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 إفصاح
Announcement 

 

Date 10/08/2022 التاریخ 

Company Name 
ش.م.ب. مجموعة جي إف إتش المالیة  

GFH Financial Group B.S.C. إسم الشركة  

Trading Code GFH رمز التداول 

Subject 
 نتائج إجتماع مجلس اإلدارة

 Board of Directors Meeting Results  
 الموضوع

Results 

 ربعاءاألتعلن مجموعة جي إف إتش المالیة بأن مجلس اإلدارة قد عقد إجتماعھ یوم 
بتوقیت مملكة البحرین،  اً رظھ ثانیةالوذلك في تمام الساعة  2022 أغسطس 10الموافق 
 وإعتماد اآلتي: مناقشةحیث تم 

 .2022یونیو  30للفترة المنتھیة في  2022النتائج المالیة للربع الثاني من العام  .1
 أمور داخلیة أخرى. .2

 
 . 2022الیة للربع الثاني من العام البیانات الم رفق لكمم
 

GFH Financial Group would like to announce that its Board of 
Directors met on Wednesday 10th August 2022 at 2:00 pm Kingdom 
of Bahrain time, and have discussed and approved the following:  

1- The Financial results for the second quarter of 2022 for the 
period ended 30th June 2022. 

2- Other internal matters.  

 
Enclosed are the financial results for the second quarter of 2022.  

  لنتائجا

 
 

 Mariam Jowhary Name م��م جوهري اإلسم
ي 

ام ومكافحة غسل االموال المس� الوظ��ف ف  Head of Compliance & AML Title رئ�س اإلل�ت
كة  Signatureالتوقيع   Company Sealختم ال�ش

  

 



                                                       
     
     
  

 
 
 

    
     
     
     
     
     
     

 
 

     

 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 

 
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022 يونيو 30
 
 
 
 

 
 

 إسالمي(  جملةكزي كبنك رملا ن)مسجل لدى مصرف البحري 44136 : رقم السجل التجاري 
    

  مرفأ البحرين المالي  : المكتب المسجل
  29، طابق 2901مكتب   
  ، البرج الشرقي 1398مبنى   
  4626، طريق 346مجمع   
  مملكة البحرين  -، المنامة 10006ص. ب   
  +  973 17538538هاتف:   
    

 لس اإلدارةجم سيئر      غازي فيصل الهاجري       : أعضاء مجلس اإلدارة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة    د رفيع الرفيعإدريس محم  
 (2022 إبريل 4 من)استقال اعتباراً   جاسم الصديقي  
    الريسأحمد هشام   
  راشد ناصر الكعبي     
  علي مراد    
    7  من)استقال اعتباراً األحمدي عبدالرحمن أحمد   
  ( 2022 يونيو  
  ي فالسء العليا  
  التميمي   لالط ازفو  
 ش الكتبي ويرد  
 ( 2022يونيو  19ن اعتبارًا من عي  )يوسف عبدهللا تقي   
    
  يس الرأحمد هشام  : ذينفيلتا الرئيس 
    

  فخرو  كي بي ام جي : مدققو الحسابات



        مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.بال  مجموعة جي إف إتش
 

   ة المرحلية الموحدة المختصرة ماليالت المعلوما
 2022  يونيو 30  المنتهية في أشهر  للستة

 
 

 حة الصف              تالمحــتويا
   

 
 
        

  1  المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  ة عمراج عن المستقلين  مدققي الحساباتتقرير 
          

         تصرةمخالالمعلومات المالية المرحلية الموحدة 
   2          رركز المالي الموحد المختصالمبيان 

  3           تصر المخ خل الموحدالد انيب
 5 - 4        المختصر  حدالمو الملكية قوقبيان التغيرات في ح

 6          المختصر ت النقدية الموحدلتدفقاابيان 
 7      المختصر دبيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموح

 8    ختصر الموحد الم كاةلزوا  لخيريةااستخدامات صندوق األعمال صادر ون مبيا
 35 - 9      المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول  اتحضاإي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





                                                                   2                                                                               اف اتش المالية ش.م.بجي  موعةجم
 

   ر تصالمخ  د حوملمالي الالمركز ابيان 
 ريكية ماألدوالرات بآالف ال                                                                        2022 يونيو   30 في   كما
 
 يونيو 30  سمبر دي  31  يونيو  30 إيضاح 
  2022  2021  2021 
 ( مراجعة )  قة( )مدق  )مراجعة(   
       
       ت موجودالا

 593,229  722,471  674,570  نقد وأرصدة لدى البنوك 
 2,379,758   3,089,925  3,314,062 8 محفظة الخزينة 

 1,252,936   1,311,002  1,457,758 9 ت يالالتموات موجود
 1,817,499   1,905,598  1,185,905 10 عقارات استثمارية 

 171,357   211,638  1,141,659 11 ة ص خااستثمارات الملكية ال 
 128,272   171,877  136,069 12 استثمارات مشتركة          

 578,336   531,488  540,197 13 رى ات أخدووجومذمم مدينة 
 135,741   139,687  70,009  ت اممتلكات ومعد

 7,057,128  8,083,686  8,520,229  مجموع الموجودات 
 

       ات المطلوب
 88,776   216,762  148,073  العمالء أموال 

 2,722,879   3,052,092  3,411,900  اد غير مالية وأفر مؤسساتوإيداعات من مؤسسات مالية  
 150,462   133,046  222,574  ية للعمالء حسابات جار
 1,269,419   1,750,667  1,988,847 14 تمويالت ألجل 
 428,670   404,654  457,220  مطلوبات أخرى 
 4,660,206  5,557,221  6,228,614  ت مجموع المطلوبا

       
 1,221,554  1,358,344  1,249,544  مار ستث اال تا بساح ية حاملي حقوق ملك

       
       ةيلك حقوق الم
 1,000,638  1,000,638  1,015,638  رأس المال 
 (62,234)  (48,498)  (70,283)  أسهم خزينة 

 24,058   27,970  27,970  اطي قانوني تي اح
  4,109   (28,561)  (58,839)  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

 (50,258)   (70,266)  -  الت األجنبيةالعم تحويل يطاتي اح
  17,940   81,811  62,629  قاة  باح مستب رأ

 1,093   -  -  ي أسهم منحة ياطاحت 

 935,346  963,094  977,115  كهمي البناسعائد لم لا ةيملكلاحقوق  عومجم

       
 240,022  205,027  64,956  رة  سيط ر مي غ حصص 

       
 1,175,368  1,168,121  1,042,071      الملكية حقوق   عمومج
       ت ااب سحملي لوبات وحقوق ملكية حاالمط   موعجم

 7,057,128  8,083,686  8,520,229  ر وحقوق الملكية تثما االس
 

المختصرةدت  اعتم الموحدة  المرحلية  المالية  قبل    المعلومات  اإلمن  فمجلس  عن لنيبا  ووقعها  2022  أغسطس  10  يدارة    ابة 
 : سالمجل
 
 
 
 

 لريسا مهشا  الهاجري إبراهيم  فيصلغازي  
 مجلس اإلدارة وضوعي يذالتنف يسالرئ  رئيس مجلس اإلدارة

 
 .المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ن هذهم سيا  ساأ ا  ءجز 23  ىإل 1من تشكل اإليضاحات المرفقة 



                                                                3                                                                                     مالية ش.م.بلموعة جي اف اتش اجم
 

       رص تخملا د موحال بيان الدخل
 ية ألمريك ا  ات ربآالف الدوال                                                   2022  يونيو 30هية في  منتأشهر ال للستة

 

 ة أشهر المنتهية في الثللث   للستة أشهر المنتهية في  إيضاح 
يونيو  30   يو يون  30  يونيو 30   يونيو 30 
  2022 2021  2022 2021 
 راجعة( م) )مراجعة(   عة( جامر) )مراجعة(     
       

ة  فية االستثماريلمصرا مات دخ راد اليإ        
 794 2,595  1,599  3,584  األصول إدارة 
 16,353 17,824  33,138  41,514  ات الصفقب  ة علقات مت إيراد

  45,098 34,737  20,419 17,147 
       ة رفية التجاريراد الخدمات المص يإ
 18,126 21,747   39,784  42,975  يل راد التموي إ

 22,509 14,822   33,323  26,617  ثمار ت سالوا ينة الخز إيراد
 701 (1,363)   2,257  1,960  أخرى  الرسوم وإيرادات 

 (7,804) (10,123)  (16,093)  (18,638)  مارث ست ال ا املي حساباتالعائد لح حا : رو مط
 (8,991) (7,975)  (17,558)  (16,055)  مويل الت  اتفو رمص حا : و رطم
  36,859 41,713  17,108 24,541 

       رات  ثماستخاصة وااللملكية الإيراد من استثمارات ا 
       المشتركة 

 3,913 -  7,346 1,932  ة ري من بيع أصول عقا داإير
 990 6,137  2,134 7,265  يلي شغلت اإليجار والدخل ا

 2,780 757  13,921 3,247  ي افإيراد االستثمار المباشر، ص
       لمحتسبة بطريقة ا الشركات الزميلة ح االحصة من أرب 
 - 10,500  - 10,500  حقوق الملكية 

 2,610 10,942   5,010  15,865  ة كرات المشترامث ت من االس داإير
  38,809 28,411  28,336 10,293 
       

       إيراد الخزينة وإيرادات أخرى 
 29,248 24,168   58,898  52,104  في صا   ،ويل والخزينةفظة التممحد راإي 

 9,392 1,918   17,251  9,893  ي صاف إيرادات أخرى، 
  61,997 76,149  26,086 38,640 

 90,621 91,949  181,010 182,763  مجموع اإليرادات 
       

 27,575 25,266   59,760  59,565  يلية  تشغ توفا مصر
 29,733 44,910   63,396  80,691  ل ي ومالت ت فا رومص

 8,508 (4,254)   13,709  (2,869) 15 مة الموجودات اض قي نخفات امخصص
 65,816 65,922  136,865 137,387  ت اوف مجموع المصر

 24,805 26,027  44,145 45,376  لفترة ربح ا
 

       المنسوب إلى : 
 20,922 23,062   37,044  42,180  مساهمي البنك

 3,883 2,965   7,101  3,196  حصص غير مسيطرة 
  45,376 44,145  26,027 24,805 
 

       العائد على السهم 
 0.68 0.67  1.21 1.22 16 )سنت أمريكي(  على السهم فض مخالاألساسي وئد اعال
 
 
 

 لريسم اهشا  الهاجري إبراهيم  فيصلغازي  
 ةجلس اإلداروعضو مي يذنفالت يسالرئ  مجلس اإلدارة يسرئ
 

    .المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ن هذهم سيا  ساأ ا  ءجز 23  ىإل 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



                                                                         4                                                                                                                                                                               ب  .م الية ش.تش الماف ا عة جي وممج
 

   تصر خمال د حوملكية الوق الم في حقيرات غتال انبي
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                                             2022  يونيو 30منتهية في  لاأشهر  للستة

 

 

  ك البن  همياس مب لسومنال  
       احتياطي  ي  طايتحا أرباح   ص صح موع جم

  رأس  أسهم  ي ياطتحا عادلة القيمة ال تحويل   ة ا قبستم  غير  وق حق

 ( )مراجعة   2022 يونيو  30 ل الما  ة خزين وني قان ارات م لالستث   ت المعلا  المجموع  يطرة سم ة الملكي
      ية نبجألا    

          

 2022 ريناي  1د في الرصي  1,000,638 ( 48,498) 27,970 ( 28,561) ( 70,266) 81,811 963,094 205,027 1,168,121

          

  رةربح الفت  - - - - - 42,180 42,180 3,196 45,376
 ة كي لملقوق احخالل إعادة التصنيف من القيمة العادلة من   ندالمحول ع         

 ( 8ة المطفأة )إيضاح إلى التكلف - - - 41,320 - - 41,320 - 41,320

 الفترة  خالل   ةدل اعلقيمة الا اتتغير - - - ( 69,084) - - ( 69,084) ( 2,335) ( 71,419)

 كوكالصبيع لبيان الدخل من  ل حوالم - - - ( 2,514) - - ( 2,514) - ( 2,514)

          

 سبةالمحتوفات ر مصلوا   يراداتاإل  مجموع - - - ( 30,278) - 42,180 11,902 861 12,763

          

 أسهم منحة صادرة  15,000 - - - - ( 15,000) - - -

 أرباح أسهم معلنة  - - - - - ( 45,000) ( 45,000) - ( 45,000)

 ة ن ي شراء أسهم خز - ( 53,650) - - - - ( 53,650) - ( 53,650)

 ةلخيري عمال األوا  ةكاوق الزدالمحول لصن  - - - - - ( 1,483) ( 1,483) - ( 1,483)

 خزينة  مهع أسي ب  - 31,865 - - - 121 31,986 - 31,986

 تابعة  شركات دعند إلغاء توحي  بيان الدخللالمحول  - - - - 70,266 - 70,266 - 70,266

 ( 22)إيضاح   ةعشركات تاب   توحيدإلغاء  ندتسوية ع - - - - - - - ( 141,295) ( 141,295)

 (23شركة تابعة )إيضاح   على اذ االستحوحصة غير مسيطرة إضافية عند  - - - - - - - 363 363
          

 2022 يونيو  30في    دي رصال 1,015,638 ( 70,283) 27,970 ( 58,839) - 62,629 977,115 64,956 1,042,071

 
 
 
 
 
 
ً  ءاً جز 23إلى   1من  قةرفالم تاحاإليضا شكلت  .المختصرة ة الموحدةليرحلية المالمعلومات الما ذهه من أساسيا



 
                                                                         5                                                                                                   بش.م.لمالية  ا شات ف ا جي  وعةمجم

 

   ر تصخملا وحد ية الململكوق اقيرات في ح غالت انبي
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                                           يتبع( ) 2022  يونيو 30  ية فيتهمن الأشهر  ةللست

 

 

  كالبن همي اسم ب لسومن ال  
     احتياطي   ي  طاي ت حا أرباح احتياطي    حصص  مجموع 

  رأس  أسهم يياطت حا القيمة العادلة  تحويل   ة ستبقام أسهم  غير وق حق

 ة( اجع)مر 2021 يونيو 30 لالما ةخزين  ونيقان  اراتملالستث    تالعمال  منحة لا المجموع  رة يطمس ةالملكي 
      جنبيةألا     

           

 قاً( ساب  عنه ن)كما أعل 2021 يناير 1الرصيد في  975,638 ( 63,979) 19,548 5,593 ( 46,947) 22,385 1,093 913,331 272,733 1,186,064

 ( 32حاسبة المالي رقم )معيار الم طبيق أثر ت  - - - - - ( 2,096) - ( 2,096) - ( 2,096)

 )المعدل(  2021 يرينا 1ي الرصيد كما ف 975,638 ( 63,979) 19,548 5,593 ( 46,947) 20,289 1,093 911,235 272,733 1,183,968

           

  رةفت ال ربح - - - - - 37,044 - 37,044 7,101 44,145
 رة الفت  خالل   ةدل اعلقيمة الات اتغير - - - 11,200 - - - 11,200 (6) 11,194

 وكمن بيع الصك لبيان الدخل حول الم - - - (12,684) - - - (12,684) - (12,684)

           

 سبة المحت وفات ر مصلوا  مجموع اإليرادات - - - (1,484) - 37,044 - 35,560 7,095 42,655

           

 حة صادرة أسهم من  25,000 - - - - (25,000) - - - -

 2020علنة لسنة م سهم ح أأربا - - - - - (17,000) - (17,000) - (17,000)

 ةلخيري عمال األوا  ةكاوق الزدالمحول لصن  - - - - - (1,572) - (1,572) (142) (1,714)

 انونيالمحول لالحتياطي الق - - 4,510 - - (4,510) - - - -

 ة ن ي شراء أسهم خز - (26,777) - - - - - (26,777) - (26,777)

 خزينة  مهأسع بي  - 28,522 - - - 921 - 29,443 - 29,443

 بية جن ألعمالت اوقات تحويل الرف - - - - ( 3,311) - - (3,311) (1,411) (4,722)

 طرة دون تغيير السي ة غير مسيطرة ب شراء حص  - - - - - 7,768 - 7,768 (38,253) (30,485)
           

 2021 نيويو 30في  دالرصي  1,000,638 ( 62,234) 24,058 4,109 ( 50,258) 17,940 1,093 935,346 240,022 1,175,368

 
 
 
ً يساأس اً ءزج 23لى  إ 1 نمة فقالمر احاتيضإلا لكشت  .تصرةمرحلية الموحدة المخال المعلومات المالية هذه من ا



                                                                     6                                                                                          .بية ش.م لامش التا اف  ي ج عة ومجم
 

   ر صالمخت دالموح  ة نقديلات قاان التدفيب
 ية ألمريك ا  ات ربآالف الدوال                                                   2022  يونيو 30هية في  منتأشهر ال للستة

 

 

  يونيو  30  يونيو 30
2021  2022  

  )مراجعة(   اجعة( رم)
      

 ات ملي لعا  ةنشطأ   
 فترةالح ب ر 45,376  44,145

 :  التعديالت    
               ية رفية التجارالمص مات خدال رادي إ (26,321)  (33,065)
 صة الخا  ة ي مارات الملكث است  مند اري إ (37,282)  (18,931)
 ة  ن ي الخزثمارات ت سا  من  ربح هم واألس أرباح نم إيراد (53,024)  (85,628)
 ية ب ن جألا ت مالرف العص أرباح (1,305)  (1,105)
 مصروفات التمويل   80,691  80,953
 ة يمالق ضانخفا  تصا صخم (2,869)  13,709
 ء طفاك وإالتهاس 776  2,621

2,699  6,042  
 : فييرات تغي    

 ( هر اش 3ر من ث كاستحقاق أ خي ت توارا ذ)  ليةسسات مامؤلدى  اتإيداع -  (100,995)
 ويل مت الموجودات  (146,756)  14,330
 موجودات أخرى  (19,209)  44,773

 يد مق يكن ب د ورصي   زيكمرال  ينحرب صرف الم ي طاي ت حا درصي  (982)  (10,319)
 عمالء لاوال مأ (68,689)  (42,159)
 وغير ماليةة  إيداعات من مؤسسات مالي  359,808  304,879
 ء عمالرية للحسابات جا 89,528  9,706
 تثماراالسبات اسحلي  امح  لكيةم ق حقو (108,800)  64,561

 ة مستحق ت وفارصوم  ةن ئ دا ممذ 17,099  (36,367)

 العمليات طة  أنش  نمقد ن ال  يصاف 128,041  251,108
 

 مارثتسالا ةأنشط   
 تادمع ءاشرت لمدفوعا (74)  (851)

 يافص ،خاصة لكيةم ماراتث ت يع اسمقبوضات من ب  415  23,129
 صافي، نةحفظة الخزي م ءشرا (269,077)  (411,882)

        بعةمن االستحواذ على شركة تامستلم نقد  407  -
  شركة تابعة االستحواذ على مدفوع عندالنقد ال (5,215)  -

 ةكرشت م تاارثمت ساو ةاصخ كيةمل راتامتث اسمن  ةمستلمم هسح أاب رأ 25,528  7,449
 لتطوير عقاراتمقدماً مدفوع  غلمب  (22,652)    (5,081)

 ار ستثماال أنشطة يف م دختس ملا قد ن لاصافي   ( 270,668)  ( 387,236)
 

 ل ي ومتلا  ةطشأن   
 ، صافي تمويالت ت الاوب مطل 149,146  180,341
 دفوعة  تمويل مفات مصرو (82,531)  (72,767)

 شراء صكوك  (2,028)  -
   مدفوعة م سهأ حارب أ (853)  (17,299)

 ي فا ، صةخزين  مهسأ  اءرش (21,785)  1,746

 يل أنشطة التمو  من لنقد في ااص 41,949  92,021
    

 ترةالفل ه خالحكمفي النقد وما  في النقص فياص (100,678)  (44,107)
 نايري  1حكمه في  د وما فينقال 844,344  655,455

  يونيو 30ي كمه فح فيوما  النقد 743,666  611,348

 
  ي:مه ففي حكد وما قن لا ليتمث    

 (المقيدقد والن  يزكرلما رينحب ال رفمص طياي ت حا صيدر اءن ث ت اسب ) كبنولاى لد نقد وأرصدة 615,504  538,438

 (هرشأ الثةث من ل أق تواريخ استحقاقت ذا) ليةمؤسسات ما دىيداعات لإ 128,162  72,910

611,348  743,666  
 

ً  ءاً زج 23  ىإل 1 من ةقرفملا تاحايضاإل لكشت  .المختصرة ةالمعلومات المالية المرحلية الموحد  هذه من أساسيا



7                                                                                                                                                                                   ب   م..شة  ماليتش الا اف ي ج  مجموعة
               

    لمختصر ا الموحد المقيدةستثمار ت االسابارات في حبيان التغي
                                           2022  يونيو 30في  ية  المنته هر أش ةستلل

 
  

 ( ة عجار)م  2022 يونيو  30 2022 ر يان ي 1ي  ف  دي رصلا ة ر تفلا خالل  ركةحلا 2022 يونيو  30  يالرصيد ف

 

  عومجملا

  فالآب )

رات  الدوال

 ألمريكية(ا

 

  ر معدل سع

 ة الوحد

الر  لدو)با

 ي(كري األم

 

 

عدد 

حدات  الو

 ( ف الاآلب )

ت  وفا رمص

 ارية دإ

)بآالف  

الدوالرات  

 ية(ريكماأل

نك الب  رسوم

 كوكيل

)بآالف  

  ات روالدلا

 (مريكيةاأل

 سهم أ أرباح

 ة مدفوع

ف  بآال)

  رات الودال

 (ةي كي رمألا

 مل جم

 خل الد

  فآال)ب 

  ت راالودلا

 (ةي كي مراأل

 

 م تقيي  إعادة

)بآالف  

الدوالرات  

 (مريكيةألا

تثمارات/  سا

 ت( باوسح )

)بآالف  

ات  رالدوال

 ة(ي مريكاأل

 

مجموع  لا

)بآالف  

الدوالرات  

 ية(ريكماأل

 

 عر ل سمعد

 الوحدة 

  ر)بالدوال

 ي(كري ماأل

 

 

 

ت  وحدا لا عدد

 ف( )باآلال

 

 

 

 : ركة شال

             

 ارات )ش.م.ك.م(  عقللنا ي م ة كرش 150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50
 لبشايرصندوق ا 12 7.87 94 - - - - - - 12 7.87 94

 ( 1 سفانا لالستثمار )ريا 1,247 2.65 3,305 - - - - - - 1,247 2.65 3,305
   .م .مذ  اريةالعق تستثمارالال شادن            

 ( 5 يا)ر 269 2.65 713 - - - - - - 269 2.65 713

             

4,162   - - - - - - 4,162    

 
 ( ة عراج)م 2021يونيو  30 2021ر ي ان ي  1ي ف دي الرص ترة خالل الف ركة حلا 2021 يونيو 30 الرصيد في 

 

  مجموعلا

  فالآب )

  ات رالدوال

 كية(ألمري ا

 

  ر معدل سع

 ة الوحد

ر  دوال)بال

 األمريكي(

 

 

عدد 

دات  الوح

 )باآلالف( 

ت  وفا مصر

 إدارية 

)بآالف  

الدوالرات  

 ريكية(ماأل

رسوم البنك 

 كوكيل

  فآال)ب 

رات  واللدا

 (مريكيةاأل

 سهم أ أرباح

 مدفوعة 

ف  بآال)

  رات الودال

 (ةي كي رمألا

 مل جم

 خل الد

  فآال)ب 

  ت راالودلا

 (ةي كي األمر

 

 م ي قي ت  إعادة

ف  )بآال

لدوالرات  ا

 (مريكيةألا

مارات/  تث اس

 )سحوبات( 

ف  )بآال

لدوالرات  ا

 ة(األمريكي 

 

مجموع  لا

)بآالف  

الدوالرات  

 ريكية(ماأل

 

 معدل سعر 

 الوحدة 

ر  الدوال)ب 

 ي(مريكاأل

 

 

 

  ت وحدا ال عدد

 ف( )باآلال

 

 

 

 : ركة الش

             

 .ك.م(  ارات )ش.م عقللنا ي م ة كرش 150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50

 لبشايرق اصندو 12 7.91 95 ( 2) - - - - - 12 7.91 93

 ( 1سفانا لالستثمار )ريا  6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573

   .م .مذ  العقارية تستثماراشادن لال            

 ( 5 يا)ر 3,434 2.65 9,100       3,434 2.65 9,100

 ( 6دة )رياتا المحدوشركة لوكا 2,633 1.00 2,633 - - - - - - 2,633 1.00 2,633

             

28,449   - - - - - (2 ) 28,451    

 
ً  ءاً جز 23  ىإل 1من  المرفقة تحاايضاإل شكلت  .لمختصرةية الموحدة االمرحل ةيمالال المعلومات هذه نم أساسيا



                                                      8                                                                                         م.ب.ش  ةيلاملا اتش اف ي ج  عةمجمو
 

   صر حد المختوملاكاة لزة وا ي يرالخ ل امدوق األعامات صنخدستر وابيان مصاد 
 ية ألمريك ا  ات رف الدوالالبآ                                                   2022  يونيو 30هية في  منتأشهر ال للستة

 
 

  يونيو  30  يونيو 30
2021  2022  

  جعة( را)م  اجعة( )مر
    
 اة خيرية والزكال العم األ ندوقمصادر ص    
 المجموعة من  ةماهمس 2,529  1,714

 ةعة اإلسالمي ري شلة لالفخم اتدراإي  21  18

    

 رداصملا عموجم 2,550  1,732

    
 ة والزكاةريخيلا لعمااأل قصندو داماتتخاس   
 ةري خي  تسسات لمؤتبرعا (1,775)  (1,828)

    
 تخداماتمجموع االس (1,775)  (1,828)

    
 خداماتتسالى اعلدر المصافائض  775  ( 96)

 ةترالف يةداب ي ا فكم وزعغير الم ةكازالخيرية وال لماعألاق صندو 5,196  5,346

    
 يونيو 30ي ما فالموزع ك غيركاة والز ةالخيري الألعمصندوق ا 5,971  5,250

 
 

 :يف لمثتت   
 ستحقة ملة االزكا 826  1,013
 الخيرية الصندوق األعم 5,145  4,237

    
5,250  5,971  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً  ءاً زج 23إلى   1 نمالمرفقة  تايضاحإلا لشكت  .المختصرة المالية المرحلية الموحدةومات المعل هذه نم أساسيا



                                                                                                                        9                                                                                           .م.ب   ش  يةتش المالااف جي مجموعة 
 
       صرةحدة المختحلية الموالمعلومات المالية المر لوح تاحاضإي

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                 2022  ويوني  30في    ةالمنتهي  هر أش للستة
 

 ة نشأملا ريرقت .1

ااية  المال  المعلوماتتتكون   الموحدة  ا  للستة  ةرصتلمخلمرحلية  فلمأشهر  ا  2022  يونيو  30  ينتهية  الماليلولمعمن   ة مات 
 . عة"(وم "المج) اابعة لهلتركات الشوا( البنك" "  وأ اتش فا جي) ب.ش.مالية  مالش تإ  فإ يج ةعمومجل

 .مختصرةلة االموحدالمالية المرحلية  اتوممعللاي الية ف جوهرية التالتابعة الالشركات  وحيدتم ت
 

د  بل ة علتابا كةرلشإسم ا
 س سيالتأ

ة  لكينسبة الم
 كما في ةليلفعا

  يونيو 30
2022 

 الرئيسي اط العملشن

 اتماراال ةدل المحدواتش كابيتااف جي 
ربية علا
 ةحدمتلا

 مارات الستثارة ادإ % 100

المملكة  ة سعوديال الماليةجي اف اتش 
ة بيالعر

 يةودسعال

 تتثماراإدارة االس % 100

   (KHCB.ب )ش.م ي لتجارلخليجي امصرف ا لا

 كةلمم
 البحرين

 ئةتجزية بالمصرف أعمال % 85.14

 ت ارالعقر اتطوي % 100 ة( فلمق) بم.ش.ين رعال يعمشارات شرك

 ةميإسال استثمار شركة % 62.91     (GBCORPلة )فق.ب مش.م ربوي كجي ب

 ارات قعال رتطوي % 100   ريقار العويتطللة بينوشركة المساحات الج

 ةليمية تعسسؤم % 100   م .م. اص ذالخ معليللت س الدوليةتيابرمدرسة 

دولة   ك  .ش.مبضة اقالليج  خلا شركة
 يت لكوا

 اراتعقالستثمار في الا % 53.63

  والياتلا  إل إل سي  IIكيو توبكوإس 
 ةلمتحدا

 األصول العقارية رة إدا % 51

ة كلممال ي  ب إل  إل إم إيه كروب
 ةلمتحدا

 األصول العقارية رة ادإ % 60

 
 م ت  لتيوا  بعةتا  وشركاتدودة  حراض مغأ   تذا  كاتشرالو  األخرى، لقابضةية اثمار الشركات االستمن  عديد  ال  بنكجد لدى الوي

  ة.ئيسية الرعبالتا هكاتروشك البن ةشطنا مع أهمل تكا تأسيسها بهدف
 

بتنفيذ  قامت إتش  إف  المجموعة  إلج  برنام  مجموعة جي  هيكلة  والذي يشمل  )" عادة  التحتية   أصول  فصلالبرنامج"(  البنية 
ما يتجاوز تم رسملتها ب "(، والتي  )"إنفراكورب "  اكورب ش.م.بر"إنفرا  خؤمؤها  إنشاشركة تم  ل  ارية من خالواألصول العق

ركز  ات التي تراماكورب في االستثرنفإ  كةمن أصول البنية التحتية وأصول التطوير. ستتخصص شر  كييرمالر أور دمليا  1
 لمية.اق العاوسنحاء دول الخليج واألفي جميع ا ول وبيئات بنية تحتية مستدامةسريع النمو وتطوير أصعلى ت

 
افة لبعض االستثمارات في األوراق المالية،  ضإلابتية،  حالتنية  ية وأصول الباألصول العقارفإن بعض    البرنامج،هذا    بموجب
المحتسبة بطريقالت  والشركا المزميلة  والشة حقوق  تلكية،  التابعة سيتم  إلى شركة  ركات  المجموعة  اكورب رإنفحويلها من 
في    كمقابل وذلك  صكوكيهعيني  أ  ئة  حو/أو  مسهم  صادرقوق  شركة لكية  عن  المنتالخ  إنفراكورب.  ة  الفترة              في   هيةل 
   . 22أنظر إيضاح رقم . بروكارنفة إشرك في  %60ها حصة أغلبية قدر بيعتم  ،2022 مارس 31
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       المختصرة لية الموحدة مرحال المعلومات المالية لوح تاحاضإي

 ت األمريكية الدوالربآالف ا                                                  2022  يونيو 30في    ةهي منتال أشهر  للستة
 

 اد عداإلاس سأ .2

الاليالمالمعلومات  أعدت   المختصرة  ليةمرح ة  وفللمجم  الموحدة  ً قوعة  والحلأل  ا البحردرصاال   وانينقكام  مصرف  عن    ين ة 
األح.  زيلمركا وكاهذه  تتطالقوانم  تلين  جميطبي ب  معاق  ال لامالسبة  االمحر  ييع    عة اجالمرو  بةسالمحا  ةئيه  ن ع  ةدرصاية 

 .يةمسالإلا ةيلمالا اتسؤسللم
 

المستخدمةالمحاالسياسات   المنتهية فيالموحدة  المالية  ات  البيان  إلعداد  سبية  للسنة   ديسمبر  31و  2020  ديسمبر  31  المدققة 
المجموعللم  2021 المحاسبة  لمعايير  وفقاً  كانت  الصادرة عن  ة  االية  والمربسالمحهيئة  لاجعة  الة  امؤسسات   سالمية إللمالية 
المر  ندلة مالمع  ابصيغته البحرين  المالية)  كزيقبل مصرف  البيانات  ل  راجع  المدققة  المنتهية في  الموحدة  ديسمبر   31لسنة 
ين رحبال  نظراً لكون تعديل مصرف  .(19-تعلقة بجائحة الكورونا )كوفيدالم  طبقةصيل التعديالت المفات  على  العلالط  2021
للسنددمح  كزيالمر المالاً  يعدو   2020  ة ية  ا  لم  وف  لتطبيقواجب  الحالية  الفترة  اعلى  إعدادترة  تم  فقد  المعلومات     لمقارنة، 
لمالية  لمعايير المحاسبة اوفقاً    2022  يونيو  30في    أشهر المنتهية  ة ستاللفترة    للمجموعة  المختصرةالموحدة المرحلية  ة  المالي

 . عديالت() دون أي ت ميةاإلسال  الماليةمؤسسات لل جعةمراحاسبة والمال  هيئةالصادرة عن 
 

  ة ر صتخملاة  دحوملة اة المرحلييلاملا  اتملومعال  نإدققة.  مراجعة وليست م  ةرلمختصة ادحوملحلية ا لمرة ايلاملا  اتملومعلاه  هذ
  ة عوملمجل  ةدققالم  وحدةة الملياملا  اتالبيان  عا مويجب قراءته  ةامل ية الكونلسا  يةلانات المللبيا  وبةلمطالومات  المعلتشمل كل    ال
 عتبر ت  تيلا  تالماعمالو  حداثألح اشرة لرة مختاتفسيرياحات  ضيإدراج إ  م، تكذلمع  .  2021ر  بميسد  31  ية فيتهة المننللس

  في منتهية  لة السنما في ولك  مدققة  ةحدومة  ليما  ر بياناتمنذ آخ  هائموعة وأداالمالي للمج  كزرم لاي  ف  تارتغيال  ملفهرية  ضرو
 . 2021يسمبر د 31
 
    

 امةلهة المحاسبيا اتالسياس  3

  ي ه   تصرةلومات المالية المرحلية الموحدة المخمعالد  عدافي إ  جموعة بل المق  نمة  قبطمالاب  سح ال  وطرق  يةمحاسبال  اتسياسلا
ا  ا عد ، فيم2021  مبرديس  31  فية  هيمنتنة القة للسدقالم  ةعجمومدة للموحات المالية الانبيلا  دادإعي  ف  ستخدمت اي  التك  تل  اهفسن
بيق  تط  أثر  .2022ر  ايين  1من  ابتداء    فعولملا ة  رياسال  ةيللتاا  ةدللمعاوة  دجديلاة  يبساحملا  ريمعاياليق  طبن ت اتجة منلات  راغييتلا

  .هناأد ضحت مويالعدير والتهذه المعاي
 
   2022يناير  1بعد  أ من أوالتي تبد يةالالمللفترات ل عوة المفوالساري ةالصادر  ةدوالتفسيرات الجدي لتعديالتمعايير والا (أ

 ط والخيار، والتحو عد،وال – (38)المالي رقم  سبةحالمر اياعم (1
د، خيار، وتحوط في  عو  –  38الي رقم  المحاسبة المر  ياة معيم إلسالة ايلت الماة للمؤسسابة والمراجعهيئة المحاس  تأصدر
المالتقاري  ادإعدة والمحاسب  ئدمبا  دو تحديه  رياعما الذه  ف منالهد.  2020 ، فيما  تحاصاواإلف  س،ياوق،  حتسابة، البسنار 
ب اا بيترتيتعلق  والتحوطو  وعدلت  مع  لمتا  الخيار  الشمباديوافقة  اإلسالمية  ء  ااسللمؤسريعة  المعي  .يةالمساإلة  لماليت  ار هذا 
   .2022ير اني 1أ من ي تبدة التفترات الماليلل لعومفساري ال
 يلي:كما  نيئتإلى فعد والخيار لوا تنف ترتيباصيار يعهذا الم

للمنتج" وال  يارلخا   وأعد  لو"ا (أ المعاملة الت هيكق بيتعلالذي  تابع  المرابحات أمنتجباستخدام    متتي  ل  ة جارإلة، واخرى، مثل 
    ى ذلك؛يك، وما إللتمبالة هينتالم

 مية.سالاإل يعةاديء الشربممع   قف، متواهتذابقائم  بدم كترتييستخ عد والخيار" والذيالو تجمن "  ( ب
 

لوعد والخيار  ات امنتجلناتجة من  اة  اءة والحقوق البنناءالبمات  لتزاة المحاسبية لالالجلمعا  لىع  ريامعال  ينص  ذلك، ل  ةافباإلض
  ا.اتهذبائمة الق

  المالية للمجموعة.هري على البيانات المعيار اي أثر جوق هذا بيلتط يكنلم 
 

 
 
 
 



                                                          11                                                                                          م.ب( )ش.  يةلاالمتش إف إ ي ج  ةع وممج
 
        ةة الموحدة المختصرليرحالية الم المعلومات الم حول تضاحايإ

 ريكية مت األارلدوالاف بآال                                                    2022  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 

 ( عيتب) مةاة الهبيساحلما اتياسالس  3
 

  ولالسارية المفع ير غ لكنو صادرة والتفسيرات الجديدة ال توالتعدياليير امعالب( 
 

 اة المالية للزكالتقارير إعداد  – (39المالي رقم ) سبةحالممعيار ا (1

لزكاة مالية للتقارير الداد ا إع –  39الي رقم ة الممحاسبلعيار اة مميسالاإلية سات المالسؤمللة حاسبة والمراجعلما هيئة أصدرت
الهدف من  2021ي  ف للما  بالزكاة  المتعلقةلية  الماالتقارير    إعداد  مبادئ  وضعالمعيار هو    اهذ.  األنسوبة  من   فطرامختلف 

الماليةالمذوي   بالمؤسسة  يحل    .ميةاإلسال  صلحة  المعيار  المحاسيعمل  محهذا  سكاة،  زال   –  9م  قر  اليالمبة  ار  اري وهو 
 كر.   ق المبالسماح بالتطبي عم ،2023يناير  1د بع من أو تي تبدأ المالية الترات ل للفالمفعو

 
المع هذا  المؤيسري  على  فيماسيار  وقياسلق  تعي  سة  ا  فصاح عن إلوا  باحتساب  وي  ذ  نميين  المعن  لألطرافلمنسوبة  الزكاة 
ف ااحت  نان  يح  يالمصلحة.  المجم  مؤسسةلكل    يفردبشكل    ينطبق  اةلزكساب  هوعة،  ضمن  المعيارفإن  واجب سيكون    ذا 

 لة للمؤسسة. المنفصوحدة وت المالية المناايبق على جميع البيتطال
 
ا  ال هذا  طيحدد  الز  قةريلمعيار  أساس  القو  اة،كتحديد  المسياس  يجزكاة  للفترة.  على  تحقة  لإلرشادة  سسؤالمب    ات الرجوع 
 فترة.  قة لللمستحس الزكاة اوقيا زكاة،لأساس ايد  تحدل قةلعالمية ذات ا سرلا
 

ً ليموعة حاتقوم المج  المعيار.يق هذا بتقييم أثر تطب ا
 

 ية الملا تايانصاحات في البف اإلالعام و العرض –( 1اسبة المالي رقم )المح معيار (2

والمراج  تدرأص المحاسبة  للهيئة  الماليا  تامؤسسعة  المحاسبايعم  يةإلسالمة  ار  رق لماة  م  العاعرض  ال  –  للمعدا  1م  لي 
لمنصوص عليها ام واإلفصاحات اطلبات العرض العيحسن متذا المعيار يحدد و. ه 2021ي  ي البيانات المالية فف  صاحاتواإلف
ى جميع  لع   ر  ياا المعهذ  يسري  ق.باالس  1رقم  عيار المحاسبة المالي  حل مم  يحلو  ، ةليودال  ضل الممارساتأفع  يتماشى مبما  
االما  ساتمؤسال ومإلساللية  المحا  التي  األخرى  سساتالمؤية  معايير  تتبع  المالتي  هياسبة  عن  الصادرة  المحلية  اسبة ئة 

اح السم  ، مع2023يناير    1بعد    ن أوم  بدأت  يتال  ةاليللفترات الم  ولفعساري المة اإلسالمية، وهو  للمؤسسات الماليوالمراجعة  
 كر.  لمببيق اتطلاب
 
راجعة  يئة المحاسبة والمفاهيمي لهجريت على اإلطار المي أت التالتعديالع  اشى ميتم   1رقم    مالية البحاسالممعيار    يلدعت  نإ
 ية. اد التقارير المالاإلسالمية إلعد لمؤسسات الماليةل
 
 كما يلي: ر لمعياارية على  ت الجوهاليعدلتا ضبع

 ية المالسسات  لمراجعة للمؤوا  اسبةحملهيئة ال  يةمالال  سبةيير المحا ا عمن  م  دل جزءاً ال يتجزأالمع  لمفاهيميا  ارطأصبح اإل . أ
 اإلسالمية؛

 ؛  يةحقوق الملكيف شبه ال تعرإدختم  .ب
 التعريفات؛تم تعديل وتحسين    .ج
 ؛ ملدخل الشاتم إدخال مفهوم ال   .د
 ؛ ةلتداومر كمتداولة وغيمطلوبات ودات والجولما المؤسسات المصرفية، بتصنيفدا ات عللمؤسس حميس . ها
 يضاحات؛اإللى إ يةبرعات الخيرتلعن الزكاة وا حافصاإلنقل  مت   .و
 ل؛ ادلعقيقي واجاوز الحمفهوم التتم إدخال    .ز
 ء؛طاخاأل حيحتصو ت،اقديرتالي غير فالتالسياسات المحاسبية، و تم إدخال معالجة التغير في   .ح
 ؛ يةرارستمضية االوفر حقة، داث الالة، واألحقعاللاحسين إفصاحات األطراف ذوي تم ت   .ط
 ية، وتقارير القطاعات؛ب األجنالعمالت  ر بشاند التقاريداإع نتحسي .ي

 



                                                       12                                                                                         م.ب( )ش.  اليةمالتش إف إ ي ج  ةع وممج
 
        ةرمختصال حدة ورحلية الملم المالية اومات المعل حول تاضاحيإ

 ريكية مت األلدوالرابآالف ا                                                  2022  يونيو 30في    ةهي المنت ر أشه للستة
 

 ( يتبع) مةااله ةيبساحلما السياسات  3
 

   )يتبع( وللمفعالسارية ا  ر يغ لكن وت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتعدياليير اعالمب( 
 

ري يساني  الث  ات، والجزءجميع المؤسس  ول يسري علىالجزء األ:  جزاءالثة ألث  فصاحاإلرض والعات  طلبمتتقسيم    مت .ك
المالمؤسسوال  نوكبلاى  عل اإلسالات  المماثية  اللاو،  فقط  ةلمية  على  ينص  الثالث  اجزء  سريان    ،لرسميوضع  وتاريخ 

  مية؛اإلسال ةيلمالت اؤسساللمعة راجلماسبة وا حملئة ااألخرى لهي سبة الماليةالتعديالت على معايير المحا
 منفصل. شكل ها بدارصإ تمسي، وارلمعيذا اه وضيحية ليست جزءاً منالبيانات المالية الت . ل

 
 حدة.لمالية المو في بعض العروض واإلفصاحات في بياناتها ااً تغييرتوقع المعيار، وتتمل لهذا محال رثألا متقوم المجموعة بتقيي

 
  

 ات يرالتقدم وكا. األح4

 رضياتحكام، والفألتقديرات، واعض الب  ام دختسرة اداإلا  لب منيتط  ةرتصمخالوحدة  الم  ليةحر ملا  ة يللماا  تمالومعلاد اد إع  إن
الالمحاس البية  تهامة  الياسالسا  طبيقت  يف ؤثر  تي   تداإليرااو،  اتلمطلوباو،  داتوجوللم  ةنللمعا  امرقألاو  ةيب سمحات 

  ة، رصتخالم  دةحومللية امرحل ا  يةاللممات امعلوال  هذه  داد عإند  ع  .اتيرقدته الذن هع  ةقيقيلحتائج الن. قد تختلف ا تفارومصالو
اق باستامت  األحكام خدإلدارة  ذاالجوه  ام  تم  رية  التي  اسياسالق  تطبي  يف  امهاتخدساتها  ادر  صملوا  ،ةوعجمملل  ةيبسا لمحات 
   .2021سمبر دي 31ي ف ةيهتنملة انسلل  قةدقمة الدموحال يةاللمانات ابيبيقها على الطت تمي لت وا ة،قينيليا م عدلتقدير  يةئيسرلا
 

 انيا النزاع بين روسيا وأوكر
بين  نزاع عسكع  لاند،    2022ر  فبراي  24في   البلدان    ،غزوال  سبب هذا. وباع"(زن)"النيا  أوكراوروسيا  ري  فرضت مختلف 
هذا  أدى وقد  سيا.ا في روهتاة عمليمختلف تظمامن فت، أوقذلكل باإلضافة. روسياالية على ومات الدولية عقوبات تجارية والهيئ

 د.ريالتو طيل سلسلةتع  سلع األساسية بسببسعار اللبات في أتقالة قتصادي وزيادإانكماش  ىلالصراع إ 
 

ً   رت أجوقد   إل  ،فظتهاحمل  اإلدارة تقييما أنه ليسوخلصت  ك، ال  ذلع  مها.  رة أو منن المتأثلدا للب  ةمباشر  اتلديها أي تعرض  ى 
ألنه يعتمد إلى    هذا الصراعل لكاملد األثر ا المرحلة تحدي  من الصعب في هذهو  .ئمةاقرة  باشالم ريرضات غعالت التتمااح  التز

كبي غياحداأل  ة ومدةر على طبيعحد  يمكن    مؤكدةالر  ث  العمل  ،بها  لتنبؤا والتي ال  المزيد من  والعقوةالعسكري  ياتمثل  بات  ، 
الفعل  ةاإلضافي التطور، وردود  الاوبل األسية من قجارال  اتعلى  اإلداعالميةلاية  مالق  أثر هذا  . وستواصل  الوضع  رة رصد 

المباشرلتقييم األثر    فظتهاحم  عن كثب علىور  متطلا ا.  وجد، إن  غير  انخفضت    ،2022  يويون  30  فيالمنتهية  ة  ترلفخالل 
لة من  دالعا  لقيمةابلمدرجة  امارات  ستثلال  كيريوالر أمألف د  69,084غ  بلبم  لمجموعةلارية  مثاالستلمحفظة  ل القيمة السوقية  

الملك ا  مريكيأ  رألف دوال  13,495ية، ومبلغ  خالل حقوق  المدرجة بالقيمة  الدخل لعادلة من خالل بيلالستثمارات  جة تين  ان 
 ة يقوسال  تها محفظ   ء منأي جز  سييلت  وال تتوقع  ل هذه األوراق المالية،لك، ال تتداول المجموعة في مثع ذوم  .وقلتقلبات الس

 . رصيمدى الق على ال
 
 

 ة المخاطر الماليةارإد.  5

هي    ختصرةوحدة الملما  المرحليةمعلومات المالية  لا  دإعدا   يف ة  وعجمالم  لبن قة مبقمطالطر  ا خمإدارة ال  تاسايوسف  اأهد   نإ
 . 2021ر مبيسد 31 فية هينتملاة  نسلل  ةققدالمحدة الموالية مال تابيانلاي نها فع صحفالم تلك هانفس
 
 يةمينظالتب سنلا
 المستقريل مولتصافي ا ةبنس. أ
من  هال اموتلا  صافي  نسبةدف  مزيتعو  ه  رقمستليل  مخمحة  نورز  أمصرف  قطاع  يزفوتح  نوك،بلل  يولةالسر  اطافظ   ركثي 
  ، ألجلا  ريصق   لجملةويل بام لتى الع  ادتمعرة االثن كالمستقر م  يلموتالي  نسبة صاف   . تحد لني أطو دى أفق زمى معل  ونةمر
ً ييمق ت جعوتش  ويل.تمال راراستقعزز تو ،ميةوالعمة ينازالمي خارجداخل و نودعبر جميع الب لالتموي رطأفضل لمخا ا
 
ً وقسم  المتوفر"   لمستقرمويل انها " التأى  عل  ويةمئ  ةسبكن  مستقريل الموتي الصاف  ةبسناب  ساحتم  يت  لمستقرايل  لى "التموع  ما
     ".بولمطال
 



                                             13                                                                                  (    م.ب)ش.ة  ليماال إتشف إ جموعة جي م
 
       حدة المختصرةالمالية المرحلية المو تامعلو الم حول يضاحاتإ

 ة ياألمريك  ت لدوالراف ابآال                                                     2022  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 

 ع( )يتب ليةلمار ااطإدارة المخ.  5
 

 :يليا مك مركزيلن ا حريبالرف  لمص يدشات الكتيب اإلرابطلتالموحدة حسب م قرل المستويالتم يفاصة سبننت اك
 

 2022 يونيو 30كما في 
 

 البند قملرا
جد وي  ال 

 هر أش 6ن ل مقأ ددحم قاحقاست

هر أش 6 نم أكثر

نة  ن سل موأق

 ةدحاو
نة سكثر من أ

 واحدة
ة مجموع القيم

 وزونة ملا

 : (ASF) احالمت رقلمستا يلالتمو

 : لارأس الم 1
 1,109,920 50,851 - - 1,059,069 ميظيلتنالمال ا س  رأ 2
 - - - - - األخرى  لمالارأس  ت واأد 3
   رة:الصغي ات كر الشمن  ء العمائع الودد، وفراع األودائ 4
 195,160 4,177 24,769 176,266 - تقرة سم عائدو 5
6 

 1,728,727 132,219 275,805 1,498,093 - اً ل استقرار ئع أقودا
 جملة: الب تالويمت 7
 - - - - - ليةيتشغ عائود 8
 2,126,084 1,018,189 814,421 3,022,773 - أخرى لجملة  با تتمويال 9
 أخرى:  وباتمطل 10

 قودع تاوبطلم ل  ستقرمليل اومبة صافي التسن 11

 - - - - -   ميةاإلسالشريعة الع  م  قةحوط المتوافتال
في  ةنمتضمالغير   ىرخاأل بات وجميع المطل 12

 52,570 52,570 17,775 316,756 - فئات أعالهال
 5,212,461 - - - - حمتالمستقر الا التمويل   عمجمو 13

 :(RSF)لمطلوب قر امستل المويالت
ت  جوداومتقر ل مسالل يموالتفي صاوع مجم 14

 85,576    1,664,881 ةدوجال  سيولة عاليةال
ى أخر اليةم  تساؤسى مدلا  ودائع محتفظ به 15

 - - - - - ةتشغيلي اضألغر
اق  رألوا /كووالصك اءد ألمنتظمة ات تمويال 16

 742,669 749,801 - 702,253 - :ماليةال
  اليةمل ا ت سامؤسلل داءة األمنتظم التتموي 17

ن  م ة الجودةيعاللة السيو اتوجودب مسح

 - - - - - 1مستوىلا
  ليةامال سسات ؤملل منتظمة األداء ويالتتم 18

 ودةالج ةياللسيولة عا  وجوداتملمضمونة با

ر غي تتمويالالو ،1مستوى لا غير من

ؤسسات  للم داءالمنتظمة األو المضمونة

 874,568 1,025,947 5,026 - - ية.مالال
ت  ركا لشن ا ء مللعمال ءاد ة األمظمنت تاليوتم 19

فراد األء من للعمال تيالوالتموالية، ملا غير

لجهات  ل تتموياللوا ،يرةصغوالشركات ال

آت  منشكزية ور لمصارف ا المدية، والسيا

 379,429 253,571 161,157 268,059 -   ، منها: معاع القطالا
  %35 يساوين أو ل مأق مخاطر وزنذات  20

ل  الما  أسكفاية ر بة سنت داإلرشافقاً و

 - - - - - مركزي رين ال حف البة عن مصردرالصا



                                             14                                                                                        ( ب..م ية )شالمالجي إف إتش  ةع موجم
 
        صرةدة المختوحالمعلومات المالية المرحلية الم حولات احيضإ

 األمريكية ت لدوالرابآالف ا                                                    2022  يونيو 30في    ةنتهي لما أشهر  للستة
 

 بع( يت) ليةلماخاطر االم رةإدا.  5
 

 بندلا مقرلا
 يوجد  ال 

 ر هأش 6ل من أق اق محددقحاست

أشهر  6أكثر من 

  ل من سنةأقو

 احدةو
ة نس أكثر من

 ة وزونملامة ع القيوممج دةواح

       
: ، منهاداءاأل مةتظنمنية رهونات سك 21  - - - - - 
  %35أو يساوي  أقل منمخاطر  نزو تذا 22

ل  أس الماة ر اية كفسبت ناداشرإلاً وفق

 - - - - -  ي رين المركزحبلرف اص من ع ةالصادر
ة  لفر المتخيغ راق المالية/الصكوكألوا 23

ولة عالية  يت سادكموجولة ر المؤهغيو

ةلبورص في ا  ولةامتدم السهألااملة  ش ،دةوالج   - 848,827 290,784 488,423 1,058,228 
: أخرىودات جمو 24  - - - - - 
هب لذا  لكذا في ياً، بملة فعلاولمتدا  عالسل 25  - - - - - 
ود  لي لعقأو مشكها ةلج سدات الموجوالم 26

ت  همامسالشريعة، وا  افقة معتحوط المتوال

لة  قابملاف ا طر ألا عناد السد   لفةختم  لاومأ

 - - - - -  كزيةالمر
ت  لموجودا  قرستملايل موالتفي ة صابسن 27

ة علشرياع  قة موط المتوافحلتا   - - - - - 
  اتبوللمطر  تقمسال تمويلصافي النسبة  28

قبل   ع الشريعةة متوافقوط المد التحقوع

ل لمسجمش الفرق ا اه صمخ   - - - - - 
ة  ضمنتمال غيرخرى ت األجوداولمع ا جمي 29

هات أعالالفئ في   1,903,173 - - - 1,903,173 
ة يميزانية العمومل ا متضمنة فيلا غير البنود 30  - - - - 44,723 
 1,819,140 456,966 2,517,741 5,088,366 - ( RSF) وبلمط ال رتق مسالمويل توع المجم 31
ستقرملفي التمويل انسبة صا 32  (%) - - - - 102 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



                                            15                                                                                        ب( .ش.م )ة  ماليف إتش الجي إ ةوع مجم
 
       ة المختصرةلية المرحلية الموحدات المالوممعال ت حولضاحايإ

 يكية رألمت ا لدوالرااف بآال                                                2022  يونيو 30  في  ةالمنتهي  أشهر  للستة
 

 )يتبع(  لماليةر امخاطال رةاإد  .5
 

  2021ديسمبر    31كما  

 البند الرقم
ق احقاستيوجد  ال 

حددم أشهر  6ل من قأ   

هر أش 6ن أكثر م

وأقل من سنة  

 واحدة
أكثر من سنة 

 واحدة
مجموع القيمة 

ونة وزالم  
 : (ASFالمتاح ) قرالتمويل المست

 رأس المال:  1
 1.120.267 49.953 - - 1.070.314 تنظيميال مالس ال أر 2
 - - - - - خرى أدوات رأس المال األ  3
 رة:  ات الصغيالشركء من العمالوودائع  ودائع األفراد، 4
5 

              182,112             ودائع مستقرة 
25,962  

              
2,749  

                
200,420  

6 
  1,314,514        -  راً ستقراودائع أقل ا

          
430,372  

            
90,957  

             
1,661,355  

 ة: ملت بالجتمويال 7
 - - - - - ليةتشغي ودائع 8
9 

  -                       تمويالت بالجملة أخرى 
         2,860,814  

          
861,346  

          
773,058  

             
1,896,078  

 أخرى:  توبامطل 10
تقر  لتمويل المسنسبة صافي ا 11

  ط المتوافقةعقود التحو لمطلوبات
 - - - - -  يةمعة اإلسال مع الشري

ى غير  وبات األخرطلالم  جميع 12
  136,864            - المتضمنة في الفئات أعاله

            
18,759  

            
71,437  

                  
71,437  

 4,949,558 - - - - مويل المستقر المتاحتال  مجموع 13
 :(RSF)لمطلوب ل المستقر االتموي
تقر  مساليل مولتا ع صافيمومج 14

    -     -     -   1,493,881          جودةولة عالية الت السيموجودال
                  

73,941  
بها لدى مؤسسات   ودائع محتفظ 15

 - - - - - غراض تشغيليةة أخرى ألمالي
مة األداء  تمويالت منتظ 16

 -  636,283            - اق المالية: لصكوك/األوروا
          

720,739  
                

708,071  
تمويالت منتظمة األداء   17

للمؤسسات المالية حسب  
  ةودلجات السيولة عالية اودوجم

 - - - - - 1ىمن المستو
ظمة األداء  ت منتيالتمو 18

المضمونة ت المالية  ا ؤسسللم
ودة ة عالية الججودات السيولبمو

ت ، والتمويال1المستوى من غير 
ألداء  نتظمة اوالم مونةغير المض 
  5,000                 -                         ات المالية. للمؤسس

                   - 
   

          
174,023  

                
150,419  

نتظمة األداء للعمالء  مت تمويال 19
  ن الشركات غير المالية،م

للعمالء من األفراد  والتمويالت 
ت  لتمويالالشركات الصغيرة، واو

يادية، والمصارف  ات السللجه
المركزية ومنشآت القطاع العام، 

 منها:  
                         

-             320,720  
            

91,696  
          

205,595  
                

339,845  
من أو  ذات وزن مخاطر أقل   20

وفقاً إلرشادات نسبة  %35 يساوي
رة عن ل الصادكفاية رأس الما

 - - - - - لبحرين المركزي مصرف ا
 

 

 



                                              16                                                                                     .ب( م .شة )إتش المالي ف إ جي  عةمجمو
 
       لمالية المرحلية الموحدة المختصرةا المعلومات لويضاحات حإ

 ة يكيت األمرلدوالراف اآالب                                                2022  يونيو 30في    ةنتهي الم أشهر  للستة
 

 بع( )يت لماليةاطر االمخ رةإدا.  5
 

 البند مرقال
 يوجد  ال 

 أشهر  6أقل من  ستحقاق محددا

أشهر  6أكثر من 

من سنة   لوأق

 دةحوا
أكثر من سنة 

 واحدة
مجموع القيمة 

 ونة الموز

       
 - - - - - رهونات سكنية منتظمة األداء، منها:  21
من أو يساوي   قلأمخاطر ذات وزن  22

سبة كفاية رأس  إلرشادات ن وفقاً   35%
حرين  ن مصرف البالمال الصادرة ع

 - - - - -  ركزي م ال
  ر المتخلفةياألوراق المالية/الصكوك غ 23

وغير المؤهلة كموجودات سيولة عالية  
سهم المتداولة في  لة األة، شامالجود

  البورصة

                  
                - 

   
           

615,521  
                  

634,536  
              

291,421  
                    

916,449  
 - - - - - موجودات أخرى:  24
 - - - - - تداولة فعلياً، بما في ذلك الذهب مالسلع ال 25
أولي لعقود  ودات المسجلة كهامش الموج 26

  تالتحوط المتوافقة مع الشريعة، ومساهما
قابلة  ألطراف الما موال متخلفة السداد عنأ

 - - - - -  المركزية
جودات  المستقر لمو لالتموي نسبة صافي 27

 - - - - -  ة التحوط المتوافقة مع الشريع
  نسبة صافي التمويل المستقر لمطلوبات 28

الشريعة قبل  المتوافقة مع  التحوطعقود 
 - - - - -  خصم هامش الفرق المسجل 

تضمنة  لملموجودات األخرى غير ا ا  عجمي 29
  لفئات أعالهفي ا

                 
2,672,214   -     -     -    2,672,214   

انية  زنة في الميمالبنود غير المتض  30
 - - - - العمومية

                       
27,946  

مجموع التمويل المستقر المطلوب   31
(RSF) 

- 
       1,577,524  

                  
726,232  

          
1,391,778  

                 
4,888,886  

 % 101 - - - - (%) لمستقرفي التمويل اانسبة ص  32
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                 17                                                                                      ب( ة )ش.م.لياتش المة جي إف إوع جمم
 
       مختصرةلموحدة المرحلية الية االمعلومات المال ولضاحات حيإ

 ية ألمريك ا  ات ربآالف الدوال                                                   2022  يونيو 30هية في  منتأشهر ال للستة
 
 )يتبع(  يةلمالامخاطر الإدارة   .5

 

   ةوليية السغط ة تنسب. ب
تغطية  بة  نس  تطلبات. مكلبنباة  صا خال  يولةلسا  رخاطم  ظةلمحفاألجل    قصيرةنة  يز المروعزة لتولسيال  يةة تغط ر نسبويطتتم  
م  نكلباأن  ان  ضمل  تهدف  لسيولةا ً يملك  كافيا موجودخزوناً  من  ا يعال  ة السيول  ات  من تكت  والتي  ،يدةمقغير  ولجودة  ة  ون 
الياجاتحتاباء  فولل  ،للنقد  اً فورحويل  لتلة  قابل  اتوجودم تقوييو  30ة  دلمية  نقده  ً ماً  من  ميا ال    مخزون   ة.دمجهالة  سيولفترة 
الصرلما  كنم ت  أنب  يج  دةالمقي  غيرالو  جودة العالية  لة  ولسيا  اتدوجمو منوي  30رار حتى  بقاء واالستمف من  يو  رسينا  ماً 

 السيولة. ة زمة ألسبمناحلول الاد اليجإل بةاسنلماحية حيتصال راءاتجإلا اتخذتد  رة قان اإلدكوت الوقت ذلك ، وعنداإلجهاد

قات النقدية  ي التدفافص ىعل  يدةمقالغير  لواودة  لية الجولة عات السيوداجمو  ونخزم  نة مبة كنسوليالسة  طية تغساب نسباحت  ميت
ً  30ة لمد للخارج ً ي تقو يوما  . ميا

 

 رصيد وسط المت 

 
 يونيو  30

2022 
 سمبر دي  31

2021 
   
 292,998 259,086 دةقي لماة الجودة غير لي سيولة عاالت جودا و ن مزومخ
 148,599 221,628.99 قدية لن ا قات دفلت اي افص
 % 221 % 122 %   ية السيولةطبة تغنس
   

 % 80 % 80 ي ركزملارين بح رف الص بل مق لوب منلمطى ادن ألاد الح
 
 المال  كفاية رأس نسبة .ج

 

 
 يونيو  30

2022 
 سمبردي  31

2021 

   

 1,063,515 998,476 تنظيميةالالتسويات  قبل  الرأس الم  -  يد االع المالس لى لرأ األوة فئ ال
ً مطر  - - يةظيمن الت  ويات ست لا : وحا

 1,063,515 998,476 ة يمي تنظال ياتلتسوابعد ل ا الم سرأ  -دي  اعلال لما ا لرأس ى لواألئة الف

 53,374 46,462 ة ني الث لفئة اا تسويات رأس المال من
 1,116,889 1,044,938 ظيمي التن س المال رأ
   

   ر: اط خمونة للوز ت الم اعرض الت
 7,574,496 6,967,411 انمت االئ اطر خملنة زوموال تموجودا ال
 38,325 39,045 وق لسا طر ا خمل نة والموزات ودوجمال
 655,034 655,034 يليةالتشغطر ة للمخا ن لموزوت اا ودجوالم

 8,267,855 7,661,490 ر اطمخلللموزونة مية اي نظودات الت موجال مجموع
   

 2 2 فقط(   %30)تثمار السا مخاطر  يطااحتي 

 3 3 فقط(  %30اح )رب ألا ة لمعادطي اتي اح

 8,267,850 7,661,490 ر  طمخالل  ةن وز وم معدلة الال اتعرضموع التمج
   

 % 13.51 % 13.64 المال بة كفاية رأس نس
 % 12.86 % 13.03 ألولى اة  مال من الفئال س كفاية رأ ةنسب
   

 % 12.50 % 12.50 مركزي ال رينبح صرف الل ممن قب  لمطلوب الحد األدنى ا

 
 



                                             18                                                                                           م.ب( )ش.ة  يالمتش الإ إف  ي ج  عةمومج
 
       ختصرةحدة الم ة المومرحليات المالية الالمعلوم ضاحات حوليإ

 ية ألمريك ا  ات رالف الدوالبآ                                                   2022  يونيو 30هية في  منتلر اأشه للستة
 

 
 ت اعمليلل مية سلمواطبيعة لا .6

وإير اتجال  ية فالمصر  خدماتالو  ،اريةمتثساالية  فصرالم  تمادلخا)  المجموعة  لمع  ةطبيعب  بسب أ داة،  الماعرة  ه  في ترل 
سباً  امتنءأ  جز  تعكس  ال  قدة  صرتمخلة احدوية المرحلملالية  المت اماوللمعالنة في هذه  عهر المأش   ستةللج  ئنتا(، فإن الافةوالضي
   ة.لسنلة معاال جائتنمن ال
 
 

 رنةقاام المأرق  .7
الربح بالغ  معلى  ر  م تؤثلف  لتصنية اادإع  نة. إيالحال  رةتالفع عرض  لة مادقارنة ععطاء مإلنة  رقامالأرقام    إعادة تصنيفتم  
  وق الملكية. حقموع مجأو ترة فلل
 

 ةزينخلظة امحف .8
 

  يونيو  30  مبرسدي  31  يونيو 30
2021  2021  2022  

  جعة( ار)م  )مدققة(   جعة( مرا)
      
 ية مال سات مؤسى ت لداعايدإ 128,162  180,000  180,736

      

 ة كيلم حقوق ت ادوت أار مااستث     
 خل دن الاي ب ل الخ  نم ةعادلال ةبالقيم     

   ركبةم ية الم راق وأ - 324,481  403,986  452,040
      

 رات أدوات دين استثما     
 لكيةملاحقوق  خالل   ة العادلة منلقيمبا     

   ةعر مسك كوص - 882,594  1,656,088  981,894
      

 ة أطفملة افكلت الب      
 *  سعرةك موكص - 1,987,956  860,616  770,936
   عرةسم رغي  وككص - 3,494  3,486  3,494

      

(9,342)  (14,251)  (12,625)  ً  قيمةانخفاض الصات مخص  : مطروحا
      

2,379,758  3,089,925  3,314,062  

 
  1,417,800:  2021ديسمبر    31)ي  مريكدوالر أ  ألف  1,690,298بقيمة    لجتوسطة األألجل ومالتسهيالت قصيرة ا*  
  2,070,315:  2021ديسمبر    31أمريكي )  الرألف دو  2,234,966ة بصكوك مدرجة بقمة  وندوالر أمريكي( مضم  ألف

أمريكي( دوالر  مألف  وأوراق  بقيمة  ،  مركبة  )  324,481الية  أمريكي  دوالر  ألف    403,986:  2021ديسمبر    31ألف 
    دوالر أمريكي(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            19                                                                                              .ب(    .م )ش  ةليإتش الما إف ي ج  جموعةم
 
       المختصرةلموحدة ة اليالمعلومات المالية المرح ضاحات حوليإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                 2022  يونيو 30في    ةهي نتالم أشهر  ةللست
 
 )يتبع(  ةزينلخظة امحف. 8

 
 ادة تصنيف إع
الفترة، وبناء علخ المجموعة، ومراجعة  ى  الل  إعادة تنظيم  للباالنتهاء من عملية  العمومية  الميزانية  بشكل   نكهيكل تمويل 

 حفظة الخزينة المدرة للدخل. بمقام البنك بإعادة تقييم هدف نموذج العمل الذي يتم من خالله االحتفاظ  عام،
بإعادة تقييم هدف محفظة   2022الربع األول من  جل، قام البنك خالل  الحتياجات السيولة قصيرة األجل وطويلة األتحسبا  

 في إطار نموذجين متميزين لألعمال:صول األساسية الخزينة الخاصة به، حيث سيقوم بإدارة األ
 

األجل، وأدوات الخزينة التي يتم  وطويلة  ل هذه المحفظة الصكوك قصيرة األجل  تشم  -  نموذج عمل المحتفظ بها للتحصيل -
قها  ى تاريخ استحقاتطلبات السيولة األساسية لألصول السائلة عالية الجودة، وعادة ما يتم االحتفاظ بها حتالحتفاظ بها لتلبية ما

المط بالتكلفة  النموذج  هذا  بموجب  األصول  وقياس  تصنيف  يتم  تأخذالتعاقدي.   اإلدارة  أن  من  الرغم  على  ت  معلوما  فأة. 
ور السيولة، ويظل التركيز الرئيسي لمراجعتها للمعلومات المالية بموجب  أنها تقدم ذلك من منظالقيمة العادلة باالعتبار، إال  

 ئتمان والعائدات التعاقدية. ا على جودة االنموذج العمل هذ
 

العادلة من خالل   - التي ال  :الخسارةح أو  الربالمصنفة بالقيمة  التتستوفي صفا  تشمل هذه األدوات  النقت  التعاقديةدفقات   دية 
ت المحتفظ بها بموجب محفظة تداول نشطة لتحقيق األرباح على المدى القصير.  المتضمنة أو األدواوتشمل ميزات الخيار  

   عوائد ثابتة نموذجية. ميزات كوأدوات دين هجينة أخرى التي ال تمل ةب  كمر  أوراق ماليةحفظة تشمل هذه الم
 
للتحصيل وللبيعنموذج عم - به  المحتفظ  الخزيتم  :  ل كل من  بمحفظة  الثابتينة  االحتفاظ  المعدل  اإلدارة    ذات  المتبقية تحت 

رى التي وتشمل هذه المحفظة الصكوك وأدوات الخزينة األخللبيع.  النشطة للخزينة لتحصيل كل من التدفقات النقدية للعقد و
ال  عوائدها.  يمكن تحديد النشاطين بأنهما جزءويعتبر موظفو اإلدارة  المحددة  زأ من تحقيق األهداف  ال يتج  رئيسيون هذين 

يتم   العائد،  خالل  من  األول  المقام  في  العوائد  توليد  مع  المحفظة،  هذه  الخزينة.  أعمال  لتلبية لوحدة  أيضا  بها  االحتفاظ 
أو غير المتوقعة  لتمو  االلتزامات  أو  ا المتوقعة،  أو  المتوقعة  تم لنمو في وحدات األعمال األخرى.  ييل عمليات االستحواذ 

 وجب هذا النموذج بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.  ف وقياس الموجودات بم تصني
 

البنك محفظة ص2021  رمبديس  31اية  لغ الملكية، بموجب  ، صنف  العادلة من خالل حقوق  بالقيمة  أنها  بالكامل على  كوكه 
تغيير جوهري في  إلى    تدقد أعة  المجموإعادة هيكلة  '. وقد قدر مجلس اإلدارة أن  للتحصيل والبيعذج أعمال 'محتفظ به  نمو
ى أفضل وجه الطريقة التي سيتم بها  رة السيولة واالستراتيجية داخل البنك، وأن التصنيف أعاله لمحفظة الخزينة يعكس علإدا

موذج  إلدارة. نظرا للتغيير المذكور أعاله في نمات لج العمل الجديد وتوفير المعلوإدارة األصول من أجل تحقيق أهداف نموذ
 على النحو التالي:  2022 يناير 1ظة الخزينة الخاصة به كما في ك بإعادة تصنيف محفام البنالعمل، ق

 
 فها إلى التكلفة  معاد تصني عكس المبالغ المحتسبة   بالقيمة العادلة من خالل   عادة التصنيف األصول الخاضعة إل
 المطفأة  ي احتياطي القيمة العادلة ف حقوق الملكية 

  ستثمارات لال  

    

 935,514 41,320 894,194   صكوك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 20                                                                                     (    ب)ش.م.ة  يالمال تشإي إف ج  عةومجم
 
       ختصرةالمالية المرحلية الموحدة الم  اتومالمعل لحو احاتيضإ

 ية يك ألمرا  ات ربآالف الدوال                                                   2022  يونيو 30هية في  منتر الأشه للستة
 

 
 تيالوتمودات الموج  .9

 
  يونيو  30  مبرسدي  31  يونيو 30

2021  2021  2022  
  عة( راجم)  ( ة ققد)م  ( راجعة م)

      

   ةحب رام 1,066,393  995,324  949,930

 مشاركة  -  -   277 

 الة كو 239  239   239 

 ة رب امض 12,436  2,576   2,624 
 ناعصت سإ -  -   37 

 ار جي إللبها  ظفمحت  وجوداتم 449,360  384,312  366,886

1,319,993  1,382,451  1,528,428  
      

   قيمة نخفاض في الاإل اتصصمخ طرح: ي   (70,670)  (71,449)  (67,057)
      

1,252,936  1,311,002  1,457,758  

 
  دوالر ف  لأ  44,979:  2021  ربيسمد  31أمريكي )ر  الألف دو  55,215تبلغ    ةمؤجل  احأربي  اف المدينة صحة رابالم  دعقومم  ذ
   .يكي(رأم
 

 ا يلي:نت كماك يالت وتمال تاودموج الحركة في 
 

 وع جممال 3لة رحالم 2المرحلة  1 المرحلة  )مراجعة(   2022و يوني 30

     

  1,528,428 94,910 140,040  1,293,478 مالي( )إج ت اللتموي اودات جمو

 (70,670) (42,263) (6,162) (22,245) ة لمتوقع ائر االئتمانية الخسا

     

  1,457,758  52,647  133,878  1,271,233 صافي( ) ويالت ملتا  ت موجودا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         21                                                                                      (    ب)ش.م.ة  يالمال شتإي إف ج  عةومجم
 
       المالية المرحلية الموحدة المختصرة اتومالمعل لحو احاتيضإ

 ية ألمريك ا  ات رالدوالبآالف                                                     2022  ويوني  30هية في  منتأشهر ال للستة
 
 )يتبع(  تيالوتمودات الموج. 9

 
 وع جممال 3لة رحمال 2المرحلة  1 ة المرحل )مدققة(  2021سمبر دي  31

     

 1,382,451  114,998  251,500  1,015,953 مالي( )إج ت اللتموي اودات جمو

 (71,449) (44,345) (7,109) (19,995) ة قع لمتواتمانية ئر االئ الخسا

     

 1,311,002 70,653 244,391 995,958 صافي( ) الت وي ملت ا توجودا م

 
 وع جممال 3المرحلة  2 رحلة الم 1 المرحلة  ة( )مراجع 2021يونيو  30
     

     2022ر ناي ي  1في 

  1,319,993   129,703   180,066  1,010,224  يات المستوحركة بين ي ال فاص

  (67,057)   (40,260)   (4,732)   (22,065)  الفترة  صص في مخاص

     

 1,252,936 89,443 175,334 988,159 2021 يونيو 30 يف

 
 ا يلي:نت كمايمة كقلا  يفض انخفإلا تامخصص الحركة في 

 
 وع مجملا 3المرحلة  2ة المرحل 1 المرحلة  
     

 71,449 44,345 7,109 19,995 2022ناير ي  1في 

 - (557) (1,302) 1,859 يات توسلمان بي  حركةل ي افصا
 1,616 870 355 391 الفترة ا صص مخ صافي

 (2,395) (2,395) - - مشطوب 
     

 70,670 42,263 6,162 22,245 )مراجعة(   2022و  يوني  30ي ف

 
 وع مجمال 3رحلة الم 2ة المرحل 1 المرحلة  
     

 56,010 28,914 6,255 20,841 2021ناير ي  1في 

 - (1,618) 822 796 يات توسلمابين  حركةل ي افصا
 16,376 18,080 (64) (1,640) الفترة ا صص مخ صافي

 (12) (12) - - ة نية العمومي لميزاالمحول لخارج ا
 (925) (1,019) 96 (2) ستبعادا
     

 71,449 44,345 7,109 19,995 )مدققة(   2021ديسمبر  31ي ف

 
 وع مجمال 3المرحلة  2ة المرحل 1 المرحلة  
     

  56,010   28,914   6,255   20,841  2021اير ن ي  1في 

    -  (122)  (862)   984  يات توسلمابين  حركةل ي افصا

 11,047  11,468  (661)  240  رة الفت ا صص مخ صافي
     

 67,057 40,260 4,732 22,065 )مراجعة(  2021يونيو  30ي ف

 

 

 

 

 



                                     22                                                                                     (    بش.م.)ة  يالمال تشإي إف ج  عةومجم
 
       المالية المرحلية الموحدة المختصرة اتومالمعل لحو احاتيضإ

 ية مريك ألا  ات ربآالف الدوال                                                   2022  يونيو 30هية في  منتر الأشه للستة
 

 
 ةيارستثماعقارات . 10

 
  يونيو  30  برمسدي  31  يونيو 30

2021  2021  2022  
  جعة( )مرا  ة( دققم)  مراجعة( )

      
 ري اعق راماستث      

 ارض  - 520,773  529,076  481,370 

 مبنى  - 165,716  63,758   63,854 
      

545,224  592,834  686,489  

      

 تطويرية  ترااعق     
 ض ار - 100,405  592,926   761,206 

 ى ن ب م - 399,011  719,838   511,069 
      

1,272,275  1,312,764  499,416  
      

1,817,499  1,905,598  1,185,905  

 
 

 صة الخا يةكمللارات ثمااست. 11
 

  يونيو  30  مبرسدي  31  ويوني  30
2021  2021  2022  

  مراجعة( )  ة( دقق)م  ة( عراجم)
      

 ملكية ال وقحق  أدوات ارات تثماس     
 ل الدخ  يانب ل الخ  نة ملعادلة ايمالقب      
 بة ركية م الم راق أو - 41,483       41,197  -
 ة مدرجة  أوراق مالي  - 7,464    -  -

 درج غير م صندوق  - 10,000  10,000  10,000

10,000  51,197  58,947  
      

 ةي ك لمال ق وحق  ل دلة من خالاة العبالقيم     
 ة مدرجة  الي أوراق م - 13  13  13

 *  عرة سمغير  ليةاماق روأ - 959,190  91,425  84,902
      

84,915  91,438  959,203  
      

 *   كيةلملا ريقة حقوق ة بطتسب حم  يلةمز  ي شركاترات فامستث ا 123,509  69,003  76,442
      

171,357  211,638  1,141,659  

 
 

، نفراكورب ش.م.ب )مقفلة(شركة إال الصادر لمن أسهم حقوق الملكية في رأس الم  %40البالغة  تتكون من حصة البنك  *  
   .شركة إنفراكوربعن وحيازات في صكوك دائمة صادرة 

 
 
 



                                    23                                                                                     (    ب)ش.م.ة  يالمال تشإإف  ي ج  عةومجم
 
       حدة المختصرةلية المرحلية الموالما اتومالمعل لحو احاتيضإ

 ية يك ألمرا  ات ربآالف الدوال                                                   2022  يونيو 30هية في  منتأشهر ال للستة
 
 

 شتركة مرات ستثماا .12
 

  يونيو  30  مبرسدي  31  يونيو 30
2021  2021  2022  

  ( اجعة )مر  ( قة مدق)  عة( اجمر)
      
 كيةمللا ل حقوق خالن  لة مدالعاالقيمة ب      

 سعرة  م غير  يةلاراق مأو - 125,439  164,547  120,689
      

 لدخلبيان اخالل لة من العادقيمة بال     

   رة عمس ية غير لامراق وأ - 10,630  7,330  7,583
      

128,272  171,877  136,069  
 
 

 
 ات أخرىينة وموجوددذمم م .13

 
 

  يونيو  30  مبرسدي  31  يونيو 30
2021  2021  2022  

  ( اجعة مر)  ( قة مدق)  عة( اجمر)
      

 ة  ذمم خدمات االستثمارات المصرفي  142,120  148,985  147,784
 تمويل مشاريع، صافي   45,034  42,383  42,890
 تطويرقيد الذمم مدينة من بيع عقارات  45,368  59,914  30,691
 لفيات وودائعس 81,537  58,222  63,038
5,326  18,898  8,5081  من الموظفين             ذمم مدينة         
 كوك أرباح مستحقة من ص        11,423  17,273  15,455
3,261  2,175  ,5492  إيجارات مستحقة                
 ة دت مسترموجودا        -  -  29,572

 مدينة أخرى  مدفوعة مقدماً وذمممصروفات         204,765  194,313  245,789
(5,470 )  (10,675 )  (11,107)  الشطبة صافي مخصصات انخفاض القيممطروحاً:     
      

578,336  531,488  540,197  
 

 
 لألج تاليتمو .14

 
  يونيو  30  مبرسدي  31  يونيو 30

2021  2021  2022  
  ( ة جعا)مر  ( ققة )مد  ة( عمراج)

      
   * ة بحالمرا تيالتمو 1,719,685  1,449,852  885,289

   ** ككوص 248,743  250,943  308,995 
 رة اجإيل موت  18,862  20,093  45,914 
 ى ض أخرورق 1,557  29,779  29,221 

      

1,269,419  1,750,667  1,988,847  

  
 



                                   24                                                                                     (    ب)ش.م.ة  يالمال تشإ ي إف ج  عةومجم
 
       ة الموحدة المختصرةالمالية المرحلي اتومالمعل لحو احاتيضإ

 ية ألمريك ا  ات ربآالف الدوال                                                    2022  يونيو 30هية في  منتأشهر ال للستة
 
 )يتبع(  لألج تاليتمو .14
 

 : كون تسهيالت تمويالت المرابحة منتت  *
ألف دوالر    1,417,800:  2021ديسمبر    31ي )ألف دوالر أمريك  1,690,298تسهيالت قصيرة ومتوسطة األجل بمبلغ  

الف    2,070,315:  2021ديسمبر    31الف دوالر امريكي )  2,234,966بقيمة  مسعرة  امريكي(، مضمونة برهن صكوك  
لف دوالر أ  403,986:  2021ديسمبر    31ألف دوالر أمريكي )  328.481مرك بة بمبلغ    أوراق مالية(، وكيدوالر امري

   .(أمريكي
 

 صكوك** 
من خالل إصدار شهادات صكوك غير مضمونة بمعدل دوالر أمريكي    ألف  500,000  قامت المجموعة بجمع  نة،سخالل ال

  258,511  قام البنك بإعادة شراء صكوك متراكمة بمبلغ.  2025نة  تحق السداد بحلول سسنوياً والتي تس  %7.5ربح يبلغ  
  . 2022يونيو  30الفترة المنتهية في  و  2021ديسمبر    31و  2020ديسمبر    31ة المنتهية في  دوالر أمريكي خالل السن  ألف

   ألف دوالر أمريكي. 7,254لغ حاً مستحقة بمبقائمة أربالكما تشمل الصكوك ا
 
 

 وجوداتالم ةمقي ضمخصصات انخفا . 15
 

    ي ف ية المنته هرأش  الستة

    يونيو  30 يونيو 30
2021 2022    

    اجعة( ر)م ( عة راجم)

 ى: ة علعلمتوقا ةماني االئت  رة ساالخ    

 لبنوك ة ادرصأ   11 13

 ة زين خال  ةفظ مح   (1,331) 3,238

 ( 9 احضإي افي )ص، مويالتالت  تودا موج   1,616 11,047

 ى أخر  ةمدين  ذمم   (3,558) (1,394)

 أسهم حقوق ملكية  في اراستثمانخفاض القيمة على    1 470

 لية امات وضمانات مازالت    392 335

     

13,709 (2,869)    

 
 

 على السهم  ائدالع. 16

العائد  تندتس احتساب  السه  عملية  المعلى  التالي  الربح  إلى  األساسي  المرم  والمتوسط  العاديين  للمساهمين  لعدد جنسوب  ح 
الساأل القائمةعادهم  المجموية  أ. ال تملك  تارخفضم  أسهم عاديةي  عة  الة محتملة كما في  نهاية  بالفترةيخ  العائ.  فإن  د تالي، 

  مخفض هو نفسه.والاألساسي لسهم على ا 

 ة أشهر المنتهية في الثللث   في  للستة أشهر المنتهية  

يونيو  30  يو يون  30  يونيو 30   يونيو 30 
 2022 2021  2022 2021 
 )مراجعة(  )مراجعة(   )مراجعة(  مراجعة( )   
      

      ب ربح الفترة المنسو
 20,922 23,062  37,044 42,180 لمساهمي البنك

      جح لعدد لمرلمتوسط اا
 3,056,605 3,418,599  3,056,479 3,457,589 )باآلالف(   ةسهم العادية القائمألا

      
      لمخفض  العائد األساسي وا 

 0.68 0.67  1.21 1.22 )سنت أمريكي(  همكل س ل

 



                                  25                                                                                     (    ب)ش.م.ة  يالمال تشإي إف ج  عةومجم
 
       المالية المرحلية الموحدة المختصرة اتومالمعل لحو احاتيضإ

 ية ألمريك ا  ات ربآالف الدوال                                                    2022  يونيو 30  في  هيةمنتأشهر ال ةللست
 
 

 ةق الع ت أطراف ذا مع ت امالعم. 17

 : تيكاآلت نكا 2022 يونيو 30في   مارية كهوالجقة  لعالااف ذات طرألا تمالعامو ةدرصأ
 
    ة المحاسبار معي ب بموج عالقة ي  وذ أطراف  

 

تحت  ت موجودا

ملة  )شا ارة إلدا

ت  ت ذاشركا 

  ةض خاصأغرا 

 ع مو المج ( ى وأخر

 ( 1)م  رق  ليما ال 

 جعة( )مرا  2022 يونيو  30

 ات ــكشر

  لةيزم

اريع  مشو

 ة كمشتر

  دارةاإل في ظوم

 ين سيلرئيا

  مينساهلما

  /ين سييرئلا

ي  الت ركات لشا

ء  كارشلل د يوج

 ا ه يحصص ف 

      

      دات وج المو

 13,726 13,726 - - - البنوكالنقد وأرصدة 

 37,743 37,743 - - - خزينة محفظة ال 

 64,510 17,429 38,871 8,210 - مويالت الت  داتجومو

 1,165,061 11,963 149,748 - 1,003,350 خاصة ة  ي ملك راتاماستث 

 124,850 119,420 5,430 - - ة مشتركت اارمث ست ا

 120,183 106,795 846 813 11,729 ادموعة مقفات مدفرو صوم  نةي دمذمم 

      

      لمطلوبات ا

      ليةما يروغ  ةالي مت ساس مؤ نمت اعايدإ

 116,157 108,680 - 7,477 - فراد وأ

 23,669 14,776 6,179 653 2,061 ء عماللاسابات ح

 177,706 129,206 - - 48,500 قة مستحفات رو صم و ةن ئ دامم ذ

      

 82,559 626 79,803 1,037 1,093 ار ثمتسالبات ا ساملي ححا لكيةق م وحق

      

      ت دارا إليا

 20,419 20,419 - - -   اريةثمت السة اصرفي مال ت امدلخد ااإير

      ة ي رجاصرفية الت ملت امادد الخاإير

 926 - 626 300 - ت التمويالمن  إيراد  -

 (1,809) - - - (1,809) رسوم وإيرادات أخرى  -

      حسابات    ليد لحامئ مطروحاً: العا  -

 (9,630) (5) (9,599) (13) (13) راستثماال

 (101) - - (101) - ل روفات التموي مص مطروحاً:  -

      ة صخا  ملكية  ستثماراتا نم داإير

 37,577 27,077 - - 10,500 ركة ومشت 

 536 536 - - - دات أخرى ارإي و زينة خلد اايرإ

 3,020 - - 3,020 - العقارات  من دايرإ

      

      ت صروفا ملا

      ية يلغشت ت ا فوصرم

 (4,545) - - (4,545) - الموظفين  لفةتك -      

 (2,162) (2,162) - - - تكلفة التمويل 

 
 

 
 
 



                       26                                                                                           (    ية )ش.م.بالإتش الم إف  جي عة مجمو
 
        وحدة المختصرةعلومات المالية المرحلية المالم حول اتضاحيإ

 ية ألمريك ا  ات ربآالف الدوال                                                     2022  يونيو 30هية في  منتال أشهر  للستة
 

 
 ( عبيت) ةقالع  اف ذاتالت مع أطرممعا. 17

 
  المحاسبة    اري ب معة بموج عالقأطراف ذوي  

 

حت  ت ات ودموج

ملة  )شا  ارةداإل

شركات ذات  

أغراض  

 المجموع  ( ة خاص

 ( 1لي رقم )مالا 

 ( ة دققم) 2021 ديسمبر 31

 ت اركااش

ومشاريع  يلةمز

 ة كرت مش

ة  دارظفي اإلوم

 ين الرئيسي 

مين ساهالم

 /سيينلرئي ا

ي  الت كات رالش

  ءشركايوجد لل

 ها ي ص فحص

      

      

      دات وجالمو

 14,725 14,725 - - - وكة البن وأرصد النقد

 37,148 - 37,148 - -  زينة خفظة ال حم

 57,706 16,482 33,407 7,817 - التمويالت  داتوجمو

 182,726 48,011 20,328 - 114,387 ة خاصة ي مارات ملكاستث 

 76,794  76,794  -  - - ة كات مشتررثمات اس

 180,542 171,559 300 623 8,060 اوعة مقدمت مدفصروفاوم  دينةذمم م
      

      ت باولالمط

      ليةر ماغي و  ةمالي  ت اسسؤم نماعات إيد

 235,547 231,117 - 4,430  - راد وأف

 17,451 14,725 872 366 1,488 مالء لعا حسابات

 37,894 33,678 1,528 2,688  - ة ق ستحمت فاومصرو  نةئ مم داذ

      

 56,491 772 54,276 355  1,088  رامث الست ابات اسحاملي  ح  ةلكي م وق حق

      

      رادات اإلي 

 29,637 29,637    -     -     -    اريةثمالست ة اي مصرفال ت امدلخد ااإير

      ة ي رجاالت صرفية ملت امادد الخاإير

  1,740   56   1,575   109     -  ت الالتموي من  إيراد -

 (1,135)   698     -     -  (1,833)  رسوم وإيرادات أخرى  -

      ات  لي حساب لحام دئ عا: المطروحاً   -

 1,955 11 1,925 3 16 رامستث اال

 1,451 - 1,403 48 - ل وفات التموي مصر طروحاً: م -

      صة خا  ملكية  استثمارات نم داإير

 18,429  10,457 8,017  - ( 45) ركة ومشت 

 120 - - 120 - العقارات  من دايرإ
 (63)  635  (698)  - -  دات أخرى راإي و ة زين خلد اايرإ

      

      ية يلغشت ت ا فوصرم

 4,509 - -  4,509 - ظفينتكلفة المو  -   

 2,400 - - 2,400 - آت مجلس اإلدارة مكاف -   

 10,632 10,632 - - - تكلفة التمويل 

      

 
 

 



                              27                                                                                                                                                                          (   )ش.م.بية  لف إتش الماعة جي إومجم
 

       المالية المرحلية الموحدة المختصرةومات المعل ولت حيضاحاإ
 ت األمريكية ارواللد بآالف ا                                                                                                                           2022  يونيو 30  تهية فيمن ر الأشهللستة 
 
 

 طاعاتقلا تعلومام. 18
طبل  عم  داتحو  ى إل  ةنظممة  وعمجمال وال يالعملة  عيحسب  تشغيلي  4  اديهولتقلة  المسات  شركات  هي  قطاعات  االدمالخ ة  امدوالخ ية  رفمصلا  تثماريةسات  ارفصملات  وخدمات يارلتجية  ة، 
 .والخزينة اتسسمؤال

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  مات خدلا األعمال  ت  الخدم ا 
  ة يفرصالم ة رفيالمص سسية المؤ 

  ثمارية ستالا ية رجا تال ة زينخ الو ع و ملمجا
     

 ( مراجعة)  2022 يونيو  30    

 اع لقطاد اإير 45,098 36,859 100,806 182,763

 طاع ق لات اوفصرم (36,040) (18,625) (82,722) (137,387)

  علقطاتائج ان  9,058 18,234 18,084 45,376
 ع اطالق ات دموجو 1,229,036 3,278,897 4,012,296 8,520,229
 اع لقطا ت اب ولمط 843,336 1,282,141 4,103,137 6,228,614
 ثمارست الات اب املي حسحا  لكيةم حقوق  - 1,140,258 109,286 1,249,544

 ى: خر األقطاع لت االومعم    
   ة مخصص انخفاض القيم (3,763) 2,196 (1,302) (2,869)

 (وق الملكية حقيقة سبة بطرمحت  اتاستثمار)  ةلخاص ا يةكلمالات استثمار 3,330 34,446 85,733 123,509

 اتزاملت ا 56,400 165,125 39,573 261,098

     



                                28                                                                                                                                                                                 ( )ش.م.بة  ليمالش اإف إت ة جي ع مجمو
 
        موحدة المختصرةال ية مالية المرحلالمعلومات ال  لوح ضاحاتإي

 األمريكية ت لدوالرابآالف ا                                                                                                                             2022  يونيو 30  هية فيتمن أشهر ال للستة
 
 

 ( تبعات )يالقطاعت اومعلم. 18

 

 

 
   

  

  خدمات لا األعمال ت  اخدملا 
  ة ي فرصالم ة رفي المص سسية مؤال 
  يةثمارست الا يةرجات ال ة زين خالو ع والمجم

     

 ( راجعة م) 2021 يونيو 30    

 اع لقطاد اإير  34,737   41,713  104,560  181,010 

 طاع ق لا اتوفمصر (36,437)  (25,731)  (74,697) (136,865) 

  علقطاتائج ان  (1,700)   15,982  29,863 44,145 
 ع اطالق ات دموجو  1,043,102   2,761,279  3,252,747 7,057,128

 اع لقطا ت اب ولمط  679,654   1,162,469  2,818,083 4,660,206

     

 األخرى: قطاع للومات اعم    

 يمة فاض القمخصص انخ (519) 10,968 3,260 13,709

 (ية وق الملكحقيقة محتسبة بطر اتستثمارا)  ةاص خل ا يةكلمالثمارات است   18,290   52,388  5,764 76,442 

 ثمارست الات اب احس  مليحا  ةلكي م وق حق -  1,062,868  158,686 1,221,554 

 ماتلتزاا - 126,180  27,038 153,218

     



                              29                                                                                        .ب( ش.م )الية  الم إتش جي إف  ةوع ممج
 

        ختصرةالم حدة المو رحلية م المعلومات المالية ال لوحات حإيضا
 ة يألمريك ا  ات رالالف الدوبآ                                                   2022  يونيو 30هية في  منتأشهر ال للستة

 
 ت إرتباطالتزامات وا .19

 ة: عوملمجلدي ايتعل اإلعمال نطاق ا خالليهعل داقتعال تم التي اتتزاماللا
 

  يونيو  30  رب ديسم 31  يونيو 30
2021  2021  2022  

  ة( )مراجع  قة( دقم)  ( مراجعة )
      
 يلوتمال يدلتمد بةمسحو رغي ت مازالت ا 122,480  95,347   86,412 
 ةي لضمانات ما 76,562  39,995   41,788 
 ةتي حت  ىن ب  ويرريع تطشاممالية لمات رأسازالت  60,446  16,171  20,104
 اضقرباإل مزات لا 1,610  3,915  4,914

      
  153,218  155,428  261,098  

 
  اءدألا ماتتزالا

ا  هل  جالتحتية التي ترو  يةالبناريع تطوير  شمفيذ  نتب   علقةتداء مأات  تزامبال  تياديعاالل  عمالياق  س  اللخ  المجموعة  بطقد ترت
رأي  في ه أنو. مكن ذلكأ لماك عيشاره الملهذ مالكةت الاركلشا ىإلات تزاماللة هذه اوعممجل الوتحادة عالفي  إنه ووعة. المجم

 . 2022 يونيو 30 يما فك يعها رمشامن  روعأية مش ء أدا جةتين، ةوعمجمالامات على تز ج أية النتت نأ وقعيت ة، الإلدارا
 

 ةلمحتلبات ومطالبات مامطايا وقض

ع ا يوجد  المافا  له  جويربالتنك  الب  قام  عاريمشب  قتتعل  هادض  وعةمرفلاضايا  قلاو  اتلباطمال  من د  عدة  عموجلملى  ،  يضي 
اببو رفت  ،لذلك  فةاباإلضت.  اللمعامعض  دعاوىم  الضد    ع  على    .ءمالوع  بقينسا  نفيموظ  لقب  نم  ةعمجموشركات  بناًء 

يا  لقضاه اذابل هقم  هسفن  عن دفاعلل  بنكال  موقف  ةقو  نم  ثقة  لى اإلدارة ع  فإن  ،الخارجيين للبنك  نونيينقالاين  رستشاملحة اينص
مصمخ  ملع  تم  ت.ابلمطالوا دناسص  في  االح،  اتباحسالفاتر  ب  إفصاناك  هن  يك  مل  .قتضاءسب  إ أي  تيضافحات   ق لتعة 
ا  هذ  مني إفصاحات  ن أأن  دو تقيع   كنبلرة امجلس إداأن أعضاء    ث ية، حلثبات ممامطال  أي  جة مناتن  ارئةلطبات الوطبالم
 ك. نلبل لقانونياع وضلار ضقد ت وعلنا

 
 

 ة ليالما واتد. األ20
 ةللقيمة العادا

تمثل . وجاريةت  وعلى أسساملة  معن بالميلم  فينرطن  بي  ماتزاد إلو سدأل  أص  ةلمباد  هب  نيمك  لغ الذيمبلاهي    ةعادلة المقيلا
 ريخ ابت  سوقن في اليكلمشارين اب  ظمةمنتة  ملمعاحويل التزام في  تل  عهدف  متيس  وأل،  ع أصبي  مه مناستال  يتمس  ي ذلسعر اال
 . ساالقي

القي  لمكانت  العادلة  الكولصة  بسعرمك  تظهر  التي  مالتكلفة  الة  )صافي  ا  نمطفأة  تبلغ   القيمة(نخفاض  مخصصات 
أمريكي  1,987,956 أمر  860,616:  2021ديسمبر    31)  ألف دوالر  في    يكي(ألف دوالر   تبلغ   2022يونيو    30كما 
في  ت جوهرية  ييراأي تغ  ديوج  ال  ألف دوالر أمريكي(.  883,618  :2021ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي )  1,816,788

بالتكلف تظهر  التي  للصكوك  العادلة  المطفأةالقيمة  الفترة،    ة  نهاية  تاريخ  الت  وحتىبعد  المتاريخ  المعلومات  على  لية اوقيع 
  .2022يونيو  30في  للفترة المنتهيةالمختصرة المرحلية الموحدة 

 
  ها ملياتع  محج  يصلتق  ، أواه يتلتصفاجة  حو  أ  ةنيد  جوو  وندب ة،  كية الشرارراستم  ضترااف  وه   ةلدلعايف القيمة ارتع  سسمن أ
 ة. فمجح  وطشرمالت باالمع ءجرا، أو إة جوهريةربصو
 

 
 
 
 

 



                           30                                                                                      ش.م.ب( )لية  لماا شتي إف إعة ج مجمو
 

       ةرحلية الموحدة المختصرالم  لماليةمات االمعلو  لت حواإيضاح
 ية ألمريك ا  ات رالبآالف الدو                                                    2022  نيويو 30هية في  منتأشهر ال للستة

 
 

 ( )يتبع ةيلماال واتدألا  .20
 

 ع( يتب) دلة االقيمة الع
 

 كالتالي:المختلف  مستوياتتحديد التم  

 لوبات مماثلة.ط للموجودات والمطة )غير المعدلة( في سوق نشمدرجسوق الار ال:  أسع1المستوى •

للموجودات والمطلوبات، رصدها  يمكن    والتي  ، 1نة في المستوى  مسعار المدرجة المتضالت عدا األ: مدخ2توىلمسا •

 ر(. من األسعا)مشتقة مباشرة  غيرإما مباشرةً )مثل األسعار( أو بطريقة 

 (.ةخالت غير مرصودسوقية مرصودة )مد بات غير مبنية على معلوماتمطلوات والموجود: مدخالت لل3المستوى •
 

ا الملتالي  الجدول  التقييم  تقنيات  القيسيبين  لقياس  القابلة  ، باإلض3المستوى    من  دلة االع  متخدمة  الجوهرية غير  للمدخالت  افة 
 مة: للرصد المستخد

 

مدخالت الجوهرية غير  ال يم تقيلتقنية ا  النوع 

 للرصد ابلة الق

المدخالت  قة المتبادلة بين العال

  الجوهرية غير القابلة للرصد 

 عادلة القيمة الاس  يوق
مالية  أ وراق 

 بةمرك
المالقي  للمحفظ ة  الصلة  ذجعية  المر   ةعادلة  ات 

تحمي  التي  المتضمنة  المشتقة  لألدوات  معدلة 

تفاع على  ال االرتحد من احتممخاطر الهبوط و

   مدى فترة العقد. 

الطر ائتمامخاطر   ف  ن 

وال فرضيات  مقابل 

حتى  التذ للوقت  بذب 

 االستحقاق تاريخ 

الم االموع جقدرة  على  حتفاظ  ة 

المركب باأل المالية    حتى   ةوراق 

قوأ،  قاقاالستح  تاريخ يمة  ثر 

المتضمن  المشتقة  )سعر  األدوات  ة 

غ  والمبل  الكوبون سة وعوائق  الممار

   األصلي( 
 

ارات  تثمأس

 ملكية  حقوق 
 

ومعدل    عامل خصومة ة المت النقدي لتدفقاا التسويق 

 خصم ال
قدرة المجموعة على التخارج من  

اال وأستث هذه  على  ثرمارات،  ها 

اإلجمالية كون القيم  استثماره،  ات  ا 

 سعرة. غير م

 

   التالية: اترتأثيأعاله سيكون له الضيات المستخدمة فرفي ال راتيالمحتمل للتغ ثراأل

 

   2022 يونيو  30 

 )مراجعة( 
  2021 يونيو 30 

 ة( )مراجع
 

 الربح 

 أو الخسارة  

بالقيمة  

ن  عادلة مال

خالل حقوق  

 الملكية 

 
 بحالر

 خسارة أو ال 

بالقيمة 

ن  عادلة مال

وق  حقخالل  

 الملكية
 ±20,559 ±758  ±18,463 ±1,809 (%10±)التسويق عامل  –لكية وق المحقأدوات 

 - ±23,102  - ± 18,798  (%5±)  ي المؤشر األساسيف األثر  –ة ب ة المركق المالي األورا  

 

 

 

 



                      31                                                                                            ( م.ب.)شلمالية  إف إتش اموعة جي جم
 
       صرةتمخالمرحلية الموحدة الالمالية المعلومات  حوليضاحات إ

 ية ألمريك ا  ات ربآالف الدوال                                                     2022  يونيو 30ة في  هي منتر الأشه للستة
 
 ( )يتبع ةيلماال اتودألا  .20

 
 ع( تبي) دلة االقيمة الع

 
 المقاسة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم ألدوات المالية ل اللي يحالجدول التا

 

 (ةجعرام)  2022 يونيو 30 1  ىلمستوا 2  المستوى 3  وىالمست  ع مو جالم
     

 : خاصة  لكيةمات تثمارسا (1    
 :لالمن خ لةداعة المالية بالقي ق مارت أوراستثماا    

 خلدلابيان  - - 58,947 - 58,947
 ةملكي حقوق ال - 900,013 - 59,190 959,203

1,018,150 59,190 58,947 900,013  
     

 : زينةة الخفظ حم (2    
 :اللخ نم ةدلاالع يمةقبال يةلاموراق أ راتماتث اس    

 لخبيان الد - - 184,080 140,401 324,481
 كيةلمق الحقو - 882,594 - - 882,594

1,207,075 140,401 184,080 882,594  

     
 : ة كترت مشراماث است  (3    
 : الل خ  من ةدلاالع يمةقبال يةلامأوراق  راتمااستث     

 لكية حقوق الم - - - 125,439 125,439

 خل لدان ابي  - - - 10,630 10,630

136,069 136,069 - -  
     

2,361,294 335,660 243,027 1,782,607  

 

 ة( ققدم) 2021 ديسمبر 31 1 توىالمس 2 المستوى 3 توىسالم ع مولمجا
     

 : صةخا  يةكمل تاارثمت اس (1    
 ل:من خال لةادة العيمقبال ةي لاموراق أ اتراماستث     

 لدخيان الب  - - 51,197 - 51,197
 يةكملحقوق ال - 13 - 91,425 91,438

142,635 91,425 51,197 13  

     
 : ينةزة الخفظ حم (2    
 :لالخ ادلة منالع يمةلقبا يةلراق ماأو استثمارات    

 لخلدا بيان - - 224,086 179,900 403,986
 ق الملكيةحقو - 1,656,088 - - 1,656,088

2,060,074 179,900 224,086 1,656,088  

     
 : كة ترشمات رماث ت اس (3    
 ة لالعاد  مةي ت أوراق مالية بالقاستثمارا    

 لكية ملاق  حقو    - - - 164,547 164,547

 ل خلدا بيان  - - - 7,330 7,330

171,877 77171,8  - -  

62,374,58  20443,2  275,283 1,656,101  



                           32                                                                                          ( م.ب.)شتش المالية  إف إ ي ج ة موع جم
 
       حدة المختصرةوالية المرحلية المالمالمعلومات  ات حولحيضاإ

 ية مريك ألا  ات روالبآالف الد                                                    2022  يونيو 30هية في  منتأشهر ال ةللست
 
 ( )يتبع ةيلماال واتدألا  .20

 
 ع( يتب) دلة القيمة العا
 
 :رةفتلل ا الخ 3ى ستوي المف ليةمالا جوداتمولا   يف كة حرلل احلي ليالتا  لجدولا
 

  يونيو  30  مبرديس 31
2021  2022  
  ة( عراج)م  )مدققة( 
    

 فترةال ةاي بدفي  الرصيد 443,202  390,567
 دخليان الفي ب  موع األرباح / )الخسائر(مج (22,005)  (17,223)
 2 المستوى نمحول م (39,499)  24,650

 دفتريةلاالقيمة ب ت ادعاب ت اس (45,382)  (27,532)
 تياشترم (656)  69,129

 رةالفت ل لة خاللعاداالقيمة ات يرغت  -  3,611    
    

  الفترة ةايهنفي الرصيد  335,660  443,202

 
 

 اية صت الوات تحدوجالموو ةراداإل تحتدات جووم. 21

ا ادمخ  ريوفتبجموعة  الم  ومقت االمادخ لاو  تثماراتاالسإدارة  وإلدارة  ت  لشاستت  تقوم  تال  عيرامش لات  ركاشرية   ،هايسسبتأي 
  ت لبياناا   هي هذف  ةمشتملير  غ  فة صبها بهذه الظ  محتفلا  داتوجومان اله الشركات.  ن هذبة عايرات بالناقر  اتخاذ   ذامن هويتض

بر  سمدي  31)  كيي رمأ  ردوالون  ملي  6,679  يالمالز  مركلا  انيب خ  يرتافي    دارةاإل  تحت   تاموجودغت اللبة.  دلموحة ايماللا
ال  .(يريكمأوالر  د  نوملي  5,297  :2021 دولأ  3,584بمبلغ    ةإدار  رسومبتسجيل    عةمولمجا   تقام  ة،ترفخالل   رالف 
  .توجوداملا ةاردإب ةقمتعل طةأنشقابل م ي(يكرأم والرد  فأل  1,599  : 2021 يونيو 30)ي أمريك

 
ر  الدو  ألف  701,211  غلببم   ينثمر تمسن الة ملوقبالم  ةياريختالا  حافظدارة المإ  تحت  أموال  تشمل  دارةإلاحت  ت  اتودجولما

 في منها  ريكي  أم  دوالرألف    592,531ار  تثماس  متي توال،  ي(كألف دوالر أمري  639,599:  2021يسمبر  د  31)  أمريكي
   .ألف دوالر أمريكي(  407,877: 2021ر ديسمب 31) البنكبة صالخا ةاريمث تالسا تا جمنت
 

 

 عة يد شركات تابإلغاء توح. 22

المجموعة  كلهي  ةنفيذ برنامج إلعادتإف إتش بة جي  مجموع  قامتفترة،  لاخالل   أصول    فصل)"البرنامج"( والذي يشمل  ة 
ا واألصوللالبنية  خالل    تحتية  من  تمشرالعقارية  "إنفؤها  اإنش  كة  تم والتي    رب"(،راكوإنف" )ش.م.ب"  اكورب  رمؤخرا 

ي اكورب فرفصص شركة إنر. ستتخل التطويوأصو  نية التحتيةأصول البمليار دوالر أمريكي من    1.1رسملتها بما يتجاوز  
األسواق  يج والخل  ء دولستدامة في جميع انحابنية تحتية م  اتارات التي تركز على تسريع النمو وتطوير أصول وبيئمستثالا

 المية.الع
 

،  البنك  ي ذلك، بما فموعةكات المجمن شر  نية التحتيةبعض األصول العقارية وأصول البحويل  تم تامج،  لبرنا اذبموجب ه
إنفإلى شرك كمقابل  اكوررة  بقيمة  ي  عينب  ملكية  حقوق  بأسهم  دوالر    200ممول  هو  ،مريكيأمليون  يمة بق  نةي جصكوك 

  رب.راكوإنف عن شركة صادرة (ملكية دائمةوق ق)ح كيأمري يون دوالرمل 900
  

جي مجموعة  عت  با  ،صولهذه األ   لتحوي. بعد  2022  مارس  31  في  ةالمنتهي  فترةهذه األصول في ال  ذ عملية تحويلتم تنفي
إتش في  %  60  إف  أسهمها  إلى  شركة  من  أإنفراكورب  لخرىأخف  اطر مساهمين من  أدى  المسيطر، مما  الحصة   ة، سارة 

  ها بتم احتساو،  2022  يونيو  30كما في    جموعة جي إف إتشمل  ةعتاب  ركةشعد  تب لم  فراكورإنشركة  أن    إلى  أدى  الذيو
البيانات  استبعادهتاريخ    لغايةكورب  راإنفيل شركة  نتائج تشغ  دتوحيم  ت.  الملكيةقوق  حبطريقة    سبحت م  ثماراستك ا في هذه 

 ناه:دأ وضعرم إنفراكورب ةأثر استبعاد شرك. المختصرة دةمرحلية الموحلاالمالية 
 

 



                     33                                                                                         ( م.ب.تش المالية )شإإف  ي وعة ج مجم
 
       الية المرحلية الموحدة المختصرةلمعلومات الما لحوات يضاحإ

 ية ألمريك ا  ات رآالف الدوالب                                                   2022  يونيو 30هية في  منتهر الأش للستة
 

 
 ( )يتبع  يد شركات تابعةإلغاء توح.  22

 
    يو يون  30

2022    

    ة(عراج)م

 الموجودات   

 وأرصدة لدى البنوك نقد   80,119
 محفظة الخزينة   50,912
 تالتمويالات ودموج   38,100
 اريةقارات استثمع   847,221
 ةخاصية اللكاستثمارات الم   67,861
 استثمارات مشتركة            120,735
ً قمدفوعة صروفات مموذمم مدينة    87,645  دما
 ومعدات تلكاتمم   81,201

    
 مجموع الموجودات   1,373,794

    
    
 المطلوبات   

 ألجل تمويل   24,467
 تحقةمس روفاتمصوذمم دائنة    108,032

    
 تطلوبالما عمجمو   132,499

    
 طرةحصة غير مسي   141,294

    
 ةالمحول اتموجودال صافي   1,100,000

    
 ويل:التح بل بتاريخالمقا   

 ة في إنفراكوربلكي م وقحق   200,000
 سندات مستدامة هجينةصكوك    900,000

1,100,000    

    

    يونيو  30
2022    

    مراجعة( )
    
 ** للفترة الحالية صرالدخل الموحد المختمتضمن في بيان ال لربحا صافي   (438)

 
 حيد الشركات التابعة.لة كجزء من توشركات التابعة المحوالشمل الربح المتراكم من جميع الموجودات وي ** صافي األرباح

 
 العمليات المتوقفة

ع مشاريالتعكس إلى حد كبير  التي  ل، وكقطاع مستقإنفراكورب    ة شرك  نتمثل جزءاً مالتي  شركة  الودات  ل موجشغيت  ملم يت
صافي الموجودات  يف  لم يتم تصنلي،  بالتاو.  جديد  عملنموذج    جبوبمفصلها  ي تم  حتية للبنك التية التيع البنقارية ومشارعال

   .اهالمفصح عنها أدن ناعيةصالها تعلق بعمليات ما يعنه في ما تم اإلفصاح عدا، ت متوقفةاكعملي إنفراكوربشركة في  المحولة

 
 
 



                       34                                                                                           ( م.ب.تش المالية )شإف إ ي موعة ج جم
 
       دة المختصرةحالية المرحلية الموالمعلومات الم ات حوليضاحإ

 ية ك ألمريا  ات ربآالف الدوال                                                   2022  يونيو 30ي  هية ف نتمال أشهر  للستة
 

 
 )يتبع(  عةيد شركات تاب إلغاء توح  .22

 
 لمتوقفة نتائج العمليات اأ. 

 
  يونيو  30  يونيو 30

2021  2022  
    

 إيرادات 5,391  5,226
 مصروفات 5,347  5,305

    
 الربحصافي  44  ( 79)

 
 العمليات المتوقفة نقدية المستخدمة في ت الالتدفقب. ا

 
  يونيو  30  يونيو 30

2021  2022  
    

 تشغيليةقدية من األنشطة الالتدفقات الن صافي  182  (863)
 ةي االستثمار األنشطة مة فيدالمستخفي التدفقات النقدية صا (317)  (1)
 يةالتمويل نشطةن األم يةصافي التدفقات النقد 3  266

    
 فةالمستخدمة في العمليات المتوقتدفقات النقدية صافي ال (132)  (598)

 
 

 شركات تابعة لىاستحواذ ع .23
 تابعة التالية. في الشركات الرة طمسي ص حصباالستحواذ على خالل السنة، قامت المجموعة 

 

نسبة الملكية   س ي التأس لدب  األنشطة طبيعة 
 المشتراة

 

    
    

 إل إل سي  IIوكيو توبكإس  % 51 الواليات المتحدة  األصول  رة إدا

    لعقاريةا

 
 

 مسيطرةغير الحصص لالمقابل المحول وا

حول بشكل عة. يتم قياس المقابل المي وعيني للخدمات المقدمة من قبل المجمودكل نقفي شستحواذ  لالقابل المحول  مكان ال
، في البيانات المالية عدا المجموعة  ،فظ بها المساهمينالتي يحتفي الشركات التابعة  تساب الحصة  حلعادلة، ويتم ابالقيمة اعام  

"   منضالموحدة   البند  الحصة  على  بناء  مسيطرة"  غير  للمسحصص  المسيطرين  اهمينتناسبية  المحتسبة ف  غير  المبالغ  ي 
فيها المستثمر  الشركة  موجودات  الصافي  أو  الع،  بتالقيمة  علىاالريخ  ادلة  فيها  ستحواذ  المستثمر  أس  الشركة    كل   اسعلى 

  فع في اً يستحق الد. في حال كان المقابل يشمل مقابالً طارئة ، بناء على اختيار السياسة المحاسبية للمجموععلى حدهمعاملة  
إلعداد التقارير    الدوليعيار  احتسابه بموجب الم   إنه يتمفوظفين المستمرين،  للم  ستقبل استناداً إلى التزامات األداء والخدمةالم

   على أساس األسهم.فوعات المد  –  2المالية رقم 
 
 
 
 
 
 



                     35                                                                                           ( م.ب.ة )شتش الماليإف إ ي موعة ج جم
 
       الية المرحلية الموحدة المختصرةات المملو لمعا لات حويضاحإ

 ية ألمريك ا  ات ربآالف الدوال                                                   2022  يونيو 30هية في  منتال أشهر  للستة
 
 )يتبع(  شراء شركات تابعة .23

 
 المحتملة  تاحديد والمطلوبالموجودات القابلة للت

عليها  أةالمنش ا  المستحوذ  تجكأعم  عتبارهاتم  اإلعالن    .ريةاال  العادتم  حقوق  القيمة  وحصص  والمطلوبات  للموجودات  لة 
 االستحواذ ا في غضون سنة واحدة من تاريخ هالمعلومات الجديدة، التي يتم الحصول عليانت ذا كإ ساس انتقالي.أعلى  الملكية 

رة أعاله، أو أي  الغ المذكوى المبات علالتسوي  ، تحدداالستحواذتي كانت موجودة في تاريخ  ف الائق والظروبخصوص الحق
ب القيام بالتعديالت على محاسبة  . يجحواذاالستسيتم تعديل محاسبة  فإنه  ،  االستحواذشروط إضافية كانت موجود في تاريخ  

  .ساس رجعياالنتقالية على أ االستحواذ

ها على  ، والمعلن عنستحواذاالخ  اة  بتاريالمشترنشآت  دلة للمالدفترية المع  المستحوذ عليهايم  قالتمثل  ناه  المبالغ المعلن عنها أد
    المحاسبية.المعايير  ح بهسمتأساس انتقالي، كما 

 
    المجموع 
    

    
 ذمم مدينة   337
 د وأرصدة البنوكنق   407

    
 جموع الموجوداتم   744

    
 ىحقة ومطلوبات أخرمبالغ مست    2

    
 وباتمجموع المطل   2

    
 موع صافي الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد )أ(جم   742

 
    المجموع 
    
 المقابل   5,125
 مسيطرة المحتسبةالص غير حصال   363

    
 جموع المقابل )ب(م   5,488

    
 ب( –الشهرة )أ    ( 4,746)

 
 ليات مذكور أدناه:من دمج العم  عليه مستحوذحد، صافي النقد الض بيان التدفقات النقدية المولغر

 
    موع المج
    

 ن دمج العملياتمالمستحوذة كجزء النقد وأرصدة البنوك    407
 ديمطروحاً: المقابل النق   (5,125)

    
  التابعةالشركات  من شراء ةي دلتدفقات النقافي اص   (4,718)

 
باال المجموعة  قامت  اإلدارة    ستحواذ على كما  أمريكي  ألف  1,196بمبلغ  موجودات تحت  إلى األصول  .  دوالر  باإلضافة 

قد تمت في  المعاملة    أنعلى افتراض  ألف دوالر أمريكي،    802ون  سيكة الستة أشهر األولى  رالدخل لفتالمذكورة أعاله.  
   .السنة بداية
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GFH FINANCIAL GROUP BSC                       2 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
As at 30 June 2022     US$ 000’s  
 
 

 
The Board of Directors approved the condensed consolidated interim financial information on 10 August 2022 and signed on 
its behalf by: 
 
 
 
 
Ghazi Faisal Ebrahim Alhajeri       Hisham Alrayes 
Chairman     Chief Executive Officer & Board member 
 
 
The accompanying notes 1 to 23 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  

 Note 30 June 
2022  

31 December 
2021  

30 June 
2021 

  (reviewed)  (audited)  (reviewed) 
       
ASSETS       
Cash and bank balances   674,570  722,471  593,229 
Treasury portfolio 8 3,314,062  3,089,925   2,379,758  
Financing assets 9 1,457,758  1,311,002   1,252,936  
Investment in real estate   10 1,185,905  1,905,598   1,817,499  
Proprietary investments 11 1,141,659  211,638   171,357  
Co-investments 12 136,069  171,877   128,272  
Receivables and other assets 13 540,197  531,488   578,336  
Property and equipment  70,009  139,687   135,741  
 
Total assets  8,520,229  8,083,686   7,057,128 
       

LIABILITIES       
Clients’ funds  148,073  216,762   88,776  
Placements from financial, non-financial institutions and 
individuals  3,411,900  

 
3,052,092   2,722,879  

Customer current accounts  222,574  133,046   150,462  
Term financing 14 1,988,847  1,750,667   1,269,419  
Other liabilities  457,220  404,654   428,670 

Total liabilities  6,228,614  
 

5,557,221  4,660,206 
       
 
Total equity of investment account holders  1,249,544  

 
1,358,344  1,221,554 

       
OWNERS’ EQUITY       
Share capital  1,015,638  1,000,638  1,000,638 
Treasury shares  (70,283)  (48,498)  (62,234) 
Statutory reserve  27,970  27,970   24,058  
Investment fair value reserve  (58,839)  (28,561)   4,109  
Foreign currency translation reserve    -  (70,266)   (50,258) 
Retained earnings  62,629  81,811   17,940  
Share grant reserve  -  -   1,093  
Total equity attributable to shareholders of the Bank  977,115  963,094  935,346 
Non-controlling interests  64,956  205,027  240,022 
 
Total owners’ equity   1,042,071  

 
1,168,121  1,175,368 

Total liabilities, equity of investment account 
holders and owners’ equity  8,520,229  

 
 

8,083,686  7,057,128 
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CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT 
for the six months ended 30 June 2022               US$ 000’s                      
  
  Six months ended  Three months ended 
 Note 30 June            

2022 
(reviewed) 

30 June            
2021 

(reviewed) 

 30 June            
2022 

(reviewed) 

30 June            
2021 

(reviewed) 
       
Investment banking income       
Asset management  3,584  1,599    2,595 794 
Deal related income  41,514  33,138   17,824 16,353 
  45,098 34,737  20,419 17,147 
Commercial banking income       
Income from financing  42,975  39,784   21,747 18,126 
Treasury and investment income  26,617  33,323   14,822 22,509 
Fee and other income  1,960  2,257   (1,363) 701 
Less: Return to investment account holders  (18,638)  (16,093)  (10,123) (7,804) 
Less: Finance expense  (16,055)  (17,558)  (7,975) (8,991) 
  36,859 41,713  17,108 24,541 
Income from proprietary and co-investments       
Income from sale of real estate assets  1,932 7,346  - 3,913 
Leasing and operating income   7,265 2,134  6,137 990 
Direct investment income, net  3,247 13,921  757 2,780 
Share of profit from equity-accounted investees  10,500 -  10,500 - 
Income from co-investments  15,865  5,010   10,942 2,610 
  38,809 28,411  28,336 10,293 
Treasury and other income       
Finance and treasury portfolio income, net  52,104  58,898   24,168 29,248 
Other income, net  9,893  17,251   1,918 9,392 
  61,997 76,149  26,086 38,640 
Total income  182,763 181,010  91,949 90,621 
       
Operating expenses  59,565  59,760   25,266 27,575 
Finance expense  80,691  63,396   44,910 29,733 
Impairment allowances  15 (2,869)  13,709   (4,254) 8,508 
Total expenses  137,387 136,865  65,922 65,816 
       
Profit for the period  45,376 44,145  26,027 24,805 
 
Attributable to:       
Shareholders of Bank 42,180  37,044   23,062 20,922 
Non-controlling interests 3,196  7,101   2,965 3,883 

 45,376 44,145  26,027 24,805 
      
Earnings per share       
Basic and diluted earnings per share (US cents)          16 1.22 1.21  0.67 0.68 
 
 
 
 
 
 
 
Ghazi Faisal Ebrahim Alhajeri      Hisham Alrayes 
Chairman        Chief Executive Officer & Board member 
 
The accompanying notes 1 to 23 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information. 
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY 
for the six months ended 30 June 2022                   US$ 000's 
 
 
 Attributable to shareholders of the Bank 

Non-
Controlling 

Interests 
(NCI) 

Total 
owners’ 
equity 30 June 2022 (reviewed) 

Share 
capital 

 Treasury 
shares 

 
Statutory 
reserve 

Investment 
fair value 
reserve 

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Retained 
earnings Total 

          

Balance at 1 January 2022  1,000,638  (48,498)  27,970  (28,561)  (70,266)  81,811  963,094  205,027  1,168,121  

          
Profit for the period  - - - - - 42,180 42,180 3,196 45,376 
Transfer on reclassification from FVTE to amortised cost - - - 41,320 - - 41,320 - 41,320 
Fair value changes during the period - - - (69,084) - - (69,084) (2,335) (71,419) 
Transfer to income statement on disposal of sukuk - - - (2,514) - - (2,514) - (2,514) 

Total recognised income and expense - - - (30,278) - 42,180 11,902 861 12,763 
          
Bonus shares issued 15,000 - - - - (15,000) - - - 
Dividend declared - - - - - (45,000) (45,000) - (45,000) 
Purchase of treasury shares - (53,650) - - - - (53,650) - (53,650) 
Transfer to zakah and charity fund - - - - - (1,483) (1,483) - (1,483) 
Sale of treasury shares - 31,865 - - - 121 31,986 - 31,986 
Transferred to income statement on deconsolidation of subsidiaries - - - - 70,266 - 70,266 - 70,266 
Adjusted on deconsolidation of subsidiaries (Note 22) - - - - - - - (141,295) (141,295) 
Additional NCI on acquisition of subsidiary (Note 23) - - - - - - - 363 363 
 
Balance at 30 June 2022 1,015,638 (70,283) 27,970 (58,839) - 62,629 977,115 64,956 1,042,071 
 
 
 
 
 
 
The accompanying notes 1 to 23 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY 
for the six months ended 30 June 2022 (continued)                US$ 000's 
 

30 June 2021 (reviewed) 

Attributable to shareholders of the Bank Non –
controlling 
interests 

Total 
owners’ 
equity 

Share 
capital 

 Treasury 
shares 

 Statutory 
reserve 

Investment 
fair value 
reserve 

Foreign 
currency 
translatio
n reserve 

Retained 
earnings 

Share 
grant 

reserve Total   
           
Balance at 1 January 2021 (as previously reported) 975,638  (63,979) 19,548 5,593 (46,947) 22,385 1,093 913,331 272,733 1,186,064 
Effect of adoption of FAS 32  - - - - - (2,096) - (2,096) - (2,096) 

Balance at 1 January 2021 (restated) 975,638  (63,979) 19,548 5,593 (46,947) 20,289 1,093 911,235 272,733 1,183,968 
           
Profit for the period  - - - - - 37,044 - 37,044 7,101 44,145 
Fair value changes during the period - - - 11,200 - - - 11,200 (6) 11,194 
Transfer to income statement on disposal of sukuk - - - (12,684) - - - (12,684) - (12,684) 
Total recognised income and expense - - - (1,484) - 37,044 - 35,560 7,095 42,655 
           
Bonus shares issued 25,000 - - - - (25,000) - - - - 
Dividends declared for 2020 - - - - - (17,000) - (17,000) - (17,000) 
Transfer to zakah and charity fund - - - - - (1,572) - (1,572) (142) (1,714) 
Transfer to statutory reserve - - 4,510 - - (4,510) - - - - 
Purchase of treasury shares - (26,777) - - - - - (26,777) - (26,777) 
Sale of treasury shares - 28,522 - - - 921 - 29,443 - 29,443 
Foreign currency translation differences - - - - (3,311) - - (3,311) (1,411) (4,722) 
Acquisition of NCI without a change in control - - - - - 7,768 - 7,768 (38,253) (30,485) 
 
Balance at 30 June 2021 1,000,638 (62,234) 24,058 4,109 (50,258) 17,940 1,093 935,346 240,022 1,175,368 
 
 
 
 
 
The accompanying notes 1 to 23 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  



GFH FINANCIAL GROUP BSC                 6 

 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 
for the six months ended 30 June 2022          US$ 000's 
 

 

 

30 June 
2022 

(reviewed)  

30 June 
 2021 

(reviewed) 
OPERATING ACTIVITIES    
Profit for the period 45,376  44,145 
Adjustments for:    

Income from commercial banking (26,321)  (33,065) 
Income from proprietary investments (37,282)  (18,931) 
Income from dividend and gain on treasury investments (53,024)  (85,628) 
Foreign exchange gain (1,305)  (1,105) 
Finance expense 80,691  80,953 
Impairment allowances  (2,869)  13,709 
Depreciation and amortisation  776  2,621 

 6,042  2,699 
Changes in:    

Placements with financial institutions (maturities of more than 3 
months) -  (100,995) 

Financing assets (146,756)  14,330 
Other assets (19,209)  44,773 
CBB Reserve and restricted bank balance  (982)  (10,319) 
Clients’ funds (68,689)  (42,159) 
Placements from financial and non-financial institutions   359,808  304,879 
Customer current accounts 89,528  9,706 
Equity of investment account holders (108,800)  64,561 
Payables and accruals  17,099  (36,367) 

    
Net cash generated from operating activities 128,041  251,108 
    
INVESTING ACTIVITIES    
Payments for purchase of equipment (74)  (851) 
Proceeds from sale of proprietary investment securities, net  415  23,129 
Purchase of treasury portfolio, net (269,077)  (411,882) 
Cash acquired on acquisition of a subsidiary 407  - 
Cash paid on acquisition of a subsidiary (5,215)  - 
Dividends received from proprietary investments and co-investments 25,528  7,449 
Advance paid for development of real estate    (22,652)  (5,081) 
    
Net cash used in investing activities (270,668)  (387,236) 
    
FINANCING ACTIVITIES    
Financing liabilities, net 149,146  180,341 
Finance expense paid  (82,531)  (72,767) 
Purchase of sukuk (2,028)  - 
Dividends paid (853)  (17,299) 
Purchase of treasury shares, net (21,785)  1,746 
    
Net cash generated from financing activities 41,949  92,021 
    
Net decrease in cash and cash equivalents during the period (100,678)  (44,107) 
Cash and cash equivalents at 1 January  844,344  655,455 

    
Cash and cash equivalents at 30 June 743,666  611,348 

    
Cash and cash equivalents comprise:     
Cash and balances with banks (excluding CBB Reserve balance and 
restricted cash) 615,504  538,438 
Placements with financial institutions (less than 3 months) 128,162  72,910 
 743,666  611,348 

 
The accompanying notes 1 to 23 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information. 
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN RESTRICTED INVESTMENT ACCOUNTS 
for the six months ended 30 June 2022          
 
 
30 June 2022 (reviewed) Balance at 1 January 2022 Movements during the period Balance at 30 June 2022 

Company 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total            

US$ 000’s 

Investment/ 
(withdrawal) 
US$ 000’s 

Revalua-
tion   

US$ 000’s 

Gross 
income 

US$ 000’s 

Dividends 
paid  

US$ 000’s 

Group’s 
fees as an 

agent          
US$ 000’s 

Administration 
expenses 
US$ 000’s 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total            

US$ 000’s 
             

Mena Real Estate Company KSCC  150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50 

Al Basha’er Fund 12 7.87 94 - - - - - - 12 7.87 94 

Safana Investment (RIA 1) 1,247 2.65 3,305 - - - - - - 1,247 2.65 3,305 
Shaden Real Estate Investment  
WLL (RIA 5) 269 2.65 713 - - - - - - 269 2.65 713 
 

  4,162 - - - - - -   4,162 
 
30 June 2021 (reviewed) Balance at 1 January 2021 Movements during the period Balance at 30 June 2021 

Company 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total            

US$ 000’s 

Investment/ 
(withdrawal) 
US$ 000’s 

Revalua-
tion   

US$ 000’s 

Gross 
income 

US$ 000’s 

Dividends 
paid  

US$ 000’s 

Group’s 
fees as an 

agent          
US$ 000’s 

Administration 
expenses 
US$ 000’s 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total            

US$ 000’s 
             

Mena Real Estate Company KSCC  150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50 

Al Basha’er Fund 12 7.91 95 (2) - - - - - 12 7.91 93 

Safana Investment (RIA 1) 6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573 
Shaden Real Estate Investment  
WLL (RIA 5) 3,434 2.65 9,100 - - - - - - 3,434 2.65 9,100 

Locata Corporation Pty Ltd (RIA 6) 2,633 1.00 2,633 - - - - - - 2,633 1.00 2,633 
 

  28,451 (2) - - - - -   28,449 
 
 
 
The accompanying notes 1 to 23 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.   
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF SOURCES AND USES OF ZAKAH AND CHARITY FUND 
for the six months ended 30 June 2022          US$ 000's 

 
 30 June  

2022 
(reviewed) 

 30 June 
2021 

(reviewed) 
    
    

Sources of zakah and charity fund    
Contribution by the Group 2,529   1,714  
Non-Islamic income  21   18  
    
Total sources 2,550  1,732 
    
Uses of zakah and charity fund    
Utilization of zakat and charity fund (1,775)  (1,828) 
    
Total uses (1,775)  (1,828) 
    
0BSurplus of sources over uses 775  (96) 
Undistributed zakah and charity fund at beginning of the period 5,196  5,346 
    
1BUndistributed zakah and charity fund at end of the period 5,971  5,250 

 
Represented by:    

Zakah payable  826   1,013  
Charity fund 5,145   4,237  

    
 5,971  5,250 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
The accompanying notes 1 to 23 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.   
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 
for the six months ended 30 June 2022          US$ 000's 

 

 
1 Reporting entity 

The condensed consolidated interim financial information for the six months ended 30 June 2022 
comprise the financial information of GFH Financial Group BSC (GFH or the “Bank”) and its 

subsidiaries (together referred to as “the Group”).   

The following are the principal subsidiaries consolidated in the condensed consolidated interim 
financial information. 

 

 

The Bank has other investment holding companies, SPV’s and subsidiaries, which are set up to 
supplement the activities of the Bank and its principal subsidiaries. 

GFH Group has carried out a group restructuring program (the ‘program’) which involves the 

spinning out of its infrastructure and real estate assets under a new entity “Infracorp B.S.C.” 

(“Infracorp”), which has been capitalized with more than US$1 billion in infrastructure and 
development assets. Infracorp will specialise in investments focusing on accelerating growth and 
development of sustainable infrastructure assets and environments across the gulf and global 
markets. 

Under this program certain real estate and infrastructure assets as well as certain investments in 
securities, equity accounted investees and subsidiaries have been transferred from the Group to 
Infracorp for an in-kind consideration in the form of Sukuk and/ or equity shares issued by 
Infracorp. A majority stake of 60% in Infracorp equity was divested during the period ended  
31 March 2022. See note 22 for more details. 

 

 

 

 
 

Investee name 
Country of 

incorporation 

Effective 
ownership 

interests as at 
30 June 2022 Activities 

GFH Capital Limited United Arab 
Emirates 

100% Investment 
management 

GFH Capital S.A. Saudi Arabia 100% Investment 
management 

Khaleeji Commercial Bank BSC (‘KHCB’)  

Kingdom of Bahrain 
 

85.14% Islamic retail 
bank 

Al Areen Project companies  100% Real estate 
development 

GBCORP Tower Real Estate WLL  62.91% Islamic 
investment firm 

Residential South Real Estate 
Development Company (RSRED) 

100% Real estate 
development 

Britus International School for Special 
Education W.L.L 

100% Educational 
institution 

Gulf Holding Company KSCC  State of Kuwait 53.63% Investment in 
real estate 

SQ Topco II LLC (Note 23) United States 51% Property asset 
management 
Company 

Roebuck A M LLP United Kingdom 60% Property asset 
management 
Company 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 
for the six months ended 30 June 2022          US$ 000's 

 

 
2 Basis of preparation 

The condensed consolidated interim financial information of the Group has been prepared in 
accordance with applicable rules and regulations issued by the Central Bank of Bahrain (“CBB”). 

These rules and regulations require the adoption of all Financial Accounting Standards (FAS) 
issued by the Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 
 
The accounting policies used in the preparation of annual audited consolidated financial 
information of the Group for the year ended 31 December 2020 and 31 December 2021 were in 
accordance with FAS as modified by CBB (refer to the Group’s audited financial statements for 

the year ended 31 December 2021 for the details of the COVID-19 related modifications applied). 
Since the CBB modification were specific to the financial year 2020 and no longer apply to both 
the current and comparative periods presented, the Group’s interim financial information for the 

six months ended 30 June 2022 has been prepared in accordance with FAS issued by AAOIFI 
(without any modifications). 

 
These condensed consolidated interim financial information are reviewed and not audited. The 
condensed consolidated interim financial information does not include all the information required 
for full annual financial statements and should be read in conjunction with the Group’s last audited 

consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021. However, selected 
explanatory notes are included to explain events and transactions that are significant to an 
understanding of the changes in the Group’s financial position and performance since the last 

annual audited consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2021. 
 
3 Significant accounting policies 

The accounting policies and methods of computation applied by the Group in the preparation of 
the condensed consolidated interim financial information are the same as those used in the 
preparation of the Group’s last audited consolidated financial statements as at and for the year 
ended 31 December 2021, except those arising from adoption of the following standards and 
amendments to standards effective from 1 January 2022. The impact of adoption of these 
standards and amendments is set out below.  

 
a. New standards, amendments and interpetations issued and effective for annual periods 

beginning on or after 1 January 2022:  

FAS 38 Wa’ad, Khiyar and Tahawwut 
 

AAOIFI has issued FAS 38 Wa’ad, Khiyar and Tahawwut in 2020. The objective of this standard 

is to prescribe the accounting and reporting principles for recognition, measurement and 
disclosures in relation to shariah compliant Wa’ad (promise), Khiyar (option) and Tahawwut 

(hedging) arrangements for Islamic financial institutions. This standard is effective for the financial 
reporting periods beginning on or after 1 January 2022. 

 
This standard classifies Wa’ad and Khiyar arrangements into two categories as follows:  
a) “ancillary Wa’ad or Khiyar” which is related to a structure of transaction carried out using other 

products i.e. Murabaha, Ijarah Muntahia Bittamleek, etc.; and  
b) “product Wa’ad and Khiyar” which is used as a stand-alone Shariah compliant arrangement.  

 
Further, the standard prescribes accounting for constructive obligations and constructive rights 
arising from the stand-alone Wa’ad and Khiyar products. 

 
There was no material impact on the Group upon adoption of this standard. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 
for the six months ended 30 June 2022          US$ 000's 

 

3 Significant accounting policies (continued) 

 
b. New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective 

(i) FAS 39 Financial Reporting for Zakah 

AAOIFI has issued FAS 39 Financial Reporting for Zakah in 2021. The objective of this standard 
is to establish principles of financial reporting related to Zakah attributable to different stakeholders 
of an Islamic financial Institution. This standard supersedes FAS 9 Zakah and is effective for the 
financial reporting periods beginning on or after 1 January 2023 with an option to early adopt.  

This standard shall apply to institution with regard to the recognition, presentation and disclosure 
of Zakah attributable to relevant stakeholders. While computation of Zakah shall be applicable 
individually to each institution within the Group, this standard shall be applicable on all 
consolidated and separate / standalone financial statements of an institution. 
 
This standard does not prescribe the method for determining the Zakah base and measuring 
Zakah due for a period. An institution shall refer to relevant authoritative guidance for 
determination of Zakah base and to measure Zakah due for the period. 
 
The Group is assessing the impact of adoption of this standard. 
 
(ii) FAS 1 General Presentation and Disclosures in the Financial Statements 
 
AAOIFI has issued the revised FAS 1 General Presentation and Disclosures in the Financial 
Statements in 2021. This standard describes and improves the overall presentation and disclosure 
requirements prescribed in line with the global best practices and supersedes the earlier FAS 1. 
It is applicable to all the Islamic Financial Institutions and other institutions following AAOIFI FAS’s. 
This standard is effective for the financial reporting periods beginning on or after 1 January 2023 
with an option to early adopt.  
 
The revision of FAS 1 is in line with the modifications made to the AAOIFI conceptual framework 
for financial reporting. Some of the significant revisions to the standard are as follows: 

a) Revised conceptual framework is now integral part of the AAOIFI FAS’s; 

b) Definition of Quasi equity is introduced; 

c) Definitions have been modified and improved; 

d) Concept of comprehensive income has been introduced; 

e) Institutions other than Banking institutions are allowed to classify assets and liabilities as current 
and non-current; 

f) Disclosure of Zakah and Charity have been relocated to the notes; 

g) True and fair override has been introduced; 

h) Treatment for change in accounting policies, change in estimates and correction of errors has 
been introduced; 

i) Disclosures of related parties, subsequent events and going concern have been improved; 

j) Improvement in reporting for foreign currency, segment reporting; 

k) Presentation and disclosure requirements have been divided into three parts. First part is 
applicable to all institutions, second part is applicable only to banks and similar IFI’s and third part 

prescribes the authoritative status, effective date an amendments to other AAOIFI FAS’s; and 

l) The illustrative financial statements are not part of this standard and will be issued separately.     

The Group is assessing the impact of adoption of this standard and expects changes in certain 
presentation and disclosures in its consolidated financial statements. 
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4 Estimates and judgements  

Preparation of condensed consolidated interim financial information requires management to 
make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and 
the reported amounts of assets and liabilities, income and expenses. Actual results may differ 
from these estimates. The areas of significant judgments made by management in applying the 
Group’s accounting policies and the key sources of estimation uncertainty were similar to those 

applied to the audited consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 
2021. 
 
Russia-Ukraine conflict 

On 24 February 2022, a military conflict between Russia and Ukraine emerged (the “conflict”). 

Owing to this various countries and international bodies have imposed trade and financial 
sanctions on Russia and Belarus. Further, various organisations have discontinued their 
operations in Russia. This conflict has resulted in an economic downturn and increased volatility 
in commodity prices due to disruption of supply chain. 
 
The management has carried out an assessment of its portfolio and has concluded that it does 
not have any direct exposures to / from the impacted countries. However, indirect impact is 
pervasive in the market and at this stage it is difficult to quantify the full impact of this conflict since 
it depends largely on the nature and duration of uncertain and unpredictable events, such as 
further military action, additional sanctions, and reactions to ongoing developments by global 
financial markets. The management will continue to closely monitor impact of this evolving 
situation on its portfolio to assess indirect impact, if any. During the period ended 30 June 2022, 
the Group’s investment portfolio reduced in market value by US$ 69,084 thousand for investments 
carried as FVTE and US$ 22,005 thousand for investments carried as FVTPL due to volatile 
market movements. However, the Group does not trade in such securities and does not expect to 
liquidate any of it’s market portfolio in short term.  
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5 Financial risk management 

The Group’s financial risk management objectives and policies are consistent with those disclosed 
in the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021.  
 
Regulatory ratios 

a. Net stable funding Ratio (NSFR) 

The objective of the NSFR is to promote the resilience of banks’ liquidity risk profiles and to 
incentivise a more resilient banking sector over a longer time horizon. The NSFR limits 
overreliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk 
across all on-balance sheet and off-balance sheet items, and promotes funding stability. 
 
NSFR as a percentage is calculated as “Available stable funding” divided by “Required stable 

funding”.  
 
The Consolidated NSFR calculated as per the requirements of the CBB rulebook, is as follows:                       
 
As at 30 June 2022  
 

 
No. Item 

No 
Specified 
Maturity 

Less than 
6 months 

More than 6 
months and less 

than one year 
Over one 

year 

Total 
weighted 

value 
Available Stable Funding (ASF): 
1 Capital: 
2 Regulatory Capital 1,059,069 - - 50,851 1,109,920 
3 Other Capital Instruments - - - - - 
4 Retail deposits and deposits from small business customers: 
5 Stable deposits - 176,266 24,769 4,177 195,160 
6 Less stable deposits - 1,498,093 275,805 132,219 1,728,727 
7 Wholesale funding: 
8 Operational deposits - - - - - 
9 Other Wholesale funding - 3,022,773 814,421 1,018,189 2,126,084 

10 Other liabilities: 

11 NSFR Shari’a-compliant 
hedging contract liabilities  - - -  

12 All other liabilities not included 
in the above categories - 316,756 17,775 52,570 52,570 

13 Total ASF     5,212,461 

Required Stable Funding (RSF): 
14 Total NSFR high-quality liquid 

assets (HQLA) 1,664,881    85,576 
15 Deposits held at other financial 

institutions for operational 
purposes - - - - - 

16 Performing financing and 
sukuk/ securities: - 702,253 - 749,801 742,669 

17 Performing financial to financial 
institutions by level 1 HQLA - - - - - 

18 Performing financing to 
financial institutions secured by 
non-level 1 HQLA and 
unsecured performing financing 
to financial institutions - - 5,026 1,025,947 874,568 

19 Performing financing to non- 
financial corporate clients, 
financing to retail and small 
business customers, and 
financing to sovereigns, central 
banks and PSEs, of 
which:  - 268,059 161,157 253,571 379,429 
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5 Financial risk management (continued) 

 

No. Item 

No 
Specified 
Maturity," 

Less than 
6 months  

More than 6 
months and less 

than one year 
Over one 

year 

Total 
weighted 

value 
20 With a risk weight of less than 

or equal to 35% as per the CBB 
Capital Adequacy Ratio 
guidelines - - - - - 

21 Performing residential 
mortgages, of which: - - - - - 

22 With a risk weight of less than 
or equal to 35% under the CBB 
Capital Adequacy Ratio 
Guidelines - - - - - 

23 Securities/sukuk that are not in 
default and do not qualify as 
HQLA, including exchange-
traded equities - 848,827 290,784 488,423 1,058,228 

24 Other assets:      
25 Physical traded commodities, 

including gold -    - 
26 Assets posted as initial margin 

for Shari’a-compliant hedging 
contracts and 
contributions to default funds of 
CCPs  - - - - 

27 NSFR Shari’a-compliant 
hedging assets  - - - - 

28 NSFR Shari’a-compliant 
hedging contract liabilities 
before deduction of variation 
margin posted  - - - - 

29 All other assets not included in 
the above categories 1,903,173 - - - 1,903,173 

30 OBS items  - - - 44,723 
31 Total RSF  1,819,140 456,966 2,517,741 5,088,366 
32 NSFR (%)     102% 

 
As at 31 December 2021  

No. Item 

No 
Specified 
Maturity 

Less than 
6 months 

More than 6 
months and 

less than one 
year 

Over one 
year 

Total 
weighted 

value 
Available Stable Funding (ASF): 
1 Capital:      

2 Regulatory Capital 1,070,314 - - 49,953 1,120,267 

3 
Other Capital 
Instruments - - - - - 

4 

Retail deposits and 
deposits from small 
business customers:      

5 Stable deposits - 182,112 25,962 2,749 200,420 
6 Less stable deposits - 1,314,514 430,372 90,957 1,661,355 
7 Wholesale funding:      
8 Operational deposits - - - - - 

9 
Other Wholesale 
funding - 2,860,814 861,346 773,058 1,896,078 

10 Other liabilities:      

11 

NSFR Shari’a-compliant 
hedging contract 
liabilities - - - - - 

12 

All other liabilities not 
included in the above 
categories - 136,864 18,759 71,437 71,437 

13 Total ASF     4,949,558 
Required Stable Funding (RSF): 

14 
Total NSFR high-quality 
liquid assets (HQLA) 1,493,881    73,941 
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5 Financial risk management (continued) 

 

No. Item 

No 
Specified 
Maturity 

Less than 
6 months 

More than 6 
months and 

less than one 
year 

Over one 
year 

Total 
weighted 

value 

15 

Deposits held at other 
financial institutions for 
operational purposes      

16 
Performing financing 
and sukuk/ securities: - 636,283 - 720,739  708,071 

17 Performing financial to 
financial institutions by 
level 1 HQLA - - - - - 

18 Performing financing to 
financial institutions 
secured by non-level 1 
HQLA and unsecured 
performing financing to 
financial institutions - 5,000 - 174,023  150,419 

19 Performing financing to 
non- financial corporate 
clients, financing to 
retail and small 
business customers, 
and financing to 
sovereigns, central 
banks and PSEs, of 
which: - 320,720  91,696  205,595  339,845 

20 With a risk weight of 
less than or equal to 
35% as per the CBB 
Capital Adequacy Ratio 
guidelines - - - - - 

21 Performing residential 
mortgages, of which: - - - - - 

22 With a risk weight of 
less than or equal to 
35% under the CBB 
Capital Adequacy Ratio 
Guidelines - - - - - 

23 Securities/sukuk that 
are not in default and do 
not qualify as HQLA, 
including exchange-
traded equities - 615,521  634,536  291,421  916,449 

24 Other assets:      
25 Physical traded 

commodities, including 
gold -    - 

26 Assets posted as initial 
margin for Shari’a-
compliant hedging 
contracts and 
contributions to default 
funds of CCPs  - - - - 

27 NSFR Shari’a-compliant 
hedging assets  - - - - 

28 NSFR Shari’a-compliant 
hedging contract 
liabilities before 
deduction of variation 
margin posted  - - - - 

29 All other assets not 
included in the above 
categories 2,672,214 - - - 2,672,214 

30 OBS items  - - - 27,946 
31 Total RSF  1,577,524  726,232  1,391,778  4,888,886 
32 NSFR (%)     101% 
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5 Financial risk management (continued) 
 

b. Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

 
LCR has been developed to promote short-term resilience of a bank’s liquidity risk profile. The 

LCR requirements aim to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high-quality 
liquidity assets (HQLA) that consists of assets that can be converted into cash immediately to 
meet its liquidity needs for a 30-calendar day stressed liquidity period. The stock of unencumbered 
HQLA should enable the Bank to survive until day 30 of the stress scenario, by which time 
appropriate corrective actions would have been taken by management to find the necessary 
solutions to the liquidity crisis. 
 
LCR is computed as a ratio of Stock of HQLA over the Net cash outflows over the next 30 calendar 
days. 
 
 Average balance 
 30 June 2022 

 
31 December 2021 

 
   
Stock of HQLA 259,086 292,998 
Net cashflows 221,628 148,599 
LCR % 122% 221% 
   
Minimum required by CBB 80% 80% 

 
c. Capital Adequacy Ratio 

 
 30 June 2022 

 
31 December 2021 

 

   
CET 1 Capital before regulatory adjustments 998,476 1,063,515 
Less: regulatory adjustments - - 
CET 1 Capital after regulatory adjustments 998,476 1,063,515 
T 2 Capital adjustments 46,462 53,374 
Regulatory Capital 1,044,938 1,116,889 
   
Risk weighted exposure:   
Credit Risk Weighted Assets 6,967,411 7,574,496 
Market Risk Weighted Assets  39,045 38,325 
Operational Risk Weighted Assets 655,034 655,034 
Total Regulatory Risk Weighted Assets  7,661,490 8,267,855 
   
Investment risk reserve (30% only) 2 2 
Profit equalization reserve (30% only) 3 3 
Total Adjusted Risk Weighted Exposures 7,661,490 8,267,850 
   
Capital Adequacy Ratio (CAR) 13.64% 13.51% 
Tier 1 Capital Adequacy Ratio 13.03% 12.86% 
   
Minimum CAR required by CBB 12.50% 12.50% 
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6 Seasonality 

Due to the inherent nature of the Group’s business (investment banking, commercial banking and 
leisure and hospitality management business), the six-month results reported in this condensed 
consolidated interim financial information may not represent a proportionate share of the overall 
annual results.    
 

7 Comparatives 
The comparative figures have been regrouped in order to conform with the presentation for current 
year. Such regrouping did not affect previously reported profit for the period or total equity.   
 

8 Treasury portfolio  
 30 June  

2022 
 31 December 

2021 
 30 June  

2021 
 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 
      

Placements with financial institutions 128,162  180,000  180,736 
      

Equity type investments       
At fair value through income statement 
- Structured notes   324,481 

 
403,986 

 
452,040 

      
Debt type investments       
At fair value through equity      
- Quoted sukuk 882,594  1,656,088  981,894 

      
At amortised cost       
- Quoted sukuk * 1,987,956  860,616  770,936 
- Unquoted sukuk 3,494  3,486  3,494 

      
Less: Impairment allowances (12,625)  (14,251)  (9,342) 
      
 3,314,062  3,089,925  2,379,758 

 
* Short-term and medium-term facilities of US$ 1,690,298 thousand (31 December 2021: US$ 
1,417,800 thousand) are secured by quoted sukuk of US$ 2,234,966 thousand (31 December 2021: 
US$ 2,070,315 thousand), structured notes of US$ 324,481 thousand (31 December 2021: US$ 
403,986 thousand).  

 

Reclassification 
During the period, based on completion of the Group re-organization and on review of the overall balance 
sheet funding structure the Bank has reassessed its business model of managing its yielding treasury 
portfolio.  In anticipation of the short-term and long-term liquidity needs, during the first quarter of 2022, 
the Bank has re-assessed the objective of its treasury portfolio wherein it would manage the underlying 
assets the following distinct business models: 

i) Held-to-collect business model  
This portfolio includes short-term and long-term Sukuk and treasury instruments that are held to meet core 
liquidity requirements of high-quality liquid assets and are typically held to their contractual maturity.  
Assets under this model are classified and measured at amortised cost.  Although management considers 
fair value information, it does so from a liquidity perspective, and the main focus of its review of financial 
information under this business model is on the credit quality and contractual returns. 
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8. Treasury portfolio (continued) 

Reclassification (contined) 
 

ii) Classified as fair value through P&L 
These include instruments that do not meet the contractual cash flow characteristic and include embedded 
option features or instruments held under an active trading portfolio for short-term profit taking.  This 
portfolio includes structured notes and other hybrid debt-type instruments that are do not have a typical 
constant yield features. 
 

iii) Both held-to-collect and for sale business model 
The remaining fixed income treasury portfolio is held under active treasury management to collect both 
contract cash flows and for sale.  These include Sukuk and other treasury instruments where yield is 
determinable.  The key management personnel consider both of these activities as integral in achieving 
the objectives set for the Treasury business unit.   This portfolio, while generating returns primarily through 
yield, is also held to meet expected or unexpected commitments, or to fund anticipated acquisitions or 
growth in other business units.  Assets under this model are classified and measured at fair value through 
equity.   
 
Until 31 December 2021, the Bank classified its whole Sukuk portfolio as FVTE only under a ‘both held-
to-collect and for sale’ business model. The Board of Directors have assessed that the group re-
organisation has significantly changed the liquidity management and strategy within the Bank and the 
above classification of the treasury portfolio best reflects the way the assets will be managed in order to 
meet the objectives of the new business model and the way information is provided to management. Due 
to the above change in the business model, the Bank has reclassified its treasury portfolio as at 1 January 
2022 as follows: 

US$ 000’s 
Assets subject to reclassification Fair value through 

equity (FVTE) 
Reversal of amounts 

recognized in 
investment fair value 

reserve 

Reclassified to 
Amortised cost 

Sukuk 894,194 41,320 935,514 
 
 
9 Financing assets 

 
 30 June  

2022 
 31 December 

2021 
 30 June  

2021 
 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 
      

Murabaha 1,066,393  995,324  949,930  
Musharaka -  -   277  
Wakala 239  239   239  
Mudharaba 12,436  2,576   2,624  
Istisnaa -  -   37  
Assets held-for-leasing 449,360  384,312   366,886  
 1,528,428  1,382,451  1,319,993 
      
Less: Impairment allowances (70,670)  (71,449)  (67,057) 
      
 1,457,758  1,311,002  1,252,936 
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9. Financing assets (continued) 

 

Murabaha financing receivables are net of deferred profits of US$ 55,215 thousands                                                           
(31 December 2021: US$ 44,979 thousands). 
 

The movement on financing assets is as follows: 
 
30 June 2022 (reviewed) Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 
     
Financing assets (gross) 1,293,478  140,040 94,910 1,528,428  
Expected credit loss (22,245) (6,162) (42,263) (70,670) 
 
Financing assets (net) 1,271,233  133,878  52,647  1,457,758  

 
31 December 2021 (audited) Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 
     
     
Financing assets (gross) 1,015,953  251,500  114,998  1,382,451 
Expected credit loss (19,995) (7,109) (44,345) (71,449) 
 
Financing assets (net) 995,958 244,391 70,653 1,311,002 

 
30 June 2021 (reviewed) Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 
     
     
Financing assets (gross)  1,010,224  180,066   129,703   1,319,993  
Expected credit loss  (22,065)   (4,732)   (40,260)   (67,057)  
 
Financing assets (net) 988,159 175,334 89,443 1,252,936 

 
The movement on impairment allowances is as follows: 

 
 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 
     
At 1 January 2022 19,995 7,109 44,345 71,449 
Net movement between stages 1,859 (1,302) (557) - 
Net charge for the period 391 355 870 1,616 
Writeoffs - - (2,395) (2,395) 
 
At 30 June 2022 (reviewed) 22,245 6,162 42,263 70,670 

 
 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 
     
At 1 January 2021 20,841 6,255 28,914 56,010 
Net movement between stages 796 822 (1,618) - 
Net charge for the period (1,640) (64) 18,080 16,376 
Transfer to off balance sheet - - (12) (12) 
Disposal (2) 96 (1,019) (925) 
 
At 31 December 2021 (audited) 19,995 7,109 44,345 71,449 

 
 

  



GFH FINANCIAL GROUP BSC                                                                                                                20 
 
NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 
for the six months ended 30 June 2022          US$ 000's 

 

9. Financing assets (continued) 

 
 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 
     
At 1 January 2021  20,841   6,255   28,914   56,010  
Net movement between stages  984   (862)  (122)  -    
Net charge for the period  240  (661)  11,468  11,047 
 
At 30 June 2021 (reviewed) 22,065 4,732 40,260 67,057 

 
10 Investment in real estate 

 30 June 
2022 

 31 December 
2021 

 30 June 
2021 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 
Investment Property       
- Land  520,773  529,076   481,370 
- Building 165,716  63,758   63,854  

 686,489  592,834  545,224 
Development Property      
- Land 100,405  592,926   761,206  
- Building 399,011  719,838   511,069  

 499,416  1,312,764  1,272,275 
      

 1,185,905  1,905,598  1,817,499 
 
11 Proprietary investments 

 30 June 
2022 

 31 December 
2021 

 30 June 
2021 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 
Equity type investments      
At fair value through income statement  

- Structured notes 

 
     41,483 

  
41,197 

  
- 

- Listed securities    7,464  -  - 
- Unlisted fund 10,000  10,000  10,000 
 58,947  51,197  10,000 
At fair value through equity      
- Listed securities   13  13   13  
- Unquoted securities  * 959,190  91,425   84,902  

 959,203  91,438  84,915 
      

Equity-accounted investees * 123,509  69,003  76,442 
      

 1,141,659  211,638  171,357 
 

* Comprises of Bank’s 40% equity stake in issued share capital of Infracorp B.S.C. (c) (“IC”) and 
holdings in  perpetual sukuk issued by IC.  
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12 Co-investments 

 30 June 
2022 

 31 December 
2021 

 30 June 
2021 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 
At fair value through equity      

- Unquoted securities  125,439  164,547  120,689 
      

At fair value through income statement      
- Unquoted securities  10,630  7,330  7,583 

      
 136,069  171,877  128,272 

 

13 Receivables and other assets 
 30 June 

2022 
 31 December 

2021 
 30 June 

2021 
 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 
      
Investment banking receivables 142,120  148,985  147,784 
Financing to projects, net 45,034  42,383  42,890 
Receivable on sale of development 
properties 45,368  59,914  30,691 
Advances and deposits 81,537  58,222  63,038 
Employee receivables 18,508  18,898  5,326 
Profit on sukuk receivable 11,423  17,273  15,455 
Lease rentals receivable 2,549  2,175  3,261 
Re-possessed assets -  -  29,572 
Prepayments and other receivables 204,765  194,313  245,789 
Less: Impairment allowances net of write-off (11,107)  (10,675)  (5,470) 

      
 540,197  531,488  578,336 

 

14 Term financing 

 
30 June 

2022 
 31 December 

2021 
 30 June  

2021 
 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 
      
Murabaha financing * 1,719,685  1,449,852   885,289  
Sukuk ** 248,743  250,943   308,995  
Ijarah financing 18,862  20,093   45,914  
Other borrowings 1,557  29,779   29,221  
      
 1,988,847  1,750,667  1,269,419 

 

* Murabaha financing comprise: 
Short-term and medium-term facilities of US$ 1,690,298 thousand (31 December 2021:                  
US$ 1,417,800 thousand) are secured by quoted sukuk of US$ 2,234,966 thousand                                
(31 December 2021: US$ 2,070,315 thousand), structured notes of US$  324,481 thousand                  
(31 December 2021: US$ 403,986 thousand). 
 
** Sukuk 

During 2020, the Group raised US$ 500,000 thousand through issuance of unsecured sukuk 
certificates with a profit rate of 7.5% p.a. repayable by 2025. The Bank has repurchased cumulative 
sukuk of US$ 258,511 thousand during the year ended 31 December 2020 and 2021 and the period 
ended 30 June 2022. The outstanding sukuk also includes accrued profit of US$ 7,254 thousand. 
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15 Impairment allowances 

 Six months ended  

 
30 June  

2022 
30 June  

2021 
 (reviewed) (reviewed) 
Expected credit loss on:   

Bank balances 11 13 
Treasury portfolio  (1,626) 3,238 
Financing assets, net (note 9) 1,616 11,047 
Other receivables (3,263) (1,394) 
Impairment on investment in equity securities 1 470 
Commitments and financial guarantees 392 335 
 (2,869) 13,709 

 

16 Earnings per share  
 

The calculation of basic earning per share has been based on the following profit attributable to 
the ordinary shareholders and weighted-average number of ordinary shares outstanding. The 
Group does not have any diluted potentially ordinary shares as of the reporting dates. Hence, the 
basic and diluted earning per share is similar. 
 

 Six months ended  Three months ended 
 30 June 2022 30 June 2021  30 June 2022 30 June 2021 
  (reviewed) (reviewed)   (reviewed) (reviewed) 
      

Profit for the period 
attributable to 
shareholders of the 
Bank 42,180 37,044  

 
23,062 

 
20,922 

Weighted average 
number of shares 
outstanding during the 
period (in thousands) 3,457,589 3,056,479  

 
3,418,599 

 
3,056,605 

Basic and diluted 
earning per share 
(US Cents) 1.22 1.21  0.67 0.68  
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17 Related party transactions  

 
The significant related party balances and transactions as at 30 June 2022 are given below: 
 
 Related parties as per FAS 1 Assets under 

management 
(including 

special 
purpose and 

other 
entities) Total 30 June 2022 (reviewed) 

Associates 
and joint 
venture 

Key 
management 

personnel 

Significant 
shareholders 
/ entities in 

which 
directors are 

interested  
      
Assets      
Cash and bank balances - - - 13,726 13,726 
Treasury portfolio - - - 37,743 37,743 
Financing assets - 8,210 38,871 17,429 64,510 
Proprietary investments 1,003,350 - 149,748 11,963 1,165,061 
Co-investments  - - 5,430 119,420 124,850 
Receivables and 
prepayments 11,729 813 846 106,795 120,183 
      
Liabilities       
Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals - 7,477 - 108,680  116,157  
Customer accounts 2,061 653 6,179 14,776 23,669 
Payables and accruals  48,500 - - 129,206 177,706 
      
Equity of investment 
account holders 1,093 1,037 79,803 626 82,559 
      
Income       
Income from Investment 
banking - - - 20,419 20,419 
Income from commercial 
banking      
- Income from financing - 300 626 - 926 
- Fee and other income (1,809) - - - (1,809) 
- Less: Return to 

investment account 
holders (13) (13) (9,599) (5) (9,630) 

- Less: Finance expense - (101) - - (101) 
Income from proprietary 
and co-investments 10,500 - - 27,077 37,577 

Treasury and other income - - - 536 536 

Real estate income - 3,020 - - 3,020 
Expenses      
Operating expenses      

- Staff cost - 4,545 - - 4,545 
Finance cost - - - 2,162 2,162 
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17 Related party transactions (continued) 

 

 Related parties as per FAS 1 
Assets under 
management 

(including 
special 

purpose and 
other entities) Total 31 December 2021 

Associates 
and joint 
venture 

Key 
management 

personnel 

Significant 
shareholders / 

entities in 
which 

directors are 
interested  

(audited)      
Assets      
Cash and bank balance - - - 14,725 14,725 
Treasury portfolio  -  - 37,148   -     37,148  
Financing assets  -     7,817   33,407   16,482   57,706  
Proprietary investments  114,387   -     20,328  48,011 182,726 
Co-investments   -     -     -     76,794  76,794 
Receivables and 
prepayments 

 
8,060 

 
623 

 
300 

 
171,559 

 
180,542 

      
Liabilities       
Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals 

 
 

- 

 
 

4,430 

 
 

- 

 
 

231,117 

 
 

235,547 
Customer accounts 1,488 366 872 14,725 17,451 
Payables and accruals  - 2,688 1,528 33,678 37,894 
      
Equity of investment 
account holders 

 
1,088 

 
355 

 
54,276 

 
772 

 
56,491 

 
30 June 2021 (reviewed)      
Income       
Income from Investment 
banking  -     -     -    29,637 29,637 
Income from commercial 
banking      
- Income from financing  -     109   1,575   56   1,740  
- Fee and other income  (1,833)  -     -     698   (1,135) 
- Less: Return to 

investment account 
holders 

                                      
16  

                                        
3  

                                
1,925  

                                      
11  

                                
1,955  

- Less: Finance expense  -     48   1,403   -     1,451  
Income from proprietary 
and co-investments 

                                    
(45) 

                                       
-    

                                
8,017  

                              
10,457  

                              
18,429 

Income from real estate - 120 - - 120 

Treasury and other income  -     -     (698)  635   (63) 
      
Operating expenses      

-  Staff cost   -    4,509   -    - 4,509 
- Board remuneration - 2,400 - - 2,400 

Finance Cost - - - 10,632 10,632 
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18 Segment reporting 

The Group is organised into business units based on their nature of operations and independent reporting entities and has four reportable operating segments 
namely investment banking, commercial banking and corporate and treasury. 
 

 Investment 
banking 

Commercial 
banking  

Corporate 
and treasury Total 

30 June 2022 (reviewed)     

Segment revenue 45,098 36,859 100,806 182,763 

Segment expenses (36,040) (18,625) (82,722) (137,387) 

Segment result  9,058 18,234 18,084 45,376 

Segment assets 1,229,036 3,278,897 4,012,296 8,520,229 

Segment liabilities 843,336 1,282,141 4,103,137 6,228,614 

Equity of investment account holders - 1,140,258 109,286 1,249,544 

Other segment information      

Impairment allowance (3,763) 2,196 (1,302) (2,869) 

Proprietary investments (Equity-accounted investees) 3,330 34,446 85,733 123,509 

Commitments 56,400 165,125 39,573 261,098 
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18 Segment reporting (continued) 

 

 Investment 
banking 

Commercial 
banking 

Corporate and 
treasury 

Total 

30 June 2021 (reviewed)     

Segment revenue  34,737   41,713  104,560  181,010  

Segment expenses  (36,437)  (25,731) (74,697)  (136,865) 

Segment result   (1,700)  15,982  29,863  44,145  

Segment assets  1,043,102   2,761,279  3,252,747 7,057,128 

Segment liabilities  679,654   1,162,469  2,818,083 4,660,206 

Other segment information      

Impairment allowance (519) 10,968 3,260 13,709 

Proprietary investments (Equity-accounted investees)  18,290   52,388  5,764  76,442  

Equity of investment account holders  -     1,062,868  158,686  1,221,554  

Commitments  -     126,180 27,038 153,218  
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19 Commitments and contingencies 

The commitments contracted in the normal course of business of the Group: 

 30 June 
2022 

US$ 000’s 
(reviewed) 

 31 December 
2021 

US$ 000’s 
(audited)   

 30 June  
2021 

US$ 000’s 
(reviewed) 

      
Undrawn commitments to extend finance 122,480  95,347   86,412  
Financial guarantees 76,562  39,995   41,788  
Capital commitment for infrastructure 
development projects 60,446  16,171  20,104 
Commitment to invest 1,610  3,915  4,914 

      
 261,098  155,428    153,218 

 

Performance obligations 
During the ordinary course of business, the Group may enter performance obligations in respect 
of its infrastructure development projects. It is the usual practice of the Group to pass these 
performance obligations, wherever possible, on to the companies that own the projects. In the 
opinion of the management, no liabilities are expected to materialise on the Group at 30 June 2022 
due to the performance of any of its projects. 
 
Litigations, claims and contingencies 

The Group has several claims and litigations filed against it in connection with projects promoted 
by the Bank in the past and with certain transactions. Further, claims against the Group entities 
also have been filed by former employees and customers. Based on the advice of the Bank’s 

external legal counsel, the management is of the opinion that the Bank has strong grounds to 
successfully defend itself against these claims. Where applicable, appropriate provision has been 
made in the books of accounts. No further disclosures regarding contingent liabilities arising from 
any such claims are being made by the Bank as the directors of the Bank believe that such 
disclosures may be prejudicial to the Bank’s legal position. 
 

20 Financial instruments 
 

Fair values 
Fair value is an amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between 
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. This represents the price that would 

be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market 
participants at the measurement date. 
 
The fair value of quoted Sukuk carried at amortised cost (net of impairment allowances) of USD 
1,987,956 thousand (31 December 2021: USD 860,616 thousand) is USD 1,816,788 thousand as 
at 30 June 2022 (31 December 2021: USD 883,618 thousand). There are no material changes in 
the fair values of the Sukuk’s carried at amortised cost subsequent to the reporting date until the 

date of signing the condensed consolidated interim financial information for the period ended 30 
June 2022. 
 
Underlying the definition of fair value is a presumption that an enterprise is a going concern without 
any intention or need to liquidate, curtail materially the scale of its operations or undertake a 
transaction on adverse terms. 
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20 Financial instruments (continued) 

 
Fair value hierarchy  
The different levels have been defined as follows: 
 
• Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets and liabilities. 
• Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the 

asset or liability, either directly (i.e.as prices) or indirectly (i.e. derived from prices). 
• Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data 

(unobservable inputs). 
 

The following table shows the valuation techniques used in measuring Level 3 fair values, as well as the 
significant unobservable inputs used: 

 

Type Valuation technique 
Significant 

unobservable 
inputs 

Inter-relationship 
between significant 

unobservable inputs and 
fair value measurement 

Structured 
note  

Fair value of underlying reference 
portfolio adjusted for embedded 
derivatives that protect downside 
risk and cap upside potential over 
the period of the contract. 

Credit risk of 
counterparty and 
volatility 
assumptions for 
time to maturity 

Ability of the Group to hold 
the structure note to 
maturity and impact of the 
value of embedded 
derivatives (strike prices 
and barriers for coupon 
and principal). 
 

Equity 
investments 
 

Discounted cash flow Marketability factor 
and Discount rate 

Ability of Group to exit 
these investments and 
their impact on the overall 
value as these are 
unquoted investments. 

 
The potential effect of change in assumptions used above would have the following effects. 

 
 30 June 2022 

(reviewed) 
 30 June 2021  

(reviewed) 
 Profit or  

loss FVTE  Profit or 
Loss FVTE 

Equity instruments- marketability factor (±10%) ±1,809 ±18,463  ± 758 ±20,559 
Structure notes- impact in underlying index (±5%)  ±18,798 -  ±23,102 - 
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20 Financial instruments (continued) 

 
The table below analyses the financial instruments carried at fair value, by valuation method. 

 
30 June 2022 (reviewed) Level 1 Level 2 Level 3 Total 
i) Proprietary investments     

Investment securities carried at fair value 
through:    

 

- income statement - 58,947 - 58,947 
- equity 900,013 - 59,190 959,203 

 900,013 58,947 59,190 1,018,150 
ii) Treasury portfolio      

Investment securities carried at fair value 
through:     

- income statement - 184,080 140,401 324,481 
- equity 882,594 - - 882,594 
 882,594 184,080 140,401 1,207,075 
iii) Co-investments      
Investment securities carried at fair value 
through     

- equity - - 125,439 125,439 
- income statement - - 10,630 10,630 

 - - 136,069 136,069 
     
 1,782,607 243,027 335,660 2,361,294 

 

31 December 2021 (audited) Level 1 Level 2 Level 3 Total 
i) Proprietary investments     

Investment securities carried at fair value 
through:    

 

- income statement  -    51,197  -    51,197 
- equity 13  -     91,425  91,438 

 13 51,197  91,425 142,635 
ii) Treasury portfolio      

Investment securities carried at fair value 
through:     

- income statement  -    224,086 179,900 403,986 
- equity 1,656,088   -     -    1,656,088 
 1,656,088  224,086   179,900  2,060,074 
iii) Co-investments      
Investment securities carried at fair value 
through     

- equity  -     -    164,547 164,547 
- income statement - - 7,330 7,330 

   171,877 171,877 
     
 1,656,101  275,283  443,202  2,374,586 
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20 Financial instruments (continued) 

 

The following table analyses the movement in Level 3 financial assets during the period: 
 

 30 June 2022 
2022 

 31 December 
2021 

  (reviewed)   (audited) 
    
At beginning of the period 443,202   390,567 
Total gains / (losses) in income statement (22,005)  (17,223) 
Transfer from Level 2 (39,499)  24,650 
Disposals at carrying value  (45,382)  (27,532) 
Purchases (656)  69,129 
Fair value changes during the period -      3,611 
    
At end of the period 335,660    443,202 

 
21 Assets under management and custodial assets 

 
The Group provides corporate administration, investment management and advisory services to 
its project companies, which involve the Group making decisions on behalf of such entities. Assets 
that are held in such capacity are not included in these consolidated financial statements.  At the 
reporting date, the Group had assets under management of US$ 6,679 million (31 December 
2021: US$ 5,297 million). During the period, the Group had charged management fees amounting 
to US$ 3,584 thousands (30 June 2021: US$ 1,599 thousands) to its assets under management. 

 
Assets under management includes funds under discretionary portfolio management (‘DPM’) 

accepted from investors amounting to US$ 701,211 thousands (31 December 2021: US$639,599 
thousand) out of which US$ 592,531 thousands (31 December 2021: US$407,877 thousand) has 
been invested in to Bank’s own investment products.    

  

22 Deconsolidation of subsidiaries 
 
During the period, GFH Group has carried out a group restructuring program (the ‘program’) which 
involves the spinning off of its infrastructure and real estate assets under a new entity “Infracorp” 
(“the Company”), which wase capitalized with US$1.1 billion in infrastructure and development 
assets. Infracorp will specialise in investments focusing on accelerating growth and development 
of sustainable infrastructure assets and environments across the Gulf and global markets. 
 
Under this program certain real estate and infrastructure assets were transferred from the group 
entities, including the Bank, to Infracorp for an in-kind consideration financed by US$ 200 million 
of equity shares and US$ 900m of Hybrid Sukuk (perpetual equity) issued by Infracorp. 
  
The transfer of these assets were affected in the quarter ended 31 March 2022. Subsequent to 
the transfer of these assets GFH sold 60% of its equity in Infracorp to third party investors, resulting 
in loss of controlling stake and this resulted in Infracorp no longer being a subsidiary of GFH as at  
30 June 2022 and has been accounted for as an equity accounted investee. The results of 
operation of Infracorp till the date of its disposal are consolidated in these condensed interim 
consolidated financial statements. The impact of the disposal of Infracorp is presented below: 
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22. Deconsolidation of subsidiaries (continued) 
 

 30 June 
2022 

  (reviewed) 
ASSETS  
Cash and bank balances 80,119 
Treasury portfolio 50,912 
Financing assets 38,100 
Real estate investment  847,221 
Proprietary investment 67,861 
Co-Investments 120,735 
Receivables & prepayments 87,645 
Property and equipments 81,201 
  
Total  1,373,794 
  
LIABILITIES  
Term financing 24,467 
Payables and accruals 108,032 

Total  132,499 
  
Non-controlling interest 141,295 
  
Net assets transferred 1,100,000 
  
Consideration on the date of transfer:  
Equity in Infracorp 200,000 
Hybrid perpetual sukuk 900,000 

 1,100,000 
  
 30 June 

2022 
 (reviewed) 
Net profit included in the current period condensed consolidated 
income statement ** 

 
(438) 

 

** Net profits includes cumulative profit from all the assets and subsidiaries transferred as part of 
the consolidation of subsidiaries  

 
 Discontinuing operations: 

The assets of the business forming part of Infracorp were not necessarily operated as stand-alone 
segment and largely reflect land bank and infrastructure development projects of the Bank that 
were carved-out under a new business model. Hence, the net assets transferred in infracorp were 
not classified as discountinued operations other than as disclosed below in relation to its industrial 
operations.  
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22. Deconsolidation of subsidiaries (continued) 
 
A. Results of discontinued operation 
 

  30 June 
2022 

 30 June 
2021 

     
Revenue  5,391  5,226 
Expenses  5,347  5,305 
 
Net profit   44  (79) 

 
B. Cash flows used in discontinued operation 
 

  30 June 
2022 

 30 June 
2021 

     
Net cash flow from operating activities  182  (863) 
Net cash flow used in investing activities  (317)  (1) 
Net cash flow from financing activities  3  266 
     
Net cash flows used in discontinued operation  (132)  (598) 

 

23 Acquisition of subsidiaries 
 

During the year, the Group acquired controlling stake in the following subsidiaries. 
 

 
% stake 
acquired 

Place of 
incorporation 

Nature of activities 

    
SQ Topco II LLC 51% United 

States 
Property asset 
management 

Company 
 

Consideration transferred and non-controlling interests 

The consideration transferred for the acquisition was in the form of cash and in-kind for the 
services rendered by the Group. The consideration transferred is generally measured at fair value 
and the stake held by shareholders other than the Group in the subsidiaries is recognised in the 
consolidated financial statements under “Non-controlling interests” based on the proportionate 

share of non-controlling shareholders’ in the recognised amounts of the investee’s net assets or 

fair value at the date of acquisition of the investee on a transaction by transaction basis based on 
the accounting policy choice of the Group.  Where consideration includes contingent consideration 
payable in future based on performance and service obligations of continuing employees, these 
are accounted under IFRS 2 – Share based payments. 
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23 Acquisition of subsidiaries (continued) 
 

Identifiable assets acquired and liabilities assumed 

Entity acquired was considered as a business. The fair value of assets, liabilities, equity interests 
have been reported on a provisional basis. If new information, obtained within one year from the 
acquisition date about facts and circumstances that existed at the acquisition date, identifies 
adjustments to the above amounts, or any additional provisions that existed at the acquisition date, 
then the acquisition accounting will be revised. Revisions to provisional acquisition accounting are 
required to be done on a retrospective basis. 
 
The reported amounts below represent the adjusted acquisition carrying values of the acquired 
entities at the date of acquisition reported on a provisional basis as permitted by accounting 
standards. 

 
  Total 

   
Receivables  337 
Cash and bank balances   407 

   
Total assets  744 

   
Accruals and other liabilities  2 

   
Total liabilities  2 
   
Total net identifiable assets and liabilities (A)  742 

 
  Total 
   

Consideration    5,125 
Non-controlling interests recognised  363 
   
Total consideration (B)  5,488 
 
Intangibles recognised (A-B) 

 
(4,746) 

 
For the purpose of consolidated statement of cash flows, net cash acquired on business combination 
is given below: 
 

 
Total  

 
  
Cash and bank balances acquired as part of business combination  407          
Less: Cash consideration  (5,125) 
  
Net cash flows from acquisition of subsidiaries (4,718)           

 
The Group has also acquired assets under management of USD 1,196 thousand along with the above 
acquisition. Income for the first six months assuming the transaction was done at the beginning of 
the year would have been USD 802 thousand. 
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