
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 5132 مارس 13
 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  
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 المطٌري سٌف مصب ح  
 فخرو قاسم طارق  
   

 المٌر إسماعٌل خلٌل : الرئٌس التنفٌذي 
   

 محمد عبدهللا إبراهٌم : سكرتٌر مجلس اإلدارة
   

 البحرٌن -فخرو جً  إم بً كً : الحسابات مدققو



 المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة  المعلومات
  5132مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 

             المحــتوٌات
  الصفحة                    
  

 
        

  1   المختصرة المرحلٌة الموحدة المالٌة المعلوماتتقرٌر مدققً الحسابات عن مراجعة 
           

         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        فقات النقدٌة الموحد المختصربٌان التد

   7     بٌان التغٌرات فً حسابات االستثمار المقٌدة الموحد المختصر
   9   بٌان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخٌرٌة والزكاة الموحد المختصر

 21 - 10     إٌضاحات حول المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة
 
 
 
 
 







 3          المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

      بٌان الدخل الموحد المختصر
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                   5132مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 .21إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة على الصفحات من 

 أشهر للثالثة  أشهر للثالثة إٌضاح 
 فً المنتهٌة  فً المنتهٌة  
 مارس 31  مارس 13  
  5132  2014 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
 )معدلة(    
     

 138  123  إٌراد من ودائع لدى مإسسات مالٌة
 59275  59500  إٌراد من موجودات التموٌالت وموجودات مشتراة لغرض التؤجٌر 

 411  908  صكوك من إٌراد
 135  83  أوراق مالٌةإٌراد من إستثمارات فً 

 490  313  إٌرادات أخرى

ومصروفات على   اإلٌرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار مجموع
 69449  5,154  ودائع                                                                                                  

     
 (29591)  (29021) 12  اإلستثمار حسابات أصحاب إلى العائد: ٌُطرح
 (19003)  (584)  مصروفات على ودائع من مإسسات مالٌة، ومإسسات غٌر مالٌة وأفراد: ٌُطرح

 29855  5,155  صافً اإلٌرادات مجموع

     
 19171  19529  تكلفة الموظفٌن

 156  126  مصروفات إستهالك
 895  914  مصروفات أخرى

 29222  5,251  المصروفات مجموع

 633  3,421  قبل مخصصات اإلنخفاض فً القٌمة الفترة ربح
     

 (105)  (82) 13 قٌمةالمخصصات اإلنخفاض فً 

 528  3,543  الفترةربح 

     :إلى العائد
 346  19665  األم الشركة مساهمً
 182  6  مسٌطرة غٌر حصة

     
  19671  528 

     العائد لكل سهم
 09306  3,451  العائد األساسً لكل سهم )فلس(
 09306  3,451  العائد المخفض لكل سهم )فلس(



 4                              المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المختصر بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحد
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                                                                                      5132مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .21إلى  2الموحدة المرحلٌة المختصرة على الصفحات من  تشتمل المعلومات المالٌة

   األم الشركة لمساهمً المنسوبة الملكٌة حقوق إٌضاح 

             )مراجعة( 5132مارس  13
 رأس
 المال

عالوة إصدار 
 أسهم

إحتٌاطً 
 قانونً

 أسهم
 خزٌنة

 احتٌاطً
 العادلة القٌمة

 مجموعال أرباح مستبقاة لالستثمارات
غٌر  حصة

 مسٌطرة
 حقوق مجموع

 الملكٌة

           :2015ٌناٌر  1الرصٌد فً 
 1039057 - 1039057 (149273) - (69351) 69730 19535 1159416  عنه اإلعالن تم كما
           
 29838 29791 47 47 - - - - -  (3 إٌضاح)راجع  التوحٌد أثر

 312,212 5,413 311,315 (35,555) - (5,123) 5,411 3,212 332,535  التعدٌل حسب
           

 (2) - (2) - (2) - - - -  لالستثمارات العادلة القٌمة فً الحركة
 19671 6 19665 19665 - - - - -  الفترة ربح

           
اإلٌرادات والمصروفات المحتسبة  مجموع
  للفترة

 
- - - - (5) 3,552 3,551 5 3,551 

           

                                    المال رأس تخفٌض
            

11 (159416) (19535) - - - 169951 - - - 
 33 - 33 - - 33 - - -  عنها المتنازل األسهم تسوٌة
 (19) - (19) (19) - - - - -  الزكاة لصندوق المحول

 314,242 5,414 315,423 5,143 (5) (5,132) 5,411 - 311,111   5132 مارس 13كما فً  الرصٌد



 5                              المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المختصر بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحد
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                                                                             )ٌتبع(  5132مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 

 
   األم الشركة لمساهمً المنسوبة الملكٌة حقوق 

)مراجعة  2014مارس  31
  ومعدلة(

 رأس
 المال

عالوة إصدار 
 أسهم

إحتٌاطً 
 قانونً

 أسهم
 خزٌنة

 خطة أسهم
 حوافز
 غٌر الموظفٌن

 مستحقة

 القٌمة احتٌاطً
 العادلة

خسائر  لالستثمارات
 المجموع متراكمة

 غٌر حصص
 مسٌطرة

 حقوق مجموع
 الملكٌة

           :2014ٌناٌر  1الرصٌد فً 
 1009011 - 1009011 (179014) - (291) (69060) 69425 19535 1159416 عنه اإلعالن تم كما
           
 29061 29061 - - - - - - - - (3 إٌضاح)راجع  التوحٌد أثر

 1029072 29061 1009011 (179014) - (291) (69060) 69425 19535 1159416 التعدٌل حسب
           

 528 182 346 346 - - - - - - الفترةربح 

           
           اإلٌرادات والمصروفات مجموع

 528 182 346 346 - - - - - - للفترةالمحتسبة 

 1029600 29243 1009357 (169668) - (291) (69060) 69425 19535 1159416 2014مارس  31الرصٌد كما فً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21إلى  2لمختصرة على الصفحات من تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة ا



 6          الخلٌجً التجاري ش.م.بالمصرف 
 

      الموحد المختصر النقدٌة التدفقاتبٌان 
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                   5132مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 

 للثالثة أشهر  للثالثة أشهر إٌضاح 
 المنتهٌة فً  المنتهٌة فً  

 مارس 31  مارس 13  

  5132  2014 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
 )معدلة(    

     أنشطة التشغٌل
 (79142)  169665  صافً التموٌالت، موجوداتلـ(  مدفوعات/) مقبوضات
 (29727)  (39908)  صافً التؤجٌر، لغرض مشتراة لموجودات مدفوعات

 138  123  إٌراد مستلم من ودائع قصٌرة األجل 
 (39208)  (39391)  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات اإلستثمار 

 299698  269220   اإلستثمار حسابات أصحاب من مستلمة مبالغ صافً
 (29444)  (39145)  مبالغ مدفوعة للمصروفات 

 19089  258  مبالغ مستلمة أخرى             
 (2)  (16)  مبالغ مصروفة فً أعمال الخٌر 

 79459  39481   للعمالء جارٌة حسابات من مستلمة مبالغ صافً
 79731  (19012)  صافً مالٌة، مإسسات من ودائع
 (99893)  19836  صافً وأفراد، مالٌة غٌر مإسسات من ودائع

 (19880)  (19375)   صافً مدفوعات للحساب اإلحتٌاطً لدى مصرف البحرٌن المركزي
 (19003)  (585)   للودائع مدفوعة مصروفات

 179816  12,323  صافً التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل

 
     أنشطة اإلستثمار

 (109124)  (499129)  صكوكشراء إستثمارات فً 
 -  (79169)  شراء إستثمارات فً أوراق مالٌة

 59835  69297    بٌع إستثمارات فً صكوك /تسوٌة مبالغ مستلمة من 
 94  -  بٌع استثمارات فً أوراق مالٌة   / تسوٌةمبالغ مستلمة من 

 103  277  إٌرادات مستلمة من إستثمارات فً صكوك
 135  83   مستلمة من إستثمارات فً أوراق مالٌة إٌرادات/  أسهمأرباح 
 (127)  (36)  معدات و عقاراتشراء 

 (49084)  (51,544)  اإلستثمار أنشطة فًالمستخدمة  النقدٌة التدفقات صافً

 
     التموٌل أنشطة

 -  (258)  الخزٌنة ألسهم مدفوعات

 -  (522)  التموٌل أنشطة فًالمستخدمة  النقدٌة التدفقات صافً

 

 139732  (35,425)  فً النقد وما فً حكمه  صافً  )النقص( / الزٌادة
 1069508  969489  ٌناٌر 1النقد وما فً حكمه كما فً 

 1209240  23,412  دٌسمبر 13النقد وما فً حكمه كما فً 

 
     ٌشتمل النقد وما فً حكمه على:

     نقد وأرصدة لدى البنوك )مستبعد منه الحساب اإلحتٌاطً لدى مصرف البحرٌن
 139413  179702 8 المركزي(

 1069827  649003  ودائع لدى مإسسات مالٌة

  23,412  1209240 

 .21إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة على الصفحات من 



 7                       المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 الموحد المختصرفً حسابات اإلستثمار المقٌدة بٌان التغٌرات 
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                                                                                   5132مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 

 5132 مارس 13 فً كما الرصٌد الفترةخالل  الحركة 5132ٌناٌر  3 فً كما الرصٌد )مراجعة( 5132مارس  13

 

 عدد
 الوحدات
 )باآلالف(

 متوسط
 القٌمة
 للسهم

)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

 رسوم
 البنك
 كوكٌل
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 مصروفات
 إدارٌة
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 عدد
 الوحدات
 )باآلالف(

 متوسط
 القٌمة
 للسهم

)بالدٌنار 
 (البحرٌنً

 المجموع
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

             
 89313 1900 89313 - - - - - - 89313 1900 89313 (1.م.م. )رٌا ذ لإلستثمار سفانا
 49676 0910 489082 (31) - - 147 - - 49560 0909 489082 (4)رٌا  المحدودة القابضة جناٌن

             شادن لإلستثمارات العقارٌة ذ.م.م. 
 49860 1900 49860 - - - - - (39240) 89100 1900 89100 (5)رٌا 
 993 09377 29633 - - - - - - 993 0938 29633 (6)رٌا  المحدودة لوكاتا شركة

   53,155 (1,551) - 354 - - (13)   32,255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .21إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة على الصفحات من 
 

 
 



 8                       المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 الموحد المختصرفً حسابات اإلستثمار المقٌدة بٌان التغٌرات 
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                                                                                   5132مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 

 2014 مارس 31 فً كما الرصٌد الفترةخالل  الحركة 2014ٌناٌر  1 فً كما الرصٌد )مراجعة( 5135مارس  13

 

 عدد
 الوحدات
 )باآلالف(

 متوسط
 القٌمة
 للسهم

)بالدٌنار 
 (البحرٌنً

 المجموع
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

/ إستثمارات
)سحوبات( 
 )باآلالف(

 تقٌٌم إعادة
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 إجمالً
 الدخل
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 أسهم أرباح
 مدفوعة
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 رسوم
 البنك
 كوكٌل
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 مصروفات
 إدارٌة
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 عدد
 الوحدات
 )باآلالف(

 متوسط
 للسهم القٌمة

)بالدٌنار 
 (البحرٌنً

 المجموع
)بآالف 
 الدنانٌر
 (البحرٌنٌة

 89862 519977 17905 - - - - 1(6) - 89868 520912 17905 العقاري الفرنسً الحارث صندوق
 89323 1900 89323 - - - - - - 89323 1900 89323 (1.م.م. )رٌا ذ لإلستثمار سفانا
 59274 0911 489082 (36) - - 46 - - 59264 0911 489082 (4)رٌا  المحدودة القابضة جناٌن

             العقارٌة ذ.م.م.شادن لإلستثمارات 
 89100 1900 89100 - - - - - - 89100 1900 89100 (5)رٌا  

 19001 0934 29948 - - - - - - 19001 0934 29948 (6)رٌا  المحدودة لوكاتا شركة

   319556 - (6) 46 - - (36)   319560 

 
 
 ٌتضمن الربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة تقٌٌم العمالت األجنبٌة كما فً نهاٌة السنة. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .21إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة على الصفحات من 



 9                  المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 وإستخدامات أموال صندوق األعمال الخٌرٌة والزكاة الموحد المختصربٌان مصادر 
 البحرٌنٌة الدنانٌربآالف                                                   5132مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 

 
 للثالثة أشهر  للثالثة أشهر 

 المنتهٌة فً  المنتهٌة فً 

 مارس 31  مارس 13 

 5132  2014 

    
    والزكاة الخٌرٌة األعمال صندوق أموال مصادر
 835  859 ٌناٌر 1 فً كما الرصٌد
 -  - المصرف تبرعات
 44  3 اإلسالمٌة للشرٌعة مخالفة إٌرادات

 879  255 المصادر مجموع

    
    والزكاة الخٌرٌة األعمال صندوق أموال إستخدامات

 2  16 خٌرٌة لمإسسات تبرعات

 2  35 اإلستخدامات مجموع

    
 877  255 الرصٌد غٌر الموزع ألموال صندوق األعمال الخٌرٌة والزكاة للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.21إلى  2تشتمل المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة على الصفحات من 



 

 10                ش.م.ب المصرف الخلٌجً التجاري
 

 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المختصرة
                                                   5132مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 

 النشؤة والنشاط الرئٌسً 3

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

 أسهم البنك ُمدرجة فً بورصة البحرٌن. المركزي كمصرف إسالمً قطاع التجزئة.

لقائمة الشركات  باإلضافة)معام "المجموعة"(.  له التابعة والشركات للبنك المالٌة البٌانات على الموحدة المالٌة البٌانات تشتمل
، تم توحٌد الشركات التابعة التالٌة بؤثر 2014دٌسمبر  31التابعة التً تم توحٌدها فً البٌانات المالٌة للسنة المنتهٌة فً 

 (:3على السٌاسة المحاسبٌة للمصرف )راجع إٌضاح  لتعدٌالتلرجعً، وذلك وفقام 

 

 األسهم نسبة اإلسم
 )%( المسٌطرة

 العمل طبٌعة

 هٌلز أورٌكس فً العقارات وبٌع إنشاء %10.00 الكاٌمان جزر صروح، شركة

 فً لإلٌرادات المولدة العقارات وتؤجٌر وبٌع لشراء %19.08 الكاٌمان جزر الخلٌج، عقارات
 .الخلٌجً التعاون مجلس دول عبر

 
 

 أساس اإلعداد 5

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
للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة، فنن المجموعة تسترشد بالمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ذات العالقة. وتبعام لذلك، تم 

"التقارٌر  – 34رشادات معٌار المحاسبة الدولً رقم عرض البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة بصورة مختصرة وفقام إل
المالٌة المرحلٌة". إن المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبٌانات المالٌة 

ذلك،  مع. 2014دٌسمبر  31السنوٌة الكاملة وٌجب قراءتها مع البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهٌة فً 
تم تضمٌن إٌضاحات تفسٌرٌة مختارة لتوضح أحداث ومعامالت جوهرٌة لفهم التغٌرات فً المركز واألداء المالً للمجموعة 

 . 2014دٌسمبر  31منذ آخر بٌانات مالٌة موحدة سنوٌة كما فً وعن السنة المنتهٌة فً 
 

 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة 1

وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة فً إعداد المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة هً السٌاسات المحاسبٌة 
 التغٌٌراتفٌما عدا  ،2014دٌسمبر  31نفسها تلك التً استخدمت فً إعداد البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً 

 :أدناه المبٌن النحو على 2015ٌناٌر  1صادرة والسارٌة المفعول ابتداء من الناتجة من التعدٌالت على المعاٌٌر المحاسبٌة ال
 

  التوحٌد – 23معٌار المحاسبة المالً رقم  تعدٌالت

 23 رقم المالً المحاسبة معٌار على تعدٌالتالفترة أصدرت هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة  خالل
تقٌٌم  سٌنارٌوهاتمن وتوسع  تتوضٌحاالتعدٌالت  هذهتستعرض . 2015ٌناٌر  1والتً أصبحت سارٌة المفعول ابتداء من 

السٌطرة عندما تملك المنشؤة أقل من غالبٌة حقوق التصوٌت فً االستثمار. وعلى وجه الخصوص، تم تقدٌم مبدأ سلطة األمر 
لمإسسة المالٌة اإلسالمٌة أقل من غالبٌة حقوق التصوٌت فً االستثمار، قد توجد الواقع. ٌوضح التعدٌل أنه عندما تملك ا

 اقاتفاالت من الناتجة الحقوق( 2 نفسها؛ الشركة أو الشركة، فً ٌناآلخر( االتفاق مع المساهمٌن 1السٌطرة  من خالل 
 مزٌج( 5 محتملة؛ تصوٌت حقوق( 4الواقع( )سلطة األمر  اإلسالمٌة المالٌة المإسسة تصوٌت حقوق( 3 األخرى؛ التعاقدٌة

 .سبق مما

ال ٌقدم توجٌهام محددام لتقٌٌم السٌطرة على شركات األغراض الخاصة،  23لذلك، فنن معٌار المحاسبة المالً رقم  باإلضافة
المعٌار الدولً إلعداد  وكان المصرف ٌلجؤ للتوجٌهات ذات العالقة فً المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة. نتٌجة لتعدٌل

)التوحٌد(، قامت المجموعة بتغٌٌر سٌاستها المحاسبٌة لتحدٌد متى تملك السٌطرة على شركات 10التقارٌر المالٌة رقم 
 . 10األغراض الخاصة لتتماشى مع المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )ٌتبع(  3

 

 )ٌتبع( التوحٌد – 23معٌار المحاسبة المالً رقم  تعدٌالت
 

 فً الحقوق أو التعرضات الخاصة، األغراض شركة على تسٌطر المجموعة كانت إذا ما علىالسٌطرة الجدٌد  نموذج ٌركز
 الخصوص، وجه على. العوائد هذه على لتؤثٌرل سلطتها استخدام على وقدرتها االستثمار، مع مشاركتها من المختلفة العوائد

 على أنها موكلستإخذ فً االعتبار  والتً االستثمار على القرارات اتخاذ فً المجموعة حقوق لتقٌٌم موسع توجٌه تقدٌم تم
 (.         مستثمرٌها لمنفعة أساسً)بشكل  وكٌل على أنها الذاتٌة(، ومتى ستإخذ فً االعتبار امنفعته أجل من أساسً)بشكل 

 

قامت المجموعة بنعادة تقٌٌم استنتاج السٌطرة على  ،المعدل 23 رقم المالً المحاسبة لمعٌار االنتقالٌة لألحكام وفقام 
. نتٌجة لذلك، قامت المجموعة بتغٌٌر استنتاج السٌطرة فٌما ٌتعلق باستثمارها فً شركتً 2015ٌناٌر  1االستثمارات بتارٌخ 

 حقوق خالل من ةالعادل بالقٌمة محتسبة ملكٌة حقوق كاستثمارات سابقام  احتسبااللذان وصروح المحدودة وعقارات الخلٌج، 
. االستنتاج مبنً على التقٌٌم أن المجموعة، باإلضافة لسلطتها على األنشطة ذات العالقة كمدٌر استثمار، تستمر فً الملكٌة

مثل هذه االستثمارات. بالتالً،  توحداالحتفاظ بتباٌن جوهري من مشاركتها مع هذه االستثمارات. سابقام، لم تكن المجموعة 
المعدل، قامت المجموعة بتطبٌق التغٌٌر فً السٌاسة بؤثر رجعً،  23م االنتقالٌة لمعٌار المحاسبة المالً رقم ووفقام  لألحكا

 األثروفامت بتعدٌل المبالغ ذات العالقة وكؤن لو أن االستثمار قد تم توحٌده من تارٌخ حصول المصرف على السٌطرة. 
 الكمً للتغٌٌر موضح أدناه      

  
 المحاسبٌة السٌاسة على التغٌٌرات أثر

 البحرٌنٌة الدنانٌر بآالف

 2014 ٌناٌر 1 – الموحد المالً المركز بٌان
 

 معلنة كانت كما
 سابقا  

 التعدٌل حسب أثر التوحٌد

    الموجودات
 389849 1 389848 البنوك وأرصدة النقد

 2439896 (99739) 2539635 التموٌل موجودات
 109778 49195 69583 استثمارٌة عقارات
 129483 129483 - تطوٌرٌة عقارات

 239090 (252) 239342 أخرى موجودات
 5489930 69688 5429242 الموجودات مجموع

    المطلوبات
 189797 (126) 189923 للعمالء جارٌة حسابات
 129161 49752 79409 أخرى مطلوبات
 1549808 49626 1509182 المطلوبات مجموع

    
    الملكٌة حقوق
 29061 29061 - مسٌطرة غٌر حصة

 179014 - 179014 متراكمة خسائر
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )ٌتبع(  3

  البحرٌنٌة الدنانٌر بآالف
 معلنة كانت كما 5135 دٌسمبر 13

 سابقا  
 التعدٌل حسب أثر التوحٌد

    الموجودات
 379360 2 379358 البنوك وأرصدة النقد

 2959755 (89188) 3039943 التموٌل موجودات
 189987 59272 139715 استثمارٌة عقارات
 79893 79893 - تطوٌرٌة عقارات

 89824 (255) 99079 أخرى موجودات
 5969648 49724 5919924 الموجودات مجموع

    الموجودات
 479718 (110) 479828 للعمالء جارٌة حسابات
 109111 19996 89115 أخرى مطلوبات
 1519819 19886 1499933 المطلوبات مجموع

    
    الملكٌة حقوق
 29791 29791 - غٌر مسٌطرة حصة

 149226 (47) 149273 خسائرمتراكمة

 
 

 الموحد الدخل بٌان
 البحرٌنٌة الدنانٌر بآالف

 معلنة كانت كما 5135 مارس 13 المنتهٌة للفترة
 سابقا  

 التعدٌل حسب أثر التوحٌد

    

    
 59275 (115) 59390 إٌراد من موجودات التموٌالت اإلسالمٌة

 490 313 177 أخرى إٌرادات
 69449 198 69251 االستثمار حسابات حاملً عوائد قبل اإلٌرادات مجموع

    
 895 5 890 أخرى مصروفات

 29222 5 29217 المصروفات مجموع

    
 252 311 112 الفترة ربح

 
وقد ٌتم  ،المستثمر فٌها لشركاتل ةٌاإلدار حساباتالو المدققة الحسابات باستخدام انتقالً أساس على أعاله التسوٌة عمل تم

تعدٌلها عند االنتهاء من المعالجة المحاسبٌة لعملٌة االستحواذ على هذه الشركات. ٌتوقع المصرف االنتهاء من التقٌٌم 
 قع أي فروقات جوهرٌة على األرصدة المعلنة حالٌام.   المحاسبً لالستحواذ خالل السنة الحالٌة، وال ٌتو

 
 

 إدارة المخاطر المالٌة 5

إن سٌاسات وأهداف إدارة المخاطر المالٌة للمجموعة هً نفسها تلك التً تم اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة الموحدة 
 .2014دٌسمبر  31المدققة للسنة المنتهٌة فً 
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 التقدٌرات 2

التقدٌرات، واألحكام، والفرضٌات إن إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة ٌتطلب من اإلدارة استخدام بعض 
المحاسبٌة الهامة التً تإثر فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإلٌرادات 

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقٌقٌة عن هذه التقدٌرات.
 

ت اإلدارة باستخدام األحكام الجوهرٌة ذاتها التً تم عند إعداد هذه المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة، قام
استخدامها فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة، والمصادر الرئٌسٌة لتقدٌر عدم الٌقٌنٌة، والتً تم تطبٌقها على البٌانات 

 . 2014دٌسمبر  31المالٌة الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً 
 

عدا تعدٌل بعض المبالغ نتٌجة التغٌٌرات على  فٌماالمالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة مراجعة، ولكن غٌر مدققة.  المعلومات 5
(، تم استخراج أرقام المقارنة لبٌان المركز المالً الموحد المختصر من البٌانات المالٌة الموحدة 3السٌاسة المحاسبٌة )إٌضاح 
للدخل والتدفقات . وتم استخراج أرقام المقارنة للبٌانات الموحدة المختصرة 2014دٌسمبر  31المدققة للسنة المنتهٌة فً 

النقدٌة والتغٌرات فً حقوق الملكٌة والتغٌرات فً حسابات االستثمارات المقٌدة ومصادر استخدامات صندوق األعمال 
 .2014مارس  31الخٌرٌة والزكاة من المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة المراجعة للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
، فنن النتائج للثالثة أشهر المعلنة فً هذه المعلومات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة قد ال  بسبب طبٌعة عمل المجموعة 4

 تعكس جزءأ متناسبام من النتائج السنوٌة.
 
 

 حكمه فً وما النقد 2
 

 دٌسمبر 31  مارس 13 

 5132  2014 

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 

 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 

 (مدققة)  )مراجعة( 

 )معدلة(   

    

 29550  49023 النقد

 129801  99292 البنوك لدى أرصدة

    :المركزي المصرف لدى أرصدة

 59134  49388 الجاري الحساب -

 169875  189250 االحتٌاطً حساب -

 12,121  379360 

 
 

 .الٌومٌة العملٌات ألغراض متوفر لٌس المركزي البحرٌن مصرف لدى االحتٌاطً حساب
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 استثمار فً صكوك 1
 

 دٌسمبر 31  مارس 13 

 5132  2014 

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 

 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 )معدلة(   

    

    أدوات مصنفة كاستثمارات فً دٌون:

 309619  699914 (المطفؤة)بالتكلفة  مدرجة غٌر صكوك -

 398  398 (الدخل بٌان خالل من العادلة)بالقٌمة  مدرجة صكوك -

    

    أدوات مصنفة كاستثمارات فب حقوق الملكٌة:

 49961  89573 من خالل بٌان الدخل( العادلة)بالقٌمة  مدرجة ملكٌة حقوق صكوك -

 42,222  359978 

 
 
 فً أوراق مالٌة استثمار  31

 

 دٌسمبر 31  مارس 13 

 5132  2014 

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 

 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 )معدلة(   

    

    :الدخل بٌان خالل من العادلة بالقٌمة

 159148  159148 (الدخل بٌان خالل من العادلة)بالقٌمة  مدرجة غٌر مالٌة أوراق -

    

    : الملكٌة حقوق خالل من العادلة بالقٌمة

 459797  499200 (القٌمة انخفاض منها مطروحام )بالتكلفة  مدرجة غٌر مالٌة أوراق -

 -  39767 (الملكٌة حقوق خالل من العادلة بالقٌمة) مدرجةمالٌة  أوراق -

 52,332  609945 

 
المالٌة غٌر المدرجة المصنفة ضمن االستثمارات بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة تتكون من استثمارات فً  األوراق

أو تمثل استثمارات فً مشارٌع تروج لها المجموعة. تظهر هذه  خارجٌٌنشركات مقفلة تدار من قبل مدراء استثمارات 
 وذلك فً غٌاب مقٌاس موثوق للقٌمة العادلة.    القٌمةاالستثمارات بالتكلفة مطروحام منها انخفاض 
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 المال رأس تخفٌض 33

، وافق المساهمون على شطب جزء 2015مارس  30االعتٌادي الذي عقد بتارٌخ غٌر  اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنوي فً
 دٌنار ألف 19535 تسوٌة طرٌق عن، 2014دٌسمبر  31فً  كماألف دٌنار بحرٌنً  169951من الخسائر المتراكمة بمبلغ 

 رأس فً ضٌخفتال تحقٌق تم.  المدفوع المال رأس مقابل بحرٌنً ردٌنا ألف 159416و األسهم، إصدار عالوة مقابل بحرٌنً
وبالتالً تخفٌض رأس المال المدفوع للمصرف من  مملوكة، أسهم 10 لكل سهمام  15491619084 إلغاء خالل من المال

 (.  بحرٌنً دٌنار ألف 1009000) سهمام  1900090009000 إلى( بحرٌنً دٌنار ألف 1159416سهمام ) 1915491619084
 
 

 اإلستثمار حسابات أصحاب إلى العائد 35

حقوق دٌنار بحرٌنً( من األصول الممولة من  39140: 2014ألف دٌنار بحرٌنً ) 49057عائد إجمالً بمبلغ تم ربح 
ألف دٌنار بحرٌنً( ألصحاب  29591: 2014ألف دٌنار بحرٌنً ) 29021. تم تخصٌص أصحاب حسابات اإلستثمار

ألف دٌنار بحرٌنً(  كحصة البنك من رسوم  549: 2014ألف دٌنار بحرٌنً ) 29036حسابات اإلستثمار بعد خصم مبلغ  
    المضاربة.

 
 

 القٌمة انخفاض مخصصات  31
 

 دٌسمبر 31  مارس 13 
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 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 

 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 

    

    تالتموٌال موجودات

 46  216 محدد مخصص على المحمل -

 59  (134) جماعً مخصص على المحمل/  (استرداد) -

 25  105 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة   35

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

 البحرٌنٌة الدنانٌر بآالف
 شركــات 5132 مارس 13

 زمٌلة
موظفً اإلدارة 

 الرئٌسٌٌن
مساهمٌن 
رئٌسٌٌن / 
شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فٌها

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 
 أغراض خاصة(

 مجموعال

      
      الموجودات

 334 - - - 334 موجودات التموٌالت
 269782 249498 29284 - - أوراق مالٌةإستثمارات فً 

 29604 - - - 29604 إستثمارات فً شركات زمٌلة
 29163 29046 - - 117 موجودات أخرى

      
      المطلوبات

 19498 19104 193 - 201 حسابات جارٌة للعمالء



 

 189177 99271 89788 9 109 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )ٌتبع(  14
 البحرٌنٌة الدنانٌر بآالف

مارس  13أشهر المنتهٌة فً  الثالثة
5132 

 شركــات
 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 
 21 - - - 21 مشتراة لغرض التؤجٌروموجودات 

      
      المصروفات

 56 30 25 - 1 العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار
 154 - - 154  تكلفة الموظفٌن

 12 12 - - - مصروفات أخرى

 
 

 البحرٌنٌة الدنانٌر بآالف
  2014مارس  31

 )معدلة(
 شركــات
 زمٌلة

موظفً اإلدارة 
 الرئٌسٌٌن

مساهمٌن 
رئٌسٌٌن / 
شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فٌها

موجودات تحت 
اإلدارة )شاملة 
شركات ذات 
 أغراض خاصة(

 اإلجمالً

      
      الموجودات

 768 - - - 768 موجودات التموٌالت
 249922 249922 - - - إستثمارات فً أوراق مالٌة

 29681 - - - 29681 إستثمارات فً شركات زمٌلة
 159596 159496 - - 100 موجودات أخرى

      
      المطلوبات

 19866 19517 18 - 331 حسابات جارٌة للعمالء
 169417 129368 39193 405 451 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )ٌتبع(  14
 البحرٌنٌة الدنانٌر بآالف

مارس  31الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
2014 

 شركــات
 زمٌلة

 اإلدارة موظفً
 الرئٌسٌٌن

 مساهمٌن
/  رئٌسٌٌن
 لدى شركات
 مجلس أعضاء
 حصص اإلدارة

 فٌها

 تحت موجودات
)شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 (خاصة

 المجموع

      
      اإلٌرادات

 25 - - - 25 إٌراد من موجودات التموٌالت 
       وموجودات مشتراة لغرض التؤجٌر 

      
      

      المصروفات
 106 77 21 3 5 اإلستثمار حسابات أصحاب إلى العائد

 181 - - 181 - تكلفة الموظفٌن
 23 23 - - - مصروفات أخرى

 
 

 وارتباطات التزامات   32
 

 دٌسمبر 31  مارس 13 

 5132  2014 

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 

 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 

    

 359897  529677 التموٌل لتمدٌد مسحوبة غٌر التزامات

 89272  179802 مالٌة ضمانات

 
 
 .المساهمٌن موافقة على الحصول عند فقطٌتم عملها  وجدت، إن األرباح، صافًتخصٌصات    35
 
 

 اإلدارة تحت موجودات   34

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

 

 دٌسمبر 31  مارس 13 

 5132  2014 

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 

 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 

    

 219966  189842 المقٌدة االستثمار حسابات

 1629321  1629321 اإلدارة تحت أخرى موجودات

 
 



 

 
 18                المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب

 
 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المختصرة

                                                   5132مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 القطاع بٌانات  32

 

 مصرفٌة خدمات 5132 مارس 13
 إستثمارٌة

 مصرفٌة خدمات
 تجارٌة

 غـٌر
 موزعــــة

 المجموع

     
     

 5,154 - 69834 93 القطاع إٌرادات
 3,543 (19549)  39292 (72) القطاع نتائج

 555,223 99582 5879446 299553 القطاع موجودات

 

  2014 مارس 31
 )معدلة(

 مصرفٌة خدمات
 إستثمارٌة

 مصرفٌة خدمات
 تجارٌة

 غـٌر
 موزعــــة

 المجموع

     
     

 69449 - 69115 334 القطاع إٌرادات
 528 (19451) 19790 189 القطاع نتائج

 5769351 149620 4739855 879876 القطاع موجودات

 
 األدوات المالٌة  31

 القٌمة العادلة

ثل ٌتمالقٌمة العادلة هً المبلغ الذي ٌمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بٌن طرفٌن ملمٌن بالمعاملة وعلى أسس تجارٌة. 
السعر الذي سٌتم استالمه من بٌع أصل، أو سٌتم دفعه لتحوٌل التزام فً معاملة منتظمة بٌن المشاركٌن فً السوق بتارٌخ 

 القٌاس. 

من أسس تعرٌف القٌمة العادلة هو افتراض استمرارٌة الشركة، بدون وجود نٌة أو حاجة لتصفٌتها، أو تقلٌص حجم عملٌاتها 
 امالت بشروط مجحفة. بصورة جوهرٌة، أو إجراء المع

 
 مقارنة بٌن القٌمة الدفترٌة والقٌمة العادلة لألدوات المالٌة: ٌلً فٌما
 

 العادلة القٌمة  الدفترٌة القٌمة 5132 مارس 13

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 

 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 

    :المالٌة الموجودات
 359953  359953 البنوك وارصدة النقد
 649003  649003 مالٌة مإسسات لدى ودائع

 2849507  2849507 التموٌالت موجودات
 789885  789885 صكوك فً استثمار

 189915  189915 (1) ملكٌة حقوق أسهمفً  استثمارات
 469447  469447 التؤجٌر لغرض مشتراة موجودات

 19240  19240 أقساط إٌجارات مستحقة
 89873  89873 أخرى موجودات

    

 212,251  212,251 

    :المالٌة المطلوبات
 499196  499196 مالٌة مإسسات من ودائع
 459618  459618 وأفراد مالٌة غٌر مإسسات من ودائع

 519162  519162 للعمالء جارٌة حسابات
 79642  79642 أخرى مطلوبات

    

 321,532  321,532 
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 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المختصرة
                                                   5132مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 

 األدوات المالٌة )ٌتبع(  19

 القٌمة العادلة )ٌتبع(
 

 العادلة القٌمة  الدفترٌة القٌمة 2014 مارس 31

 الدنانٌر بآالف  الدنانٌر  بآالف 

 البحرٌنٌة   البحرٌنٌة 

    
    :المالٌة الموجودات

 379360  379360 البنوك وارصدة النقد
 769006  769006 مالٌة مإسسات لدى ودائع

 2959775  2959775 التموٌالت موجودات
 359978  359978 كوكص فً استثمار

 159148  159148 (1)حقوق ملكٌة  أسهم استثمارات
 429981  429981 التؤجٌر لغرض مشتراة موجودات

 798  798 أقساط إٌجارات مستحقة
 89138  89138 أخرى موجودات

    
 5129184  5129184 

    
    :المالٌة المطلوبات
 509208  509208 مالٌة مإسسات من إٌداعات
 439782  439782 وأفراد مالٌة غٌر مإسسات من إٌداعات
 479718  479718 للعمالء جارٌة حسابات
 99850  99850 أخرى مطلوبات

    
 1519558  1519558 

 
 

 للقٌمة معتمد مقٌاس غٌاب نتٌجة  القٌمة انخفاض منها مطروحام  بالتكلفة تظهر التً المالٌة األوراق استثمارات تستثنى( 1)
 (.بحرٌنً دٌنار ألف  459797: 2014 دٌسمبر 31) بحرٌنً دٌنار ألف 499200 بمبلغ العادلة

 
 التقٌٌم تقنٌات

 
 مالٌة أوراق فً استثمارات

 السوق فً سوق نشط لألداة.  اسعارالمجموعة القٌمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام  تقٌس
 معروفة تقٌٌم تقنٌات من تطوٌرها عادة ٌتم التً الملكٌة، نماذج المجموعة تستخدم المدرجة، غٌر األدوات لبعض بالنسبة
.  فرضٌات. بعض أو جمٌع مدخالت هذه النماذج قد ال تكون قابلة للرصد، ولكن ٌتم تقدٌرها بناء على العادلة للقٌمة

 .المالٌة األداة فً الكامنةالعوائد -عوامل المخاطر ومقاٌٌس ،بصورة معقولة السوق توقعات تمثلمدخالت طرق التقٌٌم 

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

 مضاعف% انخفاض/زٌادة فً 5المحتمل الستخدام الفرضٌات البدٌلة المحتملة لتقٌٌم االستثمارات مما ٌنتج عن  األثر
 أو الربح فً سٌكون المقابل األثر. بحرٌنً دٌنار ألف 761 بمبلغ المعلنة العادلة القٌمة فً انخفاض/زٌادة عنه سٌنتج السوق

        .المجموعة قبل من المعلنة الخسارة
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 األدوات المالٌة )ٌتبع( 19
 

 التموٌل موجودات

حالة موجودات التموٌالت ومستحقات اإلٌجار، ٌكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قٌم السوق الحالٌة  فً
المبالغ المدفوعة مقدماُ وتكالٌف  مخاطرب المتعلقة التعدٌالت اإلعتبار بعٌن األخذ وبعدعلى ذلك  للتسهٌالت المشابهة وبناءام 

 ٌة جوهرٌام مقارنة بالقٌمة العادلة لهذه الموجودات. للقٌمة الحاالقٌمة ٌتوقع أال تتغٌر ا انخفاضمخصصات 
 

 أخرى مالٌة أدوات

هً لفترات قصٌرة، وبالتالً فنن القٌمة الدفترٌة ال  مالٌةالمإسسات ال من اإلٌداعاتو المالٌة المإسسات لدى اإلٌداعات
 علىتختلف عن القٌمة العادلة. اإلٌداعات مو المإسسات غٌر المالٌة واألفراد لٌست قصٌرة األجل وٌتم إعادة تسعٌرها 

 ال األخرى المالٌة توالمطلوبا للموجودات العادلة القٌمة. العادلة القٌمة تعكس الدفترٌة القٌمة فنن وبالتالً منتظمة، فترات
 .األجل قصٌرة لطبٌعتها نتٌجة الدفترٌة قٌمتها عن جوهرٌام  اختالفام  تختلف

 
 العادلة القٌمة هرمٌة
 المختلفة المستوٌات تحدٌد تم. التقٌٌم طرٌقة بنستخدام وذلك العادلة، بالقٌمة تظهر التً اإلستثمار أدوات التالً الجدول ٌحلل
 :التالً النحو على

 لة)غٌر  المدرجة األسعار: األول المستوى  .متطابقة ومطلوبات لموجودات نشطة أسواق فً( المعد 

 على رصدها ٌمكن والتً األول المستوى فً المشمولة  المدرجة األسعار غٌر أخرى ُمدخالت: الثانً المستوى 
 (.األسعار منة شتق)م مباشرة غٌر بطرٌقة أو)كاألسعار(  مباشرة بطرٌقة سواءام  المطلوبات، أو الموجودات

 قابلة غٌر)ُمدخالت للرصد القابلة السوق بٌانات على مبنٌة غٌر تكون مطلوبات أو لموجودات ُمدخالت: الثالث المستوى 
 (.للرصد

 

 المستوى 5132 مارس 13
 األول

 المستوى
 الثانً

 المستوى
 الثالث

 اإلجمالً

     
     مالٌة أوراق فً إستثمارات

     من العادلة بالقٌمة تظهر الملكٌة حقوق فً إستثمار أدوات
 239721 159148 - 89573 الدخل بٌان خالل
      خالل من العادلة بالقٌمة تظهر دٌون فً إستثمار أدوات
 398 - - 398 الدخل بٌان

     
 2,143 - 32,352 55,331 
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 األدوات المالٌة )ٌتبع( 19
 

 )ٌتبع( العادلة القٌمة هرمٌة
 

 المستوى 2014دٌسمبر  31
 األول

 المستوى
 الثانً

 المستوى
 الثالث

 اإلجمالً

     
     مالٌة أوراق فً إستثمارات

     من العادلة بالقٌمة تظهر الملكٌة حقوق فً إستثمار أدوات
 209109 159148 - 49961 الدخل بٌان خالل
     خالل من العادلة بالقٌمة تظهر دٌون فً إستثمار أدوات
 398 - - 398 الدخل بٌان

     
 59359 - 159148 209507 

 
 

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

  مارس 13  دٌسمبر 31
2014  2015  

  الدنانٌر  بآالف  الدنانٌر  بآالف
   البحرٌنٌة   البحرٌنٌة

    
 ٌناٌر 1فً  159148  149959

 أرباح / )خسائر( فً بٌان الدخل -  -
 مشترٌات -  189

 سداد -  -
 3محول إلى )من( المستوى  -  -

    
 مارس    13فً  32,352  159148

 
 

 لمقاٌٌس 2  والمستوى 1 المستوى من تحوٌالت أي هناك ٌكن لم، 2015 مارس 31 فً المنتهٌة أشهر الثالثة فترة خالل
 .3 المستوى وإلى من تحوٌالت أي أو العادلة،القٌمة 

 
 

 المقارنة أرقام  51

(. 3)راجع إٌضاح  23تطبٌق التعدٌالت على معٌار المحاسبة المالً رقم  عندالفترة السابقة  مبالغتم إعادة تصنٌف بعض 
 .المختصرة الموحدة المالٌة البٌانات فً واإلفصاحات اإلٌضاحات على الحقة تعدٌالت إلى هذا أدى كما

 


