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 المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة المعلومات
 7132مـــارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 

 الصفحة           المحــتوٌات
 
 
 

 1   الموحدة المختصرة المرحلٌة المالٌة تقرٌر مدققً الحسابات عن مراجعة المعلومات
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدةالمعلومات 
 2        المركز المالً المختصر الموحدبٌان 

 3         بٌان الدخل المختصر الموحد
 5 - 4      بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة المختصر الموحد

 6        بٌان التدفقات النقدٌة المختصر الموحد
 7     المختصر الموحد ستثمار المقٌدةبٌان التغٌرات فً حسابات اإل

 8   الموحد صندوق الزكاة واألعمال الخٌرٌة المختصرأموال ستخدامات إبٌان مصادر و
 17 - 9     الموحدة إٌضاحات حول المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة

 
 
 
 







 3          ش.م.بالمصرف الخلٌجً التجاري 
 

 المختصر الموحد الدخـل بٌان
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة          7132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
الثالثة أشهر  إٌضاح 

 المنتهٌة فً
 مــارس 13

7132 
 )مراجعة(

الثالثة أشهر  
 المنتهٌة فً

 مــارس 31
2016 

 )مراجعة(
     

 61094  61605  التموٌالت وموجودات مشتراة لغرض التؤجٌرإٌراد من موجودات 
 174  183  ودائع لدى مإسسات مالٌةإٌراد من 

 852  958  إٌراد من إستثمارات فً صكوك
 172  8  إٌراد من إستثمارات فً أوراق مالٌة

 956  833  إٌرادات أخرى

 81248  3,332  اإلٌرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار إجمالً

     

 ٌطرح: العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار قبل حصة البنك كمضارب
  

(41154)  
 
(31836) 

 21150  21216  حصة البنك كمضارب

     
 (11686)  (3,413)  العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار 

     
 (548)  (993)  مصروفات على ودائع من مإسسات مالٌة ومإسسات غٌر مالٌة وأفراد

 61014  3,434  اإلٌرادات إجمالً

     
     

 11570  11592  تكلفة الموظفٌن

 11178  11390  مصروفات أخرى

 21748  7,437  المصروفات إجمالً

     

 31266  7,422  قٌمةالالفترة قبل مخصصات اإلنخفاض فً  ربح

     

 (431)  (11227) 11 قٌمةالمخصصات اإلنخفاض فً 

 21835  3,222  ربح الفترة

     

     العائد إلى:
 21846  11498  مساهمً الشركة األم

  (11)  (51)  غٌر مسٌطرة صحص

  3,222  21835 

     

     

     :العائد لكل سهم
 2192  3,33  العائد األساسً والمخف ض لكل سهم )فلس(

 
 

 .17إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة على الصفحات من 
 



 4                   المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة المختصر الموحد
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                   7132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
 

 حقوق الملكٌة العـائدة إلى مساهمً الشركة األم )مراجعة( 7132مـارس  13

غٌر  صحص
 مسٌطرة

مجموع 
حقوق 
 المالرأس  الملكٌة

إحتٌاطً 
 قانونً

 أسهم
 خزٌنة

برنامج خطة 
حوافز 
 الموظفٌن

إحتٌاطً 
القٌمة العادلة 
 لإلستثمارات

أرباح 
 المجموع مستبقاة

 1161495 31796 1121699 81751 - (182) (81832) 71962 1051000 :2017ٌناٌر  1الرصٌد فً 
          

 11447 (51) 11498 11498 - - - - - ربح الفترة

 3,222 (33) 3,243 3,243      اإلٌرادات والمصروفات المحتسبةإجمالً 
          للفترة

          
ل إلى   (361) - (361) (361) - - - - - صندوق الزكاةالمحو 

 332,333 1,223 331,314 4,333 - (337) (3,317) 2,447 313,111 7132مـارس  13الرصٌد فً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .17إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة على الصفحات من 



 5                   المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة المختصر الموحد
 الدنانٌر البحرٌنٌةبآالف                   )ٌتبع( 7132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
 
 حقوق الملكٌة العـائدة إلى مساهمً الشركة األم )مراجعة( 2016مـارس  31

غٌر  صحص
 مسٌطرة

مجموع 
حقوق 
 رأس المال الملكٌة

إحتٌاطً 
 قانونً

 أسهم
 خزٌنة

برنامج خطة 
حوافز 
 الموظفٌن

إحتٌاطً 
القٌمة العادلة 
 لإلستثمارات

أرباح 
 المجموع مستبقاة

 1111701 31798 1071903 81998 (86) (284) (81136) 71411 1001000 :2016ٌناٌر  1الرصٌد فً 
          

 322 - 322 - 322 - - - - التغٌر فً القٌمة العادلة لإلستثمارات
 21835 (11) 21846 21846 - - - - - ربح الفترة

 اإلٌرادات والمصروفات المحتسبة إجمالً
 31157 (11) 31168 21846 322 - - - - للفترة

 - - - (51000) - - - - 51000 إصدار أسهم منحة
ل إلى اإلحتٌاطً القـانونً  - - - (20) - - - 20 - المحو 

 (696) - (696) - - - (696)  - - صـافً أسهـم خزٌنـة مشتراة

 1141162 31787 1101375 61824 236 (284) (8.832) 71431 1051000 2016مـارس  31الرصٌد فً 

 
 
 
 
 
 

 .17إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة على الصفحات من 



 6          المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المختصر الموحد قات النقـدٌةـالتدف بٌان
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة          7132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
الثالثة أشهر   

 المنتهٌة فً
 مــارس 13

7132 
 )مراجعة(

الثالثة أشهر  
 المنتهٌة فً

 مــارس 31
2016 

 )مراجعة(

 أنشطة التشغٌل
    

 (81168)  81431  موجودات التموٌالت، صافً / )مدفوعات لـ(من  مقبوضات
 (81387)  (352)  مشتراة لغرض التؤجٌر، صافًمدفوعات لموجودات 

 174                183  إٌراد مستلم من ودائع قصٌرة األجل
 (21626)  (21379)  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات اإلستثمار

 (418)  71410  أصحاب حسابات اإلستثمار، صافً (لـ )مدفوعةمن /  مستلمةمبالغ 
  (11290)  (21898)  للمصروفات مبالغ مدفوعة

 956                933  مبالغ مستلمة أخرى 

 1                    364  الخٌرٌة واألعمال الزكاةلصندوق  المبالغ المخصصة والمدفوعةصافً 
 31893  (417)  صافً مبالغ مستلمة من حسابات جارٌة للعمالء

 81720  (201284)  مإسسات مالٌة، صافً ودائع من

 41730  (51)  ودائع من مإسسات غٌر مالٌة وأفراد، صافً
 115  685  سحوبات من الحساب اإلحتٌاطً لدى مصرف البحرٌن المركزيالصافً 

 (548)  (993)  مصروفات مدفوعة للودائع

  (4,143)  أنشطة التشغٌل المستخدمة فًصافً التدفقات النقدٌة 

 

(21848) 

     

     أنشطة اإلستثمار

 (91701)  (161942)  شراء صكوك

 (84)  -  شراء إستثمارات فً أوراق مالٌة

 51025  21098  / بٌع صكوكتسوٌةمبالغ مستلمة من 

 11987  -  بٌع إستثمارات فً أوراق مالٌة/ مبالغ مستلمة من تسوٌة

 11414  11616  من إستثمارات فً صكوك إٌرادات مستلمة

 186  22  أرباح أسهم/ إٌرادات مستلمة من إستثمارات فً أوراق مالٌة

 (15)  (97)  شراء عقارات ومعدات

 (11188)  (31,111)  صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً أنشطة اإلستثمار

     

     أنشطة التموٌل

 (696)  -  مدفوعات ألسهم الخزٌنة

 (696)  -  صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً أنشطة التموٌل

     

 (41732)  (77,423)  صافً النقص فً النقد وما فً حكمه

 661369  1141865  النقد وما فً حكمه كما فً بداٌة الفترة

 611637  47,342  النقد وما فً حكمه كما فً نهاٌة الفترة

     

     وما فً حكمه على:ٌشتمل النقد 

     نقد وأرصدة لدى البنوك )مستبعد منه الحساب اإلحتٌاطً لدى مصرف

 111255  241943  )البحرٌن

 501382  671251  ودائع لدى مإسسات مالٌة

  47,342  611637 

 .17إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة على الصفحات من 



 7                      المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المختصر الموحد حسابات اإلستثمار المقٌدةبٌان التغٌرات فً 
            7132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
 

 7132مـارس  13الرصٌد كما فً  الحركة خالل الفترة 7132ٌناٌر  3 الرصٌد كما فً )مراجعة( 7132 مـارس 13

 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القٌمة للسهم 
)بالدٌنار 
 البحرٌنً(

المجموع 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

إستثمارات/ 
)سحوبات( 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

إعادة تقٌٌم 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

إجمالً 
الدخل 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

أرباح أسهم 
مدفوعة 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

رسوم البنك 
كوكٌل 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

مصروفات 
إدارٌة )بآالف 

الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القٌمة للسهم 
)بالدٌنار 
 البحرٌنً(

المجموع 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

 61254 1,00 61254 - - - - - (50) 61304 1.00 61304 (1سفانا لإلستثمار ذ.م.م. )رٌا 
شادن لإلستثمارات العقارٌة ذ.م.م.   

 31539 1,00 31539 - - - - - (113) 31652 1.00 31652 (5)رٌا 
 993 0,38 21633 - - - - - - 993 0.38 21633 (6شركة لوكاتا المحدودة )رٌا 

   101949 (163) - - - - -   101786 

 

 2016مـارس  31الرصٌد كما فً  الحركة خالل الفترة 2016ٌناٌر  1الرصٌد كما فً  )مراجعة( 2016مـارس  31

 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القٌمة 
للسهم 
)بالدٌنار 
 البحرٌنً(

المجموع 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

إستثمارات/ 
)سحوبات( 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

 إعادة تقٌٌم
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

إجمالً 
الدخل 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

أرباح أسهم 
مدفوعة 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

رسوم البنك 
كوكٌل 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

مصروفات 
إدارٌة )بآالف 

الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القٌمة 
للسهم 
)بالدٌنار 
 البحرٌنً(

المجموع 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

 81313 1,00 81313 - - - - - - 81313 1.00 81313 (1سفانا لإلستثمار ذ.م.م. )رٌا 
 - - - - - - - - (81500) 81500 0.18 481082 (4جناٌن القابضة المحدودة )رٌا 

شادن لإلستثمارات العقارٌة ذ.م.م.   
 31648 1,00 31648 - - - - - (80) 31728 1.00 31728 (5)رٌا 

 993 0,38 21633 - - - - - - 993 0.38 21633 (6شركة لوكاتا المحدودة )رٌا 

   211534 (81580) - - - - -   121954 

 
 .17إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة على الصفحات من 



 8          الخلٌجً التجاري ش.م.بالمصرف 
 

 المختصر الموحدمصادر وإستخدامات أموال الزكاة وصندوق األعمال الخٌرٌة  بٌان
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة          7132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
 
الثالثة أشهر  

 المنتهٌة فً
 مــارس 13

7132 
 )مراجعة(

الثالثة أشهر  
 المنتهٌة فً

 مــارس 31
2016 

 )مراجعة(

    مصادر أموال صندوق الزكاة و األعمال الخٌرٌة 

 727  723 ٌناٌر 1الرصٌد كما فً 

 -  361  البنكقبل  من لمخصصا

 13  4 إٌرادات مخالفة للشرٌعة اإلسالمٌة

 740  11088 مجموع المصادر

    إستخدامات أموال صندوق الزكاة و األعمال الخٌرٌة 

 12  1 تبرعات لمإسسات خٌرٌة

 12  3 مجموع اإلستخدامات

 728  3,132 الرصٌد غٌر الموزع ألموال صندوق الزكاة واألعمال الخٌرٌة للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .17إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة على الصفحات من 



 9          المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة إٌضاحات حول المعلومات
        7132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 المنشأة 3

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

البحرٌن. تشتمل  أسهم المصرف ُمدرجة فً بورصة قطاع التجزئة.فً البحرٌن المركزي كمصرف إسالمً 
 البٌانات المالٌة المرحلٌة على البٌانات المالٌة للبنك والشركات التابعة له )معا  "المجموعة"(.

 
 أساس اإلعداد والعرض 7

وفقا  لمعاٌٌر المحاسبة المالٌة الصادرة عن هٌئة المحاسبة الموحدة المختصرة المرحلٌة أعدت المعلومات المالٌة 
المالٌة اإلسالمٌة. ووفقا  لمتطلبات هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة والمراجعة للمإسسات 

بالنسبة لألمور التً ال تتناولها معاٌٌر المحاسبة المالٌة الصادرة عن هٌئة  .ودلٌل أنظمة مصرف البحرٌن المركزي
المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ذات  المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة، فإن المجموعة تتبع

العالقة. وتبعا  لذلك، تم عرض البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة بصورة مختصرة وفقا  إلرشادات معٌار المحاسبة 
 "التقارٌر المالٌة المرحلٌة". 34رقم  الدولً

علومات المطلوبة للبٌانات المالٌة السنوٌة الكاملة ال تشمل كل المالموحدة المختصرة المرحلٌة إن المعلومات المالٌة 
. مع ذلك، تم 2016دٌسمبر  31وٌجب قراءتها مع البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهٌة فً 

تضمٌن إٌضاحات تفسٌرٌة مختارة لبٌان أحداث ومعامالت تإثر بصورة جوهرٌة على فهم التغٌرات فً المركز 
 .2016دٌسمبر  31سنة المنتهٌة فً لمالً للمجموعة منذ آخر بٌانات مالٌة موحدة سنوٌة كما فً وعن الواألداء ا

 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة 1

إن السٌاسات المحاسبٌة وطرق اإلحتساب المطبقة من قبل المجموعة فً إعداد المعلومات المالٌة المرحلٌة 
تخدامها فً إعداد البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً                          المختصرة الموحدة هً نفسها تلك التً تم إس

 .2016دٌسمبر  31

 
 إدارة المخاطر المالٌة 2

إن سٌاسات وأهداف إدارة المخاطر المالٌة للمجموعة هً نفسها تلك التً تم اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة 
 .2016دٌسمبر  31الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً 

 
 التقدٌرات 3

األحكام، إن إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة ٌتطلب من اإلدارة إستخدام بعض التقدٌرات، و
والفرضٌات المحاسبٌة الهامة التً تإثر فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، 
واإلٌرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقٌقٌة عن هذه التقدٌرات. عند إعداد هذه المعلومات المالٌة المرحلٌة 

تخدام األحكام الجوهرٌة ذاتها التً تم إستخدامها فً تطبٌق السٌاسات المختصرة الموحدة، قامت اإلدارة بإس
 31المحاسبٌة والتقدٌرات للمجموعة، والتً تم تطبٌقها على البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً 

 .2016دٌسمبر 
 
مدققة. تم إستخراج أرقام المقارنة إن المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة هً معلومات ُمراجعة وغٌر  4

. وتم 2016دٌسمبر  31لبٌان المركز المالً المختصر الموحد من البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً 
إستخراج أرقام المقارنة للبٌانات المختصرة الموحدة للدخل والتدفقات النقدٌة والتغٌرات فً حقوق الملكٌة والتغٌرات 

ابات اإلستثمارات المقٌدة ومصادر وإستخدامات صندوق الزكاة واألعمال الخٌرٌة من المعلومات المالٌة فً حس
 .2016مـارس  31المرحلٌة المختصرة الموحدة الُمراجعة للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 
 ال توجد إٌرادات ذات طبٌعة موسمٌة.  2



 10        المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة المعلوماتإٌضاحات حول 
   بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة          7132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 

 موجودات التموٌالت 3
 دٌسمبر 31  مارس 13 
 7132  2016 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 3341632  346,659 مرابحة
 81765  81367 مشاركة
 291386  141875 وكالة

 11155  11155 مضاربة
 7  - إستصناع

 123,134  3731945 
 (151164)  (16,044) محددة -ٌُطرح: مخصصات اإلنخفاض فً القٌمة 
 (31404)  (3,364) جماعٌة -ٌُطرح: مخصصات اإلنخفاض فً القٌمة 

 133,423  3551377 

 

 ألف دٌنار بحرٌنً(.  311004: 2016ألف دٌنار بحرٌنً ) 301412تشتمل عقود المرابحة على أرباح مإجلة تبلغ 
ألف دٌنار بحرٌنً  721658ٌشتمل إجمالً موجودات التموٌالت على ذمم تموٌالت المستهلكٌن األفراد تبلغ 

 (.بحرٌنًألف دٌنار  741063: 2016)
 

 استثمار فً صكوك 4
 دٌسمبر 31  مارس 13 
 7132  2016 

 )مدققة(  )مراجعة( 
    أدوات دٌن :

 731443  881371 صكوك مسعرة )بالتكلفة المطفؤة( -
 711  559 صكوك غٌر مسعرة )بالتكلفة المطفؤة( -

 33,411  741154 

 
 إستثمار فً أوراق مالٌة 31

 مـارس 13 
7132 

 )مراجعة( 
 

 دٌسمبر 31
2016 

 )مدققة( 

    بالقٌمة العادلة من خالل بٌان الدخل:
 151148  151148 مسعرةأوراق مالٌة غٌر  -
    

    بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة: 
 391973  401366 أوراق مالٌة غٌر مسعرة)بالتكلفة مطروحا منها إنخفاض القٌمة(* -

 33,332  551121 

 
 مقٌاس موثوق للقٌمة العادلة. عدم وجود بسببنخفاض القٌمة وذلك إمنها  ستثمارات بالتكلفة مطروحا  تظهر هذه اإل *
 
 
 
 
 
 
 



 

 11        المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 إٌضاحات حول المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة
  بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة         7132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 مخصصات إنخفاض القٌمة 33

 
 دٌسمبر 31  مارس 13 
 7132  2016 

 )مراجعة(  )مراجعة( 
    موجودات التموٌالت

 228  11160 ، صافًمحتسبة مخصصات محددة -
 97  (34) ، صافًمحتسبة( / انتفت الحاجة إلٌها)مخصصات جماعٌة  -

    استثمارات فً أوراق مالٌة
 (91)  33 محتسبة / )انتفت الحاجة إلٌها( نخفاض فً القٌمةإمخصصات  -

    استثمارات فً صكوك
 197  68 محتسبة مخصصات محددة -

 3,772  431 

 
 

 مع أطراف ذات عالقة الجوهرٌة معامالتال  37

مع أطراف ذات عالقة المبٌنة فً هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة  الجوهرٌة األرصدة والمعامالت
 كالتالً:

 
 

شركات  )مراجعة( 7132مـارس  13
 زمٌلة

موظفً 
اإلدارة 
 الرئٌسٌٌن

مساهمٌن 
رئٌسٌٌن / 

شركات لدى 
أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 

 حصص فٌها

موجودات 
تحت اإلدارة 

)شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      الموجودات
 5,708 - 5,708 - - موجودات التموٌالت

 26,485 241201 21284 - - إستثمارات فً أوراق مالٌة
 5,858 11138 - - 4,720 موجودات أخرى

      
      المطلوبات

 6,208 11571 4,576 - 61 حسابات جارٌة للعمالء
 44,277 923 421602 154 598 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12                    المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدةإٌضاحات حول 
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة         7132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 المعامالت الجوهرٌة مع أطراف ذات عالقة )ٌتبع(  12

 
 

 للثالثة أشهر المنتهٌة فً
 )مراجعة( 7132مـارس  13

شركات 
 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

 53 - 53 - - وموجودات ُمشتراة لغرض التؤجٌر
      

      المصروفات
 86 4 78 1 3 أصحاب حسابات اإلستثمار إلىالعائد 

 312 - - 312 - تكلفة الموظفٌن
 28 28 - - - مخصصات اإلنخفاض

 36 36 - - - مصروفات أخرى

 
 

 

شركات  )مدققة( 2016دٌسمبر  31
 زمٌلة

موظفً 
اإلدارة 
 الرئٌسٌٌن

مساهمٌن 
رئٌسٌٌن / 
شركات 

أعضاء لدى 
مجلس 
اإلدارة 
حصص 

 فٌها

موجودات 
تحت اإلدارة 
)شاملة 

شركات ذات 
أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      الموجودات
 - - - - - موجودات التموٌالت

 27,798 25,387 21284 - 127 إستثمارات فً أوراق مالٌة
 5,596 918 - - 4,678 موجودات أخرى

      
      المطلوبات

 2,001 1,903 88 - 10 للعمالءحسابات جارٌة 
 21,448 917 19,935 150 446 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13                 المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 إٌضاحات حول المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة
 الدنانٌر البحرٌنٌةبآالف          7132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 المعامالت الجوهرٌة مع أطراف ذات عالقة )ٌتبع(  12

 
 

 للثالثة أشهر المنتهٌة فً
 )مراجعة( 2016مـارس  31

شركات 
 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
      

      المصروفات
 27 19 8 - - العائد على أصحاب حسابات اإلستثمار

 302 - - 302 - تكلفة الموظفٌن
 10 10 - - - مصروفات أخرى

 
 إلتزامات وإرتباطات 31
 

 مـارس 13 
7132 

 )مراجعة( 
 

 دٌسمبر 31
2016 

 )مدققة( 

 651797  511441 إلتزامات غٌر مسحوبة لتموٌالت

 221669  221995 ضمانات مالٌة

 
 

 الحصول على موافقة المساهمٌن. بعدتخصٌصات صافً األرباح، إن وجدت، ٌتم عملها فقط   32
 

 موجودات تحت اإلدارة  33

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

 الموحدة.
 

 مـارس 13 
7132 

 )مراجعة( 
 

 دٌسمبر 31
2016 

 )مدققة( 

 101949  101786 حسابات اإلستثمار المقٌدة
 1711533  1711533 موجودات أخرى تحت اإلدارة

 
 
 



 
 14                 المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب

 
 إٌضاحات حول المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة

 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة         7132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 بٌان القطاعات  34

 
 

خدمات مصرفٌة  )مراجعة( 7132مـارس  13
 إستثمارٌة

خدمات مصرفٌة 
للمؤسسات 

 واألفراد

غـٌر 
 موزعــة

 المجموع

     
 81587 - 81560 27 إٌرادات القطاع
 11447 (11693) 31417 (277) نتائج القطاع

 7531196 91521 6511793 911882 موجودات القطاع

 
 

خدمات مصرفٌة  )مراجعة( 2016 مارس 31
 إستثمارٌة

خدمات مصرفٌة 
للمإسسات 
 واألفراد

غـٌر 
 موزعــة

 المجموع

     
 81248 - 81030 218 إٌرادات القطاع

 21835 (11524) 41269 90 نتائج القطاع

 6721325 91503 5671621 951201 موجودات القطاع

 
 

 األدوات المالٌة  32

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

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

 
 أدوات مالٌة بالقٌمة العادلة ( أ)

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

المستوى  7132مـارس  13
 األول

المستوى 
 الثانً

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالً

     إستثمارات فً أوراق مالٌة
 151148 151148 - - أدوات ملكٌة تظهر بالقٌمة العادلة من خالل بٌان الدخل

 - - 33,323 33,323 

 
المستوى  2016 دٌسمبر 31

 األول
المستوى 
 الثانً

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالً

     إستثمارات فً أوراق مالٌة
 151148 151148 - - أدوات ملكٌة تظهر بالقٌمة العادلة من خالل بٌان الدخل

 - - 151148 151148 

 
 
 
 



 
 

 15                 المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدةإٌضاحات حول 
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة         7132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 األدوات المالٌة )ٌتبع(  17

 
 أدوات مالٌة بالقٌمة العادلة )ٌتبع( ( أ)

 
 خالل الفترة: 3الجدول التالً ٌحلل الحركة فً الموجودات المالٌة فً المستوى 

 

 مـارس 13 
7132 

 )مراجعة( 
 

 دٌسمبر 31
2016 

 )مراجعة( 

    ٌناٌر 1فً 
 151148  151148 أرباح/ )خسائر( فً بٌان الدخل

 -  - مشترٌات
 -  - سداد

ل إلى/ )من( المستوى الثالث  -  - ُمحو 

 33,323  151148 

 
 

، لم ٌكن هناك أي تحوٌالت بٌن المستوى األول 2017مـارس  31أشهر المنتهٌة فً  الثالثةخالل فترة 
 والمستوى الثانً لمقاٌٌس القٌمة العادلة، أو أي تحوٌالت من أو إلى المستوى الثالث.

 
 أدوات مالٌة لٌست بالقٌمة العادلة ( ب)

 لألدوات المالٌة: القٌمة الدفترٌة والقٌمة العادلةة بٌن نٌبٌن الجدول التالً مقار
 

 القٌمة الدفترٌة 7132مـارس  13
 )مراجعة( 

 
 القٌمة العادلة

 )مراجعة( 
    موجودات مالٌة:

 3511648  3511648 موجودات التموٌالت
 881930  881930 إستثمارات فً صكوك

 151148  151148 (1)إستثمارات فً أوراق مالٌة 
 921948  921948 موجودات مشتراة لغرض التؤجٌر

 21816  21816 أقساط إٌجارات مستحقة

 333,241  333,241 

    
    مطلوبات مالٌة:

 751397  751397 حسابات جارٌة للعمالء

 23,142  23,142 

 
 
 
 
 
 
 



 

 16                 المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 إٌضاحات حول المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة         7132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 األدوات المالٌة )ٌتبع(  17

 
 أدوات مالٌة لٌست بالقٌمة العادلة )ٌتبع( ( ب)

 

 القٌمة الدفترٌة 2016دٌسمبر  31
 )مدققة( 

 
 القٌمة العادلة

 )مدققة( 
    موجودات مالٌة:

 3551377  3551377 موجودات التموٌالت
 741154  741154 إستثمارات فً صكوك

 151148  151148 (1)إستثمارات فً أوراق مالٌة 
 921839  921839 موجودات مشتراة لغرض التؤجٌر

 21573  21573 إٌجارات مستحقةأقساط 

 5401091  5401091 

    
    مطلوبات مالٌة:

 751814  751814 حسابات جارٌة للعمالء

 751814  751814 

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

 ألف دٌنار بحرٌنً(  391973: 2016دٌسمبر  31ألف دٌنار بحرٌنً )  401366معتمد للقٌمة العادلة بمبلغ 

 
 أسالٌب التقٌٌم

 
 استثمارات فً أوراق مالٌة

 تقٌس المجموعة القٌمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام اسعار السوق فً سوق نشط لألداة. 

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

مل المخاطر العوائد الكامنة فرضٌات. مدخالت طرق التقٌٌم تمثل توقعات السوق بصورة معقولة، ومقاٌٌس عوا
 فً األداة المالٌة.

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

% إنخفاض أو زٌادة فً 5ٌات البدٌلة المحتملة لتقٌٌم االستثمارات مما ٌنتج عن األثر المحتمل إلستخدام الفرض
ألف دٌنار بحرٌنً. األثر  734مضاعف السوق سٌنتج عنه زٌادة أو إنخفاض فً القٌمة العادلة المعلنة بمبلغ 

 المقابل سٌكون فً الربح أو الخسارة المعلنة من قبل المجموعة.
 

 موجودات التموٌل
موجودات التموٌالت وأقساط اإلٌجارات المستحقة، ٌكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قٌم فً حالة 

السوق الحالٌة للتسهٌالت المشابهة وبناءا  على ذلك وبعد األخذ بعٌن اإلعتبار التعدٌالت المتعلقة بمخاطر المبالغ 
ر القٌمة الحالٌة جوهرٌا  مقارنة بالقٌمة العادلة المدفوعة مقدماُ وتكالٌف مخصصات انخفاض القٌمة ٌتوقع أال تتغٌ

 .لهذه الموجودات
 

 
 



 
 32        المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب

 
 إٌضاحات حول المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة

 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة         7132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 األدوات المالٌة )ٌتبع(  17

 
 أدوات مالٌة لٌست بالقٌمة العادلة )ٌتبع( ( ب)
 

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

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

 والمطلوبات المالٌة األخرى التختلف إختالفا  جوهرٌا  عن قٌمتها الدفترٌة نتٌجة لطبٌعتها قصٌرة األجل.


