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  المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

 المالية الموحدة المرحلية المختصرة  المعلومات
    ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  

    الصفحة                     المحــتويات
    

  
                

   ١      المختصرة المرحلية الموحدة المالية تقرير مدققي الحسابات عن مراجعة المعلومات
                   

                  المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة  
  

      ٢                المركز المالي الموحد المختصر
  ٣                  بيان الدخل الموحد المختصر

  ٥ -  ٤            بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
  ٦                صربيان التدفقات النقدية الموحد المخت

    ٧          بيان التغيرات في حسابات اFستثمار المقيدة الموحد المختصر
      ٨      اHعمال الخيرية الموحد المختصرالزكاة و  بيان مصادر واستخدامات صندوق

  ٢٠ -  ٩          إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
  
  
 
 
  





 ٢          المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحد المختصرالمركز المـالي بین
 بآالف الدنانیر البحرینیة           ٢٠١٥ یونیو ٣٠في كما

 
 دیسمبر ٣١  یونیو ٣٠ إیضاح 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
 (مدققة)  (مراجعة)  
 )معدلة(    

     الموجودات
 ٣٧,٣٦٠  ٨٥٠,٧٩٣ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٧٦,٠٠٦  ٥٢,٨٣٥  ودائع لدى مؤسسات مالیة
٢٩٥,٧٥٥ ٣٠٤,٥٠٩  موجودات التمویالت

 ٣٥,٩٧٨ ٩٦٨,٣٥٨ صكوك في استثمارات
٦٠,٩٤٥ ٦٨,٣٧٧ ١٠ ستثمارات في أوراق مالیةإ

 ٤٢,٩٨١  ٤٧,٧٦١  التأجیرموجودات مشتراة لغرض 
 ٧٩٨  ٦,٦٦٧  أقساط إیجارات مستحقة

 ٢,٦٠٤  ٢,٦٠٤  إستثمارات في شركات زمیلة
 ١٨,٩٨٧  ١٨,٩٨٧  إستثمارات عقاریة

٧,٨٩٣ ٦,٣٦٠ قید التطویر عقارات
 ٨,٨٢٤  ١٠,٧٠٩  موجودات أخرى
 ٨,٥١٧  ٨,٢٠٥ عقارات ومعدات

٥٩٦,٦٤٨ ٦٤٦,١٦٥الموجودات مجموع
 

     المطلوبات
 ٥٠,٢٠٨  ٤٠,٢١٨  ودائع من مؤسسات مالیة

 ٤٣,٧٨٢  ٥٠,٤٤٥  ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد
 ٤٧,٧١٨  ٥٦,١٥١  حسابات جاریة للعمالء

 ١٠,١١١  ٨,٥٣٦ مطلوبات أخرى

١٥١,٨١٩ ١٥٥,٣٥٠المطلوبات مجموع

 ٣٣٨,٩٣٤  ٣٨١,٤٥٩  حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
     

     حقوق الملكیة
 ١١٥,٤١٦  ١٠٠,٠٠٠  رأس المال

 ١,٥٣٥  -  وة إصدار أسھمعال
 ٦,٧٣٠  ٦,٧٣٠  إحتیاطي قانوني

 (٦,٣٥١)  (٧,٤٠٢)  أسھم خزینة
- ١٢٦  لالستثمارات العادلة القیمة احتیاطي

)١٤,٢٢٦( ٦,٨٢٣ / (خسائر متراكمة) مستبقاة أرباح

 ١٠٣,١٠٤  ١٠٦,٢٧٧ )٤(صفحة  األم الشركة لمساھمي العائدحقوق الملكیة  مجموع
    

٢,٧٩١ ٣,٠٧٩ مسیطرة غیر حصة

٥٩٦,٦٤٨ ٦٤٦,١٦٥ المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار وحقوق الملكیة مجموع
 
 

من قبل مجلس اإلدارة في    ١٩إلى  ٢المرحلیة المختصرة والتي تشتمل على الصفحات من  الموحدة اعتمدت المعلومات المالیة
 ٢٠١٥یولیو  ٢٩

 
خلیل إسماعیل المیر عبد الرحمن محمد جمشیرد. أحمد خلیل المطوع
الرئیس التنفیذي نائب رئیس مجلس اإلدارةرئیس مجلس اإلدارة

 



  ٣                   المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

          بيان الدخل الموحد المختصر
  البحرينية الدنانيربآ�ف               ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  

  
 المنتھية فيللستة أشھر 

 
  إيضاح  للث�ثة أشھر المنتھية في

يونيو  ٣٠  
٢٠١٥  

 (مراجعة)

يونيو  ٣٠
٢٠١٤  

  (مراجعة)
 (معّدلة)

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٥  

 (مراجعة)

يونيو  ٣٠
٢٠١٤  

  (مراجعة)
 (معّدلة)

 ٧٣٨ -  ٧٣٨ -  رسوم إدارة 
 ١٤٦ ١٣٤  ٢٨٤ ٢٥٧   إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية

إيراد من موجودات التموي%ت وموجودات 
  مشتراة لغرض التأجير 

 
٤,٣٣٣ ٤,٩٥٧  ٩,٦٠٨ ١٠,٤٥٧ 

 ٣٠٤ ١,٠٣٧  ٧١٥ ١,٩٤٥   صكوك إستثمارات في من إيراد
 (٣٥) ٧٨٠  ١٠٠ ٨٦٣   إيراد من إستثمارات في أوراق مالية

 ١,٠٢٦ ١,٥٦٨  ١,٥١٦ ١,٨٨١   إيرادات أخرىرسوم و 

ا.يرادات قبل العائد إلى أصحاب  مجموع
 ٦,٥١٢ ٨,٤٧٦  ١٢,٩٦١ ١٥,٤٠٣ ومصروفات على الودائع                                                                                                   حسابات ا.ستثمار

       
 (٢,٢٢٨) (١,٦٩٧)  (٤,٨١٩) (٣,٧١٨) ١٢   ا=ستثمار حسابات أصحاب إلى العائد: ُيطرح
: مصروفات على ودائع من مؤسسات ُيطرح

  مالية، ومؤسسات غير مالية وأفراد
 

(١,١٨٣) (١,٨١٩)  (٥٩٩) (٨١٦) 
       

 ٣,٤٦٨ ٦,١٨٠  ٦,٣٢٣ ١٠,٥٠٢  صافي ا.يرادات مجموع
     
     

 ١,٢٤٠ ١,٥١٣  ٢,٤١١ ٣,٠٤٢   تكلفة الموظفين
 ١٧٠ ١٢٢  ٣٢٦ ٢٤٨   إستھ%كمصروفات 

 ٩٧٧ ١,٢١٣  ١,٨٧٢ ٢,١٢٧   مصروفات أخرى
       

 ٢,٣٨٧ ٢,٨٤٨  ٤,٦٠٩ ٥,٤١٧  المصروفات مجموع
       

قبل مخصصات ا.نخفاض في  الفترة ربح
 القيمة

 
١,٠٨١ ٣,٣٣٢  ١,٧١٤ ٥,٠٨٥ 

       
 (٢٠) (٥٩٨)  (١٢٥) (٦٨٠) ١٣ قيمةالمخصصات ا=نخفاض في 

       
 ١,٠٦١ ٢,٧٣٤  ١,٥٨٩ ٤,٤٠٥  الفترةربح 

       
        :إلى العائد

 ٨٧٩ ٢,٤٥٢  ١,٢٢٥ ٤,١١٧   اHم الشركة مساھمي
 ١٨٢ ٢٨٢  ٣٦٤ ٢٨٨   مسيطرة غير حصة

       
  ١,٠٦١ ٢,٧٣٤  ١,٥٨٩ ٤,٤٠٥ 
       

        العائد لكل سھم
 ٠.٧٨٣ ٢.٥٤٩  ١.٠٩١ ٤.٢٦٥   العائد اHساسي لكل سھم (فلس)
 ٠.٧٨٣ ٢.٥٤٩  ١.٠٩١ ٤.٢٦٥   العائد المخفض لكل سھم (فلس)

  
  

  .٢٠إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



  ٤                                             المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  المختصر  الملكية الموحدبيان التغيرات في حقوق 
  البحرينية الدنانيربآ�ف                                                                                                                       ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 

      ا�م الشركة لمساھمي لعائدةا الملكية حقوق  إيضاح  
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠

    (مراجعة)
  

  رأس
  المال

ع$وة إصدار 
  أسھم

إحتياطي 
  قانوني

  أسھم
  خزينة

 حتياطيإ
 العادلة القيمة

  مجموعال  أرباح مستبقاة  ل$ستثمارات
غير  حصة

  مسيطرة
 مجموع

  الملكية حقوق
               

 ١٠٣,٠٥٧ - ١٠٣,٠٥٧  (١٤,٢٧٣) -  (٦,٣٥١)  ٦,٧٣٠ ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦   المعلن سابقاً  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
 ٢,٨٣٨ ٢,٧٩١ ٤٧  ٤٧ -  -  -  - -    )٣ إيضاح(راجع  التوحيد أثر

  ١٠٥,٨٩٥  ٢,٧٩١  ١٠٣,١٠٤  (١٤,٢٢٦)  -  (٦,٣٥١)  ٦,٧٣٠  ١,٥٣٥  ١١٥,٤١٦    )عدل(الم ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
                      

  ١٢٦  -  ١٢٦  -  ١٢٦  -  -  -  -    ل.ستثمارات العادلة القيمة في الحركة
  ٤,٤٠٥  ٢٨٨  ٤,١١٧  ٤,١١٧  -  -  -  -  -    الفترة ربح

             ا;يرادات والمصروفات المحتسبة مجموع
  ٤,٥٣١  ٢٨٨  ٤,٢٤٣  ٤,١١٧  ١٢٦  -  -  -  -    للفترة

                 
 - - -  ١٦,٩٥١ -  -  -  (١,٥٣٥)  (١٥,٤١٦)  ١١                                   المال رأس تخفيض

 (١,٠٨٤) - (١,٠٨٤)  - -  (١,٠٨٤)  -  -  -    أسھم خزينة مشتراة
 ٣٣ - ٣٣  - -  ٣٣  -  -  -    عنھا المتنازل ا:سھم تسوية

 (١٩) - (١٩)  (١٩) -  -  -  - -    الزكاة لصندوق المحول

 ١٠٩,٣٥٦  ٣,٠٧٩ ١٠٦,٢٧٧  ٦,٨٢٣ ١٢٦  (٧,٤٠٢)  ٦,٧٣٠ - ١٠٠,٠٠٠     ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في  الرصيد



  
  ٥                                             المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب

  
  المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

  البحرينية الدنانيربآ�ف                                                                                                                       ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  

      ا:م الشركة لمساھمي العائدة الملكية حقوق  
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠

  )(مراجعة 
    معدلة)(

  رأس
  المال

ع.وة إصدار 
  أسھم

 إحتياطي
  قانوني

  أسھم
  خزينة

 احتياطي
 العادلة القيمة

  ل.ستثمارات
خسائر 
  المجموع  متراكمة

 غير حصص
  مسيطرة

 حقوق مجموع
  الملكية

           
 ١٠٠,٠١١ - ١٠٠,٠١١  (١٧,٠١٤)  -  (٦,٣٥١)  ٦,٤٢٥ ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦ المعلن سابقاً  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

 ٢,٠٦١ ٢,٠٦١ -  -  -  -  -  - -  )٣ إيضاح(راجع  التوحيد أثر

 ١٠٢,٠٧٢ ٢,٠٦١ ١٠٠,٠١١ (١٧,٠١٤) -  (٦,٣٥١)  ٦,٤٢٥  ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦  (المعدل) ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
                    

 ١,٥٨٩ ٣٦٤ ١,٢٢٥ ١,٢٢٥ -  -  -  - -  الفترةربح 
                    اDيرادات والمصروفات مجموع

 ١,٥٨٩ ٣٦٤ ١,٢١٣  ١,٢١٣  -  -  -  -  -  للفترةالمحتسبة 

  ١٠٣,٦٦١ ٢,٤٢٥ ١٠١,٢٣٦  (١٥,٧٨٩)  -  (٦,٣٥١)  ٦,٤٢٥ ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦  (المعدل) ٢٠١٤ يونيو ٣٠كما في  الرصيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠إلى  ٢لمختصرة على الصفحات من تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية ا



  ٦                   المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

          الموحد المختصر النقدية التدفقاتبيان 
  البحرينية الدنانيربآ�ف                                                     ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  أشھر ستةلل    أشھر ستةلل  إيضاح  
  المنتھية في    المنتھية في    
  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠    
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  (مراجعة)    (مراجعة)    
  (معدلة)        
          نشطة التشغيلأ

 (١٤,٨٧٤)   ٢,٠٤٣    صافي التموي ت، موجوداتلـ)  مدفوعات/( مقبوضات
 (٣,٥٩٤)   (١٠,٦٤٩)    صافي التأجير، لغرض مشتراة لموجودات مدفوعات

 ٢,٠٧٩   -    رسوم إدارة مستلمة
 ٢٨٤   ٢٥٧    إيراد مستلم من ودائع قصيرة ا1جل 

 (٥,٥٣٨)   (٤,٦٤٩)   أرباح مدفوعة 1صحاب حسابات ا8ستثمار 
 ١١,٩٩٧   ٤٢,٥٢٥    ا8ستثمار حسابات أصحاب من مستلمة مبالغ صافي

 (٥,٤٥٧)   (٥,٦٥٦)   مبالغ مدفوعة للمصروفات 
  ٢,٧١٩   ١,٣٤٢   مبالغ مستلمة أخرى             

 (٣٣)   (٥٥)   مبالغ مصروفة في أعمال الخير 
 ٢٢,٥٥٥   ٩,٣٠٥    للعم�ء جارية حسابات من مستلمة مبالغ صافي
 ٦,٦٨٦   (٩,٩٩١)   صافي مالية، مؤسسات من ودائع
 (٢٤,١٧٤)   ٦,٦٦٣   صافي وأفراد، مالية غير مؤسسات من ودائع

  (١,٣٨٠)   (١,١٥٠)    صافي مدفوعات للحساب ا8حتياطي لدى مصرف البحرين المركزي
  (١,٨٢٠)   (١,١٨٣)    للودائع مدفوعة مصروفات

 (١٠,٥٥٠)  ٢٨,٨٠٢   أنشطة التشغيلمن/ (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية 
  

          نشطة ا&ستثمارأ
  (١٢,١٣١)    (٥٢,٩١٢)    صكوكشراء 

  -    (٨,٠١٢)    شراء إستثمارات في أوراق مالية
 ١,١٣٤  ٢٠,٦٨٥      بيع صكوك / استحقاقمبالغ مستلمة من 

 ١١,٦٣٠  -   بيع استثمارات في أوراق مالية   /مبالغ مستلمة من استحقاق 
 ٢٩٤  ٩١٦   إيرادات مستلمة من إستثمارات في صكوك

 ٢٧١  ٩١١     مستلمة من إستثمارات في أوراق مالية إيرادات/  أسھمأرباح 
  (٢٢٧)    ٦٤    معداتو عقارات )شراءبيع/ (

  ٩٧١    (٣٨,٣٤٨)   ا&ستثمار أنشطةمن   /فيالمستخدمة  النقدية التدفقات صافي
  

          التمويل أنشطة
  -    (١,٣٤٢)    الخزينة 1سھم مدفوعات

  -    (١,٣٤٢)   التمويل أنشطة فيالمستخدمة  النقدية التدفقات صافي
  

  (٩,٥٧٩)    (١٠,٨٨٨)    في النقد وما في حكمه صافي النقص
  ١٠٦,٥٠٨    ٩٦,٤٩١    بداية الفترةالنقد وما في حكمه كما في 

  ٩٦,٩٢٩    ٨٥,٦٠٣   نھاية الفترةالنقد وما في حكمه كما في 
  

          يشتمل النقد وما في حكمه على:
          نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منه الحساب ا8حتياطي لدى مصرف البحرين

  ٢٠,٨١٩    ٣٢,٧٦٨  ٨  المركزي)
  ٧٦,١١٠    ٥٢,٨٣٥    ودائع لدى مؤسسات مالية

   ٩٦,٩٢٩    ٨٥,٦٠٣  
  

  .٢٠إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



  ٧                                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحد المختصرفي حسابات ا�ستثمار المقيدة بيان التغيرات 
  البحرينية الدنانيربآ�ف                                                                                                                    ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠ في كما الرصيد  الفترةخ�ل  الحركة  ٢٠١٥يناير  ١ في كما الرصيد  (مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠
  

 عدد
 الوحدات
  (با��ف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

/ إستثمارات
(سحوبات) 

(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 تقييم إعادة
(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 إجمالي
 الدخل

(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 أسھم أرباح
 مدفوعة
(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 البنك رسوم
 كوكيل

(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 مصروفات
(بآ�ف  إدارية

 الدنانير
  )البحرينية

 عدد
 الوحدات
  (با��ف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

                          
  ٨,٣١٣  ١.٠٠  ٨,٣١٣  -  -  -  -  -  -  ٨,٣١٣  ١.٠٠  ٨,٣١٣  )١.م.م. (ريا ذ ل,ستثمار سفانا
  ٤,٧١٥  ٠.٠١  ٤٨,٠٨٢  (٩٢)  -  -  ٢٤٧  -  -  ٤,٥٦٠  ٠.٠٩  ٤٨,٠٨٢  )٤(ريا  المحدودة القابضة جناين

                        شادن ل,ستثمارات العقارية ذ.م.م. 
  ٤,٠٦٠  ١.٠٠  ٤,٠٦٠  -  -  -  -  -  (٤,٠٤٠)  ٨,١٠٠  ١.٠٠  ٨,١٠٠  )٥(ريا 
  ٩٩٣  ٠.٣٨  ٢,٦٣٣  -  -  -  -  -  -  ٩٩٣  ٠.٣٨  ٢,٦٣٣  )٦(ريا  المحدودة لوكاتا شركة

      ١٨,٠٨١      (٩٢)  -  -  ٢٤٧  -  (٤,٠٤٠)  ٢١,٩٦٦  

  

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ في كما الرصيد  الفترةخ=ل  الحركة  ٢٠١٤يناير  ١ في كما الرصيد  (مراجعة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠
  

 عدد
 الوحدات
  (با��ف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

/ إستثمارات
(سحوبات) 
  (با��ف)

 تقييم إعادة
(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 إجمالي
 الدخل

(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 أسھم أرباح
 مدفوعة
(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 البنك رسوم
 كوكيل

(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

 مصروفات
(بآ�ف  إدارية

 الدنانير
  )البحرينية

 عدد
 الوحدات
  (با��ف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآ�ف 
 الدنانير
  )البحرينية

  ٨,٧٧٢  ٥١٤.٤٨  ١٧.٠٥  -  -  -  -  ١(٩٦)  -  ٨,٨٦٨  ٥٢٠.١٢  ١٧.٠٥  العقاري الفرنسي الحارث صندوق
  ٨,٣٢٣  ١.٠٠  ٨,٣٢٣  -  -  -  -  -  -  ٨,٣٢٣  ١.٠٠  ٨,٣٢٣  )١.م.م. (ريا ذ ل,ستثمار سفانا
  ٥,٢٥٢  ٠.١١  ٤٨,٠٨٢  (٦٧)  -  -  ٥٥  -  -  ٥,٢٦٤  ٠.١١  ٤٨,٠٨٢  )٤(ريا  المحدودة القابضة جناين

                شادن ل,ستثمارات العقارية ذ.م.م.
  ٨,١٠٠  ١.٠٠  ٨,١٠٠  -  -  -  -  -  -  ٨,١٠٠  ١.٠٠  ٨,١٠٠  )٥(ريا  

  ٩٩٧  ٠.٣٤  ٢,٩٣٨  -  -  -  -  -  (٤)  ١,٠٠١  ٠.٣٤  ٢,٩٤٨  )٦(ريا  المحدودة لوكاتا شركة

      ٣١,٤٤٤      (٦٧)  -  -  ٥٥  (٩٦)  (٤)  ٣١,٥٥٦  

  
 يتضمن الربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم العم=ت اBجنبية كما في نھاية السنة. ١
  

  .٢٠إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



  
  

  ٨                          التجاري ش.م.بالمصرف الخليجي 
  

  الموحد المختصر صندوق ا"عمال الخيرية الزكاة و بيان مصادر وإستخدامات أموال
  البحرينية الدنانيربآ�ف                                                     ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  
 أشھر ستةلل    أشھر ستةلل  
 المنتھية في   المنتھية في  
 يونيو ٣٠   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 
      

       الخيرية ا�عمال الزكاة و صندوق أموال مصادر
  ٨٣٦    ٨٥٩  يناير ١ في كما الرصيد
  -    -  المصرف تبرعات
  ٦٥    ٣٤  ا�س�مية للشريعة مخالفة إيرادات

  ٩٠١   ٨٩٣  المصادر مجموع
        

         الخيرية ا�عمال الزكاة و صندوق أموال إستخدامات
  (٣٣)   (٥٥)  خيرية لمؤسسات تبرعات

  (٣٣)   (٥٥)  ا�ستخدامات مجموع
        
  ٨٦٨   ٨٣٨ ا�عمال الخيرية للفترة الزكاة و الرصيد غير الموزع �موال صندوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.٢٠إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



 

  ٩                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
 

  النشأة والنشاط الرئيسي ١
 ٢٤")، ھو شركة مساھمة بحرينية، تأسست في مملكة البحرين بتاريخ المصرفالمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب ("

. يعمل البنك بموجب ترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين ٥٥١٣٣وتحمل السجل التجاري رقم  ٢٠٠٤نوفمبر 
 على الموحدة المالية البيانات تشتمل البنك ُمدرجة في بورصة البحرين.أسھم  المركزي كمصرف إس�مي قطاع التجزئة.

  (معاً "المجموعة"). له التابعة والشركات للبنك المالية البيانات
  

، تم توحيد ٢٠١٤ديسمبر  ٣١لقائمة الشركات التابعة التي تم توحيدھا في البيانات المالية للسنة المنتھية في  با�ضافة
  ):٣على السياسة المحاسبية للمصرف (راجع إيضاح  لتعدي�تلالتالية بأثر رجعي، وذلك وفقاً الشركات التابعة 

  
 ا�سھم نسبة  ا�سم

  (%) المسيطرة
  العمل طبيعة

  ھيلز أوريكس في العقارات وبيع إنشاء  %١٠.٠٠  الكايمان جزر صروح، شركة
 دول في دخللل ُمدّرة عقارات وتأجير وبيع لشراء  %١٩.٠٨  الكايمان جزر الخليج، عقارات

  .الخليجي التعاون مجلس
  
  

  والعرض أساس ا�عداد ٢

أعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية ا�س�مية. ووفقاً لمتطلبات ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا�س�مية ودليل أنظمة مصرف 

ور التي R تتناولھا معايير المحاسبة المالية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة البحرين المركزي، بالنسبة لQم
لمعايير الدولية �عداد التقارير المالية ذات الع�قة. وتبعاً لذلك، تم عرض ا تتبعللمؤسسات المالية ا�س�مية، فإن المجموعة 

"التقارير المالية  – ٣٤ادات معيار المحاسبة الدولي رقم البيانات المالية الموحدة المرحلية بصورة مختصرة وفقاً �رش
  المرحلية".

إن المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة R تشمل كل المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة ويجب 
ذلك، تم تضمين إيضاحات  مع. ٢٠١٤سمبر دي ٣١قراءتھا مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھية في 

فھم التغيرات في المركز واVداء المالي للمجموعة منذ على جوھرية تؤثر بصورة أحداث ومعام�ت  بيانتفسيرية مختارة ل
  . ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آخر بيانات مالية موحدة سنوية كما في وعن السنة المنتھية في 

  
  

  السياسات المحاسبية الھامة ٣

المحاسبية وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ھي  السياسات
 التغييراتفيما عدا  ،٢٠١٤ديسمبر  ٣١نفسھا تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 
  :أدناه المبين النحو على ٢٠١٥يناير  ١الناتجة من التعدي�ت على المعايير المحاسبية الصادرة والسارية المفعول ابتداء من 

  

   التوحيد – ٢٣معيار المحاسبة المالي رقم  تعدي�ت  - أ

 رقم المالي محاسبةال معيار على تعدي�تأصدرت ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا�س�مية  ،الفترة خ�ل
 سيناريوھاتع وسّ وتُ  تتوضيحاالتعدي�ت  ھذهتستعرض . ٢٠١٥يناير  ١والتي أصبحت سارية المفعول ابتداء من  ٢٣

وعلى وجه الخصوص، تم  الجھات المستثمر فيھا.في  اVغلبية في التصويتلك المنشأة حقوق تتم�تقييم السيطرة عندما 
لتصويت في اVغلبية للك المؤسسة المالية ا�س�مية حقوق تتم�التعديل أنه عندما  بيني الواقع.السيطرة بحكم تقديم مبدأ 

) ٢ نفسھا؛ المنشأة أو ،المنشأة في ينا\خر) اRتفاق مع المساھمين ١قد توجد السيطرة  من خ�ل الجھة المستثمر فيھا، 
) السيطرة بحكم الواقع( ا�س�مية المالية مؤسسةال تصويت حقوق) ٣ اVخرى؛ التعاقديةالترتيبات  من الناتجة الحقوق
  .سبق مما مزيج) ٥ محتملة؛ تصويت حقوق) ٤



 

  ١٠                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
  السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)  ٣

  

  (يتبع) التوحيد – ٢٣معيار المحاسبة المالي رقم  تعدي�ت -أ
  

R يقدم توجيھاً محدداً لتقييم السيطرة على شركات اVغراض الخاصة،  ٢٣لذلك، فإن معيار المحاسبة المالي رقم  با�ضافة
وكان المصرف يلجأ للتوجيھات ذات الع�قة في المعايير الدولية �عداد التقارير المالية. نتيجة لتعديل المعيار الدولي �عداد 

لك السيطرة على شركات ت، قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية لتحديد متى تم(التوحيد) ١٠التقارير المالية رقم 
 إذا ما علىالسيطرة الجديد  نموذج يركز. ١٠اVغراض الخاصة لتتماشى مع المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم 

 مع مشاركتھا من المختلفة العوائد في الحقوق أو التعرضات الخاصة، اVغراض شركة على تسيطر المجموعة كانت
 حقوق لتقييم موسع توجيه تقديم تم الخصوص، وجه على. العوائد ھذه على لتأثير سلطتھا استخدام على وقدرتھا اRستثمار،
 امنفعتھ أجل من أساسي(بشكل  لعلى أنھا موكّ ستؤخذ في اRعتبار  والتي اRستثمار على القرارات اتخاذ في المجموعة

  ).         مستثمريھا لمنفعة أساسي(بشكل  وكيل على أنھا الذاتية)، ومتى ستؤخذ في اRعتبار
  

السيطرة على  اتقامت المجموعة بإعادة تقييم استنتاج ،المعدل ٢٣ رقم المالي المحاسبة لمعيار اRنتقالية لQحكام وفقاً 
ة فيما يتعلق باستثمارھا في شرك وعة بتغيير استنتاج السيطرة. نتيجة لذلك، قامت المجم٢٠١٥يناير  ١اRستثمارات بتاريخ 
ً  اتاحتسبن تياللوعقارات الخليج، شركة صروح المحدودة و  خ�ل من العادلة بالقيمة محتسبة ملكية حقوق كاستثمارات سابقا

. اRستنتاج مبني على التقييم أن المجموعة، إضافة لسلطتھا على اVنشطة ذات الع�قة كمدير استثمار، تستمر الملكية حقوق
مثل ھذه اRستثمارات.  توحدفي اRحتفاظ بتباين جوھري من مشاركتھا مع ھذه اRستثمارات. سابقاً، لم تكن المجموعة 

المعدل، قامت المجموعة بتطبيق التغيير في السياسة بأثر  ٢٣بة المالي رقم بالتالي، ووفقاً لQحكام اRنتقالية لمعيار المحاس
اRستثمار قد تم توحيده من تاريخ حصول المصرف على السيطرة.  كانلو  كمارجعي، وفامت بتعديل المبالغ ذات الع�قة 

  .الكمي للتغيير موضح أدناه اVثر
   

  المحاسبية السياسة على التغييرات أثر  - ب
  البحرينية الدنانير بآRف

      معلنة كانت كما  
ً   ٢٠١٤ يناير ١ – الموحد المالي المركز بيان   التعديل حسب  تابعة شركات  سابقا

     
 ٣٨,٨٤٩ ١ ٣٨,٨٤٨  البنوك وأرصدة النقد

 ٢٤٣,٨٩٦ )٩,٧٣٩( ٢٥٣,٦٣٥  التمويل موجودات
 ١٠,٧٧٨ ٤,١٩٥ ٦,٥٨٣  استثمارية عقارات
 ١٢,٤٨٣ ١٢,٤٨٣ -  تطويرية عقارات

  ٢٣,٠٩٠  )٢٥٢(  ٢٣,٣٤٢  أخرى موجودات
  ٥٤٨,٩٣٠  ٦,٦٨٨  ٥٤٢,٢٤٢  الموجودات مجموع

        
  ١٨,٧٩٧  )١٢٦(  ١٨,٩٢٣  للعم�ء جارية حسابات

  ١٢,١٦١  ٤,٧٥٢  ٧,٤٠٩  أخرى مطلوبات
  ١٥٤,٨٠٨  ٤,٦٢٦  ١٥٠,١٨٢  المطلوبات مجموع

        
        الملكية حقوق
  ٢,٠٦١  ٢,٠٦١  -  مسيطرة غير حصة
  )١٧,٠١٤(  -  )١٧,٠١٤(  متراكمة خسائر

  
  
  
  



 

  ١١                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
  

  السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)  ٣

   البحرينية الدنانير بآRف
      معلنة كانت كما  

ً   ٢٠١٤ ديسمبر ٣١   التعديل حسب  تابعة شركات  سابقا
     

 ٣٧,٣٦٠ ٢ ٣٧,٣٥٨  البنوك وأرصدة النقد
 ٢٩٥,٧٥٥ )٨,١٨٨( ٣٠٣,٩٤٣  التمويل موجودات

 ١٨,٩٨٧ ٥,٢٧٢ ١٣,٧١٥  استثمارية عقارات
 ٧,٨٩٣ ٧,٨٩٣ -  تطويرية عقارات

  ٨,٨٢٤  )٢٥٥(  ٩,٠٧٩  أخرى موجودات
  ٥٩٦,٦٤٨  ٤,٧٢٤  ٥٩١,٩٢٤  الموجودات مجموع

        
  ٤٧,٧١٨  )١١٠(  ٤٧,٨٢٨  للعم�ء جارية حسابات

  ١٠,١١١  ١,٩٩٦  ٨,١١٥  أخرى مطلوبات
  ١٥١,٨١٩  ١,٨٨٦  ١٤٩,٩٣٣  المطلوبات مجموع

        
        الملكية حقوق
  ٢,٧٩١  ٢,٧٩١  -  غير مسيطرة حصة

  (١٤,٢٢٦)  ٤٧  (١٤,٢٧٣)  خسائرمتراكمة

  
  الموحد الدخل بيان

  البحرينية الدنانير بآRف
       معلنة كانت كما  ٢٠١٤ مارس ٣١ المنتھية للفترة

   ً   التعديل حسب  تابعة شركات  سابقا
     

 ٩,٦٠٨ (٢٢٩) ٩,٨٣٧  وتموي2ت مشتراه لغرض التأجير إيراد من موجودات التموي2ت
 ١,٥١٦ ٦٢٧ ٨٨٩  أخرى إيرادات
  ١٢,٩٦١  ٣٩٨  ١٢,٥٦٣  ا;ستثمار حسابات حاملي عوائد قبل ا9يرادات مجموع

        
  ١,٨٧٢  ١٠  ١,٨٦٢  أخرى مصروفات

  ٤,٦٠٩  ١٠  ٤,٥٩٩  المصروفات مجموع
        

  ١,٥٨٩  ٣٨٩  ١,٢٠٠  الفترة ربح

  
وقد يتم  ،المستثمر فيھا لشركاتل ةيا�دار حساباتالو المدققة الحسابات باستخدام مؤقت أساس على أع�ه التسوية عمل تم

تعديلھا عند اRنتھاء من المعالجة المحاسبية لعملية اRستحواذ على ھذه الشركات. يتوقع المصرف اRنتھاء من التقييم 
   المحاسبي ل�ستحواذ خ�ل السنة الحالية، وR يتوقع أي فروقات جوھرية على اVرصدة المعلنة حالياً.  

  
  

  إدارة المخاطر المالية ٤

إن سياسات وأھداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة ھي نفسھا تلك التي تم ا�فصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة 
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١المدققة للسنة المنتھية في 

  
  



 

  ١٢                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
  

  التقديرات ٥

 إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتطلب من ا�دارة استخدام بعض التقديرات، واVحكام، والفرضيات
المحاسبية الھامة التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية واVرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، وا�يرادات 

عند إعداد ھذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة،  والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقيقية عن ھذه التقديرات.
قامت ا�دارة باستخدام اVحكام الجوھرية ذاتھا التي تم استخدامھا في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر 

  . ٢٠١٤ديسمبر  ٣١نة المنتھية في الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقھا على البيانات المالية الموحدة المدققة للس
  
  

عدا تعديل بعض المبالغ نتيجة  فيماغير مدققة. و راجعةمُ ھي معلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المعلومات إن  ٦
)، تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز المالي الموحد المختصر من البيانات ٣التغييرات على السياسة المحاسبية (إيضاح 

للدخل . وتم استخراج أرقام المقارنة للبيانات الموحدة المختصرة ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 
استخدامات صندوق ووالتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية والتغيرات في حسابات اRستثمارات المقيدة ومصادر 

 يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةاVعمال الخيرية من المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المراجعة للالزكاة و
٢٠١٤. 

  
  

أشھر المعلنة في ھذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة قد  الستةة ، فإن نتائج بسبب طبيعة عمل المجموع ٧
 Rتعكس جزءأ متناسباً من النتائج السنوية.

  
 

  حكمه في وما النقد ٨
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  الدنانير بآ;ف    الدنانير  بآ.ف  
  البحرينية     البحرينية  
  )مدققة(    (مراجعة)  
  (معدلة)      
      

 ٢,٥٥٠   ٤,٩٨٨  النقد
 ١٢,٨٠١   ١١,٢٠١  البنوك لدى أرصدة
      :المركزي المصرف لدى أرصدة

 ٥,١٣٤   ١٦,٥٧٩  الجاري الحساب -
  ١٦,٨٧٥    ١٨,٠٢٥  ا;حتياطي حساب -

  ٣٧,٣٦٠    ٥٠,٧٩٣  
  
  

  .اليومية العمليات Vغراض متوفر ليس المركزي البحرين مصرف لدى اRحتياطي حساب
  
  
  
  
  



 

  ١٣                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
 

  استثمار في صكوك ٩
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  الدنانير بآ;ف    الدنانير  بآ.ف  
  البحرينية     البحرينية  
  (مدققة)    (مراجعة)  
  (معدلة)      
      

      : دين أدوات
 ٣٠,٦١٩   ٦٧,٩٦٢  )المطفأة(بالتكلفة  مدرجة غير صكوك -
 ٣٩٨   ٣٩٦  )الدخل بيان خ2ل من العادلة(بالقيمة  مدرجة صكوك -

        
      : ملكية حقوق أدوات

  ٤,٩٦١    -  من خ2ل بيان الدخل) العادلة(بالقيمة  مدرجة ملكية حقوق صكوك -

  ٣٥,٩٧٨    ٦٨,٣٥٨  
  
  

  في أوراق مالية استثمار  ١٠
  

  ديسمبر ٣١    مارس ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  الدنانير بآ;ف    الدنانير  بآ.ف  
  البحرينية     البحرينية  
  (مدققة)    (مراجعة)  
  (معدلة)      
      

      :الدخل بيان خ2ل من العادلة بالقيمة
 ١٥,١٤٨   ١٥,١٤٨  )الدخل بيان خ2ل من العادلة(بالقيمة  مدرجة غير مالية أوراق -

        
      : الملكية حقوق خ2ل من العادلة بالقيمة

 ٤٥,٧٩٧   ٥٠,٠١١  )القيمة انخفاض منھا مطروحاً (بالتكلفة  مدرجة غير مالية أوراق -
  -    ٣,٢١٨  )الملكية حقوق خ2ل من العادلة بالقيمة( مدرجةمالية  أوراق -

  ٦٠,٩٤٥    ٦٨,٣٧٧  
  

المالية غير المدرجة المصنفة ضمن اRستثمارات بالقيمة العادلة من خ�ل حقوق الملكية تتكون من استثمارات في  اVوراق
أو تمثل استثمارات في مشاريع تروج لھا المجموعة. تظھر ھذه  خارجيينشركات مقفلة تدار من قبل مدراء استثمارات 

  وذلك في غياب مقياس موثوق للقيمة العادلة.    القيمةاRستثمارات بالتكلفة مطروحاً منھا انخفاض 
  

  المال رأس ١١

  تخفيض رأس المال  ) أ

، وافق المساھمون على شطب ٢٠١٥مارس  ٣٠اRعتيادي الذي عقد بتاريخ غير  اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 
 ١,٥٣٥ تسوية طريق عن، ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  كماألف دينار بحريني  ١٦,٩٥١جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ 

 تحقيق تم.  المدفوع المال رأس مقابل بحريني دينار ألف ١٥,٤١٦و اVسھم، إصدار ع�وة مقابل بحريني دينار ألف
وبالتالي تخفيض رأس المال المدفوع  مملوكة، أسھم ١٠ لكل سھماً  ١٥٤.١٦١.٠٨٤ إلغاء خ�ل من المال رأستخفيض 

 ١٠٠,٠٠٠( سھماً  ٠٠٠١.٠٠٠.٠٠٠. إلى) بحريني دينار ألف ٤١٦,١١٥سھماً ( ٠٨٤.١٦١.١٥٤.١للمصرف من 
  ).بحريني دينار ألف



 

  ١٤                        الخليجي التجاري ش.م.بالمصرف 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  

 الموظفين حوافزبرنامج    ) ب

 حوافز برنامج، أقر المساھمون ٢٠١٥مارس  ٣٠في اجتماع الجمعية العمومية السنوي اRعتيادي الذي عقد بتاريخ 
مصرف البحرين المركزي. الممارسات المثلى لنظام المكافآت حسب إرشادات  والمتوافق مع") البرنامج(" ينالموظف

  وفقا لمعاير إدارية قيد التنفيذ.  ينسھم للموظف  ٢,٠٨٩,٨٣٩، تم تخصيص البرنامج بنودبناء على 
 

  ا�ستثمار حسابات أصحاب إلى العائد ١٢

دينار بحريني) من اVصول الممولة من  ٥,٩١٠: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٨,١٦٤إجمالي بمبلغ ربح  عائد تحقيقتم 
ألف دينار بحريني)  ٤,٨١٩: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٣,٧١٨ مبلغ . تم تخصيصحقوق أصحاب حسابات ا�ستثمار

ألف دينار بحريني)  كحصة  ١,٠٩١: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( V٤,٤٤٦صحاب حسابات ا�ستثمار بعد خصم مبلغ 
     من رسوم المضاربة. مصرفال
  

 

  القيمة انخفاض مخصصات  ١٣
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  الدنانير بآ;ف    الدنانير  بآ.ف  
  البحرينية     البحرينية  
      

      تالتموي2 موجودات
 (٦٣)   ٥٢٧  محدد مخصص / (مسترد من)على محمل -
 ١٨٨   ١٥٣  جماعي مخصص على محمل -

  ١٢٥    ٦٨٠  
  

  معام<ت مع أطراف ذات ع<قة   ١٤

  اVرصدة والمعام�ت مع أطراف ذات ع�قة المبينة في ھذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كا\تي:
  

  البحرينية الدنانير بآRف
  شركــات  ٢٠١٥ يونيو ٣٠

  زميلة
موظفي ا4دارة 

  الرئيسيين
مساھمين 
رئيسيين / 
شركات لدى 

أعضاء مجلس 
ا4دارة حصص 

  فيھا

موجودات تحت 
ا4دارة (شاملة 
شركات ذات 

  أغراض خاصة)

  مجموعال

            
            الموجودات

  ٤,١٨٦  ٣,٨٥٢  -  -  ٣٣٤  موجودات التموي2ت
  ٢٦,٧٨٢  ٢٤,٤٩٨  ٢,٢٨٤  -  -  إستثمارات في أوراق مالية

  ٢,٦٠٤  -  -  -  ٢,٦٠٤  إستثمارات في شركات زميلة
  ٢,٢٢١  ٢,١٠٤  -  -  ١١٧  موجودات أخرى

            
            المطلوبات

  ١,٧٠٧  ١,٣١٥  ٢٧٥  -  ١١٧  حسابات جارية للعم2ء
  ٩,٨٠٣  ٨,٣٧٧  ١,٣١٧  -  ١٠٩  حقوق أصحاب حسابات ا9ستثمار

  
  
  
  



 

  ١٥                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
  

  معام�ت مع أطراف ذات ع�قة (يتبع)  ١٤
  البحرينية الدنانير بآRف

  للستة أشھر المنتھية في
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  شركــات
  زميلة

موظفي ا4دارة 
  الرئيسيين

مساھمين 
رئيسيين / 
شركات لدى 

أعضاء مجلس 
ا4دارة حصص 

  فيھا

موجودات تحت 
ا4دارة (شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
  خاصة)

  المجموع

            ا4يرادات
            إيراد من موجودات التموي2ت 

  ١٢٨  ١٠١  -  -  ٢٧  وموجودات مشتراة لغرض التأجير
            

            المصروفات
 ٦١ ٥٩  ١ -  ١  العائد إلى أصحاب حسابات ا9ستثمار

  ٥٤٨  -  -  ٥٤٨  -  تكلفة الموظفين
  ١٧  ١٧  -  -  -  مصروفات أخرى

  

  البحرينية الدنانير بآRف
   ٢٠١٤ يونيو ٣٠

  (معدلة)
  شركــات
  زميلة

موظفي ا9دارة 
  الرئيسيين

مساھمين 
رئيسيين / 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
ا9دارة حصص 

  فيھا

موجودات تحت 
ا9دارة (شاملة 
شركات ذات 

  أغراض خاصة)

  ا9جمالي

            الموجودات
  ٤,٣٣٩  ٣,٦٤٥  -  -  ٦٩٤  موجودات التموي2ت

  ٢٧,٢٠٩  ٢٤,٩٢٥  ٢,٢٨٤  -  -  إستثمارات في أوراق مالية
  ٢,٦٨١  -  -  -  ٢,٦٨١  إستثمارات في شركات زميلة

  ٢,٣٤١  ٢,٢٤١  -  -  ١٠٠  موجودات أخرى
            

            المطلوبات
  ١,٦٧٤  ١,١٠٠  ٢٧٣  -  ٣٠١  حسابات جارية للعم2ء

  ١٤,٠٧٦  ١١,٦٦٦  ١,٥٧٦  ٣٨١  ٤٥٣  حقوق أصحاب حسابات ا9ستثمار
  

  البحرينية الدنانير بآRف    
  للستة أشھر المنتھية في

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠
  (معدلة)

  شركــات
  زميلة

 ا9دارة موظفي
  الرئيسيين

 مساھمين
/  رئيسيين
 لدى شركات
 مجلس أعضاء
 حصص ا9دارة

  فيھا

 تحت موجودات
(شاملة  ا9دارة

 ذات شركات
 أغراض
  )خاصة

  المجموع

            ا9يرادات
  ٧٠٥  ٧٠٥  -  -  -  رسوم إدارية

            إيراد من موجودات التموي2ت 
  ١٥٦  ١٠٥  -  -  ٥١  وموجودات مشتراة لغرض التأجير 

  ٧٠٤  ٧٠٤  -  -  -  رسوم إدارية
 (٣٦)  (٣٦)  -  -  -  إيراد من إستثمارات في اوراق مالية

  
  المصروفات

          

  ١٦٦  ١٣٣  ٢١  ٤  ٨  ا9ستثمار حسابات أصحاب إلى العائد
  ٢٩١  -  -  ٢٩١  -  أخرى مصروفات
  ٢٩  ٢٩  -  -  -  القيمة في إنخفاض مخصصات



 

  ١٦                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
  

  وارتباطات التزامات   ١٥
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  الدنانير بآ;ف    الدنانير  بآ.ف  
  البحرينية     البحرينية  
      

 ٣٥,٨٩٧   ٦٤,٥٠٣  التمويل لتمديد مسحوبة غير التزامات
 ٨,٢٧٢   ٢٠,٠٠٦  مالية ضمانات

  
  

  .المساھمين موافقة على الحصول عند فقطيتم عملھا  وجدت، إن اVرباح، صافيتخصيصات    ١٦
  
  

  ا�دارة تحت موجودات  ١٧
يقوم البنك بتوفير خدمات إدارية، وإدارة إستثمارات وخدمات إستشارية لشركاته ا�ستثمارية، حيث تقوم المجموعة بإتخاذ 

  قرارات نيابة عن ھذه الشركات. لم يتم تضمين أي موجودات تحت ا�دارة في ھذه البيانات المالية الموحدة. 
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  الدنانير بآ;ف    الدنانير  بآ.ف  
  البحرينية     البحرينية  
      

 ٢١,٩٦٦   ١٨,٠٨١  المقيدة ا;ستثمار حسابات
 ١٦٢,٣٢١   ١٦٢,٣٢١  ا9دارة تحت أخرى موجودات

  
  

  القطاع بيانات ١٨
  
 مصرفية خدمات  ٢٠١٥ يونيو ٣٠

  إستثمارية
 مصرفية خدمات
  لIفراد تجارية

  المجموع  موزعــــة غـير

          
  ١٥,٤٠٣  -  ١٤,٠٦٠  ١,٣٤٣  القطاع إيرادات
  ٤,٤٠٥  (٣,١٥٨)  ٦,٧٥٤  ٨٠٩  القطاع نتائج

  ٦٤٦,١٦٥  ٩,٤٢٣  ٦٠٦,٩٧٩  ٢٩,٧٦٣  القطاع موجودات
  
   ٢٠١٤ يونيو ٣٠

  (معدلة)
 مصرفية خدمات

  إستثمارية
 مصرفية خدمات
  لQفراد تجارية

  المجموع  موزعــــة غـير

          
  ١٢,٩٦١  -  ٤,٨٥١  ٨,١١٠  القطاع إيرادات
  ١,٥٨٩  (٣,٣٦٠)  ٣,٧٣٤  ١,٢١٥  القطاع نتائج

 ٥٥٨,٩٨٤ ١٤,٦٧٩ ٤٧٠,١١٥ ٧٤,١٩٠  القطاع موجودات
  
  
  
  
  
  



 

  ١٧                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  

 ا�دوات المالية  ١٩

  القيمة العادلة

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

  القياس. 

دلة ھو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتھا، أو تقليص حجم عملياتھا من أسس تعريف القيمة العا
  بصورة جوھرية، أو إجراء المعام�ت بشروط مجحفة. 

  
  مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لQدوات المالية: يلي فيما
  
  العادلة القيمة    الدفترية القيمة  ٢٠١٥ يونيو ٣٠
  الدنانير بآ;ف    الدنانير  بآ.ف  
  البحرينية     البحرينية  

      المالية الموجودات
 ٥٠,٧٩٣   ٥٠,٧٩٣  البنوك وارصدة النقد

 ٥٢,٨٣٥   ٥٢,٨٣٥  مالية مؤسسات لدى إيداعات
 ٣٠٤,٥٠٩   ٣٠٤,٥٠٩  التموي2ت موجودات

  ٦٨,٣٥٨    ٦٨,٣٥٨  صكوك في استثمار
 ١٨,٣٦٦   ١٨,٣٦٦  )١( ملكية حقوق أسھمفي  استثمارات
 ٥٣,١٨٨   ٥٣,١٨٨  التأجير لغرض مشتراة موجودات

 ١,٢٤٠   ١,٢٤٠  أقساط إيجارات مستحقة
 ١٠,٠١٥   ١٠,٠١٥  أخرى موجودات

      

  ٥٥٩,٣٠٤   ٥٥٩,٣٠٤ 
      :المالية المطلوبات

 ٤٠,٢١٨   ٤٠,٢١٨  مالية مؤسسات من إيداعات
 ٥٠,٤٤٥   ٥٠,٤٤٥  وأفراد مالية غير مؤسسات من إيداعات
 ٥٦,١٥١   ٥٦,١٥١  للعم�ء جارية حسابات

 ٨,١٩٦   ٨,١٩٦  أخرى مطلوبات
      
  ١٥٥,٠١٠   ١٥٥,٠١٠ 

  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٨                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  

 اVدوات المالية (يتبع)  ١٩
  

  القيمة العادلة (يتبع)
  

  العادلة القيمة    الدفترية القيمة  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  الدنانير بآ;ف    الدنانير  بآ;ف  
  البحرينية     البحرينية  
      

      المالية الموجودات
 ٣٧,٣٦٠   ٣٧,٣٦٠  البنوك وارصدة النقد

 ٧٦,٠٠٦   ٧٦,٠٠٦  مالية مؤسسات لدى إيداعات
 ٢٩٥,٧٧٥   ٢٩٥,٧٧٥  التموي2ت موجودات

  ٣٥,٩٧٨    ٣٥,٩٧٨  صحكوك في استثمار
 ١٥,١٤٨   ١٥,١٤٨  )١( حقوق ملكية أسھم استثمارات
 ٤٢,٩٨١   ٤٢,٩٨١  التأجير لغرض مشتراة موجودات

 ٧٩٨   ٧٩٨  أقساط إيجارات مستحقة
 ٨,١٣٨   ٨,١٣٨  أخرى موجودات

      
  ٥١٢,١٨٤   ٥١٢,١٨٤ 
      

      :المالية المطلوبات
 ٥٠,٢٠٨   ٥٠,٢٠٨  مالية مؤسسات من إيداعات
 ٤٣,٧٨٢   ٤٣,٧٨٢  وأفراد مالية غير مؤسسات من إيداعات
 ٤٧,٧١٨   ٤٧,٧١٨  للعم�ء جارية حسابات

 ٩,٨٥٠   ٩,٨٥٠  أخرى مطلوبات
      

  ١٥١,٥٥٨   ١٥١,٥٥٨ 
  
  

 للقيمة معتمد مقياس غياب نتيجة  القيمة انخفاض منھا مطروحاً  بالتكلفة تظھر التي المالية اVوراق استثمارات ستثنيت) ١(
  ).بحريني دينار ألف  ٤٥,٧٩٧: ٢٠١٤ ديسمبر ٣١( بحريني دينار ألف ٥٠,٠١١ بمبلغ العادلة

  
  التقييمأساليب 

  
  مالية أوراق في استثمارات

  السوق في سوق نشط لQداة.  اسعارالمجموعة القيمة العادلة ل�ستثمارات المدرجة باستخدام  تقيس
 معروفة تقييم تقنيات من تطويرھا عادة يتم التي الملكية، نماذج المجموعة تستخدم المدرجة، غير اVدوات لبعض بالنسبة
.  فرضياتبلة للرصد، ولكن يتم تقديرھا بناء على . بعض أو جميع مدخ�ت ھذه النماذج قد R تكون قاالعادلة للقيمة

  .المالية اVداة في الكامنةالعوائد - عوامل المخاطر ومقاييس ،بصورة معقولة السوق توقعات تمثلمدخ�ت طرق التقييم 

 أن ا�دارة تعتقد. اVخرى للعوامل با�ضافة السيولة، مخاطر والطلب، العرض لھوامش للسماح التقييم تسويات تسجيل يتم
  .عادلة بصورة اRستثمارات ھذه قيم لعرض  ومناسبة ضرورية ھذه التقييم تسويات

 مضاعف% انخفاض/زيادة في ٥المحتمل Rستخدام الفرضيات البديلة المحتملة لتقييم اRستثمارات مما ينتج عن  اVثر
 أو الربح في سيكون المقابل اVثر. بحريني دينار ألف ٧٦١ بمبلغ المعلنة العادلة القيمة في انخفاض/زيادة عنه سينتج السوق

  .المجموعة قبل من المعلنة الخسارة
  
  
  



 

  ١٩                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
  

 اVدوات المالية (يتبع) ١٩
  

  التمويل موجودات
حالة موجودات التموي�ت ومستحقات ا�يجار، يكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قيم السوق الحالية  في

المبالغ المدفوعة مقدماُ وتكاليف  مخاطرب المتعلقة التعدي�ت ا�عتبار بعين اVخذ وبعدعلى ذلك  للتسھي�ت المشابھة وبناءاً 
  ية جوھرياً مقارنة بالقيمة العادلة لھذه الموجودات. لالقيمة يتوقع أR تتغير القيمة الحا انخفاضمخصصات 

  
  أخرى مالية أدوات

ھي لفترات قصيرة، وبالتالي فإن القيمة الدفترية R  ماليةالمؤسسات ال من ا�يداعاتو المالية المؤسسات لدى ا�يداعات
 علىتختلف عن القيمة العادلة. ا�يداعات مو المؤسسات غير المالية واVفراد ليست قصيرة اVجل ويتم إعادة تسعيرھا 

 � اVخرى المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة. العادلة القيمة تعكس الدفترية القيمة فإن وبالتالي منتظمة، فترات
  .اVجل قصيرة لطبيعتھا نتيجة الدفترية قيمتھا عن جوھرياً  اخت�فاً  تختلف

  
  العادلة لقيمةالتسلسل الھرمي ل

 المختلفة المستويات تحديد تم. التقييم طريقة بإستخدام وذلك العادلة، بالقيمة تظھر التي ا�ستثمار أدوات التالي الجدول يحلل
  :التالي النحو على

 .متطابقة ومطلوبات لموجودات نشطة أسواق في) المعّدلة(غير  المدرجة اVسعار: اVول المستوى •

 على رصدھا يمكن والتي اVول المستوى في المشمولة  المدرجة اVسعار غير أخرى ُمدخ�ت: الثاني المستوى •
 ).اVسعار منة شتق(م مباشرة غير بطريقة أو(كاVسعار)  مباشرة بطريقة سواءاً  المطلوبات، أو الموجودات

 قابلة غير(ُمدخ�ت للرصد القابلة السوق بيانات على مبنية غير تكون مطلوبات أو لموجودات ُمدخ�ت: الثالث المستوى •
 ).للرصد

  
 المستوى  ٢٠١٥ يونيو ٣٠

  اJول
 المستوى
  الثاني

 المستوى
  الثالث

  ا4جمالي

          
          مالية أوراق في إستثمارات

          من العادلة بالقيمة تظھر الملكية حقوق في إستثمار أدوات
  ١٥,١٤٨  ١٥,١٤٨  -  -  الدخل بيان خ2ل

  خ2ل من العادلة بالقيمة تظھر أدوات إستثمار في حقوق الملكية
  ٣,٢١٨  -  -  ٣,٢١٨  الملكية حقوق
  خ2ل من العادلة بالقيمة تظھر ديون في إستثمار أدوات

  ٣٩٦  -  -  ٣٩٦  الدخل بيان
          
  ١٨,٧٦٢  ١٥,١٤٨  -  ٣,٦١٤  

  
 المستوى  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  اSول
 المستوى
  الثاني

 المستوى
  الثالث

  ا9جمالي

          
          مالية أوراق في إستثمارات

      من العادلة بالقيمة تظھر الملكية حقوق في إستثمار أدوات
  ٢٠,١٠٩  ١٥,١٤٨  -  ٤,٩٦١  الدخل بيان خ2ل
      خ2ل من العادلة بالقيمة تظھر ديون في إستثمار أدوات

  ٣٩٨  -  -  ٣٩٨  الدخل بيان
      
  ٢٠,٥٠٧  ١٥,١٤٨  -  ٥,٣٥٩  

  
  
  



 

  ٢٠                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  

  
 اVدوات المالية (يتبع) ١٩

  
  (يتبع) العادلة لقيمةالتسلسل الھرمي ل

  

  خ�ل الفترة: ٣الجدول التالي يحلل الحركة في الموجودات المالية في المستوى 
  

    يونيو ٣٠    ديسمبر ٣١
٢٠١٥    ٢٠١٤    

    الدنانير  بآ;ف    الدنانير  بآ;ف
     البحرينية     البحرينية

        
  يناير ١في   ١٥,١٤٨    ١٤,٩٥٩

  أرباح / (خسائر) في بيان الدخل  -    -
  مشتريات  -    ١٨٩

  سداد  -    -
  ٣محول إلى (من) المستوى   -    -
        

  يونيو ٣٠في   ١٥,١٤٨    ١٥,١٤٨
  
  

 لمقاييس ٢ والمستوى ١ المستوى من تحوي�ت أي ھناك يكن لم، ٢٠١٥ يونيو ٣٠ في المنتھية أشھر الستة فترة خ�ل
  .٣ المستوى وإلى من تحوي�ت أي أو العادلة،القيمة 

  
  

 المقارنة أرقام  ٢٠

). ٣(راجع إيضاح  ٢٣تطبيق التعدي�ت على معيار المحاسبة المالي رقم  عندالفترة السابقة  مبالغتم إعادة تصنيف بعض 
  .المختصرة الموحدة المالية البيانات في وا�فصاحات ا�يضاحات على �حقة تعدي�ت إلى ھذا أدى كما


