
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المــالیة الموحــدة البیانــات
 ۲۰۱۷دیسمــبر  ۳۱

 
 
 
 
 

 
 
 

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

 مرفأ البحرین المالي : المكتب المسجل
 الشرقي المرفأ برج  
  البحرین مملكة - المنامة  

 ٦۰۰۰۲.ب: ص
   

 رئیس مجلس اإلدارة - عد. أحمد خلیل المطوّ  : أعضاء مجلس اإلدارة
 اإلدارة مجلس رئیس نائب - بوجیري أحمد عبدالكریم  
 الریّسأحمد  ھشام  
 خلیفة لآ عیسى بن أحمد الشیخ  
 شویطر عبدالكریم عبدهللا  
 الخزرجي محمد.خالد د  
 الغانم إبراھیم یوسف  
 الراشد عبدالمحسن محمدالراشد عبدالمحسن محمد  

 خان طارق فؤاد
 أحمدي حسن لؤي

   
 بستكي محمد توفیق :  الرئیس التنفیذيبأعمال  القائم

   
 صالحمحمد عبدهللا  : سكرتیر مجلس اإلدارة

   
 البحرین -جي فخرو  إم بي كي : الحسابات مدققو



 المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 البیانات المالیة الموحدة
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 
 

 الصفحة المحـتویات
  
  

 ۳ – ۱ تقریر رئیس مجلس اإلدارة
 ٤ تقریر مدققي الحسابات إلى السادة المساھمین

  
  

  البیانات المالیة الموحدة
 ٥ بیان المركز المالي الموحد

 ٦ بیان الدخل الموحد
 ۸ – ۷ بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

 ۹ بیان التدفقات النقدیة الموحد
 ۱۱ – ۱۰ المقیدة الموحد ستثماربیان التغیرات في حسابات اال

 ۱۲ الموحدوالزكاة بیان مصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخیریة 
 ٦۸ – ۱۳ إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة













 

 

 ٦          المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الـدخــل المـوحــد بیـان
 بآالف الدنانیر البحرینیة          ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 

 

 
 
 
 

 جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳٤إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

 ۲۰۱٦  ۲۰۱۷ إیضاح 
     

 ۲٦٫۱۹۸  ۲۷٫۳٦۸  إیراد من موجودات التمویالت وموجودات مشتراة لغرض التأجیر
 ٦٤۳  ۷٦۱  إیراد من ودائع لدى مؤسسات مالیة

 ۳٫۰۰۲  ٤٫۷۳٦ ۱٦ الصكوك من إیراد
 ٦٥۲  )۱٫٦٥۸(  في أوراق مالیة استثمارات منإیراد 
 ٥٫٤۲۲  ۲٫٦٤٤  وإیرادات أخرى رسوم

 ۳٥٫۹۱۷  ۳۳٫۸٥۱  حسابات االستثمار  أصحاب إلى العائداإلیرادات قبل  إجمالي

 )۱٦٫۲۸٦(  )۱٤٫۸۸٤( ۱٤ كمضارب المصرف حصة االستثمارقبل حسابات أصحاب: العائد إلى یطرح
 ۹٫۱۳۰  ۷٫٤۳٦ ۱٤ كمضارب المصرف حصة

 )۷٫۱٥٦(  )۷٫٤٤۸(  االستثمار حسابات أصحاب إلى العائد
     

 )۲٫۹۷٦(  )٤٫٦۱۲(  مصروفات التمویل على ودائع من مؤسسات مالیة ومؤسسات غیر مالیة وأفراد
 -  )٦٤۸(  األجل متوسط تمویلالتمویل على  مصروفات

 ۲٥٫۷۸٥  ۲۱٫۱٤۳  اإلیرادات إجمالي

     
 ٥٫۹۸۸  ٦٫٦۷٤ ۱۷ الموظفینتكلفة 

 ٥٫٥٦۸  ٦٫۱۸۱ ۱۸ أخرى تشغیلیةمصروفات 

 ۱۱٫٥٥٦  ۱۲٫۸٥٥  المصروفات إجمالي

     
 ۱٤٫۲۲۹  ۸٫۲۸۸  السنة قبل مخصصات اإلنخفاض في القیمة ربح

     
 )۸٫۹۲۱(  )۷٫٤۷۰( ۱۹ قیمةالمخصصات اإلنخفاض في  صافي

 ٥٫۳۰۸  ۸۱۸  ربح السنة
     

     إلى: العائد
 ٥٫۳۱۰  ۱٫۹٦۹  األم الشركة مساھمي
 )۲(  )۱٫۱٥۱(  مسیطرة غیر  حصص

  ۸۱۸  ٥٫۳۰۸ 

     العائد لكل سھم
 ٥٫٤۹  ۲٫۰٤ ۲٤ لكل سھم (فلس)ض والمخفّ  العائد األساسي



 

 

 ۷                       المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 بآالف الدنانیر البحرینیة               ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 األم الشركةالملكیة العائدة إلى مساھمي  حقوق  ۲۰۱۷
 

 
 رأس
 المال

إحتیاطي 
 قانوني

 أسھم
 خزینة

خطة  برنامج
 حوافز

 الموظفین
 أرباح

 مجموعال مستبقاة
غیر   حصص

 مسیطرة

 مجموع
 حقوق
 الملكیة

          
 ۱۱٦٫٤۹٥ ۳٫۷۹٦ ۱۱۲٫٦۹۹ ۸٫۷٥۱ )۱۸۲(  )۸٫۸۳۲( ۷٫۹٦۲ ۱۰٥٫۰۰۰  ۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 

          
 ۸۱۸ )۱٫۱٥۱( ۱٫۹٦۹ ۱٫۹٦۹ - - - -  السنة ربح

          
 ۸۱۸  )۱٫۱٥۱( ۱٫۹٦۹ ۱٫۹٦۹ - - - -  للسنةمجموع اإلیرادات والمصروفات المحتسبة 

          
 - - - )۱۹۷( - - ۱۹۷ -  القانوني اإلحتیاطي إلى المحول
 )۱٫۳۸۰( - )۱٫۳۸۰( - - )۱٫۳۸۰( - -  مشتراة خزینة أسھم صافي
 ۱۱۲ - ۱۱۲ - ۱۱۲ - - -  خطة حوافز الموظفین برنامج وفق أسھم إصدار
 )۳٦۱( - )۳٦۱( )۳٦۱( - - - -  الزكاة صندوق إلى المحول

 ۱۱٥٫٦۸٤ ۲٫٦٤٥ ۱۱۳٫۰۳۹ ۱۰٫۱٦۲ )۷۰( )۱۰٫۲۱۲( ۸٫۱٥۹ ۱۰٥٫۰۰۰  ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في  الرصید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البیانات المالیة الموحدة.جزءاً أساسیاً من ھذه  ۳٤إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 

 

 ۸                       المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 (یتبع) بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 بآالف الدنانیر البحرینیة               ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

   األم الشركةالملكیة العائدة إلى مساھمي  حقوق  ۲۰۱٦
 

 
 رأس
 المال

إحتیاطي 
 قانوني

 أسھم
 خزینة

خطة  برنامج
 حوافز

 الموظفین

 إحتیاطي
 العادلة القیمة

 لالستثمارات
 أرباح
 مجموعال مستبقاة

  حصص
 غیر مسیطرة

 مجموع
 الملكیة حقوق

           
 ۱۱۱٫۷۰۱ ۳٫۷۹۸ ۱۰۷٫۹۰۳ ۸٫۹۹۸ )۸٦( )۲۸٤( )۸٫۱۳٦( ۷٫٤۱۱ ۱۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱٦ینایر  ۱الرصید في 

           
 ۳۲۲ - ۳۲۲ - ۳۲۲ - - - -    لالستثمارات العادلة القیمة في الحركة

 )۲۳٦( - )۲۳٦( - )۲۳٦( - - - -  في أوراق مالیة استثمارات بیع
 ٥٫۳۰۸ )۲( ٥٫۳۱۰ ٥٫۳۱۰ - - - - -  السنة ربح

           
 ٥٫۳۹٤ )۲( ٥٫۳۹٦ ٥٫۳۱۰ ۸٦ - - - -  للسنةالمحتسبة مجموع اإلیرادات والمصروفات 

           
 - - - )٥٫۰۰۰( - - - - ٥٫۰۰۰   منحة أسھم إصدار
 - - - )٥٥۱( - - - ٥٥۱ -  القانوني اإلحتیاطي إلى المحول
 )٦۹٦( - )٦۹٦( - - - )٦۹٦( - -  مشتراة خزینة أسھم صافي
 ۱۰۲ - ۱۰۲ - - ۱۰۲ - - -  خطة حوافز الموظفین برنامج وفق أسھم إصدار
 )٦( - )٦( )٦( - - - - -  الزكاة صندوق إلى المحول

 ۱۱٦٫٤۹٥ ۳٫۷۹٦ ۱۱۲٫٦۹۹ ۸٫۷٥۱ - )۱۸۲( )۸٫۸۳۲( ۷٫۹٦۲ ۱۰٥٫۰۰۰  ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في  الرصید
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳٤إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 

 

 ۹          الخلیجي التجاري ش.م.بالمصرف 
 

 بیان التدفقات النقدیة الموحد
 بآالف الدنانیر البحرینیة          ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳٤إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

 ۲۰۱٦  ۲۰۱۷ إیضاح 
     أنشطة التشغیل

 )۱۸٫۰۷۱(  ۲۳٫۲۸٦  موجودات التمویالت، صافي )ـل (مدفوعات / من ةمبالغ مستلم
 )۲٦٫٥٤۸(  )۱۰٫٥٤۳(  لموجودات مشتراة لغرض التأجیر، صافيمدفوعات 

 ٦٤۳  ۷٦۰  إیراد مستلم من ودائع قصیرة األجل
 )۷٫۰٤۱(  )۷٫٥۳۳(  أرباح مدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار

 ۳۳٫۳۸۱  )٤٤٫۸۳٤(  من أصحاب حسابات االستثمار، صافي مستلمةمبالغ  /) سحوبات(
 )۲٫۹۷٦(  )٤٫٦۱۲(  لودائعا ألرباح مدفوعة مبالغ

 )۱۲٫۳٦٤(  )۱۳٫۲۲۸(  مبالغ مدفوعة للمصروفات
 ۳٫۸۷۹  ۲٫٦٤۳  مبالغ مستلمة أخرى

 )٤۰(  )٤۲۷(  مبالغ مصروفة في أعمال الخیر
 ۹٫۹٦٥  )۹۸۱(  صافي(سحوبات) / مبالغ مستلمة من حسابات جاریة للعمالء، 

 ۱۲٫۰۷۲  ٦٥٫۱۸٦  ودائع من مؤسسات مالیة، صافي
 ٥۲٫۳۳۸  )۳۹٫۲۹۰(  ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد، صافي

 )۹۸٥(  ۲٫۳۹٥  صافي مدفوعات للحساب اإلحتیاطي لدى مصرف البحرین المركزي
 ۲٫۸٤٤  ٤٫۰۱٥  إیراد صكوك مستلمة

 -  )۱٫۰٤۸(  ودائع لدى مؤسسات مالیة

 ٤۷٫۰۹۷  )۲٤٫۲۱۱(  أنشطة التشغیل الناتج من) / في (المستخدم صافي النقد

     أنشطة االستثمار
 )۳۲٫۹۸۳(  )٥۹٫۰٥٤(  شراء صكوك

 )۸٤(  -  شراء استثمارات في أوراق مالیة
 ۲۱٫۷٥۷  ۱۹٫٤٦٥  مبالغ مستلمة من بیع/ تسویة صكوك

 ۱۰٫۲۳٦  ۹۲  مبالغ مستلمة من بیع/ تسویة استثمارات في أوراق مالیة
 ۱٫۰۸۱  -  التطویرمقبوضات من بیع عقارات قید 

 ۱٫۸۰۰  ۷۰۰  من بیع استثمارات عقاریة مقبوضات
 -  )۲٤۸(  شراء استثمارات عقاریة

 ۷۰۸  ۳۹۹  أرباح مستلمة/ إیراد من استثمارات في أوراق مالیة
 )٤۲۰(  ٤۱  صافي  ،عقارات ومعدات )شراء(بیع/ 

 ۲٫۰۹٥  )۳۸٫٦۰٥(  شطة االستثمارأن نم/ الناتج  (المستخدم في)صافي النقد 

     أنشطة التمویل
 )٦۹٦(  )۱٫۳۸۰(  مدفوعات ألسھم الخزینة

 -  ٤۱٫۰۰٤  مبالغ مستلمة من تمویل متوسط األجل
 -  )٤۲٥(  مصروفات مالیة مدفوعة لتمویل متوسط األجل

 )٦۹٦(  ۳۹٫۱۹۹  أنشطة التمویل )المستخدم في/ ( من الناتجصافي النقد 

  ٤۸٫٤۹٦  )۲۳٫٦۱۷(  في النقد وما في حكمھ  الزیادة(النقص) /  صافي
 ٦٦٫۳٦۹  ۱۱٤٫۸٦٥  ینایر ۱النقد وما في حكمھ كما في 

 ۱۱٤٫۸٦٥  ۹۱٫۲٤۸  دیسمبر ۳۱النقد وما في حكمھ كما في 

     یشتمل النقد وما في حكمھ على:
     نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منھ الحساب اإلحتیاطي لدى

 ۳٦٫۱٥۱  ٥۸٫۳۲۷ ۳ البحرین المركزي)مصرف 
 ۷۸٫۷۱٤  ۳۲٫۹۲۱ ٤ یوماً أو أقل ۹۰ خالل تستحقودائع لدى مؤسسات مالیة 

  ۹۱٫۲٤۸  ۱۱٤٫۸٦٥ 



 

 

 ۱۰                  المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المقیدة الموحد ستثماربیان التغیرات في حسابات اال
 بآالف الدنانیر البحرینیة                    ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

۲۰۱۷ 
 الرصید كما في

 التغیرات خالل السنة ۲۰۱۷ینایر  ۱
 الرصید كما في

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 

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 
 المصرف
كوكیل 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

مصروفات 
إداریة 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

متوسط 
القیمة 
للسھم 

(بالدینار 
 البحریني)

المجموع 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

             
 و)، ۱سفانا لالستثمار ذ.م.م. (ریا 

NS۱۲ SPC ٦٫۳۰٤ ۱٫۰۰ ٦٫۳۰٥( ٤۰( - - - - - ٦٫۲٥٤ ۱٫۰۰ ٦٫۲٥٤ 
 - - - - - - - - - - - - )٤جناین القابضة المحدودة (ریا 

             شادن لالستثمارات  العقاریة ذ.م.م. 
 ۳٫٥۲۹ ۱٫۰۰ ۳٫٥۲۹ - - - - - )۱۲۳( ۳٫٦٥۲ ۱٫۰۰ ۳٫٦٥۲ )٥(ریا 

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

   ۱۰٫۹٤۹ )۱۷۳( - - - - -   ۱۰٫۷۷٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳٤إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 

 

 ۱۱                  المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المقیدة الموحد ستثماربیان التغیرات في حسابات اال
 بآالف الدنانیر البحرینیة                   (یتبع) ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

۲۰۱٦ 
 في كما الرصید

 السنةخالل  التغیرات ۲۰۱٦ینایر  ۱
 في كما الرصید

 ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱
 

 عدد
 الوحدات
 (باآلالف)

 متوسط
 القیمة
 للسھم

(بالدینار 
 )البحریني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 /استثمارات
(سحوبات) 

(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 تقییم إعادة
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 إجمالي
 الدخل

(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 أسھم أرباح
 مدفوعة
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 رسوم
 المصرف
 كوكیل

(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 مصروفات
 إداریة

(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

 عدد
 الوحدات
 (باآلالف)

 متوسط
 القیمة
 للسھم

(بالدینار 
 )البحریني

 المجموع
(بآالف 
 الدنانیر
 )البحرینیة

             
 و ،)۱.م.م. (ریا ذ لالستثمار سفانا

NS۱۲ SPC ۸٫۳۱۳ ۱٫۰۰ ۸٫۳۱۳ )۲٫۰۰۹( - - - - - ٦٫۳۰٤ ۱٫۰۰ ٦٫۳۰٤ 
 - - - - - - ۲٤ - )۸٫٥۲٤( ۸٫٥۰۰ ۰٫۱۸ ٤۸٫۰۸۲ )٤(ریا  المحدودة القابضة جناین

             شادن لالستثمارات  العقاریة ذ.م.م. 
 ۳٫٦٥۲ ۱٫۰۰ ۳٫٦٥۲ - - - - - )۷٦( ۳٫۷۲۸ ۱٫۰۰ ۳٫۷۲۸ )٥(ریا 
 ۹۹۳ ۰٫۳۸ ۲٫٦۳۳ - - - - - - ۹۹۳ ۰٫۳۸ ۲٫٦۳۳ )٦(ریا  المحدودة لوكاتا شركة

   ۲۱٫٥۳٤ )۱۰٫٦۰۹( - ۲٤ - - -   ۱۰٫۹٤۹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳٤إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 

 

 ۱۲                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدوالزكاة بیان مصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخیریة 
 الدنانیر البحرینیةبآالف  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 
 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

     الزكاةو  الخیریة األعمال صندوق مصادر
 ۷۲۷  ۷۲۳ ینایر ۱ في كما الرصید
 ۷  ۳٦۱ المصرف تبرعات
 ۲۹  ۱۷ اإلسالمیة للشریعة مخالفة إیرادات

 ۷٦۳  ۱٫۱۰۱ المصادر مجموع
    

     والزكاة الخیریة األعمال صندوق استخدامات
 ٤۰  ٤۲۷ خیریة لمؤسسات تبرعات

 ٤۰  ٤۲۷ االستخدامات مجموع
    

     موزع الغیر الزكاةو الخیریة األعمال صندوق  رصید
 ۷۲۳  ٦۷٤ دیسمبر  ۳۱في  كما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳٤إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 

 

 ۱۳                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 
 المنشأة  تقریر .۱

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

إدراج  تم ُمدرجة في بورصة البحرین. المصرفأسھم  .۲۰۰۳أكتوبر  ۲۰المركزي كمصرف إسالمي قطاع التجزئة بتاریخ 
ً أسھم المصرف في سوق دبي المالي   .۲۰۱۷ دیسمبر ۱۹بتاریخ  فعلیا

لقوانین مصرف البحرین المركزي وإلشراف ھیئة رقابة شرعیة لضمان إلتزام العملیات واألنشطة  المصرفتخضع أنشطة 
 بمبادئ وأحكام الشریعة اإلسالمیة.

 ت،یة لألفراد، ولذوي الدخل العالي، وللشركااستثمارصرفیة والرئیسیة على تقدیم منتجات وخدمات م المصرفتشتمل أنشطة 
وللمؤسسات المالیة. وتتنوع ھذه األنشطة لتشمل التمویل التجاري وتمویل الشركات، وتمویل المستھلكین، وإدارة الثروات، 

ستثماریة وتقدیم خدمات تمویل المشاریع حیث تلتزم جمیع ھذه األنشطة بمبادئ وأحكام الشریعة اإلسالمیة اوھیكلة منتجات 
 .مصرفللوفقاً لرأي ھیئة الرقابة الشرعیة 

 بالشركات یانب یلي فیما(معاً "المجموعة").  لھ التابعة والشركات مصرفلل المالیة البیانات على الموحدة المالیة البیانات تشتمل
 :الھامة التابعة

 
 األسھم نسبة التأسیس بلد اإلسم

 المسیطرة
(%) 

۲۰۱۷ 

 األسھم نسبة
  المسیطرة

(%) 
۲۰۱٦ 

 العمل طبیعة

.م.ب ش لإلدارة خلیجي حوافز شركة
 (م)

 زحواف نظام لصالح بأسھم اإلحتفاظ %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین
 )۲۰(إیضاح رقم  الموظفین

 العقاریة ۲ ویستور ات ھاربر
 .ش.و.ش

 فالمصر لصالح بعقارات اإلحتفاظ %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین

 العقاریة ٤ ویستتاور  ھاربر
 .ش.و.ش

 فالمصر لصالح بعقارات اإلحتفاظ %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین

 تالل"  في العقارات وبیع إلنشاء %۱۹٫۰۸ %۱۹٫۰۸  الكایمن جزر المحدودة  صروح
 "المھا

 ُمدّرةوبیع وتأجیر عقارات  لشراء %۱۰ %۱۰ الكایمن جزر الخلیج عقارات
 التعاون مجلسدول  فيللدخل 
 الخلیجي

 اإلمارات شركة  ترو ھورس العقاریة ش.ذ.م.م
العربیة 
 المتحدة 

 فالمصر لصالح بعقارات اإلحتفاظ ۱۰۰% ۱۰۰%

 
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .۲

ذه السیاسات ھ تطبیقوالتي تم تطبیقھا عند إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة. تم  الھامة المحاسبیة للسیاسات عرض یلي فیما
 من الناتجة تغییراتالتلك  بإستثناء الماضي، العام فيتم تطبیقھا  التيالمحاسبیة  السیاسات تلك معالمحاسبیة  على نحو ثابت  

 .اإلسالمیة المالیة للمؤسسات عةوالمراج المحاسبة ھیئةقِبل  من جدیدة معاییر إصدار أو مراجعة
 
 ۲۰۱۷ ینایر ۱ من المفعول الساریةجدیدة ال والتفسیرات التعدیالتو المعاییر) ۱
                                 وجد أي معاییر أو تفسیرات جدیدة صادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، والساریة المفعول تال  

 .المجموعةتوقع أن یكون لھا أثر جوھري على ممن ال ۲۰۱۷ینایر  ۱المالیة المنتھیة من أو بعد  سنةللمرة األولى لل
 
 



 

 

 ۱٤                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 البحرینیةبآالف الدنانیر  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۲

 
 بعد نافذة غیر ولكن) المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة ۲
 

 : العالیة المخاطر ذات وااللتزامات، والخسائر االئتمانیة الموجودات إضمحالل –) ۳۰معیار المحاسبة المالي رقم (
انخفاض القیمة، والخسائر  –) ۳۰أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم (

) سیحل محل معیار المحاسبة المالي ۳۰معیار المحاسبة المالي رقم ( .۲۰۱۷في  العالیة المخاطر ذاتاالئتمانیة وااللتزامات 
االستثمار في الصكوك واألسھم  -)۲٥یات، وأجزاء من معیار المحاسبة المالي رقم (المخصصات واالحتیاط -)۱۱رقم (

واألدوات المماثلة التي تعالج انخفاض القیمة. الھدف من ھذا المعیار ھو تأسیس سیاسات المحاسبة وإعداد التقاریر المالیة 
االستثمارات وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات النخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة على مختلف التمویالت اإلسالمیة، و

، والتي تمّكن على وجھ الخصوص العالیة المخاطر ذاتالمالیة اإلسالمیة (المؤسسات)، والمخصصات مقابل االلتزامات 
لمستقبلیة الخاصة اتقییم عادل للمبالغ، والتوقیت، وعدم الیقینیة المتعلقة بالتدفقات النقدیة ب القیام علىمستخدمي البیانات المالیة 

 بھذه الموجودات والمعامالت. 
 الصلةفئات، وذلك بناء على طبیعة المخاطر ذات  ۳) یصنف الموجودات والتعرضات إلى ۳۰معیار المحاسبة المالي رقم (

منھجیة ) ۱(األصول. ھذه(أي المخاطر االئتمانیة والمخاطر األخرى)، ویصف ثالث منھجیات لتقییم الخسائر لكل من فئات 
 ) منھجیة انخفاض القیمة.۳) منھجیة صافي القیمة القابلة للتحقق، و (۲الخسائر االئتمانیة، (

 لغرض ھذا المعیار، یجب تصنیف الموجودات والتعرضات ضمن الفئات التالیة:
 الموجودات والتعرضات الخاضعة للمخاطر االئتمانیة (تخضع لمنھجیة الخسائر االئتمانیة):.أ

 .مدینةالذمم ال.۱
 .التعرضات خارج المیزانیة العمومیة.۲
 .)المخزون (یخضع لمنھجیة القیمة القابلة للتحقق.ب

ج. الموجودات والتعرضات التمویلیة واالستثماریة األخرى الخاضعة للمخاطر األخرى، عدا مخاطر االئتمان (تخضع لمنھجیة 
 انخفاض القیمة)، باستثناء المخزون.

انیة للذمم المدینة والتعرضات خارج المیزانیة العمومیة تستخدم منھجیة القیاس المزدوج، والذي یتم منھجیة الخسائر االئتم
 شھراً، أو خسائر ائتمانیة متوقعة مدى الحیاة. ۱۲یموجبھا قیاس مخصص الخسارة إما كخسائر ائتمانیة متوقعة على مدى 

 
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة

) منھجیة الخسائر االئتمانیة مع نموذج تطلعي "للخسائر االئتمانیة المتوقعة". نموذج ۳۰یقدم معیار المحاسبة المالي رقم (
انخفاض القیمة الجدید سیكون واجب التطبیق على الموجودات المالیة التي تخضع لمخاطر االئتمان. كما یتطلب عدد من 

 ت المحاسبیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، مثل:الجوھریة عند تطبیق المتطلبا القرارات
 معاییر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان؛تحدید  -
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة؛ اختیار النماذج والفرضیات المناسبة لقیاس -
توقعة الخسائر االئتمانیة الماألسواق و والموازین ذات العالقة لكل نوع من المنتجات/ المستقبلیةتعیین عدد السیناریوھات  -

 المصاحبة.
 مماثلة ألغراض قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة.موجودات مالیة ل مجموعاتإعداد  -
 

 
 

 



 

 

 ۱٥                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۲

 
 (یتبع) بعد نافذة غیر ولكن) المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة ۲
 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة(یتبع)    
 

ّ  المبكر. بالتطبیق سماحال مع ،۲۰۲۰ینایر  ۱للفترات المالیة المنتھیة من أو بعد  المفعول ساري المعیار ھذا  بھ تقضي لما وفقا
 .۲۰۱۸ ینایر ۱من  بدأ�  مبكراً ) ۳۰المعیار المالي رقم ( تطبیقجمیع البنوك اإلسالمیة  على،التنظیمیة جھةال
 

دینار   ألف ۹٫٥٥۸ض حقوق المساھمین بحوالي سیخفّ  ۳۰رقم معیار المحاسبة المالي ل نتقاليمبلغ االالالمجموعة أن  وتقدر
ً بحریني  ً . ویرتبط التأثیر المقدر ۲۰۱۸ینایر  ۱كما في  تقریبا ً تمان اإلئبزیادة مخصص خسائر  أساسا  لجدیدةا متطلباتلل وفقا

 ،ة والضوابط المتعلقة بالعملیة. وتواصل المجموعة مراجعة وتنقیح والتحقق من صحة نماذج انخفاض القیمنخفاض القیمةال
 .تطبیقال عندوالتي قد تغیر التأثیر الفعلي 

 
 بیان اإللتزام )أ

تم إعداد البیانات المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. 
ً مع متطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة  ، تقوم المجموعة بإتباع المعاییر الدولیة  للمؤسسات المالیة اإلسالمیةوتماشیا

إلعداد التقاریر المالیة ذات العالقة وذلك في الحاالت التي الیوجد لھا معیار محاسبي صادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة 
 للمؤسسات اإلسالمیة.

 
 أساس اإلعداد )ب

. لمصرفاالعملة المستخدمة في إعداد البیانات المالیة الموحدة ھي الدینار البحریني، والتي تعد العملة الرئیسیة لمعامالت 
 لعادلة.ستثمارات التي یتم قیاسھا بالقیمة االبیانات المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة بإستثناء بعض اال هتم إعداد ھذ

 
 مصروفاتھا في بیان الدخل تبعاً لطبیعة المصروف.تصنف المجموعة 

 
یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة إستخدام بعض التقدیرات المحاسبیة الحساسة. كما یتطلب أیضاً من اإلدارة اإلجتھاد 

بصورة  تفي تقدیر اإلجراءات المتبعة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة. تتم مراجعة التقدیرات والفرضیا
مستمرة. یتم إحتساب التعدیالت على التقدیرات في الفترة التي تتم فیھا ھذه التعدیالت وفي أي فترة مستقبلیة متأثرة. تعتقد 
اإلدارة بأن الفرضیات المستخدمة مناسبة وبالتالي فإن البیانات المالیة للمجموعة تعكس الوضع المالي والنتائج بصورة 

دة التي تتطلب قدراً كبیراً من اإلجتھاد أو التي تتطلب فرضیات وتقدیرات مؤثرة على البیانات عادلة. إن األمور المعق
 .۲۱المالیة الموحدة مبینة في اإلیضاح رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۱٦                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۲
 

 أساس التوحید )ج
 الشركات التابعة )۱(

. توجد السیطرة المصرفالشركات التابعة ھي مؤسسات (وتشمل شركات ذات أغراض خاصة) خاضعة لسیطرة 
مؤسسة لسلطة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، في إدارة السیاسات المالیة والتشغیلیة ل مصرفللعندما یكون 

منافع من أنشطتھا. یتم توحید البیانات المالیة للشركات التابعة من تاریخ تحویل السیطرة المن أجل الحصول على 
عندما  وجود السیطرة یُفترض .إلى المجموعة ویتم التوقف عن توحید البیانات المالیة عند فقدان تلك السیطرة

 المنشأة.  التصویت في  حقوق من %٥۰ من أكثریمتلك المصرف 
الشركات ذات األغراض الخاصة ھي شركات تم إنشاؤھا لتحقیق ھدف ُمحدد وواضح كتوریق أصول معینة، 

 تمیوعادة تكون حقوق التصویت ذات أھمیة لتشغیل ھذه الشركات.  ستثماراأو تنفیذ معاملة معینة لتمویل أو 
 المقدرةو ستثمارإمتالكھ سلطة إتخاذ القرار في اال على ناءاً ب وكیل أو كمدیر یتصرف المستثمر كان إذا ما تحدید
 فيقرار تخاذ الإ سلطةالمستثمر  إمتالك إنوبالتالي مدى العالقة بین السلطة والعوائد.  العوائد في التحكم على

یحدد ما إذا كان یتصرف كمدیر او وكیل، لتحدید ما إذا كان ھناك  العوائدعلى التحكم في  مقدرةالو ستثماراال
توجد عالقة بین السلطة والعوائد، والسلطة المفوضة  عالقة بین السلطة والعوائد. إذا كان صانع القرار وكیالً، فال

. عند إتخاذ المجموعة قرارات إختیاریة، كإقراض مبالغ تفوق سیطرةالستنتاج لصانع القرار ال تؤدي إل
التسھیالت المالیة المقدمة أو تمدید الشروط لتتجاوز الشروط األصلیة، أو في حالة تغیر العالقة بین المجموعة 
والشركة ذات األغراض الخاصة، فإن المجموعة تقوم بإعادة تقییم السیطرة على الشركة ذات األغراض 

خرى األ ستثمارخاصة. تقوم المجموعة بوصفھا مؤتمنة بإدارة الموجودات المحتفظ بھا بصفة األمانة وأدوات االال
 نیابة عن المستثمرین.

 
األغراض الخاصة ضمن البیانات المالیة الموحدة للمجموعة إال في  ذاتلشركات لالیتم إضافة البیانات المالیة 

معلومات عن الموجودات الُمدارة من قبل  ۲۲حالة سیطرة المجموعة على ھذه الشركات. یتضمن اإلیضاح رقم 
 المجموعة والمحتفظ بھا بصفة األمانة.

 
 المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة)  اتستثماراال(الشركات الزمیلة في   اتستثماراال )۲(

في سیاساتھا المالیة  ولكن من دون التحكم علیھاسلطة مؤثرة المجموعة  تمارس مؤسساتالشركات الزمیلة ھي 
 .أنشطتھا منللحصول على منافع  والتشغیلیة

في الشركات الزمیلة مبدئیاً بالتكلفة ویتم زیادة أو خفض ھذه القیمة بإحتساب حصة  ستثماریتم إحتساب قیمة اال
ستثمار تنخفض القیمة الدفتریة لالالُمستثِمر من ربح أو خسارة الشركة الُمستثَمر فیھا بعد تاریخ اإلستحواذ. 

د وجود ت للقیمة الدفتریة عنبالتوزیعات المستلمة من الشركة الُمستثَمر فیھا. قد یكون من الضروري عمل تسویا
أي تغییر في حصة المستثمر في الشركة والتي قد تنتج عن تغیرات في ملكیة الشركة الُمستثَمر فیھا. عندما 

ویتم  رصفتتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتھا في الشركة الزمیلة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة إلى 
في الحاالت التي یكون على المجموعة إلتزامات قانونیة أو إعتباریة وقف إحتساب أي خسائر إضافیة، بإستثناء 

 أو في حالة قیام المجموعة بدفع مبالغ نیابة عن الشركة الزمیلة.
في  المبینّة اسةالسی  المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة بحسب  اتستثمارالل الدفتریة  القیمة إنخفاض  تقییم یتم

 (م).  ۲إیضاح رقم 
 
 
 
 

 



 

 

 ۱۷                         الخلیجي التجاري ش.م.ب المصرف
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۲

 
 أساس التوحید(یتبع) )ج

 
 معامالت تم إستبعادھا عند توحید البیانات المالیة )۳(

تم إستبعاد جمیع المعامالت واألرصدة، وأي أرباح غیر محققة نتجت عن عملیات مع شركات المجموعة عند 
ً إستبعاد األرباح الناتجة من المعامالت التي تتم بین المجموعة  إعداد البیانات المالیة الموحدة. كما تم أیضا

 المجموعة في ھذه الشركات. ویتم استثمارحد والشركات الزمیلة والتي تم إحتسابھا بطریقة حقوق الملكیة إلى 
ً إستبعاد الخسائرغیر المحققة بالطریقة ذاتھا، ولكن إلى الحد بحیث التكون ھناك أدلة على حدوث أي  أیضا
إنخفاض في القیمة. تم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة والشركات الزمیلة عند الضرورة وذلك 

 سات التي تطبقھا المجموعة.لضمان توافقھا مع السیا
 

 معامالت بالعمالت األجنبیة )د
یتم إحتساب البنود المتضمنة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة بالعملة اإلقتصادیة الرئیسیة للبیئة التي تعمل فیھا 

العملة التي تستخدمھا المجموعة المجموعة ("عملة التعامل"). یتم إعداد البیانات المالیة الموحدة بالدینار البحریني وھي 
 في معامالتھا وكذلك في إعداد البیانات المالیة.

یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة. 
مثل ھذه المعامالت ومن تحویل الموجودات یتم إحتساب األرباح والخسائر الناتجة عن فرق العملة الناتجة عن سداد 

والمطلوبات النقدیة والتي تتم بالعمالت األجنبیة في بیان الدخل وبسعر الصرف السائد في نھایة السنة. یتم إحتساب فروقات 
ظھر تفي أوراق مالیة والتي  ات ستثمارالالعملة الناتجة عن البنود غیر المالیة والتي تظھر بالقیمة السوقیة، كبعض ا

.إن العمالت المستخدمة من قِبل شركات ات ستثمارالبالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، في إحتیاطي القیمة العادلة ل
المجموعة ھي إما الدینار البحریني أو الدوالر األمریكي والذي یرتبط بالدینار البحریني. وعلیھ، لن تنتج فروقات من 

المجموعة والتي لھا عملة تعامل تختلف عن العملة المستخدمة في إعداد البیانات المالیة تحویل البیانات المالیة لشركات 
 الموحدة.

 
 

 في أوراق مالیة اتاستثمار )ھـ
 األوراق يفات ستثماراالفي صكوك. یُستثنى من  اتاستثماروفي أوراق مالیة  اتاستثمارستثمارات على اال ھذهتشتمل 

 (ج)). ۲(إیضاح رقم  الملكیة حقوق بطریقة محتسبة اتاستثمارشركات تابعة وفي  اتاستثمارمالیة كالً من ال
 التصنیف )۱(

 مصنفة وأدوات دیون في اتاستثمارك مصنفة أدوات إلى المالیة األوراق في ھااتاستثمار المجموعة تصنف
 دفوعاتم تكون التي  اتستثماراال ھي دیون في اتاستثمارك المصنفة األدوات. الملكیة حقوق في اتاستثمارك

  تاستثمارالا ھي الملكیة حقوق في اتاستثمارك المصنفة األدوات. معلومة أو ثابتة فیھا المال ورأس األرباح
 اتذ موجودات لھا أدوات تتضمن والتي دیون في اتاستثمارك المصنفة األدوات ممیزات فیھا التتوافر التي
 .مطلوباتھا جمیع خصم بعد قیمة

 
 :الدین أدوات

فقط عندما تتم إدارة ھذه األدوات  بالتكلفة المطفأة تظھر التيو دیون في اتاستثمارك األدوات تصنیف یتم
بتعاقدات على أساس العائد أو عندما الیتم اإلحتفاظ بھا لغرض المتاجرة أو عندما التكون ضمن الفئة التي تظھر 

تكلفة في دیون تظھر بال اتاستثمارفي أدوات مصنفة ك ستثماربالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. یتضمن اال
 في صكوك متوسطة وطویلة األجل. اتاستثمارالمطفأة على 

 
 ات في أدوات الدین تظھر بالتكلفة المطفأة، وتتكون من الصكوك فقط.ستثمارجمیع اال

 
 



 

 

 ۱۸                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۲

 استثمارات في أوراق مالیة (یتبع) ھـ)
 

 التصنیف (یتبع) )۱(
 
 : الملكیة حقوق في  اتستثمارالا

 بالقیمة تظھر) ۱: التالیة الفئات إلى الملكیة حقوق في اتاستثمارك مصنفة أدوات في  اتستثمارالا تصنیف یتم
 إستراتیجیة مع متناسقة الملكیة، حقوق خالل من العادلة بالقیمة تظھر) ۲ أو الدخل بیان خالل من العادلة

 .ستثماراال
 

 باقياً واحداً في أوراق مالیة مصنّف بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، وتصنّف استثماریمتلك البنك 
 ات  بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة.ستثماراال
 

 اإلحتساب وإلغاء اإلحتساب )۲(
في أوراق مالیة في تاریخ المعاملة وھو التاریخ الذي تقوم المجموعة فیھ بالتعاقد لشراء  ستثماریتم إحتساب اال

 تعاقدیة لھذه األداة.أو بیع الموجودات، أو التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في شروط 
عندما تنعدم حقوق إستالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عندما تقوم  ستثماریتم إلغاء إحتساب اال

 المجموعة بنقل جمیع مخاطر وعوائد حقوق الملكیة بشكل جوھري.
 

 القیاس )۳(
یتم مبدئیاً قیاس االستثمارات  في أوراق مالیة بالقیمة العادلة، وھي قیمة المقابل المدفوع. یتم مبدئیاً إحتساب 
تكالیف معامالت االستثمارات  التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل كمصروفات في بیان الدخل. أما 

 ج تكالیف معامالتھا ضمن اإلحتساب المبدئي.مالیة، فیتم إدراالوراق األاالستثمارات األخرى في 
 

اإلحتساب المبدئي، یتم إعادة قیاس االستثمارات  المصنفة كاستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان  بعد
المصنفة كاستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة بالقیمة العادلة. یتم .الدخل واالستثمارات

بالقیمة  رتظھإحتساب األرباح والخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة العادلة لالستثمارات  المصنفة كاستثمارات 
باح بیان الدخل. یتم إحتساب األر العادلة من خالل بیان الدخل في الفترة التي تنشأ فیھا ھذه التغیرات وذلك في

لالستثمارات  المصنفة كاستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل تغیرات القیمة العادلة والخسائر الناتجة عن 
حقوق الملكیة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد ویتم عرضھا ضمن بند منفصل إلحتیاطي القیمة 

ق الملكیة. یراعى عند إحتساب أرباح أو خسائر تغیرات القیمة العادلة الفصل ضمن حقو العادلة لالستثمارات
حسابات االستثمار. عند بیع االستثمارات   أصحاببین الجزء المتعلق بحقوق الملكیة والجزء المتعلق بحقوق 

لھا عند تحصیالمصنفة كاستثمارات تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، أو عند إنخفاض قیمتھا، أو 
أو إستبعادھا، یتم تحویل أرباح تلك االستثمارات  أو خسائرھا المتراكمة والتي تم إحتسابھا سابقاً ضمن بیان 

 التغیرات في حقوق الملكیة إلى بیان الدخل.
 

بعد اإلحتساب المبدئي، یتم قیاس االستثمارات  في دیون والتي الیتم تصنیفھا ضمن االستثمارات  التي تظھر 
بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الربح الفعلي بعد طرح أي مخصصات 

 نخفاض في القیمة.اإل
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۱۹                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۲

 في أوراق مالیة (یتبع) اتاستثمار )ھـ
 

 مبادئ القیاس )٤( 
 قیاس التكلفة المطفأة

أو مطلوبات مالیة ھي المبلغ الذي تم قیاس الموجودات أو المطلوبات المالیة بھ عند  التكلفة المطفأة لموجودات
اإلحتساب المبدئي، بعد طرح مدفوعات المبلغ األساسي، وإضافة أو طرح اإلطفاء المتراكم بإستخدام معدل 

رة مباشرة خفاض (بصوالربح الفعلي ألي فرق بین المبلغ المحتسب مبدئیاً ومبلغ اإلستحقاق، مخصوماً منھ أي إن
أو عن طریق إستخدام حساب مخصصات) في القیمة أو عدم إمكانیة التحصیل. یشتمل معدل الربح الفعلي على 

 جمیع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تعتبر جزءاً أساسیاً من معدل الربح الفعلي.
 قیاس القیمة العادلة

لة موجودات أو سداد مطلوبات بین طرفین ملّمین بالمعاملة وبشروط القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن بھ مباد
المجموعة بقیاس القیمة العادلة لألداة المالیة باستخدام األسعار المدرجة في  تقوم. تجاریة عادلة بتاریخ القیاس

 لھذه األداة متى ما توفرت.  نشطسوق 
 قد. لعادلةا القیمة إلحتساب معروفةتقییم  تقنیات ،العادلة بالقیمة مدرجة الغیر اتستثمارالل المجموعة تستخدم
 على اًءابن تقدیرھا یتم ولكن سوقیاً، بعضھا أو النماذج ھذه في إدخالھا یتم التي البیانات جمیع مالحظة الیمكن

 لمالزمةا والمخاطر العوائد وقیاس السوق توقعات تمثل التقییم نماذج في إدخالھا یتم التي المعلومات. فرضیات
 .المالیة األدوات لھذه
 نم وغیرھا السیولة، مخاطر والطلب، العرض فروقات من عائد على للحصول التقییم تعدیالت تسجیل یتم

 .ادلةع بصورة  اتستثمارالا قیمة لقیاس ومناسبة ضروریة ھذه التقییم تعدیالت بأن اإلدارة تعتقد. العوامل
 

 حا ً ات  بالتكلفة مطروستثمارأخرى مناسبة إلحتساب القیمة العادلة، تظھر االإذا لم تتوفر أسعار مدرجة أو طرق 
 منھا مخصصات انخفاض القیمة.

 
 موجودات التمویالت   )و

موجودات التمویالت ھي عبارة عن عقود تمویالت متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة تكون مدفوعاتھا ذات طبیعة 
وتشتمل ھذه الموجودات على تمویالت بعقود مرابحة، ومشاركة، وإستصناع، ووكالة. یتم ثابتة أو قابلة للتحدید. 

قیاس موجودات التمویالت من تاریخ نشأتھا وتظھر بالتكلفة المطفأة بعد طرح مخصصات اإلنخفاض في القیمة، إن 
 وجدت.

 
 ودائع لدى ومن مؤسسات مالیة، ومؤسسات غیر مالیة، وأفراد   )ز

على ھیئة عقود متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. تكون ھذه الودائع في  المصرفالغ مودعة من وإلى تشتمل على مب
 العادة قصیرة األجل وتظھر بتكلفتھا المطفأة.

 
 النقد وما في حكمھ  )ح

لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة، یشتمل النقد وما في حكمھ على نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منھ حساب 
خالل ثالثة أشھر أو أقل من  تستحقاإلحتیاطي لدى مصرف البحرین المركزي)، وكذلك ودائع لدى مؤسسات مالیة 

تاریخ تمویلھا، والتي تتعرض لمخاطر غیر جوھریة ناتجة من تغیرات القیمة العادلة والتي تستخدمھا المجموعة 
 إلدارة إلتزاماتھا قصیرة األجل.

 
 

 
 

 



 

 

 ۲۰                         ش.م.ب المصرف الخلیجي التجاري
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۲
 

 موجودات مشتراة لغرض التأجیر )ط
الموجودات المشتراة لغرض التأجیر (اإلجارة المنتھیة بالتملیك) بالتكلفة بعد طرح اإلستھالك المتراكم وأي إنخفاض  تظھر

ً لشروط التأجیر، تنتقل ملكیة الموجودات الُمؤجرة للمستأجر في نھایة مدة عقد التأجیر، شریطة تسدید في القیمة.  وفقا
ك وفقاً لطریقة القسط الثابت على مدى فترة التأجیر. تقوم المجموعة في تاریخ یتم إحتساب اإلستھال جمیع أقساط اإلیجار.

كل بیان للمركز المالي بتقییم إمكانیة وجود أي دلیل موضوعي على حدوث إنخفاض في قیمة الموجودات المشتراة لغرض 
مستحقة)  ودات (شاملة أقساط إیجاراتالتأجیر. یتم إحتساب خسائر اإلنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة الدفتریة للموج

 والقیمة القابلة لإلسترداد. تُحّمل خسائر اإلنخفاض في القیمة (إن وجدت) في بیان الدخل.
 

 عقاریة اتاستثمار )ي
یتم تصنیف العقارات المحتفظ بھا لغرض التأجیر، أو لغرض اإلستفادة من الزیادة في قیمتھا، أو المحتفظ بھا لكال الغرضین 

 بسعر التكلفة بعد طرح مصروفات االستھالك ومخصصات اإلنخفاض یةستثماراال العقارات. یتم تقییم یةاستثمار كعقارات
 تتضمن العقاري. ستثمارفي القیمة، إن وجدت. یشتمل سعر التكلفة على مصروفات لھا عالقة مباشرة بعملیة إقتناء اال

 و للف،عقاري محتفظ بھا لغرض اإلستفادة من الزیادة في قیمتھا  استثمارمصنفة ك أراضي  قطع العقاریة  اتستثمارالا
 .االیجارات لتحصیل بھا محتفظیة ستثمارالعقارات اال تتضمن مباني

 
 . سنة ۲٥ خالل إستھالكھا یتم المباني. إستھالكھا الیتم األرض

 
 تطویرال قیدعقارات   )ك

لتصل  دةالمتكب تكالیفوال االعتیادي، العمل سیاق في البیع لغرض تطویرھا تم فلل منلتطویر ا قیدعقارات  تتكون
، أیھما أقل. حققتلتطویر بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للا قیدعقارات حتساب إ. یتم للبیع القابلة الوضعیةبالعقارات إلى 

 التطویر نم االنتھاء تكالیفمطروحاً منھ  االعتیادي، العمل سیاق فيصافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع المقدر 
 .البیع ومصروفات

 
 عقارات ومعدات )ل

تظھر العقارات والمعدات بالتكلفة بعد طرح اإلستھالك المتراكم ومخصصات اإلنخفاض في القیمة، إن وجدت. تشتمل 
الثابت على مدى العمر  العقارات على أرض الیتم إستھالكھا.یتم إستھالك المعدات األخرى بإستخدام طریقة القسط

سنوات. یتم مراجعة القیمة المتبقیة والعمر اإلفتراضي للموجودات  ٥إلى  ۳بین  اإلفتراضي المقدر لھا والذي یتراوح ما
 وتعدیلھا إذا تطلب األمر في تاریخ كل بیان للمركز المالي.

 
 إنخفاض قیمة الموجودات م)

 الموجودات المالیة
كل بیان للمركز المالي بتقییم وجود أي دلیل موضوعي على حدوث إنخفاض في قیمة أي من تقوم المجموعة في تاریخ 

الموجودات. األدلة الموضوعیة على اإلنخفاض في قیمة الموجودات المالیة یمكن أن تشمل عجز أو تأخر المقترض في 
روط ال تعتبرھا المجموعة مثالیة في ظروف السداد، أو إعادة ھیكلة التمویل أو المبلغ المدفوع مقدماً من قبل المجموعة بش

أخرى، أو وجود مؤشرات على أن المقترض أو الُمصِدر سیعلن إفالسھ، أو الركود في سوق نشطة لألوراق المالیة، أو 
أي معلومات ُمالحظة تتعلق بمجموعة من الموجودات كتغیرات سلبیة في وضع مدفوعات المقترضین أو الُمصِدر في 

األوضاع اإلقتصادیة المتالزمة مع العجز في المجموعة. إضافة إلى ذلك، فإن وجود أي إنخفاض جوھري المجموعة، أو 
أو إنخفاض لفترة طویلة في القیمة العادلة بسعر أقل من سعر التكلفة لالستثمارات في األوراق المالیة یعتبر دلیالً على 

 إنخفاض القیمة.
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 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۲
 

 (یتبع) إنخفاض قیمة الموجودات )م
 

 الموجودات المالیة التي تظھر بالتكلفة المطفأة
. ةالمدین والذمم دیون في اتاستثمارك مصنفة أدوات في اتاستثمارو التمویالت موجودات على الموجودات ھذه تشتمل

 الموجودات ھذهل الدفتریة القیمة بین بالفرق المطفأة بالتكلفة تظھر التي التمویل موجودات قیمة في اإلنخفاض قیاس یتم
 الخسائر إحتساب یتم. الموجودات لھذه األصلي الفعلي الربح بمعدل مخفّضة المتوقعة النقدیة للتدفقات الحالیة والقیمة المالیة

 يف اإلنخفاض خسائر إنكماش إلى الحق حدث یؤدي عندما. القیمة في اإلنخفاض مخصصات حساب في الدخل بیان في
تم طرحھا السابقة ی تاألصول المشطوبة في السنوا من المسترجعة المبالغ. الدخل بیان في الخسائر ھذه عكس یتم القیمة،

 داتالموجو قیمة إلنخفاض أدلة أي اإلعتبار بعین المجموعة تأخذفي بیان الدخل.  القیمة إنخفاض مخصصاتمجموع  من
 .وجماعي فردي أساس على المطفأة بالتكلفة تظھر التي المالیة

 
ة التي بصورة فردیة. جمیع الموجودات المالییتم تقییم اإلنخفاض في القیمة لجمیع الموجودات المالیة التي تعتبر جوھریة 

وجدت غیر منخفضة القیمة بصورة فردیة یتم فحصھا بشكل جماعي إلنخفاض القیمة الذي تم تكبّده ولكن لم یتم تحدیده 
 بعد. الموجودات المالیة التي ال تعتبر جوھریة بصورة فردیة یتم تقییم اإلنخفاض في قیمتھا عن طریق جمع تلك الموجودات

 التي لھا خصائص مخاطر متشابھة.
 
 في حقوق الملكیة التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة ات ستثمارالا

في األسھم المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة والتي تظھر بالقیمة العادلة، یعتبر وجود  ات ستثمارالفي حالة ا
أي إنخفاض جوھري أو أي إنخفاض لفترة طویلة في القیمة العادلة لألوراق المالیة وبسعر أقل من سعر التكلفة دلیالً على 

من تكلفتھ،  %۳۰یكون جوھریاً عندما تنخفض بنسبة تفوق  حدوث إنخفاض في قیمتھا. تَعتبر المجموعة أن اإلنخفاض
والتي  -أشھر إنخفاضاً لفترة طویلة. وفي حالة وجود مثل ھذه الدالئل، یتم تحویل الخسائر المتراكمة  تسعةولمدة تتجاوز 

 ستثمارة ذلك االقیم تظھر بحساب الفرق بین تكلفة اإلستحواذ وبین القیمة العادلة الحالیة، بعد طرح أي خسائر إنخفاض في
ً  -تم إحتسابھا سابقاً في بیان الدخل  فاض عكس خسائر مخصصات اإلنخ من بیان حقوق الملكیة إلى بیان الدخل. یتم الحقا

 في حقوق الملكیة، والتي تم إحتسابھا في بیان الدخل، من خالل حقوق الملكیة. ستثمارفي قیمة أدوات اال
 

ً  التي تظھر ات ستثمارالبالنسبة ل  قیاس اتأدو نخفاض في القیمة بسبب عدم توفـّرمنھا مخصص اإل بالتكلفة مطروحا
 ستثماراعادلة، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على حدوث إنخفاض في قیمة كل القیمة لل ةموثوق

عن طریق تقییم المؤشرات المالیة أو التشغیلیة أو اإلقتصادیة. یتم إحتساب مخصص إنخفاض في القیمة إذا كانت القیمة 
 .ستثمارالتقدیریة القابلة لإلسترجاع أقل من تكلفة اال

 
 الموجودات غیر المالیة

 بیان كل تاریخ في) أعاله مبینة الغیر المالیة(الموجودات  المالیة غیر لموجوداتھا الدفتریة القیمة بمراجعة المجموعة تقوم
 القیمة رتقدی یتم الدالئل، ھذه مثل وجود عند. قیمتھا في إنخفاض حدوث یثبت قد دلیل أي وجود لتقییم المالي للمركز
 العادلة ھابقیمت أو المستغلة بقیمتھا إما موجودات ألي لإلسترجاع القابلة القیمة تقدر. الموجودات لھذه إسترجاعھا المتوقع

 قیمتھا وجوداتم ألي الدفتریة القیمة تجاوزت إذا القیمة في اإلنخفاض خسائر تحتسب. أكبر أیھما البیع، تكالیف طرح بعد
 فقط القیمة يف اإلنخفاض خسائر عكس یتم. الدخل بیان في اإلنخفاض خسائر إحتساب یتم. إسترجاعھا المتوقع التقدیریة

  .ھاإسترجاع المتوقع القیمة لتحدید المستخدمة التقدیرات تغیّر وعند الخسائر ھذه إنتفاء تبین مؤشرات وجود عند
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 المحاسبیة الھامة (یتبع) . السیاسات۲
 

 إنخفاض قیمة الموجودات (یتبع) م)
 

تقدیر القیمة المستغلة، یتم تخفیض التدفقات النقدیة المتوقعة إلى قیمتھا الحالیة بإستخدام معدل خصم یعكس تقییم  عند
السوق الحالي للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر المحددة لموجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدیة. تحتسب خسائر اإلنخفاض 

ي موجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدیة قیمتھا التقدیریة المتوقع إسترجاعھا. في القیمة إذا تجاوزت القیمة الدفتریة أل
یتم إحتساب خسائر اإلنخفاض في القیمة في بیان الدخل. یتم عكس خسائر اإلنخفاض في القیمة فقط عند وجود مؤشرات 

لمحتسبة ترجاعھا. الیتم إطفاء الشھرة اتبین إنتفاء ھذه الخسائر وعند تغیّر التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة المتوقع إس
على حده وإنما یتم إختبارھا سنویاً إلنخفاض القیمة ویتم إحتسابھا بالتكلفة بعد طرح الخسائر المتراكمة لإلنخفاض في 

، لم یحتسب ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  .حده على المحتسبة الشھرة قیمة في اإلنخفاض خسائر عكس الیتمالقیمة. 
 ھرة. المصرف أي ش

 
 حسابات جاریة للعمالء )ن

 مالتالمعا قیاس یتم. المصرف قبل من إستالمھا عند) یةستثماراال(غیر  الجاریة الحسابات في األرصدة إحتساب یتم
 في الدفتریة ھابقیمت الحسابات ھذه قیاس یتم. التعاقد بتاریخ المصرف قِبل من وإستالمھا تحقیقھا المتوقع النقدیة بالقیمة
 .المحاسبیة الفترة نھایة

 
 ستثمارحسابات اال حقوق أصحابحقوق  )س

صرف ولھ حریة التغیر مقیدة،  استثمارحسابات  في المصرفأمواالً یحتفظ بھا  ستثمارتمثل حقوق أصحاب حسابات اال
أموالھم بالطریقة التي یراھا مناسبة من غیر وضع  استثمارب المصرف ستثمارھا. یخول أصحاب حسابات االاستثمارفي 

 ھذه األموال. استثمارقیود من حیث المكان والطریقة والغرض من 
 

. من إجمالي اإلیراد من حسابات ستثماررسوم إدارة (رسوم مضارب) على أصحاب حقوق اال المصرفیحتسب 
اطي توفیر المخصصات، واإلحتیاطیات (إحتی بعد ثمارست، یتم تخصیص اإلیراد العائد إلى أصحاب حسابات االستثماراال

كمضارب. یتم تخصیص اإلیراد من قبل إدارة  المصرف) وبعد طرح حصة ستثمارمعادلة األرباح وإحتیاطي مخاطر اال
یتم تخصیص اإلیراد من قبل  .ستثمارضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بھا بموجب شروط حسابات اال المصرف

. یتم تخصیص الدخل ستثمارعة ضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بھا بموجب شروط حسابات االإدارة المجمو
فقط بین حاملي األسھم وأصحاب حسابات  ستثمارالمكتسب من مجموعة الموجودات الممولة من حقوق حاملي حسابات اال

ال والیتم تحمیلھا على أصحاب حسابات ات. یتحمل المصرف المصروفات اإلداریة المتعلقة بإدارة ھذه األموستثماراال
 . ستثماراال
 

ً على حقوق ملكیة المساھمین. ال تخضع المبالغ المستردة من ھذه  ً جماعیا ً محدداً ومخصصا یفرض البنك مخصصا
 وحقوق ملكیة المساھمین.  ستثمارالموجودات منخفضة القیمة للتخصیص بین حاملي حسابات اال

 
بقیمتھا الدفتریة وتشمل المبالغ المحتفظ بھا في إحتیاطیات معادلة األرباح ومخاطر االستثمارات.  ستثمارتظھر حسابات اال

من إیرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم المضارب، وذلك  المصرفإحتیاطي معادلة األرباح ھو المبلغ الذي یخصصھ 
تثمارات . إحتیاطي مخاطر االستثمار ھو المبلغ بھدف المحافظة على مستوى معین من العوائد ألصحاب الودائع من االس

من إیرادات أصحاب حسابات االستثمار، بعد إحتساب رسوم المضارب، وذلك لغرض تعویض  المصرفالذي یخصصھ 
أي خسائر مستقبلیة قد یتعرض لھا أصحاب حسابات االستثمار. ینتج عن إنشاء ھذه االحتیاطیات زیادة في المطلوبات 

 أصحاب حسابات االستثمار. المتعلقة بحقوق
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 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۲
 

 المقیدة ستثمارحسابات اال )ع
المقیدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب ھذه الحسابات المقیدة وما شابھھا حیث یقوم  ستثمارحسابات االتمثل 

 ثمارستأموال حسابات اال استثماربإدارتھا إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. یتم  استثماربصفتھ مدیر  المصرف
ه الحسابات. الیتم إدراج الموجودات المحتفظ بھا تحت ھذا المقیدة في مشاریع محددة بناءاً على توجیھات أصحاب ھذ

 في البیانات المالیة الموحدة.  المجموعةالتصنیف ضمن موجودات 
 

 الضمانات المالیة )ف
الضمانات المالیة ھي عقود تـُلزم المجموعة القیام بدفعات محددة لتعویض حامل الضمان عن الخسارة التي یتكبدھا بسبب 

معین عن تسدید دفعات عند حلول أجلھا وفقاً لشروط أداة الدین. یتم إحتساب عقد الضمان المالي من تاریخ فشل َمدین 
إصداره. یتم إحتساب المطلوبات الناشئة من عقود الضمانات المالیة بالقیمة الحالیة للدفعات المقدرة، وذلك عندما یصبح 

 تسدید ھذه الدفعات وفقاً لعقد الضمان محتمالً.
 

 أسھم الخزینة )ص
یتم إحتساب المبلغ المدفوع والذي یشمل جمیع المصروفات التي لھا عالقة مباشرة بعملیة اإلستحواذ على أسھم الخزینة 

 تمیفي بیان حقوق الملكیة. یظھر المبلغ المستلم من بیع أسھم الخزینة في البیانات المالیة كتغیر في حقوق الملكیة. ال
 في بیان الدخل من بیع أسھم الخزینة.حتساب أي ربح أو خسارة إ
 

 اإلحتیاطي القانوني )ق
بالمائة من ربح السنة إلى اإلحتیاطي  ۱۰، یتم تحویل نسبة ۲۰۰۱بموجب متطلبات قانون الشركات التجاریة البحریني لسنة 

بالمائة  ٥۰ اإلحتیاطي نسبة القانوني والذي الیتم توزیعھ عادة إال في حال التصفیة. یجوز إیقاف ھذا اإلستقطاع عندما یبلغ
 المدفوع. المصرفمن رأس مال 

 
 إحتساب اإلیراد )ر

 
 على أساس الفترة الزمنیة التي یغطیھا العقد بإستخدام معدل الربح الفعلي.إیراد عقود المرابحات والوكاالت یتم إحتساب 

 
 التي تبدأ وتنتھي خالل فترة مالیة واحدة في والمضاربة بعقود المشاركةالمتعلقة  المصرفیتم إحتساب أرباح وخسائر 

بیان الدخل وقت تصفیتھا (إنتھاء العقد). إذا كانت ھذه العقود تتخلل أكثر من فترة مالیة، یتم إحتساب األرباح بالمقدار 
 عقد.الالذي توزع فیھ ھذه األرباح خالل تلك الفترة ووفقاً لنسبة المشاركة في األرباح المنصوص علیھا في 

 
 وھامش الربح بإستخدام طریقة نسبة اإلنجاز. إیراد اإلستصناعیحتسب 

 
(اإلجارة المنتھیة بالتملیك) بالتناسب مع الفترة الزمنیة التي یغطیھا  إیراد الموجودات المشتراة لغرض التأجیریتم إحتساب 

 اإلیجار.
 

بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنیة  الودائع وتكالیف إیراداتوكذلك  الصكوك من إیرادیتم إحتساب 
 التي تغطیھا ھذه األدوات.

 
 عند نشوء حق اإلستالم. إیرادات أرباح األسھمیتم إحتساب 

 
 بطریقة القسط الثابت على فترة عقد اإلیجار. اإلیجار یرادإ إحتساب یتم
 
 
 



 

 

 ۲٤                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۲
 

 إحتساب اإلیراد (یتبع) ر)
 

ً  الرسوم وإیرادات العموالت تعتبر فأة ویتم بالتكلفة المطمن معدل الربح الفعلي لألدوات المالیة التي تظھر  جزءاً رئیسیا
إضافتھا عند قیاس معدل الربح الفعلي لھذه الموجودات المالیة. یتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى، بما في ذلك 
رسوم خدمة الحسابات، وعمولة البیع، ورسوم اإلدارة، ورسوم عرض وترتیب األسھم، ورسوم ترتیب التكتالت، متى تم 

 .تقدیم الخدمات ذات العالقة
 

 اإلیرادات المخالفة للشریعة اإلسالمیة )ش
بعدم إحتساب أي إیراد من مصدر یتنافى مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. لذلك، تَُجنّب جمیع اإلیرادات  المصرفیلتزم 

 في أعمال الخیر. المصرفالمخالفة للشریعة اإلسالمیة إلى حساب األعمال الخیریة التي یستخدمھا 
 

 الزكاة )ت
، وبإستخدام طریقة صافي الموجودات. ""الزكاة) ۹تقوم المجموعة بإحتساب الزكاة وفقاً لمعیار المحاسبة المالیة رقم (

تقوم المجموعة بإخراج الزكاة على اإلحتیاطي القانوني واألرباح المستبقاة في نھایة السنة في حین یتوجب على المساھمین 
بإحتساب نسبة الزكاة الواجب على المساھمین إخراجھا بصورة سنویة.  المصرفإخراج ما تبقى من مبلغ الزكاة. یقوم 

غیر  ات مارستثالتقوم ھیئة الرقابة الشرعیة بالموافقة على النسبة التي تم إحتسابھا إلخراج الزكاة. إن إخراج الزكاة عن ا
 أصحاب ھذه الحسابات.ولیة ؤمسالمقیدة والحسابات األخرى ھو من 

 
 الموظفینمنافع  )ث

 المنافع قصیرة األجل )۱(
تقاس منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم ویتم إحتسابھا كمصروفات متى تم تقدیم الخدمة 
ذات العالقة. یتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعھ ضمن مكافآت نقدیة قصیرة األجل أو خطط مشاركة في 

انوني أو حكمي نتیجة لخدمات سابقة قام الموظفون بتقدیمھا وأن ھذا األرباح إذا كان على المجموعة إلتزام ق
 اإللتزام یمكن قیاسھ بطریقة موثوقة.

 
 منافع نھایة الخدمة )۲(

أمین ن حسب نظام الھیئة العامة للتییتم تغطیة حقوق التقاعد والحقوق اإلجتماعیة الخاصة بالموظفین البحرینی
ومن  المصرفدة"، حیث یتم بموجبھ تحصیل إشتراكات شھریة من اإلجتماعي، وھو "نظام إشتراكات محد

كمصروف في بیان الدخل  المصرفالموظفین على أساس نسبة مئویة ثابتة من الراتب. یتم إحتساب مساھمة 
 متى إستُِحقت.

 
ً لنصوص قانون العمل  یستحق الموظفون األجانب الذین یعملون بعقود عمل ثابتة مكافأة نھایة خدمة وفقا
البحریني، وذلك على أساس مدة الخدمة والتعویض النھائي. یتم عمل مخصص لھذه اإللتزامات غیر الممولة 

 .مالیةال البیاناتوذلك على إفتراض أن جمیع الموظفین قد تركوا العمل في تاریخ 
 

 تصنف ھذه المنافع على أساس "نظام منافع محددة" ویتم إحتساب أي زیادة أو نقص فیھا في بیان الدخل.
 

ویة والموظفون شھریاً بنسبة مئ المصرفكذلك نظام توفیر إختیاري للموظفین، حیث یساھم  المصرفیوجد لدى 
. یصنف ھذا المصرفأعضاؤه موظفون في ثابتة من الراتب. تتم إدارة ھذا البرنامج من قبل مجلس أمناء 

كمصروفات في بیان الدخل  المصرفالبرنامج في طبیعتھ كنظام إشتراكات محددة، ویتم إحتساب مساھمات 
 متى إستُِحقت.

 
 
 



 

 

 ۲٥                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۲
 

 منافع الموظفین (یتبع) ث)
 

  الموظفین حوافز برنامج )۳(
 القیمةب كمصروف،الموظفین على أساس َمنح أسھم  فزاحو برنامج وفق للموظفین الممنوحة األسھم إحتساب یتم

. یتم تعدیل حلمنمع زیادة مقابلة في حقوق الملكیة على فترة استحقاق الموظفین لھذه ا المنح بتاریخ لألسھم العادلة
المبلغ المحتسب كمصروف لیعكس بذلك عدد األسھم الممنوحة والتي من المتوقع استیفاء شروط الخدمات 

ط الخدمات ستوفي شروت لمالتي  المنحوفقاً لعدد األخیر  فيلھا، لیكون المبلغ المحتسب  غیر سوقي وشروط األداء
 بتاریخ المنح. لھا سوقيال غیر وشروط األداء

 
 الشروط، ھذه مثل لتعكسالقیمة العادلة بتاریخ المنح ب ھاقیاس یتم فإنھ استحقاق، شروط التملك التي منحلل بالنسبة 

 .والفعلیة المتوقعة النتائج بین الفرق یصل ما ھناك یوجد وال
 

 أعضاء مجلس اإلدارةأرباح األسھم ومكافآت  )خ
 تحتسب أرباح األسھم ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كمطلوبات في الفترة التي یتم اإلعالن عنھا.

 
 اإلحتساب في تاریخ التداول )ذ

 التاریخ ھوو التداول، تاریخ في اإلعتیادیة بالطریقة تمت والتي المالیة الموجودات وبیع شراء عملیات جمیع إحتساب یتم
 .الموجودات بیع أو بشراء المجموعة فیھ قامت الذي

 
 التسویات )ض

یتم تسویة الموجودات والمطلوبات المالیة فقط عندما تكون ھناك حقوق تسویة قانونیة أو حقوق تسویة من وحي الشریعة 
 ت معاً.قابلة للتنفیذ وتعتزم المجموعة القیام إما بسداد صافي المبلغ، أو بتسجیل الموجودات وسداد المطلوبا

 
 المخصصات )ظ

ن یمك المصرفیتم إحتساب مخصصات، بناءاً على أحداث سابقة، عندما تكون ھناك إلتزامات قانونیة أو ُحكمیة على 
 قیاسھا بطریقة موثوقة مع إحتمال الحاجة لتدفقات ذات منافع إقتصادیة یتم من خاللھا سداد تلك اإللتزامات.

 
 ستثماروحسابات أصحاب اال ودائعال حمایة برنامج )غ

 و دائعالو حمایة ببرنامج الجاریة والحسابات استثمار حسابات في المصرف لدى بھا یحتفظ التي األموال تغطیة یتم
) لسنة ۳٤مصرف البحرین المركزي وفقاً لقرار رقم ( أنظمة بموجب تأسیسھ تم الذي("البرنامج")  ستثمارحسابات اال

۲۰۱۰. 
 وسقف ة،ومحدد معینة إلستبعادات وتخضع المصرف لدى بھا یحتفظ التي المستحقة الحسابات كل على البرنامج یطبق

 .الودائع حمایة ومجلس الودائع حمایة برنامج تأسیسب المتعلقة األنظمة من وغیرھا المبالغ لمجموع
 

 الموجودات حیازة استرداد  ) أأ
یتم تملك العقارات في بعض األحیان بعد غلق الرھن على موجودات التمویالت متخلفة السداد والمتعثرة. یتم قیاس 

 العقارات المستردة بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصاً مصاریف البیع، أیھما أقل. 
 

 األجل متوسط تمویل)   أب
 یسجلو لتعاقدافي تاریخ  التمویل إحتساب یتم. مرابحةعقد  خاللمن  علیھ الحصول تم تمویل األجل المتوسط التمویل یمثل

 بالتكلفة المطفأة.
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 لدى البنوكنقد وأرصدة  .۳
 

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ٦٫۸۸۸  ۸٫۱۳٤ نقد
 ۱۷٫۱۱۲  ۲٤٫٤٦۱ البنوك لدى أرصدة

    :المركزي البحرین مصرف لدى حسابات
 ۱۲٫۱٥۱  ۲٥٫۷۳۲ حساب جاري - 
 ۱۹٫۸٥٥  ۱۷٫٤٦۰ حساب اإلحتیاطي - 

 ۷٥٫۷۸۷  ٥٦٫۰۰٦ 
 
 

 المركزي غیر متوفر ألغراض العملیات الیومیة.حساب اإلحتیاطي لدى مصرف البحرین 
 
 

 مالیة مؤسسات لدى ودائع .٤
 

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ۷۸٫۷٥۷  ۳۳٫۹۹٦ والوكاالت المرابحات ودائع إجمالي
 )٤۳(  )۲۷( مؤجلة أرباح: یُطرح

 ۳۳٫۹٦۹  ۷۸٫۷۱٤ 
 

 
  ).%۱٫٥۳: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱( %۱٫٥۹ نسبة ۲۰۱۷بلغ متوسط الربح السنوي على الودائع لدى مؤسسات مالیة لسنة 

 ).۷۸٫۷۱٤: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( بحریني دینار ۳۲٫۹۲۱ أقل أو یوم ۹۰ خالل المستحقة المالیة الودائع بلغت
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 التمویالت موجودات .٥
 

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ۳۳٤٫٦۳۲  ۳۳٥٫۰٦٤ مرابحة
 ۸٫۷٦٥  ٦٫۹۱۸ مشاركة

 ۲۹٫۳۸٦  ۲۱٫٤۸۲ وكالة
 ۱٫۱٥٥  ۱٫۱۳۷ مضاربة
 ۷  - إستصناع

 ۳٦٤٫٦۰۱  ۳۷۳٫۹٤٥ 
 )۱٥٫۱٦٤(  )٦٫۷۳۰( محددة - القیمة في اإلنخفاض مخصصات: یُطرح
 )۳٫٤۰٤(  )۳٫۳٦۷( جماعیة - القیمة في اإلنخفاض مخصصات: یُطرح

 ۳٥٤٫٥۰٤  ۳٥٥٫۳۷۷ 
 

 ألف دینار بحریني).  ۳۱٫۰۰٤: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني ( ۲۳٫۰۳۹تشتمل عقود المرابحة على أرباح مؤجلة تبلغ 
 
 

 الحركة في مخصصات اإلنخفاض في القیمة كما یلي:
 

 اإلجمالي جماعیة محددة ۲۰۱۷
    

 ۱۸٫٥٦۸ ۳٫٤۰٤ ۱٥٫۱٦٤ ۲۰۱۷ ینایر ۱ في
 ٤٫۷٥۷ )۳۷( ٤٫۷۹٤ )۱۹(إیضاح  السنة مخصص صافي
 )۱۳٫۲۲۸( - )۱۳٫۲۲۸( شطب

 ۱۰٫۰۹۷ ۳٫۳٦۷ ٦٫۷۳۰ ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في

 
 

 اإلجمالي جماعیة محددة ۲۰۱٦
    

 ۱۳٫۷٦۸ ۳٫٤۸٤ ۱۰٫۲۸٤ ۲۰۱٦ ینایر ۱ في
 ۷٫٦۰٦ (۸۰) ۷٫٦۸٦ )۱۹(إیضاح  السنة مخصص صافي
 )۲٫۸۰٦( - )۲٫۸۰٦( شطب

 ۱۸٫٥٦۸ ۳٫٤۰٤ ۱٥٫۱٦٤ ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ في
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 صكوكال في اتاستثمار .٦
 

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

    المطفأةبالتكلفة  – دین أدوات
 ۷۳٫٤٤۳  ۱۱۳٫۲۰۰ * ةسعرصكوك مُ  - 
 ۷۱۱  ۱٤۷ ة سعرصكوك غیر مُ  - 

 ۱۱۳٫۳٤۷  ۷٤٫۱٥٤ 

 
 ألف ۱٫۰۲۱: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني ( ۱٫٤۱۷محددة في القیمة تبلغ  إنخفاض مخصصات على الدین أدوات تشتمل
 ).بحریني دینار

 
) بحریني دینار ألف ٥۸۹: ۲۰۱٦( بحریني دینار ألف ۳۹٦ بمبلغ القیمة إلنخفاض مخصصاتحتساب إالسنة، تم  خالل
 .المطفأة بالتكلفة تظھر التيو المسعرة غیر الدین أدوات على

 
 .دینار ألف ٤۱٫۳۰۸ بقیمةمقابل تمویل متوسط األجل  مرھونة دینار ألف ٤۸٫۸۸۸بقیمة  صكوك تتضمن* 

 
 

 التأجیر لغرض مشتراة موجودات. ۷
 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

    التكلفة
 ۷٥٫۳۲٦  ۱۰٤٫۸۱٦ ینایر ۱ في

 ٤۰٫۸٦٦  ۲۱٫۸۷۳ السنة خالل إضافات
 )۱۱٫۳۷٦(  )٦٫٦۹٤( السنة خالل تسویات/  سداد

 ۱۰٤٫۸۱٦  ۱۱۹٫۹۹٥ دیسمبر ۳۱ في
    

    المتراكم اإلستھالك
 ۷٫٥۱٥  ۱۱٫۹۷۷ ینایر ۱ في

 ۷٫٦۱۱  ۱۳٫٤۱٥ السنة إستھالك
 )۳٫۱٤۹(  )۲٫٥۹۰( السنة خالل سداد

 ۱۱٫۹۷۷  ۲۲٫۸۰۲ دیسمبر ۳۱ في

 ۹۲٫۸۳۹  ۹۷٫۱۹۳ دیسمبر ۳۱ في الدفتریة القیمة صافي
 

ألف دینار بحریني).  ۲٫٥۷۳: ۲۰۱٦( ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ألف دینار بحریني في  ۸٫٥۹۰بلغت أقساط اإلیجارات المستحقة 
ألف دینار  ۹٥۹: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني ( ۱٫۰٥۲ بمبلغصافیة من مخصصات جماعیة  ھيأقساط اإلیجارات المستحقة 

مخصصات اإلنخفاض في القیمة المحتسبة على أقساط  بلغت ). الشيء: ۲۰۱٦( ۷۹بحریني) ومخصصات محددة بمبلغ 
 ).بحریني دینار ألف ۲۳٦: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱دینار بحریني ( ألف ۱۷۳اإلیجارات المستحقة خالل السنة 

 
دینار ألف  ۸۸٫۹۸٤صافي القیمة الدفتریة لموجودات مشتراة لغرض التأجیر على تمویالت للمستھلكین بلغت  یتضمن

 .ألف دینار بحریني) ۸۸٫۲۷۷: ۲۰۱٦بحریني (
 



 

 

 ۲۹                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
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 مالیة أوراق في اتاستثمار .۸

 
 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

    الدخل بیان خالل من العادلة بالقیمة
 ۱٥٫۱٤۸  ۱۳٫۱٤۸ ة (بالقیمة العادلة)سعرأسھم حقوق ملكیة غیر مُ  - 
    

    الملكیة حقوق بیان خالل من العادلة بالقیمة
 بالتكلفة تظھر( سعرةم غیرملكیة  حقوقأسھم  - 

 ۳۹٫۹۷۳  ۳۹٫۰٥٥ ویُطرح منھا اإلنخفاض في القیمة)*   

 ٥۲٫۲۰۳  ٥٥٫۱۲۱ 

 
 في اتثماراست على الملكیة حقوق بیان خالل من العادلة بالقیمة تظھر والتي المسعرة غیرال الملكیة حقوق أسھم تتضمن* 

 بعد التكلفةب  اتستثمارالا ھذه إحتساب یتم. لھا بالترویج المجموعة قامت مشاریع في اتاستثمار تمثل أو مقفلة شركات
 لتخارجا المجموعة تنوي. العادلة للقیمة موثوقة قیاس أداة أو السوق سعر توفر لعدم وذلك القیمة إنخفاض مخصص طرح

ً   اتستثمارالا ھذه من  وأ األصول األساسیة بیع أو إستراتیجیة، بیع عملیات أو خاصة، عروض طریق عن إما أساسا
 .عام أولي طرح طریق عن

 
: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ألف دینار بحریني ( ۱٫۳۱۱مخصصات اإلنخفاض في القیمة التي تم إحتسابھا خالل السنة  بلغت

 حقوق الملكیة التي تظھر بالتكلفة.  أسھمألف دینار بحریني) على  ۱٫۸٥۲
 

ً  بالتكلفة سعرةم غیرال الملكیة حقوق أسھم تظھر  ۱۲٫۸۷٦ تھاقیم تبلغ والتي القیمة في إنخفاض مخصصات منھا مطروحا
 مخفضة استثمارات بشطبالمجموعة  قامتخالل السنة، ألف دینار بحریني).  ۱۰٫٤۹۳: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني (

 ) بحریني دینار ألف ٥٫۱۱۱: ۲۰۱٦(  بحریني دینار ألف ۲٫۹۸۸ بقیمة  بالكامل
 

 عقاریة اتاستثمار .۹
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ مباني أراضي 
 المجموع المجموع   

     التكلفة
 ۲۰٫۲۲۳ ۲۲٫۸٦٦ ۳٫۲٤٦ ۱۹٫٦۲۰ ینایر ۱ في

 ٥٫۰۸۸ ٥٤۲ ۲٤۸ ۲۹٤ إضافة
 )۲٫٤٤٥( )۱٫۰۸٤( )٦۳۱( )٤٥۳( بیع

 - )۷۹۰( )۷۹۰( - )۱۹ یضاحإ(االنخفاض مخصصات

 ۲۲٫۸٦٦ ۲۱٫٥۳٤ ۲٫۰۷۳ ۱۹٫٤٦۱ دیسمبر ۳۱ في
     متراكم إستھالك

 ۱٫۱٥۲ ۱٫۳٥۸ ۱٫۳٥۸ - ینایر ۱ في
 ۲٦۱ ۷۳ ۷۳ - السنة إستھالك

 )٥٥( )٦۰( )٦۰( - بیع

 ۱٫۳٥۸ ۱٫۳۷۱ ۱٫۳۷۱ - دیسمبر ۳۱ في

 ۲۱٫٥۰۸ ۲۰٫۱٦۳ ۷۰۲ ۱۹٫٤٦۱ دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة في 
 

 ألف دینار. تم تعدیل القیمة الدفتریة لتعكس ھذه الخسارة. ۷۹۰بعد نھایة السنة، قامت المجموعة ببیع مبنى بخسارة بلغت 
 



 

 

 ۳۰                         التجاري ش.م.بالمصرف الخلیجي 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 ومعدات عقارات. ۱۰
 

 

  أرض
 و أثاث

 تجھیزات
 أجھزة
 حاسوب

 مركبات
 ومعدات
 أخرى

قید  أعمال
 اإلنشاء

۲۰۱۷ 
 اإلجمالي

۲۰۱٦ 
 اإلجمالي

        
        التكلفة

 ۱٥٫۸۹٦ ۱٦٫۲۱٦ ٦۹۱ ٤۹٥ ۳٫۹۳۹ ٤٫۳۷۷ ٦٫۷۱٤ ینایر ۱ في
 ٤٦۳ ۳۹۱ ۱۹۷ ٤۲ ۱۳٦ ۱٦ - إضافات
 - - )۸۸۸( ۱۰ ۸٤۸ ۳۰ - رسملة
 )۱٤۳( )٤۳۸( - )٥( )٤۳۳( - - استبعاد

 ۱٦٫۲۱٦ ۱٦٫۱٦۹ - ٥٤۲ ٤٫٤۹۰ ٤٫٤۲۳ ٦٫۷۱٤ دیسمبر ۳۱ في

        المتراكم اإلستھالك
 ۷٫٦۱۱ ۸٫۰۰۸ - ۳٥۸ ۳٫٥۳۲ ٤٫۱۱۸ - ینایر ۱ في

 ٤۹۷ ٤۱۱ - ٥۳ ۲٦۸ ۹۰ - السنة إستھالك
 )۱۰۰( )٥( - )٥( - - - استبعاد

 ۸٫۰۰۸ ۸٫٤۱٤ - ٤۰٦ ۳٫۸۰۰ ٤٫۲۰۸ - دیسمبر ۳۱ في
        

 ۳۱ في الدفتریة القیمة صافي
 ۸٫۲۰۸ ۷٫۷٥٥ - ۱۳٦ ٦۹۰ ۲۱٥ ٦٫۷۱٤ ۲۰۱۷دیسمبر 

        الدفتریة القیمة صافي
  ۸٫۲۰۸ ٦۹۱ ۱۳۷ ٤۰۷ ۲٥۹ ٦٫۷۱٤ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في

 
 

 وأفراد مالیة غیر مؤسسات من ودائع .۱۱
 

 دیسمبر ۳۱ 
 دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۷

۲۲۰۱٦ 
    

 ٤٦٫۰۷۷  ۱٤٫٤۱۷ مالیة غیر مؤسسات
 ٥٤٫٥۷۲  ٤٦٫۹٤۲ أفراد

 ٦۱٫۳٥۹  ۱۰۰٫٦٤۹ 
 

: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني ( ۱٫۸٥٦ بقیمةوتشمل أرباح مؤجلة  ووكالة تمثل ھذه المبالغ ودائع في صیغة عقود مرابحة
 ).بحریني دینار ألف ۲٫٥۰۱

 
 األجل متوسط تمویل. ۱۲

 
صكوك  في باستثماراتدینار بحریني مضمونة  ألف ٤۱٫۳۰۸بمبلغ متوسطة األجل  ةمرابح تسھیلینعلى  المصرفالسنة، حصل  خالل
ألف دینار بحریني. ٤۸٫۸۸۸ بقیمة



 
 

 

 ۳۱                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 
 أخرى مطلوبات.۱۳
 

 دیسمبر ۳۱ 
 دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۷

۲۰۱٦ 
    

 ۲٫۹٤٥   ۲٫۸٦۰ مستحقة مضاربات أرباح
 ۲٥۱  ۱۸۹ للموظفین دائنة ذمم

 ۷۲۳  ٦۷٤ )۱۲(صفحة  الدفع مستحقة وزكاة خیریة أعمال
 ۱۱۱  ۲۷ إستصناع عقود مستحقات

 ٤٫۲۸۱  ٤٫۲۰۳ مستحقة ومصروفات أخرى دائنة ذمم

 ۷٫۹٥۳  ۸٫۳۱۱ 
 
 

 ستثماراال حسابات حاملي حقوق.۱٤
 كما یةالتال الموجودات في مشتركة بصورة ھااستثمارب ویقوم ستثماراال حسابات حاملي من المستلمة األموال المصرف یدمج

 :دیسمبر ۳۱ في
 
 دیسمبر ۳۱ 

 دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۷
۲۰۱٦ 

    
 ۱۷٫۱۱۲  ۲٤٫٤٦۱ البنوك لدى أرصدة
 ۱۹٫۸٥٥  ۱۷٫٤٦۰ المركزي البحرین مصرف لدى اإلحتیاطي حساب
 ۷۸٫۷۱٤  ۳۳٫۹٦۹ مالیة مؤسسات لدى ودائع
 ۷۳٫٤٤٤  ۱۱۳٫۱۹۹ صكوك – دیون في كاستثمارات مصنفة أدوات

 ۲۱٥٫٥۲٦  ۱۷۰٫۷۲۹ التمویالت موجودات

 ۳٥۹٫۸۱۸  ٤۰٤٫٦٥۱ 
 
 

 ).الشيء: ۲۰۱٦( ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في  ال شيء ستثمارمخاطر اال إحتیاطي رصیدو معادلة األرباح  إحتیاطي رصید بلغ
 

 ھماألس حاملي بین ستثماراال حسابات حاملي حقوق من الممولة الموجودات مجموعة من فقط المكتسب الدخل تخصیص یتم
 .ستثماراال حسابات على إداریة مصروفات أي المصرف یحتسب لم. اتستثماراالحسابات  وأصحاب

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۳۲                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 (یتبع) االستثمار حسابات حاملي حقوق. ۱٤
 

 :االستثمار حسابات أصحابالمصرف و  مساھمي بین ةالموزع ااألرباح متوسط یلي فیما
 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
 مساھمي 

 المصرف
 أصحاب
 حسابات
 االستثمار

 مساھمي 
 المصرف

 أصحاب
 حسابات
 االستثمار

 %۲۱٫٥٤ %۷۸٫٤٦  %۲٦٫٦٦ %۷۳٫۳٤ * شھریة مضاربة
 %۳۰٫۷۷ %٦۹٫۲۳  %٤۱٫٤۲ %٥۸٫٥۸ شھور ۳ مضاربة
 %۳۳٫۲۱ %٦٦٫۷۹  %٤٤٫۷۰ %٥٥٫۳۰ أشھر ٦ مضاربة
 %٥۳٫۱۷ %٤٦٫۸۳  %٦۲٫۰۱ %۳۷٫۹۹ شھر ۱۲ مضاربة
 %٥۷٫٤٤ %٤۲٫٥٦  %۱۹٫٤٥ %۸۰٫٥٥ شھر ۱۸ مضاربة
 %٦۱٫٥۹ %۳۸٫٤۱  %۷٤٫۳۷ %۲٥٫٦۳ شھر ۲٤ مضاربة
 - -  %۸۷٫۷۸ %۱۲٫۲۲ شھر ۳٦ مضاربة

 
 الطلب تحت مضاربة وحساباتالوافر و  التوفیرو حسابات تتضمن*
 

بمتوسط حصة المضارب  مقارنة) %٥۳٫٥۷:  ۲۰۱٦( %٤۱٫۸٦ االستثمار أرباح إجمالي من كنسبة المضارب حصة بلغت، السنة خالل
 ).%۱۱٫۲۳: ۲۰۱٦( %۱٦٫۹٤ متوسطھا بلغ مضارب رسوم عن تنازل البنك فإن وبالتالي،. االستثمار حسابات أصحاب معالتعاقدیة 

 
 اعد أخرى أسس على المستلمة األخرى واألموال الجاریة الحسابات استثمار من المحققة األرباح فيالمصرف  یتشارك ال

 . المضاربة عقود
 

جمیع األموال التي تم جمعھا من أصحاب حسابات االستثمار یتم تخصیصھا للموجودات على أساس األولویة، بعد تجنیب مبلغ نقدي محدد 
 وودائع لدى البنوك بغرض المحافظة على السیولة.

 
 

 المال رأس. ۱٥
  
 دیسمبر ۳۱ 

 دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۷
۲۰۱٦ 

    
    :بھ المصرح

 ۳۰۰٫۰۰۰  ۳۰۰٫۰۰۰ دینار بحریني للسھم الواحد ۰٫۱۰۰عادي بواقع سھم  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

    :والمدفوع الصادر
 )۱٫۰٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۱٦سھم عادي ( ۱٫۰٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 ۱۰٥٫۰۰۰  ۱۰٥٫۰۰۰ دینار بحریني للسھم الواحد ۰٫۱۰۰بواقع 
 

 فئة واحدة فقط من أسھم حقوق الملكیة ویتمتع حملة ھذه األسھم بحقوق تصویت متساویة. المصرفیوجد لدى 
 

 ).۸۳٫٤۸۰٫۸٤۰: ۲۰۱٦سھماً ( ۹۰٫٦٤٤٫۱۱۳بأسھم خزینة تبلغ  المصرف، یحتفظ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بتاریخ 
 
 



 

 

 ۳۳                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 
 

 . رأس المال (یتبع)۱٥
 

أو أكثر من عدد  %٥فیما یلي بیان بأسماء وجنسیات المساھمین الرئیسیین وعدد األسھم التي یملكونھا والتي تمثل نسبة 
 األسھم المتداولة:

 

 األسھم عدد الجنسیة 

 من النسبة
 عدد إجمالي

 المتداولة األسھم
(%) 

 ٤۷٫۰۰ ٤۹۳٫٤۹۰٫۹۱۸ البحرین تش المالیة *إف إمجموعة جي 
 ۹٫۹۸ ۱۰٤٫۷۷۹٫۱۱۰ اإلمارات المحدودة غولدیلوكس االستثمار شركة

 ۸٫٤۱ ۸۸٫۳۲۲٫٤۲٥ اإلمارات .م.عش اإلسالمي اإلمارات مصرف
 ۸٫۱۹ ۸٦٫۰۰۰٫۳٤٦ البحرین .م.بشالخلیجي التجاري  المصرف

 
 أصولحتفاظ بھا في شركة تم اإل )%٤۷: ۲۰۱٦( المصرفمن رأس مال  %٤۷ھذه األسھم  تمثل ،۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  كما*

 .ةالمالی التقاریر ألغراض للمصرف األم الشركة تعتبر والتي ة،تش المالیإف إمجموعة جي  عن نیابة التجاري الخلیجي المصرف
 
 

 الصكوك من إیراد. ۱٦
 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ۳٫۲۰٥  ٤٫٦۲۸ صكوك - دین أدوات من أرباح
 )۲۰۳(  ۱۰۸ صكوك بیع من / (خسائر)أرباح

 ٤٫۷۳٦  ۳٫۰۰۲ 
 
 

 الموظفین تكلفة. ۱۷
 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ٥٫۱٥۲  ٥٫٦۷۹ ومنافع قصیرة األجل رواتب
 ۷۸۹  ۸٥۲ إجتماعیة تأمینات مصروفات
 ٤۷  ۱٤۳ األخرى الموظفین مصروفات

 ٦٫٦۷٥٫  ٤۹۸۸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۳٤                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 أخرى  تشغیلیة مصروفات.۱۸
 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ۱٫۱۳۲  ۱٫۱۱٤ الَمكاتب تكلفة
 ۱٫۲۲۱  ۱٫۲٥٦ وتسویق إعالنات تكالیف
 ٥۱۳  ۷٥۷ مھنیة أتعاب
 ٤۳۰  ٤٤٦ المعلومات تقنیة

 ۱۰۸  ۳٥٦ اإلدارة مجلس مصروفات
 ۲٥۷  ۳۱۳ اإلتصاالت مصروفات
 ٤۳۰  ٥۳۷ التوزیع قنوات مصروفات
 ۹۸۰  ۹۹۱ أخرى إداریة مصروفات
 ٤۹۷  ٤۱۱  إستھالك مصروفات

 ٦٫۱۸۱  ٥٫٥٦۸ 
 
 

 القیمة في اإلنخفاض مخصصات.۱۹
 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ۷٫٦۰٦  ٤٫۷٥۷ )٥ رقم(إیضاح  التمویالت موجودات
 ٥۸۹  ۳۹٦ )٦(إیضاح رقم  صكوكفي  استثمارات

 ۲۳٦  ۱۷۳ )۷ رقم(إیضاح  مستحقة إیجارات أقساط
 ۱٫۸٥۲  ۱٫۳۱۱ )۸ رقم(إیضاح  الملكیة حقوق خالل من العادلة بالقیمة تظھر استثمارات
 -  ۷۹۰ )۹ رقمعقاریة (إیضاح  استثمارات
 ۱٫۰۰٤  ٤۳ أخرى موجودات

 )۲٫۳٦٦(  - سابقا مشطوبة أصول من مستردة مبالغ
 

۷٫٤۷۰ 
  

۸٫۹۲۱ 
 
 

 . نظام حوافز الموظفین باألسھم۲۰
أغراض خاصة، لإلحتفاظ بأسھم أسست المجموعة شركة حوافز خلیجي لإلدارة ش.م.ب (م) ("حوافز")، وھي شركة ذات 

 المستفیدین وفق النظام.
 

على نظام حوافز الموظفین باألسھم  ۲۰۱٥مارس  ۳۰وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة الذي عقد بتاریخ 
تم منح م، ی("النظام")، والذي یتفق مع الممارسات السلیمة للمكافآت لمصرف البحرین المركزي. طبقاً لنظام الحوافز باألسھ

 كمكافأة نظیر أدائھم. المصرفبعض الموظفین المؤھلین أسھم 
 

وفقاً للنظام، فإن أسھم المنحة لكل سنة أداء ستستحق مباشرة ولكن سیتم إصدارھا على فترة ثالث سنوات من تاریخ المنح. 
ببیعھا  ؤجلة، وبعد ذلك یسمح للموظفینتخضع أسھم المنحة لفترة إحتفاظ إضافیة تمتد لستة أشھر من تاریخ إنتھاء الفترة الم

مصادرة ب لمصرففي السوق بدون أي شروط. یسمح النظام للجنة التعیینات والمكافآت والحوكمة اإلداریة التابعة لمجلس إدارة ا
 أو إلغاء األسھم غیر الممنوحة، إذا كان ذلك مناسباً، في بعض الحاالت المعینة.

 
ً ( ٤٫٦٤۳٫۷٦۷كة حوافز تحتفظ بما مجموعھ ، كانت شر۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  سھماً).  ٦٫۲۷۷٫٦۳۲: ۲۰۱٦سھما

ً ( ۱٫۰۹۱٫۹٦۲خالل السنة، تم منح  ً لشروط النظام وتخضع لفترة  ۲٫٥٥۱٫۷۷۰: ۲۰۱٦سھما سھماً)  إلى الموظفین وفقا
 ).۸٥٥٫۹٦٦: ۲۰۱٦سھماً للموظفین ( ۱٫٦۳۳٫۸٦٦خالل السنة قام المصرف بتحویل   الثالث سنوات.



 

 

 ۳٥                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 التقدیرات ھذه لتطبیق إتخاذھا تم التي والقرارات الھامة المحاسبیة التقدیرات.۲۱
بعمل تقدیرات وإفتراضات تؤثر في مبالغ تم اإلعالن عنھا لموجودات ومطلوبات وذلك خالل الفترة المالیة  المصرفیقوم 

المقبلة. یتم تقییم التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر وبناءاً على الخبرة وعوامل أخرى، كتوقعات ألحداث مستقبلیة یُفترض 
 بأنھا معقولة في مثل تلك الظروف.

 
 األحكام

 ات ستثمارالتصنیف ا
في دیون  ماراستثإما بتصنیفھ كأدوات  استثمارخالل عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، تقرر اإلدارة عند شراء أي 

كیة وتظھر في حقوق المل استثماروتظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة أو بالتكلفة المطفأة، أو تقرر تصنیفھ كأدوات 
ة تجاه ھذا نیة اإلدار استثمارالعادلة من خالل حقوق الملكیة أو بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. یعكس تصنیف كل  بالقیمة

 (ھـ)). ۲ رقم لمعاملة محاسبیة مختلفة بناءاً على تصنیفھ (راجع إیضاح استثمارویخضع كل  ستثماراال

 شركات ذات أغراض خاصة
 صرفالمھ. یقوم اتاستثمارأساساً لیُّمكن المستثمرین من المشاركة في بتأسیس شركات ذات أغراض خاصة  المصرفیقوم 

وخدمات إستشاریة لھذه الشركات، یؤدي تقدیم مثل ھذه الخدمات إلى قیام المجموعة  اتاستثماربتوفیر خدمات إداریة، إدارة 
دارة ھذه الشركات نیابة عن عمالئھ الذین یمثلون أطرافاً خارجیة بإ المصرفبإتخاذ قرارات نیابة عن ھذه الشركات. یقوم 

 .ات ستثمارالمستفیدة من ھذه ا
 

مارس ی المصرفبتوحید بیانات الشركات ذات األغراض الخاصة التي الیسیطر علیھا. لتحدید ما إذا كان  المصرفالیقوم 
لمخاطر ومنافع ھذه  المصرفالسیطرة على ھذه الشركات، یتم قیاس األھداف من أنشطة ھذه الشركات، ومدى تعرض 

الشركات، وكذلك نیة المجموعة ومقدرتھا على إتخاذ قرارات تشغیلیة نیابة عن ھذه الشركات ومدى إستفادة المجموعة من 
 تنفیذ مثل ھذه القرارات.

 التقدیرات
 في حقوق الملكیة اتاستثمارفي قیمة  اإلنخفاض

تقوم المجموعة بتحدید االنخفاض في قیمة االستثمارات التي تظھر بالقیمة العادلة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على 
 اضإنخف أو جوھري إنخفاض أي وجود تحدید إن .انخفاض جوھري أو طویل الفترة في القیمة العادلة ألقل من سعر التكلفة

 .بتقدیرات القیام یتطلب طویلة لفترة

من  %۳۰، تَعتبر المجموعة أن اإلنخفاض یكون جوھریاً عندما تنخفض قیمتھ العادلة بنسبة تفوق سعرةفي حالة األسھم المُ 
 أشھر إنخفاضاً لفترة طویلة. ۹تكلفتھ، كما تَعتبر المجموعة أن أي إنخفاض في قیمة األسھم بأقل من تكلفتھا ولمدة تتجاوز 

 نخفاضإ على موضوعیة أدلة أي ھناك كانت إذا ما بتقدیر المجموعة تقوم بالتكلفة، تظھر والتي الُمسعرة غیر األسھم حالة في
 القیمة كونت عندما اإلنخفاض إحتساب یتم. اإلقتصادیة أو التشغیلیة أو المالیة المؤشرات تقییم طریق عن استثمار كل قیمة

 .ستثماراال تكلفة من أقل لإلسترجاع القابلة المقدرة



 ۳٦                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) التقدیرات ھذه لتطبیق إتخاذھا تم التي والقرارات الھامة المحاسبیة التقدیرات .۲۱

 التقدیرات (یتبع)
 

ات  ستثمارات بالتكلفة، یتم تقدیر القیمة القابلة لإلسترداد لھذه االستثمارعندما ال تتوفر القیمة العادلة بسھولة، وتظھر اال
 لفحص اإلنخفاض في قیمتھا.

 
 المالي الوضع في تدھور على دالئل وجود ضمنھا من التي العوامل بعض بتقییم المصرف یقوم التقدیرات، بھذه القیام عند

. والتمویلیة شغیلیةالت النقدیة والتدفقات التكنولوجیة، والتغیرات فیھ، تعمل الذي والقطاع الصناعة وأداء فیھا، الُمستثَمر للشركة
ً  تعدیالً  القیمة في إنخفاض ألي الحالي التقییم یتطلب أن متوفرة، معلومات على بناءاً  الممكن، من  لدفتریةا للقیمة جوھریا

 .التقییمات لھذه المستخدمة التقدیرات في جوھریة تغیرات بسبب القادمة المالیة السنة خالل وذلك  اتستثمارالل
 

 ُمسعرة غیر ملكیة حقوق ألسھم العادلة القیمة
 أطراف مع معامالت إستخدام وتشمل. تقییم أسالیب بإستخدام الُمسعّرة غیر  اتستثمارالل العادلة القیمة بتحدید المجموعة تقوم
 دواتأل السوق مضاعفات أو المخصومة النقدیة التدفقات تحلیل إستخدام أو)، وجدت(إن  بھا للقیام ومستعدة بالمعاملة ُملّمة

 تم يالت الشركات عن المتوفرة والمعلومات السوق حالة على بناءاً  محددة، فترة في العادلة القیمة توقعات أخذ یتم. مشابھة
 أي دتأكی الیمكن. بدقة تحدیدھا الیمكن لذلك مؤثرة، وأحكام مؤكدة غیر معلومات على مبنیة التوقعات ھذه. فیھا ستثماراال

 توفرة،م معلومات على بناءاً  معقول، بحد الممكن).من المالیة بالقوة واإلحتفاظ األرباح تحقیق مواصلة(مثل  مستقبلیة أحداث
ً  تعدیالً  یتطلب ما اإلفتراضات عن مختلفة القادمة المالیة السنة خالل النتائج تكون أن  . اتستثمارالل الدفتریة للقیمة جوھریا
 

األحكام والقواعد الھامة إلختیار المنھج الذي یعكس أفضل قیاس للقیمة العادلة  تقوم المجموعة متمثلة في مجلس اإلدارة بوضع
ات. إن إختیار النماذج المستخدمة للتقییم خالل الفترة المشمولة بالتقریر لھ تأثیر جوھري على القیمة العادلة ستثمارلال
 قام المصرف بتبني طریقة مضاعف اكتساب السعر ات  وعلى المبالغ التي تم عرضھا في البیانات المالیة الموحدة.ستثمارلال

 لتقییم أسھم حقوق الملكیة الغیر ُمسعّرة.
 

في  %٥والذي یؤدي إلى زیادة أو نقص بنسبة  ات ستثمارالالتأثیر المحتمل إلستخدام البدائل اإلفتراضیة الممكنة لتقییم ا إن
دیسمبر  ۳۱ألف دینار بحریني ( ٦٥۰التي تم عرضھا بمبلغ مضاعفات السوق قد ینتج عنھ زیادة أو نقص في القیمة العادلة 

 ألف دینار بحریني). ھذا التأثیر سیقابلھ تسجیل أرباح أو خسائر من قِبل المجموعة. ۷٥۷: ۲۰۱٦
 

 التمویالت موجودات قیمة إنخفاض
ً للسیاسة المحاسبیة المبینة في اإلیضاح رقم  تقییم مدى اإلنخفاض في قیمة ). یتم م(۲یتم تقییم موجودات التمویالت وفقا

التعرضات لكل عمیل على حده وبناءاً على التقدیرات التي تقوم بھا اإلدارة للقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقع إستالمھا. 
و ضمانات. أعند تقییم ھذه التدفقات النقدیة، تقوم اإلدارة بتقییم للوضع المالي للعمیل والقیمة الصافیة المتحققة ألي موجودات 

یقوم قسم إدارة المخاطر وبصفة محایدة بمعاینة جدارة الموجودات التي إنخفضت قیمتھا كٌل على حده، كما یقوم بتقییم 
 اإلستراتیجیة المتاحة للخروج من ھذه األزمة وتقییم التدفقات النقدیة المتوقع إستالمھا.

 
ات التمویالت التي لھا صفات مخاطر إئتمانیة متشابھة (أي بناءاً لغرض تقییم حدوث أي إنخفاض في القیمة، یتم تجمیع موجود

، ونوع الضمانات، ووضع المتأخرات، والعوامل األخرى ذات العالقة). تتم مراجعة الطریقة والفرضیات األصول نوععلى 
رة دوریة وذلك المستقبلیة بصوالتي تُبنى علیھا عملیة التصنیف وكذلك عملیة مراجعة وتقدیر مبالغ ومواعید التدفقات النقدیة 

بھدف خفض أي فروقات قد تنتج بین تقدیرات الخسائر والخسائر الحقیقیة. ترى اإلدارة بأن المستوى الحالي للمخصصات 
 مناسب وال حاجة ألي مخصصات إضافیة لخسائر اإلنخفاض في القیمة على أساس جماعي.

 
 
 



 ۳۷                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 
 (یتبع) التقدیرات ھذه لتطبیق إتخاذھا تم التي والقرارات الھامة المحاسبیة التقدیرات. ۲۱

 
 التطویرقید  لعقارات للتحقق القابلة القیمة صافي تقدیر
سعر البیع المقدر  وھالتطویر بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. صافي القیمة القابلة للتحقق  قیدالعقارات  تظھر

ً في سیاق العمل االعتیادي  طویر، الت قیدة بتقدیر تكلفة إنجاز العقارات منھ مصروفات البیع المقدرة. قامت اإلدار مطروحا
في  للتحقق القابلة قیمةال صافي تقدیراتالتقدیریة لعقارات مماثلة. یتم عمل  البیعبتكلیف مقیمین مستقلین لتقدیر أسعار  وقامت

بناء على أوضاع السوق والمعلومات حول االستخدام المتوقع للعقارات قید التطویر. تشمل ھذه  ،نقطة محددة من الوقت
. ال یوجد اھیةمتن بدقة تحدیدھا یمكن ال وبالتالي جوھریة،بصورة  التقدیرات على تعتمد ومسائل الیقینیة عدمالتقدیرات على 

مة النتائج خالل السنة المالیة القاد اناًء على المعلومات الحالیة، یقین حول األحداث المستقبلیة. من الممكن والى حد معقول بن
 .التطویرقید  للعقارات الدفتریة القیمة في جوھریة تسویات لعمل تحتاج قدوالتي تختلف عن الفرضیات، 

 
 

 اإلدارة تحت موجودات.۲۲
 

اذ والتي تتضمن اتخ االستثماریة شركاتھا إلى االستشاریة والخدمات االستثمار وإدارة الشركات إدارة خدمات المجموعة تقدم
القرارات نیابة عن تلك المؤسسات.یتم إدراج الموجودات المحتفظ بھا بھذه الصفة في ھذه البیانات المالیة الموحدة. في تاریخ 

). ۲۳٤٫٦۹: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱دینار بحریني ( ملیون ۲٤۰٫۹۷ بمبلغ اإلدارةالتقریر، كانت لدى المجموعة موجودات تحت 
 .الموجودات ھذه إلدارة) الشيء: ۲۰۱٦( إدارة رسوم أیة البنك یحتسب لم السنة خالل

 
 عالقة ذات أطراف مع معامالت.۲۳

یتم إعتبار األطراف على أنھا ذات عالقة عندما یكون ألحد ھذه األطراف الَمقدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو ممارسة 
شركات ، وآخرین مساھمین رئیسیینو الشركة األم المالیة والتشغیلیة. تتكون األطراف ذات العالقة مننفوذ على سیاساتھ 

 .فالمصرواإلدارة التنفیذیة ب الشریعة،الرقابة  ھیئة وأعضاء ،علیھا نفوذاً مؤثراً، وأعضاء مجلس اإلدارة المصرفیمارس 
 

 العادیة في نھایة السنة: المصرففیما یلي تفاصیل حصة أعضاء مجلس اإلدارة في أسھم 
 

 مجلس أعضاء  األسھم عدد * الفئة
 اإلدارة

    
 ۱  ۱٫۰٥۰٫۷٦۳ %۱ من أقل

 
  

 المتداولة. المصرف* موضحة كنسبة من مجموع أسھم 
 
 
 



 ۳۸                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  المنتھیةللسنة 

 

 

 
 (یتبع) عالقة ذات أطراف مع معامالت. ۲۳

 تعویضات أعضاء اإلدارة الرئیسیین
ط ولیة تخطیؤالتنفیذیة الذین لھم صالحیة ومسیتكون أعضاء اإلدارة الرئیسیون من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 

 . فیما یلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئیسیین:المصرفوتوجیھ وتنظیم أنشطة 
 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ۹۳  ۳۱٤ اإلدارة مجلس أعضاء ومخصصات مكافأة
 ۱٫۰۳۱  ۱٫۳۲۸ األجل قصیرة ومنافع رواتب

 
 

عالقة (بإستثناء مكافآت موظفي اإلدارة الرئیسیین) المبینة في ھذه البیانات فیما یلي األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات 
 المالیة الموحدة:

 
 شركــات ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 زمیلة
 مجلس أعضاء

/  اإلدارة
 اإلدارة موظفي

 و الرئیسیین
أعضاء ھیئة 

الرقابة 
 الشرعیة

/ ماأل الشركھ
 مساھمین
 رئیسیین
/ آخرین
 لدى شركات
 مجلس أعضاء
 حصص اإلدارة

 فیھا

 تحت موجودات
(شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 )خاصة

 اإلجمالي

      
      الموجودات
 ۸٫۰٦٥ ۱٫۳۸۸ ٥٫۷۱۰ ۹٦۷ - التمویالت موجودات

 ۲٦٫۰۷۸ ۲۳٫۷۹٤ ۲٫۲۸٤ - - مالیة أوراق في اتاستثمار
 ٥٫۷٥٦ ۱٫۰۲۹ - - ٤٫۷۲۷ أخرى موجودات

      
      المطلوبات

 ۱٥٫۰۹۱ - ۱٥٫۰۹۱ - - وأخرى مالیة مؤسسات من ودائع
 ۲٫۰۰۹ ۱٫۳٥۹ ٥۹٥ - ٥٥ للعمالء جاریة حسابات

 ۲۲٫۷٤۲ ۸۷٥ ۲۱٫۰۳٤ ۲٤۱ ٥۹۲ ستثماراال حسابات أصحاب حقوق
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۳۹                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) عالقة ذات أطراف مع معامالت. ۲۳
 
 شركــات ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 زمیلة
 مجلس أعضاء

/  اإلدارة
 اإلدارة موظفي

 و الرئیسیین
أعضاء ھیئة 

الرقابة 
 الشرعیة

/ األم الشركھ
 مساھمین
 رئیسیین
/ آخرین
 لدى شركات
 مجلس أعضاء

 اإلدارة
 فیھا حصص

 تحت موجودات
(شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 )خاصة

 اإلجمالي

      
      الموجودات
 - - - - - التمویالت موجودات
 ۲۷٫۷۹۸ ۲٥٫۳۸۷ ۲٫۲۸٤ - ۱۲۷ مالیة أوراق في استثمارات
 ٥٫٥۹٦ ۹۱۸ - - ٤٫٦۷۸ أخرى موجودات
      المطلوبات

 ۲٫۰۰۱ ۱٫۹۰۳ ۸۸ - ۱۰ للعمالء جاریة حسابات
 ۲۱٫٤٤۸ ۹۱۷ ۱۹٫۹۳٥ ۱٥۰ ٤٤٦ االستثمار حسابات أصحاب حقوق
 
 

 شركــات ۲۰۱۷
 زمیلة

 مجلس أعضاء
/  اإلدارة

 اإلدارة موظفي
و  الرئیسیین

أعضاء ھیئة 
الرقابة 
 الشرعیة

/ ماأل الشركھ
 مساھمین
 رئیسیین

 شركات/ آخرین
 أعضاء لدى

 اإلدارة مجلس
 فیھا حصص

 تحت موجودات
(شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 )خاصة

 المجموع

      
      اإلیرادات

      وموجودات إیراد من موجودات التمویالت
 ٤٦۹ ۸۷ ۳۳٤ ٤۸ - مشتراة لغرض التأجیر

 - - - - - مالیة أوراق في اتاستثمار منإیراد 
 ۷ - - - ۷ وإیرادات أخرى  رسوم

      
      المصروفات
 من ودائع على التمویلمصروفات 

 مالیة غیر ومؤسسات مالیة مؤسسات
 ۳٦۹ - ۳٦۹ - - وأفراد
      حسابات أصحاب إلى العائد

 ۳٦٤ ۲٥ ۳۰۲ ۷ ۳۰ ستثماراال
 ۱٫۳۲۸ - - ۱٫۳۲۸ - الموظفین تكلفة

 - - - - - أخرى مصروفات
 ۸٤۲ ۸٤۲ - - - مخصص إنخفاض القیمة

 

 
 



 

 

 ٤۰                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 (یتبع) عالقة ذات أطراف مع معامالت. ۲۳
 

 شركــات ۲۰۱٦
 زمیلة

 اإلدارة موظفي
 الرئیسیین

/ األم الشركھ
 مساھمین
 رئیسیین

 شركات/ آخرین
 أعضاء لدى

 اإلدارة مجلس
 فیھا حصص

 تحت موجودات
(شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 )خاصة

 المجموع

      
      اإلیرادات

      وموجودات إیراد من موجودات التمویالت
 ٦ - - - ٦ مشتراة لغرض التأجیر

 - - - - - مالیة أوراق في استثمارات منإیراد 
 ۱٫۹۱۰ - ۱٫۸۹۳ - ۱۷ وإیرادات أخرى  رسوم

      
      المصروفات

      حسابات أصحاب إلى العائد
 ۱۷۷ ۸ ۱٥٥ ۲ ۱۲ االستثمار

 ۱٫۰۳۱ - - ۱٫۰۳۱ - الموظفین تكلفة
 ۲٥ ۲۱ ٤ - - أخرى مصروفات
 )٥۱٤( ۱٫۸٥۲ )۲٫۳٦٦(   مخصص إنخفاض القیمة  /(إسترداد)

 
 

 سھم لكل العائد.۲٤
بعد  لسنةالقائمة خالل االملكیة  حقوقالسنة على المتوسط المرجح لعدد أسھم  إحتساب العائد األساسي لكل سھم بقسمة ربح یتم

 .األخذ في اإلعتبار تأثیر األسھم التى تم إصدارھا ضمن برنامج خطة حوافز الموظفین
 

 ۲۰۱٦  ۲۰۱۷ سھم لكل األساسي العائد
    

 ٥٫۳۱۰  ۱٫۹٦۹ لسنة (بآالف الدنانیر البحرینیة)لللشركة األم  العائد ربح
    

 ۹٦۷٫۱۱۹  ۹٦۳٫۰۷۱ حقوق الملكیة (باآلالف) أسھم لعدد المرجح المتوسط
    

 ٥٫٤۹  ۲٫۰٤ (بالفلس) سھم لكل األساسي العائد
 
 . ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و  ،۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في كما مخفضَّة أدوات أي المصرف یمتلك ال
 
 

 الشرعیة الرقابة ھیئة.۲٥
ألحكام مع ا المصرفمن ثالثة علماء في الشریعة یقومون بمراجعة مدى إلتزام أعمال  مصرفللتتكون ھیئة الرقابة الشرعیة 

الشرعیة العامة والفتاوى واألحكام الخاصة الصادرة عن الھیئة. تشتمل مراجعة الھیئة على فحص للمستندات واإلجراءات 
 لضمان إلتزام أنشطتھ بأحكام الشریعة اإلسالمیة. المصرفالمتبعة من قبل 

 
 
 
 
 



 

 

 ٤۱                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 الزكــاة.۲٦
ل أو بتحصی المصرفولیة أداء فریضة الزكاة بصورة مباشرة. الیقوم ؤاالستثمار مسیتحمل المساھمون وأصحاب حسابات 

بإحتساب نسبة الزكاة الواجب على  المصرفدفع الزكاة نیابة عن المساھمین أو أصحاب حسابات االستثمار المقیدة. یقوم 
ویاً. بإشعار المساھمین بھذا الشأن سن المصرفم المساھمین إخراُجھا بالطریقة التي تُِقرھا ھیئة الرقابة الشرعیة بالمصرف ویقو

 ٤۲۰: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني ( ٥٥٦خالل السنة، قامت ھیئة الرقابة الشرعیة بإحتساب قیمة الزكاة المستحقة حیث بلغت 
د على الرصی المصرفالواجب إخراجھا من قبل  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ألف دینار بحریني) من ضمنھا الزكاة المستحقة بتاریخ 

 أما). ألف دینار بحریني ۳٥٥: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني ( ٤۳۱المستبقاة والتي تبلغ  واألرباحالمتراكم لإلحتیاطي القانوني 
 ۰٫۰٦۱ألف دینار بحریني أو  ٦٥: ۲۰۱٦فلس لكل سھم ( ۰٫۱۲ألف دینار بحریني أو  ۱۲٥الرصید المتبقي من الزكاة والبالغ 

 ٥: ۲۰۱٦دینار بحریني ( آالف ۱۱مبلغ  المصرففلس لكل سھم) فھو مستحق ویجب إخراجھ من قبل المساھمین. سیدفع 
 .فلس للسھم الواحد ۰٫۱۲ستناداً إلى  إ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱دینار بحریني) على أسھم الخزینة المحتفظ بھا بتاریخ  آالف

 
 

 القطاع بیان.۲۷
عناصر من المجموعة تقوم بأنشطة وأعمال قد تنتج عنھا تحصیل إیرادات ودفع مصروفات، القطاعات التشغیلیة ھي عبارة عن 

ویقوم مجلس اإلدارة بمراجعة نتائجھا التشغیلیة بصورة منتظمة بھدف إتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد لھذه 
سم القطاعات التشغیلیة إلى قطاع تجاري وقطاع القطاعات وتقییم أداءھا بناءاً على معلومات مالیة متوافرة منفصلة لھا. تنق

 جغرافي. تم تقسیم المجموعة بناءاً على أھداف إداریة إلى قطاعین تجاریین ھامین:
 

 للشركات واألفراد  أعمال مصرفیة تجاریة
تشتمل أعمال ھذا القطاع بصفة أساسیة على تقدیم خدمات الزبائن كقبول ودائع مضاربة، وخدمات حسابات التوفیر والحسابات 
الجاریة، وخدمات تحویل األموال، وخدمات دفع الفواتیر. كما یقدم ھذا القطاع خدمات تمویلیة (في صیغة مرابحة السلع، 

الئھ من الشركات واألفراد ذوي المالءة العالیة وكذلك منتجات تمویل المستھلكین. والمشاركة، واإلستصناع، واإلجارة) لعم
خدمات سوق المال والخزینة في صیغة مرابحات سلع قصیرة األجل للبنوك والمؤسسات المالیة ھذا القطاع  تضمنیكما 

 عة.في صكوك، كما تستخدم ھذه الخدمات إلدارة أموال المجمو اتاستثماروالشركات، وكذلك 
 

 یةاستثمارأعمال مصرفیة 
دیر ، والمدیر الرئیسي، ومستثماروالقیام بدور الُمرتِب لال اتاستثمارتشتمل أعمال ھذا القطاع بصفة أساسیة على إبتكار 

منتجات  المصرفللصندوق (یشمل ھیكلة الصفقات، وجمع األموال من خالل عملیات طرح خاصة وإدارة أموال). كما یقدم 
المقیدة. كما تشتمل أعمال ھذا القطاع على القیام  ستثمارمقیدة وإدارة أموال یتم جمعھا من خالل حسابات اال استثماركحسابات 

ادیق بإنشائھا وإدارتھا أو في صن المصرفإستراتیجیة على ھیئة مساھمات في حقوق الملكیة (إما في صنادیق قام  اتاستثمارب
 أُنشأت من قبل مؤسسات أخرى).

 
اس أداء كل قطاع بناءاً على نتائج كل قسم كما ھو مذكور في التقاریر اإلداریة الداخلیة والتي یتم مراجعتھا من قبل یتم قی

مجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي. یتم إستخدام نتائج القطاع لقیاس األداء حیث تعتقد اإلدارة بأن ھذه المعلومات لھا أھمیة كبیرة 
 قطاعات التي لھا صلة بالشركات األخرى التي تزاول أنشطتھا في ھذه القطاعات.وتساعد على تقییم نتائج بعض ال

 
ببیان اإلیرادات والمصروفات المنسوبة بصفة مباشرة إلى المعامالت الناتجة من كل قطاع كإیرادات  المصرفیقوم 

ة كمصروفات غیر موزعة. تم ومصروفات القطاع على التوالي. یتم التعامل مع المصروفات غیر المباشرة والنفقات العام
 تصمیم التقاریر اإلداریة الداخلیة لتعكس اإلیرادات والمصروفات الفعلیة لكل قطاع مقارنة بمیزانیتھا التقدیریة.

 
تزاول المجموعة أنشطتھا بشكل رئیسي في مملكة البحرین والتمتلك أي فروع أو أقسام خارج المملكة. لقد تم بیان التمركز 

 (ب) من البیانات المالیة الموحدة. ۲۹جودات والمطلوبات في اإلیضاح رقم الجغرافي للمو
 
 



 ٤۲                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) القطاع بیان. ۲۷
 

تُعتبر ھذه القطاعات األساس الذي تستخدمھ المجموعة في إعداد بیان القطاعات. تتم أي معامالت إن وجدت بین القطاعات 
 .عادلةبشروط تجاریة 

 
 مصرفیة خدمات ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 یةاستثمار
 مصرفیة خدمات

 المجموع موزعــــة غـیر تجاریة
 ۷٥٫۷۸۷ - ۷٥٫۷۸۰ ۷ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ۳۳٫۹٦۹ - ۳۲٫۸۷٥ ۱٫۰۹٤ ودائع لدى مؤسسات مالیة
 ۳٥٤٫٥۰٤ - ۳٥٤٫٥۰٤ - موجودات التمویالت

 ۱۱۳٫۳٤۷ - ۱۱۳٫۳٤۷ - صكوكالفي  اتاستثمار
     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة أقساط

 ۱۰٥٫۷۸۳ - ۱۰٥٫۷۸۳ - إیجارات مستحقة)
 ٥۲٫۲۰۳ - - ٥۲٫۲۰۳ مالیة أوراق في استثمارات
 ۲۰٫۱٦۳ - - ۲۰٫۱٦۳  عقاریة استثمارات

 ٦٫۰۰۳ - - ٦٫۰۰۳ التطویر قید عقارات
 ۱٥٫۷۰٦ ۱٫۸۲٤ ۳٫٥٤۱ ۱۰٫۳٤۱ موجودات أخرى

 ۷٫۷٥٥ ۷٫۷٥٥ - - معداتعقارات و
 ۷۸٥٫۲۲۰ ۹٫٥۷۹ ٦۸٥٫۸۳۰ ۸۹٫۸۱۱ القطاع موجودات إجمالي

     
     

 ۱۲٤٫۲٦٥ - ۱۲٤٫۲٦٥ - ودائع من مؤسسات مالیة
 ٦۱٫۳٥۹ - ٦۱٫۳٥۹ - ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد

 ٤۱٫۳۰۸ - ٤۱٫۳۰۸ - األجل متوسط تمویل
 ۷٤٫۸۳۳ - ۷۳٫۷۳۹ ۱٫۰۹٤ حسابات جاریة للعمالء

 ۷٫۹٥۳ ۱٫٥۱٦ ٤٫٤۳٥ ۲٫۰۰۲ مطلوبات أخرى
 ۳۰۹٫۷۱۸ ۱٫٥۱٦ ۳۰٥٫۱۰٦ ۳٫۰۹٦ القطاع مطلوبات إجمالي

     
     

 ۳٥۹٫۸۱۸ - ۳٥۹٫۸۱۸ - االستثمار حسابات أصحاب حقوق
     
     

 ۱۰٫۷۷٦ - - ۱۰٫۷۷٦ المقیدة االستثمار حسابات إجمالي
 
 
 
 
 
 
 



 ٤۳                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 البحرینیةبآالف الدنانیر                                                      ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) القطاع بیان. ۲۷
 

 مصرفیة خدمات ۲۰۱۷
 یةاستثمار

 مصرفیة خدمات
 المجموع موزعــــة غـیر تجاریة

     
     إیراد من موجودات التمویالت وموجودات

 ۲۷٫۳٦۸ - ۲۷٫۳٦۸ - مشتراة لغرض التأجیر
 ۷٦۱ - ۷۳٦ ۲٥ إیراد من ودائع لدى مؤسسات مالیة

 ٤٫۷۳٦ - ٤٫۷۳٦ - الصكوك من إیراد
 )۱٫٦٥۸( - - )۱٫٦٥۸( في أوراق مالیة اتاستثمار منإیراد 
 ۲٫٦٤٤ - ۲٫۷۳٦ )۹۲( أخرى وإیرادات رسوم

 ۳۳٫۸٥۱ - ۳٥٫٥۷٦ )۱٫۷۲٥( أصحاب إلى العائد قبل اإلیرادات إجمالي
     ستثماراال حسابات

     االستثمار حسابات أصحاب إلى العائد: یطرح
 )۱٤٫۸۸٤( - )۱٤٫۸۸٤( -  كُمضارب المصرف حصة قبل

 ۷٫٤۳٦ - ۷٫٤۳٦ - كمضارب المصرف حصة

  )۷٫٤٤۸( - )۷٫٤٤۸( - ستثماراال حسابات أصحاب إلى العائد
     

     مؤسسات من ودائع على مصروفات: یُطرح
 )٤٫٦۱۲( - )٤٫٦۱۲( - وأفراد مالیة غیر ومؤسسات مالیة،

 )٦٤۸( - )٦٤۸( - األجل متوسط تمویل على التمویل مصروفات

 ۲۱٫۱٤۳ - ۲۲٫۸٦۸ )۱٫۷۲٥( القطاع إیرادات إجمالي
     

 ٦٫٦۷٤ ۳٫۳۳۷ ۲٫٦۷۰ ٦٦۷ الموظفین تكلفة
 ٦٫۱۸۱ ٤٫۰۰۷ ۱٫۸۲٥ ۳٤۹ أخرى تشغیلیة مصروفات

 ۱۲٫۸٥٥ ۷٫۳٤٤ ٤٫٤۹٥ ۱٫۰۱٦ القطاع مصروفات إجمالي
     

     في اإلنخفاض مخصصات قبل القطاع نتائج
 ۸٫۲۸۸ )۷٫۳٤٤( ۱۸٫۳۷۳ )۲٫۷٤۱( القیمة

 )۷٫٤۷۰( - )٥٫۳٦۹( )۲٫۱۰۱( القیمة في لإلنخفاض محتسبة مخصصات

 ۸۱۸ )۷٫۳٤٤( ۱۳٫۰۰٤ )٤٫۸٤۲( القطاع نتائج
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٤                الخلیجي التجاري ش.م.بالمصرف 
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) القطاع بیان. ۲۷
 

 مصرفیة خدمات ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 استثماریة

 مصرفیة خدمات
 تجاریة

 المجموع موزعــــة غـیر

 ٥٦٫۰۰٦ - ٥٦٫۰۰٦ - نقد وأرصدة لدى البنوك
 ۷۸٫۷۱٤ - ۷٦٫۹٥٥ ۱٫۷٥۹ ودائع لدى مؤسسات مالیة

 ۳٥٥٫۳۷۷ - ۳٥٥٫۳۷۷ - موجودات التمویالت
 ۷٤٫۱٥٤ - ۷٤٫۱٥٤ - صكوكالفي  استثمارات

     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة أقساط
 ۹٥٫٤۱۲ - ۹٥٫٤۱۲ - إیجارات مستحقة)

 ٥٥٫۱۲۱ - - ٥٥٫۱۲۱ مالیة أوراق في استثمارات
 ۲۱٫٥۰۸ - - ۲۱٫٥۰۸  عقاریة استثمارات

 ٦٫۰۰۳ - - ٦٫۰۰۳ التطویر قید عقارات
 ۱٤٫٤۹٦ ۱٫۰۸٥ ۲٫۷٥۲ ۱۰٫٦٥۹ أخرىموجودات 
 ۸٫۲۰۸ ۸٫۲۰۸ - - معداتعقارات و

 ۷٦٤٫۹۹۹ ۹٫۲۹۳ ٦٦۰٫٦٥٦ ۹٥٫۰٥۰ القطاع موجودات إجمالي
     
     

 ٥۹٫۰۷۹ - ٥۹٫۰۷۹ - ودائع من مؤسسات مالیة
 ۱۰۰٫٦٤۹ - ۱۰۰٫٦٤۹ - ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد

 ۷٥٫۸۱٤ - ۷٤٫۰٥٥ ۱٫۷٥۹ حسابات جاریة للعمالء
 ۸٫۳۱۱ ۲٫۲۷۰ ٤٫۲۹٦ ۱٫۷٤٥ مطلوبات أخرى

 ۲٤۳٫۸٥۳ ۲٫۲۷۰ ۲۳۸٫۰۷۹ ۳٫٥۰٤ القطاع مطلوبات إجمالي
     
     

 ٤۰٤٫٦٥۱ - ٤۰٤٫٦٥۱ - االستثمار حسابات أصحاب حقوق
     
     

 ۱۰٫۹٤۹ - - ۱۰٫۹٤۹ المقیدة االستثمار حسابات إجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٥                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) القطاع بیان. ۲۷
 

 مصرفیة خدمات ۲۰۱٦
 استثماریة

 مصرفیة خدمات
 تجاریة

 المجموع موزعــــة غـیر

     
     إیراد من موجودات التمویالت وموجودات

 ۲٦٫۱۹۸ - ۲٦٫۱۹۸ - مشتراة لغرض التأجیر
 ٦٤۳ - ٦۲۹ ۱٤ إیراد من ودائع لدى مؤسسات مالیة

 ۳٫۰۰۲ - ۳٫۰۰۲ - الصكوك من إیراد
 ٦٥۲ - - ٦٥۲ في أوراق مالیة استثمارات منإیراد 
 ٥٫٤۲۲ - ۳٫۰٥۳ ۲٫۳٦۹ أخرى وإیرادات رسوم

     أصحاب إلى العائد قبل اإلیرادات إجمالي
 ۳٥٫۹۱۷ - ۳۲٫۸۸۲ ۳٫۰۳٥ االستثمار حسابات

     االستثمار حسابات أصحاب إلى العائد: یطرح
 )۱٦٫۲۸٦( - )۱٦٫۲۸٦( -  كُمضارب المصرف حصة قبل

 ۹٫۱۳۰ - ۹٫۱۳۰ - كمضارب المصرف حصة

 )۷٫۱٥٦( - )۷٫۱٥٦( - االستثمار حسابات أصحاب إلى العائد
     

     مؤسسات من ودائع على مصروفات: یُطرح
 )۲٫۹۷٦( - )۲٫۹۷٦( - وأفراد مالیة غیر ومؤسسات مالیة،

 ۲٥٫۷۸٥ - ۲۲٫۷٥۰ ۳٫۰۳٥ القطاع إیرادات إجمالي
     

 ٥٫۹۸۸ ۲٫۹۹٤ ۲٫۳۹٥ ٥۹۹ الموظفین تكلفة
 ٥٫٥٦۸ ۳٫٥٦٦ ۱٫٦۸٤ ۳۱۸ أخرى تشغیلیة مصروفات

 ۱۱٫٥٥٦ ٦٫٥٦۰ ٤٫۰۷۹ ۹۱۷ القطاع مصروفات إجمالي
     

     في اإلنخفاض مخصصات قبل القطاع نتائج
 ۱٤٫۲۲۹ )٦٫٥٦۰( ۱۸٫٦۷۱ ۲٫۱۱۸ القیمة

 )۸٫۹۲۱( - )۷٫۰٦۹( )۱٫۸٥۲( القیمة في لإلنخفاض محتسبة مخصصات

 ٥٫۳۰۸ )٦٫٥٦۰( ۱۱٫٦۰۲ ۲٦٦ القطاع نتائج
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٦                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 مواعید االستحقاق.۲۸
تم عرض مواعید إستحقاق كل من الودائع لدى ومن مؤسسات مالیة، وموجودات التمویالت، والموجودات المشتراة لغرض 

ا بإستخدام التدفقات النقدیة التعاقدیة. أم ستثمارالتأجیر (بما في ذلك أقساط إیجارات مستحقة)، وحقوق أصحاب حسابات اال
فقد تم عرض مواعید إستحقاقھا بناءاً على التدفقات النقدیة المتوقعة أو مواعید سداد الموجودات  بالنسبة لألرصدة األخرى،
 والمطلوبات ذات العالقة.

 
 ۳ لغایة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 شھور
 إلى ۳
 شھور ٦

 شھور ٦
 سنة إلى

 إلى ۱
 سنوات ۳

 من أكثر
 سنوات ۳

 اإلجمالي

       الموجودات
 ۷٥٫۷۸۷ - ۱٫٥۸۷ ٤٫۸۲۱ ۳٫۲۱۲ ٦٦٫۱٦۷ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ۳۳٫۹٦۹ - - ۱٫۰٤۸ - ۳۲٫۹۲۱ ودائع لدى مؤسسات مالیة
 ۳٥٤٫٥۰٤ ۸۲٫۰۱۰ ۱۱٥٫۰٦۸ ٥٤٫۰۳۹ ۳۱٫٤٥٦ ۷۱٫۹۳۱ موجودات التمویالت

 ۱۱۳٫۳٤۷ - ٤۸٫۸۸۸ - - ٦٤٫٤٥۹ الصكوك في اتاستثمار
       موجودات مشتراة لغرض التأجیر

 ۱۰٥٫۷۸۳ ۷۸٫۷۷۳ ۲۰٫۰۸۹ ۳٫۳۱۳ ۱٫۷۱۰ ۱٫۸۹۸ (شاملة أقساط إیجارات مستحقة) 
 ٥۲٫۲۰۳ - ٥۲٫۲۰۳ - - - مالیة أوراق في استثمارات
 ۲۰٫۱٦۳ ۲۰٫۱٦۳ - - - - عقاریة استثمارات

 ٦٫۰۰۳ ٦٫۰۰۳ - - - - التطویر قید عقارات
 ۱٥٫۷۰٦ ۳٫٦۸۰ ۳۹۷ ۹۳ ۹۳۱ ۱۰٫٦۰٥ موجودات أخرى

 ۷٫۷٥٥ ۷٫۷٥٥ - - - - ومعداتعقارات 

 ۷۸٥٫۲۲۰ ۱۹۸٫۳۸٤ ۲۳۸٫۲۳۲ ٦۳٫۳۱٤ ۳۷٫۳۰۹ ۲٤۷٫۹۸۱ الموجودات إجمالي
 
 

       المطلوبات
 ۱۲٤٫۲٦٥ - ٦٫۷۸۹ ۱۱٫٥۰٥ ۱٤٫۳۱۹ ۹۱٫٦٥۲ ودائع من مؤسسات مالیة

 ٦۱٫۳٥۹ ۱٫۲۸۷ - ۲۷٫٦٤۱ ۱۱٫۰۹۰ ۲۱٫۳٤۱ ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد
 ٤۱٫۳۰۸ - ٤۱٫۳۰۸ - - - األجل متوسط تمویل

 ۷٤٫۸۳۳ ۷٫۰۹۲ ۳٫۷٦۰ ٦٫٤۱۸ ۱۰٫٥٦٦ ٤٦٫۹۹۷ حسابات جاریة للعمالء
  ۷٫۹٥۳ - ٤٫۱۸۳ ۷۳۹ ٦۳۸ ۲٫۳۹۳ مطلوبات أخرى

 ۳۰۹٫۷۱۸ ۸٫۳۷۹ ٥٦٫۰٤۰ ٤٦٫۳۰۳ ۳٦٫٦۱۳ ۱٦۲٫۳۸۳ المطلوبات إجمالي

 ۳٥۹٫۸۱۸ ۸۸٫۹۹٥ ۱٥٫۱۹۲ ٤۷٫۸٥۲ ۳۲٫٦۷۰ ۱۷٥٫۱۰۹ ستثماراال حسابات أصحاب حقوق
       

 ۱۰٫۷۷٦ - ٦٫۲٥٤ - ٤٫٥۲۲ - المقیدة ستثماراال حسابات
       

 ٦۷٫۱۳۷ ۱ ۲٦٫٦۹٥ ۱۷٫۲٤۲ ۱۹٫۳۳٦ ۳٫۸٦۳ و ضمانات مالیة إلتزامات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤۷                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 . مواعید االستحقاق (یتبع)۲۸
 
 ۳ لغایة ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 شھور
 إلى ۳
 شھور ٦

 شھور ٦
 سنة إلى

 إلى ۱
 سنوات ۳

 من أكثر
 سنوات ۳

 اإلجمالي

       الموجودات
 ٥٦٫۰۰٦ - - - - ٥٦٫۰۰٦ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ۷۸٫۷۱٤ - - ۱٫۰۲۸ - ۷۷٫٦۸٦ ودائع لدى مؤسسات مالیة
 ۳٥٥٫۳۷۷ ۱۸۹٫۹٥۹ ۸۱٫٥۰۳ ٤۰٫۷۸٤ ۱٦٫۹۷۷ ۲٦٫۱٥٤ موجودات التمویالت

 ۷٤٫۱٥٤ - - - - ۷٤٫۱٥٤ الصكوك في استثمارات
       موجودات مشتراة لغرض التأجیر

 ۹٥٫٤۱۲ ۹۳٫۸۹۰ ۱٫۳٥٤ ۱۳ ۷ ۱٤۸ (شاملة أقساط إیجارات مستحقة) 
 ٥٥٫۱۲۱ - ٥٥٫۱۲۱ - - - مالیة أوراق في استثمارات
 ۲۱٫٥۰۸ ۲۱٫٥۰۸ - - - - عقاریة استثمارات

 ٦٫۰۰۳ ٦٫۰۰۳ - - - - التطویر قید عقارات
 ۱٤٫٤۹٦ ۳٫٦۲۹ ۹٫۹۷٥ ٤۱ - ۸٥۱ موجودات أخرى
 ۸٫۲۰۸ ۸٫۲۰۸ - - - - عقارات ومعدات

 ۷٦٤٫۹۹۹ ۳۲۳٫۱۹۷ ۱٤۷٫۹٥۳ ٤۱٫۸٦٦ ۱٦٫۹۸٤ ۲۳٤٫۹۹۹ الموجودات إجمالي
 
 

       المطلوبات
 ٥۹٫۰۷۹ - - - - ٥۹٫۰۷۹ ودائع من مؤسسات مالیة

 ۱۰۰٫٦٤۹ ۱٫۷۱۷ ۲٫٥٥۳ ٦۳٫٦٥٤ ۱۳٫٥۹۸ ۱۹٫۱۲۷ ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد
 ۷٥٫۸۱٤ ۷٫۱۲٤ ۳٫۷۷۷ ٦٫٤٤۸ ۱۰٫۸۷۰ ٤۷٫٥۹٥ حسابات جاریة للعمالء

 ۸٫۳۱۱ - ٤٫۱۲۱ ۸۲٤ ٥۸۱ ۲٫۷۸٥ مطلوبات أخرى

 ۲٤۳٫۸٥۳ ۸٫۸٤۱ ۱۰٫٤٥۱ ۷۰٫۹۲٦ ۲٥٫۰٤۹ ۱۲۸٫٥۸٦ المطلوبات إجمالي

 ٤۰٤٫٦٥۱ ۱۱۳٫۷۳٤ ۲۸٫۹٥۸ ٥۳٫۳۹۲ ٤۲٫۳۹۲ ۱٦٦٫۱۷٥ االستثمار حسابات أصحاب حقوق
       

 ۱۰٫۹٤۹ - ٤٫٦٤٥ - ٦٫۳۰٤ - المقیدة االستثمار حسابات
       

 ۸۸٫٤٦٦ ۱٫٦٤٥ ۱۲٫۰۰۱ ۲٥٫۸۳٦ ۱۷٫۲٦٤ ۳۱٫۷۲۰ وضمانات مالیة إلتزامات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤۸                التجاري ش.م.بالمصرف الخلیجي 
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 المقیدة ستثماراال وحسابات ستثماراال حسابات أصحاب وحقوق والمطلوبات الموجودات تمركز.۲۹
 

 القطاع الصناعي (أ)
 
 بنوك ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 ومؤسسات
 مالیة

 المجموع أخرى عقارات

     الموجودات
 ۷٥٫۷۸۷ - - ۷٥٫۷۸۷ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ۳۳٫۹٦۹ - - ۳۳٫۹٦۹ ودائع لدى مؤسسات مالیة
 ۳٥٤٫٥۰٤ ۲٦۷٫۸۰٥ ۷٥٫٦۸۸ ۱۱٫۰۱۱ موجودات التمویالت

 ۱۱۳٫۳٤۷ ۱۰۱٫۳٤٤ ۱٤٦ ۱۱٫۸٥۷ الصكوك في استثمارات
     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة أقساط إیجارات

 ۱۰٥٫۷۸۳ ٦۸ ۱۰٥٫۷۱٥ - مستحقة)
 ٥۲٫۲۰۳ ۳٫٦٦۹ ۳٥٫۳۸۷ ۱۳٫۱٤۷ مالیة أوراق في استثمارات
 ۲۰٫۱٦۳ - ۲۰٫۱٦۳ - عقاریة استثمارات

 ٦٫۰۰۳ - ٦٫۰۰۳ -  التطویرقید  عقارات
 ۱٥٫۷۰٦ ۸٫۸۷٥ ٥٫۷۸۱ ۱٫۰٥۰ موجودات أخرى

 ۷٫۷٥٥ ۱٫۰٤۰ ٦٫۷۱٥ - معداتعقارات و

 ۷۸٥٫۲۲۰ ۳۸۲٫۸۰۱ ۲٥٥٫٥۹۸ ۱٤٦٫۸۲۱ الموجودات إجمالي
     

     المطلوبات
 ۱۲٤٫۲٦٥ - - ۱۲٤٫۲٦٥ ودائع من مؤسسات مالیة

 ٦۱٫۳٥۹ ٦۱٫۳٥۹ - - ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد
 ٤۱٫۳۰۸ - - ٤۱٫۳۰۸ األجل متوسط تمویل

 ۷٤٫۸۳۳ ٦۰٫٦۹۷ ۱۱٫٤٤۸ ۲٫٦۸۸ حسابات جاریة للعمالء
 ۷٫۹٥۳ ٥٫۹٥۰ ۲٫۰۰۳ - مطلوبات أخرى

 ۳۰۹٫۷۱۸ ۱۲۸٫۰۰٦ ۱۳٫٤٥۱ ۱٦۸٫۲٦۱ المطلوبات إجمالي
     

 ۳٥۹٫۸۱۸ ۳۱۳٫۲۷٦ ۱٦٫٥٥۲ ۲۹٫۹۹۰ االستثمار حسابات أصحاب حقوق
     

 ۱۰٫۷۷٦ ۹۹۳ ۹٫۷۸۳ - المقیدة االستثمار حسابات
     

 ٦۷٫۱۳۷ ٤۱٫۸۷۳ ۲٤٫٦٤٥ ٦۱۹ وضمانات مالیة إلتزامات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤۹                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 البحرینیة بآالف الدنانیر                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 المقیدة (یتبع) ستثماروحسابات اال ستثماراالتمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات  .۲۹
 

 (أ). القطاع الصناعي (یتبع)
 
 بنوك ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 ومؤسسات
 مالیة

 المجموع أخرى عقارات

     الموجودات
 ٥٦٫۰۰٦ - - ٥٦٫۰۰٦ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ۷۸٫۷۱٤ - - ۷۸٫۷۱٤ ودائع لدى مؤسسات مالیة
 ۳٥٥٫۳۷۷ ۲٥٤٫۷۷٤ ۸۸٫۲٤٥ ۱۲٫۳٥۸ موجودات التمویالت

 ۷٤٫۱٥٤ ٦۲٫۲۱۱ ۱۰٫۰٥۸ ۱٫۸۸٥ الصكوك في استثمارات
     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة أقساط إیجارات

 ۹٥٫٤۱۲ ۹۲٤ ۹٤٫٤۸۸ - مستحقة)
 ٥٥٫۱۲۱ ۳٫٦٦۹ ۳٦٫۳۰٥ ۱٥٫۱٤۷ مالیة أوراق في استثمارات
 ۲۱٫٥۰۸ - ۲۱٫٥۰۸ - عقاریة استثمارات

 ٦٫۰۰۳ - ٦٫۰۰۳ -  التطویرقید  عقارات
 ۱٤٫٤۹٦ ۷٫٦۹۳ ٥٫۷۱۸ ۱٫۰۸٥ موجودات أخرى

 ۸٫۲۰۸ ۱٫٤٦۸ ٦٫۷٤۰ - معداتعقارات و

 ۷٦٤٫۹۹۹ ۳۳۰٫۷۳۹ ۲٦۹٫۰٦٥ ۱٦٥٫۱۹٥ الموجودات إجمالي
     

     المطلوبات
 ٥۹٫۰۷۹ - - ٥۹٫۰۷۹ ودائع من مؤسسات مالیة

 ۱۰۰٫٦٤۹ ۱۰۰٫٦٤۹ - - ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد
 ۷٥٫۸۱٤ ٦۰٫٦۲۲ ۱۱٫۸٤۹ ۳٫۳٤۳ حسابات جاریة للعمالء

 ۸٫۳۱۱ ٥٫٥٥۹ ۲٫۷٥۲ - مطلوبات أخرى

 ۲٤۳٫۸٥۳ ۱٦٦٫۸۳۰ ۱٤٫٦۰۱ ٦۲٫٤۲۲ المطلوبات إجمالي
     

 ٤۰٤٫٦٥۱ ۳٤۳٫٥۲۲ ۲۱٫٤٤٦ ۳۹٫٦۸۳ االستثمار حسابات أصحاب حقوق
     

 ۱۰٫۹٤۹ ۹۹۳ ۹٫۹٥٦ - المقیدة االستثمار حسابات
     

 ۸۸٫٤٦٦ ٦۰٫۱۷۲ ۲۷٫٥۷۱ ۷۲۳ وضمانات مالیة إلتزامات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥۰                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 المقیدة (یتبع) ستثماروحسابات اال ستثمارتمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اال .۲۹
 

 التمركز الجغرافي (ب)
 

 مجلس دول ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 التعاون

 المجموع أسترالیا آسیا أمریكا أوروبا

       الموجودات
 ۷٥٫۷۸۷ - ۱۰ ۱۱٫۷٦۱ ۲٫۹۳۳ ٦۱٫۰۸۳ البنوكنقد وأرصدة لدى 

 ۳۳٫۹٦۹ - - - - ۳۳٫۹٦۹ ودائع لدى مؤسسات مالیة
 ۳٥٤٫٥۰٤ - ۳٦ - ۱٦٫٥۳۱ ۳۳۷٫۹۳۷ موجودات التمویالت

 ۱۱۳٫۳٤۷ - - - - ۱۱۳٫۳٤۷ الصكوك في اتاستثمار
       موجودات مشتراة لغرض

       التأجیر (شاملة أقساط إیجارات
 ۱۰٥٫۷۸۳ - - - - ۱۰٥٫۷۸۳ مستحقة)
 ٥۲٫۲۰۳ ۳٫٦٦۸ ۱۹٫۲٥٦ - - ۲۹٫۲۷۹ مالیة أوراق في اتاستثمار
 ۲۰٫۱٦۳ - - - - ۲۰٫۱٦۳ عقاریة اتاستثمار
 ٦٫۰۰۳ - - - - ٦٫۰۰۳  التطویر قید عقارات

 ۱٥٫۷۰٦ - ۸۱۰ - ۱٥ ۱٤٫۸۸۱ موجودات أخرى
 ۷٫۷٥٥ - - - - ۷٫۷٥٥ معداتعقارات و

 ۷۸٥٫۲۲۰ ۳٫٦٦۸ ۲۰٫۱۱۲ ۱۱٫۷٦۱ ۱۹٫٤۷۹ ۷۳۰٫۲۰۰ الموجودات إجمالي
       

       المطلوبات
 ۱۲٤٫۲٦٥ - - - - ۱۲٤٫۲٦٥ ودائع من مؤسسات مالیة

       ودائع من مؤسسات غیر مالیة
 ٦۱٫۳٥۹ - - - - ٦۱٫۳٥۹ وأفراد
 ٤۱٫۳۰۸ - - - - ٤۱٫۳۰۸ األجل متوسط تمویل

 ۷٤٫۸۳۳ - ٥۸۰ - ٦٫۹۲۱  ٦۷٫۳۳۲ حسابات جاریة للعمالء
 ۷٫۹٥۳ - - - - ۷٫۹٥۳ مطلوبات أخرى

 ۳۰۹٫۷۱۸ - ٥۸۰ - ٦٫۹۲۱ ۳۰۲٫۲۱۷ المطلوبات إجمالي
       

 ۳٥۹٫۸۱۸ - ۲٫٤۸٥ - ۳٫۰٤۳  ۳٥٤٫۲۹۰ ستثماراال حسابات أصحاب حقوق
       

 ۱۰٫۷۷٦ ۹۹۳ - - - ۹٫۷۸۳ المقیدة ستثماراال حسابات
       

 ٦۷٫۱۳۷ - - - ۱٫۲٤٤ ٦٥٫۸۹۳ وضمانات مالیة إلتزامات
 
 

یتم قیاس التمركز حسب الموقع لموجودات التمویالت بناءاً على موقع الطرف اآلخر، حیث توجد عالقة وثیقة لھذا الموقع 
 بالضمان المتوفر لھذا التعرض.

 
 
 
 
 
 



 ٥۱                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 المقیدة (یتبع) ستثماروحسابات اال ستثمار. تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اال۲۹
 

 الجغرافي (یتبع)(ب). التمركز 
 
 مجلس دول ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 التعاون
 المجموع أسترالیا آسیا أمریكا أوروبا

       الموجودات
 ٥٦٫۰۰٦ - ۷ ٦٫۰٥۷ ۲٫۷۹۰ ٤۷٫۱٥۲ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ۷۸٫۷۱٤ - - - - ۷۸٫۷۱٤ ودائع لدى مؤسسات مالیة
 ۳٥٥٫۳۷۷ - - - ۱۸٫۸۹۲ ۳۳٦٫٤۸٥ موجودات التمویالت

 ۷٤٫۱٥٤ - - - - ۷٤٫۱٥٤ الصكوك في استثمارات
       موجودات مشتراة لغرض

       التأجیر (شاملة أقساط إیجارات
 ۹٥٫٤۱۲ - - - - ۹٥٫٤۱۲ مستحقة)

 ٥٥٫۱۲۱ ۳٫٦٦۸ ۲۰٫٤٦۸ - - ۳۰٫۹۸٥ مالیة أوراق في استثمارات
 ۲۱٫٥۰۸ - - - - ۲۱٫٥۰۸ عقاریة استثمارات

 ٦٫۰۰۳ - - - - ٦٫۰۰۳  التطویر قید عقارات
 ۱٤٫٤۹٦ - ۷۰٤ - ۱٥ ۱۳٫۷۷۷ موجودات أخرى

 ۸٫۲۰۸ - - - - ۸٫۲۰۸ معداتعقارات و

 ۷٦٤٫۹۹۹ ۳٫٦٦۸ ۲۱٫۱۷۹ ٦٫۰٥۷ ۲۱٫٦۹۷ ۷۱۲٫۳۹۸ الموجودات إجمالي
       

       المطلوبات
 ٥۹٫۰۷۹ - - - - ٥۹٫۰۷۹ ودائع من مؤسسات مالیة

       ودائع من مؤسسات غیر مالیة
 ۱۰۰٫٦٤۹ - - - - ۱۰۰٫٦٤۹ وأفراد

 ۷٥٫۸۱٤ - ۹۷ - ۱٫٦۹۲ ۷٤٫۰۲٥ حسابات جاریة للعمالء
 ۸٫۳۱۱ - - - - ۸٫۳۱۱ مطلوبات أخرى

 ۲٤۳٫۸٥۳ - ۹۷ - ۱٫٦۹۲ ۲٤۲٫۰٦٤ المطلوبات إجمالي
       

 ٤۰٤٫٦٥۱ - ۲٫٦۳۸ - ٤۸٤ ٤۰۱٫٥۲۹ االستثمار حسابات أصحاب حقوق
       

 ۱۰٫۹٤۹ ۹۹۳ - - - ۹٫۹٥٦ المقیدة االستثمار حسابات
       

 ۸۸٫٤٦٦ - - - ٥۲ ۸۸٫٤۱٤ وضمانات مالیة إلتزامات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥۲                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 العادلة القیمة.۳۰
 القیمة العادلة لألدوات المالیة )أ
 

 .وبشروط تجاریة عادلةطرفین ملّمین بالمعاملة بین  العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل أصل أو تسویة التزام، القیمة
ألف دینار  ۷۳٫٤٤۳: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني ( ۱۱۳٫۱۹۹والتي تظھر بالتكلفة المطفأة  سعرةالقیَم العادلة للصكوك المُ 

 ألف دینار بحریني). ۷۲٫٤۲۳: ۲۰۱٦( ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ألف دینار بحریني في  ۱۱۲٫۰۷۷بحریني) بلغت 
حالة موجودات التمویالت ومستحقات اإلیجار، یكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قیم السوق الحالیة  في

ماُ وتكالیف المبالغ المدفوعة مقد مخاطرب المتعلقة التعدیالت اإلعتبار بعین األخذ وبعدللتسھیالت المشابھة وبناءاُ على ذلك 
ً مقارنة بالقیمة العادلة لھذه الموجودات. یلالمخصصات یتوقع أال تتغیر القیمة الحا في  ات ارستثمالبإستثناء اة جوھریا

ألف دینار بحریني)،  ۳۹٫۹۷۳: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني ( ۳۹٫٥۱۹حقوق الملكیة التي تظھر بالتكلفة والبالغة  أسھم
التختلف إختالفاً جوھریاً عن قیمھا الدفتریة نظراً لطبیعتھا  مصرفللفإن القیمة العادلة المقّدرة لألدوات المالیة األخرى 

 قصیرة األجل.
 

 العادلةلقیمة ل الھرمي التسلسل ب)
 المختلفة مستویاتال تحدید تم. التقییم طریقة بإستخدام وذلك العادلة، بالقیمة تظھر التي ستثماراال أدوات التالي الجدول یحلل
 :التالي النحو على

 .متطابقة ومطلوبات لموجودات نشطة أسواق في) المعّدلة(غیر  الُمسعّرة األسعار: األول المستوى •

 على مالحظتھا یمكن والتي األول المستوى في المشمولة الُمسعّرة األسعار غیر أخرى ُمدخالت: الثاني المستوى •
 ).األسعار من(مستمدة  مباشرة غیر بطریقة أو(كاألسعار)  مباشرة بطریقة سواءاً  المطلوبات، أو الموجودات

 غیر(ُمدخالت  السوق بیانات مالحظة على مبنیة غیر تكون مطلوبات أو لموجودات ُمدخالت: الثالث المستوى •
 )ُمالَحظة

 
 
 
 
 

 المستوى ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 الثالث

 اإلجمالي

     
 من العادلة بالقیمة تظھرمسعرة  غیر ملكیة حقوق أدوات
 ۱۳٫۱٤۸ ۱۳٫۱٤۸ - - الدخل بیان خالل

 - - ۱۳٫۱٤۸ ۱۳٫۱٤۸ 
 



 ٥۳                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 
 القیمة العادلة (یتبع) .۳۰

 
 لقیمة العادلة (یتبع)ل الھرمي التسلسل )ت

 
 
 

 المستوى ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

     
 من العادلة بالقیمة تظھرمسعرة  غیر ملكیة حقوق أدوات
 ۱٥٫۱٤۸ ۱٥٫۱٤۸ - - الدخل بیان خالل

 - - ۱٥٫۱٤۸ ۱٥٫۱٤۸ 
 
 

 :الثالث المستوى بإستخدام قیاسھا تم التي  اتستثمارالا قیمة في التغیرات تسویة التالي الجدول یعرض
 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ۱٥٫۱٤۸  ۱٥٫۱٤۸ ینایر ۱ في
 -  )۲٫۰۰۰( في بیان الدخل  الخسائر أو األرباح إجمالي
 -  - شراء

    
 ۱٥٫۱٤۸  ۱۳٫۱٤۸ دیسمبر ۳۱ في

 
 
 
 
 



 ٥٤                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 
 المخاطر إدارة.۳۱

 ونظرة عامة مقدمة
 ألدوات مالیة: اللمخاطر التالیة نتیجة إستخدامھ المجموعة تتعرض

 مخاطر اإلئتمان •
 مخاطر السیولة •
 مخاطر السوق •
 مخاطر التشغیل •

یعرض ھذا اإلیضاح معلومات عن تعرضات المجموعة لكل المخاطر المشار إلیھا أعاله، وأھدافھا، والسیاسات واإلجراءات 
 لقیاس وإدارة المخاطر وكیفیة إدارة رأس المال. المصرفالتي یتخذھا 

 
 إطار إدارة المخاطر

ول بشكل رئیسي عن وضع إطار إلدارة المخاطر واإلشراف على تنفیذه. قام مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة ؤإن مجلس اإلدارة مس
اً اله ومتابعتھا. تقوم ھذه اللجنة أیضالمشار إلیھا أع المصرفولیتھا وضع سیاسات إلدارة مخاطر ؤتنفیذیة إلدارة المخاطر، مس

وبصفة مستمرة بمتابعة التنفیذ المنتظم للسیاسات التي أقرھا مجلس اإلدارة وتقوم برفع تقاریر عن أي حاالت إنحراف للمجلس، 
ة روترفع تقاریرھا بشكل دوري للجنة التدقیق وإدا المصرفإن وجدت. تتكون ھذه اللجنة من رؤساء األقسام المعنیة في 

 المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

ولوضع  ،المصرفبھدف معرفة وتحلیل المخاطر التي تواجھ  المصرفلقد تم وضع سیاسات إلدارة المخاطر التي یتعرض لھا 
حدود وضوابط مالئمة لھذه المخاطر، وكذلك لمراقبة المخاطر ومدى اإللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سیاسات إدارة 
المخاطر واألنظمة المتعلقة بھا بصورة دوریة لتعكس التغیرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات المقدمة. یھدف 

من خالل المعاییر واإلجراءات اإلداریة التي یتّبعھا إلى إیجاد بیئة ملتزمة وبناءة حیث من خالل برامجھ التدریبیة و المصرف
 یُِلم جمیع الموظفین فیھا باألدوار المنوطة بھم واإللتزامات الواجبة علیھم.

ى م بمراجعة مدتقوم لجنة التدقیق التابعة لمجلس اإلدارة بمراقبة مدى اإللتزام بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر، كما تقو
تدقیق بمساعدة لجنة ال المصرف. یقوم قسم التدقیق الداخلي بالمصرفكفایة إطار إدارة المخاطر ومالءمتھ للمخاطر التي تواجھ 

ولیات. یقوم قسم التدقیق الداخلي بمراجعة دوریة ومتى تطلب األمر إلجراءات وأسالیب ؤوإدارة المخاطر على القیام بھذه المس
 المخاطر ویرفع تقاریره إلى لجنة التدقیق وإدارة المخاطر.إدارة 

 
 مخاطر اإلئتمان

إذا فشل العمیل أو الطرف اآلخر ألدوات مالیة  المصرفمخاطر اإلئتمان ھي مخاطر الخسائر المالیة التي قد یتعرض لھا 
 مالیة، ومن موجودات التمویالت، ومن لودائع لدى مؤسسات المصرفبالوفاء بإلتزاماتھ التعاقدیة، وتنشأ أساساً من تعرضات 

في صكوك، وكذلك من ذمم مدینة تم عرضھا كموجودات أخرى. ولغرض  اتاستثمارموجودات مشتراة لغرض التأجیر، ومن 
باألخذ في اإلعتبار ودمج كل عناصر مخاطر اإلئتمان (كمخاطر التعرضات  المصرفإعداد تقاریر إدارة المخاطر، یقوم 

 فالمصریة، ومخاطر التمركز الجغرافي والقطاع الصناعي، وتعرضات األطراف ذات العالقة، إلخ). یراقب الفردیة والجماع
إجمالي تعرضاتھ لموجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة أقساط إیجارات مستحقة) بصفة تراكمیة لغرض مراقبة مخاطر 

 السوق ومخاطر اإلئتمان.
 
 
 



 ٥٥                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

 مخاطر اإلئتمان (یتبع)
 

قسم  . یوجد ھناكواالستثمار االئتمانولیة إدارة مخاطر اإلئتمان إلى اللجنة التنفیذیة إلدارة ؤبتفویض مسقام مجلس اإلدارة 
تمان ولیتھ اإلشراف على مخاطر اإلئؤ، مسواالستثمار االئتمانمنفصل إلدارة المخاطر واإلئتمان یتبع اللجنة التنفیذیة إلدارة 

 والتي تتضمن: المصرفالتي یتعرض لھا 

سیاسات اإلئتمان بالتشاور مع وحدات العمل ذات العالقة، وتغطیة متطلبات الضمان، وتقییم المخاطر، ودرجات  صیاغة •
وتقاریر المخاطر، واإلجراءات المستندیة والقانونیة، واإللتزام باإلشتراطات الرقابیة والتشریعیة وتقدیمھا للموافقة علیھا 

 من قبل مجلس اإلدارة.

ؤساء وحدات من قبل ر الصغیرةللموافقة على التسھیالت االئتمانیة وتجدیدھا. یتم اعتماد التعرضات ھیكل الترخیص  إنشاء •
ولجنة  موافقة الرئیس التنفیذي، ةریكبلا تالالتسھی تتطلب. دارةإلضمن الشھیة المعتمدة والممنوحة من قبل مجلس ا ألعمالا

 .الحال مقتضى حسب الكامل، دارةاإل جلسم أو دارة،إلا لمجلس التابعة ئتمانإلوا ستثماراال

جمیع التعرضات اإلئتمانیة والتوقیع على الطلبات  بتقییممراجعة وتقییم مخاطر اإلئتمان. حیث یقوم قسم إدارة المخاطر  •
ذات العالقة قبل موافقة الجھة المخولة على منح ھذه التسھیالت. تخضع عملیات التجدید ومراجعة التسھیالت لنفس 

 اإلجراءات.

أطراف معینة، أو دول وصناعات عندما یتعلق األمر بموجودات التمویالت، وموجودات  إلى التعرضالحد من تركیز  •
 مشتراة لغرض التأجیر وكذلك االستثمارات .

القیام بوضع ومتابعة درجات المخاطر لغرض تصنیف التعرضات وفقاً لدرجة إحتمال خطر الخسارة المالیة وذلك للفت  •
ً إستخدام نظام درجات المخاطر لمعرفة التعرضات المحددة التي قد تحتاج إلى نظر اإلدارة  للمخاطر القائمة. یتم أیضا

من عشر درجات حیث  المصرفإحتساب مخصصات إنخفاض في القیمة. یتكون إطار درجات المخاطر لمحفظة التمویل ب
لیة وؤخرى قد تحد من مخاطر اإلئتمان. تقع مستعكس درجات مختلفة لمخاطر عدم السداد وتوافر الضمانات أو أسالیب أ

وضع درجات للمخاطر على الشخص أو اللجنة المخولة باإلعتماد، بناءاً على توصیات قسم إدارة المخاطر. یقوم قسم إدارة 
 المخاطر بمراجعة درجات المخاطر بصفة منتظمة.

المتفق علیھا، بما في ذلك حدود القطاعات الصناعیة، مراجعة إلتزام وحدات العمل ذات العالقة بحدود تعرضات المخاطر  •
والمخاطر المتعلقة بالدول وأنواع المنتجات. یتم تقدیم تقاریر منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول مستویات اإللتزام بھذه الحدود. 

فضل بھدف الترویج أل المصرفیقوم قسم إدارة المخاطر أیضاً بتقدیم النصح والتوجیھ المھني لوحدات العمل ذات العالقة ب
 الممارسات في مجال إدارة مخاطر اإلئتمان.

كون فیما یتعلق بالتعرضات التي تقع علیھا وت المصرفتقوم كل وحدة عمل ذات عالقة بتنفیذ سیاسات وإجراءات اإلئتمان ب •
ع مخاطر اإلئتمان في ولة عن رصد ومراقبة جمیؤولة عن جودة وأداء محفظتھا اإلئتمانیة وكذلك تكون مسؤھذه الوحدة مس

 لمصرفاَمحافِظھا بغض النظر عن من لدیھ سلطة إعتماد ھذه المخاطر. یتم القیام بعملیات تدقیق لھذه الوحدات وكیفیة تقدیم 
 للتسھیالت من قبل قسم التدقیق الداخلي بصفة منتظمة.



 ٥٦                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

 مخاطر اإلئتمان (یتبع)
 

 اإلئتـمان لمخـاطـر التعرضات
 

 لدى ودائع ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 مؤسسات

 مالیة

 موجودات
 التمویالت

 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجیر

(شاملة 
 أقساط

 إیجارات
 )مستحقة

 في استثمارات
 صكوك

 موجودات
 أخرى مالیة

 اإلجمالي

       القیمة منخفضة
 ٦۲٫٥۳٥ - ۱٫٥٦٤  ٥٫۹۲٦ ٥٥٫۰٤٥ - القیمة منخفضة: ۱۰-۸ درجة
 ٥٫۸٦۹ ٥٫۸٦۹ - - - - مصنفة غیر

 )۹٫۲۲۳( )۹۹۷( )۱٫٤۱۷( )۷۹( )٦٫۷۳۰( - القیمة في إنخفاض مخصص

 ٥۹٫۱۸۱ ٤٫۸۷۲ ۱٤۷ ٥٫۸٤۷ ٤۸٫۳۱٥ - الدفتریة القیمة
       

       القیمة منخفضة غیر متأخرات
 ۲۸٫۳۹۷ - - ۸٫٤۳۲ ۱۹٫۹٦٥ - معتدلة إلىمنخفضة  :٦ – ۱ درجة
 ۱۹٫۲۸۹ - - ۱۰٫٥۹۹ ۸٫٦۹۰ - المتابعة تحت:  ۷ درجة

       :من یتكون المستحق
ً  ۳۰ إلى  ۲۸٫۷٤۷ - - ۱۰٫٥۱۲ ۱۸٫۲۳٥ - یوما
۳۰ – ٦۰  ً  ۱۰٫۱۲٥ - - ۲٫۷۹۳ ۷٫۳۳۲ - یوما
 ۸٫۸۱٤ - - ٥٫۷۲٦ ۳٫۰۸۸ - یوما ۹۰ – ٦۰

 ٤۷٫٦۸٦ - - ۱۹٫۰۳۱ ۲۸٫٦٥٥ - الدفتریة القیمة
       

       القیمة منخفضة وغیر متأخرة غیر
 ٤۹۹٫۰٤۱ - ۱۱۳٫۲۰۰ ۷۹٫٦۱۲ ۲۷۲٫۲٦۰ ۳۳٫۹٦۹ معتدلة إلىمنخفضة  : ٦ – ۱ درجة
 ۱۰٫۹۸٦ - - ۲٫۳٤٥ ۸٫٦٤۱ - المتابعةتحت  : ۷ درجة
 ۱۰٫۸۳٤ ۱۰٫۸۳٤ - - - - مصنفة غیر

 ٥۲۰٫۸٦۱ ۱۰٫۸۳٤ ۱۱۳٫۲۰۰ ۸۱٫۹٥۷ ۲۸۰٫۹۰۱ ۳۳٫۹٦۹ الدفتریة القیمة
       :منھا یُطرح

        في لإلنخفاض الجماعي المخصص
 )٤٫٤۱۹( - - )۱٫۰٥۲( )۳٫۳٦۷( - القیمة

 ٦۲۳٫۳۰۹ ۱٥٫۷۰٦ ۱۱۳٫۳٤۷ ۱۰٥٫۷۸۳ ۳٥٤٫٥۰٤ ۳۳٫۹٦۹ اإلجمالي
 
 
 



 ٥۷                التجاري ش.م.بالمصرف الخلیجي 
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

 مخاطر اإلئتمان (یتبع)
 

 (یتبع) اإلئتـمان لمخـاطـر التعرضات
 

 لدى ودائع ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 مؤسسات

 مالیة

 موجودات
 التمویالت

 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجیر
(شاملة 
 أقساط

 إیجارات
 )مستحقة

 في استثمارات
 صكوك

 موجودات
 أخرى مالیة

 اإلجمالي

       القیمة منخفضة
 ٤۷٫٥۰٤ - ۱٫۷۳۳ ۲٫۷۹۳ ٤۲٫۹۷۸ - القیمةمنخفضة  :۱۰-۸ درجة
 ٦٫۷٤۰ ٦٫۷٤۰ - - - - مصنفة غیر

 )۱۸٫۱٤۳( )۱٫۹٥۷( )۱٫۰۲۱( - )۱٥٫۱٦٥( - القیمة في إنخفاض مخصص

 ۳٦٫۱۰۱ ٤٫۷۸۳ ۷۱۲ ۲٫۷۹۳ ۲۷٫۸۱۳ - الدفتریة القیمة
       

       القیمة منخفضة غیر متأخرات
 ۳۹٫٤٤٥ - - ۱۰٫۹۳٤ ۲۸٫٥۱۱ - معتدلة إلىمنخفضة  :٦ – ۱ درجة
 ٤٫۲۲۸ - - ۱٫۷۱٦ ۲٫٥۱۲ -  المتابعة تحت: ۷ درجة

       :من یتكون المستحق
ً  ۳۰ إلى  ۳٤٫۹۷۷ - - ۱۰٫٤۸۷ ۲٤٫٤۹۰ - یوما
۳۰ – ٦۰  ً  ٦٫٦۳٤ - - ۱٫۱۱۳ ٥٫٥۲۱ - یوما
 ۲٫۰٦۲ - - ۱٫۰٥۰ ۱٫۰۱۲ - یوما ۹۰ – ٦۰

 ٤۳٫٦۷۳ - - ۱۲٫٦٥۰ ۳۱٫۰۲۳ - الدفتریة القیمة
       

       القیمة منخفضة وغیر متأخرة غیر
 ٥۱۸٫۸٤۸ - ۷۳٫٤٤۲ ۷۹٫٦۹۷ ۲۸٦٫۹۹٥ ۷۸٫۷۱٤ معتدلة إلىمنخفضة  :٦ – ۱ درجة
 ۱٤٫۱۸۱ - - ۱٫۲۳۱ ۱۲٫۹٥۰ -  المتابعة تحت: ۷ درجة
 ۹٫۷۱۳ ۹٫۷۱۳ - - - - مصنفة غیر

 ٥٤۲٫۷٤۲ ۹٫۷۱۳ ۷۳٫٤٤۲ ۸۰٫۹۲۸ ۲۹۹٫۹٤٥ ۷۸٫۷۱٤ الدفتریة القیمة
       :منھا یُطرح

        في لإلنخفاض الجماعي المخصص
 )٤٫۳٦۳( - - )۹٥۹( )۳٫٤۰٤( - القیمة

 ٦۱۸٫۱٥۳ ۱٤٫٤۹٦ ۷٤٫۱٥٤ ۹٥٫٤۱۲ ۳٥٥٫۳۷۷ ۷۸٫۷۱٤ اإلجمالي
 
 
 



 ٥۸                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

 مخاطر اإلئتمان (یتبع)
 

 موجودات مالیة منخفضة القیمة
على إفتراض عدم مقدرتھ على التحصیل الكلي أو  المصرفإن الموجودات المالیة منخفضة القیمة ھي تلك التي یحددھا 

الجزئي للمبالغ واألرباح المستحقة وفقاً للشروط التعاقدیة لتلك التعرضات. بصفة عامة، یتم تصنیف مخاطر ھذه الموجودات 
، وبالنسبة للموجودات المالیة األخرى یتم تقییم اإلنخفاض في القیمة على أساس فردي لكل تعرض بناءاً ۱۰و ۹و ۸  بین درجة

 .المصرفعلى النظام الداخلي لتصنیف درجات مخاطر اإلئتمان ب
 

 ولكن غیر منخفضة القیمة السداد تعرضات متأخرة
بأنھ  صرفالمتحقاق أرباحھا أو أصولھا التعاقدیة ولكن یعتقد تتعلق ھذه التعرضات بموجودات التمویل التي إنقضى موعد إس

من غیر المناسب إحتساب إنخفاض في قیمتھا وذلك بناءاً على توقعاتھ بتحصیل ھذه المبالغ مستقبالً، أو مستوى الضمان 
 أو مرحلة تحصیل المبالغ المستحقة للبنك.المتوفر 

 
 تسھیالت تم إعادة التفاوض علیھا

منھا ألف دینار بحریني)  ۲۸٫٤۷۱: ۲۰۱٦( دینار بحریني۲٥٫۱٦۰بشأنھا  التسھیالت التي تم أعادة التفاوضبلغ مجموع 
تسھیالت مصنفة كتسھیالت غیر مخفضة وغیر متأخرة ألف دینار بحریني)  ۱٥٫۰٤۷: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني (  ۲٫۰۰۰

تتطلب شروط إعادة التفاوض عادة إما سداد األرباح المستحقة على التسھیالت حتى تاریخھ أوسداد  . ۲۰۱۷كما في دیسمبر 
جزء من مبلغ التمویل أو الحصول على ضمانات إضافیة للتغطیة، أو جمیع ھذه الشروط معاً. تكون ھذه التسھیالت التي تم 

 مستقلة من قبل قسم إدارة المخاطر. إعادة التفاوض علیھا عرضة إلعادة تقییم اإلئتمان وللمراجعة ال
 

ألف  ۷٤٫۲۷۹: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني (۱۱۷٫۱٦۸، من إجمالي التسھیالت المتأخرة والبالغة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بتاریخ 
 ألف دینار بحریني). ۲۰٫۱٤۲: ۲۰۱٦ألف دینار بحریني فقط (۱۳٫۳٥۲تشكل األقساط المتأخرة مبلغ  دینار بحریني)

 
 في القیمةمخصصات اإلنخفاض 

بصفة فردیة.  ۱۰و ۹و ۸بإحتساب مخصصات لإلنخفاض في القیمة على الموجودات المصنفة ضمن درجة  المصرفیقوم 
 لمصرفایتم ذلك بناءاً على القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من ھذه الموجودات وقیمة الضمانات المتوفرة. قام 

بعمل مخصص على أساس جماعي لخسائر اإلنخفاض في القیمة بناءاً على تقدیرات اإلدارة لخسائر حدثت ولكن لم یتم التعرف 
 علیھا نظراً للظروف اإلقتصادیة واإلئتمانیة الحالیة.

 
 اإلستحقاق عدم وضع
 ،ایوم ۹۰ من اكثر استحقاقھا موعد انقضى ما اذاو الصكوك في وضع غیر مستحق  التمویالت موجودات بتصنیف البنك یقوم

 قائمة يف التمویالت ھذه على الربح احتساب یتم ال. المستحقة المبالغ تحصیل على القدرة في للشك معقول مجال ھناك كان أو
 .العادي للوضع التعرض درجة رفع عند او المقترض قبل من المستحقات سداد عند اال الدخل

 
 سیاسة الشطب

(بعد خصم أي مخصصات إنخفاض في القیمة) بعد التأكد من أن ھذه  اتاستثماربشطب أي موجودات أو  المصرفیقوم 
غیر قابلة للتحصیل. یتم التوصل إلى ھذا القرار بعد األخذ في اإلعتبار لمعلومات متوفرة كحدوث  ات ستثمارالالموجودات أو ا

تغیرات جوھریة للوضع المالي للطرف اآلخر تؤدي إلى عدم مقدرتھ على دفع إلتزاماتھ، أو أن المبالغ المحصلة من الضمان 
 بحریني دینار ألف۱۳٫۲۲۸بشطب تسھیالت مالیة بمبلغ  رفالمصغیر كافیة لسداد كامل مبلغ اإللتزام. خالل السنة، قام 

 ۳۸ ستردادابقام البنك  .بالكامل القیمة في اإلنخفاض بمخصصات تغطیتھا تمت والتيلف دینار بحریني) أ ۲٫۸۰٦ :۲۰۱٦(
 ) مقابل تسھیالت مالیة مشطوبة في سنوات سابقة.ألف دینار بحریني ۲٫۳٦٦: ۲۰۱٦( بحریني دینار ألف

 
 
 



 ٥۹                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

 اإلئتمان (یتبع)مخاطر 
 

 الضمانات
بضمانات تتعلق بموجودات التمویالت وذمم مدینة تتعلق بموجودات مشتراة لغرض التأجیر على ھیئة رھن  المصرفیحتفظ 

، أو أصول وضمانات أخرى. تستند تقدیرات القیمة العادلة على قیمة الرھن المقـیّمة بتاریخ  مدرجةعقاري، أو أوراق مالیة 
التمویل، وتتم مراجعتھا وتحدیثھا بصفة دوریة غالباً ماتكون سنویة. غالباً الیتم اإلحتفاظ برھن مقابل التعرض لمخاطر من 

في  موضحة األخرى المحتفظ بھا في مقابل الموجودات المالیةبنوك ومؤسسات مالیة أخرى. القیمة العادلة للرھن والضمانات 
الجدول التالي. ویتضمن ذلك قیمة الضمانات المالیة من البنوك، والیتضمن الضمانات من الشركات واألفراد إذ أنھ من الصعب 

 تحدید قیمھا. قیمة الضمانات التي تم إعتبارھا لغرض اإلفصاح مقیدة إلى حد التعرضات.
 

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ في 
 موجودات 

 التمویالت
 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجیر

(شاملة 
 أقساط

 إیجارات
 )مستحقة

 موجودات  اإلجمالي
 التمویالت

 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجیر
(شاملة 
 أقساط

 إیجارات
 )مستحقة

 اإلجمالي

 منخفضة موجودات مقابل
        القیمة

 ۱۷٫۳۷۰ ۲٫۷۸٥ ۱٤٫٥۸٥  ۳٤٫۳۸۹ ٥٫۸٤٤ ۲۸٫٥٤٥ عقارات
 ۳٫۲۲۲ - ۳٫۲۲۲  ۲٫۱۷٥ - ۲٫۱۷٥ أخرى

        
        متأخرة موجودات مقابل
        منخفضة غیر ولكن السداد
        القیمة

 ٤٥٫٥۳۰ ۱۷٫۹۱۰ ۲۷٫٦۲۰  ٤٤٫٦۲۱ ۲۱٫٤۲۸ ۲۳٫۱۹۳ عقارات
 ۲٫۱۱۰ - ۲٫۱۱۰  ٥٫۱۸۲ - ٥٫۱۸۲ أخرى

        
        غیر موجودات مقابل

        وغیر السداد متأخرة
        القیمة منخفضة
 ۱۷۱٫۷۲۷ ۷۷٫٤۰٤ ۹٤٫۳۲۳  ۱۷۲٫۹٤۳ ۷۸٫٥۷٥ ۹٤٫۳٦۸ عقارات

 ۳۹۸ - ۳۹۸  - - - ملكیة حقوق أسھم
 ۳۲٫۲٤۳ - ۳۲٫۲٤۳  ۲٥٫٥۸٦ ۲۰ ۲٥٫٥٦٦ أخرى

 ۲۷۲٫٦۰۰ ۹۸٫۰۹۹ ۱۷٤٫٥۰۱  ۲۸٤٫۸۹٦ ۱۰٥٫۸٦۷ ۱۷۹٫۰۲۹  اإلجمالي
 

دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  كما % %۱۲٦٫۸٦ معدل متوسط تغطیة الضمان على التسھیالت اآلمنة نسبة بلغ
۲۰۱٦ :۱۱٤٫٤۷%.( 

 
 .۲۹لتحلیل تمركز الموجودات والمطلوبات، راجع إیضاح رقم 

 
بمراقبة تمركز مخاطر اإلئتمان لموجودات التمویالت والموجودات المشتراة لغرض التأجیر حسب القطاع  المصرفیقوم 

 .والموقع الجغرافي
 
 



 ٦۰                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

 مخاطر اإلئتمان (یتبع)
 

 الجدول التالي یبین تحلیل تمركزات مخاطر اإلئتمان في تاریخ إعداد ھذه البیانات:
 

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ في القطاعي التمركز
 موجودات 

 التمویالت
 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجیر

(شاملة 
 أقساط

 إیجارات
 )مستحقة

 موجودات  اإلجمالي
 التمویالت

 موجودات
 مشتراة
 لغرض
 التأجیر
(شاملة 
 أقساط

 إیجارات
 )مستحقة

 اإلجمالي

        
        المصرفي القطاع
 ۱۲٫۳٥۸ - ۱۲٫۳٥۸  ۱۱٫۰۱۱ - ۱۱٫۰۱۱ والمالي
 ۱٥۳٫۹٤٥ ۹٤٫٤۸۸ ٥۹٫٤٥۷  ۱٤٥٫٤۸٦ ۱۰٥٫۷۱٥ ۳۹٫۷۷۱ عقارات
 ۲۸٫۷۸۸ - ۲۸٫۷۸۸  ۳٥٫۹۱۷ - ۳٥٫۹۱۷ إنشاءات
 ۹۹٫۷۷۷ - ۹۹٫۷۷۷  ۹۰٫٦۹۱ - ۹۰٫٦۹۱ متاجرة
 ۳۹٫۳۸۹ - ۳۹٫۳۸۹  ٤٥٫۰۹۰ - ٤٥٫۰۹۰ تصنیع
 ۱۱٦٫٥۳۲ ۹۲٤ ۱۱٥٫٦۰۸  ۱۳۲٫۰۹۲ ٦۸ ۱۳۲٫۰۲٤ أخرى

 ٤٥۰٫۷۸۹ ۹٥٫٤۱۲ ۳٥٥٫۳۷۷  ٤٦۰٫۲۸۷ ۱۰٥٫۷۸۳ ۳٥٤٫٥۰٤ الدفتریة القیمة إجمالي
 

 مخاطر السداد
مخاطر عند سداد المعامالت وعملیات المتاجرة. مخاطر السداد ھي مخاطر الخسائر التي قد تنتج  المصرفقد ینشأ عن أنشطة 

 عن فشل شركة ما في دفع إلتزاماتھا كتسدیدات نقدیة، أوأدوات مالیة وموجودات أخرى متفق علیھا حسب العقد.

إلئتمانیة التي تم ذكرھا سابقاً. یتطلب قبول مخاطر تشكل حدود السداد جزءاً من عملیة الموافقة على اإلئتمان ومراقبة الحدود ا
 السداد على متاجرات خالیة من السداد موافقة خاصة من قسم إدارة المخاطر على المعاملة أو الطرف اآلخر.

 
 مخاطر السیولة

على سداد إلتزاماتھ المالیة والتي إما أن یتم تسدیدھا نقداً أو بموجودات مالیة  المصرفتتمثل مخاطر السیولة في عدم مقدرة 
 أخرى.

 
 



 ٦۱                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

 مخاطر السیولة (یتبع)
 

 إدارة مخاطر السیولة
من خالل إدارتھ للسیولة إلى التأكد قدر اإلمكان من توافر السیولة في جمیع األحوال لسداد إلتزاماتھ عند حلول  المصرفیھدف 

 .مصرفللأجلھا، سواء في الظروف اإلعتیادیة أو الصعبة، دون تكبّد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بالسمعة التجاریة 
 

بجمع البیانات من كٍل من إدارة الخزینة ووحدات العمل األخرى ذات العالقة حول  المصرفتقوم إدارة الرقابة المالیة في 
وضع السیولة لموجوداتھا وإلتزاماتھا المالیة وتفاصیل التدفقات النقدیة المتوقعة األخرى الناشئة من األنشطة التجاریة المستقبلیة 

بھذه المعلومات والتي تقوم بدورھا بإدارة محفظة الموجودات السائلة المتوقعة. تقوم إدارة الرقابة المالیة بإبالغ إدارة الخزینة 
، والمكونة على نحو كبیر من ودائع قصیرة األجل لدى بنوك وتسھیالت أخرى بین البنوك، لضمان المصرفقصیرة األجل ب

 بسیولة كافیة في جمیع األحوال. المصرفإحتفاظ 
 

 خطة طوارئ بالنسبة للسیولة، حیث یتم إختبار المصرفعلى نحو یومي. یمتلك  تقوم إدارة الرقابة المالیة بمراقبة السیولة
عناصر ھذه الخطة بشكل دوري. یتم تنفیذ إختبارات جھد منتظمة على مختلف السیناریوھات. تخضع جمیع سیاسات وإجراءات 

على ھذه السیاسات واإلجراءات من ویتم الموافقة  المصرفالسیولة للُمراجعة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ب
قبل األشخاص المخولین بذلك. یتم تقدیم تقریر ملخص یتضمن أیة إستثناءات وإجراءات عالجیة تم إتخاذھا إلى أعضاء لجنة 

 إدارة الموجودات والمطلوبات.
 

 التعرضات المتعلقة بمخاطر السیولة
ً م العمالء ودائع إلى السائلة الموجودات صافي نسبة تعتبر ً  قیاسا  إلحتساب .السیولة مخاطر إلدارة المصرف یستخدمھ رئیسیا
في  تااستثمارو مالیة مؤسسات لدى الودائع وعلى البنوك أرصدةو النقد على السائلة الموجودات صافي یحتوي النسبة، ھذه

 ینح في ،مالیةال مؤسساتال من الودائعخصم  بعدو األجل متوسطة التمویالت مقابل المضمونة صكوكال منھا مطروحاً صكوك 
 .ثمارستاال حسابات أصحاب حقوق وعلى وأفراد مالیة غیر مؤسسات من ودائع وعلى جاریة، حسابات من العمالء ودائع تتكون

 
لبیانات كما في تاریخ إعداد ھذه اوالحسابات الجاریة  ،فما یلي بیان تفاصیل نسبة صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء 

 یة وخالل السنة:المال
 

 ۲۰۱۷ 
% 

 ۲۰۱٦ 
% 

    
 ۲٥٫۸۱  ۹٫۳۰ دیسمبر ۳۱

 ۲۰٫۲٦  ۱۸٫۲٦ للفترة المتوسط
 ۲٦٫۲۱  ۲۹٫۹۷ للفترة األقصى الحد
 ۱۱٫۸۱  ٥٫۱٥ للفترة األدنى الحد

 
 

 .۲۸لمواعید إستحقاق الموجودات والمطلوبات راجع اإلیضاح رقم 
 



 ٦۲                الخلیجي التجاري ش.م.بالمصرف 
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 
 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱

 
 مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في تغیر األسعار، كمعدل الربح، وأسعار أسھم حقوق الملكیة، وأسعار صرف العمالت األجنبیة، وھامش 
، أو تدفقاتھ النقدیة المستقبلیة أو قیمة أدواتھ المالیة. تتكون مخاطر السوق من المصرفاإلئتمان والتي لھا تأثیر على إیرادات 

مخاطر معدل الربح ومخاطر األسعار األخرى. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ثالثة أنواع: مخاطر عمالت، و
 لمثل ھذه المخاطر في الحدود المقبولة مع تحقیق عوائد مجزیة على ھذه المخاطر. المصرفوالتحكم في تعرضات 

 
 إدارة مخاطر السوق

 لمصرفالمتاجرة واألخرى لغیر المتاجرة. الیوجد لدى بفصل تعرضاتھ لمخاطر السوق بین محفظتین إحداھما ل المصرفیقوم 
مالت ھي تعرضات للع المصرفمراكز متاجرة في أسھم حقوق الملكیة أو السلع والمصدر الرئیسي للمخاطر التي یتعرض لھا 

 األجنبیة وفجوة معدل الربح.
 

ة في مشتقات العمالت األجنبیة. تقوم إدارة بإجراء أیة متاجرة في العمالت األجنبیة. كما الیقوم بالمتاجر المصرفالیقوم 
الخزینة بإحتساب جمیع إیرادات وخسائر العمالت األجنبیة الناشئة عن تعامالت العمالء وإعادة تقییم الموجودات والمطلوبات 

 ولیة متابعة وإدارة ھذه المخاطر أیضاً على إدارة الخزینة.ؤفي بیان المركز المالي. وتقع مس
 

ول عن ؤولة كلیاً عن إدارة مخاطر السوق. إن قسم إدارة المخاطر مسؤمس المصرفالموجودات والمطلوبات ب إن لجنة إدارة
وضع سیاسات مفصلة إلدارة المخاطر (خاضعة للمراجعة واإلعتماد من قبل الجھة المختصة) في حین أن إدارة الرقابة المالیة 

 ولة عن المتابعة الیومیة لتنفیذ ھذه السیاسات.ؤمس
 

 محافظ غیر تجاریة -التعرض لمخاطر معدل الربح 
الخطر الرئیسي الذي تتعرض لھ المحافظ غیر التجاریة ھو خطر الخسائر الناتجة عن تقلبات في التدفقات النقدیة المستقبلیة أو 

بر متابعة ة رئیسیة عالقیم العادلة لألدوات المالیة بسبب تغیّر في معدالت الربح السوقیة. تتم إدارة مخاطر معدل الربح بصف
فجوات معدل الربح وعن طریق الحصول على حدود معتمدة مسبقاً إلعادة التسعیر. تقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 

 بمتابعة اإللتزام بھذه الحدود ویقوم قسم إدارة المخاطر بمساعدتھا في أعمال المتابعة الیومیة. المصرفب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦۳                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

 (یتبع)مخاطر السوق 
 

 :۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  مصرفللفیما یلي ملخص بمركز فجوة ھامش الربح 
 
 ۳ لغایة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 شھور
 ٦إلى  ۳

 شھور
شھور  ٦

 إلى سنة
 ۳إلى  ۱

 سنوات
 ۳ من أكثر

 سنوات
 اإلجمالي

       
       الموجودات

 ۳۳٫۹٦۹ - - ۱٫۰٤۸ - ۳۲٫۹۲۱ ودائع لدى مؤسسات مالیة
 ۳٥٤٫٥۰٤ ۱۷٤٫۷۷٦ ٦۲٫۸۳۲ ٥۳٫٤۰۲ ۱۲٫۲۷٥ ٥۱٫۲۱۹ التمویالتموجودات 

       موجودات مشتراة لغرض التأجیر
 ۱۰٥٫۷۸۳ ۹۷٫۹۹۹ ۷٫۷۷۷ - ۷ - (شاملة أقساط إیجار مستحقة)

 ۱۱۳٫۳٤۷ ۱۱۲٫۹۱٦ ۱٤۷ ۲۸٤ - - (صكوك) مالیة أوراق في استثمارات

       مجموع الموجودات الحساسة لمعدل
 ٦۰۷٫٦۰۳ ۳۸٥٫٦۹۱ ۷۰٫۷٥٦ ٥٤٫۷۳٤ ۱۲٫۲۸۲ ۸٤٫۱٤۰ الربح

       
       حسابات االستثمار والمطلوبات 

 ۱۲٤٫۲٦٥ - ٦٫۷۸۹ ۱۱٫٥۰٥ ۱٤٫۳۱۹ ۹۱٫٦٥۲ ودائع من مؤسسات مالیة
 ٤۱٫۳۰۸ - ٤۱٫۳۰۸ - - - األجل متوسط تمویل

 ٦۱٫۳٥۹ - ۱۹٫٤٦۳ ۲٤٫٦۰٦ ۹٫٦٦۰ ۷٫٦۳۰ ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد
 ۱٫۲۸٦ - - - - ۱٫۲۸٦ حسابات جاریة للعمالء

 ۳٥۹٫۸۱۸ ۱ ۱۳٫۷۷۸ ۸۸٫۷۸۹ ٦٦٫٥٥۹ ۱۹۰٫٦۹۱ االستثمار حسابات أصحاب حقوق
       

       مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار
 ٥۸۸٫۰۳٦ ۱ ۸۱٫۳۳۸ ۱۲٤٫۹۰۰ ۹۰٫٥۳۸ ۲۹۱٫۲٥۹ الحساسة لمعدل الربح

 ۱۹٫٥٦۷ ۳۸٥٫٦۹۰ )۱۰٫٥۸۲( )۷۰٫۱٦٦( )۷۸٫۲٥٦( )۲۰۷٫۱۱۹( فجوة معدل ھامش الربح
 



 ٦٤                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 
 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱

 
 مخاطر السوق (یتبع)

 
 ۳ لغایة ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 شھور
 ٦إلى  ۳

 شھور
شھور  ٦

 إلى سنة
 ۳إلى  ۱

 سنوات
 ۳ من أكثر

 سنوات
 اإلجمالي

       
       الموجودات

 ۷۸٫۷۱٤ - - ۱٫۰۲۸ - ۷۷٫٦۸٦ ودائع لدى مؤسسات مالیة
 ۳٥٥٫۳۷۷ ۱۸۹٫۹٥۹ ۸۱٫٥۰۳ ٤۰٫۷۸٤ ۱٦٫۹۷۷ ۲٦٫۱٥٤ التمویالتموجودات 

       موجودات مشتراة لغرض التأجیر
 ۹٥٫٤۱۲ ۹۳٫۸۹۰ ۱٫۳٥٤ ۱۳ ۷ ۱٤۸ (شاملة أقساط إیجار مستحقة)

 ۷٤٫۱٥٤ - - - - ۷٤٫۱٥٤ (صكوك) مالیة أوراق في استثمارات

       مجموع الموجودات الحساسة لمعدل
 ٦۰۳٫٦٥۷ ۲۸۳٫۸٤۹ ۸۲٫۸٥۷ ٤۱٫۸۲٥ ۱٦٫۹۸٤ ۱۷۸٫۱٤۲ الربح

       
       حسابات االستثمار والمطلوبات 

 ٥۹٫۰۷۹ - ۱٤٫۸٤٥ - - ٤٤٫۲۳٤ ودائع من مؤسسات مالیة
 ۱۰۰٫٦٤۹ ۹۰٥ ۱٤٫٤٤۷ ٥۳٫۹۸۲ ۱٥٫۰٤٥ ۱٦٫۲۷۰ ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد

 ۱٫۹۳۰ - - - - ۱٫۹۳۰ حسابات جاریة للعمالء
 ٤۰٤٫٦٥۱ - ۱٥٫۸۱۹ ۸٤٫٥۳٦ ۸۸٫۰۷٦ ۲۱٦٫۲۲۰ االستثمار حسابات أصحاب حقوق

       
       مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار

 ٥٦٦٫۳۰۹ ۹۰٥ ٤٥٫۱۱۱ ۱۳۸٫٥۱۸ ۱۰۳٫۱۲۱ ۲۷۸٫٦٥٤ الحساسة لمعدل الربح

 ۳۷٫۳٤۸ ۲۸۲٫۹٤٤ ۳۷٫۷٤٦ )۹٦٫٦۹۳( )۸٦٫۱۳۷( )۱۰۰٫٥۱۲( فجوة معدل ھامش الربح
 
 

 المصرفتتم إدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة معدل ھامش الربح عن طریق متابعة حساسیة موجودات ومطلوبات 
المالیة تجاه السیناریوھات المتعددة لمعدل الربح المعیاري وغیر المعیاري. تشتمل السیناریوھات المعیاریة والتي یتم إعتبارھا 

نقطة من اإلرتفاع أو  ٥۰خفاض أو اإلرتفاع المتوازي مع جمیع منحنیات العوائد و نقطة من اإلن ۱۰۰بصورة شھریة على 
 اإلنخفاض مع منحنیات العوائد.

 
تجاه إرتفاع أو إنخفاض معدالت الربح (على إفتراض ثبات العوامل المتغیرة األخرى  المصرففیما یلي تحلیل لحساسیة 

 لمركز المالي):المؤثرة على منحنیات العوائد والثبات في بیان ا
 

نقطة  ۱۰۰ 
إرتفاع أو 

 إنخفاض متوازي

نقطة إرتفاع  ٥۰ 
 أو إنخفاض

    
   ۹۸±   ۱۹٦±   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ في
   ۱۸۷±    ۳۷۳±   ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في

 
 

تقوم إدارة الخزینة بإدارة مراكز مخاطر معدل الربح للَمحافظ غیر التجاریة، حیث تستخدم أدوات مالیة استثماریة قصیرة 
 غیر التجاریة. المصرفاألجل، وودائع لدى البنوك وودائع من البنوك إلدارة المركز الناشىء من أنشطة 



 ٦٥                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

 مخاطر السوق (یتبع)
 

 األجنبیةالتعرض إلى مخاطر أسعار صرف العمالت 
مخاطر العملة ھي المخاطر الناشئة من تغیّر قیمة األدوات المالیة جراء تغیر أسعار صرف العمالت األجنبیة. لدى المجموعة 

 دیسمبر: ۳۱صافي تعرضات جوھریة مقیـّمة بالعمالت األجنبیة كما في 
 

 ۲۰۱۷ 
 یعادلھا بما

 البحریني بالدینار

 ۲۰۱٦ 
 یعادلھا بما

 يالبحرین بالدینار
    

 )۲۳٫۰۸٥(  ۱٤٫۲۳۷ *أمریكي دوالر
 ۲٦٫۷۸۳  )۷٫۷۰۷( *األخرى الخلیجي التعاون مجلس دول عمالت

 ۳٫٥۸۰  )۲۹۷( یورو
 ٤٫٦۰۸  ٤٫٦۰۷ أسترالي دوالر
 ۳٫۰۷٤  ۳٫٥٤٤ كویتي دینار
 ۹۸٤  ٤۸۰ إسترلیني جنیھ

 ۷  ۹ ھندیة روبیة
 

(*) التوجد أي مخاطر من أسعار الصرف للتعرضات المرتبطة بالدوالر األمریكي وعمالت دول مجلس التعاون الخلیجي 
الدوالر مرتبطة ب الكویتي الدینار باستثناءاألخرى وذلك ألن الدینار البحریني وعمالت دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى 

 األمریكي.
 

ت األجنبیة مقابل صافي حدود التعرضات عن طریق متابعة حساسیة الموجودات تتم إدارة مخاطر سعر صرف العمال
تجاه السیناریوھات المتعددة ألسعار صرف العمالت األجنبیة. تشتمل السیناریوھات المعیاریة  مصرفللوالمطلوبات المالیة 

العمالت األخرى غیر الدوالر إرتفاع أو ھبوط في معدالت سعر صرف  %٥والتي یتم إعتبارھا بصورة شھریة على نسبة 
 األمریكي وعمالت دول مجلس التعاون الخلیجي.

 
إلى اإلرتفاع أو اإلنخفاض في معدالت أسعار صرف العمالت األجنبیة (على إفتراض ثبات  المصرففیما یلي تحلیل حساسیة 

 جمیع العوامل المتغیرة األخرى، وبشكل أساسي، معدالت الربح):
 

 ۲۰۱۷ 
 یعادلھا بما

 البحریني بالدینار

 ۲۰۱٦ 
 یعادلھا بما

 البحریني بالدینار
    

 ۱۷۹±    ۱٥±    یورو
 ۲۳۰±    ۲۳۰±    أسترالي دوالر
 ۱٥٤±    ۱۷۷±    كویتي دینار
 ٤۹±    ۲٤±    إسترلیني جنیھ

 -  - ھندیة روبیة
 

 محافظ غیر تجاریة -التعرضات إلى مخاطر أسعار السوق األخرى 
یقوم قسم إدارة المخاطر بمتابعة مخاطر اإلئتمان لالستثمارات  في دیون بصورة دوریة، غیر أن ھذه المخاطر لیست جوھریة 

 .مصرفللمقارنة بالنتائج العامة والوضع المالي 
 

ضاح رقم اإلیتتعرض استثمارات المجموعة في األسھم غیر الُمسعّرة والتي تظھر بالتكلفة لمخاطر التغیر في قیمتھا. راجع 
 سعرةموالمتعلق بالتقدیرات المحاسبیة الھامة والقرارات التي تم إتخاذھا لتقییم إنخفاض قیمة االستثمار في األسھم غیر ال ۲۱

والتي تظھر بالتكلفة. تقوم المجموعة بإدارة التعرضات لمخاطر األسعار األخرى عن طریق المراقبة المستمرة ألداء ھذه 
 تم إعداد تقییم لألداء بشكل ربع سنوي ویُعرض على لجنة االستثمار واإلئتمان بمجلس اإلدارة.األوراق المالیة. ی

 



 ٦٦                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 

 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

 مخاطر التشغیل
مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسائر الناجمة عن فشل في األنظمة والتحكم، وعملیات إحتیال وأخطاء بشریة، التي قد تؤدي 

بإدارة مخاطر التشغیل من خالل  المصرفإلى خسائر مالیة وخسائر للسمعة، وما یتبعھا من ُمساءالت قانونیة ورقابیة. یقوم 
صیل مبدأ فصل المھام والرقابة الداخلیة، بما في ذلك التدقیق الداخلي ورقابة اإللتزام. تقع إتباع أنظمة رقابة داخلیة مناسبة، وتأ

قیام سیاسة معتمدة لل المصرفعلى قسم إدارة المخاطر. لدى  المصرفولیة تحدید ومراقبة وإدارة المخاطر التشغیلیة في ؤمس
 دیة للقیام بھا.بھذه المھام حیث تتوافر جمیع البنى التحتیة والتنظیمیة والما

 
لتحدید مجاالت المخاطر الرئیسیة  المصرفعملیة تقییم ذاتیة لمراقبة مخاطر العملیات في معظم أقسام  المصرفإستكمل 

 بمواصلة عملیة التقییم الذاتیة ھذه على فترات منتظمة ولجمیع المصرفوالمؤشرات والمحفزات الرئیسیة لتلك المخاطر. سیقوم 
ً  وسیتم إجراء عملیة مراجعة األقسام التابعة لھ اآللي  برنامجاً للحاسب المصرف. یستخدم المؤشرات الرئیسیة للمخاطر سنویا

سط على المدى المتو المصرفلمراقبة ھذه المحفزات وتسجیل الخسائر المحققة والخسائر التي كان باإلمكان تفادیھا. یھدف 
ً لرفع مستوى األسالیب المتطورة لمراقبة مخاطر العملیات ألجل ممارسة أفضل إلدارة  في إعداد بیانات موثوقة إحصائیا

 المخاطر والحد من اإللتزامات الرأسمالیة.
 

 إدارة رأس المال
 ة. لتنفیذ المتطلبات الحالیة لرأسبصورة شامل المصرفیقوم مصرف البحرین المركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال 

إلى إجمالي  المحافظة على معدل محدد إلجمالي رأس المال نسبةً  المصرفالمال، یطلب مصرف البحرین المركزي من 
وإرشادات  ۳الموجودات الموزونة بالمخاطر. إن متطلبات كفایة رأس المال لمصرف البحرین المركزي مبنیة على مبادئ بازل 

 المالیة اإلسالمیة. مجلس الخدمات
 

 التنظیمي إلى فئتین: المصرفینقسم رأس مال 

 .(۱)والفئة اإلضافیة  ۱حقوق الملكیة العادیة  فئةالفئة األولى لرأس المال، وتتضمن  •
ة، لألغراض التنظیمی عادیة كأسھم التصنیفأسھم رأس المال العادیة والتي تستوفي  على ۱حقوق الملكیة العادیة  فئة تشمل

واألسھم العادیة  ،عالوة إصدار األسھم واإلحتیاطیات العامة واإلحتیاطي القانوني تشمل والتيواإلحتیاطیات المعلنة 
تمسك بھا أطراف ثالثة. باإلضافة إلى األرباح المستبقاة بعد التسویات  والتي مصرفلل التابعةالموحدة  البنوكالصادرة عن 

 البنود التي تتضمنھا حقوق الملكیة والتي تـُعالج بصورة مختلفة ألغراض كفایة رأس المال.وشھرة للقة باالتنظیمیة المتع
 

 التيو ثالثة أطراف بھا تمسك والتي مصرفلل التابعةعن البنوك الموحدة  الصادرةاألدوات  (۱)الفئة اإلضافیة تشمل 
 ).(۱)اإلضافیة  الفئةحتساب ویات التنظیمیة المطبقة إل(والتس ،(۱)اإلضافیة  الفئةالتصنیف ضمن  معاییر تستوفي

 
 لرأس الثانیة ةالفئ ضمن تصنیفھا معاییر تستوفي والتي المصرفالصادرة عن  األدواتالفئة الثانیة لرأس المال، وتتضمن  •

 صرفملل التابعة الموحدة البنوك عن الصادرةواألدوات  ،وفائض األسھم الناتج من إصدار الفئة الثانیة لرأس المال المال،
لعامة المحتفظ ا والمخصصات المال، لرأس الثانیة الفئة ضمن تصنیفھا معاییر تستوفي والتي ثالثة أطراف بھا تمسك والتي

 راضوأغحتیاطي إعادة تقییم األصول من إعادة تقییم الموجودات الثابتة وإغیر محددة على التمویل  الخسائربھا مقابل 
 .المال لرأس الثانیة الفئة إلحتساب المطبقةوالتسویات التنظیمیة  األدوات

 
 ساریةویات التس ھذه ستكون. المركزي البحرین مصرف متطلباتالمنصوص علیھا في  للحدودالتنظیمیة تخضع  التسویات
 لبعضاطر أعلى . تنص اللوائح على أوزان مخ۲۰۱۸إلى  ۲۰۱٦االنتقالیة من  الترتیباتعلى مراحل من خالل  المفعول

دمة خ حقوقتنظیمیة مطلوبة لبعض البنود كالشھرة على التسویات الھذه  إن. الجوھریة الحدودالتعرضات التي تفوق 
 لصلة،ا ذات التورق معامالت بیع من والربح النقدیة، التدفقات تحوط واحتیاطيالضرائب المؤجلة،  وموجوداتالرھونات، 

الحیازات المتبادلة  وإجمالي الخاصة، المصرف أسھم في واالستثمار المحددة، التقاعد منافعومطلوبات صندوق  وأصول
 لتوحیدا نطاق خارج ھي التيفي اسھم المؤسسات المصرفیة والمالیة، واالستثمار في أسھم المؤسسات المصرفیة والمالیة 

الصادرة لرأس مال المؤسسة،  من أسھم حقوق الملكیة العادیة %۱۰أكثر من  المصرفال یملك  وحیث التنظیمي،
 .التنظیمي التوحید نطاق خارج ھي التي والمالیة المصرفیة المؤسساتجوھریة في رأس مال  واستثمارات

 



 

 

 ٦۷                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

ألف دینار  ۱۰٫۳۸٦: ۲۰۱٦دینار بحریني ( ألف۱۱٫۳۲٥بعمل تسویات تنظیمیة بمبلغ  المصرف قامدیسمبر،  ۳۱ في كما
 .المركزي البحرین مصرف لمتطلباتبحریني) وفقا 

 
المخاطر ب الموزونة الموجوداتتصنیف عملیات المصرف على أساس دفاتر متاجره أو ضمن دفاتر المصرف، و یتم تحدید  یتم

 مضمنّة لغیرا و المضمنّة الموجودات بتعرضات المرتبطة للمخاطر المختلفھ المستویات تعكس بحیث محددة متطلبات على بناءاً 
 .المالیة البیانات في

 
 دیسمبر: ۳۱التنظیمي كما في  المصرفلرأس مال فیما یلي بیان 

 
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 ٦۲۸٫۸۷٥  ٦۸۳٫۷۸٤ بالمخاطر الموزونة الموجودات إجمالي
    

    المال لرأس األولى الفئة
 ۱۲۱٫٤٦۲  ۱۲۳٫۱٤۱ األولى قبل التعدیالت التنظیمیة العادیة الملكیة حقوق فئة -
 )۱۰٫۳۸٦(  )۱۱٫۳۲٥( التنظیمیة التعدیالت: یطرح -

 ۱۱۱٫۰۷٦  ۱۱۱٫۸۱٦ التنظیمیة التعدیالت بعد األولى العادیة الملكیة حقوق فئة
 -  - )۱( اإلضافیة فئة
 ٤٫۳٦۲  ٤٫٤۱۹ المال لرأس الثانیة الفئة

 ۱۱٥٫٤۳۸  ۱۱٦٫۲۳٥ التنظیمي المال رأس إجمالي
    الموزونة الموجودات إجمالي من مئویة كنسبة التنظیمي المال رأس إجمالي

 %۱۸٫۳٦  %۱۷٫۰۰ بالمخاطر
 %۱٥٤٫۲٥  %۱۱۱٫۹۹ السیولھ تغطیة معدل
 %۸۰٫۸۰  %۱۹٦٫۰۱ المستقر التمویل صافي معدل
 %۱۹٫۹۲  %۱۹٫۰۲ المالي الرفع معدل

    
 

 باإللتزام بجمیع متطلبات رأس المال التي فـُرضت علیھ من جھات خارجیة خالل السنة. المصرفقام 
 

 
 تخصیص رأس المال

ً في تخصیص رأس المال بین عملیات وأنشطة محددة. یسعى  ً أساسیا خالل  من المصرفتـُعتبر المتطلبات الرقابیة محركا
في  مصرفالسیاستھ في إدارة رأس المال إلى زیادة العائد المعّدل على المخاطر وإستیفاء جمیع المتطلبات الرقابیة. إن سیاسة 

 ة من قبل مجلس اإلدارة.تخصیص رأس المال خاضعة لمراجعة دوری
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ٦۸                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 (یتبع) المخاطر إدارة. ۳۱
 

 اإللتزامات.۳۲
 التي تم التعاقد علیھا ضمن األعمال اإلعتیادیة: المصرففیما یلي بیان بإلتزامات 

 
 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ٦٥٫۷۹۷  ٤۸٫۷٤۷ مویالتت لتمدید مسحوبة غیر إلتزامات
 ۲۲٫٦٦۹  ۱۸٫۳۹۰ مالیة ضمانات

 ٦۷٫۱۳۷  ۸۸٫٤٦٦ 
 

 باألداء إلتزامات
قد تدخل المجموعة في إلتزامات باألداء تتعلق ببعض مشاریع البنیة التحتیة التي تقوم بھا المجموعة وذلك ضمن األنشطة 

. من عادة المجموعة نقل ھذه اإللتزامات إلى الشركات التي تمتلك ھذه المشاریع متى أمكن ذلك. في رأي مصرفللاإلعتیادیة 
نتیجة أداء أي من  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱اك مطلوبات مستحقة على المجموعة بتاریخ اإلدارة، من غیر المتوقع أن تكون ھن

 مشروعاتھا.
 
 

 اإلجتماعیة المسؤولیة. ۳۳
 ولیاتھ اإلجتماعیة عن طریق تقدیم التبرعات إلى مؤسسات إجتماعیة وخیریة.ؤبالوفاء بمس المصرفیقوم 

 
 

 المقارنة أرقام. ۳٤
 على ؤثرت لم ھذه التصنیف إعادة. الحالیة السنة مع عادلة مقارنة إلعطاء الماضیة للسنة المقارنة أرقام بعض تصنیف إعادة تم

ً المعلنة  الملكیة حقوق أو السنة، أرباح  .سابقا
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	(8.832)
	برنامج خطة حوافز الموظفين
	(70)
	(182)
	أرباح مستبقاة 
	10.162
	8.751
	إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم (صفحة 7)
	113.039
	112.699
	حصص غير مسيطرة
	2.645
	3.796
	إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية
	785.220
	764.999
	إيراد من موجودات التمويلات وموجودات مشتراة لغرض التأجير
	27.368
	26.198
	إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية
	761
	643
	إيراد من الصكوك
	16
	4.736
	3.002
	إيراد من استثمارات في أوراق مالية
	(1.658)
	652
	رسوم وإيرادات أخرى
	2.644
	5.422
	إجمالي الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار 
	33.851
	35.917
	يطرح: العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمارقبل حصة المصرف كمضارب
	حصة المصرف كمضارب
	العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار
	مصروفات التمويل على ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد
	(4.612)
	(2.976)
	مصروفات التمويل على تمويل متوسط الأجل
	(648)
	-
	إجمالي الإيرادات
	21.143
	25.785
	تكلفة الموظفين
	17
	6.674
	5.988
	مصروفات تشغيلية أخرى
	18
	6.181
	5.568
	إجمالي المصروفات
	12.855
	11.556
	ربح السنة قبل مخصصات الإنخفاض في القيمة
	8.288
	14.229
	صافي مخصصات الإنخفاض في القيمة
	19
	(7.470)
	(8.921)
	ربح السنة
	818
	5.308
	العائد إلى:
	مساهمي الشركة الأم
	1.969
	5.310
	حصص  غير مسيطرة
	(1.151)
	(2)
	818
	5.308
	العائد لكل سهم
	العائد الأساسي والمخفّض لكل سهم (فلس)
	24
	2.04
	5.49
	أنشطة التشغيل
	مبالغ مستلمة من / (مدفوعات لـ) موجودات التمويلات، صافي
	مدفوعات لموجودات مشتراة لغرض التأجير، صافي
	إيراد مستلم من ودائع قصيرة الأجل
	أرباح مدفوعة لأصحاب حسابات الاستثمار
	(سحوبات) / مبالغ مستلمة من أصحاب حسابات الاستثمار، صافي
	مبالغ مدفوعة لأرباح الودائع
	مبالغ مدفوعة للمصروفات
	مبالغ مستلمة أخرى
	مبالغ مصروفة في أعمال الخير
	(سحوبات) / مبالغ مستلمة من حسابات جارية للعملاء، صافي
	ودائع من مؤسسات مالية، صافي
	ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد، صافي
	صافي مدفوعات للحساب الإحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي
	إيراد صكوك مستلمة
	ودائع لدى مؤسسات مالية

	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل
	(24.211)
	47.097
	شراء صكوك
	شراء استثمارات في أوراق مالية
	مبالغ مستلمة من بيع/ تسوية صكوك
	مبالغ مستلمة من بيع/ تسوية استثمارات في أوراق مالية
	مقبوضات من بيع عقارات قيد التطوير
	مقبوضات من بيع استثمارات عقارية
	شراء استثمارات عقارية
	أرباح مستلمة/ إيراد من استثمارات في أوراق مالية
	بيع/ (شراء) عقارات ومعدات، صافي 

	(38.605)
	2.095
	مدفوعات لأسهم الخزينة
	مبالغ مستلمة من تمويل متوسط الأجل
	مصروفات مالية مدفوعة لتمويل متوسط الأجل
	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمويل
	مصادر صندوق الأعمال الخيرية  والزكاة 

	الرصيد كما في 1 يناير
	723
	727
	تبرعات المصرف
	361
	7
	17
	29
	1.101
	763
	استخدامات صندوق الأعمال الخيرية والزكاة 
	تبرعات لمؤسسات خيرية

	427
	40
	427
	40
	رصيد  صندوق الأعمال الخيرية والزكاة الغير موزع 
	كما في 31 ديسمبر 
	674
	723
	1. تقرير المنشأة
	تشتمل أنشطة المصرف الرئيسية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية واستثمارية للأفراد، ولذوي الدخل العالي، وللشركات، وللمؤسسات المالية. وتتنوع هذه الأنشطة لتشمل التمويل التجاري وتمويل الشركات، وتمويل المستهلكين، وإدارة الثروات، وهيكلة منتجات استثمارية وتقديم ...
	تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة له (معاً "المجموعة"). فيما يلي بيان بالشركات التابعة الهامة:
	2. السياسات المحاسبية الهامة
	فيما يلي عرض للسياسات المحاسبية الهامة والتي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية  على نحو ثابت  مع تلك السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في العام الماضي، بإستثناء تلك التغييرات الناتجة من مراجعة أو إصدار...
	1) المعايير والتعديلات والتفسيرات الجديدة السارية المفعول من 1 يناير 2017
	لا توجد أي معايير أو تفسيرات جديدة صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والسارية المفعول                                  للمرة الأولى للسنة المالية المنتهية من أو بعد 1 يناير 2017 من المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة.
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	2) المعايير والتعديلات والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد
	أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار المحاسبة المالي رقم (30) – انخفاض القيمة، والخسائر الائتمانية والالتزامات ذات المخاطر العالية في 2017. معيار المحاسبة المالي رقم (30) سيحل محل معيار المحاسبة المالي رقم (11)- المخصصات والا...
	معيار المحاسبة المالي رقم (30) يصنف الموجودات والتعرضات إلى 3 فئات، وذلك بناء على طبيعة المخاطر ذات الصلة (أي المخاطر الائتمانية والمخاطر الأخرى)، ويصف ثلاث منهجيات لتقييم الخسائر لكل من فئات هذه الأصول.(1) منهجية الخسائر الائتمانية، (2) منهجية صافي ا...
	لغرض هذا المعيار، يجب تصنيف الموجودات والتعرضات ضمن الفئات التالية:
	أ.الموجودات والتعرضات الخاضعة للمخاطر الائتمانية (تخضع لمنهجية الخسائر الائتمانية):
	1.الذمم المدينة.
	2.التعرضات خارج الميزانية العمومية.
	ب.المخزون (يخضع لمنهجية القيمة القابلة للتحقق(.
	ج. الموجودات والتعرضات التمويلية والاستثمارية الأخرى الخاضعة للمخاطر الأخرى، عدا مخاطر الائتمان (تخضع لمنهجية انخفاض القيمة)، باستثناء المخزون.
	منهجية الخسائر الائتمانية للذمم المدينة والتعرضات خارج الميزانية العمومية تستخدم منهجية القياس المزدوج، والذي يتم يموجبها قياس مخصص الخسارة إما كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 12 شهراً، أو خسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة.
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	2) المعايير والتعديلات والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد (يتبع)
	الخسائر الائتمانية المتوقعة(يتبع)
	هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية المنتهية من أو بعد 1 يناير 2020، مع السماح بالتطبيق المبكر. وفقاّ لما تقضي به الجهة التنظيمية،على جميع البنوك الإسلامية تطبيق المعيار المالي رقم (30) مبكراً بدأًّ من 1 يناير 2018.
	وتقدر المجموعة أن المبلغ الانتقالي لمعيار المحاسبة المالي رقم 30 سيخفّض حقوق المساهمين بحوالي 9.558 ألف  دينار بحريني تقريباً كما في 1 يناير 2018. ويرتبط التأثير المقدر أساساً بزيادة مخصص خسائر الإئتمان وفقاً للمتطلبات الجديدة لانخفاض القيمة. وتواصل ا...
	تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وتماشياً مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، تقوم المجموعة بإتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير الما...
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	و)   موجودات التمويلات
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	الموجودات غير المالية
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	م) إنخفاض قيمة الموجودات (يتبع)
	تمثل حقوق أصحاب حسابات الاستثمار أموالاً يحتفظ بها المصرف في حسابات استثمار غير مقيدة، وله حرية التصرف في استثمارها. يخول أصحاب حسابات الاستثمار المصرف باستثمار أموالهم بالطريقة التي يراها مناسبة من غير وضع قيود من حيث المكان والطريقة والغرض من استثما...
	يحتسب المصرف رسوم إدارة (رسوم مضارب) على أصحاب حقوق الاستثمار. من إجمالي الإيراد من حسابات الاستثمار، يتم تخصيص الإيراد العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار بعد توفير المخصصات، والإحتياطيات (إحتياطي معادلة الأرباح وإحتياطي مخاطر الاستثمار) وبعد طرح حصة ا...
	يفرض البنك مخصصاً محدداً ومخصصاً جماعياً على حقوق ملكية المساهمين. لا تخضع المبالغ المستردة من هذه الموجودات منخفضة القيمة للتخصيص بين حاملي حسابات الاستثمار وحقوق ملكية المساهمين.
	تظهر حسابات الاستثمار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة الأرباح ومخاطر الاستثمارات. إحتياطي معادلة الأرباح هو المبلغ الذي يخصصه المصرف من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم المضارب، وذلك بهدف المحافظة على مستوى معين من العو...
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	تمثل حسابات الاستثمار المقيدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب هذه الحسابات المقيدة وما شابهها حيث يقوم المصرف بصفته مدير استثمار بإدارتها إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. يتم استثمار أموال حسابات الاستثمار المقيدة في مشاريع محددة بناءاً على توجيها...
	الضمانات المالية هي عقود تـُلزم المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مَدين معين عن تسديد دفعات عند حلول أجلها وفقاً لشروط أداة الدين. يتم إحتساب عقد الضمان المالي من تاريخ إصداره. يتم إحتساب المطلوبات الناشئ...
	بموجب متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001، يتم تحويل نسبة 10 بالمائة من ربح السنة إلى الإحتياطي القانوني والذي لايتم توزيعه عادة إلا في حال التصفية. يجوز إيقاف هذا الإستقطاع عندما يبلغ الإحتياطي نسبة 50 بالمائة من رأس مال المصرف المدفوع.
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	يلتزم المصرف بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك، تُجَنّب جميع الإيرادات المخالفة للشريعة الإسلامية إلى حساب الأعمال الخيرية التي يستخدمها المصرف في أعمال الخير.
	تقوم المجموعة بإحتساب الزكاة وفقاً لمعيار المحاسبة المالية رقم (9) "الزكاة"، وبإستخدام طريقة صافي الموجودات. تقوم المجموعة بإخراج الزكاة على الإحتياطي القانوني والأرباح المستبقاة في نهاية السنة في حين يتوجب على المساهمين إخراج ما تبقى من مبلغ الزكاة. ...
	(1) المنافع قصيرة الأجل
	تقاس منافع الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم ويتم إحتسابها كمصروفات متى تم تقديم الخدمة ذات العلاقة. يتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن مكافآت نقدية قصيرة الأجل أو خطط مشاركة في الأرباح إذا كان على المجموعة إلتزام قانوني أو حكمي نتيجة لخدمات س...
	(2) منافع نهاية الخدمة
	يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق الإجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينيين حسب نظام الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي، وهو "نظام إشتراكات محددة"، حيث يتم بموجبه تحصيل إشتراكات شهرية من المصرف ومن الموظفين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب. يتم إحتساب مساهم...
	يستحق الموظفون الأجانب الذين يعملون بعقود عمل ثابتة مكافأة نهاية خدمة وفقاً لنصوص قانون العمل البحريني، وذلك على أساس مدة الخدمة والتعويض النهائي. يتم عمل مخصص لهذه الإلتزامات غير الممولة وذلك على إفتراض أن جميع الموظفين قد تركوا العمل في تاريخ البيان...
	تصنف هذه المنافع على أساس "نظام منافع محددة" ويتم إحتساب أي زيادة أو نقص فيها في بيان الدخل.
	يوجد لدى المصرف كذلك نظام توفير إختياري للموظفين، حيث يساهم المصرف والموظفون شهرياً بنسبة مئوية ثابتة من الراتب. تتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمناء أعضاؤه موظفون في المصرف. يصنف هذا البرنامج في طبيعته كنظام إشتراكات محددة، ويتم إحتساب مساهمات ال...
	2. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	(3) برنامج حوافز الموظفين
	يتم إحتساب الأسهم الممنوحة للموظفين وفق برنامج حوافز الموظفين على أساس مَنح أسهم ،كمصروف بالقيمة العادلة للأسهم بتاريخ المنح مع زيادة مقابلة في حقوق الملكية على فترة استحقاق الموظفين لهذه المنح. يتم تعديل المبلغ المحتسب كمصروف ليعكس بذلك عدد الأسهم ال...
	بالنسبة للمنح التي لاتملك شروط استحقاق، فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ المنح لتعكس مثل هذه الشروط، ولا يوجد هناك ما يصل الفرق بين النتائج المتوقعة والفعلية.
	تحتسب أرباح الأسهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة كمطلوبات في الفترة التي يتم الإعلان عنها.
	يتم تسوية الموجودات والمطلوبات المالية فقط عندما تكون هناك حقوق تسوية قانونية أو حقوق تسوية من وحي الشريعة قابلة للتنفيذ وتعتزم المجموعة القيام إما بسداد صافي المبلغ، أو بتسجيل الموجودات وسداد المطلوبات معاً.
	يتم إحتساب مخصصات، بناءاً على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أو حُكمية على المصرف يمكن قياسها بطريقة موثوقة مع إحتمال الحاجة لتدفقات ذات منافع إقتصادية يتم من خلالها سداد تلك الإلتزامات.
	غ) برنامج حماية الودائع وحسابات أصحاب الاستثمار
	يتم تغطية الأموال التي يحتفظ بها لدى المصرف في حسابات استثمار والحسابات الجارية ببرنامج حماية الودائع و حسابات الاستثمار ("البرنامج") الذي تم تأسيسه بموجب أنظمة مصرف البحرين المركزي وفقاً لقرار رقم (34) لسنة 2010.
	يطبق البرنامج على كل الحسابات المستحقة التي يحتفظ بها لدى المصرف وتخضع لإستبعادات معينة ومحددة، وسقف لمجموع المبالغ وغيرها من الأنظمة المتعلقة بتأسيس برنامج حماية الودائع ومجلس حماية الودائع.
	أأ)   استرداد حيازة الموجودات
	يتم تملك العقارات في بعض الأحيان بعد غلق الرهن على موجودات التمويلات متخلفة السداد والمتعثرة. يتم قياس العقارات المستردة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً مصاريف البيع، أيهما أقل.
	أب)   تمويل متوسط الأجل
	يمثل التمويل المتوسط الأجل تمويل تم الحصول عليه من خلال عقد مرابحة. يتم إحتساب التمويل في تاريخ التعاقد ويسجل بالتكلفة المطفأة.
	3. نقد وأرصدة لدى البنوك
	حساب الإحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر لأغراض العمليات اليومية.
	4. ودائع لدى مؤسسات مالية
	(27)
	(43)
	بلغ متوسط الربح السنوي على الودائع لدى مؤسسات مالية لسنة 2017 نسبة 1.59% (31 ديسمبر 2016: 1.53%).
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