
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 1026 ٌونٌو 30
 المختصرة المرحلٌةالمالٌة الموحدة  المعلومات

  
 
 
 
 
 

 التجزئة( قطاع -)مسجل لدى مصرف البحرٌن المركزي كمصرف إسالمً  55133 : رقم السجل التجاري
   

 مرفؤ البحرٌن المالً : المكتب المسجل
 الشرقً المرفؤ برج  
 60002.ب. ص  
 البحرٌن مملكة - المنامة  
   

 رئٌس مجلس اإلدارة  - عد.  أحمد خلٌل المطو   : أعضاء مجلس اإلدارة
 اإلدارة مجلس رئٌس نائب  -محمد جمشٌر  عبدالرحمن  
 شوٌطر عبدالكرٌم عبدهللا  
ع محمد بشار    المطو 
ٌ س أحمد هشام    الر
 ثانً آل راشد خالد  
اك محمد    المطٌر بر 
 المطٌري سٌف مصب ح  
 فخرو قاسم طارق  
   

 المٌر إسماعٌل خلٌل : الرئٌس التنفٌذي 
   

 صالحمحمد عبدهللا  : سكرتٌر مجلس اإلدارة
   

 البحرٌن -جً فخرو  إم بً كً : الحسابات مدققو



 المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة  المعلومات
  1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل
 
 

  الصفحة           المحــتوٌات
  

 
        

  1   المختصرة المرحلٌة الموحدة المالٌة تقرٌر مدققً الحسابات عن مراجعة المعلومات
           

         المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة  
 

   2        المركز المالً الموحد المختصر
 3         بٌان الدخل الموحد المختصر

 5 - 4      بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحد المختصر
 6        بٌان التدفقات النقدٌة الموحد المختصر

   7     بٌان التغٌرات فً حسابات االستثمار المقٌدة الموحد المختصر
   8   األعمال الخٌرٌة الموحد المختصرالزكاة و  بٌان مصادر واستخدامات صندوق

 18 - 9     إٌضاحات حول المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة
 
 
 
 
 





 ٢          المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 
 وحد المختصرالم المركز المـالي نابی

 بآالف الدنانیر البحرینیة           ٢٠١٦ یونیو ٣٠في  كما
 
 دیسمبر ٣١  یونیو ٣٠ إیضاح 
  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 (مدققة)  (مراجعة)  
     

      الموجودات
 ٤١,٢٨٦  ٢٧,٤٨٠ ٨ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٤٣,٩٥٣  ٣٤,٨٧٣  ودائع لدى مؤسسات مالیة

 ٣١٨,٧١٤  ٣٥٠,٦٤٤  موجودات التمویالت

 ٦٣,٥٣٣  ٥٥,٣٩٤ ٩ صكوك في استثمارات

 ٦٧,٨١١  ٨٩,٠٢٤  موجودات مشتراة لغرض التأجیر

 ١,٢٨٩  ١,٤٧٧  أقساط إیجارات مستحقة

 ٦٧,٨٠١  ٥٨,٩٠١ ١٠ ستثمارات في أوراق مالیةإ

 ٢,٦٠٥  ٢,٦٠٥  إستثمارات في شركات زمیلة

 ١٩,٠٧١  ١٩,٠٧١  إستثمارات عقاریة

 ٦,٩٥٢  ٦,١٧٣  قید التطویر عقارات

 ١٢,٦٧٥  ٩,٦٨٩  موجودات أخرى

 ٨,٢٨٥  ٨,٠٢٥  عقارات ومعدات

 ٦٥٣,٩٧٥  ٦٦٣,٣٥٦  الموجودات مجموع

 
     المطلوبات

 ٤٧,٠٠٧  ٦١,٣٧٠  ودائع من مؤسسات مالیة

 ٤٨,٣١١  ٥٩,٤٩٧  ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد

 ٦٥,٨٤٨  ٥٥,١٣٩  حسابات جاریة للعمالء

 ٩,٨٣٧  ٩,٣٩٦  مطلوبات أخرى

 ١٧١,٠٠٣  ١٨٥,٤٠٢  المطلوبات مجموع

 ٣٧١,٢٧١  ٣٦٢,٥٣٨  حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

     

     حقوق الملكیة

 ١٠٠,٠٠٠  ١٠٥,٠٠٠ ١١ رأس المال

 ٧,٤١١  ٧,٤٣١  إحتیاطي قانوني

 (٨,١٣٦)  (٨,٨٣٢)  أسھم خزینة

 (٢٨٤)  (١٢٦)  ینبرنامج خطة حوافز الموظف

 (٨٦)  -  لالستثمارات العادلة القیمة احتیاطي

 ٨,٩٩٨  ٨,١٨٩  مستبقاة أرباح

 ١٠٧,٩٠٣  ١١١,٦٦٢  )٤(صفحة  األم الشركة لمساھمي العائدحقوق الملكیة  مجموع

     
 ٣,٧٩٨  ٣,٧٥٤  مسیطرة غیر حصة

  لكیةالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار وحقوق الم مجموع
 

٦٦٣,٣٥٦  
 

٦٥٣,٩٧٥ 

 
 

 ٤من قبل مجلس اإلدارة في  ١٨إلى  ٢المرحلیة المختصرة والتي تشتمل على الصفحات من  الموحدة المالیة تم إعتماد المعلومات
 ، ووقعھا بالنیابة عن المجلس:٢٠١٦ أغسطس

 

   
 خلیل إسماعیل المیر عبد الرحمن محمد جمشیر د. أحمد خلیل المطوع

 الرئیس التنفیذي نائب رئیس مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة رئیس



 3          المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

      بٌان الدخل الموحد المختصر
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف          1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل

 
  

 للستة أشهر المنتهٌة فً

 

  إٌضاح  للثالثة أشهر المنتهٌة فً

ٌونٌو  30  

1026 

 )مراجعة(

ٌونٌو  30

2015 

 )مراجعة(

 

ٌونٌو  30 

1026 

 )مراجعة(

ٌونٌو  30

2015 

 )مراجعة(

 

 إٌراد من ودائع لدى مإسسات مالٌة

  

341 

 

257 
 

 

167 

 

134 

إٌراد من موجودات التموٌالت وموجودات 
 مشتراة لغرض التؤجٌر 

  

124715 

 

104457 
  64621 44957 

 14037 499  14945 14351  صكوك إستثمارات فً من إٌراد

 780 147  863 319  إٌراد من إستثمارات فً أوراق مالٌة

 14568 949  14881 14905  إٌرادات أخرى

اإلٌرادات قبل العائد إلى أصحاب  مجموع
 0,303  154403 26,632  حسابات اإلستثمار

 

84476 

 
 

     

األستثمار  ٌطرح: العائد إلى أصحاب حسابات

 قبل حصة البنك كمضارب

 

(84188) (84164)    (44352) (44107) 
 24410 2,598  44446 44748  حصة البنك كمضارب

 (14697) (2,755)  (34718) (3,550)   اإلستثمار حسابات أصحاب إلى العائد

       
مصروفات على ودائع من مإسسات مالٌة، 

 ومإسسات غٌر مالٌة وأفراد
 

(14195) (14183)  (647) (599) 

       

 64180 5,101  104502 22,116  صافً اإلٌرادات مجموع

       

       

 14513 14986  34042 34556  تكلفة الموظفٌن

 122 133  248 269  مصروفات إستهالك

 14213 14364  24127 24406  مصروفات أخرى

       

 24848 3,503  54417 6,132  المصروفات مجموع

       

قبل مخصصات اإلنخفاض فً  الفترة ربح

 الموجودات قٌمة

  

5,765 

 

54085 
 1,511 34332 

       

 (598) (14161)  (680) (1,592) 12 قٌمةالمخصصات اإلنخفاض فً 

       

 24734 2,330  44405 5,273  الفترةربح 

       

       :إلى العائد

 24452 1,371  44117 4,217  األم الشركة مساهمً

 282 (33)  288 (44)  مسٌطرة غٌر حصة

       

  5,273 44405  1,338 24734 

       

       العائد لكل سهم

 2.549 2.305  4.265 5.302  لكل سهم )فلس( خف ضو الم العائد األساسً

 

 .18إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة على الصفحات من 



 4                              المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المختصر بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحد
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                                                                                       1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .18إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة على الصفحات من 

   األم الشركة لمساهمً لعائدةا الملكٌة حقوق  

 1026 ٌونٌو 30
  )مراجعة(

 

 رأس
 المال

عالوة إصدار 
 أسهم

إحتٌاطً 
 قانونً

 أسهم
 خزٌنة

أسهم خطة 
حوافز 
 الموظفٌن

 حتٌاطًإ
 العادلة القٌمة

 لالستثمارات
أرباح 
 مجموعال مستبقاة

غٌر  حصة
 مسٌطرة

 مجموع
 حقوق
 الملكٌة

  2016ٌناٌر  1الرصٌد فً 
 

 

200,000 - 7,522 (0,236) (105) (06) 0,110 207,103 3,710 222,702 

فً  لالستثمارات العادلة القٌمة فً الحركة
 األوراق المالٌة

 
- - - - - 322 - 322 - 322 

 (236) - (236) - (236) - - - - -  مالٌةً أوراق إستثمارات فبٌع 

 4,173 (44) 4,217 4,217 - - - - - -  الفترة ربح

            اإلٌرادات والمصروفات المحتسبة مجموع

 5,151 (55) 5,303 5,127 06 - - - - -  للفترة

            

 - - - (54000) - - - - - 54000                                   منحةسهم أإصدار 

 - - - (20) - - - 20 - -  قانونًالحتٌاطً إلمحول إلى اال

 (696) - (696) - - - (696) - - -  أسهم خزٌنة مشتراةصافً 

 158 - 158 - - 158 - - - -  الموظفٌنحوافز برنامج  تحت إصدار أسهم
 (6) - (6) (6) - - - - - -  الزكاة لصندوق المحول

 225,526 755,3 222,661 0,201 - (216) (0,031) 7,532 - 205,000   1026 ٌونٌو 30كما فً  الرصٌد



 

 5                              المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المختصر بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحد
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                                                                           )ٌتبع(     1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل
 

 

 
 
 
 
 

 .18إلى  2لمختصرة على الصفحات من تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة ا

   األم الشركة لمساهمً لعائدةا الملكٌة حقوق  

 2015 ٌونٌو 30
  )مراجعة(

 

 رأس
 المال

عالوة إصدار 
 أسهم

إحتٌاطً 
 قانونً

 أسهم
 خزٌنة

أسهم خطة 
حوافز 
 الموظفٌن

 حتٌاطًإ
 العادلة القٌمة

 مجموعال أرباح مستبقاة لالستثمارات
غٌر  حصة

 مسٌطرة
 حقوق مجموع

 الملكٌة

            
            2015ٌناٌر  1الرصٌد فً 

 1034057 - 1034057 (144273) - - (64351) 64730 14535 1154416  كما تم اإلعالن عنه
 24838 24791 47 47 - - - - - -  التوحٌد أثر

ل 2015ٌناٌر  1فً  الرصٌد  1054895 24791 1034104 (144226) - - (64351) 64730 14535 1154416  المعد 
            

 126 - 126 - 126 - - - - -  لالستثمارات العادلة القٌمة فً التغٌر
 44405 288 44117 44117 - - - - - -  الفترة ربح

            اإلٌرادات والمصروفات المحتسبة مجموع
 44531 288 44243 44117 126 - - - - -  للفترة

            
 - - - 164951 - - - - (14535) (154416)                                     المال رأس تخفٌض

 (14084) - (14084) - - - (14084) - - -  أسهم خزٌنة مشتراة
 33 - 33 - - - 33 - - -  أسهم الحوافز الملغاة تسوٌة
 (19) - (19) (19) - - - - - -  الزكاة لصندوق المحول

 1094356 34079 1064277 64823 126 - (74402) 64730 - 1004000   2015 ٌونٌو 30كما فً  الرصٌد



 6          المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

      الموحد المختصر النقدٌة التدفقاتبٌان 
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                     1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل
 

 أشهر ستةلل  أشهر ستةلل إٌضاح 
 المنتهٌة فً  المنتهٌة فً  

 ٌونٌو 30  ٌونٌو 30  

  1026  2015 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
     نشطة التشغٌلأ
 24043  (204874)  صافً التموٌالت، موجودات مقبوضات/لـ( مدفوعات)

 (104649)  (214401)  صافً التؤجٌر، لغرض مشتراة لموجودات مدفوعات

 257  341  إٌراد مستلم من ودائع قصٌرة األجل 

 (44649)  (44192)  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات اإلستثمار 

 424525  (84732)  صافً، اإلستثمار حسابات أصحاب من مستلمة مبالغ )مدفوعات(/

 (54656)  (54408)  مبالغ مدفوعة للمصروفات 

 14342  14905  مبالغ مستلمة أخرى             

 (55)  (35)  مبالغ مصروفة فً أعمال الخٌر 

 94305  (104710)   للعمالء جارٌة حسابات من مستلمة مبالغ )مدفوعات(/ صافً

 (94991)  144363  صافً مالٌة، مإسسات من ودائع

 64663  114187  صافً وأفراد، مالٌة غٌر مإسسات من ودائع

 (14150)  (815)   صافً مدفوعات للحساب اإلحتٌاطً لدى مصرف البحرٌن المركزي

 (14183)  (14195)   للودائع مدفوعة مصروفات

  أنشطة التشغٌل من/ )المستخدمة فً(  صافً التدفقات النقدٌة
 

(55,566) 

 

284802  
 

     نشطة اإلستثمارأ
 (524912)  (94701)  صكوكشراء 

 (84012)  (84)  إستثمارات فً أوراق مالٌة شراء

 204685  174643    بٌع صكوك / تسوٌةمبالغ مستلمة من 

 -  124383  بٌع استثمارات فً أوراق مالٌة   / تسوٌةمبالغ مستلمة من 

 -  779  إٌرادات من بٌع استثمارات عقارٌة

 916  14166  إٌرادات مستلمة من إستثمارات فً صكوك

 911  347   مستلمة من إستثمارات فً أوراق مالٌة إٌرادات

 64  (9)  ، صافًمعداتو عقارات شراء

 (384348)  11,515  اإلستثمار أنشطة (فًالمستخدمة ) / من النقدٌة التدفقات صافً
 

     التموٌل أنشطة
 (14342)  (659)  الخزٌنة شراء أسهم

 (14342)  (651)  التموٌل أنشطة فًالمستخدمة  النقدٌة التدفقات صافً
 

 (104888)  (13,702)  خالل الفترة فً النقد وما فً حكمه صافً النقص

 964491  664369  بداٌة الفترةالنقد وما فً حكمه كما فً 

 854603  51,660  نهاٌة الفترةالنقد وما فً حكمه كما فً 
 

     ٌشتمل النقد وما فً حكمه على:
     لدى البنوك )مستبعد منه الحساب اإلحتٌاطً لدى مصرف البحرٌننقد وأرصدة 
 324768  74795 8 المركزي(

 524835  344873  ودائع لدى مإسسات مالٌة

  51,660  854603 

 
 .18إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة على الصفحات من 



 7                       الخلٌجً التجاري ش.م.بالمصرف 
 

 الموحد المختصرفً حسابات اإلستثمار المقٌدة بٌان التغٌرات 
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                                                                                    1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل
 
 

 1026 ٌونٌو 30 فً كما الرصٌد الفترةخالل  الحركة 1026ٌناٌر  2 فً كما الرصٌد )مراجعة( 1026 ٌونٌو 30

 

 عدد
 الوحدات
 )باآلالف(

 متوسط
 للسهم القٌمة

)بالدٌنار 
 (البحرٌنً

 المجموع
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

/ إستثمارات
)سحوبات( 
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 تقٌٌم إعادة
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 إجمالً
 الدخل
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 أسهم أرباح
 مدفوعة
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 البنك رسوم
 كوكٌل
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 مصروفات
)بآالف  إدارٌة

 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 عدد
 الوحدات
 )باآلالف(

 متوسط
 للسهم القٌمة

)بالدٌنار 
 (البحرٌنً

 المجموع
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

             
 84313 1.00 84313 - - - - - - 84313 1.00 84313 (1.م.م. )رٌا ذ لإلستثمار سفانا
 - - - - - - - - (84500)  84500 0.18 484082 (4)رٌا  المحدودة القابضة جناٌن

             شادن لإلستثمارات العقارٌة ذ.م.م. 
  34652 1.00  34652 - - - - - (76) 34728 1.00 34728 (5)رٌا 
 993 0.38 24633 - - - - - - 993 0.38 24633 (6)رٌا  المحدودة لوكاتا شركة

   12,535 (0,576) - - - - -   21,150  

 

 2015 ٌونٌو 30 فً كما الرصٌد الفترةخالل  الحركة 2015ٌناٌر  1 فً كما الرصٌد )مراجعة( 2015 ٌونٌو 30

 

 عدد
 الوحدات
 )باآلالف(

 متوسط
 للسهم القٌمة

)بالدٌنار 
 (البحرٌنً

 المجموع
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

/ إستثمارات
)سحوبات( 
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 تقٌٌم إعادة
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 إجمالً
 الدخل
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 أسهم أرباح
 مدفوعة
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 البنك رسوم
 كوكٌل
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 مصروفات
)بآالف  إدارٌة

 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 عدد
 الوحدات
 )باآلالف(

 متوسط
 للسهم القٌمة

)بالدٌنار 
 (البحرٌنً

 المجموع
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

             
 84313 1.00 84313 - - - - - - 84313 1.00 84313 (1.م.م. )رٌا ذ لإلستثمار سفانا
 44715 0.10 484082 (92) - - 247 - - 44560 0.09 484082 (4)رٌا  المحدودة القابضة جناٌن

             شادن لإلستثمارات العقارٌة ذ.م.م. 
 44060 1.00 44060 - - - - - (44040) 84100 1.00 84100 (5)رٌا 
 993 0.38 24633 - - - - - - 993 0.38 24633 (6)رٌا  المحدودة لوكاتا شركة

   214966 (44040) - 247 - - (92)   184081 

 
 .18إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة على الصفحات من 



 8                  المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 الموحد المختصر صندوق األعمال الخٌرٌة الزكاة و بٌان مصادر وإستخدامات أموال
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                     1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل
 

 
 أشهر ستةلل  أشهر ستةلل 

 المنتهٌة فً  المنتهٌة فً 

 ٌونٌو 30  ٌونٌو 30 

 1026  2015 

    
     الخٌرٌة األعمال الزكاة و صندوق أموال مصادر
 859  727 ٌناٌر 1 فً كما الرصٌد

 34  24 اإلسالمٌة للشرٌعة مخالفة إٌرادات

 893  752 المصادر مجموع

    

     الخٌرٌة األعمال الزكاة و صندوق أموال إستخدامات

 (55)  (35) خٌرٌة لمإسسات تبرعات

 (55)  (35) اإلستخدامات مجموع

    

 838  726 األعمال الخٌرٌة للفترة الزكاة و الرصٌد غٌر الموزع ألموال صندوق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.18إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة على الصفحات من 
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 المالٌة الموحدة المختصرة معلوماتإٌضاحات حول ال
                                                   1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل

 
 

 المنشؤة 2

 24"(، هو شركة مساهمة بحرٌنٌة، تؤسست فً مملكة البحرٌن بتارٌخ المصرفالمصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب )"
البحرٌن . ٌعمل البنك بموجب ترخٌص ممنوح من قبل مصرف 55133وتحمل السجل التجاري رقم  2004نوفمبر 

 على الموحدة المالٌة البٌانات تشتمل أسهم البنك ُمدرجة فً بورصة البحرٌن. المركزي كمصرف إسالمً قطاع التجزئة.
 )معام "المجموعة"(. له التابعة والشركات للبنك المالٌة البٌانات

 
 والعرض أساس اإلعداد 1

أعدت المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة وفقام لمعاٌٌر المحاسبة المالٌة الصادرة عن هٌئة المحاسبة والمراجعة 
للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة. ووفقام لمتطلبات هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة ودلٌل أنظمة مصرف 

ور التً ال تتناولها معاٌٌر المحاسبة المالٌة الصادرة عن هٌئة المحاسبة والمراجعة البحرٌن المركزي، بالنسبة لألم
لمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ذات العالقة. وتبعام لذلك، تم عرض ا تتبعللمإسسات المالٌة اإلسالمٌة، فإن المجموعة 

"التقارٌر المالٌة  – 34ادات معٌار المحاسبة الدولً رقم البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة بصورة مختصرة وفقام إلرش
 المرحلٌة".

إن المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبٌانات المالٌة السنوٌة الكاملة وٌجب 
ذلك، تم تضمٌن إٌضاحات  مع. 2015سمبر دٌ 31قراءتها مع البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهٌة فً 

فهم التغٌرات فً المركز واألداء المالً للمجموعة منذ على جوهرٌة تإثر بصورة أحداث ومعامالت  بٌانتفسٌرٌة مختارة ل
 . 2015دٌسمبر  31آخر بٌانات مالٌة موحدة سنوٌة كما فً وعن السنة المنتهٌة فً 

 
 

 السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3
السٌاسات المحاسبٌة وطرق اإلحتساب المطبقة من قبل المجموعة فً إعداد المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة إن 

الموحدة هً نفسها تلك التً تم إستخدامها فً إعداد البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً                          
 .2015دٌسمبر  31
 

 "حسابات اإلستثمار" 27ة المالً رقم معٌار المحاسب

"إفصاحات حول  5لٌحل محل معٌار المحاسبة المالً رقم  2014فً دٌسمبر  27تم إصدار معٌار المحاسبة المالً رقم 
"حقوق أصحاب  6أسس توزٌع األرباح بٌن حقوق الملكٌة وأصحاب حسابات اإلستثمار" ومعٌار المحاسبة المالً رقم 

. أدى تبنً تطبٌق هذا 2016ٌناٌر  1ومافً حكمها". ٌعتبر هذا المعٌار ساري المفعول إعتبارام من حسابات اإلستثمار 
المعٌار إلى زٌادة فً اإلفصاحات المتعلقة بحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار. الٌوجد أي تؤثٌر جوهري لهذا المعٌار على 

 البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة للمجموعة.
 
 

 ارة المخاطر المالٌةإد 5
إن سٌاسات وأهداف إدارة المخاطر المالٌة للمجموعة هً نفسها تلك التً تم اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة الموحدة 

 .2015دٌسمبر  31المدققة للسنة المنتهٌة فً 
 
 

 التقدٌرات 5
الموحدة ٌتطلب من اإلدارة إستخدام بعض التقدٌرات، واألحكام، والفرضٌات إن إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة 

المحاسبٌة الهامة التً تإثر فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإلٌرادات 
مالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة، والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقٌقٌة عن هذه التقدٌرات. عند إعداد هذه المعلومات ال

قامت اإلدارة بإستخدام األحكام الجوهرٌة ذاتها التً تم إستخدامها فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة والتقدٌرات للمجموعة، 
.2015دٌسمبر  31والتً تم تطبٌقها على البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً 



 

 10                ش.م.بالمصرف الخلٌجً التجاري 
 

 المالٌة الموحدة المختصرة معلوماتإٌضاحات حول ال
                                                   1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل

 
 

المقارنة لبٌان إن المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة هً معلومات ُمراجعة وغٌر مدققة. تم إستخراج أرقام  6
. وتم إستخراج 2015دٌسمبر  31المركز المالً المختصر الموحد من البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً 

أرقام المقارنة للبٌانات المختصرة الموحدة للدخل والتدفقات النقدٌة والتغٌرات فً حقوق الملكٌة والتغٌرات فً حسابات 
ومصادر وإستخدامات صندوق الزكاة واألعمال الخٌرٌة من المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة  اإلستثمارات المقٌدة
 .2015 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةالموحدة الُمراجعة لل

 
 

ال توجد إٌرادات ذات طبٌعة موسمٌة. إن النتائج المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة التعكس بالضرورة حصة تناسبٌة مع  7
 النتائج السنوٌة.

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 0
 

 دٌسمبر 31  ٌونٌو 30 
 1026  2015 

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 
 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 
 (مدققة)  )مراجعة( 
    

 64520  54269 النقد

 104386  24787 البنوك لدى أرصدة

    :المركزي المصرف لدى أرصدة

 54510  (261) الجاري الحساب -

 184870  194685 االحتٌاطً حساب -

 17,500  414286 

 
 

 .الٌومٌة العملٌات ألغراض متوفر لٌس المركزي البحرٌن مصرف لدى االحتٌاطً حساب
 
 

 استثمار فً صكوك 1
 

 دٌسمبر 31  ٌونٌو 30 
 1026  2015 

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 
 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

    : دٌن أدوات
 634533  554394 (المطفؤة)بالتكلفة  سعرةم غٌر صكوك -

 55,315  634533 
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 المالٌة الموحدة المختصرة معلوماتإٌضاحات حول ال
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 فً أوراق مالٌة استثمار  20
 

 دٌسمبر 31  مارس 30 
 1026  2015 

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 
 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

    :الدخل بٌان خالل من العادلة بالقٌمة
 154148  154148 مسعرة غٌر مالٌة أوراق -

    

    : الملكٌة حقوق خالل من العادلة بالقٌمة

 494099  434753 مسعرة* غٌر مالٌة أوراق -

 34554  -  مدرجةمالٌة  أوراق -

 50,102  674801 

 
 

 * تظهر هذه اإلستثمارات بالتكلفة مطروحام منها إنخفاض القٌمة وذلك بسبب عدم وجود مقٌاس موثوق للقٌمة العادلة.
 

 أسهم منحة 22
على توزٌع أسهم منحة، بواقع  2016مـارس  15وافق المساهمون فً إجتماع الجمعٌة العامة غٌر العادٌة والذي ُعقد بتارٌخ 

 سهم مملوك. 100أسهم لكل  5
 

 

 القٌمة انخفاض مخصصات  21
 

 دٌسمبر 31  ٌونٌو 30 
 1026  2015 

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 
 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 
    

    تالتموٌال موجودات
 527  14344 مخصصات محددة -

 153  315 مخصصات جماعٌة -

    ةإستثمارات فً أوراق مالٌ

 -  (264) استرداد مخصصات  -

    إستثمارات فً صكوك

 -  197 مخصصات محددة -

 2,511  680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12                المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة الموحدة المختصرة معلوماتالإٌضاحات حول 
                                                   1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة   23

 المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة كاآلتً: معلوماتاألرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة المبٌنة فً هذه ال
 

 البحرٌنٌة الدنانٌر بآالف
 شركــات 1026 ٌونٌو 30

 زمٌلة
موظفً اإلدارة 

 الرئٌسٌٌن
مساهمٌن 
رئٌسٌٌن / 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فٌها

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 

 أغراض خاصة(

 مجموعال

      
      الموجودات

 284271 254987 24284 - - إستثمارات فً أوراق مالٌة

 24605 - - - 24605 إستثمارات فً شركات زمٌلة

 14080 963 - - 117 موجودات أخرى

      
      المطلوبات

 وأخرى ودائع لدى مإسسات مالٌة
 
- 

 
- 

 
84294 

 
- 

 
84294 

 حسابات جارٌة للعمالء
 

18 
 
- 

 
334 

 
24085 

 
24437 

 أصحاب حسابات اإلستثمار حقوق
 

111 
 

150 
 

24121 
 

951 
 

34333 

 
 البحرٌنٌة الدنانٌر بآالف

 شركــات 1026ٌونٌو  30
 زمٌلة

موظفً اإلدارة 
 الرئٌسٌٌن

مساهمٌن 
رئٌسٌٌن / 
شركات لدى 

أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فٌها

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      اإلٌرادات
      إٌراد من موجودات التموٌالت 

 6 - - - 6 وموجودات مشتراة لغرض التؤجٌر

 190 190 - - - إٌرادات أخرى

      
      المصروفات

 29 8 19 1 1 العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار

 528 - - 528 - تكلفة الموظفٌن

 117 117 - - - مصروفات أخرى
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 المالٌة الموحدة المختصرة معلوماتالإٌضاحات حول 
                                                   1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل

 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة )ٌتبع(  13
 

 البحرٌنٌة الدنانٌر بآالف
 شركــات 2015 ٌونٌو 30

 زمٌلة
موظفً اإلدارة 

 الرئٌسٌٌن
مساهمٌن 
رئٌسٌٌن / 
شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فٌها

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 
 أغراض خاصة(

 مجموعال

      
      الموجودات

 44186 34852 - - 334 موجودات التموٌالت

 264782 244498 24284 - - إستثمارات فً أوراق مالٌة

 24604 - - - 24604 إستثمارات فً شركات زمٌلة

 24221 24104 - - 117 موجودات أخرى

      

      المطلوبات

 14707 14315 275 - 117 حسابات جارٌة للعمالء

 94803 84377 14317 - 109 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

 
 

 البحرٌنٌة الدنانٌر بآالف    
 شركــات 2015ٌونٌو  30

 زمٌلة
موظفً اإلدارة 

 الرئٌسٌٌن
مساهمٌن 
رئٌسٌٌن / 
شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فٌها

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 
أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      اإلٌرادات
      إٌراد من موجودات التموٌالت 

 128 101 - - 27 وموجودات مشتراة لغرض التؤجٌر

 574 574 - - - إٌرادات أخرى

      

      المصروفات

 61 59 1 - 1 العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار

 291 - - 291 - تكلفة الموظفٌن

 229 229 - - - مصروفات أخرى
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 وارتباطات التزامات   25
 
 دٌسمبر 31  ٌونٌو 30 
 1026  2015 

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 
 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 
    

 604994  624523 لتموٌالت مسحوبة غٌر التزامات

 194984  214224 مالٌة ضمانات

 
 

 .المساهمٌن موافقة على الحصول عند فقطٌتم عملها  وجدت، إن األرباح، صافًتخصٌصات    25
 
 

 اإلدارة تحت موجودات  26

ٌقوم البنك بتوفٌر خدمات إدارٌة، وإدارة إستثمارات وخدمات إستشارٌة لشركاته اإلستثمارٌة، حٌث تقوم المجموعة بإتخاذ 
 قرارات نٌابة عن هذه الشركات. لم ٌتم تضمٌن أي موجودات تحت اإلدارة فً هذه البٌانات المالٌة الموحدة. 

 
 دٌسمبر 31  ٌونٌو 30 
 1026  2015 

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 
 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 
    

 214534  124958 المقٌدة االستثمار حسابات

 1794072  1714533 اإلدارة تحت أخرى موجودات

 
 

 القطاع بٌانات  27
 
 مصرفٌة خدمات 1026 ٌونٌو 30

 إستثمارٌة
 مصرفٌة خدمات
 لألفراد تجارٌة

 المجموع موزعــــة غـٌر

     

 26,632 - 164254 377 القطاع إٌرادات

 5,273 (34576) 74581 168 القطاع نتائج

 663,356 94230 5644805 894321 القطاع موجودات

 
  2015 ٌونٌو 30

 )معدلة(
 مصرفٌة خدمات

 إستثمارٌة
 مصرفٌة خدمات
 لألفراد تجارٌة

 المجموع موزعــــة غـٌر

     

 154403 - 144060 14343 القطاع إٌرادات

 44405 (34158) 64754 809 القطاع نتائج

 6464165 94423 5384602 984140 القطاع موجودات
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 األدوات المالٌة  20

 القٌمة العادلة

 القٌمة العادلة هً المبلغ الذي ٌمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بٌن طرفٌن ملمٌن بالمعاملة وعلى أسس تجارٌة.

وجود نٌة أو حاجة لتصفٌتها، أو تقلٌص حجم عملٌاتها إفتراض إستمرارٌة الشركة، بدون من أسس تعرٌف القٌمة العادلة هو 
 بصورة جوهرٌة، أو إجراء المعامالت بشروط غٌر ُمنصفة.

 

 أدوات مالٌة بالقٌمة العادلة)أ( 

 ٌبٌن الجدول التالً األدوات المالٌة التً تظهر بالقٌمة العادلة، بإستخدام طرٌقة التقٌٌم.

 
 المستوى 1026 ٌونٌو 30

 األول
 المستوى
 الثانً

 المستوى
 الثالث

 اإلجمالً

     
     إستثمارات فً أوراق مالٌة

 154148 154148 - - أدوات ملكٌة تظهر بالقٌمة العادلة من خالل بٌان الدخل

     
 - - 25,250 25,250 

 
 المستوى 2015دٌسمبر  31

 األول
 المستوى
 الثانً

 المستوى
 الثالث

 اإلجمالً

     
     مالٌة أوراق فً إستثمارات

 154148 154148 - 44961 أدوات ملكٌة تظهر بالقٌمة العادلة من خالل بٌان الدخل
 34554 - - 34554 أدوات ملكٌة تظهر بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة

     
 34554 - 154148 184702 
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 المالٌة الموحدة المختصرة معلوماتالإٌضاحات حول 
                                                   1026 ٌونٌو 30أشهر المنتهٌة فً  ستةلل

 
 

 األدوات المالٌة )ٌتبع( 18
 

 )ٌتبع( )أ( أدوات مالٌة بالقٌمة العادلة
 

 خالل الفترة: الثالثالجدول التالً ٌحلل الحركة فً الموجودات المالٌة فً المستوى 
 

  ٌونٌو 30  دٌسمبر 31
2015  1026  

  الدنانٌر  بآالف  الدنانٌر  بآالف
   البحرٌنٌة   البحرٌنٌة

    
 ٌناٌر 1فً  154148  154148

 أرباح / )خسائر( فً بٌان الدخل -  -
 مشترٌات -  -
 سداد -  -
 الثالثمحول إلى )من( المستوى  -  -

    
154148  25,250  

 
 

 الثانً والمستوى األول المستوى من تحوٌالت أي هناك ٌكن لم، 2016 ٌونٌو 30 فً المنتهٌة أشهر الستة فترة خالل
 .الثالث المستوى وإلى من تحوٌالت أي أو العادلة،القٌمة  لمقاٌٌس

 

 لٌست بالقٌمة العادلةأدوات مالٌة  ( )ب
 ٌبٌن الجدول التالً مقارنة بٌن القٌمة الدفترٌة والقٌمة العادلة لألدوات المالٌة:

 
 

 العادلة القٌمة  الدفترٌة القٌمة 1026 ٌونٌو 30

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 

 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 

    :المالٌة الموجودات
 3504644  3504644 التموٌالت موجودات

 554394  554394 صكوك فً استثمار

 154148  154148 (1) أوراق مالٌةفً  استثمارات

 894024  894024 التؤجٌر لغرض مشتراة موجودات

 14477  14477 أقساط إٌجارات مستحقة
    

 522,607  5114687 

 
 

    :المالٌة المطلوبات
 554139  554139 للعمالء جارٌة حسابات

    

 55,231  55,231 
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 األدوات المالٌة )ٌتبع(  18
 

 )ٌتبع( لٌست بالقٌمة العادلةأدوات مالٌة  ( )ب
 

 العادلة القٌمة  الدفترٌة القٌمة 2015دٌسمبر  31

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 

 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 

    الموجودات المالٌة:
 3184714  3184714 التموٌالت موجودات

 634533  634533 صكوك فً استثمار

 154148  154148 (1) أوراق مالٌةفً  استثمارات

 674811  674811 التؤجٌر لغرض مشتراة موجودات

 14289  14289 أقساط إٌجارات مستحقة

    
 566,515  4664495 

 
 

    
    :المالٌة المطلوبات
 654848  654848 للعمالء جارٌة حسابات

    

 65,050  654848 

 
الٌتضمن إستثمارات فً أوراق مالٌة تظهر بالتكلفة مطروحام منها مخصصات اإلنخفاض فً القٌمة لغٌاب مقٌاس معتمد ( 1)

 (.بحرٌنً دٌنار ألف  494099: 2015 دٌسمبر 31) بحرٌنً دٌنار ألف  434753للقٌمة العادلة بمبلغ 
 

 التقٌٌمأسالٌب 
 

 مالٌة أوراق فً استثمارات
 تقٌس المجموعة القٌمة العادلة لإلستثمارات المدرجة بإستخدام اسعار السوق فً سوق نشط لألداة. 

بالنسبة لبعض األدوات غٌر المدرجة، تستخدم المجموعة نماذج الملكٌة، التً ٌتم عادة تطوٌرها من تقنٌات تقٌٌم معروفة 
ن قابلة للرصد، ولكن ٌتم تقدٌرها بناء على فرضٌات. مدخالت للقٌمة العادلة. بعض أو جمٌع مدخالت هذه النماذج قد ال تكو

 طرق التقٌٌم تمثل توقعات السوق بصورة معقولة، ومقاٌٌس عوامل المخاطر العوائد الكامنة فً األداة المالٌة.

اإلدارة أن ٌتم تسجٌل تسوٌات التقٌٌم للسماح لهوامش العرض والطلب، مخاطر السٌولة، باإلضافة للعوامل األخرى. تعتقد 
 .قٌم هذه اإلستثمارات بصورة عادلةتسوٌات التقٌٌم هذه ضرورٌة ومناسبة لعرض 

% إنخفاض أو زٌادة فً مضاعف 5األثر المحتمل إلستخدام الفرضٌات البدٌلة المحتملة لتقٌٌم اإلستثمارات مما ٌنتج عن 
ألف دٌنار بحرٌنً. األثر المقابل سٌكون فً الربح  734السوق سٌنتج عنه زٌادة أو إنخفاض فً القٌمة العادلة المعلنة بمبلغ 

 .ةالخسارة المعلنة من قبل المجموعأو 
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 األدوات المالٌة )ٌتبع( 18
 

 )ٌتبع(أسالٌب التقٌٌم 
 

 التموٌل موجودات
فً حالة موجودات التموٌالت وأقساط اإلٌجارات المستحقة، ٌكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قٌم السوق 
الحالٌة للتسهٌالت المشابهة وبناءام على ذلك وبعد األخذ بعٌن اإلعتبار التعدٌالت المتعلقة بمخاطر المبالغ المدفوعة مقدماُ 

 مخصصات انخفاض القٌمة ٌتوقع أال تتغٌر القٌمة الحالٌة جوهرٌام مقارنة بالقٌمة العادلة لهذه الموجوداتوتكالٌف 
 

 أخرى مالٌة أدوات
اإلٌداعات لدى المإسسات المالٌة واإلٌداعات من المإسسات المالٌة هً لفترات قصٌرة، وبالتالً فإن القٌمة الدفترٌة 

اإلٌداعات من المإسسات غٌر المالٌة واألفراد الغٌر قصٌرة األجل ٌتم إعادة تسعٌرها على التختلف عن القٌمة العادلة. 
فترات منتظمة، وبالتالً فإن القٌمة الدفترٌة تعكس القٌمة العادلة. القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة األخرى 

 .قصٌرة األجل التختلف إختالفام جوهرٌام عن قٌمتها الدفترٌة نتٌجة لطبٌعتها
 
 

 


