
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 8002 يونيو 30
 المختصرة المرحليةالمالية الموحدة  المعلومات

  
 
 
 
 

 قطاع التجزئة( -)مسجل لدى مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي  33155 : رقم السجل التجاري
   

 مرفأ البحرين المالي : المكتب المسجل
 الشرقي المرفأ برج  
 20006.ب: ص  
 مملكة البحرين –المنامة   
   

 رئيس مجلس اإلدارة - جاسم محمد الصديقي : أعضاء مجلس اإلدارة
 رئيس مجلس اإلدارة نائب -خليفة  لآ عيسى بن أحمد الشيخ  
 الرّيسأحمد  هشام  
 شويطر عبدالكريم عبدهللا  
 الخزرجي محمد.خالد د  
 باخريمصطفى غازي   
خان طارق ادفؤ    
 الغانم إبراهيم يوسف  

 الراشد المحسن عبد محمد
   
   

 القصيبي سليمان سطام : الرئيس التنفيذي 
   

 صالحمحمد عبدهللا  : سكرتير مجلس اإلدارة
   

 البحرين -جي فخرو  إم بي كي : الحسابات مدققو



 ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 ة المرحلية المختصرة المالية الموحد المعلومات
  8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل
 
 

  الصفحة           المحــتويات
  

 
        

  1   المختصرة المرحلية الموحدة المالية تقرير مدققي الحسابات عن مراجعة المعلومات
           

         المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة  
 

   6        لمالي الموحد المختصرالمركز ا
 5         بيان الدخل الموحد المختصر

 3 - 4      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
 2        بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

   7     بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد المختصر
   8   الموحد المختصر والزكاة األعمال الخيرية صندوق بيان مصادر واستخدامات

 61 - 9     إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 
 
 







 5          ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

      بيان الدخل الموحد المختصر
 بآالف الدنانير البحرينية         8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل

 
  

 للستة أشهر المنتهية في

 

  إيضاح  للثالثة أشهر المنتهية في

يونيو  30  

8002 

 مراجعة()

يونيو  50

6017 

 )مراجعة(

 

يونيو  30 

8002 

 )مراجعة(

يونيو  50

6017 

 )مراجعة(

 

       إيراد من موجودات التمويالت وموجودات

 20870 20562  150473 160348  مشتراة لغرض التأجير 

 177 199  520 414  لدى مؤسسات مالية ودائعإيراد من 

 10627 10526  60663 60240  إيراد من استثمارات في صكوك

 567 10623  553 10674  إيراد من استثمارات في أوراق مالية

 890 213  10765 10504  إيرادات أخرى

       مجموع اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب
 90351 3.434  180118 02.020  حسابات االستثمار

 
 

     

       يطرح: العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار

 (40148) (60837)  (80506) (30802)  كمضارب مصرفقبل حصة ال

 60648 888  40424 10747  كمضارب مصرفالحصة 

 (10900) (10929)  (50858) (7.043)  العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار 

       

       مصروفات على ودائع من مؤسسات مالية،

 (10640) (10714)  (60415) (50514)  ومؤسسات غير مالية وأفراد

 - (300)  - (938)  متوسط األجل تمويلمصروفات على 

       
 20591 4.427  110827 3.273  مجموع اإليرادات

       

       

 60608 60690  50800 50828  تكلفة الموظفين

 10657 10657  60447 60495  مصروفات أخرى

       

 50443 3.484  20647 3.330  مجموع المصروفات

       

 60942 8.044  30260 3.722  ربح قبل مخصصات اإلنخفاض في القيمةال
       

 (10462) (10300)  (60235) (60151) 14 قيمةالمخصص اإلنخفاض في 

       
 10360 444  60927 0.344  ربح الفترة

       

       العائد إلى:

 10320 379  50038 10599  مساهمي الشركة األم

 (40) (66)  (30) (46)  حصة غير مسيطرة

       

  0.344 60927  444 10360 

       

       العائد لكل سهم

 10213 0.307  50123 0.743  العائد األساسي والمخفّض لكل سهم )فلس(

 

.61إلى  6تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



 4                              ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                      8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل
 
 

 )مراجعة( 8002 يونيو 30
 حقوق الملكية العـائدة إلى مساهمي الشركة األم

غير  صحص
 مسيطرة

مجموع 
حقوق 
 إحتياطي قانوني رأس المال الملكية

 أسهم
 خزينة

برنامج خطة 
حوافز 
 الموظفين

إحتياطي القيمة 
العادلة 

 ستثماراتلال
أرباح 

 المجموع مستبقاة 

          عنه اإلعالن)كما تم  6018يناير  1رصيد في ال
 1130284 60243 1150059 100126 - (70) (100616) 80139 1030000 (سابقام 
 (110029) - (110029) (110029) - - - - - (50)تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  أثر

          
 007.304 8.374 000.340 (304) - (40) (00.808) 2.043 004.000 (المعدل) 8002يناير  0الرصيد في 
 10537 (46) 10599 10599 - - - - - ربح الفترة

          مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
 004.348 8.303 003.333 738 - - - - - للفترة

 (03) - (03) - - - (19) - - شراء أسهم خزينة
 000 - 000 40 - 21 - - - امج خطة حوافز الموظفينإصدار أسهم وفق برن

 (837) (670) (64) (64) - - - - - السيطرة انفقد
 (770) - (441) (441) - - - - - المحّول إلى صندوق الزكاة

 004.303 8.333 008.323 34 - (3) (00.830) 2.043 004.000 8002 يونيو 30الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 

.66إلى  6الية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من تشتمل المعلومات الم



 

 3                              ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش

 
 المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                          )يتبع(     8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.66إلى  6لمختصرة على الصفحات من تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية ا

 
   لمساهمي الشركة األم لعائدةحقوق الملكية ا

  )مراجعة( 6017يونيو  50

 رأس
 المال

إحتياطي 
 قانوني

 أسهم
 خزينة

خطة برنامج 
حوافز 
 الموظفين

إحتياطي القيمة 
العادلة 

 المجموع اح مستبقاةأرب لالستثمارات
حصة غير 

 مسيطرة
مجموع حقوق 

 الملكية

 1120493 50792 1160299 80731  (186) (80856) 70926 1030000 6017يناير  1الرصيد في 

          

 60927 (91) 50038 50038 - - - - - ربح الفترة

           لصكوك حقوق الحركة في القيمة العادلة

 (65) - (65) - (65) - - - - الملكية  

 - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

 

- (65) 50038 50053 

 

(91) 

 

60944 

          للفترة
          

 71 - 71 - - 71 - - - برنامج حوافز الموظفين وفق إصدار أسهم

 (521) - (521) (521) - - - - - المحول لصندوق الزكاة

 (80856) 70926 1030000 6017و يوني 50الرصيد كما في 

 

(111) (65) 110448 1130444 50703 1190149 



 2          ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

      بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
 بآالف الدنانير البحرينية                                                    8002 يونيو 30ة في أشهر المنتهي ستةلل
 
الستة أشهر   

 المنتهية في
 يونيو 30

8002 
 )مراجعة(

الستة أشهر  
 المنتهية في

 يونيو 50
6017 

 )مراجعة(
     أنشطة التشغيل

 60496  150701  موجودات التمويالت، صافي من مقبوضات

 (80798)  60218  لغرض التأجير، صافيمبالغ مستلمة/ )مدفوعة( عن شراء موجودات 

 520  414  قصيرة األجل ودائعإيراد مستلم من 

 (40264)  (40169)  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار

 (610496)  (510729)  صحاب حسابات االستثمار، صافيأل مدفوعةمبالغ 

 (20310)  (20084)  ة للمصروفاتمبالغ مدفوع

 10705  10566  مبالغ مستلمة أخرى 

 (525)  (1)  خيرية مؤسساتمساهمات مدفوعة ل

 100759  (100795)  صافي، مستلمة من حسابات جارية للعمالء)مسحوبة( / مبالغ 

 580160  (160635)  من مؤسسات مالية، صافي ودائع)مسحوبات( / 

 (30129)  190456  ، صافيوأفراد من مؤسسات غير مالية / )مسحوبات( ودائع

     الحساب االحتياطي لدى مصرف البحرين السحوبات من/  )المدفوعات لـ(صافي 

 940  (963)  المركزي

 (60036)  (50514)  ودائعالعلى مدفوعة تمويل مصروفات 

 10844  60768  إيراد مستلم من صكوك

 70190  (83.043)  من  أنشطة التشغيل تجاالن المستخدمة في( /) صافي التدفقات النقدية

     

     أنشطة االستثمار

 (670869)  (650681)  شراء صكوك

 80716  140511  / بيع صكوكتسويةمبالغ مستلمة من 

 140  -  استثمارات في أوراق مالية مبالغ مستلمة من تسوية

 63  10506  وراق ماليةمستلمة من استثمارات في أ أرباح أسهم

 (196)  (560)  شراء عقارات ومعدات

 (190144)  (70988)  أنشطة االستثمار المستخدمة في صافي التدفقات النقدية

     

     أنشطة التمويل

 -  (30)  ، صافيأسهم الخزينة

 -  (966)  األجل تمويل متوسطعلى  ةمدفوعمصروفات تمويل 

 -  (348)  ة المستخدمة في أنشطة التمويلصافي التدفقات النقدي

 (110934)  (32.003)  خالل الفترة صافي النقص في النقد وما في حكمه

 1140823  960692  النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة

 1060911  47.823  النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

     

     يشتمل النقد وما في حكمه على:

     نقد وأرصدة لدى البنوك )مستبعد منه الحساب اإلحتياطي لدى مصرف

 590393  680290  )البحرين المركزي

 250512  630395  لدى مؤسسات مالية ودائع

  47.823  1060911 

 .61إلى  6تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من 



 7                       ب.م.ي شالمصرف الخليجي التجار
 

 الموحد المختصرالمقيدة االستثمار في حسابات بيان التغيرات 
 البحرينيةبآالف الدنانير                                                                                                                    8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل
 
 

 8002 يونيو 30الرصيد كما في  الحركة خالل الفترة 8002يناير  0الرصيد كما في  )مراجعة( 8002 يونيو 30

 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة للسهم 
)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

ستثمارات/ ا
)سحوبات( 

)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

ادة تقييم إع
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

إجمالي 
الدخل 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

أرباح أسهم 
مدفوعة 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

رسوم 
 مصرفال

كوكيل 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

مصروفات 
إدارية )بآالف 

الدنانير 
 البحرينية(

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة للسهم 

نار )بالدي
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

             
 NS 16 20634 1000 20634 - - - - - - 20634 1000 20634( و1ستثمار ذ.م.م. )ريا لالسفانا 
              .م.م.العقارية ذلالستثمارات شادن 
 50369 1000 50369 - - - - - - 50369 1000 50369 (3)ريا 

 995 0058 995 - - - - - - 995 0058 60255 (2لوكاتا المحدودة )ريا شركة 

   00.443 - - - - - - 

  

00.443 

 
 

 6017يونيو  50الرصيد كما في  الحركة خالل الفترة 6017يناير  1الرصيد كما في  )مراجعة( 6017يونيو  50

 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة للسهم 
)بالدينار 

 ي(البحرين

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

استثمارات/ 
)سحوبات( 

)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

إعادة تقييم 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

إجمالي 
الدخل 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

أرباح أسهم 
مدفوعة 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

رسوم 
 مصرفال

كوكيل 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

روفات مص
إدارية )بآالف 

الدنانير 
 البحرينية(

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

متوسط 
القيمة للسهم 
)بالدينار 
 البحريني(

المجموع 
)بآالف 
الدنانير 
 البحرينية(

             
 NS 16 20504 1000 20504 (30) - - - - - 20634 1000 20634( و1سفانا لالستثمار ذ.م.م. )ريا 

 50359 1000 50359 - - - - - (115) 50236 1000 50236 العقارية ذ.م.م. شادن لالستثمارات 
 995 058. 60255 - - - - - - 995 0058 60255 (3)ريا 

             (2شركة لوكاتا المحدودة )ريا 

   100949 (125) - - - - - 

  

100782 

 
 
 

 .66إلى  6صفحات من تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على ال



 8                  ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 الموحد المختصر والزكاة بيان مصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخيرية
 بآالف الدنانير البحرينية                                                    8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل
 

 
 أشهر ستةلل  أشهر ةستلل 

 المنتهية في  المنتهية في 

 يونيو 50  يونيو 30 

 8002  6017 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

    
    والزكاةاألعمال الخيرية  مصادر صندوق
 765  274 يناير 1الرصيد كما في 

 520  441 مصرفمن قبل ال مساهمات
 9  11 إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية

 10096  0.083 المصادر مجموع

    
    والزكاةاستخدامات صندوق األعمال الخيرية 

 (525)  (1) تبرعات لمؤسسات خيرية

 (525)  (0) مجموع االستخدامات

    
 769  0.084 والزكاة كما في نهاية الفترةصندوق األعمال الخيرية لالرصيد غير الموزع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.61إلى  6لومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من تشتمل المع



 

 9                ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                  8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 
 المنشأةتقرير  0

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب )"المصرف"(، هو شركة مساهمة بحرينية، تأسست في مملكة البحرين بتاريخ             
. يعمل المصرف بموجب ترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين 33155وتحمل السجل التجاري رقم  6004نوفمبر  64

 مصرف ُمدرجة في بورصة البحرين. تشتمل البيانات المالية المرحليةأسهم ال المركزي كمصرف إسالمي في قطاع التجزئة.
 والشركات التابعة له )معام "المجموعة"( . للمصرفعلى البيانات المالية  المختصرة

 
 أساس اإلعداد والعرض 8

المحاسبة والمراجعة أعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقام لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية، ووفقام لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل أنظمة مصرف 
البحرين المركزي. بالنسبة لألمور التي ال تتناولها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

اإلسالمية، فإن المجموعة تتبع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة، وتبعام لذلك، تم عرض البيانات المالية 
"التقارير المالية  54رقم  بصورة مختصرة وفقام إلرشادات معيار المحاسبة الدولي المختصرة المالية الموحدة المرحلية

 المرحلية".

وحدة المرحلية المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة ويجب إن المعلومات المالية الم
، مع ذلك، تم تضمين إيضاحات 6017ديسمبر  51قراءتها مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

على فهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ  تفسيرية مختارة لبيان أحداث ومعامالت تؤثر بصورة جوهرية
 .6017ديسمبر  51آخر بيانات مالية موحدة سنوية كما في وعن السنة المنتهية في 

 
 السياسات المحاسبية الهامة 3

المختصرة هي السياسات المحاسبية وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية 
، في 6017ديسمبر  51نفسها تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة المدققة للسنة المنتهية في 

 ( كما هو مشروح أدناه:50رقم ) المالي المحاسبة ماعدا أثر التطبيق المبكر لمعيار
 

جودات، والخسائر االئتمانية، وااللتزامات ذات المخاطر المو نخفاض قيمةا –( 30تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )
  العالية

( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 50قامت المجموعة بالتطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم )
 1. التاريخ االنتقالي هو 6060ناير ي 1، وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 6017اإلسالمية في نوفمبر 

، مما نتج عن تغييرات في السياسات المحاسبية وتسويات على المبالغ المحتسبة سابقام في البيانات المالية الموحدة 6018يناير 
 . 6017ديسمبر  51كما في وعن السنة المنتهية في 

 
(، اختارت المجموعة عدم تعديل أرقام 50ة المالي رقم )حسب ما هو مسموح به وفقام لألحكام االنتقالية لمعيار المحاسب

المقارنة. أي تسويات على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في التاريخ االنتقالي تم احتسابها في الرصيد 
 االفتتاحي لألرباح المستبقاة.

بية النخفاض قيمة الموجودات المالية. كما أن معيار ( تغيير السياسات المحاس50نتج عن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )
المعايير األخرى التي تتعامل مع األدوات المالية، مثل المعيار الدولي إلعداد  ات( يعدل إفصاح50المحاسبة المالي رقم )

 "األدوات المالية: اإلفصاحات". –( 7التقارير المالية رقم )
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 حة أدناه. ( للمجموعة موض50إفصاحات اآلثار االنتقالية لمعيار المحاسبة المالي رقم )
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية ( أ

( ملخصة أدناه. 50والناتجة من تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ) مصرفالتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية لل
تستند على  بما أن معلومات المقارنة لم يتم تعديلها، فإن السياسات المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية لفترات المقارنة

 .6017ديسمبر  51المعايير ذات العالقة كما تم اإلفصاح عنه في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
ام. ( يقدم نموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" مقابل نموذج الخسائر المتكبدة المتبع سابق50معيار المحاسبة المالي رقم )

نموذج انخفاض القيمة الجديد سيكون واجب التطبيق على بعض االلتزامات وعقود الضمانات المالية، ولكن ليس 
 الستثمارات حقوق الملكية. 

منهجية المراحل الثالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة  مصرفيطبق ال
   جودات خالل المراحل الثالث التالية، بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي.المطفأة. تّرحل المو

 
 المرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرا

ن منذ تشمل الموجودات المالية عند االحتساب المبدئي، والتي ال تملك زيادة جوهرية في مخاطر االئتما 1المرحلة 
االحتساب المبدئي، أو التي تملك مخاطر ائتمان منخفضة. الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرام هي الخسائر 

شهرام بعد تاريخ نهاية السنة. ليس العجز  16المحتملة خالل  السداداالئتمانية المتوقعة التي تنشأ من أحداث التخلف عن 
عشر شهرام، ولكن الخسارة االئتمانية بمجملها على أصل موزون باحتمال ان الخسارة  النقدي المتوقع خالل فترة االثني

 ستحدث في االثني عشر شهرام القادمة.   
 

 ليست منخفضة القيمة  –لمدى الحياة  المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة
وهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، لكن المرحلة الثانية تشمل الموجودات المالية التي يوجد لها ارتفاع ج

ال يوجد أي دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى 
تنشأ من جميع أحداث التخلف عن الحياة. الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي 

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتوسط الموزون للخسائر المحتملة على مدى العمر االفتراضي لألداة المالية.  السداد
 لمدى الحياة كوزن.  السداداالئتمانية مع اخذ احتمالية التخلف عن 

 
 منخفضة القيمة –حياة لمدى ال المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة

المرحلة الثالثة تشمل الموجودات المالية التي يوجد لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة بتاريخ نهاية السنة، وذلك 
وفقام للمؤشرات المحددة في تعليمات مصرف البحرين المركزي. بالنسبة لهذه الموجودات، تحتسب الخسائر االئتمانية 

  لمدى الحياة.
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   واألحكام الجوهرية ب( التغييرات الرئيسية على التقديرات 
 

 انخفاض قيمة األدوات المالية:
تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ االحتساب المبدئي، ودمج معلومات 

 تطلعية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
 

 لقيمة:المدخالت، والفرضيات، والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض ا

 درجات مخاطر االئتمان 
نموذجام داخليام لتحديد درجات مخاطر االئتمان، باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التخلف  مصرفيملك ال

تصنيفات االئتمان بحيث أن  موازنةيتم . تختلف هذه العوامل اعتمادام على طبيعة التعرض ونوعية المقترض. السدادعن 
تخضع التعرضات لمراقبة مستمرة، مما  تزداد بشكل مضاعف عند كل درجة مخاطر أعلى. السداد مخاطر التخلف عن

درجات مخاطر خارجية لبعض  مصرفالقد يؤدي لنقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. كما يستخدم 
 التعرضات. 

 
 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان

على أداة مالية قد زادت بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي، يأخذ  السدادعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التخلف عن 
باالعتبار معلومات معقولة وداعمة، ذات صلة ومتاحة، وبدون أي تكلفة أو مجهود ال داعي له. ويشمل هذا  مصرفال

 ويشمل معلومات تطلعية. معلومات وتحليالت كمية ونوعية، بناء على التجربة التاريخية للبنك وتقييم خبير لالئتمان،
 

في سبيل تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي، تؤخذ المعايير التالية 
 باالعتبار:

 خفض درجة المخاطر وفقام لسياسة الخسائر االئتمانية المتوقعة المعتمدة؛ .0

 ابقة؛إعادة هيكلة التسهيالت خالل االثني عشر شهرام الس .8

 يومام كما في تاريخ نهاية السنة، والتي تخضع للرد في الظروف المناسبة. 50تسهيالت مستحقة لمدة  .5

 
 السداد تعثر احتمالية هيكلة أطر تحديد

 السدادنماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها، وإنتاج تقديرات احتمالية التخلف عن  مصرفاليستخدم 
العالقات بين معدالت التخلف  وموازنةأن تتغير نتيجة لمرور الوقت. هذا التحليل يشمل تحديد  للتعرضات، وكيف يتوقع

والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية، والعوامل االقتصادية الكلية الرئيسية، عبر مناطق جغرافية مختلفة، حيث 
 للمخاطر. مصرفاليتعرض 

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر هي عملية معقدة، وتتطلب استخدام النماذج، نظرام لتفاوت  ير التعرضاتإن تقد
التعرضات مع التغيرات في أوضاع السوق، والتدفقات النقدية المتوقعة، ومرور الوقت. إن تقييم المخاطر االئتمانية 

، ونسب الخسارة المرتبطة السداداحتمالية حدوث التخلف عن  لمحفظة الموجودات يتطلب مزيدام من التقديرات بخصوص
بها، والعالقات االفتراضية بين األطراف المتقابلة. تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام احتمالية التخلف 

 ، والتعرضات متخلفة الدفع، والتخلف المسبب للخسارة.السدادعن 
 

.  تقدر المجموعة عوامل التخلف السدادحجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تخلف عن التخلف المسبب للخسارة هو 
المسبب للخسارة بناء على المعدالت التاريخية السترداد المطالبات، مقابل األطراف المتعثرة. نماذج التخلف المسبب 

 ة. للخسارة تأخذ باالعتبار قيمة الضمان المقدرة، وتكلفة االسترداد ذات العالق
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   )يتبع(ى التقديرات واألحكام الجوهرية ب( التغييرات الرئيسية عل

 
 تصنيف المخاطر االئتمانية

تستخدم المجموعة تصنيفات المخاطر االئتمانية الداخلية التي تعكس تقييم احتمالية تخلف عن الدفع من قبل األطراف 
موازنة يتم المقابلة.  المقابلة الفردية. تستخدم المجموعة نماذج تصنيف داخلية مصممة للفئات المختلفة من األطراف

  تزداد بشكل مضاعف عند كل درجة مخاطر أعلى. السدادتصنيفات االئتمان بحيث أن مخاطر التخلف عن 
 

 (30أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ) ج( 
بقاة بمبلغ نتج عنه انخفاض األرباح المست 6018يناير  1( كما في 50األثر من تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )( 1)

 مليون دينار بحريني. 11
 

    األرباح
    المستبقاة

    
 )كما تم اإلعالن عنه( 8002يناير  0الرصيد في    00.038

    
 األثر على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة:   
 إيداعات لدى مؤسسات مالية   (6)
 استثمار في صكوك   (5)
 موجودات التمويل   (80855)
 (اقساط إيجارات مستحقةموجودات مشتراة لغرض التأجير )شاملة    (10717)
 التزامات وضمانات مالية   (314)

    
 إجمالي التأثير   (00.033)
    
 (المعدل) 8002يناير  0الرصيد في    (304)

 
وفقام لمعيار المحاسبة المالي رقم الجدول التالي يوّفق بين مخصص انخفاض القيمة الختامي للموجودات المالية ( 6)   

، مع مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة االفتتاحي وفقام لمعيار المحاسبة 6017ديسمبر  51( كما في 11)
 .6018يناير  1( كما في 50المالي رقم )

 
 يناير 0 إعادة ديسمبر 30 
 8002 القياس 8004 
 )معيار المحاسبة   
 ((30المالي رقم )   
    

 1090738 6 1090732 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 5250557 80855 5340304 موجودات التمويل 

 1150530 5 1150547 استثمارات في صكوك
 1070300 10717 1030785 (اقساط إيجارات مستحقة)شاملة موجودات مشتراة لغرض التأجير 

 270231 314 270157 التزامات وضمانات مالية

 440.484 00.033 430.433 
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 )يتبع( (50حاسبة المالي رقم )أثر تطبيق معيار الم ج( 
 

 يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ( 5)

 
 

 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 8002 يونيو 30

     
     الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

     واألفراد )ممولة( الشركات
 6610294 - - 6610294  غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
 1270820 - 890066 780858  متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة

 790401 790401 - - منخفضة القيمة

 4280933 790401 890066 5000356 القيمة الدفترية إجمالي 
 110944 50659 20174 60351 المتوقعة يطرح: الخسائر اإلتمانية

 100731 100731 - - يطرح: مخصصات محددة لإلنخفاض في القيمة

 773.830 34.700 28.272 832.000 صافي القيمة الدفترية

     
     إلتزامات 

 500554 - - 500554 غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
 170166 - 160105 30019  مةمتأخرة السداد ولكن غير منخفضة القي

 10809 10809 - - منخفضة القيمة

 490623 10809 160105 530535 القيمة الدفترية إجمالي 
 591 1 124 662 يطرح: الخسائر اإلتمانية المتوقعة

 72.247 0.202 00.333 34.084 صافي القيمة الدفترية

     
 1650238 10481 - 1660177 استثمارات في صكوك

 4 - - 4 يطرح: الخسائر اإلتمانية المتوقعة
 10417 10417 - - يطرح: مخصصات محددة لإلنخفاض في القيمة

 088.834 37 - 088.043 صافي القيمة الدفترية

     
 580889 - - 580889 أرصدة لدى البنوك وإيداعات

 5 - - 5 الخسائر االئتمانية المتوقعةيطرح: 

 32.223 - - 32.223 صافي القيمة الدفترية

 343.844 34.823 37.424 737.024 إجمالي صافي القيمة الدفترية

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 8002 يونيو 30
     

     
 650714 100517 100357 60820 يناير 1الرصيد االفتتاحي في 

     
 - - (63) 63 للمرحلة األولىمحول 

 - - 412 (412) للمرحلة الثانيةحول م
 - 60574 (60548) (62) للمرحلة الثالثةمحول 

     
 797 60717 (60646) 566 مخصص الفترة )صافي ( 

     
 87.400 04.702 3.332 8.434 يونيو 30الرصيد الختامي كما في 
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   . إدارة المخاطر المالية7

دة إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المطبقة من قبل المجموعة هي نفسها تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموح
 )ب((.5( )راجع إيضاح 50، فيما عدا آثار تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )6017ديسمبر  51المدققة للسنة المنتهية في 

 

 التقديرات 4

إن إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة يتطلب من اإلدارة إستخدام بعض التقديرات، واألحكام، والفرضيات 
لتي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات والمطلوبات، واإليرادات المحاسبية الهامة ا

والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات. عند إعداد هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة، 
ستخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية والتقديرات للمجموعة، قامت اإلدارة بإستخدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم إ

بإستثناء أثر تطبيق معيار  6017ديسمبر  51والتي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
 )ب((. 5)الرجاء الرجوع لإليضاح رقم  50المحاسبة المالي رقم 

 
ة المرحلية المختصرة هي معلومات ُمراجعة وغير مدققة. تم إستخراج أرقام المقارنة لبيان إن المعلومات المالية الموحد 3

. وتم إستخراج 6017ديسمبر  51المركز المالي الموحد المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
ية والتغيرات في حقوق الملكية والتغيرات في حسابات أرقام المقارنة للبيانات الموحدة المختصرة للدخل والتدفقات النقد

االستثمارات المقيدة ومصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة من المعلومات المالية الموحدة المرحلية 
 .6017 يونيو 50أشهر المنتهية في  للستةالمختصرة الُمراجعة 

 
  الموسمية 4

 طبيعة موسمية.ال توجد إيرادات جوهرية ذات       
 

 موجودات التمويالت 2
 
 ديسمبر 51  يونيو 30 
 8002  6017 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 5530024  5360537 مرابحة
 20918  40580 مشاركة

 610486  30363 وكالة
 10157  10048 مضاربة
 -  463 إستصناع

 333.434  5240201 
 (100097)  (600297) ُيطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 373.032  5340304 

 

ألف دينار  650059: 6017ألف دينار بحريني ) 690456 بلغبمأرباح مؤجلة هي صافي من المرابحة  ذمم تمويالت
 بحريني(.

: 6017) بحريني دينار ألف 200533 بلغبمعلى مستحقات تمويالت لألفراد  التمويالت موجودات محفظة مجموع يشتمل
 (.بحريني اردين ألف 220677

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                  8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 
 

 في صكوك اتاستثمار 3
 
 ديسمبر 51  يونيو 30 
 8002  6017 

 )مدققة(  اجعة()مر 
    بالتكلفة المطفأة:   –صكوك الدين 

 1150600  1660177 صكوك مسعرة * -

 147  24 صكوك غير مسعرة -

 -  (4)  مخصصات اإلنخفاض في القيمةُيطرح: 

 088.834  1150547 

  
دينار  ألف 410508 بقيمةمتوسط األجل  تمويلدينار بحريني مرهونة مقابل  ألف 480888 بقيمة* تتضمن صكوك   

 بحريني.
 

 
 استثمارات في أوراق مالية 00
 

 يونيو 30 
8002 

 )مراجعة( 
 

 ديسمبر 51
6017 
 )مدققة(

    بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 150148  150148 أوراق مالية غير مسعرة )بالقيمة العادلة( -
    

    بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
 310951  310905 مالية غير مسعرة )بالتكلفة مطروحا منها إنخفاض القيمة(*أوراق إجمالي  -

 (160872)  (140610) مخصصات اإلنخفاض في القيمة يطرح:   

 40.270  360605 

 
 * تظهر هذه االستثمارات بالتكلفة مطروحام منها إنخفاض القيمة وذلك بسبب عدم وجود مقياس موثوق للقيمة العادلة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12                    المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                  8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 
 عالقةال ويطراف ذاألالمعامالت الجوهرية مع   00

عالقة المبينة في هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ال ذويطراف األامالت الجوهرية مع األرصدة والمع
 كالتالي:

 
موظفي  شركات زميلة )مراجعة( 8002 يونيو 30

اإلدارة 
 الرئيسيين 

مساهمين 
رئيسيين / 
شركات لدى 

أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فيها

موجودات 
تحت اإلدارة 

)شاملة 
ات شركات ذ

أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      
      الموجودات

 30838 - 30708 130 - موجودات التمويالت
 650875 610389 60684 - - استثمارات في أوراق مالية

 20822 60132 - - 40710 موجودات أخرى
      

      المطلوبات
 100330 - 100330 - - من مؤسسات مالية ودائع

 60432 10336 294 146 28 ءحسابات جارية للعمال
 600511 305 170050 60638 360 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

 
 

 أشهر المنتهية في للستة
 )مراجعة( 8002 يونيو 30

موظفي  شركات زميلة
اإلدارة 

 الرئيسيين 

مساهمين 
رئيسيين / 
شركات لدى 

أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فيها

موجودات 
تحت اإلدارة 

)شاملة 
ت ذات شركا

أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      
      اإليرادات

      إيراد من موجودات التمويالت
 636 - 183 27 - وموجودات ُمشتراة لغرض التأجير

 (17) - - - (17) رسوم وإيرادات أخرى
      

      المصروفات
 134 5 114 50 7 على أصحاب حسابات االستثمار العائد

 377 - - 377 - تكلفة الموظفين
 - - - - - مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 62 62 - - - مصروفات أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 17                 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 انير البحرينيةبآالف الدن                  8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 المعامالت الجوهرية مع أطراف ذات عالقة )يتبع(  11
 

 6017 يونيو 50
 (مراجعة)

شركات 
 زميلة

موظفي 
اإلدارة 

 الرئيسيين 

مساهمين 
رئيسيين / 

شركات لدى 
أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 

 حصص فيها

موجودات 
تحت اإلدارة 

)شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      
  20277 -  30710  927 -  الموجودات
 620213 640601 60684 - 150 التمويالت موجودات

 30832 10112 - - 40740 استثمارات في أوراق مالية
      موجودات أخرى

      
      المطلوبات

 50948 10539 60368 - 21 حسابات جارية للعمالء
 130819 960 140028 170 221 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

 
 

 أشهر المنتهية فيللستة 
 6017 يونيو 50

 )مراجعة(

شركات 
 زميلة

موظفي 
اإلدارة 

 الرئيسيين 

مساهمين 
رئيسيين / 

شركات لدى 
أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 

 حصص فيها

موجودات 
تحت اإلدارة 

)شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 خاصة(

 المجموع

      اإليرادات
      إيراد من موجودات التمويالت

 126 - 142 12 - جودات ُمشتراة لغرض التأجيرومو
      

      المصروفات
 98 10 78 6 8 العائد على أصحاب حسابات االستثمار

 908 - - 908 - تكلفة الموظفين
 72 72 - - - مصروفات أخرى

 
 
 

 إلتزامات وإرتباطات 08
 

 يونيو 30 
8002 

 
 ديسمبر 51

6017 

 )مدققة(  )مراجعة( 
      

 48،747  560889 تمويالتتمديد امات غير مسحوبة لإلتز

 18،590  120572 ضمانات مالية

 
 
 
 



 

 18                 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 لبحرينيةبآالف الدنانير ا                  8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 
 .موافقة المساهمين الحصول على بعد تخصيصات صافي األرباح، إن وجدت، يتم عملها فقط  03

 
 مخصص اإلنخفاض في القيمة 07

 
 

 يونيو 30 
8002 

 
يونيو   50

6017 

 (مراجعة)  )مراجعة( 
      

 60377  797 (5إيضاح ) موجودات التمويالت
 55  10554 ة من خالل حقوق الملكيةإستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادل

 45  - موجودات أخرى

 60151  60235 
 
 
 

 موجودات تحت اإلدارة 04

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

 51) بحريني دينار مليون 655043 المجموعة في اإلدارة تحت الموجودات بلغت المالي، المركز بيانالمختصرة. في تاريخ 
شيء( : ال6017) إدارية رسوم أي بإحتساب مصرفال يقم لم السنة، خالل(. بحريني دينار مليون 640097: 6017 ديسمبر

 إلدارة هذه الموجودات.

 
 

 بيان القطاعات 03
 

 8002 يونيو 30
 )مراجعة(

خدمات 
مصرفية 
 إستثمارية

خدمات 
مصرفية 

للمؤسسات 
 واألفراد

 المجموع غـير موزعــة

     
 02.020 - 120957 10645 إيرادات القطاع

 0.344 (50946) 30868 (369) نتائج القطاع

 470.847 90824 2440393 820793 موجودات القطاع

 
 

 6017 يونيو 50
 )مراجعة(

خدمات 
مصرفية 
 إستثمارية

خدمات 
مصرفية 

للمؤسسات 
 واألفراد

 المجموع غـير موزعــة

     
 180118 - 170761 597 إيرادات القطاع

 60927 (50766) 20905 (614) نتائج القطاع

 7890152 90225 2870788 910283 موجودات القطاع

 
 
 

 



 

 19                 ف الخليجي التجاري ش.م.بالمصر
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                  8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 
 األدوات المالية 04

 القيمة العادلة

 . من أسسادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجاريةالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مب
تعريف القيمة العادلة هو إفتراض إستمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو تقليص حجم عملياتها بصورة 

 جوهرية، أو إجراء المعامالت بشروط غير ُمنصفة.
 
 أدوات مالية بالقيمة العادلة ( أ)

 الجدول التالي األدوات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة، بإستخدام طريقة التقييم. حللي
 

المستوى  8002 يونيو 30
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

     أوراق مالية غير مسعرة تظهر بالقيمة العادلة من خالل 
 150148 150148 - - بيان الدخل

 - - 03.072 03.072 

 
 

المستوى  6017ديسمبر  51
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

     أوراق مالية غير مسعرة تظهر بالقيمة العادلة من خالل 
 150148 150148 - - بيان الدخل

 - - 150148 150148 

 
 

يونيو  50 فترة الستة أشهر المنتهية في خاللخالل  5الجدول التالي يحلل الحركة في الموجودات المالية في المستوى 
6018: 
 

 يونيو 30 
8002 

 )مراجعة(
 

 يونيو  50
6017 

 (مراجعة)
    

 150148  150148 في بداية الفترة
 -  - خسائر في بيان الدخلمجموع ال
 -  - مشتريات

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

 03.072  150148 

 
 

، لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني 6018 يونيو 50أشهر المنتهية في  ةستالة خالل فتر
 لمقاييس القيمة العادلة، أو أي تحويالت من أو إلى المستوى الثالث.

 
 
 
 
 



 

 60                 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 رحلية المختصرة إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة الم
 بآالف الدنانير البحرينية                  8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 
 األدوات المالية )يتبع(  17

 
 أدوات مالية ليست بالقيمة العادلة ( أ)

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

 مة الدفتريةالقي 8002 يونيو 30
 )مراجعة(

 
 القيمة العادلة

 )مراجعة(
    

    موجودات مالية:
 5450058  5450058 موجودات التمويالت

 1660657  1660657 استثمارات في صكوك
 150148  150148 (1) مالية أوراق في استثمارات

 990901  990901 موجودات مشتراة لغرض التأجير
 50624  50624 أقساط إيجارات مستحقة

 420.422  3810388 

    
    :مطلوبات مالية

 230128  230128 حسابات جارية للعمالء

 34.032  230218 

 
 

 القيمة الدفترية 6017 ديسمبر 51
 (مدققة)

 
 القيمة العادلة

 (مدققة)
    

    موجودات مالية:
 5340304  5340304 موجودات التمويالت

 1150547  115.547 استثمارات في صكوك
 150148  150148 (1) مالية أوراق في استثمارات

 970195  970195 موجودات مشتراة لغرض التأجير
 80390  80390 أقساط إيجارات مستحقة

 3820786  3820786 

    
    :مطلوبات مالية

 740855  740855 حسابات جارية للعمالء

 740855  740855 

 
 

مقياس موثوق  لغيابوذلك  ،في األوراق المالية التي تظهر بالتكلفة مطروحام منها إنخفاض القيمة االستثمارات ال تشمل (1)
 ألف دينار بحريني(. 590033: 6017ديسمبر  51ألف دينار بحريني ) 400194تبلغ التي للقيمة العادلة 

 
 
 
 
 
 

 



 

 61        المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
 

 ية الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول المعلومات المال
 بآالف الدنانير البحرينية                  8002 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 
 

 األدوات المالية )يتبع(  17
 

 أدوات مالية ليست بالقيمة العادلة )يتبع( ( ب)
 

 أساليب التقييم
 

 استثمارات في أوراق مالية

 مارات المدرجة باستخدام اسعار السوق في سوق نشط لألداة.تقيس المجموعة القيمة العادلة لالستث
 

 رفتمعتقييم نماذج بالنسبة لبعض األدوات غير المدرجة، تستخدم المجموعة نماذج الملكية، التي يتم عادة تطويرها من 
ناء على فرضيات. للقيمة العادلة. بعض أو جميع مدخالت هذه النماذج قد ال تكون قابلة للرصد، ولكن يتم تقديرها ب بها

 مدخالت طرق التقييم تمثل توقعات السوق بصورة معقولة، ومقاييس عوامل المخاطر العوائد الكامنة في األداة المالية.
 

يتم تسجيل تسويات التقييم للسماح لهوامش العرض والطلب، مخاطر السيولة، باإلضافة للعوامل األخرى. تعتقد اإلدارة 
 ورية ومناسبة لعرض قيم هذه االستثمارات بصورة عادلة.أن تسويات التقييم هذه ضر

 
% إنخفاض أو زيادة في مضاعف 3األثر المحتمل إلستخدام الفرضيات البديلة المحتملة لتقييم االستثمارات مما ينتج عن 

ألف دينار  230 :6017) ألف دينار بحريني 230السوق سينتج عنه زيادة أو إنخفاض في القيمة العادلة المعلنة بمبلغ 
 . األثر المقابل سيكون في الربح أو الخسارة المعلنة من قبل المجموعة.(بحريني

 
 موجودات التمويل

في حالة موجودات التمويالت وأقساط اإليجارات المستحقة، يكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قيم السوق 
 بمخاطر المبالغ المدفوعة مقدما خذ بعين اإلعتبار التعديالت المتعلقةوبناءام على ذلك وبعد األ ،الحالية للتسهيالت المشابهة

 يتوقع أال تتغير القيمة الحالية جوهريام مقارنة بالقيمة العادلة لهذه الموجودات. ،وتكاليف مخصصات انخفاض القيمةًم 
 

 أدوات مالية أخرى

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

لمالية األخرى فترات منتظمة، وبالتالي فإن القيمة الدفترية تعكس القيمة العادلة. القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ا
 التختلف إختالفام جوهريام عن قيمتها الدفترية نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل.

 
 
 
 


