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 المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة  المعلومات
  ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  للتسعة

 
 

  الصفحة           المحــتویات
  

 
        

  ۱   المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة تقریر مدققي الحسابات عن مراجعة المعلومات
           

         المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة  
 

   ۲        المركز المالي الموحد المختصر
 ۳         بیان الدخل الموحد المختصر

 ٥ - ٤      بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المختصر
 ٦        صربیان التدفقات النقدیة الموحد المخت

   ۷     بیان التغیرات في حسابات االستثمار المقیدة الموحد المختصر
   ۸   الموحد المختصر والزكاةاألعمال الخیریة  استخدامات صندوقوبیان مصادر 

 ۱۸ - ۹     إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة
 
 
 
 
 







 ۳          المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

      بیان الدخل الموحد المختصر
 البحرینیة الدنانیربآالف          ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل
 

 أشھر المنتھیة في تسعةلل إیضاح 
 سبتمبر ۳۰

 في المنتھیة أشھر للثالثة 
    سبتمبر ۳۰

  ۲۰۱٦ 
 (مراجعة)

۲۰۱٥ 
 (مراجعة)

 ۲۰۱٦ 
 (مراجعة)

۲۰۱٥ 
 (مراجعة)

       إیراد من موجودات التمویالت وموجودات
 ٥,٥٤۷ ٦,٥۰۸  ۱٦,۰۰٤ ۱۹,۲۲۳  مشتراة لغرض التأجیر 

 ۹۳۱ ۷۳۹  ۲,۸۷٦ ۲,۰۹۰  صكوكستثمارات في ا من إیراد
 )۱۷۳( )٤(  ٦۹۰ ۳۱٥  ستثمارات في أوراق مالیةاإیراد من 

 ۱٥٤ ۱٥۰  ٤۱۱ ٤۹۱  إیراد من ودائع لدى مؤسسات مالیة
 )٥۷( -  )٥۷( -  الزمیلة الشركات خسائر من المصرف حصة

 ٥۸٥ ۳۹۸  ۲,٤٦٦ ۲,۳۰۳  إیرادات أخرى
       مجموع اإلیرادات قبل العائد إلى أصحاب 

 ٦,۹۸۷ ۷,۷۹۱  ۲۲,۳۹۰ ۲٤,٤۲۲  ستثماراالحسابات 
       

       یطرح: العائد إلى أصحاب حسابات األستثمار 
 )٤,۳۸۱( (۳,۹۹٦)  (۱۲,٥٤٥) (۱۲,۱۸٤)  كمضارب المصرفقبل حصة 

 ۲,٥۲۲ ۲,۱٦۱  ٦,۹٦۸ ٦,۹۰۹  كمضارب المصرفحصة 
 (۱,۸٥۹) (۱,۸۳٥)  (٥,٥۷۷) (٥,۲۷٥)  ستثماراالالعائد إلى أصحاب حسابات 

       مصروفات على ودائع من مؤسسات مالیة،
 (٥٦۷) (۷٥۳)  (۱,۷٥۰) (۱,۹٤۸)  ومؤسسات غیر مالیة وأفراد

 ٤,٥٦۱ ٥,۲۰۳  ۱٥,۰٦۳ ۱۷,۱۹۹  اإلیراداتمجموع 
       
       

 ۱,٤۲۸ ۱,٥۸٥  ٤,٤۷۰ ٥,۱٤۱  تكلفة الموظفین
 ۱۰٦ ۱۲۱  ۳٥٤ ۳۹۰  إستھالكمصروفات 

 ۱,۱۸۰ ۱,۲۳٦  ۳,۳۰۷ ۳,٦٤۲  مصروفات أخرى
       

 ۲,۷۱٤ ۲,۹٤۲  ۸,۱۳۱ ۹,۱۷۳  المصروفات مجموع
       

       ربح الفترة قبل مخصصات اإلنخفاض في 
 ۱,۸٤۷ ۲,۲٦۱  ٦,۹۳۲ ۸,۰۲٦  قیمة ال
       

 (۱٦۷) (۲,۱۱٤)  (۸٤۷) (۳,۷۰٦) ۱۲ قیمةالمخصصات اإلنخفاض في 
       

 ۱,٦۸۰ ۱٤۷  ٦,۰۸٥ ٤,۳۲۰  الفترةربح 
       

       :إلى العائد
 ۱,۹۲۰ ۳٥۹  ٦,۰۳۷ ٤,٥۷٦  األم الشركة مساھمي

 (۲٤۰) (۲۱۲)  ٤۸ (۲٥٦)  مسیطرة غیر حصة
       
  ٤,۳۲۰ ٦,۰۸٥  ۱٤۷ ۱,٦۸۰ 
       

       العائد لكل سھم
 ۲,۰۰۳ ۰,۳۷۲  ٦,۲٥٤ ٤,۷۲٤  العائد األساسي لكل سھم (فلس)
 ۲,۰۰۲ ۰٫۳۷۲  ٦,۲٥۱ ٤,۷۲٤  العائد المخفّض لكل سھم (فلس)

 
 .۱۸إلى  ۲تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من 



 ٤                                      المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المختصر بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 البحرینیة الدنانیربآالف                                                                                                                        ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .۱۸إلى  ۲تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من 

   لمساھمي الشركة األملعائدة حقوق الملكیة ا  
  (مراجعة) ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰

 رأس
 المال

عالوة إصدار 
 أسھم

إحتیاطي 
 قانوني

 أسھم
 خزینة

حوافز  رنامجب
 الموظفین

إحتیاطي 
القیمة العادلة 
 لالستثمارات

أرباح 
 المجموع مستبقاة

حصة غیر 
 مسیطرة

مجموع 
حقوق 
 الملكیة

 ۱۱۱,۷۰۱ ۳,۷۹۸ ۱۰۷,۹۰۳ ۸,۹۹۸ )۸٦( (۲۸٤) (۸,۱۳٦) ۷,٤۱۱ - ۱۰۰,۰۰۰   ۲۰۱٦ینایر  ۱الرصید في 
            في القیمة العادلة لالستثمارات فيالحركة 

 ۳۲۲ - ۳۲۲ - ۳۲۲ - - - - -  األوراق المالیة
 )۲۳٦( - )۲۳٦( - )۲۳٦( - - - - -  ستثمارات في أوراق مالیةابیع 

 ٤,۳۲۰ )۲٥٦( ٤,٥۷٦ ٤,٥۷٦ - - - - - -  ربح الفترة
            والمصروفات المحتسبةمجموع اإلیرادات 

 ٤,٤۰٦ (۲٥٦) ٤,٦٦۲ ٤,٥۷٦ ۸٦ - - - - -  للفترة
            

 - - - (٥,۰۰۰) - - - - - ٥,۰۰۰  إصدار أسھم منحة                                 
 - - - (۲۰) - - - ۲۰ - -  المحول إلى اإلحتیاطي القانوني

 (٦۹٦) - (٦۹٦) - - - (٦۹٦) - - -  أسھم خزینة مشتراةصافي 
 ۱٥۸ - ۱٥۸ - - ۱٥۸ - - - -  برنامج حوافز الموظفین وفق إصدار أسھم

 (٦) - (٦) (٦) - - - - - -  المحول لصندوق الزكاة

 ۱۱٥,٥٦۳ ۳,٥٤۲ ۱۱۲,۰۲۱ ۸,٥٤۸ - (۱۲٦) (۸,۸۳۲) ۷,٤۳۱ - ۱۰٥,۰۰۰   ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰الرصید كما في 



 
 ٥                                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب

 
 المختصر بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

 البحرینیة الدنانیربآالف                                                                                                                 (یتبع) ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل
 
 

 
 
 
 
 
 

 .۱۸إلى  ۲لمختصرة على الصفحات من المرحلیة اتشتمل المعلومات المالیة الموحدة 

   لمساھمي الشركة األملعائدة حقوق الملكیة ا  
 (مراجعة) ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰

  
 

 رأس
 المال

عالوة إصدار 
 أسھم

إحتیاطي 
 قانوني

 أسھم
 خزینة

حوافز  برنامج
 الموظفین

إحتیاطي القیمة 
العادلة 

 لالستثمارات
أرباح 
 المجموع مستبقاة

حصة غیر 
 مسیطرة

مجموع 
 حقوق الملكیة

            ۲۰۱٥ینایر  ۱الرصید في 
 ۱۰۳,۰٥۷ - ۱۰۳,۰٥۷ (۱٤,۲۷۳) - - (٦,۳٥۱) ٦,۷۳۰ ۱,٥۳٥ ۱۱٥,٤۱٦  عنھ اإلعالن تم كما
 ۲,۸۳۸ ۲,۷۹۱ ٤۷ ٤۷ - - - - - -  التوحید أثر

 ۱۰٥,۸۹٥ ۲,۷۹۱ ۱۰۳,۱۰٤ (۱٤,۲۲٦) - - (٦,۳٥۱) ٦,۷۳۰ ۱,٥۳٥ ۱۱٥,٤۱٦  ۲۰۱٥ ینایر ۱ في المعّدل الرصید
            لالستثمارات فيالحركة في القیمة العادلة 

 (۳۱٤) - (۳۱٤) - (۳۱٤) - - - - -  األوراق المالیة
 ٦,۰۸٥ ٤۸ ٦,۰۳۷ ٦,۰۳۷ - - - - - -  ربح الفترة

            مجموع اإلیرادات والمصروفات المحتسبة
 ٥,۷۷۱ ٤۸ ٥,۷۲۳ ٦,۰۳۷ (۳۱٤) - - - - -  للفترة

            
 - - - ۱٦,۹٥۱ - - - - (۱,٥۳٥) (۱٥,٤۱٦)                                     المال رأس تخفیض
 (٤۲٤) - (٤۲٤) - - - (٤۲٤) - - -  مشتراة خزینة أسھم صافي
 ۳۳ - ۳۳ - - - ۳۳ - - -  عنھا المتنازل األسھم تسویة

 (۱۹) - (۱۹) (۱۹) - - - - - -  الزكاة لصندوق المحول
            برنامج حوافز وفق إصدار أسھم تسویة

 (۱۳۰) - (۱۳۰) (٤۱) - (۸۹) - - - -  الموظفین

 ۱۱۱,۱۲٦ ۲,۸۳۹ ۱۰۸,۲۸۷ ۸,۷۰۲ (۳۱٤) (۸۹) (٦,۷٤۲) ٦,۷۳۰ - ۱۰۰,۰۰۰  ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰الرصید كما في 



 ٦          المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

      الموحد المختصر النقدیة التدفقاتبیان 
 البحرینیة الدنانیربآالف                                                  ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل
 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٦ إیضاح 
 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

     التشغیل أنشطة
 ۱,۱٦۳  (۲٤,٥۱۸)  صافي التمویالت، موجودات)/مقبوضات لـ(مدفوعات 

 (۲۲,٥٤۹)  (۲٤,٦۲۸)  صافي التأجیر، لغرض مشتراة لموجودات مدفوعات
 ٤۱۱  ٤۹۱  مستلم من ودائع قصیرة األجل  إیراد
 (٦,٤۲۲)  (٥,٦٥۰)  مدفوعة ألصحاب حسابات اإلستثمار  أرباح
 ٥۲,۰۹۲  ۱٦,۱٥۳  صافي اإلستثمار، حسابات أصحاب من مستلمة مبالغ
 (٤,۰٤۷)  (۱۰,٥۳٦)  مدفوعة للمصروفات  مبالغ
 ۲,۱۰۲  ۲,۳۰۳  مستلمة أخرى              مبالغ
 (۷۱)  (۳٦)  مصروفة في أعمال الخیر  مبالغ

 ۱۳,۲۰۹  ۱,۸٦٤  مبالغ مستلمة من حسابات جاریة للعمالء  صافي
 (۱٤,۰۳٦)  (۱٥,٥۸۸)   مالیة مؤسسات من ودائع صافي
 ۷,۳۲۱  ٥۰,٤۸۹   وأفراد مالیة غیر مؤسسات من ودائع صافي
 (۲,٥٦٦)  ۸۰   المركزي البحرین مصرف لدى اإلحتیاطي الحساب صافي

 (۱,۷٥۰)  (۱,۹٤۸)  مدفوعة للودائع  مصروفات

 ۲٤,۸٥۷  (۱۱,٥۲٤)  من أنشطة التشغیل الناتجةصافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) / 
 

     ستثمارالاأنشطة 
 (٦٥,۹٥۲)  (۲۲,۷۰۹)  صكوك شراء
 (۱۰,۰۸٥)  (۸٤)  مالیة أوراق في ستثماراتا شراء
 ۲۹,۷۱۳  ۲۲,۳٦۱    بیع صكوك / تسویةمستلمة من  مبالغ
 ۲۳۳  ۱۲,۳۹۱  بیع استثمارات في أوراق مالیة   /مستلمة من تسویة  مبالغ

 -  ۳,۰۸۸  عقاریة استثمارات بیع من إیرادات
 ۲,۱۲۷  ۲,۷۹۲  صكوك في ستثماراتامستلمة من  إیرادات
 ۹۱٤  ۳٥۸   مالیة أوراق في ستثماراتامستلمة من  إیرادات

 ۱۲۰  (۷۰)  ومعدات قاراتعبیع  /) شراء(

 (٤۲,۹۳۰)  ۱۸,۱۲۷  ستثمارالاالمستخدمة في) أنشطة ( / من الناتجة صافي التدفقات النقدیة
 

     التمویل أنشطة
 (۷۷۱)  (٦۹٦)  شراء أسھم الخزینة

 -  ۱٤۰  الخزینة أسھم لشراء مقدماً  مستلمة مبالغ

 (۷۷۱)  (٥٥٦)  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التمویل
 

 (۱۸,۸٤٤)  ٦,۰٤۷  في النقد وما في حكمھ خالل الفترة )النقص( الزیادة / صافي
 ۹٦,٤۸۹  ٦٦,۳٦۹  النقد وما في حكمھ كما في بدایة الفترة

 ۷۷,٦٤٥  ۷۲,٤۱٦  الفترة نھایةالنقد وما في حكمھ كما في 
 

     یشتمل النقد وما في حكمھ على:
     نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منھ الحساب اإلحتیاطي لدى مصرف البحرین

 ۲۸,۷۷٦  ۲۳,٥۲۹  المركزي)
 ٤۸,۸٦۹  ٤۸,۸۸۷  ودائع لدى مؤسسات مالیة

  ۷۲,٤۱٦  ۷۷,٦٤٥ 
 

 .۱۸إلى  ۲تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من 



 ۷                       المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحد المختصرالمقیدة ستثمار الافي حسابات بیان التغیرات 
 البحرینیة الدنانیربآالف                                                                                                                 ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل
 
 

 ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰ في كما الرصید الفترةخالل  الحركة ۲۰۱٦ینایر  ۱ في كما الرصید (مراجعة) ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰
 

 عدد
 الوحدات
 (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القیمة

(بالدینار 
 )البحریني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

/ استثمارات
(سحوبات) 

(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 تقییم إعادة
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 إجمالي
 الدخل

(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 أسھم أرباح
 مدفوعة
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 رسوم
 المصرف
 كوكیل

(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 مصروفات
(بآالف  إداریة

 الدنانیر
 )البحرینیة

 عدد
 الوحدات
 (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القیمة

(بالدینار 
 )البحریني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

             
 ۸,۲۹۳ ۱,۰۰ ۸,۲۹۳ - - - - - (۲۰) ۸,۳۱۳ ۱,۰۰ ۸,۳۱۳ )۱.م.م. (ریا ذ لالستثمار سفانا
 - - - - - - - - (۸,٥۰۰) ۸,٥۰۰ ۰,۱۸ ٤۸,۰۸۲ )٤(ریا  المحدودة القابضة جناین
             العقاریة ذ.م.م. ستثمارات لالشادن 
 ۳,٦٥۲ ۱,۰۰ ۳,٦٥۲ - - - - - (۷٦) ۳,۷۲۸ ۱,۰۰ ۳,۷۲۸ )٥(ریا 
 ۹۹۳ ۰,۳۸ ۲,٦۳۳ - - - - - - ۹۹۳ ۰,۳۸ ۲,٦۳۳ )٦(ریا  المحدودة لوكاتا شركة

   ۲۱,٥۳٤ (۸,٥۹٦) - - - - -   ۱۲,۹۳۸ 
 

 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰ في كما الرصید الفترةخالل  الحركة ۲۰۱٥ینایر  ۱ في كما الرصید (مراجعة) ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰
 

 عدد
 الوحدات
 (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القیمة

(بالدینار 
 )البحریني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

/ استثمارات
(سحوبات) 

(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 تقییم إعادة
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 إجمالي
 الدخل

(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 أسھم أرباح
 مدفوعة
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 رسوم
 المصرف
 كوكیل

(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 مصروفات
(بآالف  إداریة

 الدنانیر
 )البحرینیة

 عدد
 الوحدات
 (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القیمة

(بالدینار 
 )البحریني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

             
 ۸,۳۱۳ ۱,۰۰ ۸,۳۱۳ - - - - - - ۸,۳۱۳ ۱,۰۰ ۸,۳۱۳ )۱.م.م. (ریا ذ لالستثمار سفانا
 ٤,۸٥۸ ۰,۱۰ ٤۸,۰۸۲ (۹٤) - - ۳۷۰ ۲۲ - ٤,٥٦۰ ۰,۰۹ ٤۸,۰۸۲ )٤(ریا  المحدودة القابضة جناین
             العقاریة ذ.م.م. ستثمارات لالشادن 
 ۳,۷۲۸ ۱,۰۰ ۳,۷۲۸ - - - - - (٤,۳۷۲) ۸,۱۰۰ ۱,۰۰ ۸,۱۰۰ )٥(ریا 
 ۹۹۳ ۰,۳۸ ۲,٦۳۳ - - - - - - ۹۹۳ ۰,۳۸ ۲,٦۳۳ )٦(ریا  المحدودة لوكاتا شركة

   ۲۱,۹٦٦ (٤,۳۷۲) ۲۲ ۳۷۰ - - (۹٤)   ۱۷,۸۹۲ 
 

 .۱۸إلى  ۲تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من 



 ۸                  المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحد المختصر والزكاة صندوق األعمال الخیریةبیان مصادر وإستخدامات 
 البحرینیة الدنانیربآالف                                                  ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل
 
 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٤ 
    

    والزكاة الخیریة األعمال صندوق مصادر
 ۸٥۹  ۷۲۸ ینایر ۱ في كما الرصید
 -  ٦ المصرفمن  تبرعات
 ۳۸  ۲۲ اإلسالمیة للشریعة مخالفة إیرادات

 ۸۹۷  ۷٥٦ المصادر مجموع
    

    والزكاة الخیریة األعمال صندوق إستخدامات
 (۷۱)  )۳٦( خیریة لمؤسسات تبرعات

 (۷۱)  )۳٦( اإلستخدامات مجموع
    
 ۸۲٦  ۷۲۰ للفترة والزكاة األعمال الخیریةصندوق لالرصید غیر الموزع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.۱۸إلى  ۲تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من 



 

 ۹                الخلیجي التجاري ش.م.بالمصرف 
 

 المختصرة المرحلیة المالیة الموحدة المعلوماتإیضاحات حول 
                                                   ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل

 
 

 المنشأة ۱
نوفمبر  ۲٤المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب ("المصرف")، ھو شركة مساھمة بحرینیة، تأسست في مملكة البحرین بتاریخ 

بموجب ترخیص ممنوح من قبل مصرف البحرین المركزي  المصرف. یعمل ٥٥۱۳۳وتحمل السجل التجاري رقم  ۲۰۰٤
ات على البیان لمرحلیةافي بورصة البحرین. تشتمل البیانات المالیة  ُمدرجة المصرفأسھم  كمصرف إسالمي قطاع التجزئة.

 المالیة للبنك والشركات التابعة لھ (معاً "المجموعة").
 

 أساس اإلعداد والعرض ۲
عة والمراجأعدت المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة 

للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. ووفقاً لمتطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ودلیل أنظمة مصرف 
البحرین المركزي، بالنسبة لألمور التي ال تتناولھا معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

، فإن المجموعة تتبع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ذات العالقة. وتبعاً لذلك، تم عرض البیانات المالیة المالیة اإلسالمیة
 "التقاریر المالیة المرحلیة". – ۳٤الموحدة المرحلیة بصورة مختصرة وفقاً إلرشادات معیار المحاسبة الدولي رقم 

مختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الكاملة ویجب إن المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة ال
. مع ذلك، تم تضمین إیضاحات ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱قراءتھا مع البیانات المالیة الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

ت في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ تفسیریة مختارة لبیان أحداث ومعامالت تؤثر بصورة جوھریة على فھم التغیرا
 . ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱آخر بیانات مالیة موحدة سنویة كما في وعن السنة المنتھیة في 

 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
إن السیاسات المحاسبیة وطرق اإلحتساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

 .۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ھي نفسھا تلك التي تم إستخدامھا في إعداد البیانات المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في 
 

 "حسابات اإلستثمار" ۲۷معیار المحاسبة المالي رقم 
حول أسس "إفصاحات  ٥لیحل محل معیار المحاسبة المالي رقم  ۲۰۱٤في دیسمبر  ۲۷تم إصدار معیار المحاسبة المالي رقم 

"حقوق أصحاب حسابات  ٦توزیع األرباح بین حقوق الملكیة وأصحاب حسابات اإلستثمار" ومعیار المحاسبة المالي رقم 
. أدى تبني تطبیق ھذا المعیار إلى ۲۰۱٦ینایر  ۱اإلستثمار ومافي حكمھا". یعتبر ھذا المعیار ساري المفعول إعتباراً من 

ق أصحاب حسابات اإلستثمار. الیوجد أي تأثیر جوھري لھذا المعیار على البیانات المالیة زیادة في اإلفصاحات المتعلقة بحقو
 المرحلیة المختصرة الموحدة للمجموعة.

 
 

 إدارة المخاطر المالیة ٤
قة قإن سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة للمجموعة ھي نفسھا تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة الموحدة المد

 .۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة السنة وعن في كما
 
 
 التقدیرات ٥

إن إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة یتطلب من اإلدارة إستخدام بعض التقدیرات، واألحكام، والفرضیات 
المحاسبیة الھامة التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإلیرادات 

عن ھذه التقدیرات. عند إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة، والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقیقیة 
قامت اإلدارة بإستخدام األحكام الجوھریة ذاتھا التي تم إستخدامھا في تطبیق السیاسات المحاسبیة والتقدیرات للمجموعة، 

.۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في افي وعن  كماوالتي تم تطبیقھا على البیانات المالیة الموحدة المدققة 



 

 ۱۰                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المعلوماتإیضاحات حول 
                                                   ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل

 
 

إن المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ھي معلومات ُمراجعة وغیر مدققة. تم إستخراج أرقام المقارنة لبیان المركز  ٦
. وتم إستخراج ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱المدققة للسنة المنتھیة في  للمجموعة المالي المختصر الموحد من البیانات المالیة الموحدة

أرقام المقارنة للبیانات المختصرة الموحدة للدخل والتدفقات النقدیة والتغیرات في حقوق الملكیة والتغیرات في حسابات 
 ات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدةالمقیدة ومصادر وإستخدامات صندوق الزكاة واألعمال الخیریة من المعلومستثمارات الا

 .۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  للتسعةالُمراجعة  للمجموعة
 
 
 ال توجد إیرادات ذات طبیعة موسمیة.  ۷

 
 موجودات التمویالت ۸

 
 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 بآالف الدنانیر  بآالف الدنانیر 
 البحرینیة  البحرینیة 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۲۷۷,۱۳۰  ۳۳۰,۷٤٤ مرابحة
 ۲۲,٤۱۲  ۹,۲۱۹ مشاركة

 ۳۱,۷۱۷  ۳٤,۸۳۳ وكالة
 ۱,۱۸۸  ۱,۱٥٤ مضاربة
 ۳٥  ۱۸ إستصناع

 ۳۷٥,۹٦۸  ۳۳۲,٤۸۲ 
 (۱۰,۲۸٤)  (۱۳,۹۳۱) محددة - القیمة في اإلنخفاض مخصصات: ُیطرح
 (۳,٤۸٤)  (۳,۳٥٤) جماعیة - القیمة في اإلنخفاض مخصصات: ُیطرح

 ۳٥۸,٦۸۳  ۳۱۸,۷۱٤ 
 

 ألف دینار بحریني). ۳۳,٥۸۳: ۲۰۱٥ألف دینار بحریني (  ۳۳,۱۹۲تشتمل عقود المرابحة على أرباح مؤجلة تبلغ 
 

 ٥٥,۰٤۹: ۲۰۱٥ألف دینار بحریني ( ۷٤,۹٤۹تبلغ  األفراد لمستھلكیناتمویالت  ذممیشتمل إجمالي موجودات التمویالت على 
 ).ألف دینار بحریني

 
 

 استثمار في صكوك ۹
 

 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 بآالف الدنانیر  بآالف الدنانیر  
 البحرینیة   البحرینیة 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

    أدوات دین :
 ٦۳,٥۳۳  ٦۳,٦۸٥ صكوك غیر مسعرة (بالتكلفة المطفأة) -

 ٦۳,٦۸٦  ٥۳,٥۳۳ 
 
 
 



 

 ۱۱                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المعلوماتإیضاحات حول 
                                                   ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل

 
 

 استثمار في أوراق مالیة  ۱۰
 

 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 بآالف الدنانیر  بآالف الدنانیر  
 البحرینیة   البحرینیة 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

    بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل:
 ۱٥,۱٤۸  ۱٥,۱٤۸ أوراق مالیة غیر مسعرة -

    
    بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة: 

 ٤۹,۰۹۹  ٤۳,۷٥۹ أوراق مالیة غیر مسعرة* -
 ۳,٥٥٤  - أوراق مالیة مدرجة  -

 ٥۸,۹۰۷  ٦۷,۸۰۱ 
 
 

 بالتكلفة مطروحاً منھا إنخفاض القیمة وذلك بسبب عدم وجود مقیاس موثوق للقیمة العادلة. االستثمارات* تظھر ھذه 
 

 أسھم منحة ۱۱
على توزیع أسھم منحة، بواقع  ۲۰۱٦مـارس  ۱٥وافق المساھمون في إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة والذي ُعقد بتاریخ 

 سھم مملوك. ۱۰۰أسھم لكل  ٥
 

 
 القیمةنخفاض إمخصصات   ۱۲

 
 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 بآالف الدنانیر  بآالف الدنانیر  
 البحرینیة   البحرینیة 
 (مراجعة)  (مراجعة) 

    موجودات التمویالت
 ٤٤٥  ۳,٦٦۰ صافي ،مخصصات محددة -
 ٤۰۲  ۱۱۳ مخصصات جماعیة -
    ستثمارات في أوراق مالیةا
 -  (۲٦٤) استرداد مخصصات  -
    ستثمارات في صكوكا
 -  ۱۹۷ مخصصات محددة -

 ۳,۷۰٦  ۸٤۷ 
 
 
 
 



 

 ۱۲                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المعلوماتإیضاحات حول 
                                                   ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل

 
 

 عالقة ذات أطراق مع الجوھریة والمعلومات األرصدة   ۱۳
 المختصرة كاآلتي: المرحلیة الموحدةمع أطراف ذات عالقة المبینة في ھذه المعلومات المالیة  الجوھریة األرصدة والمعامالت

 
 بآالف الدنانیر البحرینیة

 شركــات ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰
 زمیلة

موظفي اإلدارة 
 الرئیسیین

مساھمین 
رئیسیین / 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فیھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

 أغراض خاصة)

 المجموع

      
      الموجودات

 ۲۸,۲۷۱ ۲٥,۹۸۷ ۲,۲۸٤ - - أوراق مالیة ستثمارات فيا
 ۲,٦۰٥ - - - ۲,٦۰٥ ستثمارات في شركات زمیلةا

 ۱,۰۰۸ ۸۷۳ ۱۸ - ۱۱۷ موجودات أخرى
      

      المطلوبات
 ۱,۹۹٥ ۱,۸۱۷ ۱٦۷ - ۱۱ حسابات جاریة للعمالء

 ۱۱,٤۰۷ ۹٥٤ ۹,۸۱٦ ۱٥۰ ٤۸۷ ستثمارالاحقوق أصحاب حسابات 
 

 بآالف الدنانیر البحرینیة
 للتسعة أشھر المنتھیة في 

 ۲۰۱٦ سبتمبر
 شركــات
 زمیلة

موظفي اإلدارة 
 الرئیسیین

مساھمین 
رئیسیین / 
شركات لدى 

أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فیھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة)

 المجموع

      اإلیرادات
      إیراد من موجودات التمویالت 

 ٦ - - - ٦ وموجودات مشتراة لغرض التأجیر
      

      المصروفات
 ۹٥ ۹ ۷۷ ۱ ۸ ستثمارالاالعائد إلى أصحاب حسابات 

 ۷۷۹ - - ۷۷۹ - تكلفة الموظفین
 ٤ - ٤ - - مصروفات أخرى
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 مع أطراف ذات عالقة (یتبع) الجوھریة معامالتوال األرصدة  ۱۳
 

 بآالف الدنانیر البحرینیة
 شركــات ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰

 زمیلة
موظفي اإلدارة 

 الرئیسیین
مساھمین 
رئیسیین / 

شركات لدى 
مجلس أعضاء 

اإلدارة حصص 
 فیھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

 أغراض خاصة)

 المجموع

      
      الموجودات

 ٤,۱۸۷ ۳,۸٥۳ - - ۳۳٤ موجودات التمویالت
 ۲٦,۷۸۲ ۲٤,٤۹۸ ۲,۲۸٤ - - ستثمارات في أوراق مالیةا
 ۲,٥٤۸ - - - ۲,٥٤۸ ستثمارات في شركات زمیلةا

 ۲,۳۳۳ ۲,۲۱٦ - - ۱۱۷ أخرىموجودات 
      

      المطلوبات
 ۲,۲٤۹ ۱,۹٦۷ ۱۹۰ - ۹۲ حسابات جاریة للعمالء

 ۱۰,۰۱۰ ۸,۳۹۰ ۱,٥۱۰ - ۱۱۰ ستثمارالاحقوق أصحاب حسابات 
 
 

 بآالف الدنانیر البحرینیة    
 في المنتھیة أشھر للتسعة

 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰
 شركــات
 زمیلة

موظفي اإلدارة 
 الرئیسیین

مساھمین 
رئیسیین / 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فیھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة)

 المجموع

      اإلیرادات
      إیراد من موجودات التمویالت 

 ۱۸٥ ۱٥۲ - - ۳۳ وموجودات مشتراة لغرض التأجیر
      

      المصروفات
 ۸۷ ۸۲ ٤ - ۱ ستثماراالالعائد إلى أصحاب حسابات 

 ۷۰۷ - - ۷۰۷ - تكلفة الموظفین
 ۱۹ ۱۹ - - - مصروفات أخرى



 

 ۱٤                التجاري ش.م.بالمصرف الخلیجي 
 

 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المعلوماتإیضاحات حول 
                                                   ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل

 
 رتباطاتإلتزامات وإ   ۱٤

 
 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 بآالف الدنانیر  بآالف الدنانیر  
 البحرینیة   البحرینیة 
 (مدققة)  )مراجعة( 
    
 ٦۰,۹۹٤  ۸۳,۲۰۲ لتزامات غیر مسحوبة لتمویالتإ

 ۱۹,۹۸٤  ۲۰,۲۹٦ ضمانات مالیة
 
 

 على موافقة المساھمین.تخصیصات صافي األرباح، إن وجدت، یتم عملھا فقط عند الحصول    ۱٥
 
 

 موجودات تحت اإلدارة  ۱٦
خاذ ، حیث تقوم المجموعة بإتستثماریةاالستثمارات وخدمات إستشاریة لشركاتھ ابتوفیر خدمات إداریة، وإدارة  المصرفیقوم 

 قرارات نیابة عن ھذه الشركات. لم یتم تضمین أي موجودات تحت اإلدارة في ھذه البیانات المالیة الموحدة. 
 

 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 بآالف الدنانیر  بآالف الدنانیر  
 البحرینیة   البحرینیة 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۲۱,٥۳٤  ۱۲,۹۳۸ االستثمار المقیدةحسابات 
 ۱۷۹,۰۷۲  ۱۷۱,٥۳۳ موجودات أخرى تحت اإلدارة

 
 

 بیانات القطاع  ۱۷
 

 ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰
 (مراجعة)

خدمات مصرفیة 
 ستثماریةا

خدمات مصرفیة 
 تجاریة لألفراد

 المجموع غـیر موزعــــة

     
 ۱۷,۱۹۹ - ۱۷,۰۲۹ ۱۷۰ إیرادات القطاع

 ٤,۳۲۰ (٥,۲٥۰) ۹,۸۰۷ (۲۳۷) نتائج القطاع
 ۷۰۹,۳۰٦ ۹,۰۰۱ ٦۱۲,۰۸۸ ۸۸,۲۱۷ موجودات القطاع

 
  ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰

 )راجعةم(
خدمات مصرفیة 

 إستثماریة
خدمات مصرفیة 

 تجاریة لألفراد
 المجموع غـیر موزعــــة

     
 ۱٥,۰٦۳ - ۱٤,۱٦۸ ۸۹٥ إیرادات القطاع

 ٦,۰۸٥ (٤,۷٦٦) ۱۰,۷۰۳ ۱٤۸ القطاعنتائج 
 ٦٦۳,٥۷٦ ۹,٤۳۰ ٦۲۲,۹٥٥ ۳۱,۱۹۱ موجودات القطاع

 
 
 
 



 

 ۱٥                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المعلوماتإیضاحات حول 
                                                   ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل

 
 
 

 األدوات المالیة  ۱۸
 القیمة العادلة

 القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن بھ مبادلة أصل أو سداد إلتزام بین طرفین ملمین بالمعاملة وعلى أسس تجاریة.
ھا نیة أو حاجة لتصفیتھا، أو تقلیص حجم عملیات أیةمن أسس تعریف القیمة العادلة ھو إفتراض إستمراریة الشركة، بدون وجود 

 بصورة جوھریة، أو إجراء المعامالت بشروط غیر ُمنصفة.
 

 (أ) أدوات مالیة بالقیمة العادلة
 لة، بإستخدام طریقة التقییم.یبین الجدول التالي األدوات المالیة التي تظھر بالقیمة العاد

 بآالف الدنانیر البحرینیة
المستوى  (مراجعة) ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰

 األول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 الثالث
 اإلجمالي

     
     ستثمارات في أوراق مالیةا

 ۱٥,۱٤۸ ۱٥,۱٤۸ - - أدوات ملكیة تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
 - - - - تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةأدوات ملكیة 

     
 - - ۱٥,۱٤۸ ۱٥,۱٤۸ 

 
 بآالف الدنانیر البحرینیة

المستوى  (مدققة) ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

     
     ستثمارات في أوراق مالیةا

 ۱٥,۱٤۸ ۱٥,۱٤۸ - - خالل بیان الدخل أدوات ملكیة تظھر بالقیمة العادلة من
 ۳,٥٥٤ - - ۳,٥٥٤ أدوات ملكیة تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة

     
 ۳,٥٥٤ - ۱٥,۱٤۸ ۱۸,۷۰۲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۱٦                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المعلوماتإیضاحات حول 
                                                   ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل
 

 
 األدوات المالیة (یتبع) ۱۸

 
 (أ) أدوات مالیة بالقیمة العادلة (یتبع)

 
 الحركة في الموجودات المالیة في المستوى الثالث خالل الفترة: الجدول التالي یحلل

 
  سبتمبر ۳۰  دیسمبر ۳۱

۲۰۱٥  ۲۰۱٦  
  بآالف الدنانیر   بآالف الدنانیر 

   البحرینیة   البحرینیة
  (مراجعة)  (مدققة)

    
 ینایر ۱في  ۱٤۸,۱٥  ۱٤۸,۱٥

 أرباح / (خسائر) في بیان الدخل -  -
 مشتریات -  -
 سداد -  -
 محول إلى (من) المستوى الثالث -  -
    

۱٥,۱٤۸  ۱٥,۱٤۸  
 
 

، لم یكن ھناك أي تحویالت من المستوى األول والمستوى الثاني ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  لتسعةاخالل فترة 
 لمقاییس القیمة العادلة، أو أي تحویالت من وإلى المستوى الثالث.

 
 أدوات مالیة لیست بالقیمة العادلة )(ب

 یبین الجدول التالي مقارنة بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة:
 
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰
 بآالف الدنانیر  بآالف الدنانیر  
 البحرینیة   البحرینیة 
 (مراجعة)  (مراجعة) 

    الموجودات المالیة:
 ۳٥۸,٦۸۳  ۳٥۸,٦۸۳ موجودات التمویالت
 ٦۳,٦۸٥  ٦۳,٦۸٥ استثمار في صكوك

 ۱٥,۱٤۸  ۱٥,۱٤۸ )۱(استثمارات في أوراق مالیة 
 ۹۱,٦۰۱  ۹۱,٦۰۱ موجودات مشتراة لغرض التأجیر

 ۲,۱۲۷  ۲,۱۲۷ أقساط إیجارات مستحقة
    
 ٥۳۱,۲٥  ٤٤۳۱,۲٤٤ 

 
 

    المطلوبات المالیة:
 ٦۷,۷۱۲  ٦۷,۷۱۲ حسابات جاریة للعمالء

    
 ٦۷,۷۱۲  ٦۷,۷۱۲ 

 
 
 
 



 

 ۱۷                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المعلوماتإیضاحات حول 
                                                   ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل
 
 

 األدوات المالیة (یتبع)  ۱۸
 

 ) أدوات مالیة لیست بالقیمة العادلة (یتبع)(ب
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 بآالف الدنانیر  بآالف الدنانیر  
 البحرینیة   البحرینیة 
 (مدققة)  (مدققة) 

    الموجودات المالیة:
 ۳۱۸,۷۱٤  ۳۱۸,۷۱٤ موجودات التمویالت
 ٦۳,٥۳۳  ٦۳,٥۳۳ استثمار في صكوك

 ۱۸,۷۰۲  ۱۸,۷۰۲ )۱(استثمارات في أوراق مالیة 
 ٦۷,۸۱۱  ٦۷,۸۱۱ التأجیرموجودات مشتراة لغرض 

 ۱,۲۸۹  ۱,۲۸۹ أقساط إیجارات مستحقة
    
 ٤۹٤  ٥,٤٦٦۹٥,٤٦٦ 

 
 

    
    المطلوبات المالیة:

 ٦٥,۸٤۸  ٦٥,۸٤۸ حسابات جاریة للعمالء
    

 ٦٥,۸٤۸  ٦٥,۸٤۸ 
 

في أوراق مالیة تظھر بالتكلفة مطروحاً منھا مخصصات اإلنخفاض في القیمة لغیاب مقیاس معتمد ستثمارات االیتضمن ) ۱(
 ألف دینار بحریني).  ٤۹,۰۹۹: ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ألف دینار بحریني (  ٤۳,۷٥۳للقیمة العادلة بمبلغ 

 
 أسالیب التقییم

 
 استثمارات في أوراق مالیة

 ستخدام اسعار السوق في سوق نشط لألداة. االمدرجة بستثمارات لالتقیس المجموعة القیمة العادلة 
بالنسبة لبعض األدوات غیر المدرجة، تستخدم المجموعة نماذج الملكیة، التي یتم عادة تطویرھا من تقنیات تقییم معروفة 

لكن یتم تقدیرھا بناء على فرضیات. مدخالت للقیمة العادلة. بعض أو جمیع مدخالت ھذه النماذج قد ال تكون قابلة للرصد، و
 طرق التقییم تمثل توقعات السوق بصورة معقولة، ومقاییس عوامل المخاطر العوائد الكامنة في األداة المالیة.

یتم تسجیل تسویات التقییم للسماح لھوامش العرض والطلب، مخاطر السیولة، باإلضافة للعوامل األخرى. تعتقد اإلدارة أن 
 بصورة عادلة.ستثمارات االت التقییم ھذه ضروریة ومناسبة لعرض قیم ھذه تسویا

إنخفاض أو زیادة في مضاعف  %٥مما ینتج عن ستثمارات االاألثر المحتمل إلستخدام الفرضیات البدیلة المحتملة لتقییم 
ألف دینار بحریني. األثر المقابل سیكون في الربح  ۷۳٤بمبلغ  السوق سینتج عنھ زیادة أو إنخفاض في القیمة العادلة المعلنة

 أو الخسارة المعلنة من قبل المجموعة.



 

 ۱۸                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المعلوماتإیضاحات حول 
                                                   ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلل
 

 
 األدوات المالیة (یتبع) ۱۸

 
 أسالیب التقییم (یتبع)

 
 موجودات التمویل

لیة متوافق مع قیم السوق الحا في حالة موجودات التمویالت وأقساط اإلیجارات المستحقة، یكون متوسط معدل الربح للمحفظة
للتسھیالت المشابھة وبناءاً على ذلك وبعد األخذ بعین اإلعتبار التعدیالت المتعلقة بمخاطر المبالغ المدفوعة مقدماُ وتكالیف 

 .مخصصات انخفاض القیمة یتوقع أال تتغیر القیمة الحالیة جوھریاً مقارنة بالقیمة العادلة لھذه الموجودات
 

 یة أخرىأدوات مال
اإلیداعات لدى المؤسسات المالیة واإلیداعات من المؤسسات المالیة ھي لفترات قصیرة، وبالتالي فإن القیمة الدفتریة التختلف 
عن القیمة العادلة. اإلیداعات من المؤسسات غیر المالیة واألفراد الغیر قصیرة األجل یتم إعادة تسعیرھا على فترات منتظمة، 

یمة الدفتریة تعكس القیمة العادلة. القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى التختلف إختالفاً وبالتالي فإن الق
 جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة نتیجة لطبیعتھا قصیرة األجل.
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