
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب.م.المصرف الخلیجي التجاري ش
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰

 المختصرة المرحلیةالمالیة الموحدة  المعلومات
  

 
 
 

 قطاع التجزئة) -(مسجل لدى مصرف البحرین المركزي كمصرف إسالمي  ٥٥۱۳۳ : رقم السجل التجاري
   

 مرفأ البحرین المالي : المكتب المسجل
 الشرقي المرفأ برج  
 ٦۰۰۰۲.ب: ص  
 مملكة البحرین –المنامة   
   

 رئیس مجلس اإلدارة - جاسم محمد الصدیقي : أعضاء مجلس اإلدارة
 رئیس مجلس اإلدارة نائب -خلیفة  لآ عیسى بن أحمد الشیخ  
 الریّسأحمد  ھشام  
 ریاض عید الیعقوب  
 شویطر عبدالكریم عبدهللا  
 الخزرجي محمد.خالد د  
 باخریى غازي مصطف  
خان طارق فؤاد    
 الغانم إبراھیم یوسف  

 الراشد المحسن عبد محمد
   

 القصیبي سلیمان سطام : الرئیس التنفیذي 
   

 صالحمحمد عبدهللا  : سكرتیر مجلس اإلدارة
   

 البحرین –جي فخرو  إم بي كي : الحسابات مدققو
   



 ب.م.المصرف الخلیجي التجاري ش
 

 المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة  ماتالمعلو
  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 

 
 
 

  الصفحة           المحــتویات
  

 
        

  ۱   المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة تقریر مدققي الحسابات عن مراجعة المعلومات
           

          المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 
 
   ۲        المركز المالي الموحد المختصربیان 

 ۳         بیان الدخل الموحد المختصر
 ٥ - ٤      بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المختصر

 ٦        بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر
   ۷     بیان التغیرات في حسابات االستثمار المقیدة الموحد المختصر

   ۸    الموحد المختصر والزكاة األعمال الخیریة بیان مصادر واستخدامات صندوق
 ۱۸ - ۹     إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة

 
 
 







 ۳          ب.م.المصرف الخلیجي التجاري ش
 

      بیان الدخل الموحد المختصر
 بآالف الدنانیر البحرینیة         ۲۰۱۹یونیو  ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 

 
  

 للستة أشھر المنتھیة في
 

  إیضاح  للثالثة أشھر المنتھیة في
یونیو  ۳۰  

۲۰۱۹ 
 (مراجعة)

یونیو  ۳۰
۲۰۱۸ 

 (مراجعة)

یونیو  ۳۰ 
۲۰۱۹ 

 (مراجعة)

یونیو  ۳۰
۲۰۱۸ 

 (مراجعة)
إیراد من موجودات التمویالت وموجودات 

 ٦٫۳۲٦ ۷٫۳۳۷  ۱۲٫٥٤۸ ۱٤٫٦۱۳  مشتراة لغرض التأجیر
 ۱۹۹ ۷۱٥  ٤۱٤ ۱٫٤۲۱  إیراد من ودائع لدى مؤسسات مالیة

 ۱٫۳٦۲ ۲٫٤٤٤  ۲٫٦٤۰ ٤٫۸۱٤  صكوكإیراد من استثمارات في 
 ۱٫۲٦٥ ۳۱۳  ۱٫۲۷٤ ۲۹۹  إیراد من استثمارات في أوراق مالیة

 ٦۱٥ ۳٫۳۷٥  ۱٫۳۰٤ ٤٫۰٥۱ ۱٤ إیرادات أخرى
       مجموع اإلیرادات قبل العائد إلى أصحاب 

 ۹٫۷٦۷ ۱٤٫۱۸٤  ۱۸٫۱۸۰ ۲٥٫۱۹۸  حسابات االستثمار

       ثماریطرح: العائد إلى أصحاب حسابات االست
 (۲٫۸٥۷) (٥٫۷۷۲)  (٥٫۸۰٦) (۱۱٫۲٦۲)  كمضارب مصرفقبل حصة ال

 ۸۸۸ ۱٫۸۷٦  ۱٫۷٤۷ ٤٫۰٥۰  كمضارب مصرفحصة ال
 (۱٫۹٦۹) (۳٫۸۹٦)  (٤٫۰٥۹) (۷٫۲۱۲)  العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار 

       
       مصروفات على ودائع من مؤسسات مالیة،

 )۱٫۷۱٤( (۳٫۱۸۱)  (۳٫۳۱٤) (٦٫۲۰۸)  دومؤسسات غیر مالیة وأفرا
 (٥۰۰) (٤۹۲)  (۹٥۸) (۱٫۰٥۱)  مصروفات على تمویل متوسط األجل

       
 ٥٫٥۸٤ ٦٫٦۱٥  ۹٫۸٤۹ ۱۰٫۷۲۷  مجموع اإلیرادات

       
       

 ۲٫۲۹۰ ۲٫۲٦٦  ۳٫۸٦۸ ۳٫۹٤٤  تكلفة الموظفین
 ۱٫۲۳۷ ۱٫۳۹۰  ۲٫٤۹۳ ۲٫۳٥۱  مصروفات أخرى

       
 ۳٫٥۲۷ ۳٫٦٥٦  ٦٫۳٦۱ ٦٫۲۹٥  موع المصروفاتمج

       

 ۲٫۰٥۷ ۲٫۹٥۹  ۳٫٤۸۸ ٤٫٤۳۲  ربح قبل مخصصات اإلنخفاض في القیمةال
       

 (۱٫٥۰۰) (۲٫۹٤۲)  (۲٫۱۳۱) (٤٫۲٦٥) ۱٥ قیمةالمخصص اإلنخفاض في 
       

 ٥٥۷ ۱۷  ۱٫۳٥۷ ۱٦۷  ربح الفترة
       

       العائد إلى:
 ٥۷۹ ۲۳  ۱٫۳۹۹ ۱۹۹  شركة األممساھمي ال

 (۲۲) (٦)  (٤۲) (۳۲)  حصة غیر مسیطرة
       
  ۱٦۷ ۱٫۳٥۷  ۱۷ ٥٥۷ 
       

       العائد لكل سھم
 ۰٫٦۰٤ ۰٫۰۲٥  ۱٫٤٥۹ ۰٫۲۱۱  العائد األساسي والمخفّض لكل سھم (فلس)

 
 
 

.۱۸لى إ ۲المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة من الصفحات تشكل 



 ٤                              ب.م.المصرف الخلیجي التجاري ش
 

 المختصر بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                                                                                      ۲۰۱۹یونیو  ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 

 
 

 لمساھمي الشركة األم لعائدةحقوق الملكیة ا (مراجعة) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰

غیر  صحص
 مسیطرة

مجموع حقوق 
 رأس المال الملكیة

إحتیاطي 
 قانوني

 أسھم
 خزینة

برنامج خطة 
حوافز 
 الموظفین

خسائر 
 المجموع  متراكمة

 ۱۰۳٫٤٦۲ ۲٫۲۹۰ ۱۰۱٫۱۷۲ (۷۲۹) (۲۹) (۱۱٫۲۹٥) ۸٫۲۲٥ ۱۰٥٫۰۰۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٦۷ (۳۲) ۱۹۹ ۱۹۹ - - - - ربح الفترة

         مجموع اإلیرادات والمصروفات المحتسبة
 ۱٦۷ (۳۲) ۱۹۹ ۱۹۹ - - - - للفترة

 (٤۲۰) - (٤۲۰) - - (٤۲۰) - - شراء أسھم خزینة
 ۹٦ - ۹٦ ۲۰ ۷٦ - - - إصدار أسھم وفق برنامج خطة حوافز الموظفین

 (۱۸۷) - (۱۸۷) (۱۸۷) - - - - المحّول إلى صندوق الزكاة

 ۱۰۳٫۱۱۸ ۲٫۲٥۸ ۱۰۰٫۸٦۰ (٦۹۷) ٤۷ (۱۱٫۷۱٥) ۸٫۲۲٥ ۱۰٥٫۰۰۰ ۲۰۱۹ یونیو ۳۰الرصید في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.۱۸إلى  ۲من الصفحات من  المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرةتشكل 



 ٥                              ب.م.تجاري شالمصرف الخلیجي ال
 

 المختصر بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 البحرینیة بآالف الدنانیر                                                                                                              (یتبع) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 

 
 

 حقوق الملكیة العـائدة إلى مساھمي الشركة األم (مراجعة) ۲۰۱۸ یونیو ۳۰

غیر  صحص
 مسیطرة

مجموع 
حقوق 
 إحتیاطي قانوني رأس المال الملكیة

 أسھم
 خزینة

برنامج خطة 
 المجموع أرباح مستبقاة  حوافز الموظفین

         عنھ (كما تم اإلعالن ۲۰۱۸ینایر  ۱رصید في ال
 ً  ۱۱٥٫٦۸٤ ۲٫٦٤٥ ۱۱۳٫۰۳۹ ۱۰٫۱٦۲ )۷۰( )۱۰٫۲۱۲( ۸٬۱٥۹ ۱۰٥٫۰۰۰ )سابقا

 )۱۱٫۰٦۹( - )۱۱٫۰٦۹( )۱۱٫۰٦۹( - - - - )۳۰(تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم  أثر
         

 ۱۰٤٫٦۱٥ ۲٫٦٤٥ ۱۰۱٫۹۷۰ )۹۰۷( )۷۰( )۱۰٫۲۱۲( ۸٬۱٥۹ ۱۰٥٫۰۰۰ )المعدل( ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٫۳٥۷ )٤۲( ۱٫۳۹۹ ۱٫۳۹۹ - - - - ربح الفترة

         مجموع اإلیرادات والمصروفات المحتسبة
 ۱۰٥٫۹۷۲ ۲٫٦۰۳ ۱۰۳٫۳٦۹ ٤۹۲ - - - - للفترة

 )۱۹( - )۱۹( - - )۱۹( - - شراء أسھم خزینة
 ۱۰۱ - ۱۰۱ ٤۰ ٦۱ - - - إصدار أسھم وفق برنامج خطة حوافز الموظفین

 )۲۹٤( )۲۷۰( )۲٤( )۲٤( - - - - السیطرة انفقد
 )٤٤۱( - )٤٤۱( )٤٤۱( - - - - المحّول إلى صندوق الزكاة

 ۱۰٥٫۳۱۹ ۲٫۳۳۳ ۱۰۲٫۹۸٦ ٦۷ )۹( )۱۰٫۲۳۱( ۸٬۱٥۹ ۱۰٥٫۰۰۰ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰الرصید في 
 
 
 
 
 

 .۱۸لى إ ۲المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة من الصفحات من تشكل 
 
 
 
 



 ٦          ب.م.المصرف الخلیجي التجاري ش
 

      بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                    ۲۰۱۹یونیو  ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 

 
 
 یونیو ۳۰  

۲۰۱۹ 
 (مراجعة)

 یونیو ۳۰ 
۲۰۱۸ 

 (مراجعة)
     أنشطة التشغیل

 ۱۳٫۷۰۱  (۱۰٫۹۳۷)  موجودات التمویالت، صافي من مستلمة / مدفوعة)مبالغ (
 ۲٫٦۱۸  (۱۳٫۳٤۸)  لغرض التأجیر، صافيمبالغ (مدفوعة) / مستلمة عن شراء موجودات 

 ٤۱٤  ۱٫٤۲۱  إیراد مستلم من ودائع قصیرة األجل
 (٤٫۱۲۹)  (٥٫٦۱٦)  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار

 (۳۱٫۷٦۹)  ۱۱۰٫٦٥٦  صحاب حسابات االستثمار، صافيأل من)(مسحوبات  / مدفوعةمبالغ 
 (٦٫۰۸٤)  (٦٫٦٤۳)  مبالغ مدفوعة للمصروفات

 ۱٫۳۲۲  ۲٫۳۲۹  مبالغ مستلمة أخرى 
 (۱)  (۱۸)  خیریةات مساھمات مدفوعة لجمعی

 (۱۰٫۷۹۳)  (٥٫۰۷٤)  صافي، من حسابات جاریة للعمالءمسحوبة مبالغ 
 (۱۲٫۲٥۳)  (٦٫۳۱٥)  ة، صافيمن مؤسسات مالی مسحوبات

 ۱۹٫٤۳۲  ۸٫۲٦٤  من مؤسسات غیر مالیة، صافي ودائع
 (۹۲٥)  (٥٫۹٥۰)   المركزي لحساب االحتیاطي لدى مصرف البحرینلالمدفوعات صافي 

 (۳٫۳۱٤)  (٦٫۲۰۸)  ودائععلى المدفوعة تمویل مصروفات 
 ۲٫۷۲۸  ٤٫۷۰۱  إیراد مستلم من صكوك

 (۲۹٫۰٥۳)  ٦۷٫۲٦۲  أنشطة التشغیل (المستخدمة في) /من  الناتج دیةصافي التدفقات النق
     

     أنشطة االستثمار
 (۲۳٫۲۸۱)  (۲۳٫۸۳۱)  شراء صكوك

 ۱٤٫۳۱۱  ۳٫۲٦۹  بیع صكوك /تسویةمبالغ مستلمة من 
 ۱٫۳۰۲  ۹  مستلمة من استثمارات في أوراق مالیة أرباح أسھم

 (۳۲۰)  (۱۰۳)  شراء عقارات ومعدات
 (۷٫۹۸۸)  (۲۰٫٦٥٦)  أنشطة االستثمار المستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة 

     
     أنشطة التمویل

 (٥۰)  (٤۲۰)  ، صافيأسھم الخزینة
 (۹۲۲)  (۷٫۸۳۷)  مصروفات تمویل مدفوعة على تمویل متوسط األجل

 (۹۷۲)  (۸٫۲٥۷)  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التمویل
     

 (۳۸٫۰۱۳)  ۳۸٫۳٤۸  خالل الفترة في النقد وما في حكمھ )النقص( الزیادة / صافي
 ۹۲٫۲۹٦  ۱۲۱٫۱۷۱  النقد وما في حكمھ كما في بدایة الفترة

 ٥٤٫۲۸۳  ۱٥۹٫٥۱۹  النقد وما في حكمھ كما في نھایة الفترة
     

     یشتمل النقد وما في حكمھ على:
     وك (مستبعد منھ الحساب اإلحتیاطي لدى مصرفنقد وأرصدة لدى البن

 ۲۸٫٦۹۰  ٤۹٫٥۰۱  )البحرین المركزي
 ۲٥٫٥۹۳  ۱۱۰٫۰۱۸  ودائع لدى مؤسسات مالیة

  ۱٥۹٫٥۱۹  ٥٤٫۲۸۳ 
 
 
 
 
 

 .۱۸لى إ ۲تشكل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة من الصفحات 



 ۷                       ب.م.المصرف الخلیجي التجاري ش
 

 الموحد المختصرالمقیدة االستثمار في حسابات بیان التغیرات 
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                                                                                   ۲۰۱۹یونیو  ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 

 
 

 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰الرصید كما في  الحركة خالل الفترة ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید كما في  (مراجعة) ۲۰۱۹ ویونی ۳۰
 

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

متوسط 
القیمة للسھم 
(بالدینار 
 البحریني)

المجموع 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

ستثمارات/ ا
(سحوبات) 

(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

إعادة تقییم 
(بآالف 

دنانیر ال
 البحرینیة)

إجمالي 
الدخل 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

أرباح أسھم 
مدفوعة 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

رسوم 
 مصرفال

كوكیل 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

مصروفات 
إداریة (بآالف 

الدنانیر 
 البحرینیة)

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

متوسط 
القیمة للسھم 
(بالدینار 
 البحریني)

وع المجم
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

             
 ٦٫۲٥٤ ۱٫۰۰ ٦٫۲٥٤ - - - - - - ٦٫۲٥٤ ۱٫۰۰ ٦٫۲٥٤ NS ۱۲) و۱سفانا لالستثمار ذ.م.م. (ریا 

             شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م. 
 ۳٫٤۳٤ ۱٫۰۰ ۳٫٤۳٤ - - - - - - ۳٫٤۳٤ ۱٫۰۰ ۳٫٤۳٤ )٥(ریا 

 ۹۹۳ ۰٫۳۸ ۲٫٦۳۳ - - - - - - ۹۹۳ ۰٫۳۸ ۲٫٦۳۳ )٦ا شركة لوكاتا المحدودة (ری

   ۱۰٫٦۸۱ - - - - - -   ۱۰٫٦۸۱ 
 

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰الرصید كما في  الحركة خالل الفترة ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید كما في  (مراجعة) ۲۰۱۸یونیو  ۳۰
 

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

متوسط 
القیمة للسھم 
(بالدینار 
 البحریني)

المجموع 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

استثمارات/ 
(سحوبات) 

(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

إعادة تقییم 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

إجمالي 
الدخل 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

أرباح أسھم 
مدفوعة 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

رسوم 
 مصرفال

كوكیل 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

مصروفات 
ف إداریة (بآال
الدنانیر 
 البحرینیة)

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

متوسط 
القیمة للسھم 
(بالدینار 
 البحریني)

المجموع 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

             
 ٦٫۲٥٤ ۱٫۰۰ ٦٫۲٥٤ - - - - - - ٦٫۲٥٤ ۱٫۰۰ ٦٫۲٥٤ NS ۱۲) و۱سفانا لالستثمار ذ.م.م. (ریا 

             شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م. 
 ۳٫٥۲۹ ۱٫۰۰ ۳٫٥۲۹ - - - - - - ۳٫٥۲۹ ۱٫۰۰ ۳٫٥۲۹ )٥(ریا 

 ۹۹۳ ۰٫۳۸ ۲٫٦۳۳ - - - - - - ۹۹۳ ۰٫۳۸ ۲٫٦۳۳ )٦شركة لوكاتا المحدودة (ریا 

   ۱۰٫۷۷٦ - - - - - - 
  

۱۰٫۷۷٦ 
 
 
 

.۱۸لى إ ۲المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة من الصفحات تشكل ا



 ۸                  ب.م.التجاري ش المصرف الخلیجي
 

 الموحد المختصر والزكاة بیان مصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخیریة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                    ۲۰۱۹یونیو  ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 

 
 
 للستة أشھر  للستة أشھر 
 المنتھیة في  المنتھیة في 
 یونیو ۳۰  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

    والزكاةمصادر صندوق األعمال الخیریة 
 ٦۷٤  ۷۰۸ ینایر ۱كما في 

 ٤٤۱  ۱۸۷ مصرفمن قبل ال مساھمات
 ۱۱  ۸ إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیة

 ۱٫۱۲٦  ۹۰۳ مجموع المصادر
    

    والزكاةاألعمال الخیریة  استخدامات صندوق
 )۱(  (۱۸) تبرعات لمؤسسات خیریة

 )۱(  (۱۸) مجموع االستخدامات
    

 ۱٫۱۲٥  ۸۸٥ والزكاة كما في نھایة الفترةصندوق األعمال الخیریة لالرصید غیر الموزع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.۱۸لى إ ۲صفحات المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة من التشكل 



 

 ۹                ب.م.المصرف الخلیجي التجاري ش
 

 إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 
 بآالف الدنانیر البحرینیة                  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
 المنشأةتقریر  ۱

و شركة مساھمة بحرینیة، تأسست في مملكة البحرین بتاریخ             المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب ("المصرف")، ھ
. یعمل المصرف بموجب ترخیص ممنوح من قبل مصرف البحرین ٥٥۱۳۳وتحمل السجل التجاري رقم  ۲۰۰٤نوفمبر  ۲٤

لیة الما المعلوماتأسھم المصرف ُمدرجة في بورصة البحرین. تشتمل  المركزي كمصرف إسالمي في قطاع التجزئة.
 والشركات التابعة لھ (معاً "المجموعة") . للمصرفالمالیة  المعلوماتعلى  المختصرة المرحلیة

 
 أساس اإلعداد والعرض ۲

أعدت المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة 
ً لمتطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ودلیل أنظمة مصرف  للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، ووفقا

ور التي ال تتناولھا معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات البحرین المركزي. بالنسبة لألم
 المعلوماتالمالیة اإلسالمیة، فإن المجموعة تتبع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ذات العالقة، وتبعاً لذلك، تم عرض 

ً إلرشادات معیار المحاسبة الدوليبصورة مختصرة  المختصرة المالیة الموحدة المرحلیة "التقاریر المالیة  ۳٤رقم  وفقا
 المرحلیة".

إن المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الكاملة ویجب 
، مع ذلك، تم تضمین إیضاحات ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في قراءتھا مع البیانات المالیة الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة 

تفسیریة مختارة لبیان أحداث ومعامالت تؤثر بصورة جوھریة على فھم التغیرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ 
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱آخر بیانات مالیة موحدة سنویة كما في وعن السنة المنتھیة في 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

سیاسات المحاسبیة وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ھي ال
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱نفسھا تلك التي استخدمت في إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة المدققة للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر المالیة   ٤

ات إدارة المخاطر المطبقة من قبل المجموعة ھي نفسھا تلك المفصح عنھا في البیانات المالیة الموحدة إن أھداف وسیاس
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المدققة للسنة المنتھیة في 

 
 التقدیرات ٥

ات إن إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة یتطلب من اإلدارة إستخدام بعض التقدیرات، واألحكام، والفرضی
المحاسبیة الھامة التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة واألرقام المعلنة للموجودات والمطلوبات، واإلیرادات 
والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقیقیة عن ھذه التقدیرات. عند إعداد ھذه المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة، 

وھریة ذاتھا التي تم إستخدامھا في تطبیق السیاسات المحاسبیة والتقدیرات للمجموعة، قامت اإلدارة بإستخدام األحكام الج
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱والتي تم تطبیقھا على البیانات المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في 

 
أرقام المقارنة لبیان  إن المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ھي معلومات ُمراجعة وغیر مدققة. تم إستخراج ٦

. وتم إستخراج ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المركز المالي الموحد المختصر من البیانات المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في 
أرقام المقارنة للبیانات الموحدة المختصرة للدخل والتدفقات النقدیة والتغیرات في حقوق الملكیة والتغیرات في حسابات 

المقیدة ومصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة من المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة االستثمارات 
 .۲۰۱۸ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستةالمختصرة الُمراجعة 

 
  الموسمیة ۷

 ال توجد إیرادات جوھریة ذات طبیعة موسمیة.
 

 
 
 



 

 ۱۰                                                                               المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 
 بآالف الدنانیر البحرینیة                  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
 

 موجودات التمویالت ۸
 
 دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 (مدققة)  مراجعة)( 
    

 ۳۳۸٫۰۱۲  ۳٥۷٫۱٤۸ مرابحة
 ۳٫٥٤۱  ۲٫۷٦۲ مشاركة

 ٥٫۰۰۷  ٥٫۰۰۷ وكالة
 ۱٫۰٤۹  ۱٫۰٥٥ مضاربة
 ۲٫۰٥٤  ۲٫٦۰۱ إستصناع

 ۳٦۸٫٥۷۳  ۳٤۹٫٦٦۳ 
 )۲۲٫۰۲۳(  (۲٥٫۳۹۰) یُطرح: مخصصات اإلنخفاض في القیمة

 ۳٤۳٫۱۸۳  ۳۲۷٫٦٤۰ 
 

ألف دینار  ۲٥٫۰۸۸: ۲۰۱۸ألف دینار بحریني (  ۲۹٫۲۳٦بلغبمأرباح مؤجلة ھي صافي من المرابحة  ذمم تمویالت
 بحریني).

 
 مخصص انخفاض القیمة خالل الفترة:في الحركة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۰۱۹ 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى
     

 ۲۲٫۰۲۳ ۱۳٫٥٦٦ ۳٫٦۹٥ ٤٫۷٦۲ ۲۰۱۹ینایر ۱في  كما
 - ۱٫۲٥٥ (٤۹۲) (۷٦۳) صافي الحركة بین المراحل

 ۳٫۳٦۷ ۳٫۰۸۷ ۲۲٦ ٥٤ مخصص الفترةصافي 
     

 ۲٥٫۳۹۰ ۱۷٫۹۰۸ ۳٫٤۲۹ ٤٫۰٥۳  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰كما في 



 

 ۱۱                                                                               المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول 
 بآالف الدنانیر البحرینیة                  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
 

 في صكوك اتاستثمار ۹
 
 دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰ 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    بالتكلفة المطفأة:   –صكوك الدین 

 ۱٦۱٫۳۲۷  ۱۸۱٫۷۱۷ صكوك مسعرة * -
 ۱٫۳۱۷  ۱٫۳۱۷ صكوك غیر مسعرة -

 )۱٫۳۲۰(  (۱٫۳۳۲)  مخصصات اإلنخفاض في القیمةیُطرح: 

 ۱۸۱٫۷۰۲  ۱٦۱٫۳۲٤ 
  
دینار  ألف ۳٤٫٥۷۱ بقیمةمتوسط األجل  تمویلدینار بحریني مرھونة مقابل  ألف ٤۰٫٤۸۸ بقیمةتتضمن صكوك  *  

 بحریني.
 

 استثمارات في أوراق مالیة ۱۰
 

 ویونی ۳۰ 
۲۰۱۹ 

 (مراجعة) 
 

 دیسمبر ۳۱
۲۰۱۸ 
 (مدققة)

    بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
 ۱۳٫۱٤۸  ۱۳٫۱٤۸ أوراق مالیة غیر مسعرة (بالقیمة العادلة) -

    
    بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

 (بالتكلفة مطروحا منھا إنخفاض قیمة الدفتریة أوراق مالیة غیر مسعرةإجمالي  -
 ٥۱٫۹۷۲  ٥۱٫۹٤٤ القیمة)*

 )۱٥٫۰۸۱(  (۱٥٫۲۸٥) مخصصات اإلنخفاض في القیمة یطرح:   

 ٤۹٫۸۰۷  ٥۰٫۰۳۹ 
 

 * تظھر ھذه االستثمارات بالتكلفة مطروحاً منھا إنخفاض القیمة وذلك بسبب عدم وجود مقیاس موثوق للقیمة العادلة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ۱۲                                                                             المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 
 بآالف الدنانیر البحرینیة                  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة
 
 
 عالقةال ويطراف ذاألالمعامالت الجوھریة مع   ۱۱

المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة  المعلوماتعالقة المبینة في ھذه ال ذويطراف األاألرصدة والمعامالت الجوھریة مع 
 كالتالي:

 
موظفي  شركات زمیلة (مراجعة) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰

اإلدارة 
 الرئیسیین 

مساھمین 
رئیسیین / 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فیھا

موجودات 
تحت اإلدارة 

(شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة)

 المجموع

      
      الموجودات

 ۷٫۸۲۹ - ٥٫۷۱۰ ۲٫۱۱۹ - موجودات التمویالت
 ۲۲٫۷۹۹ ۲۰٫٥۱٥ ۲٫۲۸٤ - - استثمارات في أوراق مالیة

 ۱٫۳۲۰ ۱٫۲۰۳ - - ۱۱۷ موجودات أخرى
      

      المطلوبات
 ۹٥٫۷۳۳ - ۹۳٫۹۱۷ ۱٫۸۱٦ - من مؤسسات مالیة ودائع

 ۷٫۷٥۲ ۱٫٤۷٥ ٦٫۱٤٥ ٥۷ ۷٥ حسابات جاریة للعمالء
 ۹۸٫۱۷٥ ٤۱٥ ۹٦٫۲۸۸ ۱٫۰٥۷ ٤۱٥ حقوق أصحاب حسابات االستثمار

 
 

 أشھر المنتھیة في للستة
 (مراجعة) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰

موظفي  شركات زمیلة
اإلدارة 

 الرئیسیین 

مساھمین 
رئیسیین / 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فیھا

موجودات 
اإلدارة تحت 

(شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة)

 المجموع

      
      اإلیرادات

      إیراد من موجودات التمویالت
 ۲٤۹ - ۱۸٥ ٦٤ - وموجودات ُمشتراة لغرض التأجیر

 (٤۲) - - - (٤۲) أخرى خسائر
      

      المصروفات
      مصروفات على ودائع من مؤسسات مالیة،

 ۲٫۱۱۷ - ۲٫۰۷٤ ٤۳ - ة وأفرادومؤسسات غیر مالی
 ۱٫٦٥۸ ٥ ۱٫٦۳۳ ۱۲ ۸ على أصحاب حسابات االستثمار العائد
 ۱۷ ۱۷ - - - االستثماراریف مص

 ٦۱٤ - - ٦۱٤ - تكلفة الموظفین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۱۳                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المختصرة  إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
 

 المعامالت الجوھریة مع أطراف ذات عالقة (یتبع)  ۱۱
 

 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱
 (مدققة)

موظفي  شركات زمیلة
اإلدارة 

 الرئیسیین 

مساھمین 
رئیسیین / 

شركات لدى 
أعضاء 

مجلس اإلدارة 
 احصص فیھ

موجودات 
تحت اإلدارة 

(شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة)

 المجموع

      
      الموجودات
 ۷٫۹۷۸ - ٥٫۷۱۰ ۲٫۲٦۸ - التمویالت موجودات

 ۲۳٫۰۰۳ ۲۰٫۷۱۹ ۲٫۲۸٤ - - استثمارات في أوراق مالیة
 ۹۷۰ ۸٥۳ - - ۱۱۷ موجودات أخرى

      
      المطلوبات

 ۹۳٫۹۱۷ - ۹۳٫۹۱۷ - - ودائع من مؤسسات مالیة
 ۲٫۷٦٥ ۱٫۲۰٥ ٦۹٥ ۷۹۸ ٦۷ حسابات جاریة للعمالء

 ۱۳٫۰۹۷ ٤٦۸ ۱۰٫۷۷۹ ۱٫۳۷۰ ٤۸۰ حقوق أصحاب حسابات االستثمار
 
 

 أشھر المنتھیة فيللستة 
 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰

 (مراجعة)

موظفي  شركات زمیلة
اإلدارة 

 الرئیسیین 

مساھمین 
رئیسیین / 

شركات لدى 
أعضاء 

مجلس اإلدارة 
 حصص فیھا

موجودات 
تحت اإلدارة 

(شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة)

 المجموع

      
      اإلیرادات

      إیراد من موجودات التمویالت
 ۲٥۲ - ۱۸٥ ٦۷ - وموجودات ُمشتراة لغرض التأجیر

 (۱۷) - - - (۱۷) أخرى خسائر
      

      المصروفات
 ۱٥٤ ۳ ۱٤٤ ۳۰ ۷ العائد على أصحاب حسابات االستثمار

 ۲٦ ۲٦ - - - االستثماراریف مص
 ٥۷۷ - - ٥۷۷ - تكلفة الموظفین

 
 

 إلتزامات وإرتباطات ۱۲
 

 یونیو ۳۰ 
 دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹

۲۰۱۸ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
      

 ۳۳٫۱۹۳  ٦۷٫٥٥۷ تمویالتتمدید إلتزامات غیر مسحوبة ل

 ۱۲٫۸٦٤  ۱۰٫٥۷۹ ضمانات مالیة
 
 
 



 

 ۱٤                         .بالمصرف الخلیجي التجاري ش.م
 إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 

 بآالف الدنانیر البحرینیة                  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة
 

 
 .بعد الحصول على موافقة المساھمین تخصیصات صافي األرباح، إن وجدت، یتم عملھا فقط ۱۳

 
 خرىإیرادات أ ۱٤

 المشطوبة التمویل أصول من المستردة المبالغ: الشيء) من ۲۰۱۸ألف دینار بحریني خالل الفترة (  ۲٫۷۳۸األخرى اإلیرادات تشمل
 .السابقة السنوات في
 

 مخصص اإلنخفاض في القیمة ۱٥
 

 یونیو ۳۰ 
 یونیو  ۳۰  ۲۰۱۹

۲۰۱۸ 
 )مراجعة(  (مراجعة) 
      

 ۳  (٤۸) ت مالیةمؤسساو لدى البنوك وودائع أرصدة
 ۷۳۷  ۳٫۳٦۷ )۸األصول المالیة (المالحظة 

 ٤  ۱۲ الصكوك في استثمار
 (۳۳۸)  ۸۱۲ )أقساط إیجارات مستحقة(مع  موجودات مشتراة لغرض التأجیر

 ۳۹۱  (۸۲) ضمانات مالیةإلتزامات و
 ۱٫۳۳٤  ۲۰٤ الستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة

 ٤٫۲٦٥  ۲٬۱۳۱ 
 
 

 في مراحل مختلفة خالل الفترة: االئتمانیة المتوقعة الخسائر فيالحركة 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى ۲۰۱۹ یونیو ۳۰
     
     

 ۲٦٫۲۳۱ ۱۷٫۲۱٤ ۳٫۹۱۸ ٥٫۰۹۹ ۲۰۱۹ ینایر ۱في  االفتتاحي الرصید
     

 - (۱۰۸) (۲۹۳) ٤۰۱ ىللمرحلة األولمحول 
 - (۱۲٤) ٤۲٦ (۳۰۲) للمرحلة الثانیةمحول 
 - ۱٫٥٦۷ (۷۰۰) (۸٦۷) للمرحلة الثالثةمحول 

 - ۱٫۳۳٥ (٥٦۷) (۷٦۸) صافي الحركة
 ٤٫۰٦۱ ۳٫۳٤۲ ۷۷۳ (٥٤) مخصص الفترة (صافي)

     
 ۳۰٫۲۹۲ ۲۱٫۸۹۱ ٤٫۱۲٤ ٤٫۲۷۷ ۲۰۱۹یونیو  ۳۰في  الختامي  الرصید

 
 

 تحت اإلدارةموجودات  ۱٦
یقوم المصرف بتوفیر خدمات إداریة، وإدارة استثمارات وخدمات إستشاریة لشركاتھ االستثماریة، حیث تقوم المجموعة 

المالیة الموحدة  المعلوماتبإتخاذ قرارات نیابة عن ھذه الشركات، لم یتم تضمین أي موجودات تحت اإلدارة في ھذه 
  بحریني دینار ملیون ۲٦۳٫۱۳ المجموعة في اإلدارة تحت الموجودات بلغت الي،الم المركز بیانالمختصرة. في تاریخ 

: ۲۰۱۸( إداریة رسوم أي بإحتساب مصرفال یقم لم السنة، خالل). بحریني دینار ملیون ۲٦٥٫۰۳: ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱(
 الشيء) إلدارة ھذه الموجودات.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۱٥                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 
 بآالف الدنانیر البحرینیة                  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
 
 بیان القطاعات ۱۷
 

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰
 (مراجعة)

خدمات 
مصرفیة 

 ستثماریةا

خدمات 
مصرفیة 

للمؤسسات 
 واألفراد

 المجموع غـیر موزعــة

     
 ۲٥٫۱۹۸ - ۲٤٫۹٤٤ ۲٥٤ إیرادات القطاع

 ۱٦۷ (۳٫۸۷٦) ٤٫٤۳۷ (۳۹٤) نتائج القطاع
 ۹٥۷٫۰۷۸ ۱۳٫٤۱٦ ۸٤۹٫۸۲٦ ۹۳٫۸۳٦ موجودات القطاع

 
 

 ۲۰۱۸یونیو  ۳۰
 (مراجعة)

خدمات 
مصرفیة 

 ستثماریةا

خدمات 
مصرفیة 

للمؤسسات 
 واألفراد

 المجموع غـیر موزعــة

     
 ۱۸٫۱۸۰ - ۱٦٫۹۳۷ ۱٫۲٤۳ إیرادات القطاع

 ۱٫۳٥۷ (۳٫۹٤۲) ٥٫۸۲۸ (٥۲۹) نتائج القطاع
 ۷٤۱٫۲٥٤ ۹٫۸٦٤ ٦٤٤٫٥۹٥ ۸٦٫۷۹٥ موجودات القطاع

 
 األدوات المالیة ۱۸

 القیمة العادلة
 س. من أسالقیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن بھ مبادلة أصل أو سداد إلتزام بین طرفین ملمین بالمعاملة وعلى أسس تجاریة

تعریف القیمة العادلة ھو إفتراض إستمراریة الشركة، بدون وجود نیة أو حاجة لتصفیتھا، أو تقلیص حجم عملیاتھا بصورة 
 جوھریة، أو إجراء المعامالت بشروط غیر ُمنصفة.

 
 أدوات مالیة بالقیمة العادلة )أ(

 طریقة التقییم.الجدول التالي األدوات المالیة التي تظھر بالقیمة العادلة، بإستخدام  حللی
 

المستوى  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

     
 ۱۳٫۱٤۸ ۱۳٫۱٤۸ - - أوراق مالیة غیر مسعرة تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

 - - ۱۳٫۱٤۸ ۱۳٫۱٤۸ 
 
 

المستوى  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 مالياإلج

     
 ۱۳٫۱٤۸ ۱۳٫۱٤۸ - - أوراق مالیة غیر مسعرة تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

 - - ۱۳٫۱٤۸ ۱۳٫۱٤۸ 
 
 
 
 



 

 ۱٦                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 
 بآالف الدنانیر البحرینیة                  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
 

 األدوات المالیة (یتبع)  ۱۸
 

 یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في الستةخالل فترة خالل  ۳الجدول التالي یحلل الحركة في الموجودات المالیة في المستوى 
۲۰۱۹: 

 
 یونیو ۳۰ 

۲۰۱۹ 
 (مراجعة)

 
 یونیو  ۳۰

۲۰۱۸ 
 )مراجعة(

    
 ۱۳٫۱٤۸  ۱۳٫۱٤۸ ینایر ۱في 

 -  - خسائر في بیان الدخلمجموع ال
 -  - مشتریات

 -  - سداد
 -  - ُمحّول إلى/ (من) المستوى الثالث

 ۱۳٫۱٤۸  ۱۳٬۱٤۸ 
 

 
، لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة خالل فترة
 یمة العادلة، أو أي تحویالت من أو إلى المستوى الثالث.لمقاییس الق

 
 أدوات مالیة لیست بالقیمة العادلة )ب(

 یبین الجدول التالي مقارنة بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة:
 

 الدفتریة القیمة ۲۰۱۹ یونیو ۳۰
 القیمة العادلة  (مراجعة)

 (مراجعة)
    

    موجودات مالیة:
 ۳٤۳٫۱۸۳  ۳٤۳٫۱۸۳ موجودات التمویالت

 ۱۸۱٫۷۰۲  ۱۸۱٫۷۰۲ استثمارات في صكوك
 ۱۳٫۱٤۸  ۱۳٫۱٤۸ )۱( مالیة أوراق في استثمارات

 ۱۱۸٫٥۷۷  ۱۱۸٫٥۷۷ موجودات مشتراة لغرض التأجیر
 ۱٤٫۱٦۲  ۱٤٫۱٦۲ أقساط إیجارات مستحقة

 ٦۷۰٫۷۷۲  ٦۷۰٫۷۷۲ 
    

    :مطلوبات مالیة
 ٦٥٫۳٤۲  ٦٥٫۳٤۲ للعمالءحسابات جاریة 

 ٦٥٫۳٤۲  ٦٥٫۳٤۲ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۱۷        المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 
 بآالف الدنانیر البحرینیة                  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
 

 األدوات المالیة (یتبع)  ۱۸
 (یتبع)   أدوات مالیة لیست بالقیمة العادلة )ب(

 
 القیمة الدفتریة ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱

 القیمة العادلة  )مدققة(
 )مدققة(

    
    موجودات مالیة:

 ۳۲۷٫٦٤۰  ۳۲۷٫٦٤۰ موجودات التمویالت
 ۱٦۱٫۳۲٤  ۱٦۱٫۳۲٤ استثمارات في صكوك

 ۱۳٫۱٤۸  ۱۳٫۱٤۸ )۱( مالیة أوراق في استثمارات
 ۱۰۸٫٦۷۸  ۱۰۸٫٦۷۸ مشتراة لغرض التأجیرموجودات 

 ۱۱٫٥۲٥  ۱۱٫٥۲٥ أقساط إیجارات مستحقة

 ٦۲۲٫۳۱٦  ٥۲۲٫۳۱٥ 
    

    :مطلوبات مالیة
 ۷۰٫٤۱٦  ۷۰٫٤۱٦ حسابات جاریة للعمالء

 ۷۰٫٤۱٦  ۷۰٫٤۱٦ 
 

مقیاس موثوق  لغیابوذلك  ،ةاالستثمارات في األوراق المالیة التي تظھر بالتكلفة مطروحاً منھا إنخفاض القیم ال تشمل )۱(
 ألف دینار بحریني). ۳٦٫۸۹۱: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ألف دینار بحریني ( ۳٦٫٦٥۹تبلغ التي للقیمة العادلة 

 
 أسالیب التقییم

 
 استثمارات في أوراق مالیة

 تقیس المجموعة القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام اسعار السوق في سوق نشط لألداة.
 

 رفتمعتقییم نماذج ة لبعض األدوات غیر المدرجة، تستخدم المجموعة نماذج الملكیة، التي یتم عادة تطویرھا من بالنسب
للقیمة العادلة. بعض أو جمیع مدخالت ھذه النماذج قد ال تكون قابلة للرصد، ولكن یتم تقدیرھا بناء على فرضیات.  بھا

 قولة، ومقاییس عوامل المخاطر العوائد الكامنة في األداة المالیة.مدخالت طرق التقییم تمثل توقعات السوق بصورة مع
 

یتم تسجیل تسویات التقییم للسماح لھوامش العرض والطلب، مخاطر السیولة، باإلضافة للعوامل األخرى. تعتقد اإلدارة 
 أن تسویات التقییم ھذه ضروریة ومناسبة لعرض قیم ھذه االستثمارات بصورة عادلة.

 
إنخفاض أو زیادة في مضاعف  %٥حتمل إلستخدام الفرضیات البدیلة المحتملة لتقییم االستثمارات مما ینتج عن األثر الم

ألف دینار  ٦٥۷ :۲۰۱۸( ألف دینار بحریني ٦٥۷السوق سینتج عنھ زیادة أو إنخفاض في القیمة العادلة المعلنة بمبلغ 
 معلنة من قبل المجموعة.. األثر المقابل سیكون في الربح أو الخسارة ال)بحریني

 
 موجودات التمویل

، یكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قیم موجودات مشتراة لغرض التأجیر في حالة موجودات التمویالت و
بمخاطر المبالغ  وبناءاً على ذلك وبعد األخذ بعین اإلعتبار التعدیالت المتعلقة ،السوق الحالیة للتسھیالت المشابھة

ً مقارنة بالقیمة العادلة لھذه  ،وتكالیف مخصصات انخفاض القیمة ًعة مقدماالمدفو یتوقع أال تتغیر القیمة الحالیة جوھریا
 الموجودات.

 
 
 
 



 

 ۱۸                                                                               المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 لمالیة الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول المعلومات ا
 بآالف الدنانیر البحرینیة                  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
 

 األدوات المالیة (یتبع)  ۱۸
 (یتبع) أدوات مالیة لیست بالقیمة العادلة )ت(

 
 أدوات مالیة أخرى

مالیة ھي لفترات قصیرة، وبالتالي فإن القیمة الدفتریة اإلیداعات لدى المؤسسات المالیة واإلیداعات من المؤسسات ال
التختلف عن القیمة العادلة. اإلیداعات من المؤسسات غیر المالیة واألفراد الغیر قصیرة األجل یتم إعادة تسعیرھا على 

لوبات المالیة األخرى فترات منتظمة، وبالتالي فإن القیمة الدفتریة تعكس القیمة العادلة. القیمة العادلة للموجودات والمط
 التختلف إختالفاً جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة نتیجة لطبیعتھا قصیرة األجل.
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