
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠
  المختصرة المرحليةالمالية الموحدة  المعلومات

   
  
  
  
  
  

  قطاع التجزئة) -(مسجل لدى مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي  ٥٥١٣٣ :  رقم السجل التجاري
      

  مرفأ البحرين المالي :  المكتب المسجل
  شرقيال المرفأ برج    
  ٦٠٠٠٢ .ب.ص    
  البحرين مملكة -  المنامة    
      

  رئيس مجلس اإلدارة  -  عأحمد خليل المطوّ  .د :  أعضاء مجلس اإلدارة
  اإلدارة مجلس رئيس نائب  -  عبد الكريم أحمد بوجيري    
  الرّيس أحمد ھشام    
  الشيخ أحمد بن عيسى خليفة آل خليفة    
  شويطر عبدالكريم عبدهللا    
  خالد محمد الخزرجيد.     
  خليفة يوسف المھيري    
  يوسف إبراھيم الغانم    
  محمد عبد المحسن الراشد    
      

  توفيق محمد البستكي :  الرئيس التنفيذي القائم بأعمال 
      

  صالحمحمد عبدهللا  :  سكرتير مجلس اإلدارة
      

  البحرينمملكة  –جي فخرو  إم بي كي :  الحسابات مدققو



  ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

 المالية الموحدة المرحلية المختصرة  المعلومات
    ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  

    الصفحة                     المحــتويات
    

  
                

   ١      المختصرة المرحلية الموحدة المالية تقرير مدققي الحسابات عن مراجعة المعلومات
                   

                  المختصرة  المعلومات المالية الموحدة المرحلية 
  

      ٢                المركز المالي الموحد المختصر
  ٣                  بيان الدخل الموحد المختصر

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

    ٧          بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد المختصر
      ٨        الموحد المختصر والزكاة األعمال الخيرية بيان مصادر واستخدامات صندوق

  ١٧ -  ٩          إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
  
  
 
 
  







  ٣                   ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

          بيان الدخل الموحد المختصر
  البحرينية الدنانيربآالف               ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  

  
 إيضاح  للثالثة أشھر المنتھية في للستة أشھر المنتھية في

يونيو  ٣٠  
٢٠١٧  

 (مراجعة)

يونيو  ٣٠
٢٠١٦  

  مراجعة)(
 

يونيو  ٣٠
٢٠١٧  

 (مراجعة)

يونيو  ٣٠
٢٠١٦  

  (مراجعة)
 

إيراد من موجودات التمويالت وموجودات 
   مشتراة لغرض التأجير 

 
١٣,٤٧٥ 

 
٦,٦٢١  ٦,٨٧٠ ١٢,٧١٥ 

 ١٦٧ ١٧٧ ٣٤١ ٣٦٠   إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية
 ٤٩٩ ١,٢٦٧ ١,٣٥١ ٢,٢٢٥   صكوك ستثمارات فيا من إيراد

 ١٤٧ ٣٢٧ ٣١٩ ٣٣٥   ستثمارات في أوراق ماليةاإيراد من 
 ٩٤٩ ٨٩٠ ١,٩٠٥ ١,٧٢٣   إيرادات أخرى

اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب  مجموع
 ٨,٣٨٣ ٩,٥٣١ ١٦,٦٣١ ١٨,١١٨   ستثماراالحسابات 

       
االستثمار يطرح: العائد إلى أصحاب حسابات 

  البنك كمضاربقبل حصة 
  

(٨,٣٠٢) (٨,١٨٨) (٤,١٤٨)   (٤,٣٥٢) 
 ٢,٥٩٨ ٢,٢٤٨ ٤,٧٤٨ ٤,٤٦٤    حصة البنك كمضارب

 (١,٧٥٤) (١,٩٠٠) (٣,٤٤٠) (٣,٨٣٨)   ستثماراال حسابات أصحاب إلى العائد
        

مصروفات على ودائع من مؤسسات مالية، 
  ومؤسسات غير مالية وأفراد

 
(٢,٠٥٢) (١,١٩٥) (١,٠٥٩) (٦٤٧) 

   
 ٥,٩٨٢ ٦,٥٧٢ ١١,٩٩٦ ١٢,٢٢٨  اإليرادات مجموع

      
     

 ١,٩٨٦ ٢,٢٠٨ ٣,٥٥٦ ٣,٨٠٠ تكلفة الموظفين
 ١,٤٩٧ ١,٤١٨ ٢,٨٠٨٢٫٦٧٥  مصروفات أخرى

       
 ٣,٤٨٣ ٣,٦٢٦ ٦,٢٣١ ٦,٦٠٨  المصروفات مجموع

      

 ٢,٤٩٩ ٢,٩٤٦ ٥,٧٦٥ ٥,٦٢٠ قيمةالقبل مخصصات اإلنخفاض في  ربحال
     

 (١,١٦١) (١,٤٢٦) (١,٥٩٢) (٢,٦٥٣) ١١ قيمةالمخصصات اإلنخفاض في 
      

 ١,٣٣٨ ١,٥٢٠ ٤,١٧٣ ٢,٩٦٧ الفترةربح 
      

     :إلى العائد
 ١,٣٧١ ١,٥٦٠ ٤,٢١٧ ٣,٠٥٨  األم الشركة ساھميم

 (٣٣) (٤٠) (٤٤) (٩١)  مسيطرة غير حصة
      
 ١,٣٣٨ ١,٥٢٠ ٤,١٧٣ ٢,٩٦٧ 

  
   العائد لكل سھم
 ١,٣٨٤ ١,٦١٥ ٤,٣٠١ ٣,١٦٥  لكل سھم (فلس) المخّفضو العائد األساسي

  
. ١٧إلى  ٢لمرحلية المختصرة على الصفحات من حدة اتشتمل المعلومات المالية المو



  ٤                                             ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  البحرينية الدنانيربآالف                                                                                                                       ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

.١٧إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 

  
      لمساھمي الشركة األم لعائدةحقوق الملكية ا

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠
    (مراجعة)

  رأس
  المال

إحتياطي 
  قانوني

  أسھم
  خزينة

خطة برنامج 
حوافز 
  الموظفين

إحتياطي القيمة 
العادلة 

  لالستثمارات
أرباح 
  المجموع  مستبقاة

حصة غير 
  مسيطرة

مجموع حقوق 
  الملكية

 ١١٦,٤٩٥ ٣,٧٩٦ ١١٢,٦٩٩ ٨,٧٥١  (١٨٢) (٨,٨٣٢) ٧,٩٦٢ ١٠٥,٠٠٠   ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
                

 ٢,٩٦٧ (٩١) ٣,٠٥٨ ٣,٠٥٨  - -  -  -  -  ربح الفترة
            حقوقلصكوك  الحركة في القيمة العادلة

 )٢٣( - )٢٣( - (٢٣) - - - -  الملكية  

 - - -  لمحتسبةمجموع اإليرادات والمصروفات ا
 
- (٢٣) ٣,٠٣٥ ٣,٠٥٨ 

 
(٩١) 

 
٢,٩٤٤ 

              للفترة
              

 ٧١ - ٧١ - - ٧١ - - -  برنامج حوافز الموظفين تحت إصدار أسھم
 (٣٦١) - (٣٦١) (٣٦١) - - - - -  المحول لصندوق الزكاة

 )٨،٨٣٢( ٧,٩٦٢ ١٠٥,٠٠٠   ٢٠١٧يونيو  ٣٠الرصيد كما في 
 
)١١٩,١٤٩ ٣,٧٠٥ ١١٥,٤٤٤ ١١,٤٤٨ )٢٣( )١١١ 



  
  ٥                                             ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش

  
  المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

  البحرينية الدنانيربآالف                                                                                                           (يتبع)     ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

.١٧إلى  ٢لمختصرة على الصفحات من تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية ا

  
      لمساھمي الشركة األم لعائدةحقوق الملكية ا

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠
    (مراجعة)

  رأس
 إحتياطي قانوني  المال

  أسھم
  خزينة

خطة  برنامج
حوافز 
  الموظفين

 القيمة حتياطيإ
 العادلة

  مجموعال  أرباح مستبقاة  لالستثمارات
غير  حصة

  مسيطرة
 حقوق مجموع
  ةالملكي

  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
 

١١١,٧٠١ ٣,٧٩٨ ١٠٧,٩٠٣ ٨,٩٩٨ (٨٦) (٢٨٤) (٨,١٣٦)  ٧,٤١١ ١٠٠,٠٠٠ 
في  لالستثمارات العادلة القيمة في الحركة

 ٣٢٢  - ٣٢٢  - ٣٢٢ -  -  -  -  األوراق المالية
 (٢٣٦)  - (٢٣٦)  - (٢٣٦)  -  -  -  -  ستثمارات في أوراق ماليةابيع 
 ٤,١٧٣ (٤٤) ٤,٢١٧ ٤,٢١٧  - -  -  -  -  الفترة ربح

           اإليرادات والمصروفات المحتسبة مجموع
 ٤,٢٥٩ (٤٤) ٤,٣٠٣ ٤,٢١٧ ٨٦ -  -  -  -  للفترة

              
 - - -(٥,٠٠٠)--  - - ٥,٠٠٠إصدار أسھم منحة                                

 - - - (٢٠) -  - - ٢٠ -  المحول إلى اإلحتياطي القانوني
 )٦٩٦( - (٦٩٦)  - - - (٦٩٦)  -  -  صافي أسھم خزينة مشتراة

 ١٥٨ - ١٥٨ - - ١٥٨ - - -  برنامج حوافز الموظفين تحت إصدار أسھم
 (٦) - (٦) (٦) - -  -  - -  الزكاة لصندوق المحول

 ١١٥,٤١٦  ٣٫٧٥٤ ٨,١٨٩١١١,٦٦٢ - )١٢٦((٨,٨٣٢)١٠٥,٠٠٠٧,٤٣١  ٢٠١٦ يونيو ٣٠كما في  الرصيد



  ٦                   ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

          الموحد المختصر النقدية التدفقاتبيان 
  البحرينية الدنانيربآالف                                                     ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
أشھر  الستة    

  المنتھية في
  يونيو ٣٠

٢٠١٧  
  (مراجعة)

أشھر  الستة 
  المنتھية في

  يونيو ٣٠
٢٠١٦  

  (مراجعة)
        أنشطة التشغيل

 (٢٠,٨٧٤)   ٢,٤٩٢   موجودات التمويالت، صافي/ (مدفوعات لـ)  من مقبوضات
 (٢١,٤٠١)   (٨,٧٩٨)    مدفوعات لموجودات مشتراة لغرض التأجير، صافي

 ٣٤١   ٣٦٠   إيراد مستلم من ودائع قصيرة األجل
 (٤,١٩٢)   (٤,٦٢٤)    ستثماراالأرباح مدفوعة ألصحاب حسابات 

 (٨,٧٣٢)   (٢١,٤٩٢)    ، صافيستثماراالأصحاب حسابات  )لـ (مدفوعة/ من  مبالغ مستلمة
 (٥,٤٠٨)   (٦,٥١٠)    مبالغ مدفوعة للمصروفات

 ١,٩٠٥   ١,٧٠٣  مبالغ مستلمة أخرى 

 (٣٥)   (٣٦٣)    لغ المدفوعة لألعمال الخيريةصافي المبا
 (١٠,٧١٠)   ١٠,٧٣٩   حسابات جارية للعمالء )لـ(مدفوعة /  صافي مبالغ مستلمة من

 ١٤,٣٦٣   ٣٨,١٢٠  ودائع من مؤسسات مالية، صافي
 ١١,١٨٧   (٥,١٦٩) ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد، صافي

       مصرف البحرينالحساب االحتياطي لدى  / (المدفوعات لـ) صافي السحوبات من
 (٨١٥)   ٩٤٠   المركزي

 (١,١٩٥)   (٢,٠٥٢)   مصروفات مدفوعة للودائع
 ١,١٦٦   ١,٨٤٤   من صكوك إيراد مستلم

 (٤٤,٤٠٠)   ٧,١٩٠   أنشطة التشغيل )المستخدمة في( من / صافي التدفقات النقدية
      

        ستثماراالأنشطة 
 (٩,٧٠١)   (٢٧,٨٢٩)   شراء صكوك

 (٨٤)   - في أوراق ماليةستثمارات اشراء
 ١٧,٦٤٣   ٨,٧١٢  / بيع صكوكتسويةلغ مستلمة من مبا

 ١٢,٣٨٣   ١٤٠  ستثمارات في أوراق ماليةا مبالغ مستلمة من تسوية
 ٧٧٩   -  ستثمارات عقاريةامبالغ مستلمة من بيع 

 ٣٤٧   ٢٥   ستثمارات في أوراق ماليةاة من إيرادات مستلم
 (٩)   (١٩٢)   شراء عقارات ومعدات

 ٢١,٣٥٨   (١٩,١٤٤)   ستثمارأنشطة االمن  /  )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية
      

        أنشطة التمويل
 (٦٥٩)   -  مدفوعات ألسھم الخزينة

 (٦٥٩)   -   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
         

 (٢٣,٧٠١)   (١١,٩٥٤)  صافي النقص في النقد وما في حكمه
 ٦٦,٣٦٩   ١١٤,٨٦٥   النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة

  ٤٢,٦٦٨    ١٠٢,٩١١   ه كما في نھاية الفترةالنقد وما في حكم
         

         يشتمل النقد وما في حكمه على:
       حتياطي لدى مصرفنقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منه الحساب اإل

 ٧,٧٩٥   ٣٩,٥٩٥   )المركزي البحرين
 ٣٤,٨٧٣   ٦٣,٣١٦   ودائع لدى مؤسسات مالية

   ٤٢,٦٦٨    ١٠٢,٩١١  
  .١٧إلى  ٢ومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من تشتمل المعل



  ٧                                       ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  الموحد المختصريدة المقالستثمار افي حسابات بيان التغيرات 
  بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                   ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ في كما الرصيد  الفترةخالل  الحركة  ٢٠١٧يناير  ١ في كما الرصيد  (مراجعة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠
  

 عدد
 الوحدات
  (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

/ ستثماراتا
(سحوبات) 

(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

 تقييم إعادة
(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

 إجمالي
 الدخل

(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

 أسھم أرباح
 مدفوعة
(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

 البنك رسوم
 كوكيل

(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

 مصروفات
(بآالف  إدارية

 الدنانير
  )يةالبحرين

 عدد
 الوحدات
  (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

                          
 ٦,٢٥٤ ١,٠٠ ٦,٢٥٤ -----(٥٠) ٦,٣٠٤١,٠٠٦,٣٠٤ ١٢ NSو)١.م.م. (رياذستثمارلالسفانا

 ٣,٥٣٩ ١,٠٠ ٣,٥٣٩ - - - - - (١١٣) ٣,٦٥٢ ١,٠٠ ٣,٦٥٢   .م.م.العقارية ذستثمارات اللشادن 
 ٩٩٣ ٠,٣٨ ٢,٦٣٣ - - - - - - ٩٩٣ ٠,٣٨ ٢,٦٣٣  )٥(ريا 
                  )٦(رياالمحدودةلوكاتاشركة

      (١٦٣) ١٠,٩٤٩ - - - - - 
  

١٠,٧٨٦ 

  
  

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠ في كما الرصيد  الفترةخالل  الحركة  ٢٠١٦يناير  ١ في كما يدالرص  (مراجعة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠
  

 عدد
 الوحدات
 (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
 )البحريني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

/ ستثماراتا
(سحوبات) 

(بآالف 
 الدنانير
 )البحرينية

 تقييم إعادة
(بآالف 
 الدنانير
 )ةالبحريني

 إجمالي
 الدخل

(بآالف 
 الدنانير
 )البحرينية

 أسھم أرباح
 مدفوعة
(بآالف 
 الدنانير
 )البحرينية

 البنك رسوم
 كوكيل

(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

 مصروفات
(بآالف  إدارية

 الدنانير
  )البحرينية

 عدد
 الوحدات
  (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآالف 
 يرالدنان

  )البحرينية
                          

  ٨,٣١٣  ١,٠٠  ٨,٣١٣  -  -  -  -  -  -  ٨,٣١٣  ١,٠٠  ٨,٣١٣  )١(ريا . م.م.ذ ستثمارلال سفانا
  -  -  -  -  -  -  -  - (٨,٥٠٠)  ٨,٥٠٠  ٠,١٨  ٤٨,٠٨٢  )٤(ريا  المحدودة القابضة جناين

                         .م.م.ستثمارات العقارية ذشادن لال
  ٣,٦٥٢  ١,٠٠  ٣,٦٥٢  -  -  -  -  - (٧٦)  ٣,٧٢٨  ١,٠٠  ٣,٧٢٨  )٥(ريا 
  ٩٩٣  ٠,٣٨  ٢,٦٣٣  -  -  -  -  -  -  ٩٩٣  ٠,٣٨  ٢,٦٣٣  )٦(ريا  المحدودة لوكاتا شركة

      ١٢,٩٥٨      -  -  -  -  - (٨,٥٧٦) ٢١,٥٣٤  

  
  
  

  .١٧إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



  ٨                          ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  الموحد المختصر والزكاة صندوق األعمال الخيريةبيان مصادر وإستخدامات 
  البحرينية الدنانيربآالف                                                     ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  
 أشھر ستةلل   أشھر ستةلل  
 المنتھية في   المنتھية في  
 يونيو ٣٠   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦   ٢٠١٧ 
      

      والزكاة الخيرية األعمال صندوق مصادر
 ٧٢٧   ٧٢٣  يناير ١ في كما الرصيد

 -   ٣٦٠ المخصص من قبل البنك
 ٢٤   ٩  اإلسالمية للشريعة مخالفة إيرادات

 ٧٥١  ١,٠٩٢  المصادر مجموع
        
        والزكاةصندوق األعمال الخيرية  ستخداماتا

 (٣٥)  (٣٦٣)  خيرية لمؤسسات تبرعات

 (٣٥)  (٣٦٣)  ستخداماتالا مجموع
        
 ٧١٦  ٧٢٩ في نھاية الفترةكما  والزكاةصندوق األعمال الخيرية لالرصيد غير الموزع  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.١٧إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



 

  ٩                        ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  المختصرة المرحلية المالية الموحدة معلوماتإيضاحات حول ال
                                                   ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
  
  المنشأة ١

       ب ("المصرف")، ھو شركة مساھمة بحرينية، تأسست في مملكة البحرين بتاريخ.م.المصرف الخليجي التجاري ش
يعمل المصرف بموجب ترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين  .٥٥١٣٣وتحمل السجل التجاري رقم  ٢٠٠٤نوفمبر  ٢٤

تشتمل البيانات المالية المرحلية  .أسھم المصرف ُمدرجة في بورصة البحرين .قطاع التجزئة يف المركزي كمصرف إسالمي
  . على البيانات المالية للبنك والشركات التابعة له (معاً "المجموعة")

  
  أساس اإلعداد والعرض ٢

ً لمعايير المحاسبة المال ية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة أعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقا
ً لمتطلبات ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل أنظمة مصر ،للمؤسسات المالية اإلسالمية ف ووفقا

مراجعة للمؤسسات بالنسبة لألمور التي ال تتناولھا معايير المحاسبة المالية الصادرة عن ھيئة المحاسبة وال .البحرين المركزي
ً لذلك، تم عرض البيانات  ، المالية اإلسالمية، فإن المجموعة تتبع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة وتبعا

  . "التقارير المالية المرحلية" ٣٤رقم  حدة المرحلية بصورة مختصرة وفقاً إلرشادات معيار المحاسبة الدوليالمالية المو

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة ويجب إن 
مع ذلك، تم تضمين إيضاحات  ،٢٠١٦ديسمبر  ٣١قراءتھا مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھية في 

امالت تؤثر بصورة جوھرية على فھم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ تفسيرية مختارة لبيان أحداث ومع
  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١آخر بيانات مالية موحدة سنوية كما في وعن السنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة ٣

لومات المالية الموحدة المرحلية إن السياسات المحاسبية وطرق اإلحتساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المع
كما في وعن السنة المختصرة ھي نفسھا تلك التي تم إستخدامھا في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية 

  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ المنتھية في

  
  إدارة المخاطر المالية ٤

ھا تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة إن سياسات وأھداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة ھي نفس
  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المدققة للسنة المنتھية في 

  
  التقديرات ٥

إن إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة يتطلب من اإلدارة إستخدام بعض التقديرات، واألحكام، والفرضيات 
بيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإليرادات المحاسبية الھامة التي تؤثر في تط

معلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ، عند إعداد ھذه ال .قد تختلف النتائج الحقيقية عن ھذه التقديرات .والمصروفات
ا في تطبيق السياسات المحاسبية والتقديرات للمجموعة، قامت اإلدارة بإستخدام األحكام الجوھرية ذاتھا التي تم إستخدامھ

  .٢٠١٦ ديسمبر ٣١والتي تم تطبيقھا على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 
  
تم إستخراج أرقام المقارنة لبيان  .إن المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ھي معلومات ُمراجعة وغير مدققة ٦

وتم إستخراج  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١المركز المالي الموحد المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 
رة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية والتغيرات في حسابات أرقام المقارنة للبيانات الموحدة المختص

من المعلومات المالية الموحدة المرحلية  والزكاة ومصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخيرية المقيدةستثمارات اال
 .٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في للستة المختصرة الُمراجعة 

  
 . ذات طبيعة موسمية جوھرية ال توجد إيرادات ٧



 

  ١٠                        ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  المختصرة المرحلية المالية الموحدة معلوماتال إيضاحات حول
                                                   ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
  

  موجودات التمويالت ٨
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
 (مدققة)   (مراجعة)  
      

 ٣٣٤,٦٣٢   ٣٥٢,٤٥٢  مرابحة
 ٨,٧٦٥   ٨,٥٥٨  مشاركة
 ٢٩,٣٨٦   ٢١,٧١٢  وكالة

 ١,١٥٥   ١,١٥٨  مضاربة
 ٧   -  إستصناع

  ٣٧٣,٩٤٥   ٣٨٣,٨٨٠ 
 (١٥,١٦٤)   )١٧٫٠٧١(  محددة -ُيطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة 
 (٣,٤٠٤)   )٣٫٤٨٢(  جماعية -ُيطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة 

  ٣٥٥,٣٧٧   ٣٦٣,٣٢٧ 
  

  .ألف دينار بحريني)  ٣١٫٠٠٤: ٢٠١٦ألف دينار بحريني (  ٢٩,٣٣٧ عقود المرابحة على أرباح مؤجلة تبلغتشتمل 
  
  في صكوك اتاستثمار ٩

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦   ٢٠١٧  

  (مدققة)    (مراجعة)  
        : صكوك الدين

 ٧٣,٤٤٣  ٨٨,٧٥٧  صكوك مسعرة (بالتكلفة المطفأة) -
 ٧١١  ٤٥٩ عرة (بالتكلفة المطفأة)صكوك غير مس -

    : حقوق الملكية صكوك
 -  ٣,٨٦٤  صكوك مسعرة (بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية) -

 ٧٤٫١٥٤   ٩٣,٠٨٠  
 

  في أوراق مالية اتستثمارا ١٠
  يويون ٣٠  

٢٠١٧  
  (مراجعة) 

  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  (مدققة)

      بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:
 ١٥٫١٤٨   ١٥,١٤٨  أوراق مالية غير مسعرة -
      

      بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية: 
 ٣٩٫٩٧٣   ٤٠,٣٥١ أوراق مالية غير مسعرة(بالتكلفة مطروحا منھا إنخفاض القيمة)* -

  ٥٥٫١٢١   ٥٥,٤٩٩ 
  

  
  .بالتكلفة مطروحاً منھا إنخفاض القيمة وذلك بسبب عدم وجود مقياس موثوق للقيمة العادلةستثمارات الا* تظھر ھذه 

  
  
  

  
  
  
  



 

  ١١                        ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  المختصرة المرحلية المالية الموحدة معلوماتإيضاحات حول ال
                                                  ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  

  القيمة في نخفاضاإلمخصصات  ١١
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

  (مراجعة)   (مراجعة)  
      موجودات التمويالت

 ١,٣٤٤  ٢,٢٥٢ صافي ،مخصصات محددة -
 ٣١٥  ١٥٧ ، صافيمخصصات جماعية -

    استثمارات في أوراق مالية
 (٢٦٤)  ٣٣ / (انتفت الحاجة إليھا) محددة مخصصات -

    استثمارات في صكوك
 ١٩٧  ١٦٨   مخصصات محددة -

     موجودات أخرى
 -  ٤٣    مخصصات محددة -

 ١,٥٩٢    ٢,٦٥٣  
  
  
  المعامالت الجوھرية مع أطراف ذات عالقة  ١٢

 األرصدة والمعامالت الجوھرية مع أطراف ذات عالقة المبينة في ھذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة كالتالي:

  
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠

  (مراجعة)
شركات 
  زميلة

أعضاء 
مجلس 
اإلدارة / 
موظفي 
اإلدارة 

 ئيسيينالر
وأعضاء 

ھيئة الرقابة 
  الشرعية

مساھمين 
رئيسيين / 

شركات لدى 
أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 

  حصص فيھا

موجودات 
تحت اإلدارة 

(شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
  خاصة)

  المجموع

            
            الموجودات

 ٦,٦٧٧ - ٥,٧١٠ ٩٦٧ -  موجودات التمويالت
 ٢٦,٦١٥ ٢٤,٢٠١ ٢,٢٨٤ - ١٣٠  ستثمارات في أوراق ماليةا

 ٥,٨٥٦ ١,١١٦ - - ٤,٧٤٠  موجودات أخرى
        

            المطلوبات
 ٣,٩٤٨ ١,٣٥٩ ٢,٥٢٨ - ٦١  حسابات جارية للعمالء

 ١٥,٨١٩ ٩٢٠ ١٤,٠٦٨ ١٧٠ ٦٦١  ستثمارالاحقوق أصحاب حسابات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٢                        ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  المختصرة المرحلية المالية الموحدة معلوماتالإيضاحات حول 
                                                   ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
 المعامالت الجوھرية مع أطراف ذات عالقة (يتبع)  ١٢
  

  أشھر المنتھية فيللستة 
 ٢٠١٧ يونيو ٣٠

  (مراجعة)

شركات 
  زميلة

اء أعض
مجلس 
اإلدارة / 
موظفي 
اإلدارة 
 الرئيسيين
وأعضاء 

ھيئة الرقابة 
  الشرعية

مساھمين 
رئيسيين / 

شركات لدى 
أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 

  حصص فيھا

موجودات 
تحت اإلدارة 

(شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
  خاصة)

  المجموع

        
            اإليرادات

 ١٦٢ - ١٤٦ ١٦ -  إيراد من موجودات التمويالت
         وموجودات ُمشتراة لغرض التأجير

            
            المصروفات

 ٩٨ ١٠ ٧٨ ٢ ٨  ستثماراالب حسابات العائد على أصحا
 ٩٠٨ - - ٩٠٨ -  تكلفة الموظفين

 ٧٦ ٧٦ - - -  مصروفات أخرى
  
  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
شركات 
  زميلة

أعضاء 
مجلس 

اإلدارة / 
موظفي 
اإلدارة 
 الرئيسيين

وأعضاء ھيئة 
الرقابة 
  الشرعية

مساھمين 
رئيسيين / 

شركات لدى 
أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 

  حصص فيھا

موجودات 
تحت اإلدارة 

(شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
  خاصة)

  المجموع

            
            الموجودات

 ٢٧,٧٩٨ ٢٥,٣٨٧ ٢,٢٨٤ - ١٢٧  ستثمارات في أوراق ماليةا
 ٥,٥٩٦ ٩١٨ - - ٤,٦٧٨  موجودات أخرى

           
     المطلوبات

 ٢,٠٠١ ١,٩٠٣ ٨٨ - ١٠  حسابات جارية للعمالء
 ٢١,٤٤٨ ٩١٧ ١٩,٩٣٥ ١٥٠ ٤٤٦  ستثماراالحقوق أصحاب حسابات 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٣                        ب.م.صرف الخليجي التجاري شالم
  

  المختصرة المرحلية المالية الموحدة معلوماتالإيضاحات حول 
                                                   ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
  
 المعامالت الجوھرية مع أطراف ذات عالقة (يتبع)  ١٢
  

  لمنتھية فيأشھر اللستة 
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠

  (مراجعة)

شركات 
  زميلة

أعضاء 
مجلس 

اإلدارة / 
موظفي 
اإلدارة 
 الرئيسيين

وأعضاء ھيئة 
الرقابة 
  الشرعية

مساھمين 
رئيسيين / 

شركات لدى 
أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 

  حصص فيھا

موجودات 
تحت اإلدارة 

(شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
  خاصة)

  المجموع

            اإليرادات
 ٦ - - - ٦  إيراد من موجودات التمويالت

  ١٩٠ ١٩٠ - -  -  وموجودات ُمشتراة لغرض التأجير
            

            المصروفات
  ٢٩  ٨  ١٩  ١  ١  ستثماراالالعائد على أصحاب حسابات 

  ٥٢٨  -  -  ٥٢٨  -  تكلفة الموظفين
  ١١٧  ١١٧  -  -  -  مصروفات أخرى

  
  

  إلتزامات وإرتباطات ١٣
  

  يونيو ٣٠  
٢٠١٧  

 
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
 (مدققة)   (مراجعة)  
      

 ٦٥,٧٩٧   ٤٢,٢٧٥  إلتزامات غير مسحوبة لتمويالت

 ٢٢,٦٦٩   ٢٢,٨٨٨  ضمانات مالية
  
  

  .فقط في نھاية السنةتخصيصات صافي األرباح، إن وجدت، يتم عملھا   ١٤
  
  

  موجودات تحت اإلدارة  ١٥

يقوم المصرف بتوفير خدمات إدارية، وإدارة استثمارات وخدمات إستشارية لشركاته االستثمارية، حيث تقوم المجموعة 
 لم يتم تضمين أي موجودات تحت اإلدارة في ھذه البيانات المالية الموحدة ،بإتخاذ قرارات نيابة عن ھذه الشركات

  المختصرة.
  

  ويوني ٣٠  
٢٠١٧  

 
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
 (مدققة)   (مراجعة)  
      

 ١٠,٩٤٩   ١٠,٧٨٦ المقيدةستثمار االحسابات 
 ١٧١,٥٣٣   ١٧١,٥٣٣  موجودات أخرى تحت اإلدارة

 
  
  
  
  



 

  ١٤                        ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  مختصرةال المرحلية المالية الموحدة معلوماتالإيضاحات حول 
                                                   ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
  

  بيان القطاعات  ١٦
  

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠
  (مراجعة)

خدمات مصرفية 
  إستثمارية

خدمات مصرفية 
  واألفراد للمؤسسات

  المجموع  غـير موزعــة

          
 ١٨,١١٨ - ١٧,٧٢١ ٣٩٧  إيرادات القطاع

 ٢,٩٦٧ (٣,٧٢٢) ٦,٩٠٣ (٢١٤)  تائج القطاعن
 ٧٨٩,١٣٦ ٩,٦٦٣ ٦٨٧,٧٨٨ ٩١,٦٨٥  موجودات القطاع

 
  

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠
  (مراجعة)

خدمات مصرفية 
  إستثمارية

خدمات مصرفية 
  واألفراد للمؤسسات

  المجموع  غـير موزعــة

          
 ١٦,٦٣١ - ١٦,٢٥٤ ٣٧٧  إيرادات القطاع
 ٤,١٧٣ (٣,٥٧٦) ٧,٥٨١ ١٦٨  نتائج القطاع

 ٦٦٣,٣٥٦ ٩,٢٣٠ ٥٦٤,٨٠٥ ٨٩,٣٢١  موجودات القطاع
  
  
 األدوات المالية  ١٧

  القيمة العادلة
تعريف  ،القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية

شركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتھا، أو تقليص حجم عملياتھا بصورة جوھرية، القيمة العادلة ھو إفتراض إستمرارية ال
  . أو إجراء المعامالت بشروط غير ُمنصفة

  
 أدوات مالية بالقيمة العادلة )أ(

  . يبين الجدول التالي األدوات المالية التي تظھر بالقيمة العادلة، بإستخدام طريقة التقييم
  
المستوى   ٢٠١٧ يونيو ٣٠

  ألولا
المستوى 
  الثاني

المستوى 
  الثالث

  اإلجمالي

تظھر بالقيمة العادلة من خالل أوراق مالية غير مسعرة 
  ١٥،١٤٨  ١٥،١٤٨  -  -  بيان الدخل
تظھر بالقيمة العادلة من خالل  حقوق الملكية صكوك

 ٣،٨٦٤ - - ٣،٨٦٤  حقوق الملكية

  ١٩,٠١٢ ١٥,١٤٨ - ٣,٨٦٤ 
  
المستوى   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 األول
المستوى 
  الثاني

المستوى 
  الثالث

  اإلجمالي

تظھر بالقيمة العادلة من خالل أوراق مالية غير مسعرة 
 ١٥,١٤٨ ١٥,١٤٨ - -  بيان الدخل

  -  -  ١٥,١٤٨ ١٥,١٤٨ 
  

  



 

  ١٥                        ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  المختصرة المرحلية المالية الموحدة معلوماتالإيضاحات حول 
                                                   ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  

  
  األدوات المالية (يتبع)  ١٧

  
 أدوات مالية بالقيمة العادلة (يتبع) )أ(

  
  خالل الفترة: ٣الجدول التالي يحلل الحركة في الموجودات المالية في المستوى 

  
  يونيو ٣٠  

٢٠١٧  
  (مراجعة)

 
  يونيو ٣٠

٢٠١٦  
  (مراجعة)

 ١٥,١٤٨   ١٥,١٤٨  بداية الفترةفي 
 -   -  أرباح/ (خسائر) في بيان الدخل

 -   -  مشتريات
 -  -  سداد

 -   -  ُمحّول إلى/ (من) المستوى الثالث

 ١٥,١٤٨ ١٥,١٤٨  في نھاية الفترة
  
  

، لم يكن ھناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةخالل فترة 
  .س القيمة العادلة، أو أي تحويالت من أو إلى المستوى الثالثلمقايي

  
 أدوات مالية ليست بالقيمة العادلة )ب(

  يبين الجدول التالي مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية:
  

  القيمة الدفترية  ٢٠١٧ يونيو ٣٠
  (مراجعة)

 
  القيمة العادلة

  (مراجعة)
      موجودات مالية:

 ٣٦٣,٣٢٧   ٣٦٣,٣٢٧  موجودات التمويالت
 ٨٧,٥٨٧   ٨٩,٢١٦  ستثمارات في صكوكا

 ١٠٠,٠٤٧   ١٠٠,٠٤٧  موجودات مشتراة لغرض التأجير
 ٤,٠٠٩   ٤,٠٠٩ أقساط إيجارات مستحقة

  ٥٥٤,٩٧٠ ٥٥٦,٥٩٩ 
      

      مطلوبات مالية:
 ٨٦,٥٥٢ ٨٦,٥٥٢  حسابات جارية للعمالء

  ٨٦,٥٥٢ ٨٦,٥٥٢ 
  
  
  
  



 

  ١٦                        ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  المختصرة المرحلية المالية الموحدة معلوماتالإيضاحات حول 
                                                   ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل

  
  األدوات المالية (يتبع)  ١٧

  
 بالقيمة العادلة (يتبع)أدوات مالية ليست  )ب(

  
  القيمة الدفترية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
 

  القيمة العادلة
  (مدققة)

      موجودات مالية:
 ٣٥٥,٣٧٧   ٣٥٥,٣٧٧  موجودات التمويالت

 ٧٤,١٥٤   ٧٤,١٥٤  ستثمارات في صكوكا
 ٩٢,٨٣٩   ٩٢,٨٣٩  موجودات مشتراة لغرض التأجير

 ٢,٥٧٣   ٢,٥٧٣  أقساط إيجارات مستحقة

  ٥٢٤,٩٤٣ ٥٢٤,٩٤٣ 
      

     مطلوبات مالية:
 ٧٥٫٨١٤   ٧٥٫٨١٤  حسابات جارية للعمالء

  ٧٥٫٨١٤   ٧٥٫٨١٤ 
  
  

  أساليب التقييم
  

  استثمارات في أوراق مالية
  . شط لألداةتقيس المجموعة القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام اسعار السوق في سوق ن

بالنسبة لبعض األدوات غير المدرجة، تستخدم المجموعة نماذج الملكية، التي يتم عادة تطويرھا من تقنيات تقييم معروفة 
 .بعض أو جميع مدخالت ھذه النماذج قد ال تكون قابلة للرصد، ولكن يتم تقديرھا بناء على فرضيات .للقيمة العادلة

  . مثل توقعات السوق بصورة معقولة، ومقاييس عوامل المخاطر العوائد الكامنة في األداة الماليةمدخالت طرق التقييم ت

  
ألف  ٣٩٫٩٧٣: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ألف دينار بحريني ( ٤٠٫٣٥١ تبلغمالية أوراق ستثمارات في ا يوجد لدى المجموعة

 اإلنخفاض في القيمة لعدم توفر مقياس موثوق للقيمة العادلة.بالتكلفة وتطرح منھا مخصصات  تظھر دينار بحريني)

  

تعتقد اإلدارة  .م للسماح لھوامش العرض والطلب، مخاطر السيولة، باإلضافة للعوامل األخرىيتم تسجيل تسويات التقيي
  . أن تسويات التقييم ھذه ضرورية ومناسبة لعرض قيم ھذه االستثمارات بصورة عادلة

زيادة في مضاعف  إنخفاض أو %٥األثر المحتمل إلستخدام الفرضيات البديلة المحتملة لتقييم االستثمارات مما ينتج عن 
األثر المقابل سيكون في  .ألف دينار بحريني ٧٣٤السوق سينتج عنه زيادة أو إنخفاض في القيمة العادلة المعلنة بمبلغ 

  . الربح أو الخسارة المعلنة من قبل المجموعة
  

  موجودات التمويل
ل الربح للمحفظة متوافق مع قيم السوق في حالة موجودات التمويالت وأقساط اإليجارات المستحقة، يكون متوسط معد

الحالية للتسھيالت المشابھة وبناءاً على ذلك وبعد األخذ بعين اإلعتبار التعديالت المتعلقة بمخاطر المبالغ المدفوعة مقدماُ 
  . داتوتكاليف مخصصات انخفاض القيمة يتوقع أال تتغير القيمة الحالية جوھرياً مقارنة بالقيمة العادلة لھذه الموجو

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٧                        ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  المختصرة المرحلية المالية الموحدة معلوماتالإيضاحات حول 
                                                   ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  
  األدوات المالية (يتبع)  ١٧

  
 يست بالقيمة العادلة (يتبع)أدوات مالية ل )ب(

  
  أدوات مالية أخرى

اإليداعات لدى المؤسسات المالية واإليداعات من المؤسسات المالية ھي لفترات قصيرة، وبالتالي فإن القيمة الدفترية 
سعيرھا على اإليداعات من المؤسسات غير المالية واألفراد الغير قصيرة األجل يتم إعادة ت .التختلف عن القيمة العادلة

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى  .فترات منتظمة، وبالتالي فإن القيمة الدفترية تعكس القيمة العادلة
  .التختلف إختالفاً جوھرياً عن قيمتھا الدفترية نتيجة لطبيعتھا قصيرة األجل

  


