
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 6132مــــارس  13
 المختصرة الموحدة المرحلٌةالمالٌة  المعلومات

 
 
 
 
 
 

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

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

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

 خلٌل إسماعٌل المٌر : الرئٌس التنفٌذي 
   

 محمد عبدهللا إبراهٌم : سكرتٌر مجلس اإلدارة
   

 البحرٌن -جً فخرو  إم بً كً : الحسابات مراجعو

 



 المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة المعلومات
 6132مـــارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 

 الصفحة           المحــتوٌات
 
 
 

 1   الموحدة المختصرة المرحلٌة المالٌة تقرٌر مدققً الحسابات عن مراجعة المعلومات
 

 المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة
 2        المختصر الموحدالمركز المالً بٌان 

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

 6        بٌان التدفقات النقدٌة المختصر الموحد
 7     ستثمار المقٌدة المختصر الموحدبٌان 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          المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المختصر الموحد الدخـل بٌان
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة          6132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
الثالثة أشهر  إٌضاح 

 المنتهٌة فً
 مــارس 13

6132 
 )مراجعة(

الثالثة أشهر  
 المنتهٌة فً

 مــارس 31
2015 

 )مراجعة(
     

 123  174  إٌراد من ودائع لدى مإسسات مالٌة
 5,500  6,094  إٌراد من موجودات التموٌالت وموجودات مشتراة لغرض التؤجٌر

 908  852  إٌراد من إستثمارات فً صكوك
 83  172  إٌراد من إستثمارات فً أوراق مالٌة

 313  956  إٌرادات أخرى

 60927  1,6,1  مجموع اإلٌرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار

     
 (40057)  (30836)  العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار قبل حصة البنك كمضاربٌطرح: 

 2,036  20150  حصة البنك كمضارب

     
 (20021)  (3,212)  العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار 

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

 40322  ,2,13  مجموع صافً اإلٌرادات

     
     

 1,529  1,570  تكلفة الموظفٌن
 126  136  مصروفات إستهالك
 914  1,042  مصروفات أخرى

 20569  6,3,1  مجموع المصروفات

     

 10753  1,622  الموجودات الفترة قبل مخصصات اإلنخفاض فً قٌمة ربح

     

 (82)  (431) 12 الموجودات قٌمة مخصصات اإلنخفاض فً

 10671  2,835  ربح الفترة

     

     العائد إلى:
 1,665  2,846  مساهمً الشركة األم
 6   (11)  حصة غٌر مسٌطرة

  6,117  10671 

     

     

     العائد لكل سهم
 1072  6,,6  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
 البحرٌنٌة بآالف الدنانٌر                   6132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
 

 حقوق الملكٌة العـائدة إلى مساهمً الشركة األم )مراجعة( 6132مـارس  13

غٌر  حصة
 مسٌطرة

مجموع 
حقوق 
 رأس المال الملكٌة

 
 

عالوة 
إصدار 

 سهم أ
إحتٌاطً 
 قانونً

 أسهم
 خزٌنة

برنامج خطة 
حوافز 
 الموظفٌن

إحتٌاطً 
القٌمة العادلة 
 لإلستثمارات

أرباح 
 المجموع مستبقاة

 1110701 30798 107,903 8,998 (86) (284) (8,136) 70411 - 100,000 :2016ٌناٌر  1الرصٌد فً 
           
 322 - 322 - 322 - - - - - فً القٌمة العادلة لإلستثمارات تغٌرال

 2,835 (11) 2,846 6,1,2 - - - - - - ربح الفترة

           مجموع اإلٌرادات والمصروفات المحتسبة
 1,373 (33) 1,321 6,1,2 166 - - - - - للفترة

           
 - - - (5,000) - - - - - 5,000 إصدار أسهم منحة

ل إلى اإلحتٌاطً القـانونً  - - - (20) - - - 20 - - المحو 
 (696) - (696) - - - (696)  - - - صـافً أسهـم خزٌنـة مشتراة

 114,162 1,313 110,375 ,2,16 612 (,61) (1,116) 13,,3 - 317,111 6132مـارس  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
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                  )ٌتبع( 6132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
 
 حقوق الملكٌة العـائدة إلى مساهمً الشركة األم )مراجعة( 2015مـارس  31

 حصة
غٌر 
 مسٌطرة

مجموع 
حقوق 
 رأس المال الملكٌة

عالوة 
إصدار 
 أسهم

إحتٌاطً 
 قانونً

 أسهم
 خزٌنة

إحتٌاطً 
القٌمة العادلة 
 لإلستثمارات

أرباح 
 المجموع مستبقاة

           :2015ٌناٌر  1الرصٌد فً 
 103,057 - 103,057 (140273) - (6,351) 6,730 10535 115,416 كما تم اإلعالن عنه

 20838 2,791 47 47 - - - - - أثر التوحٌد

 1050895 20791 1030104 (140226) - (60351) 60730 10535 115,416 الرصٌد المعد ل
          
 (2) - (2) - (2) - - - - تغٌر فً القٌمة العادلة لإلستثماراتال

 1,671 6 10665 10665 - - - - - ربح الفترة

 10669 6 10663 10665 (2) - - - - مجموع اإلٌرادات والمصروفات المحتسبة للفترة
          

 - - - 160951 - - - (10535) (150416) تخفٌض رأس المال
 33 - 33 - - 33 - - - تسوٌة األسهم المتنازل عنها

 (19) - (19) (19) - - - - - المحول لصندوق الزكاة

 1070578 20797 1040781 40371 (2) (60318) 60730 - 1000000 2015مـارس  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          6132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
الثالثة أشهر  إٌضاح 

 المنتهٌة فً
 مــارس 13

6132 
 )مراجعة(

الثالثة أشهر  
 المنتهٌة فً

 مــارس 31
2015 

 )مراجعة(

 أنشطة التشغٌل
    

 16,665  (80168)  )مدفوعات لـ(/ مقبوضات من موجودات التموٌالت، صافً

 (3,908)  (80387)  مدفوعات لموجودات مشتراة لغرض التؤجٌر، صافً

 123  174  مستلم من ودائع قصٌرة األجلإٌراد 

 (3,391)  (20626)  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات اإلستثمار

 26,220  (418)  مبالغ )مدفوعة(/ مستلمة من أصحاب حسابات اإلستثمار، صافً

 (3,146)  (10290)  مبالغ مدفوعة للمصروفات

 258  956  مبالغ مستلمة أخرى 

 (16)  1  أعمال الخٌرمبالغ مصروفة فً 

 3,481  3,893  صافً مبالغ مستلمة من حسابات جارٌة للعمالء

 (1,012)  8,720  ودائع من مإسسات مالٌة، صافً

 1,836  4,730  ودائع من مإسسات غٌر مالٌة وأفراد، صافً

     صافً سحوبات/ )مدفوعات( للحساب اإلحتٌاطً لدى مصرف البحرٌن

 (1,375)  115  المركزي

 (584)  (548)  مصروفات مدفوعة للودائع

  من أنشطة التشغٌلالناتجة /  صافً التدفقات النقدٌة )المستخدمة فً(
 

(2,848)  

 

35,151 

     

     أنشطة اإلستثمار

 (49,129)  (9,701)  شراء صكوك

 (7,169)  (84)  شراء إستثمارات فً أوراق مالٌة

 6,297  5,025  بٌع صكوك/ تسوٌةمبالغ مستلمة من 

 -  1,987  بٌع إستثمارات فً أوراق مالٌة/ مبالغ مستلمة من تسوٌة

 277  1,414  إٌرادات مستلمة من إستثمارات فً صكوك

 83  186  أرباح أسهم/ إٌرادات مستلمة من إستثمارات فً أوراق مالٌة

 (36)  (15)  شراء عقارات ومعدات

 (49,677)  (1,188)  المستخدمة فً أنشطة اإلستثمارصافً التدفقات النقدٌة 

     

     أنشطة التموٌل

 (258)  (696)  مدفوعات ألسهم الخزٌنة

 (258)  (696)  صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً أنشطة التموٌل

     

 (,31,,3)  (4,732)  صافً النقص فً النقد وما فً حكمه

 ,1,,2,  66,369  فً بداٌة الفترةالنقد وما فً حكمه كما 

 13,317  61,637  النقد وما فً حكمه كما فً نهاٌة الفترة

     

     ٌشتمل النقد وما فً حكمه على:

     نقد وأرصدة لدى البنوك )مستبعد منه الحساب اإلحتٌاطً لدى مصرف

 17,702  11,255 8 )البحرٌن

 64,003  50,382  ودائع لدى مإسسات مالٌة

  61,637  13,317 

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



 7                      المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المختصر الموحد حسابات اإلستثمار المقٌدةبٌان التغٌرات فً 
            6132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
 

 6132مـارس  13الرصٌد كما فً  الحركة خالل الفترة 6132ٌناٌر  3 الرصٌد كما فً )مراجعة( 6132 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 
للسهم القٌمة 

)بالدٌنار 
 البحرٌنً(

المجموع 
)بآالف 
الدنانٌر 
 البحرٌنٌة(

 80313 1,00 8,313 - - - - - - 80313 1,00 8,313 (1سفانا لإلستثمار ذ.م.م. )رٌا 
 - - - - - - - - (8,500) 80500 0,18 48,082 (4جناٌن القابضة المحدودة )رٌا 

             شادن لإلستثمارات العقارٌة ذ.م.م.
 3,648 1,00 3,648 - - - - - (80) 30728 1,00 3,728 (5)رٌا  

 993 0,38 2,633 - - - - - - 993 0,38 2,633 (6شركة لوكاتا المحدودة )رٌا 

   63,71, (8,580) - - - - -   36,,7, 

 

 2015مـارس  31 الرصٌد كما فً الحركة خالل الفترة 2015ٌناٌر  1الرصٌد كما فً  )مراجعة( 2015مـارس  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(

 8,313 1,00 8,313 - - - - - - 8,313 1,00 8,313 (1سفانا لإلستثمار ذ.م.م. )رٌا 
 4,676 0,10 48,082 (31) - - 147 - - 4,560 0,09 48,082 (4جناٌن القابضة المحدودة )رٌا 

             شادن لإلستثمارات العقارٌة ذ.م.م.
 4,860 1,00 4,860 - - - - - (3,240) 8,100 1,00 8,100 (5)رٌا  

 993 0,38 2,633 - - - - - - 993 0,38 2,633 (6شركة لوكاتا المحدودة )رٌا 

   21,966 (3,240) - 147 - - (31)   18,842 

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



 8          المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المختصر الموحدمصادر وإستخدامات أموال الزكاة وصندوق األعمال الخٌرٌة  بٌان
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة          6132مارس  13فً  للثالثة أشهر المنتهٌة

 
 
الثالثة أشهر  

 المنتهٌة فً
 مــارس 13

6132 
 )مراجعة(

الثالثة أشهر  
 المنتهٌة فً

 مــارس 31
2015 

 )مراجعة(

    مصادر أموال صندوق الزكاة و األعمال الخٌرٌة 

 859  727 ٌناٌر 1الرصٌد كما فً 

 3  13 إٌرادات مخالفة للشرٌعة اإلسالمٌة

 862  3,1 مجموع المصادر

    إستخدامات أموال صندوق الزكاة و األعمال الخٌرٌة 

 16  12 تبرعات لمإسسات خٌرٌة

 16  36 مجموع اإلستخدامات

 846  361 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 معلوماتإٌضاحات حول ال
        6132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 البنك 3

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

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

 
 
 أساس اإلعداد والعرض 6

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

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

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

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

تضمٌن إٌضاحات تفسٌرٌة مختارة لبٌان أحداث ومعامالت تإثر بصورة جوهرٌة على فهم التغٌرات فً المركز 
 .2015دٌسمبر  31سنة المنتهٌة فً واألداء المالً للمجموعة منذ آخر بٌانات مالٌة موحدة سنوٌة كما فً وعن ال

 
 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة 1

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

 .2015دٌسمبر  31
 

 "حسابات اإلستثمار" 27معٌار المحاسبة المالً رقم 

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

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

 ٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة للمجموعة.لهذا المعٌار على البٌانات المال

 

 
 إدارة المخاطر المالٌة ,

إن سٌاسات وأهداف إدارة المخاطر المالٌة للمجموعة هً نفسها تلك التً تم اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة 
 .2015دٌسمبر  31الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً 

 
 



 10        .م.بالمصرف الخلٌجً التجاري ش
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة معلوماتالإٌضاحات حول 
        6132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 التقدٌرات 7

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

واإلٌرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقٌقٌة عن هذه التقدٌرات. عند إعداد هذه المعلومات المالٌة المرحلٌة 
التً تم إستخدامها فً تطبٌق السٌاسات المختصرة الموحدة، قامت اإلدارة بإستخدام األحكام الجوهرٌة ذاتها 

 31المحاسبٌة والتقدٌرات للمجموعة، والتً تم تطبٌقها على البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً 
 .2015دٌسمبر 

 
رنة إن المعلومات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة هً معلومات ُمراجعة وغٌر مدققة. تم إستخراج أرقام المقا 2

. وتم 2015دٌسمبر  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 

در وإستخدامات صندوق الزكاة واألعمال الخٌرٌة من المعلومات المالٌة فً حسابات اإلستثمارات المقٌدة ومصا
 .2015 مـارس 31أشهر المنتهٌة فً  ثالثةراجعة للالمُ الموحدة المرحلٌة المختصرة 

 
ال توجد إٌرادات ذات طبٌعة موسمٌة. إن النتائج المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة التعكس بالضرورة حصة  3

 ائج السنوٌة.تناسبٌة مع النت
 
 نقد و أرصدة لدى البنوك  1

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

 
 إستثمار فً صكوك ,

 مـارس 13 
6132 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة
 )مراجعة(

 

 دٌسمبر 31
2015 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة
 )مدققة(

    أدوات دٌن
 63,533  68,012 (بالتكلفة المطفؤة) سعرةغٌر م صكوك

 68,012  63,533 

 

 مـارس 13 
6132 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة
 )مراجعة(

 

 دٌسمبر 31
2015 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة
 )مدققة(

 6,520  5,813 النقد
 10,386  3,622 أرصدة لدى البنوك

    أرصدة لدى مصرف البحرٌن المركزي:
 5,510  1,820 الحساب الجاري -
 18,870  18,755 حساب اإلحتٌاطً -

 11,131  41,286 



 11        المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة معلوماتالإٌضاحات حول 
        6132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 إستثمار فً أوراق مالٌة  31

 

 مـارس 13 
6132 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة
 )مراجعة(

 

 دٌسمبر 31
2015 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة
 )مدققة(

    بالقٌمة العادلة من خالل بٌان الدخل:
 15,148  15,148 سعرةمأوراق مالٌة غٌر  -

    بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة:
 49,099  43,767 *سعرةمأوراق مالٌة غٌر  -
 3,554  3,474 سعرةمأوراق مالٌة  -

 26,11,  23,113 

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

 

 
 أسهم منحة  33

أسهم  توزٌع على 2016مـارس  15عامة غٌر العادٌة والذي ُعقد بتارٌخ وافق المساهمون فً إجتماع الجمعٌة ال
 .مملوك سهم 100أسهم لكل  5منحة، بواقع 

 
 

 مخصصات إنخفاض القٌمة  36
 

 مـارس 13 
6132 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة
 )مراجعة(

 

 مـارس 31
2015 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة
 )مراجعة(

    موجودات التموٌالت
 216  228 مخصصات إضافٌة محددة -
 (134)  97 مخصصات( جماعٌة/ )إسترداد  مخصصات إضافٌة -

    إستثمار فً أوراق مالٌة
 -  (91) إسترداد مخصصات -

    صكوكإستثمار فً 
 -  197 مخصصات محددةاحتساب  -

 ,13  82 

 
 
 



 12        المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة معلوماتالإٌضاحات حول 
        6132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 مع أطراف ذات عالقة الجوهرٌة معامالتال  31

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

 
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

شركات  6132مـارس  13
 زمٌلة

موظفً 
اإلدارة 
 الرئٌسٌٌن

مساهمٌن 
رئٌسٌٌن / 

شركات لدى 
أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 
حصص 

 فٌها

موجودات 
تحت اإلدارة 

)شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      الموجودات
 334 - - - 334 موجودات التموٌالت

 28,271 25,987 2,284 - - إستثمارات فً أوراق مالٌة
 2,605 - - - 2,605 زمٌلةإستثمارات فً شركات 

 3,770 - 3,770 - - موجودات أخرى
      

      المطلوبات
 4,008 3,428 256 - 324 حسابات جارٌة للعمالء

 حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
110 150 1,360 60796 8,416 

 
 

 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 للثالثة أشهر المنتهٌة فً
 6132مـارس  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

 6 - - - 6 وموجودات ُمشتراة لغرض التؤجٌر
      

      المصروفات
 27 19 8 - - العائد على أصحاب حسابات اإلستثمار

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

 
 



 13        المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة معلوماتالإٌضاحات حول 
        6132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 مع أطراف ذات عالقة )ٌتبع( الجوهرٌة معامالتال  13

 
 

 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

شركات  2015دٌسمبر  31
 زمٌلة

موظفً 
اإلدارة 
 الرئٌسٌٌن

مساهمٌن 
رئٌسٌٌن / 
شركات لدى 
أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 
حصص 

 فٌها

موجودات 
تحت 
اإلدارة 
)شاملة 
شركات 
ذات 

أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      الموجودات
 ,11 - - - ,11 موجودات التموٌالت

 26,129 23,845 2,284 - - إستثمارات فً أوراق مالٌة
 6,217 - - - 6,217 إستثمارات فً شركات زمٌلة

 20611 2,494 - - 333 موجودات أخرى
      

      المطلوبات
 17,993 7,800 9,971 - 222 حسابات جارٌة للعمالء

 28,462 8,409 19,943 - 110 أصحاب حسابات اإلستثمارحقوق 

 
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

 للثالثة أشهر المنتهٌة فً
 2015مـارس  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

 63 - - - 63 وموجودات ُمشتراة لغرض التؤجٌر
      
      صروفاتالم

 72 11 67 - 3 العائد على أصحاب حسابات اإلستثمار
 ,37 - - ,37 - تكلفة الموظفٌن

 36 36 - - - مصروفات أخرى

 
 



 14        الخلٌجً التجاري ش.م.بالمصرف 
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة معلوماتالإٌضاحات حول 
        6132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 إلتزامات وإرتباطات  ,3
 

 مـارس 13 
6132 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة

 

 دٌسمبر 31
2015 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة

  60,994   72,076 مسحوبة لتموٌالتإلتزامات غٌر 

  19,984   23,041 ضمانات مالٌة

 
 

 إن وجدت، بعد الحصول على موافقة المساهمٌن.م عمل تخصٌصات صافً األرباح، ٌت  37
 
 

 موجودات تحت اإلدارة  32

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

 

 مـارس 13 
6132 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة

 

 دٌسمبر 31
2015 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة

 21,534  12,954 حسابات اإلستثمار المقٌدة

 179,072  171,533 تحت اإلدارةموجودات أخرى 

 
 

 بٌان القطاعات  33
 

 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

خدمات مصرفٌة  6132مـارس  13
 إستثمارٌة

خدمات مصرفٌة 
 تجارٌة 

غـٌر 
 موزعــة

 المجموع

     
 1,6,1 - 8,030 218 إٌرادات القطاع

 6,117 (1,524) 4,269 90 نتائج القطاع

 236,167 9,503 567,621 95,201 موجودات القطاع

 
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة

خدمات مصرفٌة  2015 مارس 31
 إستثمارٌة

خدمات مصرفٌة 
 تجارٌة 

غـٌر 
 موزعــة

 المجموع

     
 6,927 - 6,834 93 إٌرادات القطاع

 1,671 (1,549) 3,292 (72) نتائج القطاع

 626,581 90582 587,446 29,553 موجودات القطاع

 



 15        المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة معلوماتالإٌضاحات حول 
        6132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 األدوات المالٌة  31

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

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)

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

المستوى  6132مـارس  13
 األول

المستوى 
 الثانً

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالً

     إستثمارات فً أوراق مالٌة
 15,148 15,148 - - أدوات ملكٌة تظهر بالقٌمة العادلة من خالل بٌان الدخل

 3,554 - - 3,554 العادلة من خالل حقوق الملكٌةأدوات ملكٌة تظهر بالقٌمة 

 3,554 - 15,148 31,316 

 
المستوى  2015 دٌسمبر 31

 األول
المستوى 
 الثانً

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالً

     إستثمارات فً أوراق مالٌة
 15,148 15,148 - - أدوات ملكٌة تظهر بالقٌمة العادلة من خالل بٌان الدخل

 3,554 - - 3,554 تظهر بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌةأدوات ملكٌة 

 3,554 - 15,148 18,702 

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

 

 مـارس 13 
6132 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة

 

 دٌسمبر 31
2015 

بآالف الدنانٌر 
 البحرٌنٌة

    ٌناٌر 1فً 
 15,148  15,148 أرباح/ )خسائر( فً بٌان الدخل

 -  - مشترٌات
 -  - سداد

ل إلى/ )من( المستوى الثالث  -  - ُمحو 

 15,148  37,3,1 

 
 

، لم ٌكن هناك أي تحوٌالت بٌن المستوى األول 2016مـارس  31أشهر المنتهٌة فً  الثالثةخالل فترة 
 والمستوى الثانً لمقاٌٌس القٌمة العادلة، أو أي تحوٌالت من أو إلى المستوى الثالث.

 
 



 16        المصرف الخلٌجً التجاري ش.م.ب
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة معلوماتالإٌضاحات حول 
        6132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 األدوات المالٌة )ٌتبع(  18

 
 أدوات مالٌة لٌست بالقٌمة العادلة ( ب)

 القٌمة الدفترٌة والقٌمة العادلة لألدوات المالٌة:ة بٌن نٌبٌن الجدول التالً مقار
 

 القٌمة الدفترٌة 6132مـارس  13
بآالف الدنانٌر 

 البحرٌنٌة
 

 القٌمة العادلة
بآالف الدنانٌر 

 البحرٌنٌة
    موجودات مالٌة:

 332,651  332,651 موجودات التموٌالت
 68,012  68,012 إستثمارات فً صكوك

 62,389  62,389 (1)إستثمارات فً أوراق مالٌة 
 75,486  75,486 موجودات مشتراة لغرض التؤجٌر

 2,000  2,000 إٌجارات مستحقةأقساط 

 540,538  540,538 

    
    مطلوبات مالٌة:

 69,742  69,742 حسابات جارٌة للعمالء

 2,,3,6  2,,3,6 

 

 القٌمة الدفترٌة 2015دٌسمبر  31
بآالف الدنانٌر 

 البحرٌنٌة
 

 القٌمة العادلة
بآالف الدنانٌر 

 البحرٌنٌة
    موجودات مالٌة:

 318,714  318,714 التموٌالتموجودات 
 63,533  63,533 إستثمارات فً صكوك

 67,801  67,801 (1)إستثمارات فً أوراق مالٌة 
 67,811  67,811 موجودات مشتراة لغرض التؤجٌر

 1,289  1,289 أقساط إٌجارات مستحقة

 519,148  519,148 

    
    مطلوبات مالٌة:

 65,848  65,848 حسابات جارٌة للعمالء

 65,848  65,848 

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

 ألف دٌنار بحرٌنً( 490099: 2015دٌسمبر  31ألف دٌنار بحرٌنً ) 430767معتمد للقٌمة العادلة بمبلغ 

 
 
 



 17        التجاري ش.م.بالمصرف الخلٌجً 
 

 المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة معلوماتالإٌضاحات حول 
        6132مـارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 
 األدوات المالٌة )ٌتبع(  18

 
 أسالٌب التقٌٌم

 
 إستثمارات فً أوراق مالٌة

 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 
ون قابلة للرصد، ولكن ٌتم تقدٌرها بناء على معروفة للقٌمة العادلة. بعض أو جمٌع مدخالت هذه النماذج قد ال تك

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

 
د ٌتم تسجٌل تسوٌات التقٌٌم للسماح لهوامش العرض والطلب، مخاطر السٌولة، باإلضافة للعوامل األخرى. تعتق

 اإلدارة أن تسوٌات التقٌٌم هذه ضرورٌة ومناسبة لعرض قٌم هذه اإلستثمارات بصورة عادلة.
 

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

 سٌكون فً الربح أو الخسارة المعلنة من قبل المجموعة.
 

 موجودات التموٌل
، ٌكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قٌم ات المستحقةاإلٌجارأقساط فً حالة موجودات التموٌالت و

السوق الحالٌة للتسهٌالت المشابهة وبناءا  على ذلك وبعد األخذ بعٌن اإلعتبار التعدٌالت المتعلقة بمخاطر المبالغ 
ادلة لهذه بالقٌمة العالمدفوعة مقدماُ وتكالٌف مخصصات انخفاض القٌمة ٌتوقع أال تتغٌر القٌمة الحالٌة جوهرٌا  مقارنة 

 الموجودات.
 

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

ٌتم إعادة تسعٌرها قصٌرة األجل  الغٌرالمإسسات غٌر المالٌة واألفراد  نالتختلف عن القٌمة العادلة. اإلٌداعات م
على فترات منتظمة، وبالتالً فإن القٌمة الدفترٌة تعكس القٌمة العادلة. القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة 

 ختالفا  جوهرٌا  عن قٌمتها الدفترٌة نتٌجة لطبٌعتها قصٌرة األجل.إاألخرى التختلف 


