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 للدخل الشامل الموحدة ية رحلالمائمة الق
 )مراجعة(  2021مارس   31أشهر المنتهية في  ثةثالاللفترة 

 
 لفترة الثالثة أشهر  

 مارس   31المنتهية في  

 2021 2020 
 راجعةم غير مراجعة  

 
 ألف

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي
   

 ( 34,111)  ( 853)  للفترة  الخسارةصافي 
 ──────── ──────── 

   

    األخرى ةشاملال (خسارةالالدخل )

   : حقةالخسائر في الفترات الالإلى األرباح أو ها يفصنإعادة ت مكنالمن ي مود التبنال

 ( 6,201)  2,276  الت أجنبيةعم ويلحتياطي تحا

 ( 5,858)  ( 8,880)  صافي    -في الشركات الزميلة أخرى   ةشامل خسارة من  شركةلا ة صح

من خالل الدخل   لةاد يمة العقلبا رجةلمدا اتستثمارلإللة العاد ةالقيم اتتغير
 ( 3,979)  2,117 الشامل اآلخر 

 ( 5,448)  4,208 تحوطات التدفقات النقدية
 ──────── ──────── 
  (279 )  (21,486 ) 

   

   : ةقحلالا تفترالفي ائر اسالبنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخ
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ات المدرجة ستثمارالقيمة العادلة لإلت راتغي

 ( 3,918)  2,367 ر  مل اآلخالشا
 ──────── ──────── 

 ( 25,404)  2,088 ةرى للفتراملة األخلشا (الخسارةالدخل )مجموع 
 ──────── ──────── 

 ( 59,515)  1,235 الشاملة للفترة  (الخسارةالدخل )مجموع 
 ════════ ════════ 
   

   ىإل ةلعائدا ةالشامل (خسارةال)الدخل مجموع 

 ( 47,060)  ( 1,959)  مساهمي الشركة األم -

 ( 12,455)  3,194 ةيطرمس غير حقوق -
 ──────── ──────── 
 1,235  (59,515 ) 
 ════════ ════════ 
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 ية لنقدللتدفقات االموحدة المرحلية قائمة ال
 )مراجعة(  2021مارس   31 في  أشهر المنتهية ةث ثالاللفترة 

  
 ر أشه ثالثةالة ترلف

   مارس  31في ية منتهلا
  2021 2020 

 غير مراجعة مراجعة   

 إيضاح 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    ةتشغيليلاشطة ناأل

 (33,552) (149)   المستمرةمن العمليات  قبل الضريبة ةسارالخ

 418 -    الموقوفةعمليات ال  من يبةالضرقبل   ربحلا
  ─────── ─────── 

 (33,134) (149)    ل الضريبةبقالربح  (الخسارة)
    

    : تعديالت للبنود غير النقدية

 2,436 1,593   إستهالك

 1,525 (4,389)  صافي   –ة كات الزميلشرنتائج الن م ركةشالحصة 

 7,853 (1,759)  صافي  –ة عمتوقية الئتمانالا ئرالخسا صصمخ

 33 (30)  اتإستثمارمن  اضمحاللخسارة 
قائمة   من خالل العادلة  ات مدرجة بالقيمةإستثمارمن )مكسب( خسارة 

 14,903 (4,353)  ل الدخ

 ( 1,380) -  يلةشركة زممن بيع  سبمك

 ( 418) -  اتستثمارعادة تصنيف اإلإلبيع نتيجة  منمكسب 

 - -   قاريةات العستثمارادلة لإلتغير في القيم العلا

 (13,572) (10,779)    ائدل الفوخد

 18,140 15,043    مصروفات الفوائد
  ─────── ─────── 

 ( 3,614) (4,823)     المال العامل رأس ت فيلتغيراقبل ا  ةالتشغيلي الخسارة
    

    ية:التشغيل وباتودات والمطلجفي المو تغيرات

ً  نمر كثأل يةصلأ اقحقستواريخ إى بنوك بتات لد إيداع  11,736 36,548  تسعون يوما

 27,363 1,622    دخل ة القائم من خاللات مدرجة بالقيمة العادلة إستثمار

 (34,103) (5,419)  رخاآلل  شامال ل الدخ ةمقائخالل العادلة من  ةلقيمدرجة باات مإستثمار

 371 (179)  طفأةبالتكلفة المت مدرجة اإستثمار

 13,183 32,532   ةمدينذمم قروض و

 ( 1,638) 11,325   رىأخت داموجو

 ( 163,556) 65,311    مالية أخرى لبنوك ومؤسساتمبالغ مستحقة 

 (42,522) 2,317  عمالءع الودائ

 51,156 (436)  أخرى لوبات طم

 ( 135,831) -  محتفظ بها لغرض البيعجودات وم صافي

  
─────── ─────── 

  138,798 (277,455 ) 

 11,820 11,039   فوائد مستلمة

 (16,802) (16,518)    عةمدفوائد وف

 ( 195) (195)    إلدارةمجلس اأعضاء مكافأة 

 ( 200) (50)   تبرعات
  ─────── ─────── 

 ( 282,832) 133,074  نشطة التشغيليةاأل( دمة فيستخملا)من  يةقدالن تافقدالتافي ص
  ─────── ─────── 

    ةيستثماراألنشطة اإل

 31,250 (2,950)  صافي  –زميلة ات في شركات إستثمار

 1,052 (82)  صافي  – اتمعدممتلكات و
  ─────── ─────── 

 32,302 (3,032)  ةيمارتثساإلة طشناأل نم (المستخدم في) صافي التدفقات النقدية
  ─────── ─────── 
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 (تتمة)للتدفقات النقدية  الموحدة  يةالمرحلمة قائال
 ة( )مراجع 2021مارس   31أشهر المنتهية في  ثالثةالة لفتر

 

  

 أشهر  ثالثةالرة لفت
   رس ما 31ي هية فالمنت

  2021 2020 

 غير مراجعة مراجعة   

 إيضاح 

 ألف
 ي كريدوالر أم

 ألف 
 ييكأمرر الود

     ليويالتم النشاط

 142,177 12,145  تم الحصول عليها  جديدةألجل ض قرو من تصالمتح
  ─────── ─────── 

 142,177 12,145  التمويلي النشاط منية ت النقدالتدفقاصافي 
  ─────── ─────── 

    

 ( 3,508) 874  نبيةجأعمالت ل تعديالت تحوي

 ( 2,092) 621  ةرمسيطغير ق وقح تغيرات في
  ─────── ─────── 

 ( 113,953) 143,682  كمهي حوما ف في النقدصافي التغيرات 
    

 676,237 572,838  يناير  1ي حكمه في  النقد وما ف
  ─────── ─────── 

 562,284 716,520 4  مارس 31 في في حكمه ماالنقد و
  ═══════ ═══════ 
 



  م.ب.ش.القابضة  شركة الخليج المتحد

 .رةوحدة المختص المة ية المرحلياللموائم اه القهذن جزءاً م 16إلى   1ن المرفقة م يضاحاتاإلتشكل 
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 كية ملالق في حقو رات يتغدة للحموالية لحرملاالقائمة 
 ة( )مراجع 2021مارس   31 في ة هر المنتهي أش ثالثةالفترة ل

  كة األمرشمساهمي ال إلى  العائد   

 مجموع 
 حقوق
 الملكية

 حقوق 
 غير 

 مسيطرة

 رأس 
 المال 

 المجموع  1فئة  مئاالد

أرباح مبقاة / 
  عجز)

 (اكممتر

طي حتياا
حويل ت

العمالت 
  ةبياألجن

 طي حتياا
  مةالقي

 العادلة 
  حتياطي ا

 قانوني

  اطي حتيا
 أسهم 

 خزانة 
 أسهم 
 نةخزا

 عالوة
 ر إصدا

 همأس
 رأس 

  لمالا
 ألف

 الرود
 أمريكي

 فأل
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

 فلأ
 دوالر 

 يكريأم

 ألف 
 ردوال

 أمريكي

 ألف 
 ر دوال

 كيريأم

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

  فأل
  دوالر

 أمريكي

 فلأ
  دوالر

 أمريكي

 ألف 
 دوالر

 ريكيأم

 ألف 
 دوالر

  أمريكي

 مراجعة            

 2021ر ايين 1الرصيد في  219,547 270,111 (320) (1,518) 3,285 (107,590) (3,148) (100,553) 279,814 33,000 124,176 436,990

             
 للفترة ( الربحةسارخلا) - - - - - - - (3,663) (3,663) - 2,810 (853)

 ةللفتر خراآل شاملالربح ال (رةخساال) - - - - - (99) 1,803 - 1,704 - 384 2,088
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ─────── ────────  

 رةفتلل ةالشامل رةاالخس مجموع - - - - - (99) 1,803 (3,663) (1,959) - 3,194 1,235

- - - - (573) - 573 - - - - - 

لملكية حقوق ام ات أسهإستثمارمحول من بيع 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر
 (10إيضاح ) مةشطب خسائر متراك - (100,553) - - - - - 100,553 - - - -

621 621 - - - - - - - - - - 

 حقوق غير مسيطرة في  ىرخأتغيرات عات وزيتو
  صافي  –

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ──────── ────────  
 2021رس ما 31ي ف يدالرص 219,547 169,558 (320) (1,518) 3,285 (107,116) (1,345) (4,236) 277,855 33,000 127,991 438,846
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════  

 ةغير مراجع            

   2020ر ياين 1الرصيد في  206,487 214,477 (320) (1,518) 3,285 ( 76,150) (3,093) ( 14,555) 328,613 33,000 142,013 503,626

             
 للفترة الخسارة - - - - - - - ( 26,347) ( 26,347) - (7,346) ( 33,693)

 رىخأملة ة شاخسار - - - - - ( 17,832) (2,881) - ( 20,713) - (4,691) ( 25,404)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ─────── ────────  

 ةللفتر ةلالشام ارةالخسمجموع  - - - - - ( 17,832) (2,881) ( 26,347) ( 47,060) - ( 12,037) ( 59,097)

- - - - (914) - 914 - - - - - 

هم حقوق الملكية أسات إستثماربيع  محول من
الشامل  الدخلدلة من خالل ة العاجة بالقيممدرال
 آلخرا

(710) - - (710) (710) - - - - - - - 
ى ة علدفوعالم ةائدالفن م ت الزميلةلشركاا حصة
 1المال فئة  سرأ

(2,092) (2,092) - - - - - - - - - - 

 ةمسيطرفي حقوق غير تغيرات أخرى يعات وتوز
  صافي  -

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ──────── ──────── ────────  

 (ةغير مراجع) 2020مارس  31د في الرصي 206,487 214,477 (320) (1,518) 3,285 ( 93,068) (5,974) ( 42,526) 280,843 33,000 127,884 441,727
═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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 المختصرة الموحدة لية رحالم ةيلاموائم الالق حول إيضاحات
 عة()مراج 2021مارس  31كما في 

 
 

 لرئيسية واألنشطة االتأسيس  1
 

 التأسيس 
تحت  2017 يونيو 28 مة في مملكة البحرين فيمساه كشركة ]"الشركة"[ش.م.ب. القابضة الخليج المتحد شركة  تتأسس

بنك برج هو  للشركة ي المسجل لمكتب الرئيسان ا ونع ن. إ حرينالب ورصةوهي مدرجة في ب 114160سجل تجـاري رقم 
 حرين. لكة الب، المنامة، مم5565ب. دبلوماسية، ص. للمنطقة احد، االمت الخليج

 
   ألنشطةا

ً هم لي إ ]المشارالتابعة  هااتوشرك كةشرللئيسية تتمثل األنشطة الر ية ستثمارت المصرفية اإلدماخالعة"[ في موجم"بال معا
يم االستشارات شركات وتقدلا ليوتمو لاألصو حفظةم رةية على إدا ستثمارإلالمصرفية ا ماتخدلا ن. تتضمةاريجتوال

نشطة األو ت في أسواق رأس المال ارثماستإلاقارات وسهم المسعرة واألموال الخاصة والعاأل فظ ولمحاا ات فيستثمارواإل
ول بقوية األخرى ئتمانت االوالتسهيال ضقروال ديدعلى تم اريةالتجطة الخزانة. تتضمن الخدمات شنلدولية وأا ةيمصرفال

 سسات.الشركات والمؤعمالء ن  ارية مالج اباتسلحواع الودائ
 
 كةرشوهي ، [" كيبكو" ] .ويت )القابضة( ش.م.ككلا يعراشم شركة ي ه الشركة القابضة األساسية للشركةوألم ا كةشرال

  الشركة أسهم  ن م %98تلك كيبكو . تم(كويتة الرصبو) ةيلاملوراق ا لأل كويتي سوق الولة الكويت ومدرجة فدتأسست في 
 . 2021  مارس 31كما في ة ئمالقا

 
 . 2021 مايو 12بتاريخ  دارةاإل مجلس قبلمن مختصرة  حدة الة المرحلية المواليالمه القوائم ذهر د إصداعتماتم ا
 

 هامة لا السياسات المحاسبية 2
 
 اد س اإلعدسأ

ً للمجموعة  نويةالس اليةلما  وائملقاأعدت  واألنظمة توجيهات الوالصلة يني ذات حربلجارية ا الشركات التنون م قاألحكاوفقا
 ن لمصرف البحري المالية قاقبة األسوإدارة مراوجيهات تو البحرينات بورصة إجراءواعد وقو ،رارات المتعلقة بهاوالق
  ة اهليالتسين المركزي بشأن اإلجراءات التنظيمية حرلبف ار مص  نع خراً مؤ صادرةالتعميمات البما في ذلك  ركزيالم

المركزي رقم   بحرينرف اللقواعد واألنظمة وباألخص تعميم مصا تتطلب هذهو. 19 –حة كوفيد جائاستجابةً ل
OG/226/2020  س  مجلن ع لصادرةد التقارير المالية الدولية إلعداالمعايير اتطبيق جميع  2020نيو يو 21المؤرخ في

 ء ما يلي:باستثنالدولي، محاسبة الاير يمعا
 
 – دكوفيئحة جاب رينالمتأثالء المدفوعات المقدمة للعمأجيل ت عن إثبات خسائر التعديل على الموجودات المالية الناتجة (أ)

ي للدويار امعب البموجمطلوب هو  كما باح أو الخسائراألرمن  لكية بدالً ق المحقو يضافية فإ ئد فوادون فرض أية  19
على الموجودات  ىرخأرة تعديل م إثبات أي مكسب أو خساتي. دوات الماليةلق باألالمتع 9قم ية رلماال اريرالتقداد عإل

للحصول على   15م رقيضاح اإلإلى رجوع ى ال. يرج9م ة رقير الماليالتقارعداد لي إلالدو ريامعلالبات لمتط المالية وفقاً 
 ؛ و ليمن التفاص دزيالم

 
  19 – فيدجهات التنظيمية استجابةً إلجراءات دعمها لجائحة كوأو ال /و مةكوة من الحلمستالم ة الماليةعدمسالت اإثبا ب()

  أي خسارة لى حد ذلك إن كوسيائر، والخسمن األرباح أو  لكية بدالً ق الممية، في حقووالتي تفي بمتطلبات المنح الحك
في األرباح أو المتبقي يد صرلغ امبل تبااله، ويتعين إثعأ  ورةكمذلا)أ( ة قرللفجة لملكية نتيجلة في حقوق استعديل م

 يضاح اإللى  إ جى الرجوعر. ي20ر المحاسبة الدولي رقم  يامعمتطلبات ية أخرى وفقاً لأية مساعدة مال خسائر. يتم إثباتال
 . ليلمزيد من التفاصعلى ا حصول لل 15 مرق

 
  المالية  ريإلعداد التقارالدولية  ريايمعال" م باسوية نسلاية لماالائم قوالعداد كأساس إلالمذكور أعاله  طاري إلى اإليلفيما يشار 
 . " زيكرالمبحرين لمصرف ال قبالمعدلة من  اتهبصيغ

 
ً للتوجيهات للمجموعة تم عرض القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  ة بموجب معيار المحاسبة قدمالمبإيجاز وفقا

رير المالية بصيغتها المعدلة  د التقاعدا ة إللدوليير ام المعاياستخدا المرحلية"، ب الماليةير قارالخاص "بالت 34الدولي رقم 
وبالتالي، يشار إلى اإلطار المستخدم في إعداد المعلومات المالية المرحلية  .يالمركزرين حبال مل مصرفإطار ع بجبمو
رين  البحبل مصرف ة من قبصيغته المعدل 34رقم لي لدولمختصرة للمجموعة فيما يلي باسم "معيار المحاسبة اة اوحدالم

 .كزي" لمرا
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  تصرة خمال ة الموحدة ليلمرحة االيحول القوائم الم إيضاحات
 )مراجعة( 2021مارس  31 كما في

 
 

 مة( )تت الهامة يةسبالمحاالسياسات  2

 
 ( تتمة)  س اإلعدادسأ

ية  مال وائم قإلعداد  وبةالمطلومات واإلفصاحات ميع المعلجى عل  لموحدة المختصرةية المرحلية االقوائم المال هذهتشتمل  ال
إنه   لىإ  فةضا. باإل2020ديسمبر  31في  كما مجموعةوية للسنال ية الموحدةمالالوائم ع القم نارباالقت أأن تقر ة، ويجبيسنو

توقعها للسنة  ي يمكنتلائج مؤشراً للنتا 2021مارس  31ي ف المنتهية رهشأ ثالثةالرة تفضروري أن تكون نتائج ن الم يسل
 . 2021ديسمبر  31في  ي ستنتهيلتالية االم
 

 -ة لتفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد تيج. نهاقدقييتم ت ملو، تصرةالمخالموحدة ة المرحلية ئم الماليهذه القواتم مراجعة 
ً المؤ لبنوكوا المساهمة العامة ركات(، قام مصرف البحرين المركزي بإعفاء جميع الش19 ا  من إعداد ونشر قوائمهسسة محليا

ج معلومات ستخراام تى ذلك، بناًء عل . و2020مارس  31المنتهية في أشهر الثالثة رة لفتالمختصرة الموحدة المالية المرحلية 
مبر يسد 31 ية فيلمنتهة االمدققة للسنالموحدة المختصرة للمركز المالي من القوائم المالية الموحدة المقارنة للقائمة المرحلية 

في  يرات والتغوالتدفقات النقدية  رة للدخلوحدة المختصالمالمرحلية ئم ج معلومات المقارنة للقوافي حين تم استخر 2020
.  2020رس ما 31استخراج اإليضاحات ذات الصلة من حسابات اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  تم وقد  ةيكملالق حقو

  الملكية  رات في حقوقوالتغينقدية والتدفقات ال الدخلقوائم في جعة معلومات المقارنة المدرجة ارميتم لم  لك، وة على ذوعال
 رجيين. الخا تبااسقي الحبل مدقق  مناإليضاحات ذات الصلة و
 

 ات المحاسبية الهامة  السياس
في   إتباعهاتلك التي تم طابقة لهي م ةصرالمخت دةوحة المالمالية المرحليعة في إعداد هذه القوائم ة المتبلمحاسبيلسياسات اا إن

دة  يدات الجرمعايير والتفسيال تطبيق ستثناءبا، 2020ديسمبر  31ي هية فمنتلا جموعة للسنة لموحدة للمإعداد القوائم المالية ا
 بعد. زاميلإر نه غيكوله إصدارير أو تعديل تم ة بتطبيق أي معيار أو تفسالمجموعلم تقم . 2021ير ناي 1 من راً بااعت فدةالنا
 

 مطبقة من قبل المجموعة جديدة معايير وتفسيرات وتعديالت 
 

ومعيار المحاسبة  9 الت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمعديالت المرجعي:سعر الفائدة إصالح 
 (1حلة المر – ية المرجعسعر الفائدإصالح ) 7لمالية رقم عداد التقارير اإلدولي ال والمعيار 39قم الدولي ر
التي تعديالت لا ،2ة لحالمر -ي المرجعفائدة ر الالح سعصإمعايير المحاسبة الدولي مجلس  رش ، ن2020طس غسأ 27بتاريخ 
والمعيار الدولي إلعداد التقارير   39رقم  لدولية اومعيار المحاسب 9ية رقم داد التقارير المالالمعيار الدولي إلععلى أدخلت 
م دتق .(يالتالتعد) 16 ية رقملمال ارير ا قتيار الدولي إلعداد اللمعوا 4م ق رلية لمار ا رياتقلاعداد دولي إل ال ر معيالاو 7رقم المالية 

على النحو  بنوكبين ال فيما روضالمعفائدة الر سعلتغيرات الناتجة عن إصالح الت وسائل عملية مختلفة فيما يتعلق بالتعديا
 :أدناه نالمبي

 

ل صالح بشكيقتضيها اإلالتدفقات النقدية التي  علىال تغييرات و إدخأية اقدتع تاء تغييرلب إجراطملية تتالوسيلة الع -
 السوق. ل الحركة في سعر الفائدة في وتعامل على أنها تغييرات في سعر الفائدة العائم، بما يعادمباشر، 

 

 لتحوطاات تعيينء إلجراوك ين البنبض فيما فائدة المعروالإصالح سعر يقتضيها تي التغييرات ال إدخالح بالسما -
 دون وقف عالقة التحوط.  ووثائق التحوط

 

أداة ا يتم تعيين عندم منفصلبشكل من االضطرار إلى الوفاء بالشرط الذي يمكن تحديده لمنشآت مؤقت ل تقدم إعفاء -
   نصر المخاطرعلتحوط ر كالمخاطخاٍل من بسعر 
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  ختصرة ة الملموحدلية امرحلالية ائم الماحول القو ضاحاتيإ
 )مراجعة( 2021ارس م 31 يف كما

 
 مة()تت ةالهام يةسبالمحاالسياسات  2
 

 ( تتمة)مجموعة من قبل ال ة مطبقةديدج تيالوتعد اتيرسر وتفمعايي
 

حاسبة الدولي ر المومعيا 9 الت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمعديالت المرجعي:سعر الفائدة إصالح 
 ( تتمة ) (1حلة المر – يسعر الفائدة المرجعإصالح ) 7لمالية رقم عداد التقارير اإلدولي ال والمعيار 39قم ر

عتزم المجموعة استخدام الوسائل  جموعة. ت لمختصرة لة المدوحمحلية ال لية المرلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم الما
  ، إذا أصبحت قابلة للتطبيق.مستقبليةلاالفترات  يفالعملية 

 

   ة الهامةبيحاسالمواالفتراضات رات قديوالت اداتاالجته
اسات تطبيق السيفي  رةدااإل اهذت اتخالتي ية جوهرالجتهادات كانت اال رة،مختصوحدة الالملية لمالية المرحا وائم عند إعداد الق

ديسمبر  31في ة نتهيالم نةلسالسنوية ل ية الموحدةالمالالقوائم ى بقة عللمطاك فس تلهي ن اتر الرئيسية للتقديردامصالوالمحاسبية 
2020 . 

 

 التوحيد أسس 3
 

ة ولفترفي  بعة كماتاال ااتهركوش كةرشلل رةتصمخال ليةحرمالة رة على القوائم الماليتصمخلاة لموحدم المالية المرحلية اائالقوتشتمل 
بية  ياسات المحاسسلاة ومتطابقوالشركة التابعة  عداد تقارير الشركاتإن تواريخ إ .2021مارس  31المنتهية في أشهر  ثالثةال

عندما  .لةاثممتلا وفظرلاي ف ةبهشاتلمعامالت واألحداث المباق لعفيما يت كة الشرمن قبل المستخدمة التابعة مطابقة لتلك ت اكللشر
 يرلتأث يلهاوتعد وائم المالية للشركة التابعةاستخدام أحدث الق ، يتمطابقةمت ريغوالشركة بعة تاالرير الشركات اقتد داواريخ إعتتكون 

م  خدتمسلا يدتوحال أسس نإ .التقرير المالي للشركةد عداخ إية وتاريها المعنعداد تقاريرإ بين تواريخ داث الهامةحألو اأالت لمعاما
توحيد المستخدم والمفصح عنه في القوام المالية  أسس البق مع يتطاختصرة للمجموعة دة الملية الموحلية المرحالقوائم الما ههذ يف
 . 2020ديسمبر  31نتهية في الم ة للسنوعة الموحدة للمجم ةينولسا
 

 : للشركة ة يئيسالرات التابعة فيما يلي الشرك
  ملكية ال حصة  

 ة التابع ةكرالشم أس
مارس  31 سالتأسيبلد 

2021 

ديسمبر  31
2020 

 سنة  
 التأسيس

     رة  اشبها مبالمحتفظ 

 1980 % 100 %100 البحرين )مقفلة( حد ش.م.ب.بنك الخليج المت

 1994 % 80 %80 مالطا كنب يمفعة مومج

 2008 % 100 %100 الكويت لعقارية اتون اشركة ه

 2007 % 99 %99 ةريسو ستثمارلإل ةريسوخليج شركة 

     
     متحدج البنك الخليل خال نمها المحتفظ ب

 1998 % 60 %60 الكويت  ش.م.ك )عامة( ]كامكو[ مارتثسو لإلشركة كامك
شركة الخليج المتحد للخدمات ) شمال أفريقيا - ةشرك

 2008 % 84 %84 تونس (شمال أفريقيا –المالية 

 2012 % 100 %100 ية طانريلبا اءرر العذجزال لمحدودةالدولية اية قارتحدة العج المالخلي

 2017 % 100 %100 البحرين و.ش.ش. ألصول ل متحدج اللخليشركة ا
     ومكبها من خالل كا محتفظ     

 2007 % 100 %100 يتوكلا   ..مذ.مة عقاريال ةحدمتالشركة الضيافة 

 2007 % 51 %51 الكويت لمال ي ألسواق اصندوق الجاز
 2017 % 96 %96 ويتكلا ابضة  تحدة القملا  لتضامنشركة ا

 2007 % 99 %99 يتكوال م.م. ة ذ.قاريالع الزاد كةشر
المتحدة  اتاليولا الطاقة مشاريع لشركه بوكيي االستشارية 

 يةكاألمري
48% 48 % 2017 

 2017 % 100 %100  يرسجي  ةالمشاريع المحدود رةداإل ييوكشركه ب
ة دتحلمات االوالي ي سل إل إ ية االستشار يشنارنشركة ك

 كيةاألمري
75% 75 % 2018 

 2018 % 100 %100 المتحدة لكة المم دة محدولا رمانجا شنارنيك كةشر
 2020 % 100 %100 جيرسي لمستثمررستون اتنة سشرك

 1985 % 93 %93  تيوكلا ة  للوساط يلواأل
 2016 % 100 %100 السعودية  المملكة العربية السعودية العالمية  

)مركز دبي المالي العالمي(  ستثماركامكو لإلشركة 
 المحدودة

 2016 % 100 %100 لعربية المتحدةرات ااإلما
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  لموحدة المختصرة لية االمرححول القوائم المالية  ضاحاتيإ
 (اجعة )مر 2021 مارس  31 يف كما
 
 

 مة()تت التوحيد أسس 3
 

 : للشركة ة يئيسالرات التابعة فيما يلي الشرك
  ملكية ال  حصة  

 ة التابع ةك رالشم أس
مارس   31 س التأسيبلد 

2021 

ديسمبر  31
2020 

 سنة 
 التأسيس 

     و مكبها من خالل كا فظمحت

 2018 %100 % 100 لمتحدةربية ااإلمارات الع كامكو مصر القابضة المحدودة

 2013 %100 % 100 الكويت  رص المميزةفلجي ليلخلمكو اكاق و دنص

 2019 %100 % 58 اإلمارات العربية المتحدة بلس )مركز دبي المالي العالمي(  انو ميكامك

 2019 %100 % 100 الكويت عقارية ر المتحدة الاشركة كب

 2004 %73 % 73 تالكوي صندوق الملكية الخاصة الكويتي

 2019 %100 % 100 الواليات المتحدة األمريكية أنك لوسون لين المستثمر

 2017 %96 % 96 تالكوي شركة نواصي المتحدة القابضة

 2014 %100 % 100 الكويت شركة شمال أفريقيا العقارية  

 2019 %100 % 100 يتكو لا   قاريةلعلمتحدة ا شركة خطط ا

 2019 %100 % 100 جيرسي  مشروع بالزا المستثمر إنك 

 1998 %77 % 77 عمان  يةستثمارشروق للخدمات اإل

     
     نك ب محتفظ بها من خالل فيم 

 2010 %87 % 87 الهند هند للتخصيم والحلول المالية الخاصة المحدودة ال

 2014 %100 % 100 تشيلي ي( إس بي إيهفيم القابضة )تشيل

 2009 %100 % 100 ة تحدالملكة المم  دةالمحدو  ج فورفيتين دن لنة شرك

 2009 %100 % 100 المملكة المتحدة  دودة المح وليةيتينج الدلندن فورف

 2009 %100 % 100 الواليات المتحدة األمريكية نج أمريكاز المحدودة يفورفيت دن لن

 2009 %100 % 100 لالبرازي برازيل المحدودة و ددن فورفيتينج نل

 2009 %100 % 100 دالنهو  فاكتورز بي.في.م في

 2009 %100 % 100 طا مال .ة المحدودةاريلتجاألعمال ام لحلول يف

 2010 %100 % 100 مالطا  .حدودةلما  ريالعقا ستثمارفيم لإل

 2016 %100 % 100 رصم الشركة المصرية للتخصيم إس.أيه.إي
     

ات  شركة الخليج المتحد للخدمل من خال اظ بهمحتف
     ا فريقي شمال أ –المالية 

 2010 %100 % 100 تونس   ليةلمات االخدمد لالمتحليج خ لا ةشرك
 

  حكمه وما فيقد الن 4
 ةمراجع ةققدم مراجعة  

 

 مارس 31
2021 

 لفأ
 ريكي دوالر أم

ديسمبر  31
2020 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 مارس   31
2020 

 ألف 
 ر أمريكيدوال

    
 321,450 465,391 568,206  بودائع لدى بنوك وتحت الطل

 280,198 219,348 223,816 وكدى بنلات إيداع
 ───────── ───────── ───────── 

 792,022 684,739 601,648 

    : يليلمراعاة ما معدلة 
    

 31,686 101,919 65,371 يوماً  نير من تسعق أصلية ألكثقاتحبتواريخ اسألجل ع ودائ

 10,765 10,765 10,765 ات اإللزاميةياطياالحت

 ( 3,087) ( 783) (634) ة لمتوقعا يةمانتئالائر اخسال
 ───────── ───────── ───────── 

 562,284 572,838 716,520 قد وما في حكمه الن
 ═════════ ═════════ ═════════ 

https://www.bing.com/images/search?q=%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9+%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9&qpvt=%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9+%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9&FORM=IGRE
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 لمختصرة لمرحلية الموحدة اة االيالم لقوائم حول ا تاحاإيض
 ة(ع ج)مرا 2020مارس  31كما في 

 
 

 وقعةلمتا ةيئتمانسائر االالخت اصخصي مير فالتغل ليتح 5
 

 : الفترةقعة خالل تولمة اي ئتمان ئر االساات الخصصخ مالتغير في  تحليل وهيلي  مافي 
 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1لة رح لما 

 
 ألف  
 أمريكي دوالر  

 ألف  
 ر أمريكي الو د

 ألف  
 يكي أمرر  دوال

 ألف  
 دوالر أمريكي 

     

 131,818 107,602 7,074 17,142 2021 يناير 1كما في 

 - 230 (1,494) 1,264 3و 2و  1لمستوى بين ا حويالت لت ا  صافي

 ( 1,759) (730) (459) (570) صافي    -رة الفت الل خمخصص  استرجاع

 ( 969) (745) - (224) خالل الفترة  طوبة  شمبالغ م / مستردة لغ مبا

 1,443 1,244 ( 6) 205 تعديالت أخرى 
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

 130,533 107,601 5,115 17,817 2021مارس   31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 

 : 2020مارس  31أشهر المنتهية في   ثالثةالفترة توقعة خالل الم ةي ئتمان هو تحليل التغير في مخصصات الخسائر االفيما يلي 
 

 موع مجلا 3 لة حالمر 2ة المرحل 1المرحلة  

 غير مراجعة 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 كي ر أمري الدو
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

     

 79,633 56,613 7,309 15,711 2020ناير ي  1كما في 

 - 1,322 (278) (1,044) 3و 2و  1توى المس ت بينالصافي التحوي 

 7,853 4,049 2,541 1,263 صافي    -خالل الفترة  المخصص 

 10 10 - - خالل الفترة  مشطوبة  بالغ م / دة ترمسلغ مبا

 (649) (378) ( 12) (259) تعديالت أخرى 
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

 86,847 61,616 9,560 15,671 2020مارس  31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 / ممتلكات ومعدات  عقاريةات إستثمار 6
 

ً وفق ات عقاريةستثمارإ بندت ومعدات إلى ممتلكابند من  ىن أرض ومب ر الذي يتألف من العقاتحويل  تم ،خالل الفترة لمعيار المحاسبة   ا
وبتاريخ  .تشغلهاولم تعد المجموعة أخرى حيث يتم تأجير غالبية الممتلكات إلى أطراف   ،لعقاريةاإلستثمارات اب  المتعلق - 40 م رق الدولي

ألف   32,383بلغت القيمة المدرجة للممتلكات بتاريخ إعادة التصنيف . مستقلمثمن من قبل دلة القيمة العاتم تحديد ، ادة التصنيفعإ
ألف دوالر   3,471غة ، تم تسجيل الزيادة البال. وبالتالير أمريكيدوال  ألف  35,853بمبلغ وقدره دوالر أمريكي وقدرت قيمتها العادلة 

المستخدمة في قياس  القابلة للمالحظة غير دخالت الهامة والم انت تقنيات التقييمكلقد  . موحدة للدخل الشاملكي في القائمة المرحلية المري أ
 .2020ديسمبر  31كما في  اإلستثمارات العقارية ها على ها التي تم تطبيقخ التحويل هي نفسالقيمة العادلة للمبنى في تاري 

 

 يلة األجلسندات طو 7
 عة  جمراغير  مدققة  مراجعة   

 

مارس   31
2021 
 ألف 
 يكي أمر  ردوال

ر ديسمب  31
2020 

 ألف 
 كي مري أ رالدو

مارس   31
2020 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

ً وتس %6,00 ثابتة بمعدل ائدة ف ، 2023وليو ي  26تحق بتاريخ سنويا
 47,318 48,983 49,308 ( ار كويتين مليون دي  14,9)

  %2,75عدل كزي + فائدة بمصم بنك الكويت المرخ عدل فائدة عائمة بم
ليو  يو 26يخ اربت وتستحق ياً( نوس  %7محدد بمعدل  ة ائدسعر فوياً )سن 

 79,710 82,514 83,063 كويتي(ون دينار لي م 25,1، )2023
 ───────── ───────── ───────── 

 132,371 131,497 127,028 
 ════════ ════════ ════════ 
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 ختصرة لمحدة اموال ية المرحليةالالمحول القوائم  إيضاحات
 جعة()مرا 2020مارس  31كما في 

 
 

 المال رأس  8
 غير مراجعة مدققة  مراجعة   
 مارس  31 ديسمبر 31 مارس 31 

 

2021 
  ألف
 ريكي أمالر ود

2020 
   فأل
 أمريكيالر ود

2020 
   ألف

 كييدوالر أمر

    ال المصرح به س المرأ

 505,400 505,400 505,400 الف(باآلهم )عدد األس

 0,50 0,50 0,50 كي(ر أمريلقيمة اإلسمية )دوالا
 ───────── ───────── ───────── 

 252,700 252,700 252,700 (ألف دوالر أمريكي) ال المصرح بهس المرأ
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    كامللمال الصادر والمدفوع بالرأس ا

 412,974 439,094 439,094 ف(باآلالعدد األسهم )

 0,50 0,50 0,50 أمريكي(ة )دوالر ياإلسم يمةالق
 ───────── ───────── ───────── 

 206,487 219,547 219,547 (لف دوالر أمريكيأ) كامللمال الصادر والمدفوع بالرأس ا
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 ألف سهم من أسهم الحقوق )"حقوق اإلصدار"( لمساهميها 26,120، انتهت الشركة من إصدار 2020ديسمبر  10بتاريخ 

. وبناء على ذلك، زاد رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بنحو كيمريأألف دوالر  68,694الحاليين بمقابل قدره 
 . صدارأسهم حقوق اإلمن  اجزء الخاص بهالبالكامل  باالكتتابقامت الشركة األم  كي.ألف دوالر أمري  13,060

 
 1ائم فئة المال الدرأس  9
 

لف دوالر  أ 33,000 يمةبق 1ئة ف ئم اد أسمال إضافي ة( رتابعيج المتحد )شركة ، أصدر بنك الخل2016مارس  28في 
و مصنف كأسهم حقوق الملكية وه المتحد جيالخلية لبنك نوت الثازاماتاالل من 1ئم فئة  إلضافي الدامال ان رأس الكويت كي.أمري
  1 ئةف مئااإلضافي الدمال س ال. ال يوجد لدى رأالتصنيف -: المتعلق باألدوات المالية 32 لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً 
  1 ئم فئةادلفي ا ال اإلضالمرأس ا . إن تي ثابر بمعدل سنواريخ اإلصدامن ت اإلسمية تهقيمة بدد ويحمل فائدستحقاق محخ إتاري

خ دفع أي  أو في تاري 2021مارس  28يج المتحد وذلك بمحض تقديره المطلق في أو بعد قابل لإلسترداد من قبل بنك الخل 
 زي. ين المركحرالبرف ة مسبقة من مصعلى موافقول ضع للحصيخ ي لاتلتاريخ وباللك اعد ذفائدة ب

 
عثر في السداد. إذا لم  يع الفوائد وهذا ال يعد حدث للتتوزر عدم اتخأن يالمطلق  رهض تقديبمح كد وذللخليج المتحيمكن لبنك ا

ليج  ى بنك الخعل ثم يجب منو ،(ب من األسبابي سب)أل 1مال الدائم فئة يقم بنك الخليج المتحد بدفع الفوائد على رأس ال
و ثانوية لرأس المال  ع أساوي متلانف بالتي تص رىه األخأسهمبتعلق ى أو فيما يعات أخرى علتوزي جراء أيةإبقم  يالمتحد أال

 . 1دائم فئة اإلضافي ال
 

 ر غير متراكمةشطب خسائ 10
 

لتي شطب الخسائر المتراكمة اعلى  2021مارس  31المنعقد بتاريخ لعادي غير االعمومي وفي اجتماعهم قرر المساهمون 
األسهم  إصدار ة بل عالوقام أمريكيالر دوألف  100,553 تهاقيم الغ والب 2020ديسمبر  31كما في السداد كانت مستحقة 

 الشركة.ظ بها من قبل المحتف
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 رة ة المختصلية الموحدلية المرحم الماول القوائح احاتإيض
 عة()مراج 2021مارس  31كما في 

 
 قة عالال يوطرف ذالمالت مع معا 11

 

 . األطراف تلك قبل أي من  منثرة متأأو ال سيطرة  للة الخاضعليا والوحدات الع ارةدإلااإلدارة و لسوأعضاء مج يلة ملزشركات اوال ركتها األم، وعة في معامالت مع شمجمدخلت ال
 

 :  لمختصرة ا موحدةال المرحليةلية لقوائم المافي اوالمتضمنة   رأشه ةثالث ال ترة فخالل القة طراف ذات الععامالت مع األالملتي تخص روفات اصرادات والم ي اإلفيما يلي 
 

 ةراجعم
  2021مارس  31في منتهية ال أشهر ثالثةلا  لفترة

 المجموع  
 خرى  أأطراف 

   عالقة ذات 

 شركات 
 يلة زم

 مون المساه
  ون  يالرئيس

 ألف 
 كي أمري  دوالر

 ف أل
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 مريكي أ  دوالر

 ألف 
  دوالر أمريكي 

     

 صافي   – ستثماردخل اإل - - 119 119

 في صا – عموالت الو  سومردخل ال 2,244 764 1,031 4,039

 ار يجإلل ادخ 548 - - 548

 ائد لفوادخل  92 245 1,150 1,487

 مصروفات الفوائد  ( 382) ( 3,242) ( 1,289) ( 4,913)

 وفات عامة وإدارية مصر - - ( 360) ( 360)
 أخرى   - 7 18 25

 

 . خرىاأل ف ا رطبين األ ق عليهاي تم االتفاالت  طاً للشرو ات العالقة وفقاف ذ رط تم إجراء جميع المعامالت مع األ
 

 : 2020مارس   31في المنتهية  ر أشه ثالثةال ترةفخالل  القة اف ذات العطرمع األالتي تمت ت المعامالتي تخص لروفات اصرادات والم إلي ايلي  ايمف
 ة راجعمغير 

  2020مارس   31المنتهية في  أشهر  ثالثةال لفترة

 المجموع  
 أخرى  أطراف 

   عالقة  ذات

 شركات 
 يلةمز

 المساهمون
  ئيسيون رلا

  ر أمريكيدوال ألف مريكيأ دوالر  لفأ ر أمريكيدوال فأل مريكيأ والر د  فأل
     

 صافي   – ستثماردخل اإل - - 180 180

 في صا – عموالت الو  سومردخل ال 718 627 1,267 2,612

 ار يجل اإلدخ 544 - - 544
 ائد لفوال دخ 122 148 170 440

 مصروفات الفوائد  ( 16) (5,815) (1,598) (7,429)

 وفات عامة وإدارية مصر - - (302) (302)
 أخرى   - - 32 32
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 حلية الموحدة المختصرة ة المرل القوائم الماليحو تاإيضاح
 )مراجعة( 2021مارس  31ي ا فكم

 
 

 تتمة()قة عالالي وطرف ذالمعامالت مع  11
 
 لمختصرة: ا الموحدة ة يالمرحللمالية قوائم االة في  نتضمالمو لعالقةاف ذات اريتعلق باألط مافي 2020سنة اية نهة أرصدا يلي يمف

 عة مراج
  2021مارس  31

 ع  المجمو
 خرى أ فطراأ

  ذات عالقة

 شركات
 زميلة

 اهمون المس
  سيون الرئي

  ألف
 أمريكي  ردوال

 ألف
 دوالر أمريكي  

  ألف
 ي ريكأم ردوال

  ألف
  أمريكي الر دو

     

 ب تحت الطلولدى بنوك ع ودائ - 3,122 372 3,494

   لدى البنوك إيداعات - - 27,170 27,170

 ة الدخل مقائخالل لة من يمة العادلقات مدرجة باإستثمار - 1,977 784 2,761

 الشامل اآلخر   لدخلاخالل ة من لعادات مدرجة بالقيمة الإستثمار - 3,431 159,054 162,485

 فة المطفأةلة بالتكجات مدرستثمارإ 10,071 - - 10,071

  دينةم موذم قروض - 12,496 52,871 65,367

 أخرى  داتموجو 3,202 25,426 2,360 30,988

 رى أخ ماليةمبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات  - (10,679) (100,120) (110,799)

 العمالء ودائع (41,834) (380) (5,524) (47,738)

 ع دفستحقة المقروض  - (461,812) (53,900) (515,712)

 رى ات أخمطلوب (12) (3,200) (3,607) (6,819)

 1الدائم فئة   لمالرأس ا - - (10,000) (10,000)

     

 : يي قائمة المركز المالة فدرجبنود غير م    

 ضمانخطابات  - - 150 150
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 المختصرة ة دة الموحئم المالية المرحليحول القوا إيضاحات
 )مراجعة( 2021مارس  31ي ا فكم

 
 

 تتمة()قة عالال يوطرف ذالع امالت ممع 11
 

 : قةالمدق الموحدةمالية القوائم النة في تضمالمو ذات العالقة فيما يتعلق باألطراف  2020سنة ية النهيلي األرصدة ا فيم

 مدققة  
  2020بر سمدي  31

 ع  مجموال
 خرى  أف را طأ

   ة عالق  ذات

 شركات 
 زميلة

 وناهمالمس
  سيون الرئي 

 ف أل
 مريكي أ ردوال

 لف أ
 أمريكي  دوالر

 ف أل
 ي أمريك دوالر

 ألف 
  ر أمريكي الدو

     
 ب  تحت الطل وودائع لدى بنوك  - 4,562 270 4,832

   لدى البنوكداعات إي  - - 28,370 28,370

 ل ة الدخ ائمقخالل  لة منالعاد يمةلقباة ات مدرج تثمارإس - 2,052 - 2,052

 الشامل اآلخر  الدخلل خالة من لدعايمة الجة بالقات مدرإستثمار - 4,186 156,696 160,882

 ات مدرجة بالتكلفة المطفأة إستثمار 9,910 - - 9,910

   ينةدوذمم م قروض  - 9,533 48,271 57,804

 أخرى   اتدوموج 4,536 25,436 1,965 31,937

 رى أخ ماليةمؤسسات وحقة لبنوك  مبالغ مست  - (13,097) (82,538) (95,635)

 ائع العمالءود (41,409) (609) (6,992) (49,010)

 قروض مستحقة الدفع - (461,812) (53,900) (515,712)

 ات أخرى  مطلوب  ( 39) (5,168) (3,770) (8,977)

 1م فئة ائ الد رأس المال  - - (10,000) (10,000)

     
 : يز المالئمة المركقا  ية فدرج ود غير مبن     

 ن ضمابات خطا - - 150 150
 

 .  يكيوالر أمرن ديومل 104لغة باالمدرجة اليمتها بق مجموعةللامل األخر شل ل الدخل اخال من لعادلة قيمة ارجة بالات المدستثماراء بعض اإل ن تعهدت الشركة األم بإقت 
 

 . م المالية المرحلية الموحدة المختصرةئ قواحول ال  13اف ذات العالقة راجع اإليضاح رقم بالنسبة للمعامالت األخرى التي تمت مع األطر
 

 فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

 

 مراجعة
مارس   31

2021 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 غير مراجعة 
 مارس  31

 2020 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
   

 929 871 مزايا الموظفين  
 ════════ ════════ 
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  ة رة الموحدة المختصة المرحلييلالماائم قوالحول  حاتيضاإ
 ة(مراجع ) 2021مارس  31كما في 

 
 

  لومات قطاعات األعمالمع 12
 

ً للتقاريوفقرض القطاعات التشغيلية يتم ع عن  ، وهو المسئول قراراتالذي يتخذ الي ذرئيس التنفيل لخلية المقدمة ر الداا
عة  تقوم المجموتي شغيلية اللتاجميع القطاعات  فيائهم. تدأ تقييما وهأنير بشتقرعمل  يتمالتي ت عاللقطا اردوالمتخصيص 

القطاعات المتعلق ب: 8المالية رقم  تقاريرإلعداد ال وليتعريفه في المعيار الد بشأنها بتعريف القطاع الوارد قديم تقريربت
 تشغيلية.لا

 

موعة  ا. لدى المجوخدماته اهملياتعة على طبيع ءً ال بندات أعماوحى مجموعة إلم الم تنظي، تاض التقارير اإلداريةألغر
المصرفية ات ية" و"الخدمستثمارة اإلدارة األصول والخدمات المصرفيا "خدمات إر وهمضعين للتقريخا اعين رئيسينطق
 ة". لتجاريا

 

الخدمات المصرفية إدارة األصول و
 يةستثماراإل

 ً  تشاراتساإلو تويل الشركامتواألصول  حافظ ارة مإدب تختص أساسا
  العقارات و ةلملكية المسعرة والخاصي المحافظ وأسهم اف اتتثمارساإلو

 ات في أسواق رأس المال واألنشطة المصرفية الدولية والخزانة. ستثمارواإل

  
بات ادائع والحسوالوخرى األة يئتمانتقوم أساساً بتوفير القروض والتسهيالت اال الخدمات المصرفية التجارية 

 .اتوالمؤسسلشركات الء اعممن  ة الجاري
 

تقييم و المواردتخصيص  حول  ل منفصل لغرض اتخاذ القراراتدات أعمالها بشكحالتشغيلية لو جالنتائ دارة تراقب اإل
 المقدرة.بأسعار السوق  ات بشكل عامعمعامالت بين القطاتسجيل ال مء. يتدااأل
 

 القطاع نتائج
 : 2021مارس   31في  يةنتهلما أشهر ثالثةالرة تع لفالقطا تائجنيلي يما ف
 مراجعة   

 

صول ارة األإد
والخدمات 

صرفية لما
 ية  ستثماراإل

 خدمات ال
 مصرفيةال
 ريةتجاال

 التعديالت
   لمجموعا بعادات االستو

 

 لفأ
 والر أمريكي د

 ألف
 أمريكي ر دوال

 فأل
 دوالر أمريكي 

 ألف
 ي كدوالر أمري

     

 31,175 (372) 14,847 16,700 رجيين عمالء الخامن الدخل ال

  -لة الزمي شركاتمن نتائج ال لشركةا صة ح
 4,389 - 2,630 1,759   صافي

 ───────── ───────── ──────── ──────── 
 35,564 (372) 17,477 18,459 دخلال مجموع

 ═════════ ═════════ ════════ ════════ 

ر  ئالخساقبل  التشغيليالدخل  / (خسارةال)
 (1,938) 372 1,222 (3,532) ئب  والضرا لضمحالالقعة واتومال يةئتماناال

الخسائر  صاسترجاع مخص (مخصص)
 1,759 - 1,997 (238) ية المتوقعة ئتماناال

اضمحالل خسارة من  استرجاع مخصص
 30 - 30 -  اتإستثمار

 (704) - (687) (17)   صافي   –رائب الض
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (853) 372 2,562 (3,787) رة للفت الربح (ارةالخس) يف صا
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

شركة  ي المساهم إلى حقوق ةدعائال ارةالخس
 (3,663)    األم

 2,810    سيطرةمإلى حقوق غير   عائدال الربح
    ──────── 

 (853)    رة للفت لخسارةاي صاف 
    ════════ 
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 ة المختصرة المرحلية الموحدائم المالية القوول ح احاتإيض
 )مراجعة( 2021مارس  31كما في 

 
 

 (مة)تت عمالألات قطاعات امعلوم 12

 
 )تتمة(  ائج القطاعنت

 : 2020مارس   31تهية في المن أشهر ثالثةالاع لفترة طالق نتائج ا يلييمف
   عةمراجغير  

 

  إدارة األصول 
 خدماتوال

ة  المصرفي
 ة يستثماراإل

 خدمات ال
 مصرفية ال
 تجاريةال

 التالتعدي
  المجموع ت االستبعاداو

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 ر أمريكيدوال

 ألف 
 كيأمري الردو

 ألف 
 ير أمريكدوال

     
 20,498 ( 427) 13,408 7,517 ء الخارجيين مالالعمن  لدخلا

  -لة لزميركات اتائج الشن من الشركةحصة 
 ( 1,525) ( 705) 7,516 ( 8,336)   فياص

 ───────── ───────── ──────── ──────── 

 18,973 ( 1,132) 20,924 ( 819)   الدخل/  (الخسارة) مجموع
 ═════════ ═════════ ════════ ════════ 

سائر  الخبل التشغيلي ق الدخل/  (رةالخسا)
 محاللضتوقعة واالية المئتماناال
 (25,666) 1,132 203 (27,001) رائب  ضالو
  –المتوقعة  يةئتمانر االئخسالا صصمخ

 ( 7,853) - ( 5,231) ( 2,622) ي صاف

 (33) - (33) -  اتإستثمارمن  اضمحاللة راخس

 ( 559) - ( 583) 24 صافي    –الضرائب 

 418 - - 418    الموقوفةالربح من العمليات 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (33,693) 1,132 ( 5,644) (29,181) ترةللف حالرب( ارةسلخاصافي )
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

شركة  إلى حقوق مساهمي ال ةعائدال الخسارة
 ماأل

   (26,347) 

 ( 7,346)    ر مسيطرةوق غيعائد إلى حقال ربحال
    ──────── 

 (33,693)     لفترةل خسارةالصافي 
    ════════ 

 

 لقطاعيةا والمطلوباتت اودوجمال
 :2021مارس  31مطلوبات القطاعية في وجودات والميلي ال فيما

 راجعة م 

 

صول األدارة إ
دمات والخ

المصرفية 
 ية  ستثماراإل

 ت خدما
 مصرفية 

 اريةتج

التعديالت 
 موعالمج الستبعادات او

 

 ألف
 مريكي ر أدوال

 لفأ
 ي أمريكدوالر 

 لفأ
 الر أمريكي دو

 فأل
 كي ريأم دوالر

     
 699,440 - 529,060 170,380 شركات زميلة  ات فيإستثمار

 ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ 

 3,345,248 (216,153) 2,409,780 1,151,621 موجودات القطاع
 ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ 

 2,906,402 (30,423) 1,650,990 1,285,835 لقطاعمطلوبات ا
 ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ 
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 المختصرة  الموحدة ة المرحليم المالية وائحول الق إيضاحات
 مراجعة() 2021مارس  31كما في 

 
 

 تتمة() لومات قطاعات األعمالمع 12
 

 ة( )تتم طاعيةت القوالمطلوبا الموجودات
 : 2020بر ميسد 31ي عية فاقطوبات الوالمطل لموجوداتيلي افيما 

 مدققة 

 

األصول  إدارة 
مات الخدو

المصرفية  
 ية ستثماراإل

 دمات خ
 مصرفية  

 تجارية

ت تعديالال
 المجموع االستبعادات و

 

 ألف 
 ير أمريكوالد

 ألف 
 الر أمريكيدو

 ألف 
 أمريكي دوالر

 ألف 
 أمريكيدوالر 

     

 700,981 - 529,516 171,465  زميلةي شركات ات فإستثمار
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 3,264,901 ( 228,565) 2,358,932 1,134,534 القطاعودات جمو
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 2,827,911 (45,491) 1,600,888 1,272,514 القطاعوبات طلم
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 ميزانية غير مدرجة بالأخرى بنود و زاماتوإلت اتإرتباط 13
 

 تتباطاإر
 دية معززةادات مستنوإعتم يةائتمانهيالت قديم تسية على إرتباطات بتئتماناالتعلقة بالتسهيالت ت المطارتبااإل لتمتش

 .جموعةالم الءعم تلبية إحتياجاوخطابات قبول لت وضمانات
 

وعة مجملا زمتلقبول ال اتوخطابززة( معتندية الاإلعتمادات المس ما في ذلكب)ت والضمانا يةالمستنددات عتماإن اإل
 لعقد. شروط ازاماته وفقاً لاء بإلتة فشل العميل في الوففي حال يابة عن العمـالء دفع نالب
 

  ية:ستثمارية واإلئتماناال التيتعلقة بالتسهاطات التالية المة اإلرتبى المجموعلد
  عة اجمر ققةمد

 رديسمب 31
2020 

 مارس 31
2021  

 ف لأ
 يمريكأ دوالر

 ألف
  يكي أمر ردوال

 :يةائتمان سهيالتتبتعلقة مت باطاترإ  

 غير مسحوبة تسهيالت ائتمانية 81,244 73,013

 ةمستندي إعتمادات 19,519 27,750

 ات ضمانخطاب 15,285 14,988
──────── ────────  

115,751 116,048  
   

 *ات رستثماإرتباطات متعلقة باإل 48,209 15,605
──────── ────────  

131,356 164,257  
═══════ ════════  

 

ق الهياكل. هذه  لصندوق من صنادي لبطالت لمال تحرأس ات ات إرتباطاستثمارالمتعلقة باإل تطاباثل اإلرتتمت *
 نوات. س 5إلى   1ون عادةً من الصندوق والتي تك إستثمارمكن استدعائها خالل فترة ت يطاتبااإلر

 

 (المقاصةغير مدرجة بالميزانية )نود ب
ئدة من األطراف ذات العالقة ومبالغ مستحقة الدفع من األطراف  لدى المجموعة مبالغ مستحقة القبض تستحق عليها فا

مليون دوالر أمريكي(. تم مقاصة هذه المبالغ  325: 2020مليون دوالر أمريكي ) 325بمبلغ وقدره ذات العالقة 
تم تسجيل دخل  دة حيث تم استيفاء معايير مقاصة األدوات المالية. لية الموحالقوائم الماه لدفع في هذقبض واالمستحقة ال

ألف دوالر   382ألف دوالر أمريكي و 740ك البالغة الفوائد ومصروفات الفوائد على أرصدة األطراف ذات العالقة تل
 16كي ووالر أمريألف د 20: 2020مارس  31) 2021س أمريكي على التوالي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في مار

 ائم المالية المرحلية الموحدة.ألف دوالر أمريكي على التوالي( في هذه القو



  .م.ب.شة القابض متحدركة الخليج الش

21 

 ة صرتخة المرحلية الموحدة المل القوائم الماليوح إيضاحات
 ة(جع امر) 2021 رس ما 31في ا كم

 
 

 ات الماليةلمشتقا 14
 

 المالية المشتقة.األدوات على ضمن تت لمعامالت التيختلفة من انواع مفي أ الها االعتياديةضمن أعموعة  مجمالتدخل 
 

  مةمجموع القي
 االعتبارية 

القيمة العادلة 
 السالبة 

القيمة العادلة 
  وجبة  الم

 ألف
 ريكي دوالر أم

 لفأ
 أمريكي دوالر 

 لفأ
 (مراجعة) 2021مارس  31 يكي مرأدوالر 

    
 رة:المتاجغرض ل بهامشتقات محتفظ    

 * آجلة بيصرف أجنعقود  543 (1,502) 190,685
════════ ════════ ════════  

   

 ات ستثمارصافي اإل مة لغرض تحوطدخمست تقاتمش
 :العمليات األجنبيةي ف  

 ة ل آج أجنبيف قود صرع 58 (3,943) 516,166
════════ ════════ ════════  

 :يةقدلنا تلتدفقااخدمة لغرض تحوطات مست مشتقات   
 الفائدةسعر  مقايضات - (1,650) 415,000

════════ ════════ ════════  
 

ت دارة بعض تعرضااألجنبية إل بالعمالتة المعروضة ل ت اآلجلعمالاتراضات وعقود صرف جموعة اإلقخدم الم* تست
ة أو صافي  العادل مةأو القي ديةلغرض تحوطات التدفقات النقاآلجلة تلك  مالتعصرف ال ديف عقوتصن ملم يت ا.تهالمعام

 .ألجنبيةت االرضات معامالت العمابقة مع تعرات متطامها في فتنبية وتم إبرالعمليات األجفي تحوطات  ستثماراإل
 

تاريخ  بسعر محدد فيدة ودعملة مح و لبيعء أارما لشإة دياقتع تيااتفاقعبارة عن  ي اآلجلة هيف األجنبعقود الصر
 السوق الفوري. بها في ل للتعام ةمعدمستقبلي، وهي عقود 

 

يمة  على أساس ق ةاألجنبيملة عفائدة أو فروق ال فين لتبادلبين طر عاقدية تتمت اتفاقياتن ات هي عبارة ععقود المقايض نإ
ر فائدة ثابتة وعائمة على  عات ذات أسعامدفو األطراف عادةً  ادلبتئدة يالفا ارأسع اتوفي عقود مقايض ارية محددة.اعتب
 . واحدة المحددة لعملة يةالعتبارا القيمة سأسا

 مجموع القيمة
 االعتبارية 

القيمة العادلة  
 لسالبة  ا

القيمة العادلة  
  الموجبة 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 (ققةمد) 2020ديسمبر  31 ر أمريكيدوال

    
 ة:المتاجرغرض ل بها ات محتفظمشتق   

 * ةآجل  بيصرف أجند عقو 1,030 ( 2,714) 282,314
════════ ════════ ════════  

   
 ات ستثماراإلصافي  مة لغرض تحوطدخمست مشتقات

 :العمليات األجنبيةي ف  
 ة آجل  قود صرف أجنبيع 3,333 ( 417) 659,866

════════ ════════ ════════  

 :لنقديةا تلتدفقااتحوطات ض مستخدمة لغر قاتشتم   
 دةالفائسعر ايضات مق - ( 6,930) 375,000

════════ ════════ ════════  
 

جنبية إلدارة بعض تعرضات جلة المعروضة بالعمالت األود صرف العمالت اآل* تستخدم المجموعة اإلقتراضات وعق
ة أو القيمة العادلة أو صافي  ت التدفقات النقديتلك لغرض تحوطا لةجت اآلمالالعف صر يتم تصنيف عقود معامالتها. لم

 ة.ت العمالت األجنبيجنبية وتم إبرامها في فترات متطابقة مع تعرضات معامالطات العمليات األفي تحو ستثمارإلا
 

د في تاريخ دمحر وبسع دةمحدة عمللشراء أو لبيع  تعاقدية إما اتفاقياتآلجلة هي عبارة عن عقود الصرف األجنبي ا
 سوق الفوري.عقود معدة للتعامل بها في الن عبارة عقبلي، وهي مست

 

ية على أساس قيمة  فائدة أو فروق العملة األجنبتعاقدية تتم بين طرفين لتبادل  اتفاقياتهي عبارة عن عقود المقايضات  إن
مة على  فائدة ثابتة وعائ أسعار وعات ذاتفمدف األطرا دةً عاة يتبادل ة محددة. وفي عقود مقايضات أسعار الفائداعتباري

 . واحدةالمحددة لعملة  االعتباريةأساس القيمة 
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 صرة تول القوائم المالية المرحلية الموحدة المخح إيضاحات
 مراجعة() 2021مارس  31في  اكم

 
 ألدوات المالية ا 15

 : موعة مجلل اليةالم تا ب ولودات والمطموج بي لللمحاسل أدناه التصنيف اخص الجدو يل
 

 2021  مارس 31

 ة  مبالقي مصنفة
   خالل من العادلة 

  أوباح األر
 ر الخسائ
 ألف 

 كي دوالر أمري

 القيمة  ب فةمصن
من  العادلة 
  الدخل خالل 

 خر اآلالشامل 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 مدرجة  
 التكلفة  ب

 المطفأة 
 ألف 
 ر أمريكي دوال

 جموع الم
 ألف 
 يكي ر أمردوال

     
 568,206 568,206 - - ب  طل تحت ال ووك ن ب دى ودائع ل

 223,816 223,816 - - ى البنوك لد إيداعات
 547,279 - - 547,279 الدخل  ئمة قا خالل من العادلة  ات مدرجة بالقيمةإستثمار

الدخل الشامل   ل من خالات مدرجة بالقيمة العادلة إستثمار
 355,324 - 355,324 - آلخر  ا

 10,018 10,018 - - لمطفأة  ا لفةدرجة بالتكت ماإستثمار

 563,273 563,273 - - دينة  ذمم مقروض و

 102,664 102,664 - - رى أخ موجودات
 ─────── ─────── ──────── ─────── 

 2,370,580 1,467,977 355,324 547,279 ة لماليا  لموجوداتموع امج
 ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
     

 713,074 713,074 - - رى أخ يةالسات ممؤس و  لبنوكقة غ مستحمبال

 1,117,590 1,117,590 - - لعمالءودائع ا

 830,763 830,763 - - قروض مستحقة الدفع  

 132,371 132,371 - - سندات طويلة األجل  

 112,604 106,166 5,535 903 طلوبات أخرى م

 ─────── ─────── ──────── ─────── 
 2,906,402 2,899,964 5,535 903 ة ياللمبات ا طلو مجموع الم

 ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
 

 2020ر ب ديسم 31

 ة  قيملبا مصنفة
   من خالل  العادلة

األرباح أو  
 ر الخسائ 

 ألف 
 كي دوالر أمري 

 القيمة  ب  صنفةم
من  العادلة 

   خالل

الشامل   خل الد
 اآلخر 

 ألف 
 أمريكي  ردوال

 رجة  مد
 لفة تكالب 

 المطفأة 
 لف أ

 ريكي أمدوالر 

 وع جمالم
 ف أل

 يكي ر أمردوال
     

 465,391 465,391 - - الطلب  نوك وتحت ب  ئع لدى ودا

 219,348 219,348 - - لدى البنوك  تإيداعا

 544,548 - - 544,548 قائمة الدخل  خالل من  ادلة الع ات مدرجة بالقيمةإستثمار

لشامل  الدخل ا ن خالل م  العادلة  جة بالقيمةدرمات إستثمار
 347,294 - 347,294 -   خراآل

 9,839 9,839 - - ة المطفأة  التكلفات مدرجة ب إستثمار

 593,715 593,715 - -   م مدينةوض وذمرق

 112,364 112,364 - - موجودات أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,292,499 1,400,657 347,294 544,548 ت المالية وجودا جموع الم م
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     
     

 647,763 647,763 - - خرى ات مالية أ لبنوك ومؤسسستحقة مبالغ م

 1,115,273 1,115,273 - - ودائع العمالء

 818,618 818,618 - -   ة الدفعقروض مستحق 

 131,497 131,497 - - ألجل  ا سندات طويلة
 114,760 109,062 4,014 1,684 ت أخرى مطلوبا

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,827,911 2,822,213 4,014 1,684 المالية  مطلوبات مجموع ال

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 مختصرة ة الموحدة الم المالية المرحليائحول القو يضاحاتإ
 اجعة()مر 2021مارس  31كما في 

 
 

 قياس القيمة العادلة 16
 

 عادلةالهرمي للقيمة الل س تسلال
  السوق في مشاركين بي  ة معاملة منظم في لتحويل مطلوب  عهيتم دف الذي أوموجود ع لبي المه سيتم است الذي هي السعر لة عادال مةلقي ا
 القياس. اريخ ت 
 

ية  ق المالرا بالنسبة لألو. رتفتو في األسواق النشطة، إذا رة سوق المسعلعار اأس سعرة منالمة لي لألوراق الما لعادلة ا قيماشتقاق ال يتم
دون  لسوق خدام أحدث معامالت ال تلك التقنيات إست اسبة. وقد تشمن لمات التقييم اني تخدام تقادلة بإس، يتم تقدير القيمة الععرةلمسر اغي 

ية المخصومة  قدلن اات رة جوهرية أو تحليل التدفقة لها بصوهمشاب  خرى ألداة أالية لحمة العادلة الى القي إ جوعيلية؛ بالرشروط تفض
 . خرى األيم قي ت النماذج  أو
 

ال غير  لعادلة لألموقيم االتعتمد ت المسعرة. إلى أسعار العطاءا  لنشطة بالرجوعاق جة في األسوا در موال المادلة لأليتم تحديد القيم الع
ودات  وج في السوق للمة رجدالمالصندوق بإستخدام األسعار قبل مدير  ها منديدي تم تحت الت دا ي قيم الموجو على صافة سعرالم
ركة قابلة  القيمة السوقية لش مستثمر آخر أو بل ر مدفوع من قسعثل أحدث مقبولة مرت، أو أي أساليب أخرى توف ذا ، إيةمعن ال

   للمقارنة.
 

 :ميي تقلة ابتقني  ت ومطلوبات المجموعةلموجودا ة لالعادمة  عن القي فصاح إل ي للتحديد واي التالرمالهة التسلسل تخدم المجموع تس
 

 اثلة؛ملمالمطلوبات ا أو موجودات لنشطة للالمعدلة( في األسواق ا  غيرة )علن لمر ااألسعا : 1المستوى  

ورة  بص  جلة إماالمس  لةالقيمة العادري على وهالج ت التأثير مدخالتها ذا جميع ى والتي يمكن مالحظةالتقنيات األخر : 2 المستوى
 ؛ و ير مباشرةاشرة أو غب م

ات يمكن  ملوتستند على مع والتي ال  المسجلة  هري على القيمة العادلة لجور اأثي لت ت اخالت ذامدالتي تستخدم ت يان لتقا: 3المستوى 
 تها في السوق.  مالحظ

 

مة العادلة  لقي هرمي لللسل امستوى التسحسب  القيمة العادلة جلة ب مس الجموعة وجودات ومطلوبات الم التالي تحليل ميوضح الجدول 
 :2021مارس  31في كما 

 وع لمجما 3ى  توالمس 2توى  مسال 1  المستوى 

 
   ألف 
 كي الر أمريدو 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 يكي رأمدوالر  

 ألف  
 ر أمريكي دوال

     قيمة العادلة موجودات مقاسة بال

     دخل ال قائمة خالل ة من لعادلا ةلقيمبا ات مدرجة إستثمار

 444,007 444,007 - - جين فورفيت ت  وجودا م

 16,355 - - 16,355 ة  عرلمسا -الملكية   أسهم حقوق 

 2,600 2,547 53 - سعرة لم اير غ -ة  ي أسهم حقوق الملك

 12,640 - - 12,640 ة مسعر -  ات دينسند

 - - - - سعرة ر م غي  -  سندات دين
  –ماعي لجا ستثمارعية لنظام اإلفرال حفظةم في ال ستثمارإلا

 19,419 19,419 - - ة غير مدرج

 52,258 10,090 37,897 4,271 محافظ مدارة 

     اآلخر   الدخل  قائمة خالل ة من لعادلا لقيمةبا مدرجة ات مارتث إس

 5,151 - - 5,151   سعرةالم -م حقوق الملكية  سهأ

 194,805 194,765 40 - مسعرة غير  -  ملكيةالحقوق أسهم 

 155,335 - - 155,335 ة عرمس -  دات دينسن 

 33 33 - - دارة افظ ممح

 151,793 151,793 - - رية  ت عقااإستثمار
 ──────── ──────── ──────── ───────── 
 193,752 37,990 822,654 1,054,396 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

     ة يمة العادلمطلوبات مدرجة بالق

       المشتقات المالية 

 ( 1,650) - ( 1,650) - ئدة  أسعار الفايضات مقا

 ( 4,788) - ( 4,788) - آجلة  أجنبيف  قود صر ع
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 - (6,438 ) - (6,438 ) 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 ختصرة المحدة لمولمالية المرحلية االقوائم ا حول ضاحاتإي
 (جعة )مرا 2021مارس  31ي فكما 

 
 

 

 (تتمة) لةس القيمة العادقيا 16
 

 ( ةتمت) العادلةة للقيم هرميالسل التسل
 
الهرمي  ل سالتسلى بالقيمة العادلة حسب مستولة ات المجموعة المسجودات ومطلوبليل موجتالي تحالوضح الجدول ي

 : 2020ديسمبر  31مة العادلة كما في للقي

 

لمستوى ا
1 

 ىالمستو
2 

 ىالمستو
 مجموعلا 3 

 

 ف  لأ
ر دوال

 أمريكي

 لف  أ
 ردوال

 أمريكي

 ألف  
ر دوال

 يأمريك

 ألف  
والر د

 يأمريك

     لة عاديمة الالقمقاسة ب جوداتمو

     الدخل  قائمةخالل ادلة من عقيمة الت مدرجة بالاإستثمار

 452,327 452,327 - - جفورفيتينات دوموج

 7,916 - - 7,916  المسعرة -ملكية أسهم حقوق ال

 2,608 2,555 53 - سعرةالمغير  -لكية ق المقوأسهم ح

 12,436 - - 12,436 ةرعسم - دينات سند

 - - - - سعرةمغير  - ينات دسند

  –ي الجماع ستثمارلنظام اإل فرعيةفي المحفظة ال ستثماراإل
 20,332 20,332 - - رجة مد غير

 48,929 13,330 34,286 1,313 ةمحافظ مدار

     اآلخر  لدخل ا  قائمةخالل عادلة من مة القية بالت مدرجاإستثمار

 5,034 - - 5,034  مسعرةلا - يةقوق الملكحأسهم 

 188,899 188,899 - - مسعرةر غي - يةملكالق حقوهم أس

 153,328 - - 153,328 رةمسع - دينسندات 

 33 33 - - دارةم محافظ

 1,232 - 1,232 - يةالمشتقات المال

 - - - - الفائدة  أسعارمقايضات 

 115,940 115,940 - - ية رات عقاإستثمار
 ──────── ──────── ──────── ────────── 

 180,027 35,571 793,416 1,009,014 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═════════ 

     ةيمة العادلت مدرجة بالقبامطلو

      ات الماليةالمشتق

 ( 6,930) - ( 6,930) - مقايضات أسعار الفائدة
 ──────── ──────── ──────── ────────── 

 - (6,930 ) - (6,930 ) 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═════════ 
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 المختصرة لموحدة ة االقوائم المالية المرحلي حول احاتضإي
 جعة()مرا 2021مارس  31ي كما ف

 
 

 (تتمة) دلةة العاالقيم اسقي 16
 

 3والمستوى  2 والمستوى 1الت بين المستوى تحوي
يمة القلقياسات  2والمستوى  1المستوى  نيالت بيك تحوهنا تكن، لم 2021 رسما 31إلى  يرينا 1 خالل الفترة من

 ، : بالمثل2020ديسمبر  31في ة هينتمال سنةاللقياس القيمة العادلة ) 3الت من وإلى المستوى عادلة ولم يتم إجراء تحويال
تاحي  تيد االفالرص بالغلم  ي تسويةتال الضح الجدول يو. (عداتة المحولة إلى الممتلكات والمية العقاريستثماراإل ءستثنابا

 ة العادلة:  والتي تم تسجيلها بالقيم 3ستوى لألدوات المالية للموالختامي 
 

 

  1كما في 
 2021يناير 

ة تحويل وتسوي
في صا
يات رشتلما

مبيعات وال
 وياتتسوال

 خسارة
 في  مسجلة 

 قائمة الدخل 

 خسارة
في   ةمثبت

الدخل الشامل 
 اآلخر

 31ي ف  كما
 2021ارس م

 
  ألف
 كي مريأ دوالر

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 يكي دوالر أمر

ات مدرجة بالقيمة إستثمار
      ل  دخ لقائمة االعادلة من خالل 

      

 444,007 - ( 4,764) ( 3,556) 452,327 فورفيتينج داتموجو
 أسهم حقوق الملكية 

 2,547 - (8) - 2,555 عرةسمالر غي -

 19,419 - ( 913) - 20,332 غير مدرج - ستثماراإل نظام

 10,090 - 240 ( 3,480) 13,330 محافظ مدارة 
 ─────── ─────── ─────── ────── ─────── 
 488,544 (7,036) (5,445) - 476,063 
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

يمة لقات مدرجة باإستثمار
خل  الدخالل  من ة العادل

      امل اآلخر الش
 حقوق الملكية  أسهم
 194,765 4,856 - 1,010 188,899 رةمسعلاغير  -

 33 - - - 33 مدارة  ظمحاف
 ─────── ─────── ─────── ────── ─────── 
 188,932 1,010 - 4,856 194,798 
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 115,940 - - - 115,940 (6إيضاح ) ات عقاريةارإستثم
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 لمختصرة الموحدة ة االمالية المرحليالقوائم  حول ضاحاتإي
 جعة()مرا 2021مارس  31ي كما ف

 
 

 (تتمة) لةة العادالقيم ساقي 16
 

  جيلها بالقيمة العادلة والتي تم تس 3توى مسلل ات الماليةدولمبالغ الرصيد االفتتاحي والختامي لألتسوية الي جدول التيوضح ال
   : 2020ديسمبر  31ة في للسنة المنتهي

 

  1ا في كم
 2020يناير 

 تحويل 
وتسوية صافي 

ريات شتالم
 والمبيعات 

مكسب 
 (خسارة)

في   جلةمس
 قائمة الدخل  

  ارةخس
ي  فمثبتة 

مة الدخل  قائ
 ر مل اآلخالشا

  31 كما في
 2020ر سمبدي

 

 ألف  
والر د

 يكأمري

   ألف
 ردوال

 ريكيأم

 ألف  
 دوالر 
 أمريكي

 ألف  
 دوالر

 أمريكي

 ألف  
 رالدو

 أمريكي

القيمة العادلة ب ات مدرجةستثمارإ
        ائمة الدخلقمن خالل 

 452,327 - 11,387 (19,299) 460,239 فورفيتينجموجودات 

 2,555 - ( 763) ( 1,017) 4,335 مسعرةالغير  - ملكيةأسهم حقوق ال

 20,332 - 1,043 ( 106,000) 125,289 غير مدرج - ستثمارإلنظام ا

 13,330 - ( 5,287) 4,476 14,141 مدارة  محافظ
 ───── ─────── ────── ────── ────── 
 604,004 (121,840 ) 6,380 - 488,544 
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 ات مدرجة بالقيمة العادلة رثماستإ
        مل اآلخرالشاالدخل خالل من 

 188,899 ( 9,416) - 64,000 134,315 مسعرةالغير  -لكية أسهم حقوق الم

 33 ( 973) - - 1,006  مدارة فظمحا
 ────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 135,321 64,000 - (10,389) 188,932 
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      

 115,940 - ( 3,997) - 119,937 ات عقاريةإستثمار
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ضافيةاإلمالية المعلومات ال
 2021 مارس  31في كما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من   المرفقة جزءا    الجداولال تشكل  )
( المراجعة المختصرة ةلموحداة المرحليالمالية ائم  قو ال



  .م.ب.شة القابض متحدركة الخليج الش

 

 المختصرة حدة الموالمرحلية المعلومات اإلضافية حول القوائم المالية 
  2021مارس  31كما في 

 
 

  19 -تأثير جائحة كوفيد 
 

تستمر التأثيرات الحالية والمتوقعة  (. ومن المتوقع أن 19 -)كوفيد ، كان هناك تفشي لفيروس كورونا2020سنة خالل 
،  المجموعة مليات وفي حين تستمر هذه التطورات في التأثير على ع .العالمي في التطورلتفشي الجائحة على االقتصاد 

إال أن حجم ومدة التطورات األخرى ال تزال غير مؤكدة في هذه المرحلة وقد تؤثر بشكل أكبر على المركز المالي  
النقدية في المستقبل، والتي ال يمكن تحديد مداها في الوقت الحالي. تراقب المجموعة   االمالي وتدفقاته اوأدائه للمجموعة

ختلف الممارسات المتعلقة بالتقليل من المخاطر وإدارتها للحد من تأثيرها على عمليات قامت بم حيثالوضع عن كثب، 
 المجموعة ومركزها المالي وأدائها المالي والحد منها.

 
على إيرادات المجموعة وتأثيرها على تقييم  19 –راقب مجلس إدارة المجموعة وإدارتها تأثير جائحة كوفيد ي

مجموعة بما في ذلك التي وضعتها الل وما إلى ذلك. تم تفعيل خطط الطوارئ الموجودات ومخصصات االضمحال
 .استمرارية تصريف األعمال وإدارة السيولة وما إلى ذلك

 
 القوائم المالية  التأثير على

 
هية المنت لفترة الثالثة أشهرعلى مختلف فئات الموجودات  19 –يلخص الجدول التالي التأثير الذي أحدثته جائحة كوفيد 

 :2021مارس  31في 
 القوائم الموحدة للمجموعةصافي التأثير على  

 الدخل  
 المركز 
 المالي

الشامل الدخل 
 اآلخر

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 
 والر أمريكي د

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    التأثير على:
 - (2,929) (2,929) الموجودات العقارية  

 - 3,542 3,542 الل األرباح أو الخسائر  ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خإ
 320 320 - ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  إ
 - (7,778) (7,778) ة ستثمارات في شركات زميلإ

 - 2,583 2,583 قروض وذمم مدينة وموجودات أخرى 
 - - (9,020) تأثيرات أخرى 

    
 - - (12,440) اإليرادات

 - - 14,742 المصروفات  
 

 مبدأ االستمرارية  
 

ي مقتنعة بأن قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وه
المجموعة لديها المصادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم  

شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على   أمور غير جوهرية مؤكدة التي من الممكن أن تسبببأي 
 على أساس مبدأ االستمرارية. المختصرة الموحدة المرحلية القوائم المالية أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد 

 
 بات الخارجيين.ساالحققي  قبل مدمن  ةيرسم لمراجعةضع هذه المعلومات لم تخ

 


