
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠
  المختصرة المرحليةالمالية الموحدة  المعلومات

   
  
  
  
  
  

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

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

  رئيس مجلس اإلدارة  - عد.  أحمد خليل المطوّ  :  أعضاء مجلس اإلدارة
  اإلدارة مجلس رئيس نائب  -محمد جمشير  عبدالرحمن    
  شويطر عبدالكريم عبدهللا    
  المطّوع محمد بشار    
  الرّيس أحمد ھشام    
  ثاني آل راشد خالد    
  المطير بّراك محمد    
  المطيري سيف مصّبح    
  فخرو قاسم طارق    
      

  المير إسماعيل خليل :  الرئيس التنفيذي 
      

  محمد عبدهللا إبراھيم :  سكرتير مجلس اإلدارة
      

  البحرين -فخرو جي  إم بي كي :  الحسابات مدققو



  المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

 المالية الموحدة المرحلية المختصرة  المعلومات
    ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلل
  
  

    الصفحة                     المحــتويات
    

  
                

   ١      المختصرة المرحلية الموحدة المالية تقرير مدققي الحسابات عن مراجعة المعلومات
                   

                  المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة  
  

      ٢                المركز المالي الموحد المختصر
  ٣                  بيان الدخل الموحد المختصر

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

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

  ٢٠ - ٩          إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
  
  
 
 
  







  ٣                   المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

          بيان الدخل الموحد المختصر
  البحرينية الدنانيربآالف               ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل
  

  
 إيضاح  في المنتھية أشھر للثالثة أشھر المنتھية في تسعةلل

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١٥  

 (مراجعة)

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

  (مراجعة)
 (معّدلة)

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٥  

 (مراجعة)

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

  (مراجعة)
 (معّدلة)

 - - ٧٣٨ -  إدارة  رسوم
 ١٣٥ ١٥٤ ٤١٩ ٤١١   إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية

        إيراد من موجودات التمويالت وموجودات
 ٥٫٢٢٢ ٥,٥٤٧ ١٤،٨٣٠ ١٦،٠٠٤   مشتراة لغرض التأجير 

 ٢١٦ ٩٣١ ٩٣١ ٢,٨٧٦   صكوكإستثمارات في  من إيراد
 - (١٧٣) ١٠٠ ٦٩٠   إيراد من إستثمارات في أوراق مالية

 - (٥٧) - (٥٧)   الزميلة الشركات خسائر من الحصة
 ٦٣٧ ٥٨٥ ٢,١٥٣ ٢,٤٦٦   و إيرادات أخرى رسوم

       اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب مجموع
 ٦,٢١٠ ٦٫٩٨٧ ١٩٫١٧١ ٢٢٫٣٩٠ على الودائع   ومصروفاتحسابات اإلستثمار 

      
 (٢,٠٥٨) )١٫٨٥٩( )٦٫٨٧٧((٥,٥٧٧)١٢ اإلستثمار حسابات أصحابإلىالعائد

         مصروفات على ودائع من مؤسسات
 (٦٠٠) )٥٦٧( )٢٫٤١٩( (١,٧٥٠)   ماليةومؤسسات غير مالية وأفراد

      
 ٣,٥٥٢ ٤٫٥٦١ ٩٫٨٧٥ ١٥٫٠٦٣  صافي اإليرادات مجموع

     
     

 ١,٢٩١ ١,٤٢٨ ٣,٧٠٢ ٤,٤٧٠   تكلفة الموظفين
 ١٧١ ١٠٦ ٤٩٧ ٣٥٤   مصروفات إستھالك
 ٩٠٤ ١,١٨٠ ٢,٧٧٦ ٣,٣٠٧   مصروفات أخرى

  
 ٢,٣٦٦ ٢٫٧١٤ ٦٫٩٧٥ ٨٫١٣١  المصروفات مجموع

      
          قبل مخصصات اإلنخفاض في الفترة ربح

 ١،١٨٧ ١٫٨٤٧ ٢٫٩٠١ ٦٫٩٣٢  القيمة
  

 ١٧ )١٦٧( )١٠٨( )٨٤٧( ١٣ قيمةالمخصصات اإلنخفاض في 
      

 ١،٢٠٤ ١٫٦٨٠ ٢٫٧٩٣ ٦٫٠٨٥  الفترةربح 
      

       :إلى العائد
 ١,٠٢١ ١٫٩٢٠ ٢٫٢٤٦ ٦،٠٣٧   األم الشركة مساھمي
 ١٨٣ )٢٤٠( ٥٤٧ ٤٨   مسيطرة غير حصة

      
  ١،٢٠٤ ١٫٦٨٠ ٢٫٧٩٣ ٦٫٠٨٥ 
      

       العائد لكل سھم
 ١٫٠٥٤ ٢٫٠٠٣ ٢٫٣١٩ ٦٫٢٥٤   العائد األساسي لكل سھم (فلس)

 ١٫٠٥٤ ٢٫٠٠٢ ٢٫٣١٩ ٦٫٢٥١   المخفض لكل سھم (فلس)العائد 
  
  

  .٢٠إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



  ٤                                             المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  البحرينية الدنانيربآالف                                                                                                                    ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل
  

  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 

      األم الشركة لمساھمي لعائدةا الملكية حقوق  إيضاح  
  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

    (معّدلة) (مراجعة)
  

  رأس
  المال

عالوة 
إصدار 
  أسھم

إحتياطي 
  قانوني

  أسھم
  خزينة

 برنامج
خطة حوافز 
  الموظفين

 إحتياطي
 القيمة
 العادلة

  مجموعال  مستبقاة أرباح لالستثمارات
غير  حصة

  مسيطرة

 مجموع
 حقوق
  الملكية

                
ً  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في   ١٠٣,٠٥٧ - ١٠٣,٠٥٧  (١٤,٢٧٣) - -  (٦,٣٥١)  ٦,٧٣٠ ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦   المعلن سابقا

 ٢,٨٣٨ ٢,٧٩١ ٤٧  ٤٧ - -  -  -  - -    )٣ إيضاح(راجع  التوحيد أثر

  ١٠٥,٨٩٥  ٢,٧٩١  ١٠٣,١٠٤  (١٤,٢٢٦)  - -  (٦,٣٥١)  ٦,٧٣٠  ١,٥٣٥  ١١٥,٤١٦    (المعدل) ٢٠١٥ يناير ١ في الرصيد
                 

  (٣١٤)  -  (٣١٤)  -  (٣١٤) -  -  -  -  -    لالستثمارات العادلة القيمة في الحركة
  ٦,٠٨٥  ٤٨  ٦,٠٣٧  ٦,٠٣٧  - -  -  -  -  -    الفترة ربح

              اإليرادات والمصروفات  مجموع
  ٥,٧٧١  ٤٨  ٥,٧٢٣  ٦,٠٣٧  (٣١٤) -  -  -  -  -    للفترة المحتسبة

                  
 - - -  ١٦,٩٥١ - -  -  -  (١,٥٣٥)  (١٥,٤١٦)  ١١                          المال رأس تخفيض
 (٤٢٤) - (٤٢٤)  - - -  (٤٢٤)  -  -  -    مشتراة خزينة أسھم
 ٣٣ - ٣٣  - - -  ٣٣  -  -  -    عنھا المتنازل األسھم تسوية
 (١٩) - (١٩)  (١٩) - -  -  -  - -    الزكاة لصندوق المحول
 (١٣٠) - (١٣٠) (٤١) - (٨٩) - - - -   الموظفين حوافزخطة  أسھم إصدار تسوية

 ١١١,١٢٦  ٢,٨٣٩ ١٠٨,٢٨٧  ٨,٧٠٢ (٣١٤) (٨٩)  (٦,٧٤٢)  ٦,٧٣٠ - ١٠٠,٠٠٠     ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠كما في  الرصيد



  
  ٥                                             ش.م.بالمصرف الخليجي التجاري 

  
  المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

  البحرينية الدنانيربآالف                                                                                                            (يتبع) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل
  
  

      األم الشركة لمساھمي العائدة الملكية حقوق  
  (مراجعة ) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  رأس    (معدلة)
  المال

عالوة إصدار 
  أسھم

إحتياطي 
  قانوني

  أسھم
  خزينة

 احتياطي
 العادلة القيمة

  لالستثمارات
خسائر 
  المجموع  متراكمة

 غير حصص
  مسيطرة

 حقوق مجموع
  الملكية

           
ً  المعلن ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في   ١٠٠,٠١١ - ١٠٠,٠١١  (١٧,٠١٤)  -  (٦,٣٥١)  ٦,٤٢٥ ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦ سابقا

 ٢,٠٦١ ٢,٠٦١ -  -  -  -  -  - -  )٣ إيضاح(راجع  التوحيد أثر

 ١٠٢,٠٧٢ ٢,٠٦١ ١٠٠,٠١١ (١٧,٠١٤) -  (٦,٣٥١)  ٦,٤٢٥  ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦  )ل(المعدّ  ٢٠١٤ يناير ١ في الرصيد
                    

 ٢,٧٩٣ ٥٤٧ ٢,٢٤٦ ٢,٢٤٦ -  -  -  - -  الفترةربح 
                    اإليرادات والمصروفات مجموع

 ٢,٧٩٣ ٥٤٧ ٢,٢٤٦  ٢,٢٤٦  -  -  -  -  -  للفترةالمحتسبة 

  ١٠٤,٨٦٥ ٢,٦٠٨ ١٠٢,٢٥٧  (١٤,٧٦٨)  -  (٦,٣٥١)  ٦,٤٢٥ ١,٥٣٥ ١١٥,٤١٦  )ل(المعدّ  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠إلى  ٢لمختصرة على الصفحات من تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية ا



  ٦                   المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

          الموحد المختصر النقدية التدفقاتبيان 
  البحرينية الدنانيربآالف                                                  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل
  
  أشھر تسعةلل   أشھر تسعةلل  إيضاح  
  المنتھية في   المنتھية في    
  سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠  

    ٢٠١٤   ٢٠١٥  
  (مراجعة)   (مراجعة)    
  (معدلة)       
          نشطة التشغيلأ

 (٤,٦٥٧)   ١,١٦٣     صافي التمويالت، موجوداتلـ)  مدفوعات/( مقبوضات
 (٧,٠٤١)   (٢٢,٥٤٩)    صافي التأجير، لغرض مشتراة لموجودات مدفوعات
 ٢,٠٧٩   -    مستلمة إدارة رسوم

 ٤١٩   ٤١١    إيراد مستلم من ودائع قصيرة األجل 
 (٧,٤٨٤)   (٦,٤٢٢)   أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات اإلستثمار 

 ٤٠,٨٠٤   ٥٢,٠٩٢    اإلستثمار حسابات أصحاب من مستلمة مبالغ صافي
 (٦,١١٠)   (٤,٠٤٧)   مبالغ مدفوعة للمصروفات 

  ١,٥٥١   ٢,١٠٢   مبالغ مستلمة أخرى             
 (٥٦)   (٧١)   مبالغ مصروفة في أعمال الخير 

 ١٩,٨٤٧   ١٣,٢٠٩ للعمالءجاريةحسابات من مستلمةمبالغصافي
 ٢,٧٦٤   (١٤,٠٣٦)   صافي مالية، مؤسسات من ودائع
 (٣٨,٤١٤)   ٧,٣٢١   صافي وأفراد، مالية غير مؤسسات من ودائع

  (١,٠٧٥)   (٢,٥٦٦)    صافي مدفوعات للحساب اإلحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي
  (٢,٤١٩)   (١,٧٥٠)    للودائع مدفوعة مصروفات

 ٢٠٨  ٢٤,٨٥٧   أنشطة التشغيل منصافي التدفقات النقدية 
  

          نشطة اإلستثمارأ
  (٣٢,٦٣٠)   (٦٥,٩٥٢)    صكوكشراء 

  (٤)   (١٠,٠٨٥)    شراء إستثمارات في أوراق مالية
 ٢٦,٠١٤  ٢٩,٧١٣      بيع صكوك / تسويةمبالغ مستلمة من 

 ١١,٦٣٠  ٢٣٣   بيع استثمارات في أوراق مالية   / تسويةمستلمة من  مبالغ
 ١٠٤  -   زميلة شركات فياستثمارات  تسويةمبالغ مستلمة من 

 ٨٩٧  ٢,١٢٧ صكوكفي إستثمارات من مستلمةإيرادات
 (٥٢)  ٩١٤     مستلمة من إستثمارات في أوراق مالية / (خسائر) إيرادات أو أسھمأرباح 
  (٤١٢)   ١٢٠    معداتو عقارات )شراء/ (بيع

  ٥,٥٤٧    (٤٢,٩٣٠)   اإلستثمار أنشطةمن   /)فيالمستخدمة ( النقدية التدفقات صافي
  

         التمويل أنشطة
  -   (٧٧١)    الخزينة ألسھم مدفوعات

  -   (٧٧١)   التمويل أنشطة فيالمستخدمة  النقدية التدفقات صافي
  

  ٥,٧٥٥   (١٨,٨٤٤)    في النقد وما في حكمه الزيادة) / النقص(صافي 
  ١٠٦,٥٠٨   ٩٦,٤٨٩    الفترة بدايةالنقد وما في حكمه كما في 

  ١١٢,٢٦٣   ٧٧,٦٤٥   الفترة نھايةالنقد وما في حكمه كما في 
  

         يشتمل النقد وما في حكمه على:
          نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منه الحساب اإلحتياطي لدى مصرف البحرين

  ٢٧,٩٠٨    ٢٨,٧٧٦  ٨  المركزي)
  ٨٤,٣٥٥   ٤٨,٨٦٩    ودائع لدى مؤسسات مالية

   ١١٢,٢٦٣   ٧٧,٦٤٥  
  .٢٠إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



  ٧                                       المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحد المختصرفي حسابات اإلستثمار المقيدة بيان التغيرات 
  البحرينية الدنانيربآالف                                                                                                                 ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل
  
  

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ في كما الرصيد  الفترةخالل  الحركة  ٢٠١٥يناير  ١ في كما الرصيد  (مراجعة) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠
  

 عدد
 الوحدات
  (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

/ إستثمارات
(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
  )البحرينية

 عدد
 الوحدات
  (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

                          
  ٨,٣١٣  ١,٠٠  ٨,٣١٣  - - - - -  - ٨,٣١٣ ٠٠,١ ٨,٣١٣ )١.م.م. (رياذلإلستثمار سفانا
  ٤,٨٥٨  ٠،٠٩  ٤٨,٠٨٢  (٩٤)  -  -  ٣٧٠  ٢٢  -  ٤,٥٦٠  ٠,٠٩  ٤٨,٠٨٢  )٤(ريا  المحدودة القابضة جناين

                        شادن لإلستثمارات العقارية ذ.م.م. 
  ٣,٧٢٨  ١،٠٠  ٣,٧٢٨  - - - - - (٤,٣٧٢) ٨,١٠٠ ١,٠٠ ٨,١٠٠ )٥(ريا 
  ٩٩٣  ٠،٣٨  ٢,٦٣٣  -  -  -  -  -  -  ٩٩٣  ٠،٣٨  ٢,٦٣٣  )٦(ريا  المحدودة لوكاتا شركة

      ١٧,٨٩٢      (٩٤)  -  -  ٣٧٠  ٢٢  (٤,٣٧٢)  ٢١,٩٦٦  

  

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في كما الرصيد  الفترةخالل  الحركة  ٢٠١٤يناير  ١ في كما الرصيد  (مراجعة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠
  

 عدد
 الوحدات
  (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

/ إستثمارات
(سحوبات) 
  (باآلالف)

 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
  )البحرينية

 عدد
 الوحدات
  (باآلالف)

 متوسط
 للسھم القيمة

(بالدينار 
  )البحريني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانير
  )البحرينية

  ٨,١٥٩  ٤٧٨,٥٣  ١٧,٠٥  -  -  -  -  )٧٠٩(١  -  ٨,٨٦٨  ٥٢٠,١٢  ١٧٫٠٥  العقاري الفرنسي الحارث صندوق
  ٨,٣١٣  ١,٠٠  ٨,٣١٣  -  -  -  -  (١٠)  -  ٨,٣٢٣  ١,٠٠  ٨,٣٢٣  )١.م.م. (ريا ذ لإلستثمار سفانا
  ٤,٥٨٥  ٠,١٠  ٤٨,٠٨٢  (١١٦)  -  (٧٤٦)  ١٨٣  -  -  ٥,٢٦٤  ٠,١١  ٤٨,٠٨٢  )٤(ريا  المحدودة القابضة جناين

                شادن لإلستثمارات العقارية ذ.م.م.
  ٨,١٠٠  ١,٠٠  ٨,١٠٠  -  -  -  -  -  -  ٨,١٠٠  ١,٠٠  ٨,١٠٠  )٥(ريا  

  ٩٩٧  ٠,٣٤  ٢,٩٤٧  -  -  -  -  -  (٤)  ١,٠٠١  ٠,٣٤  ٢,٩٤٨  )٦(ريا  المحدودة لوكاتا شركة

      ٣٠,١٥٤      (١١٦)  -  (٧٤٦)  ١٨٣  (٧١٩)  (٤)  ٣١,٥٥٦  

  
 يتضمن الربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم العمالت األجنبية كما في نھاية السنة. ١
  

  .٢٠إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



  ٨                          المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحد المختصر صندوق األعمال الخيرية الزكاة و بيان مصادر وإستخدامات أموال
  البحرينية الدنانيربآالف                                                  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل
  
  
 أشھر لتسعةل   أشھر تسعةلل  
 المنتھية في   المنتھية في  
 سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 
      

       الخيرية األعمال الزكاة و صندوق أموال مصادر
  ٨٣٦    ٨٥٩  يناير ١ في كما الرصيد
  ٧٦    ٣٨  اإلسالمية للشريعة مخالفة إيرادات

  ٩١٢   ٨٩٧  المصادر مجموع
        

         الخيرية األعمال الزكاة و صندوق أموال إستخدامات
  (٥٦)   (٧١)  خيرية لمؤسسات تبرعات

  (٥٦)   (٧١)  اإلستخدامات مجموع
        
  ٨٥٦   ٨٢٦ األعمال الخيرية للفترة الزكاة و الرصيد غير الموزع ألموال صندوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.٢٠إلى  ٢تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



 

  ٩                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل

  
 

  النشأة والنشاط الرئيسي ١
نوفمبر  ٢٤")، ھو شركة مساھمة بحرينية، تأسست في مملكة البحرين بتاريخ المصرفالمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب ("

البنك بموجب ترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين المركزي . يعمل ٥٥١٣٣وتحمل السجل التجاري رقم  ٢٠٠٤
 لماليةا البيانات على الموحدة المالية البيانات تشتمل أسھم البنك ُمدرجة في بورصة البحرين. كمصرف إسالمي قطاع التجزئة.

  (معاً "المجموعة"). له التابعة والشركات للبنك

  

، تم توحيد الشركات ٢٠١٤ديسمبر  ٣١يدھا في البيانات المالية للسنة المنتھية في لقائمة الشركات التابعة التي تم توح باإلضافة
  ):٣على السياسة المحاسبية للمصرف (راجع إيضاح  لتعديالتلالتابعة التالية بأثر رجعي، وذلك وفقاً 

  
 األسھم نسبة  اإلسم

  (%) المسيطرة
  العمل طبيعة

  ھيلز أوريكس في العقارات وبيع إنشاء  %٠٠,١٠  الكايمان جزر صروح، شركة
 دول في دخللل ُمدّرة عقارات وتأجير وبيع لشراء  %٠٨,١٩  الكايمان جزر الخليج، عقارات

  .الخليجي التعاون مجلس
  
  

  والعرض أساس اإلعداد ٢

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة  أعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقا
ً لمتطلبات ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل أنظمة مصرف  للمؤسسات المالية اإلسالمية. ووفقا

ور التي ال تتناولھا معايير المحاسبة المالية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات البحرين المركزي، بالنسبة لألم
لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة. وتبعاً لذلك، تم عرض البيانات المالية ا تتبعالمالية اإلسالمية، فإن المجموعة 

  "التقارير المالية المرحلية". – ٣٤ادات معيار المحاسبة الدولي رقم الموحدة المرحلية بصورة مختصرة وفقاً إلرش

إن المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة ويجب 
ذلك، تم تضمين إيضاحات  مع. ٢٠١٤سمبر دي ٣١قراءتھا مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھية في 

فھم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ  علىجوھرية بصورة  تؤثرأحداث ومعامالت  بيانتفسيرية مختارة ل
  . ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آخر بيانات مالية موحدة سنوية كما في وعن السنة المنتھية في 

  
  

  السياسات المحاسبية الھامة ٣

المحاسبية وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ھي  السياسات
 التغييراتفيما عدا  ،٢٠١٤ديسمبر  ٣١نفسھا تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 

  :أدناه المبين النحو على ٢٠١٥يناير  ١لمحاسبية الصادرة والسارية المفعول ابتداء من الناتجة من التعديالت على المعايير ا
  

   التوحيد – ٢٣معيار المحاسبة المالي رقم  تعديالت -أ

 رقم المالي المحاسبة معيار على تعديالتأصدرت ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ،الفترة خالل
 سيناريوھاتع وسّ وتُ  تتوضيحاالتعديالت  ھذه تستعرض. ٢٠١٥يناير  ١والتي أصبحت سارية المفعول ابتداء من  ٢٣

وص، تم وعلى وجه الخص .فيھا المستثمر الجھاتفي  التصويت في األغلبيةلك المنشأة حقوق تتمالتقييم السيطرة عندما 
لتصويت في ل األغلبيةلك المؤسسة المالية اإلسالمية حقوق تتمالالتعديل أنه عندما  بينالواقع. يبحكم  السيطرةتقديم مبدأ 

) ٢ نفسھا؛ المنشأة أو ،المنشأة في يناآلخر) االتفاق مع المساھمين ١قد توجد السيطرة  من خالل المستثمر فيھا،  الجھة
) ٤) الواقع بحكم السيطرة( اإلسالمية المالية المؤسسة تصويت حقوق) ٣ األخرى؛ التعاقدية الترتيبات من الناتجة الحقوق
  .سبق مما مزيج) ٥ محتملة؛ تصويت حقوق



 

  ١٠                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل

  
  السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)  ٣

  

  (يتبع) التوحيد – ٢٣معيار المحاسبة المالي رقم  تعديالت -أ
  

ً محدداً لتقييم السيطرة على شركات األغراض الخاصة،  ٢٣لذلك، فإن معيار المحاسبة المالي رقم  باإلضافة ال يقدم توجيھا
وكان المصرف يلجأ للتوجيھات ذات العالقة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. نتيجة لتعديل المعيار الدولي إلعداد 

لك السيطرة على شركات ت، قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية لتحديد متى تم(التوحيد) ١٠التقارير المالية رقم 
 كانت إذا ما علىالسيطرة الجديد  نموذج يركز. ١٠األغراض الخاصة لتتماشى مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 االستثمار، مع مشاركتھا من المختلفة العوائد في الحقوق أو التعرضات الخاصة، األغراض شركة على تسيطر المجموعة
 في لمجموعةا حقوق لتقييم موسع توجيه تقديم تم الخصوص، وجه على. العوائد ھذه على لتأثير سلطتھا استخدام على وقدرتھا
ى ستؤخذ الذاتية)، ومت امنفعتھ أجل من أساسي(بشكل  لموكّ  أنھا علىستؤخذ في االعتبار  والتي االستثمار على القرارات اتخاذ

  ).         مستثمريھا لمنفعة أساسي(بشكل  وكيل على أنھا في االعتبار
  

 ً السيطرة على  اتقامت المجموعة بإعادة تقييم استنتاج ،المعدل ٢٣ رقم المالي المحاسبة لمعيار االنتقالية لألحكام وفقا
 ةفيما يتعلق باستثمارھا في شرك المجموعة بتغيير استنتاج السيطرة. نتيجة لذلك، قامت ٢٠١٥يناير  ١االستثمارات بتاريخ 
ً  اتاحتسب نتياللوعقارات الخليج،  شركةصروح المحدودة و  خالل من ةالعادل بالقيمة محتسبة ملكية حقوق كاستثمارات سابقا

تمر في العالقة كمدير استثمار، تس . االستنتاج مبني على التقييم أن المجموعة، إضافة لسلطتھا على األنشطة ذاتالملكية حقوق
مثل ھذه االستثمارات. بالتالي،  توحداالحتفاظ بتباين جوھري من مشاركتھا مع ھذه االستثمارات. سابقاً، لم تكن المجموعة 

ً لألحكام االنتقالية لمعيار المحاسبة المالي رقم  جعي، المعدل، قامت المجموعة بتطبيق التغيير في السياسة بأثر ر ٢٣ووفقا
الكمي  ثراألاالستثمار قد تم توحيده من تاريخ حصول المصرف على السيطرة.  كانلو  كماوفامت بتعديل المبالغ ذات العالقة 

  .للتغيير موضح أدناه
   
  المحاسبية السياسة على التغييرات أثر -ب

  البحرينية الدنانير بآالف
      معلنة كانت كما  

ً   ٢٠١٤ يناير ١ – الموحد المالي المركز بيان   التعديل حسب  التوحيد أثر  سابقا
     

     الموجودات
 ٣٨٫٨٤٩ ١ ٣٨٫٨٤٨  البنوك وأرصدة النقد

 ٢٤٣٫٨٩٦ )٩٫٧٣٩( ٢٥٣٫٦٣٥  التمويل موجودات
 ١٠٫٧٧٨ ٤٫١٩٥ ٦٫٥٨٣  استثمارية عقارات
 ١٢٫٤٨٣ ١٢٫٤٨٣ -  تطويرية عقارات

  ٢٣٫٠٩٠  )٢٥٢(  ٢٣٫٣٤٢  أخرى موجودات
  ٥٤٨٫٩٣٠  ٦٫٦٨٨  ٥٤٢٫٢٤٢  الموجودات مجموع

        
        المطلوبات
  ١٨٫٧٩٧  )١٢٦(  ١٨٫٩٢٣  للعمالء جارية حسابات
  ١٢٫١٦١  ٤٫٧٥٢  ٧٫٤٠٩  أخرى مطلوبات
  ١٥٤٫٨٠٨  ٤٫٦٢٦  ١٥٠٫١٨٢  المطلوبات مجموع

        
        الملكية حقوق
  ٢٫٠٦١  ٢٫٠٦١  -  مسيطرة غير حصة
  )١٧٫٠١٤(  -  )١٧٫٠١٤(  متراكمة خسائر

  
  
  
  



 

  ١١                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل

  
  

  (يتبع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (يتبع) المحاسبية  السياسة على التغييرات أثر -ب
  

   البحرينية الدنانير بآالف
      معلنة كانت كما  
ً   ٢٠١٤ ديسمبر ٣١   التعديل حسب  التوحيد أثر  سابقا

     
     الموجودات

 ٣٧٫٣٦٠ ٢ ٣٧٫٣٥٨  البنوك وأرصدة النقد
 ٢٩٥٫٧٥٥ )٨٫١٨٨( ٣٠٣٫٩٤٣  التمويل موجودات
 ١٨٫٩٨٧ ٥٫٢٧٢ ١٣٫٧١٥  استثمارية عقارات
 ٧٫٨٩٣ ٧٫٨٩٣ -  تطويرية عقارات

  ٨٫٨٢٤  )٢٥٥(  ٩٫٠٧٩  أخرى موجودات
  ٥٩٦٫٦٤٨  ٤٫٧٢٤  ٥٩١٫٩٢٤  الموجودات مجموع

        
        المطلوبات
  ٤٧٫٧١٨  )١١٠(  ٤٧٫٨٢٨  للعمالء جارية حسابات
  ١٠٫١١١  ١٫٩٩٦  ٨٫١١٥  أخرى مطلوبات
  ١٥١٫٨١٩  ١٫٨٨٦  ١٤٩٫٩٣٣  المطلوبات مجموع

        
        الملكية حقوق
  ٢٫٧٩١  ٢٫٧٩١  -  غير مسيطرة حصة

  )١٤٫٢٢٦(  ٤٧  )١٤٫٢٧٣(  خسائرمتراكمة

  
  الموحد الدخل بيان

  البحرينية الدنانير بآالف
       معلنة كانت كما  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ المنتھية للفترة

   ً   التعديل حسب  التوحيد أثر  سابقا
   

 ١٦,٠٠٤ ٢٢٥ ١٥،٧٧٩  وتمويالت مشتراه لغرض التأجير إيراد من موجودات التمويالت
 ٢,٤٦٦ ٣٩٩ ٢,٠٦٧  أخرى إيراداتو رسوم
  ٢٢,٣٩٠  ٣،٨١٦  ١٨,٥٧٤  االستثمار حسابات حاملي عوائد قبل اإليرادات مجموع

        
  ٣,٣٠٧  ٥٤٥  ٢,٧٦٢  أخرى مصروفات
  ٨,١٣١  ١،١٧٠  ٦,٩٦١  المصروفات مجموع

        
  ٦,٠٨٥  ٣،٨٧٥  ٢,٢١٠  الفترة ربح

  
وقد يتم  ،فيھا المستثمر لشركاتل ةياإلدار حساباتالو المدققة الحسابات باستخدام مؤقت أساس على أعاله التسوية عمل تم

تعديلھا عند االنتھاء من المعالجة المحاسبية لعملية االستحواذ على ھذه الشركات. يتوقع المصرف االنتھاء من التقييم المحاسبي 
  لالستحواذ خالل السنة الحالية، وال يتوقع أي فروقات جوھرية على األرصدة المعلنة حالياً.   

  
  

  إدارة المخاطر المالية ٤

إدارة المخاطر المالية للمجموعة ھي نفسھا تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة المدققة  إن سياسات وأھداف
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 



 

  ١٢                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل

  
  

  التقديرات ٥

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

عند إعداد ھذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة،  والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقيقية عن ھذه التقديرات.
المحاسبية للمجموعة، والمصادر  قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوھرية ذاتھا التي تم استخدامھا في تطبيق السياسات

  . ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقھا على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 
  
  

عدا تعديل بعض المبالغ نتيجة  فيماغير مدققة. و راجعةمُ معلومات  ھيالمالية الموحدة المرحلية المختصرة  المعلومات إن ٦
)، تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز المالي الموحد المختصر من البيانات ٣التغييرات على السياسة المحاسبية (إيضاح 

للدخل . وتم استخراج أرقام المقارنة للبيانات الموحدة المختصرة ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 
 الزكاةندوق استخدامات صووالتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية والتغيرات في حسابات االستثمارات المقيدة ومصادر 

 .٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  لتسعةلاألعمال الخيرية من المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المراجعة و
  
  

 .موسمية طبيعة ذات إيرادات توجد ال ٧
  
 

  حكمه في وما النقد ٨
  

  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  الدنانير بآالف    الدنانير  بآالف  
  البحرينية     البحرينية  
  )مدققة(    (مراجعة)  
  (معدلة)      
      

 ٢،٥٥٠   ٦,٠١٨  النقد
 ١٢٫٨٠١   ١٥,٧٣٣  البنوك لدى أرصدة
      :المركزي المصرف لدى أرصدة

 ٥٫١٣٤   ٧,٠٢٣  الجاري الحساب -
  ١٦٫٨٧٥    ١٩,٤٤٠  االحتياطي حساب -

  ٣٧٫٣٦٠    ٤٨,٢١٤  
  
  

  .اليومية العمليات ألغراض متوفر ليس المركزي البحرين مصرف لدى االحتياطي حساب
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  استثمار في صكوك ٩
  

  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  الدنانير بآالف    الدنانير  بآالف  
  البحرينية     البحرينية  
  (مدققة)    (مراجعة)  
  (معدلة)     

      
      : دين أدوات

 ٣٠٫٦١٩   ٧٢،٣٨٥  )المطفأة(بالتكلفة  مدرجة غير صكوك -
 ٣٩٨   -  )الدخل بيان خالل من العادلة(بالقيمة  مدرجة صكوك -

        
      : ملكية أدوات

  ٤٫٩٦١    -  من خالل بيان الدخل) العادلة(بالقيمة  مدرجة ملكية صكوك -

  ٣٥٫٩٧٨    ٧٢،٣٨٥  
  
  
  في أوراق مالية استثمار  ١٠

  
  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠ 

  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 
  الدنانير بآالف    الدنانير  بآالف  
  البحرينية     البحرينية  
  (مدققة)    (مراجعة)  
  (معدلة)      
      

      :الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة
 ١٥٫١٤٨   ١٥،١٤٨  )الدخل بيان خالل من العادلة(بالقيمة  مدرجة غير مالية أوراق -

        
      : الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة

ً (بالتكلفة  مدرجة غير مالية أوراق -  ٤٥٫٧٩٧   ٤٩,٩٥٣  *)القيمة انخفاض منھا مطروحا
  -    ٣,٩٤٥  )العادلة بالقيمة( مدرجةمالية  أوراق -

  ٦٠٫٩٤٥    ٦٩,٠٤٦  
  

المالية غير المدرجة المصنفة ضمن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية تتكون من استثمارات في  األوراق*
أو تمثل استثمارات في مشاريع تروج لھا المجموعة. تظھر ھذه  خارجيينشركات مقفلة تدار من قبل مدراء استثمارات 

  وذلك في غياب مقياس موثوق للقيمة العادلة.    القيمةاالستثمارات بالتكلفة مطروحاً منھا انخفاض 
  
  المال رأس ١١

  المال رأس تخفيض )أ

، وافق المساھمون على شطب ٢٠١٥مارس  ٣٠اجتماع الجمعية العمومية السنوي غير االعتيادي الذي عقد بتاريخ  في 
 دينار ألف ٥٣٥٫١ تسوية طريق عن، ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  كماألف دينار بحريني  ٩٥١٫١٦الخسائر المتراكمة بمبلغ 

 رأس تخفيض تحقيق تم.  المدفوع المال رأس مقابل بحريني دينار ألف ٤١٦٫١٥و األسھم، إصدار عالوة مقابل بحريني
ً  ٠٨٤٫١٦١٫١٥٤ إلغاء خالل من المال وبالتالي تخفيض رأس المال المدفوع للمصرف من  مملوكة، أسھم ١٠ لكل سھما
٠٨٤٫١٦١٫١٥٤٫١  ً ً  ٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫١ إلى) بحريني دينار ألف ٤١٦٫١١٥(سھما  دينار ألف ٠٠٠٫١٠٠( سھما

  ).بحريني
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 الموظفين حوافز برنامج  )ب

 حوافز برنامج، أقر المساھمون ٢٠١٥مارس  ٣٠اجتماع الجمعية العمومية السنوي االعتيادي الذي عقد بتاريخ  في
ء البحرين المركزي. بنا مصرفالممارسات المثلى لنظام المكافآت حسب إرشادات  مع والمتوافق") البرنامج(" ينالموظف
  لمعاير إدارية قيد التنفيذ.  وفقا للموظفين سھم  ٨٣٩٫٠٨٩٫٢ تخصيص تم ،البرنامج بنودعلى 

 
  اإلستثمار حسابات أصحاب إلى العائد ١٢

دينار بحريني) من األصول الممولة من  ٩،١٠٧: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ١٢،٥٤٥بمبلغ  إجماليربح  عائد تحقيق تم
ألف دينار بحريني)  ٦,٨٧٧: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٥,٥٧٧ مبلغ تخصيص تمحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار. 

ألف دينار بحريني)  كحصة  ٢,٢٣٠: ٢٠١٤ألف دينار بحريني ( ٦,٩٦٨ألصحاب حسابات اإلستثمار بعد خصم مبلغ 
     من رسوم المضاربة. مصرفال
  

 

  القيمة انخفاض مخصصات  ١٣
  

  سبتمبر ٣٠    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  الدنانير بآالف    الدنانير  بآالف  
  البحرينية     البحرينية  
 (مراجعة)   (مراجعة)  

 (معدلة)     تالتمويال موجودات
 ٥٨   ٤٤٥  محدد مخصص على محمل -
 ٥٠   ٤٠٢  جماعي مخصص على محمل -

  ١٠٨    ٨٤٧  
  
  معامالت مع أطراف ذات عالقة   ١٤

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

  البحرينية الدنانير بآالف
  شركــات  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

  زميلة
موظفي اإلدارة 
  الرئيسيين

مساھمين 
رئيسيين / 

شركات لدى 
 أعضاء مجلس

اإلدارة حصص 
  فيھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

  أغراض خاصة)

  مجموعال

            
            الموجودات

  ٤٫١٨٧  ٣,٨٥٣  -  -  ٣٣٤  موجودات التمويالت
  ٢٦,٧٨٢  ٢٤,٤٩٨  ٢,٢٨٤  -  -  إستثمارات في أوراق مالية

  ٢,٥٤٨  -  -  -  ٢,٥٤٨  إستثمارات في شركات زميلة
  ٢٫٣٣٣  ٢,٢١٦  -  -  ١١٧  موجودات أخرى

            
            المطلوبات

  ٢٫٢٤٩  ١,٩٦٧  ١٩٠  -  ٩٢  حسابات جارية للعمالء
  ١٠,٠١٠  ٨،٣٩٠  ١,٥١٠  -  ١١٠  حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
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  معامالت مع أطراف ذات عالقة (يتبع)  ١٤

  البحرينية الدنانير بآالف
  في المنتھية أشھر للتسعة
  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

  شركــات
  زميلة

موظفي اإلدارة 
  الرئيسيين

مساھمين 
/ رئيسيين 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

  فيھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
  خاصة)

  المجموع

            اإليرادات
            إيراد من موجودات التمويالت 

  ١٨٥  ١٥٢  -  -  ٣٣  وموجودات مشتراة لغرض التأجير
            

            المصروفات
 ٨٧ ٨٢  ٤ -  ١  العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار

  ٧٠٧  -  -  ٧٠٧  -  تكلفة الموظفين
  ١٩  ١٩  -  -  -  مصروفات أخرى

  

  البحرينية الدنانير بآالف
   ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  (معدلة)
  شركــات
  زميلة

موظفي اإلدارة 
  الرئيسيين

مساھمين 
رئيسيين / 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

  فيھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

  أغراض خاصة)

  اإلجمالي

            الموجودات
  ٩٫٩١٤  ٩,٢٩٤  -  -  ٦٢٠  موجودات التمويالت

  ٢٧,٢٠٩  ٢٤,٩٢٥  ٢,٢٨٤  -  -  إستثمارات في أوراق مالية
  ٢,٥٧٧  -  -  -  ٢,٥٧٧  إستثمارات في شركات زميلة

  ٢،٢٨٤  ٢,١٨٤  -  -  ١٠٠  موجودات أخرى
            

            المطلوبات
  ٥٫٨١٢  ٥,٣١٣  ٢٢٢  -  ٢٧٧  حسابات جارية للعمالء

  ٢٥,١٠٤  ١٠,٣٦٢  ١٣,٩١٦  ٣٧١  ٤٥٥  حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
  

  البحرينية الدنانير بآالف    
  في المنتھية أشھر للتسعة
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  (معدلة)

  شركــات
  زميلة

 اإلدارة موظفي
  الرئيسيين

 مساھمين
/  رئيسيين
 لدى شركات
 مجلس أعضاء
 حصص اإلدارة

  فيھا

 تحت موجودات
(شاملة  اإلدارة
 ذات شركات

 أغراض
  )خاصة

  المجموع

            اإليرادات
  ٧٠٥  ٧٠٥  -  -  -  إدارية رسوم

            إيراد من موجودات التمويالت 
  ٢٣٤  ١٥٨  -  -  ٧٦  وموجودات مشتراة لغرض التأجير 

 (٣٦)  (١٩٨)  ١٦٢  -  -  مالية اوراق في إستثمارات من إيراد
  

  المصروفات
          

  ٣٠٠  ١٨٧  ٩٠  ٧  ١٦  اإلستثمار حسابات أصحاب إلى العائد
  ٧٠٦  -  -  ٧٠٦  -  أخرى مصروفات
  ٣٥  ٣٥  -  -  -  القيمة في إنخفاض مخصصات



 

  ١٦                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
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  وارتباطات التزامات   ١٥

  
  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  الدنانير بآالف    الدنانير  بآالف  
  البحرينية     البحرينية  
      

 ٣٥٫٨٩٧   ٥٥,١٦٨ التمويللتمديد مسحوبة غير التزامات
 ٨٫٢٧٢   ١٩,١١٦  مالية ضمانات

  
  
  .المساھمين موافقة على الحصول عند فقطيتم عملھا  وجدت، إن األرباح، صافي تخصيصات   ١٦

  
  

  اإلدارة تحت موجودات  ١٧
يقوم البنك بتوفير خدمات إدارية، وإدارة إستثمارات وخدمات إستشارية لشركاته اإلستثمارية، حيث تقوم المجموعة بإتخاذ 

  قرارات نيابة عن ھذه الشركات. لم يتم تضمين أي موجودات تحت اإلدارة في ھذه البيانات المالية الموحدة. 

  
  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 

  الدنانير بآالف    الدنانير  بآالف  
  البحرينية     البحرينية  
      

 ٢١٫٩٦٦   ١٧٫٨٩٢  المقيدة االستثمار حسابات
 ١٦٢٫٣٢١   ١٥٩,٥٢٤  اإلدارة تحت أخرى موجودات

  
  
  القطاع بيانات ١٨

      بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                 
 مصرفية خدمات  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

  إستثمارية
 مصرفية خدمات
  لألفراد تجارية

 غـير
  موزعــــة

  المجموع

          
  ١٥,٠٦٣  -  ١٤,١٦٨  ٨٩٥  القطاع إيرادات
  ٦,٠٨٥  (٤,٧٦٦)  ١٠,٧٠٣  ١٤٨  القطاع نتائج

  ٦٦٣,٥٧٦  ٩،٤٣٠  ٦٢٢,٩٥٥  ٣١،١٩١  القطاع موجودات
  
  بآالف الدنانير البحرينية              
   ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  (معدلة)
 مصرفية خدمات

  إستثمارية
 مصرفية خدمات
  لألفراد تجارية

 غـير
  موزعــــة

  المجموع

          
  ١٨,٥٧٥  -  ١٧,٤٠٤  ١,١٧١  القطاع إيرادات
  ٢,٢١١  (٥,٠٦٤)  ٦,٤٨٥  ٧٩٠  القطاع نتائج

 ٥٦٨,٣٢٨ ١٤,٣٦٣ ٤٧٥,٦٦٨ ٧٨,٢٩٧  القطاع موجودات
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 األدوات المالية  ١٩

  القيمة العادلة

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

تعريف القيمة العادلة ھو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتھا، أو تقليص حجم عملياتھا بصورة 
  جوھرية، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة. 

  
  مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية: يلي فيما
  
  العادلة القيمة    الدفترية القيمة  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

  الدنانير بآالف    الدنانير  بآالف  
  البحرينية     البحرينية  

      المالية الموجودات
 ٤٨,٢١٤   ٤٨,٢١٤  البنوك وارصدة النقد

 ٤٨,٨٦٩   ٤٨,٨٦٩  مالية مؤسسات لدى إيداعات
 ٣١١,٦٩٩   ٣١١,٦٩٩  التمويالت موجودات
  ٧٢,٣٨٥    ٧٢,٣٨٥  صكوك في استثمار

 ١٩,٠٩٣   ١٩,٠٩٣  )١( مالية أوراقفي  استثمارات
 ٥٦,٢٤٨   ٥٦,٢٤٨  التأجير لغرض مشتراة موجودات

 ١٠,٠٨٠   ١٠,٠٨٠  أقساط إيجارات مستحقة
 ١١,١١٩   ١١,١١٩  أخرى موجودات

     

  ٥٧٧,٧٠٧   ٥٧٧,٧٠٧ 
      :المالية المطلوبات
 ٣٦,١٧٣   ٣٦,١٧٣  مالية مؤسسات من إيداعات
 ٥١,١٠٣   ٥١,١٠٣  وأفراد مالية غير مؤسسات من إيداعات
 ٦٠,٦٠٩   ٦٠,٦٠٩  للعمالء جارية حسابات
 ١٣,١٥٤   ١٣,١٥٤  أخرى مطلوبات

     

 ١٦١,٠٣٩   ١٦١,٠٣٩ 
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١٨                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية
                                                   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل
  
  
 األدوات المالية (يتبع)  ١٩

  
  القيمة العادلة (يتبع)

  
  العادلة القيمة    الدفترية القيمة  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  الدنانير بآالف    الدنانير  بآالف  
  البحرينية     البحرينية  
      

      :المالية الموجودات
 ٣٧,٣٦٠   ٣٧,٣٦٠  البنوك وارصدة النقد

 ٧٦,٠٠٦   ٧٦,٠٠٦  مالية مؤسسات لدى إيداعات
 ٢٩٥,٧٧٥   ٢٩٥,٧٧٥  التمويالت موجودات
  ٣٥,٩٧٨    ٣٥,٩٧٨  صكوك في استثمار

 ١٥,١٤٨   ١٥,١٤٨  )١(مالية أوراق في استثمارات
 ٤٢,٩٨١   ٤٢,٩٨١  التأجير لغرض مشتراة موجودات

 ٧٩٨   ٧٩٨  أقساط إيجارات مستحقة
 ٨,١٣٨   ٨,١٣٨  أخرى موجودات

      
  ٥١٢,١٨٤   ٥١٢,١٨٤ 
      

      :المالية المطلوبات
 ٥٠,٢٠٨   ٥٠,٢٠٨  مالية مؤسسات من إيداعات
 ٤٣,٧٨٢   ٤٣,٧٨٢  وأفراد مالية غير مؤسسات من إيداعات
 ٤٧,٧١٨   ٤٧,٧١٨  للعمالء جارية حسابات
 ٩,٨٥٠   ٩,٨٥٠  أخرى مطلوبات

      
  ١٥١,٥٥٨   ١٥١,٥٥٨ 

  
  

ً  بالتكلفة تظھر التي المالية األوراق استثمارات ستثنيت) ١(  للقيمة مدمعت مقياس غياب نتيجة  القيمة انخفاض منھا مطروحا
  ).بحريني دينار ألف  ٤٥,٧٩٧: ٢٠١٤ ديسمبر ٣١( بحريني دينار ألف ٤٩,٩٥٣ بمبلغ العادلة

  
  التقييم أساليب

  
  مالية أوراق في استثمارات

  السوق في سوق نشط لألداة.  اسعارالمجموعة القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام  تقيس
 عروفةم تقييم تقنيات من تطويرھا عادة يتم التي الملكية، نماذج المجموعة تستخدم المدرجة، غير األدوات لبعض بالنسبة
مدخالت   .فرضيات. بعض أو جميع مدخالت ھذه النماذج قد ال تكون قابلة للرصد، ولكن يتم تقديرھا بناء على العادلة للقيمة

  .المالية األداة في الكامنةالعوائد -عوامل المخاطر ومقاييس ،بصورة معقولة السوق توقعات تمثلطرق التقييم 

 أن إلدارةا تعتقد. األخرى للعوامل باإلضافة السيولة، مخاطر والطلب، العرض لھوامش احللسم التقييم تسويات تسجيل يتم
  .عادلة بصورة االستثمارات ھذه قيم لعرض  ومناسبة ضرورية ھذه التقييم تسويات

 السوق مضاعفانخفاض/زيادة في  %٥المحتمل الستخدام الفرضيات البديلة المحتملة لتقييم االستثمارات مما ينتج عن  األثر
 الخسارة أو الربح في سيكون المقابل األثر. بحريني دينار ألف ٧٦١ بمبلغ المعلنة العادلة القيمة في انخفاض/زيادة عنه سينتج
  .المجموعة قبل من المعلنة

  
  
  



 

  ١٩                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  المالية الموحدة المختصرةإيضاحات حول البيانات 
                                                   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل

  
  

 األدوات المالية (يتبع) ١٩
  

  التمويل موجودات
حالة موجودات التمويالت ومستحقات اإليجار، يكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قيم السوق الحالية للتسھيالت  في

 المبالغ المدفوعة مقدماُ وتكاليف مخصصات مخاطرب المتعلقة التعديالت اإلعتبار بعين األخذ وبعدعلى ذلك  المشابھة وبناءاً 
  ية جوھرياً مقارنة بالقيمة العادلة لھذه الموجودات. للقيمة الحاالقيمة يتوقع أال تتغير ا انخفاض

  
  أخرى مالية أدوات

ھي لفترات قصيرة، وبالتالي فإن القيمة الدفترية ال تختلف  ماليةالمؤسسات ال من اإليداعاتو المالية المؤسسات لدى اإليداعات
 منتظمة، فترات علىعن القيمة العادلة. اإليداعات مو المؤسسات غير المالية واألفراد ليست قصيرة األجل ويتم إعادة تسعيرھا 

ً  فتختل ال األخرى المالية توالمطلوبا للموجودات العادلة القيمة. العادلة القيمة تعكس الدفترية القيمة فإن وبالتالي  اختالفا
 ً   .األجل قصيرة لطبيعتھا نتيجة الدفترية قيمتھا عن جوھريا

  
  العادلة لقيمةل الھرمي التسلسل

 المختلفة وياتالمست تحديد تم. التقييم طريقة بإستخدام وذلك العادلة، بالقيمة تظھر التي اإلستثمار أدوات التالي الجدول يحلل
  :التالي النحو على
 متطابقة ومطلوبات لموجودات نشطة أسواق في) المعّدلة(غير  المدرجة األسعار: األول المستوى. 

 اتالموجود على رصدھا يمكن والتي األول المستوى في المشمولة  المدرجة األسعار غير أخرى ُمدخالت: الثاني المستوى 
 ).األسعار منة شتق(م مباشرة غير بطريقة أو(كاألسعار)  مباشرة بطريقة سواءاً  المطلوبات، أو

 قابلة رغي(ُمدخالت للرصد القابلة السوق بيانات على مبنية غير تكون مطلوبات أو لموجودات ُمدخالت: الثالث المستوى 
 ).للرصد

  لدنانير البحرينيةبآالف ا                                                                                                          
 المستوى  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

  األول
 المستوى
  الثاني

 المستوى
  الثالث

  اإلجمالي

          
          :مالية أوراق في إستثمارات

          من العادلة بالقيمة تظھر ملكية أدوات
  ١٥,١٤٨  ١٥,١٤٨  -  -  الدخل بيان خالل
  ٣,٩٤٥  -  -  ٣,٩٤٥  الملكية حقوق  خالل من العادلة بالقيمة تظھر ملكية أدوات

          
  ١٩,٠٩٣  ١٥,١٤٨  -  ٣,٩٤٥  

  بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                              
 المستوى  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

 األول
 المستوى
  الثاني

 المستوى
  الثالث

  اإلجمالي

          
          :مالية أوراق في إستثمارات

      من العادلة بالقيمة تظھر الملكية حقوق في إستثمار أدوات
  ٢٠,١٠٩  ١٥,١٤٨  -  ٤,٩٦١  الدخل بيان خالل
      خالل من العادلة بالقيمة تظھر ديون في إستثمار أدوات
  ٣٩٨  -  -  ٣٩٨  الدخل بيان

      
  ٢٠,٥٠٧  ١٥,١٤٨  -  ٥,٣٥٩  

  
  
  



 

  ٢٠                        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة
                                                   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل
  

  
 األدوات المالية (يتبع) ١٩

  
  (يتبع) العادلة لقيمةل الھرمي التسلسل

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

  
    سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١

٢٠١٥    ٢٠١٤    
    الدنانير  بآالف    الدنانير  بآالف

     البحرينية     البحرينية
        

  يناير ١في   ١٥,١٤٨    ١٤٫٩٥٩
  الدخلأرباح / (خسائر) في بيان   -    -

  مشتريات  -    ١٨٩
  سداد  -    -
  ٣محول إلى (من) المستوى   -    -
        

  سبتمبر ٣٠في   ١٥,١٤٨    ١٥٫١٤٨
  
  

 لمقاييس ٢ والمستوى ١ المستوى بين تحويالت أي ھناك يكن لم، ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ في المنتھية أشھر التسعة فترة خالل
  .٣ المستوى إلى وأ من تحويالت أي أو العادلة،القيمة 

  
  

 المقارنة أرقام  ٢٠

 كما). ٣(راجع إيضاح  ٢٣تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة المالي رقم  عندالفترة السابقة  مبالغتم إعادة تصنيف بعض 
  .المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات في واإلفصاحات اإليضاحات على الحقة تعديالت إلى ھذا أدى


