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 2  مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

المركز المالي الموحد المختصر
بآالف الدوالرات األمريكية2018 يونيو 30 في  كما

يونيو 30ديسمبر  31يونيو 30 إيضاح
2018*20172017

)مراجعة()مدققة()مراجعة(
 الموجودات

9171.456216.445162.074 نقد وأرصدة لدى البنوك
67.87995.569261.300 لدى مسسسات مالية إيداعات

961.235992.502987.226 موجودات التمويالت
10571.444521.408452.611 مالية  استثمارات في أوراق

264.989257.806265.377مشتراة لغرض التأجير     موجودات 
525.853616.263484.973 عقارات استثمارية
1.272.620893.037882.765 عقارات للتطوير

85.44181.440116.662استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
113.630117.135120.089ممتلكات وآالت ومعدات

11295.662318.852200.478 موجودات أخرى

4.330.2094.110.4573.933.555مجموع الموجودات

 المطلوبات
27.07239.41336.538 أموال المستثمرين

947.184858.496833.208وأفراد وأخرىمن مسسسات مالية  إيداعات
165.751189.607222.543 حسابات جارية للعمالء

12471.447365.062204.340  مطلوبات التمويالت
440.894255.733232.562 مطلوبات أخرى

2.052.3481.708.3111.529.191مجموع المطلوبات

832.116906.353882.297حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

 حقوق الملكية
975.638975.638657.794 رأس المال

(340)(58.417)(50.815) أسهم خزينة
-3,058- عالوة إصدار أسهم

282.130-- حساب تسوية رأس المال
102.863105.89395.475 احتياطي قانوني
99.805122.825102.095 أرباح مستبقاة 

--3.342احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
--(11.866) احتياطي تحويل العمالت األجنبية

1.1151.026966 احتياطي أسهم منحة

1.114.1741.150.0231.138.120لمساهمي البنك العائدمجموع حقوق الملكية 

331.571345.770383.947 حصص غير مسيطرة

1.445.7451.495.7931.522.067 (4)صفحة  مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات
4.330.2094.110.4573.933.555 االستثمار وحقوق الملكية

لتفاصيل إضافية.  3تم تعديل الفترات السابقة. راجع إيضاح (. لم ي30تعكس تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ) 2018* نتائج يونيو 

من قبل مجلس اإلدارة  28إلى  2المرحلية المختصرة والتي تشتمل على الصفحات من  الموحدة اعتمدت المعلومات المالية
 ووقعها بالنيابة عن المجلس: 2018 أغسطس 13 في

 م الريسهشا أحمد بن خليفة آل خليفة جاسم الصديقي
رئيس مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة ةمجلس اإلداروعضو  الرئيس التنفيذي 



  3  مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

 المختصر الموحد بيان الدخل
بآالف الدوالرات األمريكية2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

في للثالثة أشهر المنتهيةفي للستة أشهر المنتهية إيضاح

يونيو 30 يونيو 30يونيو 30  يونيو 30 
2018* 2017  2018*2017

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

31.60073.87522.70036.119 إيراد أنشطة استثمارية مصرفية 
3.6993.4791.7951.766 العموالترسوم إيراد ال

لدى مسسسات مالية  إيداعات إيراد  1.5721.7125601.103
34.40336.19717.34618.451  وموجودات مشتراة لغرض التأجير إيراد موجودات التمويالت
 بطريقة استثمارات محتسبة حصة المجموعة من أرباح

3.9991.0385441.411 حقوق الملكية، صافي
15.2428.87011.2576.058 ، صافياستثمارات في أوراق مالية إيراد

-1.211-4.411 عقارات  إيراد

1.872(491)4782.134 صرف العمالت األجنبية، صافي)خسارة(  /ربح 
1365.55412.75027.7079.311  (13)إيضاح  ، صافيإيرادات أخرى

قبل عوائد حاملي حسابات االستثمارالتشغيلية اإليرادات 
160.958140.05582.62976.091 ومصروفات التمويل

 قبل حصة المجموعة ات االستثمارعوائد حاملي حساب
(11.003)(7.581)(22.019)(15.406) كمضارب

4.63411.4482.3555.573 حصة المجموعة كمضارب

(5.430)(5.226)(10.571)(10.772)عوائد حاملي حسابات االستثمار
(9.828)(13.677)(19.065)(26.008) مصروفات التمويلمطروحاً: 

124.178110.41963.72660.833مجموع اإليرادات

22.02124.04911.47513.430 تكلفة الموظفين
4.8495.2351.9942.685مصروفات استشارات استثمارية

18.20322.0879.72111.883 أخرى تشغيلية مصروفات

45.07351.37123.19027.998مجموع المصروفات

79.10559.04840.53632.835 لفترة قبل انخفاض القيمةربح ا
انخفاض  مطروحاً: )مخصصات( / عكس مخصصات

(2.349)(4.025)3.496(5.699) قيمة الموجودات للفترة

73.40662.54436.51130.486ربح من العمليات المستمرة

 الغير مستمرةالعمليات 
1.482-2.975-عمليات شركات تابعة غير مصرفية، صافيربح من 

73.40665.51936.51131.968ربح الفترة

:ربح الفترة المنسوب إلى
72.50262.14236.02330.227 مساهمي البنك

9043.3774881.741 حصص غير مسيطرة

73.40665.51936.51131.968

 هم  العائد لكل س
2.022.511.001.22لكل سهم )بالسنت األمريكي(والمخفض العائد األساسي 

 العمليات المستمرة  -العائد لكل سهم 
2.022.391.001.16لكل سهم )بالسنت األمريكي(والمخفض العائد األساسي 

لتفاصيل إضافية.  3(. لم يتم تعديل الفترات السابقة. راجع إيضاح 30)تعكس تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  2018* نتائج يونيو 

 .28إلى  2على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلوماتتشتمل 



                                                           4                                                                                                                                                              مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

   المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                              2018يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 
  المنسوب لمساهمي البنك  

       احتياطي  احتياطي احتياطي   حصص مجموع

  رأس إصدار عالوة أسهم احتياطي أرباح أسهم القيمة العادلة عمالتالتحويل   غير حقوق

 )مراجعة( 2018 يونيو 30 المال أسهم خزينة قانوني ةستبقام المنحة لالستثمارات جنبيةاأل المجموع مسيطرة الملكية

            

 المعلن) 2018يناير 1الرصيد في            

 اً(سابق 975,638 3.058 (58,417) 105.893 122.825 1.026 - - 1.150.023 345.770 1.495.793

 أثر تطبيق معيار المحاسبة            

 )ب((3( )إيضاح 30المالي رقم ) - - - - (16.586) - - - (16.586) (13.092) (29.678)

 )معدل( 2018يناير 1الرصيد في  975,638 3.058 (58,417) 105.893 106.239 1.026 - - 1.133.437 332.678 1.466.115

            

 (3 ربح الفترة )صفحة - - - - 72.502 - - - 72.502 904 73.406

 تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة - - - - - - 3.342 - 3.342 - 3.342

 مجموع اإليرادات والمصروفات           

 المحتسبة - - - - 72.502 - 3.342 - 75.844 904 76.748

            

 (8)إيضاح أرباح أسهم معلنة  - - - - (82.412) - - - (82.412) - (82.412)

 المحول لصندوق الزكاة واألعمال            

 (8الخيرية )إيضاح  - - - - (2.432) - - - (2.432) (522) (2.954)

 إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة - - - - - - - - - (711) (711)

 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز            

 الموظفين - - - - - 89 - - 89 - 89

 شراء أسهم خزينة - - (16.241) - - - - - (16.241) - (16.241)

 بيع أسهم خزينة - (3.058) 23.843 (3.030) - - - - 17.755 - 17.755

 تغيرات احتياطي تحويل            

 العمالت األجنبية - - - - - - - (11.866) (11.866) (7.161) (19.027)

 حصة غير مسيطرة ناتجة من            

 االستحواذ على شركة            

 (14)إيضاح تابعة  - - - - - - - - - 6.383 6.383

 2018 يونيو 30الرصيد في  975,638 - (50.815) 102.863 93.897 1.115 3.342 (11.866) 1.114.174 331.571 1.445.745

 

 .28إلى  2على الصفحات من  المختصرة مرحليةال الموحدة تشتمل المعلومات المالية



                                                           5                                                                                  مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
 

   صرالمخت بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                       )يتبع(2018يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة

 
  المنسوب لمساهمي البنك  

    حساب تسوية     احتياطي   

    رأس المال    تحويل  صصح مجموع

  رأس أسهم واكتتاب أسهم  احتياطي أرباح احتياطي  العمالت  غير حقوق

 )مراجعة( 2017يونيو  30 المال خزينة قيد التنفيذ قانوني ةستبقام أسهم المنحة األجنبية المجموع مسيطرة الملكية

           

 2017 يناير 1الرصيد في  597.995 (340) 24.320 93.768 201.993 902 (10.614) 908.024 213.683 1.121.707

           

 (3 ربح الفترة )صفحة - - - - 62.142 - - 62.142 3.377 65.519

           

 مجموع اإليرادات والمصروفات          

 المحتسبة - - - - 62.142 - - 62.142 3.377 65.519

           

 أسهم منحة صادرة  59.799 - - - (59.799) - - - - -

 أرباح أسهم معلنة - - - - (59.799) - - (59.799) - (59.799)

 المحول لصندوق الزكاة واألعمال          

 الخيرية  - - - - (3.509) - - (3.509) - (3.509)

 اكتتابات مستلمة  - - 257.810 - - - - 257.810 214.318 472.128

 تحواذ على حصص إضافية في االس          

 في  الناتجة تابعة والتغيرات اتشرك          

  غير المسيطرةالحصص  - - - 1.707 (38.933) (40) 10.614 (26.652) (38.574) (65.226)

 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز           

 الموظفين، صافي االسترجاعات - - - - - 104 - 104 - 104

 إلغاء احتساب شركة تابعة - - - - - - - - (8.857) (8.857)

 2017 يونيو 30الرصيد في  657.794 (340) 282.130 95.475 102.095 966 - 1.138.120 383.947 1.522.067

 
 
 
 
 

.28إلى  2على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية



 6  مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

 الموحد المختصر بيان التدفقات النقدية
الدوالرات األمريكية بآالف 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

يونيو 30 يوينو 30
2017 2018

)مراجعة( )مراجعة(
العمليات ةنشطأ

65.519 73.٤۰6 ربح الفترة
تعديالت لـ :

- (15.000) االستشارات المصرفية االستثمارية إيراد
(8.869) (15.242)      استثمارات في األوراق المالية إيراد
(4.013) (3.999) حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
(2.134) 307 رف العمالت األجنبيةص/ )أرباح( خسائر 
(61.719) - ربح من بيع شركة تابعة
- (35.300) من إعادة الهيكلةإيراد 

19.065 26.008  مصروفات التمويل
(3.496) 5.699 نخفاض القيمة )عكس( / مخصصات ا

816 1.025 استهالك وإطفاء
5.169 36.۹۰4

:فيتغييرات 
195 8.301  اشهر( 3إيداعات لدى مسسسات مالية )أكثر من 

(16.636) 1.589  موجودات التمويل
(19.120) (7.183)  موجودات مشتراة لغرض التأجير
(13.543) (52.۱۱8)  موجودات أخرى

2.494 (2.454)  رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي
(8.027) (12.341)  أموال المستثمرين

262.693 88.688 ومسسسات أخرى وأفراد مسسسات مالية من إيداعات
29.760 (23.856)  حسابات جارية للعمالء

(139.893) (74.237)  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
(6.601) (11.093)  مطلوبات أخرى

96.491 (47.800) أنشطة العمليات ( / الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 

 مارثأنشطة االست
(743) (1.065)  مدفوعات لشراء معدات، صافي
(74.718) (99.120)  شراء استثمارات في أوراق مالية

64.414 104.591   مقبوضات من بيع شركة تابعة
- (5.144)  شركة تابعة الستحواذوع صافي النقد المدف

25.134 83.880 مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
6.973 15.983  إيراد أرباح أسهم 

- (2.652)  مدفوع لشراء عقار استثماري

21.060 96.473 أنشطة االستثمار الناتج منصافي النقد 

 أنشطة التمويل
29.297 (7.012)  ، صافيمطلوبات التمويالت

(17.168) (22.651)  مصروفات تمويل مدفوعة 
(59.799) (90.533)   رباح أسهم مدفوعةأ
(15.228) - في شركة تابعة ةإضافي على حصة استحواذ
- 1.514  ، صافيأسهم خزينة شراء

(62.898) (118.682) أنشطة التمويل صافي النقد المستخدم في

54.653 (70.009) النقد وما في حكمه خالل الفترة / الزيادة في نقص(ال)صافي 
312.572 256.887  * يناير 1النقد وما في حكمه في 

367.225 186.878 يونيو 30النقد وما في حكمه في 

* يتمثل النقد وما في حكمه في:
111.228 118.999  (اإلجباري والنقد المركزي ين)باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحر نقد وأرصدة لدى البنوك
255.997  )أقل من ثالثة أشهر( إيداعات لدى مسسسات مالية 67.879

367.225 186.878

 آالف دوالر أمريكي(. 5: 2017ديسمبر  31آالف دوالر أمريكي ) 7* صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 

.28إلى  2على الصفحات من  مختصرةال المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية
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    المختصر الموحد ات االستثمار المقيدةبيان التغيرات في حساب
                                        2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

  

 )مراجعة( 2018يونيو  30 2018يناير  1الرصيد في  الحركة خالل الفترة 2018 يونيو 30الرصيد في 

 

 المجموع

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

معدل سعر 

 لوحدةا

)بالدوالر 

 األمريكي(

 

 

عدد 

الوحدات 

 )باآلالف(

مصروفات 

 إدارية

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

رسوم البنك 

 كوكيل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 أرباح أسهم

 مدفوعة

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 مجمل

 الدخل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

 إعادة تقييم

)بآالف 

الدوالرات 

 مريكية(األ

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(  150 0.35 52 - - - - - - 150 0.35 52
 صندوق البشاير 13 7.15 93 - - - - - - 13 7.15 93

 (1سفانا لالستثمار )ريا  6.254 2.65 16.588 - - - - - - 6.254 2.65 16.588
 شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م             

 (5)ريا  3.529 2.65 9.386 - - - - - - 3.529 2.65 9.386
 (6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 2.633 1.00 2.633 - - - - - - 2.633 1.00 2.633

             

28.752   - - - - - - 28.752    

 
 )مراجعة( 2017يونيو  30 2016يناير  1الرصيد في  الحركة خالل الفترة 2016 يونيو 30الرصيد في 

 

المجموع 

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

معدل سعر 

 الوحدة

)بالدوالر 

 األمريكي(

 

 

عدد 

ات الوحد

 )باآلالف(

مصروفات 

 إدارية

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

رسوم البنك 

 كوكيل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 أرباح أسهم

 مدفوعة

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 مجمل

 الدخل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

 إعادة تقييم

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

استثمارات/ 

 )سحوبات(

)بآالف 

دوالرات ال

 األمريكية(

 

المجموع 

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

 معدل سعر

 الوحدة

)بالدوالر 

 األمريكي(

 

 

 

عدد الوحدات 

 )باآلالف(

 

 

 

 الشركة:

             

 شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(  150 0.35 52 - - - - - - 150 0.35 52
 وق البشايرصند 93 6.85 637 (532) (12) - - - - 13 7.03 93

 (1سفانا لالستثمار )ريا  6.304 2.65 16.721 (133) - - - - - 6.254 2.65 16.588
 شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م             

 (5)ريا  3.652 2.65 9.686 (300) - - - - - 3.539 2.65 9.386
 (6دودة )رياشركة لوكاتا المح 2.633 1.00 2.633 - - - - - - 2.633 1.00 2.633

             

28.752   - - - - (12) (965) 29.729    

 
 .28إلى  2على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية
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   بيان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة الموحد المختصر
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 
 

  يونيو 30  يونيو 30
2017  2018  

  )مراجعة(  )مراجعة(
    
 مصادر صندوق األعمال الخيرية والزكاة   

 مساهمة من المجموعة  2.954  4.481
 إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية 27  -

    
 مجموع المصادر 2.981  4.481

    
 استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة   
 ت خيريةتبرعات لمسسسا (3)  (2.731)

    
 مجموع االستخدامات (3)  (2.731)

    
 المصادر على االستخدامات فائض 2.978  1.750
 يناير 1صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع كما في  2.841  2.160

    
 يونيو 30صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع كما في  5.819  3.910

 
 

 تتمثل في :   
 الزكاة المستحقة  1.970  28

 صندوق األعمال الخيرية 3.849  3.882

    
3.910  5.819  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .28إلى  2على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية
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      المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات ات حولإيضاح
                             2018 يونيو 30في أشهر المنتهية  للستة

 

 
 المنشأةتقرير  .1

من المعلومات المالية  2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستةتتكون المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 "البنك"( والشركات التابعة له )"المجموعة"(. أو  جي اف اتش)مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب ل
 

 لية في المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة.تم توحيد الشركات التابعة الجوهرية التا
 

الشركة األم/  بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
 المالكة

نسبة الملكية 
 2018الفعلية 

 نشاط العمل الرئيسي

اإلمارات  جي اف اتش كابيتال المحدودة
العربية 
 المتحدة

 جي اف اتش

 إدارة االستثمارات  100%

جاري المصرف الخليجي الت
  (KHCBش.م.ب* )

 أعمال مصرفية بالتجزئة %55.41 مملكة البحرين

شركة بوابة المغرب االستثمارية 
(MGIC*)  

 جزر الكايمن

 تطوير العقارات 89.26%

 تطوير العقارات %51.41  شركة مرفأ تونس لالستثمار*

شركة استثمار مدينة نافي 
مومباي للطاقة، وشركة استثمار 

ي لتكنولوجيا مدينة مومبا
" مشاريع مجتمعةالمعلومات )

 الهند"(*

 تطوير العقارات 77.73%

 شركة فنادق العرين ش.ش.و 

نمملكة البحري  

100%  إدارة الضيافة 

شركات مشاريع العرين ش.م.ب 
 )مقفلة(

100%  تطوير العقارات 

 -شركة العرين للترفيه والسياحة 
 جنة دلمون المفقودة ش.ش.و

100%  سلية وحديقة مائيةالت 

شركة جي سي إل سي بي أو إل 
 لإلدارة

%100 جزر الكايمن   االستحواذ على أصول مكاتب 
تجارية في الواليات المتحدة 

 األمريكية
شركة الخليج القابضة ش.م.ك 

 *)قابضة(
%51.18  دولة الكويت االحتفاظ بأسهم شركات كويتية  

 وأجنبية

شركة صروح، جزر الكايمان 
 ح"()"صرو

 جزر الكايمن

المصرف 
الخليجي 
 التجاري

 

بناء وبيع العقارات في "أوريكس  10.00%
 هيلز"

 
 14راجع إيضاح *
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    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 
 أساس اإلعداد .2

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المح اسبة والمراجعة أعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقا
الصادر نظمة األللمسسسات المالية اإلسالمية. ووفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمسسسات المالية اإلسالمية ودليل 

مصرف البحرين المركزي، بالنسبة لألمور التي ال تتناولها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة عن 
المالية اإلسالمية، فإن المجموعة تسترشد بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة. وتبعاً والمراجعة للمسسسات 

 - 34لذلك، تم عرض البيانات المالية الموحدة المرحلية بصورة مختصرة وفقاً إلرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 "التقارير المالية المرحلية". 

ة الموحدة المرحلية المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة ويجب إن المعلومات المالي
ذلك، تم تضمين إيضاحات  مع .2017ديسمبر  31قراءتها مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

المالي منذ آخر  المالي للمجموعة وأدائها التغيرات في المركزتفسيرية مختارة لتوضح أحداث ومعامالت جوهرية لفهم 
 .2017ديسمبر  31كما في وعن السنة المنتهية في مدققة بيانات مالية موحدة سنوية 

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

حلية المختصرة هي السياسات المحاسبية وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية الموحدة المر
ماعدا ، 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة نفسها تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة 

  كما هو موضح أدناه: (30رقم ) المالي المحاسبة أثر التطبيق المبكر لمعيار
 

موجودات، والخسائر االئتمانية، وااللتزامات ذات المخاطر ال نخفاض قيمةا –( 30تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )
  العالية

( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمسسسات 30قامت المجموعة بالتطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم )
. التاريخ 2020يناير  1، وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 2017المالية اإلسالمية في نوفمبر 

ً في 2018يناير  1االنتقالي هو  ، مما نتج عن تغييرات في السياسات المحاسبية وتسويات على المبالغ المحتسبة سابقا
 . 2017ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة كما في وعن السنة المنتهية في 

ً لألحكام االنتقالية لمعيار المحاس (، اختارت المجموعة عدم تعديل أرقام 30بة المالي رقم )حسب ما هو مسموح به وفقا
المقارنة. أي تسويات على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في التاريخ االنتقالي تم احتسابها في الرصيد 

 االفتتاحي لألرباح المستبقاة.

سبية النخفاض قيمة الموجودات المالية. كما أن ( تغيير السياسات المحا30نتج عن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )
المعايير األخرى التي تتعامل مع األدوات المالية، مثل المطلوب بموجب ( يعدل اإلفصاح 30معيار المحاسبة المالي رقم )

 "األدوات المالية: اإلفصاحات". -( 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 ( للمجموعة موضحة أدناه. 30لية لمعيار المحاسبة المالي رقم )إفصاحات اآلثار االنتقا
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية (أ

( ملخصة 30والناتجة من تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ) مجموعةالتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية لل
لمحاسبية المتعلقة باألدوات المالية لفترات المقارنة تستند أدناه. بما أن معلومات المقارنة لم يتم تعديلها، فإن السياسات ا

 .2017ديسمبر  31على المعايير ذات العالقة كما تم اإلفصاح عنه في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
المتوقعة" مقابل نموذج الخسائر المتكبدة المتبع سابقاً. ( يقدم نموذج "الخسائر االئتمانية 30معيار المحاسبة المالي رقم )

نموذج انخفاض القيمة الجديد سيكون واجب التطبيق على بعض االلتزامات وعقود الضمانات المالية، ولكن ليس 
 الستثمارات حقوق الملكية. 

دات المالية التي تظهر بالتكلفة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجو مراحل منهجية الثالث المجموعةطبق ت
   الموجودات خالل المراحل الثالث التالية، بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي. تتدرجالمطفأة. 
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    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 
 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة.   3

 
 )يتبع( التغيرات في السياسات المحاسبية (أ

 
 المرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرا  

زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ  ليس لهاتشمل الموجودات المالية عند االحتساب المبدئي، والتي  1المرحلة 
شهراً هي الخسائر مخاطر ائتمان منخفضة. الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر  لديهااالحتساب المبدئي، أو التي 

شهراً بعد تاريخ نهاية السنة. ليس العجز  12المحتملة خالل  السداداالئتمانية المتوقعة التي تنشأ من أحداث التخلف عن 
النقدي المتوقع خالل فترة االثني عشر شهراً، ولكن الخسارة االئتمانية بمجملها على أصل موزون باحتمال ان الخسارة 

 شهراً القادمة.    ستحدث في االثني عشر
 

 ليست منخفضة القيمة  –لمدى الحياة  المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة
ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، لكن  كان لديهاالمرحلة الثانية تشمل الموجودات المالية التي 

سبة لهذه الموجودات، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى ال يوجد أي دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. بالن
تنشأ من جميع أحداث التخلف عن الحياة. الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي 

وسط الموزون للخسائر االئتمانية مع الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتألداة المالية. االمحتملة على مدى عمر  السداد
 لمدى الحياة.  السداداخذ احتمالية التخلف عن 

 
 منخفضة القيمة -لمدى الحياة  المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة

ذلك المرحلة الثالثة تشمل الموجودات المالية التي يوجد لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة بتاريخ نهاية السنة، و
ً للمسشرات المحددة في تعليمات مصرف البحرين المركزي. بالنسبة لهذه الموجودات، تحتسب الخسائر االئتمانية  وفقا

  لمدى الحياة.
 

   الجوهرية  القراراتب( التغييرات الرئيسية على التقديرات و
 

 انخفاض قيمة األدوات المالية:
 إدراجقد زادت بشكل جوهري منذ االحتساب المبدئي، و وجودات الماليةأحد المتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على 

 في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. استشرافيةمعلومات 
 

 المدخالت، والفرضيات، والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة:

 درجات مخاطر االئتمان 
تحديد درجات مخاطر االئتمان، باستخدام عوامل كمية ونوعية ل نموذج داخلييوجد لدى البنك التجاري التابع للمجموعة 

 موازنةيتم . تختلف هذه العوامل اعتماداً على طبيعة التعرض ونوعية المقترض. السدادتدل على مخاطر التخلف عن 
 تخضع التعرضات لمراقبة .مع زيادة درجة المخاطرتزداد  السدادتصنيفات االئتمان بحيث أن مخاطر التخلف عن 

مستمرة، مما قد يسدي لنقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. كما يستخدم البنك درجات مخاطر خارجية لبعض 
 التعرضات. 

 
 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان

أخذ تداة مالية قد زادت بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي، أل السدادعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التخلف عن 
باالعتبار معلومات معقولة وداعمة، ذات صلة ومتاحة، وبدون أي تكلفة أو مجهود ال داعي له. ويشمل هذا  موعةالمج

وتقييم خبير لالئتمان، ويشمل معلومات  مجموعةمعلومات وتحليالت كمية ونوعية، بناء على التجربة التاريخية للعلى 
 .استشرافية
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    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة  . 3
 

   )يتبع(التغييرات الرئيسية على التقديرات واألحكام الجوهرية  ب( 
 

في سبيل تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي، تسخذ المعايير التالية 
 باالعتبار:

 االئتمانية المتوقعة المعتمدة؛خفض درجة المخاطر وفقاً لسياسة الخسائر  .1

 إعادة هيكلة التسهيالت خالل االثني عشر شهراً السابقة؛ .2

 يوماً كما في تاريخ نهاية السنة، والتي تخضع للرد في الظروف المناسبة. 30لمدة  متخلفة السدادتسهيالت  .3
 

 أطر هيكلة احتمالية تعثر السدادتحديد 
 السدادالتخلف عن  احتماالتتقديرات  استنتاجالبيانات التي يتم جمعها، ونماذج إحصائية لتحليل  المجموعةستخدم ت

العالقات بين معدالت موازنة رور الوقت. يشمل هذا التحليل تحديد ومأن تتغير نتيجة  لها للتعرضات، وكيف يتوقع
ة، عبر مناطق جغرافية التخلف والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية، والعوامل االقتصادية الكلية الرئيسي

 للمخاطر. المجموعةتعرض تمختلفة، حيث 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر هي عملية معقدة، وتتطلب استخدام النماذج، نظراً لتفاوت  إن تقدير التعرضات

عة، ومرور الوقت. إن تقييم المخاطر االئتمانية التعرضات مع التغيرات في أوضاع السوق، والتدفقات النقدية المتوق
، ونسب الخسارة المرتبطة السدادلمحفظة الموجودات يتطلب مزيداً من التقديرات بخصوص احتمالية حدوث التخلف عن 

لف عن بين األطراف المتقابلة. تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام احتمالية التخ الترابطبها، وعالقات 
 ، والتخلف المسبب للخسارة.السداد، والتعرضات متخلفة السداد

 
. تقدر المجموعة عوامل التخلف السدادالتخلف المسبب للخسارة هو حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تخلف عن 

اذج التخلف المسبب على المعدالت التاريخية السترداد المطالبات، مقابل األطراف المتعثرة. نم المسبب للخسارة بناءً 
 للخسارة تأخذ باالعتبار قيمة الضمان المقدرة، وتكلفة االسترداد ذات العالقة. 

 
 تصنيف المخاطر االئتمانية

 السدادتصنيفات المخاطر االئتمانية الداخلية التي تعكس تقييم احتمالية تخلف عن  البنك التجاري التابع للمجموعةستخدم ي
يتم نماذج تصنيف داخلية مصممة للفئات المختلفة من األطراف المقابلة.  وكما يستخدممن قبل األطراف المقابلة الفردية. 

  .مع زيادة درجة المخاطرةتزداد  السدادتصنيفات االئتمان بحيث أن مخاطر التخلف عن موازنة 
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 )يتبع( المحاسبية الهامة السياسات.   3

 
 (30ج( أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )

نتج عنه انخفاض األرباح المستبقاة بمبلغ  2018يناير  1( كما في 30األثر من تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )
 .دوالر أمريكيمليون  29,7

 
  األرباح  حصص

  المستبقاة  غير مسيطرة
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

  األمريكية  األمريكية

    

 سابقاً( المعلن) 2018يناير  1كما في الرصيد  122,825  345,770

    

 احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة: اثر   

 إيداعات لدى مسسسات ماليةأرصدة البنوك و (5)  (2)

 استثمار في صكوك (4)  (4)

 ات التمويلموجود (12,983)  (10,447)

 موجودات مشتراة لغرض التأجير )شاملة إيجارات مستحقة القبض( (2.523)  (2,031)

 ذمم مدينة أخرى (316)  -

 التزامات وضمانات مالية (755)  (608)

(13.092)  (16.586)  

    
 )معدل( 2018يناير  1في الرصيد  106,239  332,678

 
 

 الئتمانية المتوقعةالتعرضات الخاضعة للخسائر ا  د( 

، مع األرصدة 2017ديسمبر  31التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية المتوقعة كما في بين  يطابقالجدول التالي 
 .(30لمعيار المحاسبة المالي رقم )، والتي تم تحديدها وفقاً 2018يناير  1االفتتاحية المعدلة كما في 

 
 يناير 1 إعادةأثر  ديسمبر 31 

 2018 *لقياسا 2017 

 آالف الدوالراتب آالف الدوالراتب آالف الدوالراتب 

 األمريكية األمريكية األمريكية 

    

 193.912 (7) 193.919 إيداعات لدى مسسسات ماليةأرصدة البنوك و

 969.072 (23.430) 992.502 موجودات التمويل 

 300.647 (8) 300.655 استثمارات في صكوك

 276.038 (4.554) 280.592 لغرض التأجير )شاملة إيجارات مستحقة القبض( موجودات مشتراة

 143.210 (316) 143.526  ذمم مدينة أخرى

 228.326 (1.363) 229.689 التزامات وضمانات مالية

 2.140.883 (29.678) 2.111.205 

 
 * يشمل تلك المنسوبة لحصص غير مسيطرة
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 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة.   3

 
 )يتبع( مخصصات انخفاض القيمة  د( 

 
يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ما لم يتم تحديده بشكل 

 قيمة الدفترية.خاص، بالنسبة للموجودات المالية، تمثل المبالغ المذكورة في الجدول إجمالي ال
 

 

 
 التقديرات .4

التقديرات، والفرضيات ت والقرارا إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتطلب من اإلدارة استخدام بعض
المحاسبية الهامة التي تسثر في تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإليرادات 

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.
 

الجوهرية ذاتها التي تم  القراراترة باستخدام قامت اإلدا عند إعداد هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة،
استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على البيانات 

 (30رقم ) المالي سبةالمحا ماعدا أثر التطبيق المبكر لمعيار، 2017ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
  )ب((.3)راجع إيضاح 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2018 يونيو 30

 آالف الدوالراتب آالف الدوالراتب آالف الدوالراتب آالف الدوالراتب 

 األمريكية األمريكية األمريكية األمريكية 

     
     موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

     وجودات مشتراةموجودات التمويالت وم

 1.235.901 178.229 223.066 834.606 لغرض التأجير )ممولة(

     موجودات التمويالت وموجودات مشتراة

 129.642 4.796 31.668 93.178 لغرض التأجير )غير ممولة(

 171.456 - - 171.456 أرصدة لدى البنوك وإيداعات

 339.251 170 - 339.081 استثمارات في صكوك

 135.387 - - 135.387 ذمم مدينة أخرى

 (67.509) (42.531) (17.281) (7.697) الخسائر االئتمانية المتوقعة مطروحاً: 

 1.944.128 140.664 237.453 1.566.011 القيمة الدفترية للموجودات المالية

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2018 يونيو 30

 آالف الدوالراتب آالف الدوالراتب آالف الدوالراتب ف الدوالراتآالب 

 األمريكية األمريكية األمريكية األمريكية 

     

 66.218 30.366 27.950 7.902 يناير 1الرصيد االفتتاحي في 

     

 - - (66) 66 للمرحلة األولىمحول 

 - (469) 1.572 (1.103) للمرحلة الثانيةمحول 

 - 3.907 (3.838) (69) مرحلة الثالثةللمحول 

     

     

 1.291 8.727 (8.337) 901 صافي ،مخصص الفترة 

     
 67.509 42.531 17.281 7.697 يونيو 30الرصيد الختامي كما في 
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 إدارة المخاطر المالية .5

سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققة 
  )ب((.3)راجع إيضاح  (30رقم ) المالي المحاسبة لمبكر لمعيارماعدا أثر التطبيق ا، 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 للعمليات الموسميةالطبيعة  .6

التجارية، والترفيه، وإدارة أعمال  يةفاألعمال المصر، وية االستثماريةفبسبب طبيعة عمل المجموعة )األعمال المصر
ة المرحلية الموحدة المختصرة قد ال تعكس جزءأ متناسباً أشهر المعلنة في هذه المعلومات المالي للستة(، فإن النتائج الضيافة

  ة.عامة للسنمن النتائج ال
 
 

غير مدققة. تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز  هاولكنتها مراجعتم المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة  .7
والمعلومات  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  موعةللمج المالي الموحد المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة

تم استخراج أرقام المقارنة للبيانات . 2017 يونيو 30 أشهر المنتهية في للستةالمالية الموحدة المرحلية المختصرة المراجعة 
تثمارات المقيدة الموحدة المختصرة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية والتغيرات في حسابات االس

 للستةومصادر استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة من المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المراجعة 
  .2017 يونيو 30 أشهر المنتهية في

 
 

 التخصيصات  .8

 .  في نهاية السنة عند اعتمادها من قبل المساهمينيتم عمل تخصيصات األرباح، إن وجدت، 
 

 ما يلي:وتنفيذ  ،، تمت الموافقة على2018مارس  27اجتماع المساهمين الذي عقد بتاريخ  في

 مليون دوالر امريكي، في صورة نقدية. 82من رأس المال المدفوع بقيمة  %8.72أ( أرباح أسهم بنسبة 

 مليون دوالر الحتياطي األعمال الخيرية. 1ب( تخصيص 

 ق الزكاة.ألف دوالر أمريكي لصندو 784ج( تخصيص 

 مليون دوالر أمريكي لالحتياطي القانوني. 10د( تحويل 
 

 

 أرصدة البنوكالنقد و .9
 

  يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30
2017  2017  2018  

  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب
  األمريكية  األمريكية  األمريكية
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      

 نقد 21.010  21.513  19.699
 أرصدة لدى البنوك 81.783  80.365  61.892

 المركزيالبحرين أرصدة لدى مصرف      
 حساب جاري - 19.897  68.255  30.311
 حساب االحتياطي - 48.766  46.312  50.172

      
162.074  216.445  171.456  

 
ليس متوفر ألغراض العمليات ألف دوالر امريكي،  3.691والبالغ  حساب االحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي

                                    آالف دوالر أمريكي  11النقد وأرصدة البنوك صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ  اليومية.
 آالف دوالر أمريكي(.  5: 2017ديسمبر  31)



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

    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 
 ستثمارات في أوراق ماليةا .10

 
  يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30

2017  2017  2018  
  آالفب   آالفب   آالفب 

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

      
 أدوات حقوق الملكيةاستثمارات      
 :العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة     

 اسهم غير مدرجة  - 34.875  34.875  40.180

40.180  34.875  34.875  
      
 :بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية     

 أسهم مدرجة )بالقيمة العادلة( - 23.022  103  103
 )بالتكلفة(* سهم غير مدرجةأ  - 174.261  185.775  165.431
 صكوك مدرجة - -  -  10.249

175.783  185.878  197.283  
      
 استثمارات أدوات استثمارات دين     
 بالتكلفة المطفأة     

 **صكوك مدرجة  - 339.127  300.265  235.430
 صكوك غير مدرجة - 170  390  1.218

 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (11)  -  -

236.648  300.655  339.286  
      

452.611  521.408  571.444  
 
 

، على استثمارات في مشاريع المسعرة والمصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية* تشمل أسهم حقوق الملكية غير 
في ظل غياب  ، إن وجد، وذلكاالنخفاض في قيمتهامخصص مطروحاً منها ، وتظهر بالتكلفة مروج لها من قبل المجموعة

 .يمة العادلة لهذه االستثماراتالق
 
ألف دوالر  109,570ألف دوالر أمريكي مقابل قروض متوسطة األجل بمبلغ  129,676بمبلغ مدرجة تم رهن صكوك  **

 (.12أمريكي )إيضاح 
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 موجودات أخرى .11
 

  يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30
2017  2017  2018  

  آالف ب  آالف ب  الف آب
  الدوالرات  الدوالرات  الدوالرات
  األمريكية  األمريكية  األمريكية
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      
 ذمم استشارات استثمارية مصرفية 96.596  123.506  4.824

 ، صافيتمويل مشاريع 20.265  21.175  17.889
 ذمم مدينة من بيع:     

 شركات تابعة - -  -  44.252
 عقار للتطوير  - 7.043  10.000  10.000
 سلفيات ودائع و 28.251  38.156  20.106
 ذمم مدينة من الموظفين            18.628  18.302  19.924
 أرباح على صكوك مدينة 5.892  5.815  4.911

      ذمم إيجارات مدينة 8.809  22.785  10.634
 مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 110.178  79.113  67.938

      
200.478  318.852  295.662  

 

ألف دوالر  316: 2017ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 360الموجودات األخرى صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 

  أمريكي(.

 
 

 تمويالت مطلوبات ال. 12
 

  نيويو 30  ديسمبر 31  يونيو 30
2017  2017  2018  

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

      
  تسهيالت تمويالت المرابحة   152.100  153.899  31.108
  تسهيالت تمويالت الوكالة  49.797  54.167  77.012
 مطلوبات الصكوك  25.226  25.364  50.506
 تمويل إجارة  14.021  15.607  15.807
 أخرىقروض   230.303  116.025  29.907

      

204.340  365.062  471.447  
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 )يتبع(تمويالت مطلوبات ال. 12

 
 (1( )2017)تسهيالت تمويالت المرابحة 

سنوات وبمعدل ربح يبلغ  3مليون دوالر أمريكي لفترة  20تسهيالت تمويل بمبلغ تسهيالت تمويالت المرابحة من  تتكون
ً )يخضع  %4,5زائداً هامش اشهر  6لفترة  LIBORالمعدل المعياري  (. تسهيالت سنوياً  %6لحد أدنى يبلغ سنويا
، وتستحق في سنة أسهم المصرف الخليجي التجاريعن طريق رهن استثمار المجموعة في مضمونة تمويالت المرابحة 

2020. 
 

 (2( )2017)تسهيالت تمويالت المرابحة 

المعدل سنوات وبمعدل ربح يبلغ  5مليون دوالر أمريكي ألغراض تجارية عامة لفترة  15تم الحصول على تسهيالت بمبلغ 
تسهيالت تمويالت  (.سنوياً  %7أدنى يبلغ  لحد)يخضع  سنوياً  %6يبلغ زائداً هامش اشهر  3لفترة  LIBORالمعياري 
 أسهم المصرف الخليجي التجاري.عن طريق رهن استثمار المجموعة في مضمونة المرابحة 

ألف دوالر أمريكي،  109,570باإلضافة لذلك، فقد حصلت المجموعة خالل السنة على تسهيالت متوسطة األجل بمبلغ 
 (.2ر امريكي )إيضاح الف دوال 129,676مضمونة برهن صكوك بقيمة 

 
 تسهيالت تمويالت الوكالة

 
(1( )2016) 

                ابتداء  ،واتسن 3ليتم السداد على فترة ، مالية ةمسسس منمليون دوالر أمريكي  35بمبلغ تتكون من تمويل 
هامش يبلغ  زائداً  (LIBORبمعدل ربح متفق عليه يبلغ المعدل المعياري ) 2019وحتى نوفمبر  2016من نوفمبر 

عقارات استثمارية بقيمة تسهيالت مضمونة عن طريق رهن هذه ال(. إن سنوياً  %8)يخضع لحد أدنى يبلغ سنوياً  7.65%
مليون دوالر امريكي(، وعقارات للتطوير بقيمة دفترية  24,7: 2017ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 24.7دفترية 
  .مليون دوالر أمريكي( 42,3: 2017ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 44,5

 
(2( )2009) 

بمعدل ربح  2019سنوات حتى أبريل  6 تحق السداد على فترةتسو ،تتكون من تمويل مجمع من تحالف مسسسات مالية
دفترية  بقيمةمضمونة عن طريق رهن العقارات االستثمارية للمجموعة  تسهيالتهذه الإن . سنوياً  %6متفق عليه يبلغ 

 .مليون دوالر امريكي( 136: 2017ديسمبر  31) دوالر أمريكيمليون  136
 

 مطلوبات الصكوك

شهادات الصكوك المصدرة مضمونة بمجموعة من موجودات المجموعة باإلضافة إلى تمويل يوفره البنك لضمان سداد 
الصكوك معلقة حالياً   . شهاداتشهادات الصكوك المصدرة في سوق لندن لألوراق المالية تم تداولالتوزيعات في حينها. 

 .عن التداول

 .2018تم تسوية الصكوك الحقاً في يوليو 
 

 إجارةتمويل تسهيالت 

استثماري بمبلغ  شراء عقارالتمويل الجزئي لبغرض  2016في من مسسسة مالية تم الحصول عليها تسهيالت هذه تمثل 
( زائداً LIBORالمعدل المعياري )د ربح يساوي سنوات بعائ 8، وتستحق السداد على فترة مليون دوالر أمريكي 40.84

 سنوياً(.  %7)يخضع لحد أدنى سنوياً  %5,7هامش ربح يبلغ 
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 )يتبع(تمويالت مطلوبات ال. 12

 
 القروض األخرى

ال التشغيلي. تطوير مشروع ومتطلبات رأس الملتمويل القروض األخرى تشمل تمويالت حصلت عليها شركات تابعة 
التمويالت مضمونة برهن استثمار عقاري ويحتفظ به من خالل شركة ذات أغراض خاصة وليس لديها أي حق للرجوع 
ً في هذه العقود التمويلية، ولم يقم بضمان السداد بأي شكل من األشكال. تم اإلعالن عن هذه  للبنك. إن البنك ليس طرفا

خالل الفترة، قامت المجموعة  .الشركات التابعةنتيجة لتوحيد المرحلية المختصرة ة ات المالية الموحدالمعلوماألرصدة في 
مليون دوالر  203ع بمبلغ يراالمشاألخرى المتعلقة بقروض ال( مما نتج عن ذلك زيادة 14بتوحيد شركة تابعة )إيضاح 

 أمريكي.
 

 . إيرادات أخرى، صافي13

، 2016مريكي ناتج من إعادة هيكلة مطلوبات شركة تابعة. في سنة مليون دوالر أ 35.3تشتمل إيرادات أخرى مبلغ 
وكجزء من االستردادات التي حصلت عليها المجموعة بموجب التسويات القضائية، استحوذت المجموعة على الشركة 

منذ  سوية.لحراسة اإلدارية وإجراءات اإلعسار، وكان لها صافي مطلوبات وقت التل تخضعالقابضة للمطور الرئيسي والتي 
عملت المجموعة على إخراج الشركة من تحت الحراسة اإلدارية، عن طريق إعادة هيكلة مطلوبات الشركة،  ذلك الحين،

والتفاوض على التسويات مع الدائنين من خالل عملية تديرها المحكمة. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية لتأكيد سداد 
ك إخراج الشركة من اإلدارة القانونية وتسليمها إلى المجموعة. أكد الحكم النهائي ، مما نتج عن ذل2018المطالبات في 

الصادر من المحكمة المبالغ النهائية المستحقة لكل دائن، وبالتالي، فإن الفرق بين المطلوبات/ المخصصات المحتسبة سابقاً، 
 استالمتشمل اإليرادات األخرى أيضاً ا لم تعد مطلوبة. والمبالغ المعتمدة من قبل المحكمة قد تم عكسها في بيان الدخل، ألنه

   مليون دوالر أمريكي من تسوية دعاوى قضائية. 22مبلغ 
 

 استمالك شركات تابعة. 14

في شركة الخليج القابضة ش.م.ك، شركة مسجلة في  %31.39المجموعة بشراء حصة إضافية قدرها  ، قامتخالل الفترة
السيطرة على شركة الخليج القابضة و %51.18حصة إجمالية بنسبة  على صول المجموعة، مما أدى إلى حدولة الكويت

ش.م.ك، وبالتالي فقد تم توحيد موجودات ومطلوبات ونتائج شركة الخليج القابضة ش.م.ك ابتداء من تاريخ حصول 
 المجموعة على السيطرة. 

 
   شركة الخليج القابضة ش.م.ك تملك الشركات التابعة التالية:

 

 نسبة الملكية بلد التأسيس إسم الشركة
 الفعلية

 األنشطة

شركة المساحات السكنية الجنوبية 
 للتطوير العقاري ش.ش.و

 مملكة البحرين
 تنفيذ مشروع فيال مار في البحرين 100%

شركة العرين داون تاون للتطوير 
 العقاري ش.ش.و

 مملكة البحرين
تنفيذ مشروع العرين داون تاون في  100%

 لبحرينا

شركة رويال القابضة للتطوير العقاري 
 مملكة البحرين  ش.ش.و

االحتفاظ باستثمار في مشروع فيال  100%
رويال، ومشروع تطوير عقاري في 

 المغرب

 
 
 
 
 
 
 
 



                                           20مجموعة جي إف إتش المالية )ش.م.ب(                                                                          
 

    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 
 

 )يتبع( استمالك شركات تابعة. 14
 

 المقابل المحول والحصص غير المسيطرة

بصورة عامة، يتم  جزئياً في هيئة أسهم خزينة تحتفظ بها المجموعة، ونقداً. ملية استمالك األصول كانالمقابل المحول في ع
قياس المقابل المحول بالقيمة العادلة، والحصة التي يحتفظ بها المساهمون عدا المجموعة في الشركات التابعة، تم احتسابها 

من "حصص غير مسيطرة" بناء على الحصة التناسبية للمساهمين في المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ض
 غير المسيطرين في المبالغ المحتسبة لصافي موجودات الشركة المستثمر فيها.

 
 الموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة القابلة للتحديد

وجودات والمطلوبات وأسهم حقوق الملكية جميع الشركات المستملكة تم اعتبارها أعمال تجارية. تم عرض القيمة العادلة للم
على أساس مسقت. إذا تم الحصول على معلومات حديثة خالل سنة من تاريخ االستمالك تتعلق بحقائق وظروف كانت 
سائدة، أو تحديد تعديالت للمبالغ أعاله، أو أي مخصصات إضافية كانت سائدة بتاريخ االستمالك، فإنه سيتم تعديل المعالجة 

 ية لعملية االستمالك. التعديالت على محاسبة االستمالك المسقتة ستتم بأثر رجعي.المحاسب
 

، كونه التاريخ الفعلي 2018يونيو  30المبالغ المعلنة أدناه تمثل القيمة الدفترية المعدلة عند االستمالك للشركات كما في 
 ايير المحاسبية.  لالستمالك، وتم اإلفصاح عنها بصورة مسقتة كما هو مسموح به حسب المع

     
نظراً لحجم والتوزيع الجغرافي والتعقيد المتضمن في عملية االستمالك، فإن المجموعة، وفي تاريخ إصدار هذه المعلومات 
المالية الموحدة المرحلية المختصرة، لم تنتهي بعد من تحديد القيمة العادلة للموجودات الملموسة وغير الملموسة المستملكة، 

بات المتحملة، والشهرة المتبقية الناتجة من عملية االستمالك. تقديرات القيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير والمطلو
الملموسة المستملكة والمطلوبات المتحملة تخضع لتقديرات جوهرية، وسيتم تحديدها من قبل اإلدارة بناء على تحليالت 

تاريخ الفعلي لالستمالك. لم يتم احتساب أي شهرة أو شهرة سلبية بذلك مختلفة للسوق والدخل وتقييمات الموجودات بال
 التاريخ.

 
 القيمة الدفترية للموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة بالتاريخ الفعلي هي كما يلي:

 
    آالف الدوالراتب

    األمريكية
    

 عقارات استثمارية   40.373

 عقارات تطويرية   387.332

 النقد وأرصدة البنوك   1.547

ً ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة    26.280  مقدما

    

 مجموع الموجودات   455.532

    

 تمويالت صكوك   202.784

168.857    ً  من العمالء مبالغ مستلمة مقدما

 مطلوبات أخرى   70.818

    

 مجموع المطلوبات   442.459

    

 الموجودات القابلة للتحديدمجموع صافي    13.073
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 . استمالك شركات تابعة )يتبع(14
 

   آالف الدوالراتب
   األمريكية

   

 المجموعة والمحتفظ بها من قبلالقيمة الدفترية للحصة في حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها   -

 المقابل المحول  6.691

 يطرة المحتسبةالحصص غير المس  6.383

   

 مجموع المقابل  13.074

 
 

   آالف الدوالراتب
   األمريكية

   

 المقابل المدفوع  6.691

 التوحيد عندمطروحاً: األرصدة النقدية لدى البنوك المستحوذة   (1.547)

   

 صافي النقد المدفوع لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد  5.144
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة. 15

، عدا تلك 2017ديسمبر  31أرصدة األطراف ذات العالقة الجوهرية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن المبالغ المعلنة كما في 
خرى خالل الفترة كانت الجوهرية األاألرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة الناتجة من توحيد الشركات التابعة. 

 كاآلتي:
 

 أشهر المنتهية في الستة

 )مراجعة( 2018 يونيو 30

 شركــات

 زميلة

ومشاريع 

 مشتركة

موظفي اإلدارة 

 الرئيسيين

المساهمين 

الرئيسيين/ 

التي شركات ال

 يوجد للشركاء

 حصص فيها

موجودات تحت 

اإلدارة )شاملة 

شركات ذات 

أغراض 

 خاصة(

 مجموعال

آالف ب 

 راتالدوال

 األمريكية

آالف ب

 الدوالرات

 األمريكية

آالف ب

 الدوالرات

 األمريكية

 آالف ب

 الدوالرات

 األمريكية

آالف ب

 الدوالرات

 األمريكية

      
      اإليرادات

 31.600 16.600 15.000 - - إيراد األنشطة االستثمارية المصرفية

 1.108 1.108 - - - إيراد رسوم وعموالت

 669 - 491 178 - دات التمويلإيراد من موجو

      الحصة في أرباح شركات محتسبة 

 3.999 - - - 3.999 بطريقة حقوق الملكية

      ستثمارات في أوراق إيراد من ا

 (86) (86) - - - ، صافيمالية

 69 69 - - - إيرادات أخرى
      

      المصروفات

 (409) (8) (302) (80) (19) االستثمارالعائد إلى أصحاب حسابات 

 (1.637) - (1.637) - - مصروفات التمويل

 (4.774) - - (4.774) - تكلفة الموظفين

 - - - - - مصروفات أخرى

      

      معامالت خالل الفترة

      في مشاريع تروج لها كتتاباال

 38.100 - 38.100 - - المجموعة

 8.100 - 8.100 - - االكتتابخصم على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                       23مجموعة جي إف إتش المالية )ش.م.ب(                                                                          
 

    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2018 يويون 30أشهر المنتهية في  للستة

 
 

 )يتبع( معامالت مع أطراف ذات عالقة. 15
 
 

 أشهر المنتهية في الستة

 )مراجعة( 2017 يونيو 30

 شركــات

ومشاريع  زميلة

 مشتركة 

موظفي اإلدارة 

 الرئيسيين

المساهمين 

الرئيسيين/ 

التي شركات ال

 يوجد للشركاء

 حصص فيها

موجودات تحت 

املة اإلدارة )ش

شركات ذات 

أغراض 

 خاصة(

 مجموعال

آالف ب 

 الدوالرات

 األمريكية

آالف ب

 الدوالرات

 األمريكية

آالف ب

 الدوالرات

 األمريكية

آالف ب

 الدوالرات

 األمريكية

آالف ب

 الدوالرات

 األمريكية

      
      اإليرادات

 37.756 10.888 26.868 - - إيراد األنشطة االستثمارية المصرفية

 699 699 - - - د رسوم وعموالتإيرا

 430 - 387 43 - إيراد من موجودات التمويل

      الحصة في خسارة شركات محتسبة 

 4.013 - - - 4.013 بطريقة حقوق الملكية

      ستثمارات في أوراق إيراد من ا

 2.010 422 - - 1.588 ، صافيمالية
      

      المصروفات

 (260) (27) (207) (5) (21) االستثماربات العائد إلى أصحاب حسا

 (1.275) - (1.275) - - مصروفات التمويل

 (8.312) - - (8.312) - تكلفة الموظفين

 (202) (202) - - - مصروفات أخرى
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 . معلومات القطاعات16

قطاعات تشغيلية هي التطوير العقاري، وإدارة األصول، وأسهم الشركات الخاصة والخدمات  4لمجموعة منظمة إلى وحدات عمل حسب طبيعة العمليات والشركات المستقلة ولديها ا
 المصرفية التجارية.

 
 
 
 
 
 

    األعمال  
   اتاالستثمار المصرفية غير مخصصة/ 

 )مراجعة( 2018 يونيو 30 لتطوير العقاريا المصرفية التجارية الحذف المجموع
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
 

      

      

 إيراد القطاع 29.655 46.015 26.849 21.659 124.178

 مصروفات القطاع (8.401) (14.365) (22.525) (5.481) (50.772)

 نتائج القطاع 21.254 31.650 4.324 16.178 73.406

 موجودات القطاع 1.985.132 356.799 1.954.847 33.430 4.330.208

 مطلوبات القطاع 1.008.759 196.248 785.421 61.919 2.052.347

 معلومات القطاع األخرى:     

 مصروفات التمويل 12.876 2.314 10.602 216 26.008

 مخصص انخفاض القيمة - - (5.653) (46) (5.699)

 الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية 5.702 67.556 12.183 - 85.441

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار - - 830.855 1.261 832.116

 التزامات 98.134 - 130.676 - 228.810
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     األعمال  
   اتاالستثمار المصرفية غير مخصصة/ 

 )مراجعة( 2017 يونيو 30 التطوير العقاري المصرفية التجارية الحذف المجموع
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
الف الدوالرات بآ

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
 

      

      

 إيراد القطاع (8.929) 88.529 32.020 1.774 113.394

 مصروفات القطاع (5.055) (21.734) (13.135) (7.951) (47.875)

  نتائج القطاع (13.985) 66.795 18.886 (6.177) 65.519

 موجودات القطاع 1.417.386 423.702 2.082.258 10.209 3.933.555

 مطلوبات القطاع 541.437 207.611 757.452 22.691 1.529.191

 معلومات القطاع األخرى:     

 مخصص انخفاض القيمة - (1.433) 4.929 - 3.496

 ميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكيةالشركات الز 5.702 98.338 12.622 - 116.662

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار - - 881.143 1.154 882.297

 التزامات 45.000 10.696 87.135 - 142.831
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 . التزامات وإرتباطات17

 االلتزامات التي تم التعاقد عليها خالل العمل اإلعتيادي ألنشطة المجموعة:
 

  يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30
2017  2017  2018  

  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب
  األمريكية  األمريكية  األمريكية
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      
 غير مسحوبة لتمديد التمويلالتزامات  87,239  129.302  112.135
 ضمانات مالية 53,988  73.960  85.711
 التزامات بتطوير بنى تحتية 87,584  20.000  20.000
 التزام باالستثمار  -  6.427  10.969

      

 

 التزامات األداء 

بالتزامات أداء متعلقة بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تروج لها  االعتياديقد ترتبط المجموعة خالل العمل 
العادة تحول المجموعة هذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لهذه المشاريع كلما أمكن ذلك. وأنه في رأي المجموعة. وإنه في 

نتيجة أداء أية مشروع من مشاريعها كما  ، عدا تلك المحتسبة بالفعل،اإلدارة، ال يتوقع أن تنتج أية التزامات على المجموعة
 .2018 يونيو 30في 

 
 حتملةقضايا ومطالبات ومطالبات م

قام البنك بالترويج لها في الماضي، وببعض  مشاريعمرفوعة ضدها تتعلق بالقضايا المطالبات وبعض اليوجد على المجموعة 
بناًء على نصيحة المستشارين القانونيين باإلضافة لذلك، تم رفع دعاوى ضد البنك من قبل موظفين سابقين. المعامالت. 

تم عمل مخصص  قوة موقف البنك للدفاع عن نفسه مقابل هذه القضايا والمطالبات. على والذين أكدواالخارجيين للبنك، 
لم يكن هناك أي إفصاحات إضافية تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة،  مناسب في دفاتر الحسابات.

 البنك. حيث أن أعضاء مجلس إدارة البنك يعتقدون أن أي إفصاحات من هذا النوع قد تضر وضع
 

 

 . األدوات المالية18

 القيمة العادلة

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

 القياس. 

من أسس تعريف القيمة العادلة هو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو تقليص حجم عملياتها 
 بصورة جوهرية، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة. 

 
لمالية، والموجودات المالية األخرى، لدى المسسسات ا يداعات، القيمة العادلة ألرصدة البنوك، واإل2018 يونيو 30في  كما

والمطلوبات المالية األخرى ال يتوقع أن تختلف  واألفرادالمسسسات المالية واألخرى  من يداعاتوأموال المستثمرين، واإل
ق، اختالفا جوهرياً عن قيمتها الدفترية، كونها ذات طبيعة قصيرة األجل، ويتم إعادة تسعيرها باستمرار تبعاً ألسعار السو

كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األوراق المالية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، تظهر بالقيمة العادلة التي 
 بالتكلفة ألوراق المالية غير المدرجةبعض اغير المدرجة. تظهر  ألوراق الماليةيتم تقديرها باستخدام نماذج تقييم داخلية ل

 .(10)إيضاح  ، في ظل غياب أي مقياس للقيمة العادلةالقيمة مطروحاً منها انخفاض
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    ختصرة  المعلومات المالية الموحدة المرحلية الم إيضاحات حول
                             2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 
 

 )يتبع( . األدوات المالية18
 

 )يتبع( القيمة العادلة
 

 مطلوبات التمويالت
  ألف دوالر أمريكي )القيمة الدفترية 471.447، قدرت القيمة العادلة للمطلوبات التمويلية بمبلغ 2018 يونيو 30كما في 

ألف دوالر أمريكي، القيمة الدفترية  365,062: القيمة العادلة 2017ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي( ) 471.447
 (تحت الضغط ألف دوالر أمريكي( قد ال تمثل هذه أسعار سوق نشطة. في سيناريو اعتيادي )ليس سيناريو 365,062

فترية ستكون مقاربة للقيمة العادلة للمطلوبات التمويلية، حيث أن ، فإن القيمة الدباستثناء تعديالت مخاطر االئتمان الخاصة
 هذه األدوات ذات معدالت فائدة عائمة، تم إعادة تسعيرها حديثا كجزء من عملية إعادة هيكلة الدين.     

 
 القيمة العادلة تراتبية

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

  أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى  : 

  والتي يمكن رصدها للموجودات 1: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى 2المستوى ،
 يقة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.والمطلوبات، إما مباشرةً )مثل األسعار( أو بطر

  مدخالت للموجودات والمطلوبات غير مبنية على معلومات سوقية مرصودة )مدخالت غير مرصودة(.3المستوى : 
 

 )مراجعة( 2018 يونيو 30 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

رات بآالف الدوال
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 

     

 تظهر بـ:استثمارات األوراق المالية     

 من خالل بيان الدخلبالقيمة العادلة  - - - 34.875 34.875

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - 23.022 - - 23.022

     
57.897 34.875 - 23.022  

 
 

   (مدققة) 2017ديسمبر  31 1المستوى  2ى المستو 3المستوى  المجموع

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 

     

 تظهر بـ:استثمارات األوراق المالية     

 من خالل بيان الدخلبالقيمة العادلة  - - - 34.875 34.875

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - 103 - - 103

     

34.978 34.875 - 103  
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    ة المرحلية المختصرة  المعلومات المالية الموحد إيضاحات حول
                             2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 
 

 )يتبع( . األدوات المالية18
 

 )يتبع( القيمة العادلة تراتبية
 

 خالل الفترة: 3الجدول التالي يحلل الحركة في الموجودات المالية في المستوى 
  

  يونيو 30  ديسمبر 31
2017  2018  

بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية

بآالف  
الدوالرات 
 األمريكية

 

  )مراجعة(  )مدققة(
    

 بداية الفترةفي  34.875  42.153
 الموحد )خسائر( في بيان الدخل / أرباح -  (5.305)
 إلغاء احتساب استثمار، عند فقدان السيطرة -  (1.973)
 3)من( المستوى  / محول إلى -  -

    
  نهاية الفترةفي  34.875  34.875

 
 

ة الحالية. إعادة التصنيف هذه لم فترة الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لل .19
 .حقوق الملكية المعلنة سابقاً مجموع ، أو الفترة تسثر على أرباح

 
 




