
          
          
          
    

  
  
  

        
          
          
          
          
          
          
          

                      
  (ش.م.ب)   مجموعة جي اف اتش المالية
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 (مسجل لدى مصرف البحرين المركزي كبنك استثماري إسالمي)٤٤١٣٦: رقم السجل التجاري
    
 مرفأ البحرين المالي: لمكتب المسجلا

 ٢٩، طابق٢٩٠١مكتب  
  ، البرج الشرقي١٣٩٨مبنى   
 ٤٦٢٦، طريق٣٤٦مجمع  
  مملكة البحرين -، المنامة ١٠٠٠٦ص. ب   
  + ٩٧٣ ١٧٥٣٨٥٣٨ھاتف :   
    

 رئيس مجلس اإلدارة أحمد المطوع: أعضاء مجلس اإلدارة
 ئب رئيس مجلس اإلدارةنامصبح سيف المطيري  
  بشار محمد المطوع  
  محمد علي طالب  
 الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة  
  خالد الخزرجي  
 فؤادفيصل عبدهللا  
 يوسف إبراھيم الغانم  
   )٢٠١٦إبريل  ١٧جاسم الصديقي (ابتداء من   
   )٢٠١٦إبريل١٧ھشام الريس (ابتداء من  
    

 ھشام الريس: نفيذيالرئيس الت
    

  فخرو كي بي ام جي: مدققو الحسابات
    



        (ش.م.ب)  المالية  مجموعة جي إف إتش
  

  المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات
    ٢٠١٦ مارس ٣١أشھر المنتھية في  للثالثة

  
  
  
  

    الصفحة                         المحــتويات
    

  
                
    ١      المختصرة المرحلية الموحدة المالية لمعلوماتا مراجعة عن اتمدققي الحسابتقرير 

                  
                    المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات

  
      ٢                  ركز المالي الموحد المختصرالم

  ٣                    المختصر بيان الدخل الموحد
  ٥ -  ٤              المختصر الموحد الملكية بيان التغيرات في حقوق

  ٦                  المختصر بيان التدفقات النقدية الموحد
    ٧          المختصر بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد

  ٨      بيان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة الموحد المختصر
  ١٩ -  ٩          المختصرة المرحلية الموحدة حول المعلومات المالية اتإيضاح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 





                                                            ۲               (ش.م.ب)  المالیة  مجموعة جي إف إتش
 

   المركز المالي الموحد المختصر
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                  ۲۰۱٦ مارس ۳۱ في  كما

 
 

 مارس ۳۱  دیسمبر  ۳۱  مارس ۳۱ إیضاح 
  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥  ۲۰۱٥ 
 (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)  

       الموجودات
 ۱۱٤٫۷۸٥  ۱۲۲٫۱٦٥  ۸٤٫۳۷۸ ۱۰ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ۲۲٦٫۹۹۳  ۱۲۲٫۳٤۸  ۱٤۳٫٦٤۱  دائع لدى مؤسسات مالیةو
 ۷٥۲٫۷۹۲  ۸٥۹٫٤۲۱  ۸۹۷٫۰٥۷  موجودات التمویالت

 ٦۲۸٫۰۹۱  ٥۷۳٫٤٥۳  ٥۸۲٫۹۷۹ ۱۱ استثمارات في أوراق مالیة 
 ۱۲۳٫۲۰۲  ۱۷۹٫۸۷۰  ۲۰۰٫۲۲۹  مشتراة لغرض التأجیر          موجودات 

 ۳۱۳٫٦۳٥  ۲٥۷٫۹۳۲  ۳۱۱٫۳۹٥  عقارات استثماریة
 ۱۳۱٫۳۱۷  ۱۷۹٫٥۷۷  ۱۷۹٫٤٥۳  عقارات للتطویر

 ۲۱٫٦۷٦  ۸۱٫۲۷٤  ۸۱٫۳۹۹  استثمارات محتسبة بطریقة حقوق الملكیة
 ۱٦٦٫۱۹۹  ۲٥٫٦۰۲  ۲٥٫٤۷۲  ممتلكات وآالت ومعدات
 ۱۲٥٫۱۳۳  -  -   موجودات غیر ملموسة

 ۲۹٦٫۹٤٥  ۲٤۸٫۱٦۰  ۱۹٦٫۲۹٦ ۱۲ موجودات أخرى

 ۲٫۹۰۰٫۷٦۸  ۲٫٦٤۹٫۸۰۲  ۲٫۷۰۲٫۲۹۹  مجموع الموجودات
 

       المطلوبات
 ۱٦٫۷٥٤  ۲۷٫۷۲۸  ۱۳٫٥٤۱  أموال المستثمرین

 ۳٤۰٫۷۲۹  ۳٤۰٫۰۹۰  ۳۷٦٫۰٦۹ ۱۳ وأفراد وأخرىودائع من مؤسسات مالیة 
 ۱۰۹٫۸٤۷  ۱٥٤٫۰٥۲  ۱۷٤٫٥۲٦  حسابات جاریة للعمالء

 ۲٤٥٫۰۹۹  ۱٥۳٫٦۱۹  ۱٦۹٫٤۰۰ ۱٤  مطلوبات التمویالت
 ۱۸۱٫۱۸٦  ۱۳٥٫۹۷۷  ۱۰۳٫۹٤٦  طلوبات أخرىم

 ۸۹۳٫٦۱٥  ۸۱۱٫٤٦٦  ۸۳۷٫٤۸۲  مجموع المطلوبات
       

 ۹۲٤٫۱٥۳  ۹٤٤٫۹۱٥  ۹٦٥٫۱٦۸  حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار
       

       حقوق الملكیة
 ۱٫٤۹٤٫۹۸۷  ٥۹۷٫۹۹٥  ٥۹۷٫۹۹٥  رأس المال

 )۹٤۸(  )٤٫۰٥۳(  )۸٫۸۷۳(  أسھم خزینة
 )٦٥٦٫۹٤۳(  ۲۲٫٤۲۰  ۲۲٫۳۹۲  حساب تسویة رأس المال

 ۷۰٫۰٦۰  ۷۲٫۰٥٥  ۷۲٫۰٥٥  احتیاطي قانوني
 )۱۹۹٫۹۹۸(  ٦٫٥۸۱  ۱۲٫٦٤٥  )خسائر متراكمة( أرباح مستبقاة /

 )۱٫۷۸٥(  )۲۳۰(  ۸۰٦   القیمة العادلة احتیاطي
 ۱٫۱۲۹  ۸۹۳  ۸۹۳  احتیاطي أسھم منحة

 )۳۱٤(  -  -   ألجنبیةاحتیاطي تحویل العمالت ا
       

 ۷۰٦٫۱۸۸  ٦۹٥٫٦٦۱  ٦۹۷٫۹۱۳  لمساھمي البنك العائدمجموع حقوق الملكیة 
 ۳۷٦٫۸۱۲  ۱۹۷٫۷٦۰  ۲۰۱٫۷۳٦  حصص غیر مسیطرة

 ۱٫۰۸۳٫۰۰۰  ۸۹۳٫٤۲۱  ۸۹۹٫٦٤۹  )٤(صفحة  مجموع حقوق الملكیة
       مجموع المطلوبات وحقوق ملكیة حاملي حسابات

 ۲٫۹۰۰٫۷٦۸  ۲٫٦٤۹٫۸۰۲  ۲٫۷۰۲٫۲۹۹  ر وحقوق الملكیةاالستثما
 

من قبل مجلس اإلدارة في  ۱۹إلى  ۲المرحلیة المختصرة والتي تشتمل على الصفحات من  الموحدة اعتمدت المعلومات المالیة
 ووقعھا بالنیابة عن المجلس: ۲۰۱٦مایو  ۱٤

 
 
 

 ھشام الریس   مصبح سیف المطیري أحمد المطوع     
 ةمجلس اإلداروعضو  الرئیس التنفیذي   رئیس مجلس اإلدارةنائب  رئیس مجلس اإلدارة  



               ٣                                                                           (ش.م.ب)المالية  مجموعة جي إف إتش
  

          المختصر الموحد بيان الدخل
  بآالف الدوالرات األمريكية                                              ٢٠١٦مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
   الثالثة أشھر المنتھية     

  مارس ٣١    مارس ٣١                                                                               
    ٢٠١٥    ٢٠١٦  
  (مراجعة)    (مراجعة)    

     العمليات المستمرة
 ١١٫٦٣٣   - إيراد الخدمات االستثمارية المصرفية

 ١١٩   ٨٫٧٤٧  وإيراد عموالترسوم 
 ٣٤٢   ٤٦٩  إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية   

 ١٤٫٥٨٩   ١٦٫١٦٥  إيراد موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير
 ٨٢٨   ١٢٥   أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية حصة المجموعة من

 ٢٫٢٤٢   ١٫٢٣٢  إيرادات استثمارات في أوراق مالية، صافي
 )١٫٧٨٣(   ٤١٧   أرباح صرف العمالت األجنبية، صافي(خسائر) / 

 ١٫٠٠١   ١٠٫٢٠٣ ١٥  إيرادات أخرى  

 ٢٨٫٩٧١   ٣٧٫٣٥٨   ات التمويلومصروف مجموع اإليرادات قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار

 )١٠٫٧٦١(   )٩٫٩٥٣(   قبل حصة المجموعة كمضارب عوائد حاملي حسابات االستثمار

  ٥٫٤٠٠    ٥٫٧٠٣   حصة المجموعة كمضارب

 )٥٫٣٦١(   )٤٫٢٥٠(   عوائد حاملي حسابات االستثمار
       

 )٤٫٦٦٨(   )٣٫٩٧٢(   مصروفات التمويل

 ١٨٫٩٤٢   ٢٩٫١٣٦   مجموع اإليرادات
  

 ٦،٧٤٥   ٧٫٣٢٩    تكلفة الموظفين
 ١٫٥٨٢   ٣٫٢٤٤    مصروفات االستشارات االستثمارية

 ٦,٢٥٤   ٧٫٠٦٥  أخرى تشغيلية مصروفات

 ١٤٫٥٨١   ١٧٫٦٣٨   مجموع مصروفات 
       

 ٤٫٣٦١   ١١٫٤٩٨   ربح الفترة قبل انخفاض القيمة
 -   )١٫٤٥٨(   الموجودات مطروحاً: مخصصات انخفاض قيمة

 ٤٫٣٦١   ١٠٫٠٤٠   ترة من العمليات المستمرةربح الف
         

         العمليات المتوقفة
  ١٫٦٨٢    - ٧  إيراد من القطاع الصناعي، صافي

 ٦٫٠٤٣   ١٠٫٠٤٠ ربح الفترة
  

          إلى: العائد
 ٢٫٢٠٠   ٦٫٠٦٤   مساھمي البنك

 ٣٫٨٤٣   ٣٫٩٧٦  حصص غير مسيطرة

   ٦٫٠٤٣   ١٠٫٠٤٠ 
  

        العائد لكل سھم 
 ٠٫١٠   ٠٫٢٧   لكل سھم (بالسنت األمريكي)والمخفض لعائد األساسي ا

  
        )العمليات المستمرة(العائد لكل سھم 
 ٠٫٠٧   ٠٫٢٧   لكل سھم (بالسنت األمريكي)والمخفض العائد األساسي 

  
  

   .١٩إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلوماتتشتمل 



    ٤                                                                                                                                                              (ش.م.ب)المالية  إتش مجموعة جي إف
  

      المختصر  الموحد الملكية حقوقبيان التغيرات في 
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                             ٢٠١٦مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
  

  المنسوب لمساھمي البنك   
                 حصص  مجموع
حساب تسوية   احتياطي  خسائر  احتياطي احتياطي   غير  حقوق    ٢٠١٦مارس  ٣١ رأس أسھم
 (مراجعة) المال خزينة رأس المال قانوني متراكمة  القيمة العادلة أسھم المنحة المجموع مسيطرة الملكية

                      
   ٢٠١٦يناير ١الرصيد في  ٥٩٧٫٩٩٥  )٤٫٠٥٣(  ٢٢٫٤٢٠  ٧٢٫٠٥٥  ٦٫٥٨١  )٢٣٠(  ٨٩٣  ٦٩٥٫٦٦١  ١٩٧٫٧٦٠ ٨٩٣٫٤٢١

                      
  )٣ ربح الفترة (صفحة  -  -  -  -  ٦٫٠٦٤  -  -  ٦٫٠٦٤  ٣٫٩٧٦  ١٠٫٠٤٠
  القيمة العادلة  اتغيرت  -  -  -  -  -  ١٫٠٣٦  -  ١٫٠٣٦  -  ١٫٠٣٦

                      
 مجموع اإليرادات               

  حتسبةوالمصروفات الم  -  -  -  -  ٦٫٠٦٤  ١٫٠٣٦  -  ٧٫١٠٠  ٣٫٩٧٦  ١١٫٠٧٦
                      
  )٩شراء أسھم خزينة (إيضاح   -  )٥٫٠٩٥(  -  -  -  -  -  )٥٫٠٩٥(  -  )٥٫٠٩٥(

  بيع أسھم خزينة  -  ٢٧٥  -  -  -  -  -  ٢٧٥  -  ٢٧٥
  خسارة من بيع أسھم خزينة،                    
  صافي  -  -  )٢٨(  -  -  -  -  -  -  )٢٨(

                      
  ٢٠١٦مارس  ٣١الرصيد في   ٥٩٧٫٩٩٥  )٨٫٨٧٣(  ٢٢٫٣٩٢  ٧٢٫٠٥٥  ١٢٫٦٤٥  ٨٠٦  ٨٩٣  ٦٩٧٫٩١٣  ٢٠١٫٧٣٦  ٨٩٩٫٦٤٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٩إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



    ٥                                                                                                                                                              (ش.م.ب)المالية  مجموعة جي إف إتش
  

      المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      (يتبع)٢٠١٦مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
  

   المنسوب لمساھمي البنك   
          احتياطي      

         تحويل    حصص  مجموع
حساب تسوية   احتياطي  خسائر  احتياطي احتياطي   العمالت  غير  حقوق  ٢٠١٥مارس  ٣١ رأس أسھم
 (مراجعة) المال خزينة رأس المال قانوني متراكمة  القيمة العادلة أسھم المنحة  األجنبية المجموع مسيطرة الملكية

                        
 ٢٠١٥يناير١الرصيد في ١٫٢٥٣٫٦٢٦ )٩١٢( )٤٧٥٫٥٨٢( ٧٠٫٠٦٠ )٢٠٢٫١٩٨( )٢٫٣٦٦( ١٫١٢٩  )٧٨٠(  ٦٤٢٫٩٧٧  ٣٧٤٫٦٧٨  ١٫٠١٧٫٦٥٥

                        
  )٣ ربح الفترة (صفحة  -  -  -  -  ٢٫٢٠٠  -  -  -  ٢٫٢٠٠  ٣٫٨٤٣  ٦٫٠٤٣
  القيمة العادلة  اتغيرت  -  -  -  -  -  ٥٨١  -  -  ٥٨١  -  ٥٨١
  فروق تحويل العمالت األجنبية  -  -  -  -  -  -  -  ٤٦٦  ٤٦٦  -  ٤٦٦

                        
  مجموع اإليرادات                       

 لمحتسبةوالمصروفات ا - - -  - ٢٫٢٠٠ ٥٨١ -  ٤٦٦  ٣٫٢٤٧  ٣٫٨٤٣  ٧٫٠٩٠
                        
  تحويل المرابحة إلى رأس                       

  )٨المال (إيضاح   ٢٤١٫٣٦١  -  )١٨١٫٣٦١(  -  -  -  -  -  ٦٠٫٠٠٠  -  ٦٠٫٠٠٠
 شراء أسھم خزينة - )٣٦( -  - - - -  -  )٣٦(  -  )٣٦(
  أرباح اسھم لحصص غير                      
  مسيطرة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )١٫٧٠٩(  )١٫٧٠٩(

                        
  ٢٠١٥مارس  ٣١الرصيد في   ١٫٤٩٤٫٩٨٧  )٩٤٨(  )٦٥٦٫٩٤٣(  ٧٠٫٠٦٠  )١٩٩٫٩٩٨(  )١٫٧٨٥(  ١٫١٢٩  )٣١٤(  ٧٠٦٫١٨٨  ٣٧٦٫٨١٢  ١٫٠٨٣٫٠٠٠

  
  
  
  
  
  
  

.١٩إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



              ٦                                                                            (ش.م.ب)المالية  مجموعة جي إف إتش
  

          بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
  كيةبآالف الدوالرات األمري                                              ٢٠١٦مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
      مارس  ٣١   مارس ٣١

٢٠١٦   ٢٠١٥      
      (مراجعة)   (مراجعة)

         
  أنشطة العمليات       

  ربح الفترة   ١٠٫٠٤٠  ٦٫٠٤٣
  تعديالت لـ :     

 تغيرات القيمة العادلة على االستثمارات في األوراق المالية   ١٫٧٣٤  ٣٧٤
    من بيع استثمارات في األوراق الماليةربح   )٢٤٨(   -
  إيراد أرباح األسھم   )٣٫٦٥٨(   -

 حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية   )١٢٥(   (٨٢٨)
 رف العمالت األجنبيةصخسائر /(أرباح)   )٤١٧(   ١٫٧٨٣

 إيراد الخدمات االستثمارية المصرفية   -   )١١٫٦٣٣(
  إيرادات أخرى   )٩٫٧٨٩(   (٩٤)
  انخفاض القيمةمخصص   ١٫٤٥٨   ٣١٧

  استھالك وإطفاء   ٤٨٠  ١٫٤١٤
)٥٢٥(    )٢٫٦٢٤(     

  تغييرات على:        
  موجودات التمويل   )٣٧٫٦٣٦(   ٢٩٫٨٣٦

 موجودات مشتراة لغرض التأجير   )٢٠٫٣٥٩(   )٩٫١٩٤(
  موجودات أخرى   ٢٤٫٦٧٥   )١٩٫٣٢٣(
 رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي   ٣٠٥   )٣٫٦٤٧(
  أموال المستثمرين   )١٤٫١٧٨(   )٤٫٩٦٧(

 وأفرادأخرىومؤسسات مؤسسات ماليةمنودائع   ٣٥٫٩٧٩   ١٫٢٧١
  حسابات جارية للعمالء   ٢٠٫٤٧٤   ١٫٢٠٩
 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار   ٢٠٫٢٥٣   ٢٨٫٥٩٤
  مطلوبات أخرى   )٣٢٫٠٣١(   ٣٠٫٩٠٦

 أنشطة العملياتالناتج من(المستخدم في) / صافي النقد    )٣٫٠٥٢(    ٥٢٫٠٦١
  

  مارثأنشطة االست        
 مدفوعات لشراء معدات، صافي   )٤٠(   )١٫٣٥٧(
 شراء استثمارات في أوراق مالية   )٣٠٫٠١٠(   )١٥٥٫٩٨٤(
 مقدم مدفوع لشراء استثمارات    -   )٣٫٣٤٨(

 مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية   ٢٠٫٥٩٤   ١٦٫٧٠٣
 اد استثمارات الصكوكأرباح أسھم/إير   ٣٫٦٥٨   ٩٥٥

 صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار    )٥٫٧٩٨(    )١٤٣٫٠٣١(
  

  أنشطة التمويل        
  مطلوبات التمويالت، صافي   -    )٤٫١٥٥(
  مصروفات تمويل مدفوعة    )٢٫٥١٩(    )٣٫٤٢٢(
 (شاملة حصص غير مسيطرة) أرباح أسھم مدفوعة   -    )١٫٧٠٩(

 صدار مرابحات قابلة للتحويلمقبوضات من إ   -    ٦٠٫٠٠٠
  أسھم خزينةشراء   )٤٫٨٢٠(    (٣٦)

 أنشطة التمويلالناتج من/  (المستخدم في)صافي النقد    )٧٫٣٣٩(    ٥٠٫٦٧٨
        
 في النقد وما في حكمه خالل الفترة نقصصافي ال   )١٦٫١٨٩(    )٤٠٫٢٩٢(

  يناير ١النقد وما في حكمه في    ١٩٤٫٤٦٠    ٣٣٣٫٦٥٩

 مارس ٣١النقد وما في حكمه في    ١٧٨٫٢٧١    ٢٩٣٫٣٦٧
  

  يتمثل النقد وما في حكمه في :       
 مصرف البحرينرصيد احتياطيباستثناء( نقد وأرصدة لدى البنوك       

  المركزي)   ٣٤٫٦٣٠    ٦٦٫٣٧٤
  إيداعات لدى مؤسسات مالية   ١٤٣٫٦٤١    ٢٢٦٫٩٩٣

١٧٨٫٢٧١    ٢٩٣٫٣٦٧    
  

  .١٩إلى  ٢وحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من تشتمل المعلومات المالية الم



٧                                                                                                                                                            (ش.م.ب)المالية  مجموعة جي إف إتش
                          
        المختصر الموحد التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة بيان

                                                    ٢٠١٦مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 
  

  (مراجعة) ٢٠١٦ مارس ٣١  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في   الفترةالحركة خالل   ٢٠١٦ مارس ٣١الرصيد في 
  

المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  ية)األمريك

  
معدل سعر 
  الوحدة

(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  

عدد 
الوحدات 
  (باآلالف)

مصروفات 
  إدارية

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

رسوم البنك 
  كوكيل

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  أرباح أسھم
  مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  مجمل
  الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  
  إعادة تقييم

ف (بآال
الدوالرات 
  األمريكية)

استثمارات/ 
  (سحوبات)
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
  معدل سعر
  الوحدة

(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  
  

عدد الوحدات 
  (باآلالف)

  
 
 

  الشركة :

                   
  .ك.م) شركة مينا للعقارات (ش.م  ١٥٠  ٠٫٣٥  ٥٢  -  -  -  -  -  -  ١٥٠  ٠٫٣٥  ٥٢
  صندوق البشاير  ٩٣  ٦٫٩٥  ٦٤٦  -  )٤٨(  -  -  -  -  ٩٣  ٦٫٤٣  ٥٩٨

  )١سفانا لالستثمار (ريا   ٨٫٣١٣  ٢٫٦٥  ٢٢٫٠٥٠  -  -  -  -  -  -  ٨٫٣١٣  ٢٫٦٥  ٢٢٫٠٥٠
  )٤جناين القابضة المحدودة (ريا  ٤٨٫٠٨٢  ٠٫٤٨  ٢٢٫٥٤٦  )٢٢٫٥٤٦(  -  -  -  -  -  -  -  -

  )٥شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م (ريا   ٣٫٧٢٨  ٢٫٦٥  ٩٫٨٨٨  )٢١٢(  -  -  -  -  -  ٣٫٦٤٨  ٢٫٦٥  ٩٫٦٧٦
  )٦شركة لوكاتا المحدودة (ريا  ٢٫٦٣٣  ٠٫٩٤  ٢٫٤٧٥  -  -  -  -  -  -  ٢٫٦٣٣  ٠٫٩٤  ٢٫٤٧٥

                         

٥٧٫٦٥٧  )٢٢٫٧٥٨(  )٤٨(  -  -  -  -      ٣٤٫٨٥١       

 
  

  (مراجعة) ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في   الحركة خالل الفترة  ٢٠١٥مارس  ٣١الرصيد في 
  

المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
معدل سعر 
  الوحدة

(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  

عدد 
الوحدات 
  (باآلالف)

مصروفات 
  إدارية

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

رسوم البنك 
  كوكيل

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  أرباح أسھم
  مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  مجمل
  الدخل

آالف (ب
الدوالرات 
  األمريكية)

  
  إعادة تقييم
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

استثمارات/ 
  (سحوبات)
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
  معدل سعر
  الوحدة

(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  
  

عدد الوحدات 
  (باآلالف)

  
 
 

  الشركة :

                   
  شركة مينا للعقارات (ش.م.ك.م)   ١٥٠  ٠٫٣٥  ٥٢  -  -  -  -  -  -  ١٥٠  ٠٫٣٥  ٥٢
  صندوق البشاير  ٩٣  ٨٫٣٩  ٧٨٠  -  )٤٤(  -  -  -  -  ٩٣  ٧٫٩١  ٧٣٦

  )١سفانا لالستثمار (ريا   ٨٫٣١٣  ٢٫٦٥  ٢٢٫٠٥٠  -  -  -  -  -  -  ٨٫٣١٣  ٢٫٦٥  ٢٢٫٠٥٠
  )٤(ريا جناين القابضة المحدودة  ٤٨٫٠٨٢  ٠٫٢٤  ١٢٫٠٩٥  -  -  ٣٩٠  -  -  )٨٢(  ٤٨٫٠٨٢  ٠٫٢٧  ١٢٫٤٠٣
  )٥شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م (ريا   ٨٫١٠٠  ٢٫٦٥  ٢١٫٤٨٥  )٨٫٥٩٤(  -  -  -  -  -  ٤٫٨٦٠  ٢٫٦٥  ١٢٫٨٩١
  )٦شركة لوكاتا المحدودة (ريا  ٢٫٦٣٣  ١٫٠١  ٢٫٦٣٣  -  -  -  -  -  -  ٢٫٦٣٣  ١٫٠٠  ٢٫٦٣٣

                         

٥٩٫٠٩٥  )٨٫٥٩٤(  )٤٤(  ٣٩٠  -  -  )٨٢(      ٥٠٫٧٦٥       

  
  

  .١٩إلى  ٢المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من  تشتمل المعلومات



              ٨                                                                            (ش.م.ب)المالية  مجموعة جي إف إتش
  

      عمال الخيرية والزكاة الموحد المختصربيان مصادر واستخدامات صندوق األ
  بآالف الدوالرات األمريكية                                           ٢٠١٦ مارس ٣١أشھر المنتھية في  ةثالثلل
  
  

    مارس ٣١     مارس ٣١
٢٠١٦    ٢٠١٥    

    (مراجعة)    (مراجعة)
        
        
  مصادر صندوق األعمال الخيرية والزكاة       

 إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية  ٣٥    ١٠
        
  مجموع المصادر  ٣٥    ١٠
        
 استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة      
  تبرعات لمؤسسات خيرية  )٣٢(    )١٫٠٤٢(

        
  مجموع االستخدامات  )٣٢(    )١٫٠٤٢(

        
  المصادر على االستخدامات )عجزفائض / (  ٣    )١٫٠٣٢(

  بداية الفترةدوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع كما في صن  ٢٫٦٧٥    ٥٫٠٥٠
        

  نھاية الفترةصندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع كما في   ٢٫٦٧٨    ٤٫٠١٨
  
  

  تتمثل في:      
  زكاة مستحقة  ٧٥١    ١٫٨٥١
  صندوق األعمال الخيرية  ١٫٩٢٧    ٢٫١٦٧

        
٢٫٦٧٨    ٤٫٠١٨    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٩إلى  ٢تمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من تش



               ٩                                                                            (ش.م.ب)المالية  مجموعة جي إف إتش
  

          المختصرة المرحلية الموحدة المالية تالمعلوما ات حولإيضاح
                             ٢٠١٦ سرما ٣١في أشھر المنتھية  ةثالثلل
  

  
  المنشأة .١

من المعلومات المالية  ٢٠١٦ مارس ٣١أشھر المنتھية في  للثالثةتتكون المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
  ) والشركات التابعة له ("المجموعة"). / جي اف اتش ("البنك" مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.بل

   .المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرةالتالية الجوھرية تم توحيد الشركات التابعة 
  

  نشاط العمل الرئيسي  الشركة األم مكان العمل نسبة الملكية إسم الشركة التابعة
المصرف الخليجي التجاري 

  ش.م.ب
  أعمال مصرفية بالتجزئة  جي اف اتش  البحرين  %٤٦٫٩٦

شركة بوابة المغرب 
  االستثمارية 

  تطوير البنى التحتية والعقارات  جي اف اتش  المغرب  %٣٣٫٥٣

  تطوير العقارات  جي اف اتش  البحرين  %٦٠٫٠٠  كابيتال العقارية ش.م.ب
شركة صروح، جزر 
  الكايمان ("صروح")

المصرف الخليجي   البحرين  %١٠٫٠٠
  التجاري

لبناء وبيع العقارات في "أوريكس 
  ھيلز"

عقارات الخليج، جزر 
  الكايمان ("عقارات") 

المصرف الخليجي   البحرين  %١٩٫٨٠
  التجاري

شراء وبيع وتأجير ممتلكات مدرة 
لإليراد عبر دول مجلس التعاون 

  الخليجي
  

  
  أساس اإلعداد .٢

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة أعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة  وفقا
ً لمتطلبات ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل  مصرف أنظمة للمؤسسات المالية اإلسالمية. ووفقا

رة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة البحرين المركزي، بالنسبة لألمور التي ال تتناولھا معايير المحاسبة المالية الصاد
ً لذلك، تم  للمؤسسات المالية اإلسالمية، فإن المجموعة تسترشد بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة. وتبعا

ً إلرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم  "التقارير  – ٣٤عرض البيانات المالية الموحدة المرحلية بصورة مختصرة وفقا
المالية المرحلية". إن المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبيانات المالية 

ذلك،  مع .٢٠١٥ديسمبر  ٣١السنوية الكاملة ويجب قراءتھا مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھية في 
تارة لتوضح أحداث ومعامالت جوھرية لفھم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة تم تضمين إيضاحات تفسيرية مخ

  . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١منذ آخر بيانات مالية موحدة سنوية كما في وعن السنة المنتھية في 
  

  

  السياسات المحاسبية الھامة .٣

لومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ھي السياسات المحاسبية وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المع
  . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١نفسھا تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



               ١٠                                                                          مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             ٢٠١٦مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

 
 

  التقديرات .٤

من اإلدارة استخدام بعض التقديرات، واألحكام، والفرضيات  إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتطلب
المحاسبية الھامة التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإليرادات 

  والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقيقية عن ھذه التقديرات.
  

قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوھرية ذاتھا التي تم  عند إعداد ھذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة،
استخدامھا في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقھا على البيانات 

  . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١نة المنتھية في المالية الموحدة المدققة للس
  
  إدارة المخاطر المالية .٥

سياسات وأھداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة ھي نفسھا تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة المدققة 
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
 الطبيعة الموسمية للعمليات .٦

ألعمال الصناعية)، فإن التجارية، و يةفاألعمال المصر، وية االستثماريةفاألعمال المصربسبب طبيعة عمل المجموعة (
ً من النتائج  للثالثةالنتائج  أشھر المعلنة في ھذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة قد ال تعكس جزءأ متناسبا
 السنوية.

  
تم استخراج أرقام غير مدققة.  ھا، ولكنمن قبل كي بي إم جي فخرو ةالمعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة مراجع .٧

ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  للمجموعة المقارنة لبيان المركز المالي الموحد المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة
تم استخراج . ٢٠١٥مارس  ٣١ ھية فيأشھر المنت للثالثةوالمعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المراجعة  ٢٠١٥

أرقام المقارنة للبيانات الموحدة المختصرة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية والتغيرات في حسابات 
االستثمارات المقيدة ومصادر استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة من المعلومات المالية الموحدة المرحلية 

  .٢٠١٥مارس  ٣١ أشھر المنتھية في للثالثةة المراجعة المختصر
  

االستثمار في شركتھا التابعة شركة سيمينا لالستثمار بناء  والذي يمثلالقطاع الصناعي  تم توحيد أعمال، خالل الفترة السابقة
، خسرت ال الشركةفي ھيكل رأس معلى تقييم سيطرة المجموعة على شركة سيمينا لالستثمار. نتيجة تأثيرات التغيير 

. نتيجة ٢٠١٥أكتوبر  ١ منعن توحيد بياناتھا المالية  المجموعة المجموعة سيطرتھا على شركة سيمينا لالستثمار، وتوقفت
. بالرغم ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لذلك، تم إلغاء احتساب موجودات ومطلوبات الشركة التابعة من البيانات المالية الموحدة كما في 

في نتائج القطاع  ٢٠١٦مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھية في ين بيان الدخل الموحد المختصر لفترة من ذلك، فقد تم تضم
. نتيجة لذلك، والذي تم إعادة عرضه وإدراجه ضمن العمليات المتوقفة ألف دوالر أمريكي، ١٫٦٨٢والتي تبلغ  الصناعي،

   وعة للفترة الحالية.فإن النتائج السابقة ليست قابلة للمقارنة بالكامل لنتائج المجم
  

 .  عند اعتمادھا من قبل المساھمينيتم عمل تخصيصات األرباح، إن وجدت،  .٨
 

دوالر أمريكي، تمثل األسھم المشتراة مقابل برنامج  ٤٫٨٩٥سھم خزينة بمبلغ  ٤٨٫١٨٠خالل الفترة، قام البنك بإعادة شراء  .٩
  مكافآت األسھم الخاص بالموظفين.

   
  
  
  
  
  
  
  
  



              ١١إتش المالية (ش.م.ب)                                                                          مجموعة جي إف 
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٦مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
 أرصدة البنوكالنقد و .١٠

  
    مارس ٣١    ديسمبر ٣١   مارس ٣١

٢٠١٦    ٢٠١٥    ٢٠١٥    
    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات

    األمريكية)    األمريكية)    األمريكية)
    (مراجعة)    (مدققة)   (مراجعة)

           

  نقد  ١٥٫٤٣٣    ١٧٫٣٠٢    ١٠٫٦٧١
  أرصدة لدى البنوك  ١٤٫٣٦٩    ٤٠٫١٩٥    ٤٤٫٠٦٦

  المركزيالبحرين مصرف أرصدة لدى           
  حساب جاري -  ٤٫٨٢٨    ١٤٫٦١٥    ١١٫٦٣٧
  حساب االحتياطي -  ٤٩٫٧٤٨    ٥٠٫٠٥٣    ٤٨٫٤١١

           

٨٤٫٣٧٨    ١٢٢٫١٦٥    ١١٤٫٧٨٥    
  
  

  حساب االحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي ليس متوفر ألغراض العمليات اليومية.
  
 ت في أوراق ماليةاستثمارا .١١

  
    سرما ٣١    ديسمبر ٣١    سرما ٣١

٢٠١٦    ٢٠١٥    ٢٠١٥    
    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات

    األمريكية)    األمريكية)    األمريكية)
    (مراجعة)    (مدققة)    (مراجعة)

  أدوات حقوق الملكية          
  القيمة العادلة من خالل بيان الدخلب          

  أسھم مدرجة  -  ٣٫٢٩٩    ٣٧٧    ٣٧٧
  صناديق مدرجة -  -    -    ١٠٫٠١١
   غير مدرج مدار صندوق -  ٢٫٠٥٠    ٢٫٠٥٠    ٣٫٦٧٩
  اسھم غير مدرجة -  ٥٦٫٥٦٣    ٥٨٫٢٩٧    ٥٨٫٢٩٧
  )مدرجةشركات (صكوك  -  -    -    ٢٢٫٧٤٠
٦١٫٩١٢    ٦٠٫٧٢٤    ٩٥٫١٠٤    

  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية          
  أسھم مدرجة  -  ١٤٫٧٧٧    ١٥٫٢٤٢    ١٤٫٢٥٩
  مدرجةمدارة غير صناديق  -  ١٫٣٨٤    ١٫٩٧٣    ٢٨٫٨٤٢
  * (بالتكلفة)غير مدرجة سھم  -  ٣٢٤٫٥٠٣    ٣٢٦٫٩٩١    ٣٠٣٫٣٨٢
٣٤٠٫٦٦٤    ٣٤٤٫٢٠٦    ٣٤٦٫٤٨٣    

  أدوات استثمارات دين          
  بالتكلفة المطفأة          

  (مدرجة) سياديةصكوك  -  ١٦٣٫٥٨٣    ١٥٩٫٣٩٧    ١٥٧٫٦٣٤
   صكوك شركات (مدرجة) -  ١٠٫٠٢٤    ١٫٠٠٠    ١٤٫٩٠٠
  غير مدرجة)صكوك شركات ( -  ٦٫٧٩٦    ٨٫١٢٦    ١٢٫٩١٤
١٨٠٫٢٠٣    ١٦٨٫٥٢٣    ١٨٥٫٤٤٨    

  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل           
  )مدرجةشركات (صكوك  -  -    -    ١٫٠٥٦

            

٥٨٢٫٩٧٩    ٥٧٣٫٤٥٣    ٦٢٨٫٠٩١    
  

، على استثمارات في مشاريع فة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةالمصنومسعرة ال* تشمل أسھم حقوق الملكية غير 
ً منھا  مخصص مروج لھا من قبل المجموعة. في ظل غياب القيمة العادلة لھذه االستثمارات، تم احتسابھا بالتكلفة مطروحا

  االنخفاض في قيمتھا.



              ١٢                                                                          مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
 موجودات أخرى .١٢

  
    مارس ٣١    ديسمبر ٣١   مارس ٣١

٢٠١٦    ٢٠١٥    ٢٠١٥    
    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات

    األمريكية)    األمريكية)    األمريكية)
    (مراجعة)    (مدققة)   (مراجعة)

            
            
  ذمم استشارات استثمارية مصرفية  ٢١٫٢٨٠    ٤١٫٩٥٨    ٥٤٫٢٨٢
  تمويل مشاريع  ٥٣٫٥٧٠    ٧٩٫٩٩٧    ٨٤٫٤٩٧
  )١٨حق التعويض (إيضاح   ٣٥٫٠٠٠    ٣٥٫٠٠٠    ٣٥٫٠٠٠

  ذمم مدينة من بيع استثمارات وعقارات  ١٠٫٠٠٠    ١٠٫٩٩٢    -
  سلفيات وودائع  ٢١٫٢٠٤    ٢٠٫١٩٨    ٤٫٨٠٩
  ذمم مدينة من الموظفين             ١٤٫٠٠٣    ١٤٫٠٠٨    ١٣٫٦٤٧
  مطالبات قابلة لالسترداد  ٤٫٩٥٤    ١٣٫٧٨٠    ١٢٫٠٢٧
  إيرادات مستحقة من صكوك  ١٫٩٩٢    ٣٫٤٨١    ٢٫٢٧٧
         إيجارات مدينة  ٥٫٣٠٥    ٣٫٤١٩    ٣٫٢٨٩
  مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  ٢٨٫٩٨٨    ٢٥٫٣٢٧    ١٨٫٠٦٣
   المخزون  -    -    ٢٦٫٠٥٨
   ذمم تجارية مدينة  -    -    ٤٢٫٩٩٦

            
١٩٦٫٢٩٦    ٢٤٨٫١٦٠    ٢٩٦٫٩٤٥    

   
  

 ات أخرى وأفرادومؤسس. ودائع من مؤسسات مالية ١٣

تتكون ھذه من ودائع (مرابحة ووكالة) من مؤسسات مالية وأخرى (بما في ذلك الشركات) كجزء من نشاط الخزينة 
ً  ٨٤للمجموعة. ويتضمن الرصيد مبلغ بقيمة  لعقوبات رقابية.  خاضعةمليون دوالر أمريكي من مؤسسة غير مالية حاليا

  يتم رفع ھذه العقوبات رسمياً.وبناًء عليه تم تجميد ھذه األموال حتى 
  
 تمويالت دائنة. ١٤

 
    مارس ٣١    ديسمبر ٣١    مارس ٣١

٢٠١٦    ٢٠١٥    ٢٠١٥    
    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات

    األمريكية)    األمريكية)    األمريكية)
    (مراجعة)    (مدققة)    (مراجعة)

  تمويل العمليات المصرفية          
 تسھيالت تمويالت المرابحة-  ٣٥٫٧٨٠    ٣٥٫٨٥١    ٤٧٫٢٩٤
  تسھيالت تمويالت الوكالة  -  ٣٨٫٨٢٥    ٣٨٫٠٤٣    ٤٢٫٤٥٤
  مطلوبات الصكوك -  ٦٩٫١٧١    ٦٩٫٩٠٤    ٨٣٫٧٤٩

          -   
  تمويل األعمال الصناعية          

  قروض قصيرة األجل -  -    -    ٢٤٫١٣٠
  تمويل إجارة-  -    -    ٩٫١٣٨
  قروض ألجل -  -    -    ١٩٫٠٤٦
   تسھيالت تمويالت المرابحة  -  -    -    ١٫٠٧٢
  قروض أخرى  ٢٥٫٦٢٤    ٩٫٨٢١    ١٨٫٢١٦

            
١٦٩٫٤٠٠    ١٥٣٫٦١٩    ٢٤٥٫٠٩٩    



              ١٣                                                                          مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   ضاحات حولإي
                              ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
 (يتبع) . تمويالت دائنة١٤

  
  تسھيالت تمويالت المرابحة 

سنوات  ٦على فترة ويستحق  تتكون تسھيالت تمويالت المرابحة من تمويل متوسط األجل مقدمة مجمع من تحالف بنوك،
) LIBORأشھر المعدل المعياري ( ٦معدل الربح المعدل على التسھيالت كان و .٢٠١٤بمعدل قسطين بدءاً من أغسطس 

  ). %٥زائداً ھامش (يخضع لحد أدنى يبلغ 

 ١٤٣رية تبلغ ة بقيمة دفتتابعتم ضمان تسھيالت تمويالت المرابحة عن طريق رھن جزء من استثمار المجموعة في شركة 
مليون  ٢٤٫٦، وعقار استثماري بقيمة دفترية بمبلغ مليون دوالر أمريكي) ١٤٣: ٢٠١٥مارس  ٣١( دوالر أمريكيمليون 

  . مليون دوالر أمريكي) ٢٤٫٦: ٢٠١٥مارس  ٣١( دوالر أمريكي
  

  تسھيالت  تمويالت الوكالة

سنوات حتى  ٦على فترة ويستحق السداد  ت ماليةتتكون تسھيالت تمويالت الوكالة من تمويل مجمع من تحالف مؤسسا
إن تسھيالت تمويالت الوكالة مضمونة عن طريق رھن العقارات االستثمارية  .%٦ ، وبمعدل ربح متفق عليه٢٠١٩ إبريل

  .مليون دوالر أمريكي) ١٢٢: ٢٠١٥مارس  ٣١( مليون دوالر أمريكي ١٢٢للمجموعة بقيمة دفترية 
  

  مطلوبات الصكوك

 . الشروط المعدلة تحمل معدل ربح بواقع ٢٠١٤سنوات بدءاً من يوليو  ٦الصكوك تستحق السداد على فترة مطلوبات 
LIBOR  ٥مع حد أدنى لمعدل الربح  %٣مع ھامش% .   

  
        مليون دوالر أمريكي  ٩٢٫٩٤شھادات الصكوك مضمونة باستثمار المجموعة في أوراق مالية بقيمة دفترية تبلغ 

       مليون دوالر أمريكي  ٣١٫٥مليون دوالر أمريكي) واستثمار عقاري بقيمة دفترية  ٩٢٫٩٤: ٢٠١٥ ديسمبر ٣١(
   مليون دوالر أمريكي). ٣١٫٥: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(
  

متداولة في سوق لندن لألوراق المالية وسوق األوراق المالية الممتازة والفوائد الثابتة. تم تعليق تداول كانت الصكوك 
  الياً. الصكوك ح

  
  

  إيرادات أخرى. ١٥

ً واسترجاع بسببحسابات منخفضة القيمة  تتكون اإليرادات األخرى بشكل رئيسي من استرداد سداد بعض  محتسبة سابقا
  المطالبات القانونية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



              ١٤            مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)                                                              
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة. ١٦

، عدا تلك ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ختلف اختالفاً جوھرياً عن المبالغ المعلنة كما في ال ت ةأرصدة األطراف ذات العالقة الجوھري
الجوھرية األخرى خالل الفترة كانت األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة الناتجة من توحيد الشركات التابعة. 

  كاآلتي:
 

  البحرينية الدنانير بآالف
   مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھية في 

٢٠١٦  
  تشركــا
  زميلة

موظفي اإلدارة 
  الرئيسيين

التي شركات ال
 يوجد للشركاء
  حصص فيھا

وجودات تحت م
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

  أغراض خاصة)

  مجموعال

            
            اإليرادات

  ٦٫٩٤٧  ٩٤٧  ٦٫٠٠٠  -  -  الرسوم والعموالت اتإيراد
  )١٫٧٣٤(  -  -  -  )١٫٧٣٤(  إستثمارات في أوراق ماليةإيراد من 

        حصة في ربح شركة زميلة محتسبةال
  ١٢٥  -  -  -  ١٢٥  بطريقة حقوق الملكية

  ١٦  -  -  -  ١٦  إيرادات أخرى
            

            المصروفات
  ٣٫٤٦٨  -  -  ٣٫٤٦٨  -  تكلفة الموظفين

  ٩٥  -  -  ٩٥  -  مصروفات أخرى
  
  

  البحرينية الدنانير بآالف
   مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھية في 

٢٠١٥  
  شركــات
  لةزمي

موظفي اإلدارة 
  الرئيسيين

التي شركات ال
يوجد للشركاء 
  حصص فيھا

وجودات تحت م
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

  أغراض خاصة)

  مجموعال

            
            اإليرادات

             إيراد من موجودات التمويالت 
  ٥٦  -  -  -  ٥٦  وموجودات مشتراة لغرض التأجير
  ١١٫٦٣٣  ١١٫٦٣٣  -  -  -  ةإيراد الخدمات االستثمارية المصرفي

  ٤٤  -  -  -  ٤٤  إيرادات الرسوم والعموالت
  )٥٠٦(  -  -  -  )٥٠٦(  إستثمارات في أوراق ماليةإيراد من 

            الحصة في ربح شركة زميلة محتسبة
  ٨٢٨  -  -  -  ٨٢٨  بطريقة حقوق الملكية

        
            المصروفات

  ٨٣  ٨٠  -  -  ٣  العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار
  ١٫٣٥٨  -  -  ١٫٣٥٨  -  تكلفة الموظفين

  ١٤٩  ٣٢  -  ١١٧  -  مصروفات أخرى



               ١٥                                                                                                                                         مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٦مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
  

 معلومات القطاعات. ١٧

التطوير العقاري، وإدارة األصول، وأسھم الشركات الخاصة والخدمات تشغيلية ھي  قطاعات ٤المجموعة منظمة إلى وحدات عمل حسب طبيعة العمليات والشركات المستقلة ولديھا 
  المصرفية التجارية.

  
  
  
  
  
  
  

         األعمال  غير مخصصة/ 
   التطوير العقاري  إدارة األصول  أسھم الشركات  المصرفية  الحذف المجموع

      الخاصة  التجارية    
   بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  آالف الدوالراتب  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات
   األمريكية  األمريكية  األمريكية  األمريكية  األمريكية  األمريكية

             
  (مراجعة) ٢٠١٦مارس  ٣١           

 إيراد القطاع  ٤٫١٣٥  ١٧٦  ٤٫٧٨٢  ١٦٫١٧٦  ٣٫٨٦٧ ٢٩٫١٣٦

 مصروفات القطاع  ٣٫٨٩١  ٦٢٢  ٤٫٩٧٤  ٨٫٤٣٤  ١٫١٧٥ ١٩٫٠٩٦

  نتائج القطاع  ١٤٨  )٤٦٣(  )٣٠٨(  ٧٫٧٤٢  ٢٫٩٢١ ١٠٫٠٤٠

  موجودات القطاع  ٦٨٢٫٧٨٠  ٣٢٫١٣٠  ٢٠٠٫٦٤٠  ١٫٧٦٨٫٩٢٠  ١٧٫٨٢٩ ٢٫٧٠٢٫٢٩٩

 مطلوبات القطاع ٢٤٢٫١٨٤ ٢٢٫١٩٥ ٥٨٫٧٨٢  ٤٨٥٫٥٩٧  ٢٨٫٧٢٤ ٨٣٧٫٤٨٢

  معلومات القطاع األخرى:            
  مخصص انخفاض القيمة  ٣١٤  -  -  ١٫١٤٤  -  ١٫٤٥٨

  الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  -  -  ٧٨٫٩٢٥  ٢٫٤٧٤  -  ٨١٫٣٩٩

  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  -  -  -  ٩٦٣٫٤٩٦  ١٫٦٧٢  ٩٦٥٫١٦٨

  التزامات  ٣٧٫٠٠٠  -  -  ٢٥٢٫٣٠٠  -  ٢٨٩٫٣٠٠



               ١٦                                                                                                                                         مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٦مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
  . معلومات القطاعات (يتبع)١٧

  

  
 .تشمل النتائج القطاعية  للعمليات المتوقفة، صافي

        األعمال  غير مخصصة/ 
   التطوير العقاري  إدارة األصول  أسھم الشركات  المصرفية  الحذف المجموع

       الخاصة  التجارية    
   بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات
   األمريكية  األمريكية  األمريكية  األمريكية  كيةاألمري  األمريكية

  (مراجعة) ٢٠١٥مارس  ٣١           
             

 *إيراد القطاع  )٢٫٤٥٧(  ١١٫٤٧٩  ١٫٥٤٠  ١١٫٧٠٠  )١٫٦٣٨( ٢٠٫٦٢٤

 مصروفات القطاع  ٢٫٦٨٣  ١٫١٤٤  ٢٫٣٢٣  ٧٫٠٣٣  ١٫٣٩٨ ١٤٫٥٨١

  نتائج القطاع  )٥٫١٤٠(  ١٠٫٣٣٥  )٧٨٣(  ٤٫٦٦٧  )٣٫٠٣٦( ٦٫٠٤٣

  موجودات القطاع  ٦٤٩٫٤٢١  ٤٠٫٦٨٣  ٥٤٥٫٩٨٥  ١٫٦٥٧٫٦٨٨  ٦٩٩١ ٢٫٩٠٠٫٧٦٨

  مطلوبات القطاع  ٢٧٤٫٠٤٣  ٤٦٫٧٣٠  ١٦٧٫٥٧٩  ٣٨٥٫٢٧٥  ١٩٫٩٨٨ ٨٩٣٫٦١٥

  معلومات القطاع األخرى:            
  الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  -  -  ١٧٫٢٥٧  ٤٫٤١٩  -  ٢١٫٦٧٦

  كية حاملي حسابات االستثمارحقوق مل  -  -  -  ٩٢٢٫٤٩٧  ١٫٦٥٦  ٩٢٤٫١٥٣
  التزامات  ١٠٫٠٠٠  -  ١١٧٫٣٢٧  ١٨٦٫٩٤٧  -  ٣١٤٫٢٧٤



              ١٧                                                                          مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                           ٢٠١٦مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
 التزامات وإرتباطات. ١٨

  :العمل اإلعتيادي ألنشطة المجموعةااللتزامات التي تم التعاقد عليھا خالل 
  

    مارس ٣١    برديسم ٣١   مارس ٣١
٢٠١٦    ٢٠١٥   ٢٠١٥    

    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات   (آالف الدوالرات
    األمريكية)    األمريكية)   األمريكية)
  (مراجعة)   (مدققة)   (مراجعة)

            
            
  غير مسحوبة لتمديد التمويلالتزامات   ١٩١٫١٨٣    ١٦١٫٧٨٨    ١٤٩٫٧٢٧
  ت ماليةضمانا  ٧٦٫١١٧    ٦٨٫٠٠٦    ٤٧٫٢٢٠

  التزامات بتطوير بنى تحتية  ٢٢٫٠٠٠    ٣٢٫٠٠٠    -
 التزامات رأسمالية تتعلق بإنشاء مصنع لألسمنت -    -    ١١١٫٧٣٦

  التزامات إيجارات تشغيلية          
  خالل سنة واحدة -  -    -    ٢٧٨

  سنوات ٥ – ١ -  -    -    ١٫١٩٣
  سنوات ٥أكثرمن  -  -    -    ١٫٤٦٧
  بالنيابة عن المجموعةضمانات صادرة عن بنوك   -    -    ٢٫٦٥٣

  
  

مليون دوالر أمريكي ألحد المشاريع التي روجت لھا  ٣٥قامت المجموعة في السابق بإصدار ضمان مالي بقيمة كما 
مليون  ٣٥المجموعة. بناًء على تقييم اإلدارة للوضع المالي لشركة المشروع، قامت المجموعة باحتساب مخصص بقيمة 

مليون دوالر أمريكي) وتم تضمينه في المطلوبات األخرى وتم أيضاً احتساب مبلغ  ٣٥: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١دوالر أمريكي (
ً بالتفاوض مع ١٢مماثل مستحق "حق التعويض" ضمن بند "الموجودات األخرى" (إيضاح  ). تقوم المجموعة حاليا

    .ن قد انتھىالمقرضين للمشروع وإنه في رأي اإلدارة التنفيذية، وكما في تاريخ التقرير، فإن الضما
  

انه في رأي اإلدارة، فإن جميع التسھيالت المستحقة ھي تحت إعادة التفاوض، وبناًء على الوضع الحالي للمناقشات، فإنه ال 
يتوقع أن تضطر المجموعة لدفع أية مبالغ مقابل ھذه الضمانات. في حالة الحاجة لدفع أي مبلغ، ستقوم المجموعة بالسداد 

  وسيتم استرداد المبالغ من التدفقات النقدية المستقبلية المولدة من عمليات المشروع ذي العالقة.للمقرضين الحاليين 
  

  التزامات األداء 

قد ترتبط المجموعة خالل العمل اإلعتيادي بالتزامات أداء متعلقة بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تروج لھا 
ة ھذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لھذه المشاريع كلما أمكن ذلك. وأنه في رأي المجموعة. وإنه في العادة تحول المجموع

  .٢٠١٦مارس  ٣١اإلدارة، ال يتوقع أن تنتج أية التزامات على المجموعة نتيجة أداء أية مشروع من مشاريعھا كما في 
  

  قضايا ومطالبات ومطالبات محتملة
  

  قضايات ومطالبات
ات وقضايا مرفوعة ضدھا تتعلق بمشاريع قام البنك بالترويج لھا في الماضي، وببعض يوجد على المجموعة مطالب

برسوم  المتعلقةقضية البخصوص أما  المعامالت. باإلضافة لذلك، تم رفع بعض القضايا ضد البنك من قبل موظفين سابقين.
ً سابقاً، فقد خسر البنك القضية في المحكمة االبتدائية في  ٢مملكة البحرين، والتي حكمت للمدعي بمبلغ  إدارة تم احتسابھا

 ً بناًء قيد النظر. ھو مليون دوالر أمريكي. قام البنك بالطعن في حكم المحكمة االبتدائية لدى المحكمة العليا، والطعن حاليا
 باقيقابل على قوة موقف البنك للدفاع عن نفسه م والذين أكدواعلى نصيحة المستشارين القانونيين الخارجيين للبنك، 

لم  القضايا والمطالبات. وبالتالي، لم يتم عمل أي مخصص لھذه المطالبات في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.
يكن ھناك أي إفصاحات إضافية تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة، حيث أن أعضاء مجلس إدارة 

  .القانوني وضع البنكب من ھذا النوع قد تضرالبنك يعتقدون أن أي إفصاحات 

  



              ١٨                                                                          مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
  

 األدوات المالية. ١٩

  القيمة العادلة

القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية. وتمثل 
يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل، أو س

  القياس. 

من أسس تعريف القيمة العادلة ھو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتھا، أو تقليص حجم عملياتھا 
  بصورة جوھرية، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة. 

  
، القيمة العادلة ألرصدة البنوك، والودائع لدى المؤسسات المالية، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 

والموجودات المالية األخرى، وأموال المستثمرين، والودائع لدى المؤسسات المالية واألخرى والمطلوبات المالية األخرى ال 
ً عن قيمتھا الدفتر ويتم إعادة تسعيرھا باستمرار تبعاً  ،عة قصيرة األجلية، كونھا ذات طبييتوقع أن تختلف اختالفا جوھريا

ألسعار السوق، كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األوراق المالية التي تظھر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، تظھر 
رات غير المدرجة. تظھر بالقيمة العادلة التي يتم تقديرھا باستخدام أسعار السوق المدرجة ونماذج التقييم الداخلية لالستثما

  االستثمارات األخرى بالتكلفة، في ظل غياب أي مقياس للقيمة العادلة.
  

  موجودات التمويالت

حالة موجودات التمويالت ومستحقات اإليجار، يكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قيم السوق الحالية  في
ُ وتكاليف  مخاطرب المتعلقة التعديالت اإلعتبار ينبع األخذ وبعدعلى ذلك  للتسھيالت المشابھة وبناءاً  المبالغ المدفوعة مقدما

  ية جوھرياً مقارنة بالقيمة العادلة لھذه الموجودات. لالقيمة يتوقع أال تتغير القيمة الحا انخفاضمخصصات 
  

  مطلوبات التمويالت
ألف دوالر أمريكي (القيمة الدفترية   ٢٢١٫٠٠٣، قدرت القيمة العادلة للمطلوبات التمويلية بمبلغ ٢٠١٦ مارس ٣١كما في 

ألف دوالر أمريكي، القيمة الدفترية  ٢٠٢٫٧٨٧: القيمة العادلة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ألف دوالر أمريكي) ( ٢٤١٫٩٤٠
ألف دوالر أمريكي)، بناء على معامالت حديثة إلعادة شراء أدوات التزامات من قبل البنك. قد ال تمثل ھذه  ٢٣١٫١٢٤
وق نشطة. في سيناريو اعتيادي (ليس سيناريو مشدد)، فإن القيمة الدفترية ستكون مقاربة للقيمة العادلة للمطلوبات أسعار س

التمويلية، حيث أن ھذه األدوات ذات معدالت فائدة عائمة، تم إعادة تسعيرھا حديثا كجزء من عملية إعادة ھيكلة الدين. تم 
وبات المالية لقطاع األعمال الصناعية على أساس مؤقت، وقيمتھا تقارب القيمة تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطل

       الدفترية الحالية. 
  

  تراتيبية القيمة العادلة

  الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم. تم تحديد المستويات المختلف كالتالي:

   سوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.:  أسعار ال١المستوى 

  والتي يمكن رصدھا للموجودات ١: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى ٢المستوى ،
 والمطلوبات، إما مباشرًة (مثل األسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).

  ت والمطلوبات غير مبنية على معلومات سوقية مرصودة (مدخالت غير مرصودة).: مدخالت للموجودا٣المستوى 
  
  
  
  
  
  
  



              ١٩                                                                          مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)
  

        ة الموحدة المرحلية المختصرة  المعلومات المالي إيضاحات حول
                             ٢٠١٤مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
 . األدوات المالية (يتبع)١٩

  

 (مراجعة) ٢٠١٦مارس  ٣١  ١المستوى   ٢المستوى   ٣المستوى  المجموع
    (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات

    األمريكية)  األمريكية)  األمريكية)  ألمريكية)ا
         
 تظھر بـ:استثمارات األوراق المالية        

 من خالل بيان الدخلبالقيمة العادلة  - ٣٫٢٩٩ -  ٥٨٫٦١٣ ٦١٫٩١٢
  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -  ١٤٫٧٧٧  -  ١٫٣٨٤ ١٦٫١٦١

         
١٨٫٠٧٦  -  ٥٩٫٩٩٧ ٧٨٫٠٧٣    

  
  

   )مدققة( ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ١المستوى   ٢المستوى   ٣ى المستو المجموع
    (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات

    األمريكية)  األمريكية)  األمريكية)  األمريكية)
         
 تظھر بـ:استثمارات األوراق المالية        

 الدخل من خالل بيانبالقيمة العادلة  -  ٣٧٧  -  ٦٠٫٣٤٧ ٦٠٫٧٢٤
  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - ١٥٫٢٤٢ -  ١٫٩٧٣ ١٧٫٢١٥

         
١٥٫٦١٩  -  ٦٢٫٣٢٠ ٧٧٫٩٣٩    

  
  

  خالل الفترة: ٣الجدول التالي يحلل الحركة في الموجودات المالية في المستوى 
    

    مارس ٣١    ديسمبر ٣١
٢٠١٦    ٢٠١٥    

    آالف الدوالرات    آالف الدوالرات
    ألمريكيةا    األمريكية
   (مراجعة)    (مدققة)
        (معدلة)

        
  بداية الفترةفي   ٦٢٫٣٢٠    ٦٤٫٤٥٥

  أرباح (خسائر) في بيان الدخل  )١٫٧٣٤(    )٢٫١٣٥(
  مشتريات  -    -
  استبعادات  )٥٨٩(    -
  ٣محول إلى (من) المستوى   -    -
        

   نھاية الفترةفي   ٥٩٫٩٩٧    ٦٢٫٣٢٠
  
  

ة الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية. إعادة التصنيف ھذه لم فترام المقارنة للتم إعادة تصنيف بعض أرق .٢٠
ً الفترة تؤثر على أرباح   .، أو حقوق الملكية المعلنة سابقا


