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 الخلیجي التجاري ش.م.بالمصرف 
 

 الموحدة المالیة البیانات
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 
 

 الصفحة المحـتویات
  
  

 ۳ – ۱ تقریر رئیس مجلس اإلدارة
 ٤ الشرعیة الرقابة ھیئة تقریر

 ٥ تقریر مدققي الحسابات إلى السادة المساھمین
  
  

  البیانات المالیة الموحدة
 ٦ بیان المركز المالي الموحد

 ۷ لموحدلدخل ابیان ا
 ۹ – ۸ بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

 ۱۰ بیان التدفقات النقدیة الموحد
 ۱۲ – ۱۱ المقیدة الموحد ستثماربیان التغیرات في حسابات اال

 ۱۳ الموحدوالزكاة بیان مصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخیریة 
 ۸۰ – ۱٤ موحدةإیضاحات حول البیانات المالیة ال

















 
 ۸                       المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب

 
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

 بآالف الدنانیر البحرینیة               ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

  األم الشركةالملكیة العائدة إلى مساھمي  حقوق  ۲۰۱۹
 

 
 رأس
 المال

إحتیاطي 
 قانوني

 أسھم
 خزینة

خطة  برنامج
 حوافز

 الموظفین
(خسائر 
 مجموعال ) متراكمة

غیر   حصة
 مسیطرة

 مجموع
 حقوق
 الملكیة

          
 ۱۰۳٫٤٦۲ ۲٫۲۹۰ ۱۰۱٫۱۷۲ (۷۲۹) (۲۹) (۱۱٫۲۹٥) ۸٫۲۲٥ ۱۰٥٫۰۰۰  ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

          
 (۱٥٫۰۲۷) (۹۰) (۱٤٫۹۳۷) (۱٤٫۹۳۷) - - - -  السنة خسارة
 - - - - - - - -  القانوني اإلحتیاطي إلى المحول
 (٤۳٥) - (٤۳٥) - - (٤۳٥) - -  مشتراة خزینة أسھم صافي
 ۹٤ - ۹٤ ٦٥ ۲۹ - - -  خطة حوافز الموظفین برنامج وفق أسھم إصدار
 (۱۸۷) - (۱۸۷) (۱۸۷) - - - -  الزكاة صندوق إلى المحول

 (۸۷٫۹۰۷) ۲٫۲۰۰ ۸٥٫۷۰۷ (۱٥٫۷۸۸) - (۱۱٫۷۳۰) ۸٫۲۲٥ ۱۰٥٫۰۰۰  ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱كما في  الرصید
 
 
 
 
 
 
 
 

وحدة.جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الم ۳۸إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 
 ۹                       المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب

 
 (یتبع) بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

 بآالف الدنانیر البحرینیة               ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

  األم الشركةالملكیة العائدة إلى مساھمي  حقوق  ۲۰۱۸
 

 
 رأس
 المال

إحتیاطي 
 قانوني

 أسھم
 خزینة

خطة  برنامج
 حوافز

 الموظفین

(خسائر 
) متراكمة

 أرباح/
 مجموعال مستبقاة

غیر   حصة
 مسیطرة

 مجموع
 الملكیة حقوق

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

 )۱۱٫۰٦۹( - )۱۱٫۰٦۹( )۱۱٫۰٦۹( - - - -  )۳۰(محاسبة المالي رقم أثر تطبیق معیار ال
 ۱۰٤٫٦۱٥ ۲٫٦٤٥ ۱۰۱٫۹۷۰ )۹۰۷( )۷۰( )۱۰٫۲۱۲( ۸٫۱٥۹ ۱۰٥٫۰۰۰  المعدل ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ٦۰۰ )٥۹( ٦٥۹ ٦٥۹ - - - -  للسنة الربح
          

 - - - )٦٦( - - ٦٦ -   القانوني اإلحتیاطي إلى المحول
 )۱٫۰۸۳( - )۱٫۰۸۳( - - )۱٫۰۸۳( - -  مشتراة خزینة أسھم صافي
 ۸۳ - ۸۳ ٤۲ ٤۱ - - -  خطة حوافز الموظفین برنامج وفق أسھم إصدار

 )۳۱۲( )۲۹٦( )۱٦( )۱٦( - - - -  فقدان السیطرة

 - )٤٤۱( )٤٤۱( - - - -  الزكاة صندوق إلى المحول
 
)٤٤۱( 

 ۱۰۳٫٤٦۲ ۲٫۲۹۰ ۱۰۱٫۱۷۲ )۷۲۹( )۲۹( )۱۱٫۲۹٥( ۸٬۲۲٥ ۱۰٥٫۰۰۰  ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في  الرصید
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۸إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 

        ۱۰         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 بیان التدفقات النقدیة الموحد
 بآالف الدنانیر البحرینیة          ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 
 جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۸إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاح 
     أنشطة التشغیل

 ٤۰٫۳۹۲  ۹٫٦۲۱  صافي ت،الالتموی موجودات من ةمبالغ مستلم
 )۱٥٫۱٤٥(  (۱۷٫۷۸٦)  مدفوعات لموجودات مشتراة لغرض التأجیر، صافي

 ۹٥٥  ۲٫۱۸۳  قصیرة األجل اعاتإیدإیراد مستلم من 
 )۷٫۱۸٤(  (۱۰٫٤٥٤)  مدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار عوائد

 )۱۳٫٤٤٤(  ۱٦٥٫٤٦۱  ستثمار، صافيمن أصحاب حسابات اال )سحوبات/ (مبالغ مستلمة 
 (۸٫۱۹۰)  (۱۱٫۷۰۳)   یداعاتإلا ألرباح مدفوعة مبالغ

 )۱۰٫٦٤۲(  (۱۹٫٤٤۱)  مبالغ مدفوعة للمصروفات
 ۲٫۸۷۸  ۳٫۹٦٤  مبالغ مستلمة أخرى
 )٤۲۲(  (۲۳٥)  أعمال الخیرمبالغ مصروفة في 

 )٤٫۳٤۱(  (۱۲٫۳۱۱)  صافي سحوبات من حسابات جاریة للعمالء،
 ۳٤٫۰۸٤  (۲۹٫۸۳۹)  من مؤسسات مالیة، صافي یداعاتإسحوبات) / (
 ٥۹٫۱۱۱  ۱٤٫۱۸٤  من مؤسسات غیر مالیة وأفراد، صافي یداعاتإ

     لحساب اإلحتیاطي لدى مصرف البحرین ا منمدفوعات صافي 
 )۳٫۳٦۰(  (٤٫٦۱۰)  المركزي

 ٥٫۹۳۷  ۱۰٫۰۰٦  إیراد صكوك مستلمة

 ۸۰٫٦۲۹  ۹۹٫۰٤۰  أنشطة التشغیلصافي النقد الناتج من 

     أنشطة االستثمار
 )٦۳٫۲۰٥(  (۳۷٫٤۰۷)  شراء صكوك

 ۱٥٫۱۳٥  ۳٫۲٦۹  صكوكبیع  / یةتسومبالغ مستلمة من 
 (۹۷)  ۱٫٤۳۸  أسھم حقوق ملكیةاستثمارات في (شراء)  / بیع

 (۱۰٥)  -  صافي ،استثمارات عقاریة شراء
 ۱٫٤۷۸  ۳٤۳  كیةقوق ملأسھم حمستلمة/ إیراد من استثمارات في  أسھمأرباح 
 (٦۷٤)  (٤٥۲)  صافي  ،عقارات ومعداتشراء 

 (٤۷٫٤٦۸)  (۳۲٫۸۰۹)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

     أنشطة التمویل
 )۱٫۲۳٤(  (۳٥۰)  صافي ،أسھم الخزینة شراء

 ٥۰  (٤۱٫۳٥۷)  صافي ،تمویل متوسط األجل من مستلمة) / مدفوعة(مبالغ 
 ۲٫۰٥٤)(  (۱٫۲٤۱)  مدفوعة لتمویل متوسط األجل تمویلمصروفات 

 (۳٫۲۳۸)  (٤۲٫۹٤۸)  أنشطة التمویل المستخدم فيصافي النقد 

  ۲۹٫۹۲۳  ۲۳٫۲۸۳  في النقد وما في حكمھ ةالزیاد صافي
 ۹۱٫۲٤۸  ۱۲۱٫۱۷۱  ینایر ۱النقد وما في حكمھ كما في 

 ۱۲۱٫۱۷۱  ۱٤٤٫٤٥٤  دیسمبر ۳۱حكمھ كما في النقد وما في 

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

 ۷۸٫٥۸۱  ۷۸٫۹٤٦ ٦ المركزي) لبحرینمصرف ا
 ٤۲٫٥۹۰  ٦٥٫٥۰۸ ۷ یوماً أو أقل ۹۰تستحق خالل ودائع لدى مؤسسات مالیة 

  ۱٤٤٫٤٥٤  ۱۲۱٫۱۷۱ 



 
 ۱۱                  المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب

 
 المقیدة الموحد ستثماربیان التغیرات في حسابات اال

 بآالف الدنانیر البحرینیة                    ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

۲۰۱۹ 
 الرصید كما في

 التغیرات خالل السنة ۲۰۱۹ینایر  ۱
 الرصید كما في

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

متوسط 
القیمة 
 للسھم

(بالدینار 
 ي)البحرین

المجموع 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

استثمارات/ 
(سحوبات) 

(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

إعادة تقییم 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

إجمالي 
/  الدخل
 )ئر(الخسا

(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)

             
             سفانا لالستثمار ذ.م.م.  

 ٦٫۲٥٤ ۱٫۰۰ ٦٫۲٥٤ - - - - - - ٦٫۲٥٤ ۱٫۰۰ ٦٫۲٥٤ NS۱۲ و)، ۱(ریا  
             شادن لالستثمارات  العقاریة ذ.م.م. 

 ۳٫٤۳٤ ۱٫۰۰ ۳٫٤۳٤ - - - - - - ۳٫٤۳٤ ۱٫۰۰ ۳٫٤۳٤ )٥(ریا 
 ۹۹۳ ۰٫۳۸ ۲٫٦۳۳ - - - - - - ۹۹۳ ۰٫۳۸ ۲٫٦۳۳ )٦شركة لوكاتا المحدودة (ریا 

   ۱۰٫٦۸۱ - - - - - -   ۱۰٫٦۸۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۸إلى  ۱قة من احات المرفتشكل اإلیض



 
 ۱۲                  المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب

 
 المقیدة الموحد ستثماربیان التغیرات في حسابات اال

 یةبآالف الدنانیر البحرین                   (یتبع) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

۲۰۱۸ 
 الرصید كما في

 التغیرات خالل السنة ۲۰۱۸ینایر  ۱
 الرصید كما في

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

متوسط 
القیمة 
للسھم 

(بالدینار 
 البحریني)

المجموع 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

استثمارات/ 
(سحوبات) 

(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

إعادة تقییم 
(بآالف 

یر الدنان
 البحرینیة)

إجمالي 
الدخل / 

) ئر(الخسا
(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 
 ي)البحرین

المجموع 
(بآالف 
الدنانیر 
 البحرینیة)

             
             سفانا لالستثمار ذ.م.م.  

 ٦٫۲٥٤ ۱٫۰۰ ٦٫۲٥٤ - - - - - - ٦٫۲٥٤ ۱٫۰۰ ٦٫۲٥٤ NS۱۲ و)، ۱(ریا  
 ۳٫٤۳٤ ۱٫۰۰ ۳٫٤۳٤ - - (۱۱۷) ۱۱۷ - )۹٥( ۳٫٥۲۹ ۱٫۰۰ ۳٫٥۲۹ شادن لالستثمارات  العقاریة ذ.م.م.

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

   ۱۰٫۷۷٦ )۹٥( - ۱۱۷ (۱۱۷) - -   ۱۰٫٦۸۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۸إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 

 ۱۳                جاري ش.م.بالمصرف الخلیجي الت
 

 الموحدوالزكاة بیان مصادر وإستخدامات صندوق األعمال الخیریة 
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

     الزكاةو الخیریة األعمال صندوق مصادر
 ٦۷٤  ۷۰۸ ینایر ۱ في كما

 ٤٤۱  ۱۸۷ المصرف تبرعات
 ۱٥  ٥٤ اإلسالمیة للشریعة مخالفة إیرادات

 ۱٫۱۳۰  ۹٤۹ المصادر مجموع
    

     والزكاة الخیریة األعمال صندوق استخدامات
 )٤۲۲(  (۲۳٥) خیریة لمؤسسات تبرعات

 )٤۲۲(  (۲۳٥) االستخدامات مجموع
    

 ۷۰۸  ۷۱٤ دیسمبر  ۳۱في  كما  موزع الغیر الزكاةو الخیریة األعمال وقصند رصید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۸إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 

 ۱٤                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 یة الموحدةلبیانات المالإیضاحات حول ا
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 المنشأة  تقریر .۱

               ")، ھو شركة مساھمة بحرینیة، تأسست في مملكة البحرین بتاریخالمصرفالمصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب ("
بموجب ترخیص ممنوح من قبل مصرف البحرین  المصرفمل . یع٥٥۱۳۳وتحمل السجل التجاري رقم  ۲۰۰٤نوفمبر  ۲٤

سوق و ُمدرجة في بورصة البحرین المصرفأسھم  .۲۰۰۳أكتوبر  ۲۰المركزي كمصرف إسالمي قطاع التجزئة بتاریخ 
 .دبي المالي

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

 یة لألفراد، ولذوي الدخل العالي، وللشركات،استثمارالرئیسیة على تقدیم منتجات وخدمات مصرفیة و المصرفتشتمل أنشطة 
المستھلكین، وإدارة الثروات، وللمؤسسات المالیة. وتتنوع ھذه األنشطة لتشمل التمویل التجاري وتمویل الشركات، وتمویل 

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

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

 
 األسھم نسبة التأسیس بلد اإلسم

 المسیطرة
(%) 

۲۰۱۹ 

 األسھم نسبة
  المسیطرة

(%) 
۲۰۱۸ 

 العمل طبیعة

 العقاریة ۲ ویستور ات ھاربر
 .ش.و.ش

 المصرف لصالح بعقارات اإلحتفاظ %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین

 العقاریة ٤ ویستتاور  ھاربر
 .ش.و.ش

 المصرف لصالح بعقارات اإلحتفاظ %۱۰۰ %۱۰۰ البحرین

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

 
 فرضیة االستمراریة

ملیون دینار  ۱۰۰، كان مجموع حقوق ملكیة المصرف أقل من الحد األدنى المطلوب والبالغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
) من دلیل أنظمة مصرف البحرین ۲بحریني، حسب ما ھو مطلوب بموجب وحدة نسبة تغطیة السیولة من المجلد رقم (

 ۳۷٫۷بقیمة  (AT۱) إصدار رأس مال إضافي من الفئة األولىبمساعدتھ في  ادولی مصرفاكلف مجلس اإلدارة المركزي. 
 .ملیون دینار بحریني للمساعدة في تعزیز حقوق الملكیة وتلبیة المتطلبات التنظیمیة

 
على الرغم من ذلك، بلغت نسبة كفایة رأس المال  الحصول على موافقة الجھات التنظیمیة لھذه المسألة. في عملیة المصرف

%، وھو ما یزید عن الحد األدنى المطلوب من قبل مصرف البحرین ۱٦٫۲٥ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  ظیمي للمصرف كماتنال
 .االستمراریة فرضیةوفقًا لذلك ، تم إعداد البیانات المالیة على  المركزي.

 
 بیان اإللتزام .۲

 ً رة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. ة المالیة الصادلمعاییر المحاسبتم إعداد البیانات المالیة وفقا
، تقوم المجموعة بإتباع المعاییر الدولیة إلعداد  وتماشیاً مع متطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

ن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ر محاسبي صادر عالیوجد لھا معیاالتقاریر المالیة ذات العالقة وذلك في الحاالت التي 
 اإلسالمیة.

 
 أساس اإلعداد .۳

. تم المصرفالعملة المستخدمة في إعداد البیانات المالیة الموحدة ھي الدینار البحریني، والتي تعد العملة الرئیسیة لمعامالت 
 ستثمارات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.اء بعض االالبیانات المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة بإستثن هإعداد ھذ

 
 بیعة المصروف.ط ریقةتصنف المجموعة مصروفاتھا في بیان الدخل تبعاً لط
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 البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 الدنانیر البحرینیةف بآال ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 والتقدیرات األحكام استخدام .٤
في  تقدیراً ان إعداد البیانات المالیة الموحدة یتطلب استخدام بعض التقدیرات المحاسبیة الھامة. كما یتطلب أیضاً من اإلدارة 

ساب التعدیالت على تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم مراجعة التقدیرات والفرضیات بصورة مستمرة. یتم احت
ة متأثرة. تعتقد اإلدارة أن الفرضیات المستخدمة التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا ھذا التعدیل وأي فترات مستقبلی

المالي والنتائج بشكل عادل. ان األمور التي تتطلب قدر كبیر  المركزتعرض  للمجموعةالموحدة  مناسبة، وأن البیانات المالیة
 ).۲٥أو التعقید أو التي تتطلب فرضیات وتقدیرات مؤثرة على البیانات المالیة الموحدة مبینة في إیضاح ( تقدیرلامن 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .٥

ھذه السیاسات  تطبیقوالتي تم تطبیقھا عند إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة. تم  الھامة المحاسبیة للسیاسات عرض یلي فیما
.الماضي العام فيتم تطبیقھا  التيالمحاسبیة  السیاسات تلك مع ،من قبل الممجموعة على نحو ثابت سبیةالمحا  

 
 ۲۰۱۹ینایر  ۱من ابتداًء  المفعول ساریةالوالمعاییر الجدیدة الصادرة  .أ
 

 لھا یكون أن المتوقع من والتي ۲۰۱۹ ینایر ۱ بعد أو في تبدأ التي المالیة للسنة جدیدة AAOIFI وتفسیرات معاییر توجد ال
 .المجموعة على مادي تأثیر

 
 ساریة غیر نولكالمعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة . ب
 

 )باالستثمار(الوكالة  االستثمار وكالة –) ۳۱معیار المحاسبة المالي رقم (
من ھذا المعیار ھو وضع السیاسات المحاسبیة وسیاسات إعداد التقاریر المالیة ألدوات وكالة االستثمار (الوكالة  الھدف

للتطبیق، للمؤسسات المالیة اإلسالمیة من كال المنظورین  باالستثمار)، الموجودات وااللتزامات ذات العالقة، كلما كان قابالً 
 كأصیل (مستثمر) ووكیل. 

 
 )مستثمرال( صیلاأل
 باستخدام أو)، المفضل الخیار(وھو  االستثمار لمخاطر المباشر الموكل انكشاف یةمنھج اتباع إما األصیل من المعیار یتطلب 

 مدیر االستثمار بالوكالة. یةھجمن
 

 االستثمار لمخاطر المباشر الموكل انكشاف منھجیة
 تحویل قابلیة ألن باإلضافة الوكیل، مشاركة فیھ تكون الذي ستثماراال ھو ةمباشرینكشف فیھ الموكل للمخاطر  الذي االستثمار

 جمیع في بأن للدحض، قابل افتراض ھناك المستثمر بشكل رئیسي لمخاطر الموجودات المعنیة.  ویتعرضاألداة محدودة 
 مایتحمل المستثمر مباشرة التعرضات على الموجودات المعنیة (بما في ذلك األعمال التجاریة)  ،االستثمار وكاالت قیاتاتفا

 مباشرة، دفاترة في) التجاریة األعمال ذلك في بما( الموجودات جمیع احتساب المستثمر على یجب لذلك، نتیجة. الستار وراء
 ً  المحاسبة معاییر مع یتماشى ما وبما)، األعمال(أو  الموجودات ھذه مثل على للتطبیق لقابلةاو المناسبة المحاسبیة للسیاسات وفقا

 . الموضوع ھذاالتي تتناول  المالیة المحاسبة معاییر غیاب في وذلك عموماً، المقبولة المحاسبة مبادئ أو الصلة، ذات المالیة
 

 بالوكالة االستثمار مدیر منھجیة
 قابلةال األداة شروط تستوفيوإذا كانت عقود وكالة االستثمار  عندما، بالوكالة االستثمار مدیر ةمنھجیالممكن تطبیق  من

 األصیل یقوماالستثمار للتغییر باستمرار وفقاً لتقدیرات وقرارات الوكیل. في حال اختیار ھذه المنھجیة،  یخضعو للتحویل،
    .الملكیة حقوق طریقة باستخدام بالوكالة االستثمار باحتساب(المستثمر) 

 
 الوكیل
(فقط في حال االستثناءات،  العمومیة المیزانیة منھجیة أو العمومیة، المیزانیة خارج منھجیةالمعیار من الوكیل إما اتباع   یتطلب

     ).بناًء على اعتبارات إضافیة ملحقة بعقد وكالة االستثمار
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 الدنانیر البحرینیةبآالف  ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)٥
 

 ) (یتبع)باالستثمار(الوكالة  االستثمار وكالة –) ۳۱معیار المحاسبة المالي رقم (
 

 العمومیة المیزانیة خارج منھجیة
 ال الوكیل أن حیث العمومیة، المیزانیة خارج منھجیة بموجببدایة المعاملة، یجب على الوكیل احتساب اتفاقیة وكالة  دنع

ذات العالقة/ األعمال التجاریة، وبالتالي ال یحتسب الموجودات، واإلیرادات والمصروفات ذات العالقة   وداتالموج على یسیطر
 دفاتره في) التي یملكھا المستثمر (األصیل المطلوباتوكیل باحتساب الموجودات و/أو یقوم الأن ال  یجبفي دفاتره المحاسبیة. 

 .المحاسبیة
مباشر، أو من خالل حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار في المیزانیة  بشكلكان الوكیل یمتلك ھذه الموجودات سابقاً  إذا

              .المحاسبیة دفاتره من(والمطلوبات)  الموجوداتاحتساب  العمومیة، أو بأدوات مماثلة، یجب على الوكیل إلغاء
 

 العمومیة المیزانیة منھجیة
 ظرالن بغض. ذاتھ الوكیل مع بھا مسموح مستقلة معامالت على بناءً  اتالمستوی متعددة استثمار بترتیبات االحتفاظ للوكیل یجوز

المعامالت الثانویة بما یتماشى مع متطلبات تیبات وكالة االستثمار، یجب احتساب ھذه عن متطلبات ھذا المعیار فیما یتعلق بتر
 .الوكیل دفاتر في العالقة ذات المالیة المحاسبة معاییر

 
 وكالة أداة كانت إذا وذلك لألغراض المحاسبیة، ملكیة حقوق أداة كشبة االستثمار وكالة ترتیبات الوكیل یعتبر أن یجب

   .الوكیل مطلوبات لجمیع خاضعةعتبارات إضافیة ملحقة باألداة، جب ابمو ستثمار،اال
 

 التي یةلالما للفترات المفعول ساري المعیار ھذا سیكون. المصرفعلى  جوھريلیس من المتوقع أن یكون لھذا المعیار تأثیر 
 .المبكر بالتطبیق السماح مع، ۲۰۲۰ ینایر ۱ بعد أو من تبدأ

 
 :انتقالیة أحكام

 :فقط امعامالت ھذه مثل على المعیار، ھذا تطبیق عدم المنشأة ارتخت قد
 و للمنشأة؛ المعیار ھذا تطبیق تاریخ قبل فعال تنفیذھا تم التي .أ

    .للمنشأة المعیار ھذا تطبیق تاریخشھراً بعد  ۱۲األصلیة ال تتجاوز  استحقاقاتھا .ب
 

 المماثلة واألدوات واألسھم الصكوك في االستثمار –) ۳۳معیار المحاسبة المالي رقم (
یف واحتساب وقیاس وعرض وإفصاحات االستثمار في الصكوك واألسھم ھو وضع مبادئ تصنمن ھذا المعیار  الھدف

واألدوات المماثلة التي تقوم بھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة. ینطبق ھذا المعیار على استثمارات المؤسسات سواء كانت في 
االستثمار في الصكوك  –) ۲٥(اسبة المالي رقم ر محل معیار المحھیئة أدوات دین، أو أسھم حقوق ملكیة.  یحل ھذا المعیا

 واألسھم واألدوات المماثلة، ویقدم توجیھاً معدالً لتصنیف وقیاس االستثمارات، لتتماشى مع الممارسات الدولیة. 
 

. أخرى استثماریة أدواتو الدین، أدوات واستثمارات الملكیة، حقوق استثمارات ھي أنواع عدة إلى االستثمارات المعیار یصنف
ولن تخضع لمخصصات انخفاض القیمة وفقاً لمعیار المحاسبة المالي  ،العادلة بالقیمة تكون أن یجب الملكیة حقوق استثمارات

 المؤسسة تكون وحین محدودة، حاالت في. "العالیة المخاطر ذاتانخفاض القیمة، والخسائر االئتمانیة وااللتزامات " -)۳۰رقم (
 تقدیر كأفضل التكلفة اعتبار الممكن من الملكیة، حقوق الستثمارات العادلة للقیمة موثوق مقیاس دیدحت على قادرة غیر المالیة
  .العادلة للقیمة

 
 خالل من العادلة بالقیمة أو الملكیة، حقوق خالل من العادلة القیمة أو المطفأة، بالتكلفة االستثمارات وقیاس تصنیف یمكن
 نموذج تغییر حال في إال التصنیف بإعادة یسمح ولن العمل، نموذج اختبارات على اآلن التصنیف فئات تعتمد. الدخل بیان

 .مستقبلي بأثر تطبیقھ وسیتم العمل،
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 المحاسبیة الھامة (یتبع). السیاسات ٥
 

 (یتبع) المماثلة واألدوات واألسھم الصكوك في االستثمار –) ۳۳( معیار المحاسبة المالي رقم
 

 :انتقالیة أحكام
المصلحة  ألصحاب المنسوبالمعیار قابالً للتطبیق بأثر رجعي. على الرغم من ذلك، فإن األثر التراكمي، إن وجد،  سیكون

 القیمة احتیاطي مع تعدیلھ یجبترات السابقة، الذین یتحملون الربح أو الخسارة، بما في ذلك حاملي حسابات االستثمار للف
 .المصلحة أصحاب من الفئة بھذه المتعلق لالستثمارات العادلة

 للفترات المفعول ساري المعیار ھذا سیكونتأثیر تطبیق ھذا المعیار على البیانات المالیة الموحدة.  یقدر المصرفال یزال 
 .المبكر بالتطبیق السماح عم، ۲۰۲۰ ینایر ۱ بعد أو من تبدأ التي المالیة

 
 التقاریر المالیة لحاملي الصكوك –) ۳٤معیار المحاسبة المالي رقم (

كوك لضمان تقدیم تقاریر الھدف من ھذا المعیار  ھو إرساء مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر  للموجودات واألعمال المعنیة بالص
 شفافة وعادلة لجمیع أصحاب المصلحة المعنیین، وبخاصة حاملي الصكوك. 

 
ء الصادرة عن المؤسسة المالیة الدولیة، أو مؤسسة سیطبق ھذا المعیار على الصكوك، وفقاً لمبادئ وأحكام الشریعة اإلسالمیة الغرا

م شركة ذات أغراض خاصة، أو آلیة مماثلة. فیما یتعلق بالصكوك التي أخرى (تسمى "الُمنشئ") مباشرة، أو من خالل استخدا
في سجالت الُمنشئ،  الصكوك –) ۲۹العمومیة، تماشیاً مع متطلبات معیار المحاسبة المالي رقم (یحتفظ بھا الُمنشئ في المیزانیة 

 وقد یختار الُمنشئ عدم تطبیق ھذا المعیار. 
 

 و یوضح المعالجة المحاسبیة لكل منھما. وكاً تجاریة وصكوكاً غیر تجاریة، یصنف المعیار الصكوك باعتبارھا صك
 

 ۱للسنوات التي تبدأ من أو بعد ھذا المعیار ساري المفعول . المصرفعلى  جوھريلیس من المتوقع أن یكون لھذا المعیار تأثیر 
 ، مع السماح بالتطبیق المبكر.۲۰۲۰ینایر  

 
 

 أحكام انتقالیة
 :التالیة معامالتللھذا المعیار فقط بالنسبة  شأة عدم تطبیققد تختار المن

 
 التي تم تنفیذھا فعالً قبل تاریخ تطبیق ھذا المعیار للمنشأة؛ و .أ

 شھراً بعد تاریخ تطبیق ھذا المعیار للمنشأة. ۱۲استحقاقھا أكثر من ال یتجاوز تاریخ  .ب
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 تبع)اسبیة الھامة (ی. السیاسات المح٥
 

 أساس التوحید )أ
 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 

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

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

 یتموعادة تكون حقوق التصویت ذات أھمیة لتشغیل ھذه الشركات.  ستثماراأو تنفیذ معاملة معینة لتمویل أو 
 والمقدرة ستثماررار في االإتخاذ الق إمتالكھ سلطة على ناءاً ب وكیل أو كمدیر یتصرف المستثمر كان إذا ما تحدید
 فيتخاذ القرار إ 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  القرار وكیالً، فال. إذا كان صانع السلطة والعوائدعالقة بین 

. عند إتخاذ المجموعة قرارات إختیاریة، كإقراض مبالغ تفوق سیطرةالستنتاج لصانع القرار ال تؤدي إل
مجموعة العالقة بین ال أو في حالة تغیرالتسھیالت المالیة المقدمة أو تمدید الشروط لتتجاوز الشروط األصلیة، 

والشركة ذات األغراض الخاصة، فإن المجموعة تقوم بإعادة تقییم السیطرة على الشركة ذات األغراض 
األخرى  ستثمارالخاصة. تقوم المجموعة بوصفھا مؤتمنة بإدارة الموجودات المحتفظ بھا بصفة األمانة وأدوات اال

 نیابة عن المستثمرین.
 

األغراض الخاصة ضمن البیانات المالیة الموحدة للمجموعة إال في  ذاتلشركات لالمالیة  الیتم إضافة البیانات
معلومات عن الموجودات الُمدارة من قبل  ۲٦حالة سیطرة المجموعة على ھذه الشركات. یتضمن اإلیضاح رقم 

 المجموعة والمحتفظ بھا بصفة األمانة.
 

 الشركات الزمیلةفي   اتستثماراال )۲(
في سیاساتھا المالیة  ولكن من دون التحكم علیھاسلطة مؤثرة المجموعة  تمارس مؤسساتالزمیلة ھي كات الشر

 .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 لالخسارة الشركة الُمستثَمر فیھا بعد تاریخ اإلستحواذ.  الُمستثِمر من ربح أو
ت للقیمة الدفتریة عند وجود بالتوزیعات المستلمة من الشركة الُمستثَمر فیھا. قد یكون من الضروري عمل تسویا

ركة الُمستثَمر فیھا. عندما أي تغییر في حصة المستثمر في الشركة والتي قد تنتج عن تغیرات في ملكیة الش
ویتم  ،صفرالدفتریة إلى  تتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتھا في الشركة الزمیلة، یتم تخفیض القیمة

بإستثناء في الحاالت التي یكون على المجموعة إلتزامات قانونیة أو إعتباریة وقف إحتساب أي خسائر إضافیة، 
 غ نیابة عن الشركة الزمیلة.أو في حالة قیام المجموعة بدفع مبال

في  المبینّة السیاسة  المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة بحسب  اتستثمارالل الدفتریة  القیمة إنخفاض  تقییم یتم
 . )ك( ٥إیضاح رقم 

 
 
 
 
 
 



 

 ۱۹                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 ةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحد
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٥

 
 التوحید(یتبع)أساس  )أ

 
 معامالت تم إستبعادھا عند توحید البیانات المالیة )۳(

عة عند تم إستبعاد جمیع المعامالت واألرصدة، وأي أرباح غیر محققة نتجت عن عملیات مع شركات المجمو
ً إستبعاد األرباح الناتجة من المعامال لمجموعة ت التي تتم بین اإعداد البیانات المالیة الموحدة. كما تم أیضا

المجموعة في ھذه الشركات. ویتم  استثماروالشركات الزمیلة والتي تم إحتسابھا بطریقة حقوق الملكیة إلى حد 
ً إستبعاد الخسائرغیر المحققة بالطریقة ذات ھا، ولكن إلى الحد بحیث التكون ھناك أدلة على حدوث أي أیضا

ات التابعة والشركات الزمیلة عند الضرورة وذلك یر السیاسات المحاسبیة للشركإنخفاض في القیمة. تم تغی
 لضمان توافقھا مع السیاسات التي تطبقھا المجموعة.

 
 معامالت بالعمالت األجنبیة )ب

وعة بالعملة اإلقتصادیة الرئیسیة للبیئة التي تعمل فیھا البیانات المالیة الموحدة للمجمیتم إحتساب البنود المتضمنة في 
 المجموعة ("عملة التعامل"). 

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

في نھایة السنة. یتم إحتساب فروقات بیان الدخل وبسعر الصرف السائد التي تتم بالعمالت األجنبیة في والمطلوبات النقدیة و
والتي تظھر  أسھم حقوق ملكیةفي  ات ستثمارالالعملة الناتجة عن البنود غیر المالیة والتي تظھر بالقیمة السوقیة، كبعض ا

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

ات المالیة لف عن العملة المستخدمة في إعداد البیانتحویل البیانات المالیة لشركات المجموعة والتي لھا عملة تعامل تخت
 الموحدة.

 
 

 في أوراق مالیة اتاستثمار )ج
في صكوك.  اتاستثمارو في سندات دین،  واستثمارات ،أسھم حقوق ملكیةفي  اتاستثمارستثمارات على اال ھذهتشتمل 

 حقوق بطریقة محتسبة اتاستثمارفي شركات تابعة و اتاستثمارمالیة كالً من ال األوراق فيات ستثماراالیُستثنى من 
 )).ع( ٥(إیضاح رقم  الملكیة

 التصنیف )۱(
 مصنفة وأدوات دیون في اتاستثمارك مصنفة أدوات إلى المالیة األوراق في ھااتاستثمار المجموعة تصنف

 مدفوعات تكون التي  اتستثماراال ھي دیون في اتاستثمارك المصنفة األدوات. الملكیة حقوق في اتاستثمارك
وتشمل أدوات تملك مصلحة في موجودات المنشأة، بعد طرح  ،معلومة أو ثابتة فیھا المال سورأ األرباح

  أدوات حقوق الملكیة ھي استثمارات ال تحمل مالمح أدوات الدین. .المطلوبات
 

 :الدین أدوات
 ،فقط عندما تتم إدارة ھذه األدوات بتعاقدات على أساس العائد بالتكلفة المطفأة الدین أدوات وقیاس تصنیف یتم

ضمن الفئة التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل  لغرض المتاجرة أو عندما التكونأو عندما الیتم اإلحتفاظ بھا 
 .في صكوك اتاستثماربالتكلفة المطفأة على  المقاسة الدین اتاستثمارتضمن تبیان الدخل. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ۲۰                         الخلیجي التجاري ش.م.بالمصرف 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)٥

 في أوراق مالیة (یتبع) اتاستثمار )ج
 

 : الملكیة حقوق في  االستثمارات
 یمةبالق تظھر) ۱: التالیة الفئات إلى الملكیة حقوق في كاستثمارات مصنفة أدوات في  االستثمارات تصنیف یتم

 إستراتیجیة مع متناسقة الملكیة، حقوق خالل من العادلة بالقیمة تظھر) ۲ أو الدخل بیان خالل من العادلة
 .االستثمار

 
باقي مصنّف بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، وتصنّف  أسھم حقوق ملكیةیمتلك البنك استثماراً واحداً في 

 ق الملكیة.االستثمارات  بالقیمة العادلة من خالل حقو
 

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

 تعاقدیة لھذه األداة.أو بیع الموجودات، أو التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في شروط 
م التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عندما تقوم ار عندما تنعدم حقوق إستالیتم إلغاء إحتساب االستثم

 المجموعة بنقل جمیع مخاطر وعوائد حقوق الملكیة بشكل جوھري.
 

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

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

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

بالقیمة  تظھررباح والخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة العادلة لالستثمارات  المصنفة كاستثمارات إحتساب األ
دخل في الفترة التي تنشأ فیھا ھذه التغیرات وذلك في بیان الدخل. یتم إحتساب األرباح من خالل بیان ال العادلة

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

قیمة العادلة الفصل ضمن حقوق الملكیة. یراعى عند إحتساب أرباح أو خسائر تغیرات ال العادلة لالستثمارات
حسابات االستثمار. عند بیع االستثمارات   أصحاببین الجزء المتعلق بحقوق الملكیة والجزء المتعلق بحقوق 

أو عند تحصیلھا ر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، أو عند إنخفاض قیمتھا، المصنفة كاستثمارات تظھ
مارات  أو خسائرھا المتراكمة والتي تم إحتسابھا سابقاً ضمن بیان أو إستبعادھا، یتم تحویل أرباح تلك االستث
 التغیرات في حقوق الملكیة إلى بیان الدخل.

 
ا ضمن االستثمارات  التي تظھر تثمارات  في دیون والتي الیتم تصنیفھبعد اإلحتساب المبدئي، یتم قیاس االس

بإستخدام معدل الربح الفعلي بعد طرح أي مخصصات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، بالتكلفة المطفأة 
 نخفاض في القیمة.اإل
 

 مبادئ القیاس )(٤
 قیاس التكلفة المطفأة

لھ قیاس األصل أو االلتزام المالي في ام المالي ھو المبلغ الذي یتم من خالإن التكلفة المطفأة لالصل أو االلتز
االحتساب المبدئي، مطروحاً منھ التسدیدات الرأسمالیة، مضافاً إلیھ أو مطروحاً منھ اإلطفاء المتراكم باستخدام 

حاً منھ مبلغ (مباشرة حتسب مبدئیاً ومبلغ االستحقاق، مطروطریقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بین المبلغ الم
ساب مخصص)  النخفاض القیمة أو عدم القدرة على التحصیل. یتضمن احتساب معدل الربح أو باستخدام ح

 الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً أساسیاً من معدل الربح الفعلي. 
 



 

 ۲۱                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيسنة المنتھیة لل

 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)٥

 استثمارات في أوراق مالیة (یتبع) )ج
 قیاس القیمة العادلة

القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن بھ مبادلة أصل أو سداد إلتزام بین طرفین ملمین بالمعاملة وعلى أسس 
تاریخ القیاس.  تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة لألداة المالیة باستخدام األسعار المدرجة في سوق تجاریة ب

 ألداة متى ما توافرت ھذه األسعار. نشط لھذه ا
 قد. العادلة القیمة إلحتساب معروفةتقییم  تقنیات ،العادلة بالقیمة مدرجة الغیر اتستثمارالل المجموعة تستخدم
 على بناًءا تقدیرھا یتم ولكن سوقیاً، بعضھا أو النماذج ھذه في إدخالھا یتم التي اناتالبی جمیع مالحظة الیمكن

 المالزمة والمخاطر العوائد وقیاس السوق توقعات تمثل التقییم نماذج في إدخالھا یتم التي المعلومات. فرضیات
 .االستثمارات لھذه
 من وغیرھا السیولة، مخاطرو والطلب، العرض فروقات من ئدعا على للحصول التقییم تعدیالت تسجیل یتم

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

  ات  بالتكلفة مطروحا ًستثمارإذا لم تتوفر أسعار مدرجة أو طرق أخرى مناسبة إلحتساب القیمة العادلة، تظھر اال
 منھا مخصصات انخفاض القیمة.

 
 موجودات التمویالت   )د

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

ظھر بالتكلفة المطفأة بعد طرح مخصصات اإلنخفاض وت ،قیاس موجودات التمویالت من تاریخ نشأتھاوكالة. یتم و
 في القیمة، إن وجدت.

 
 لدى ومن مؤسسات مالیة، ومؤسسات غیر مالیة، وأفراد إیداعات   )ھـ

اإلسالمیة. تكون ھذه الودائع في  على ھیئة عقود متوافقة مع الشریعة المصرفتشتمل على مبالغ مودعة من وإلى 
 لعادة قصیرة األجل وتظھر بتكلفتھا المطفأة.ا

 
 النقد وما في حكمھ  )و

لدى  وإیداعات ،وأرصدة لدى البنوك ،لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة الموحد، یشتمل النقد وما في حكمھ على النقد
و تستخدم  ،لعادلةخ شرائھا وھي غیر معرضة لتغیر القیمة اتستحق خالل ثالثة أشھر أو اقل من تاری ،مؤسسات مالیة

 من قبل المجموعة إلدارة االلتزامات قصیرة األجل.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۲۲                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 البیانات المالیة الموحدةت حول إیضاحا
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)٥
 

 موجودات مشتراة لغرض التأجیر )ز
راكم وأي إنخفاض بالتكلفة بعد طرح اإلستھالك المت ،الموجودات المشتراة لغرض التأجیر (اإلجارة المنتھیة بالتملیك) تظھر

ً لشروط التأجیر، تنتقل ملكیة الموجودات الُمؤجرة للمستأجر في نھایة مدة عقد التأجیر، شریطة تسدید في القیمة.  وفقا
الك وفقاً لطریقة القسط الثابت بمعدالت تقلل من تكلفة األصول المؤجرة بصورة یتم إحتساب اإلستھ جمیع أقساط اإلیجار.

التأجیر. تقوم المجموعة في تاریخ كل بیان للمركز المالي بتقییم إمكانیة وجود أي دلیل موضوعي منتظمة على مدى فترة 
اإلنخفاض في القیمة بالفرق بین حدوث إنخفاض في قیمة الموجودات المشتراة لغرض التأجیر. یتم إحتساب خسائر على 

القابلة لإلسترداد المقدرة. تُحّمل خسائر اإلنخفاض في القیمة الدفتریة للموجودات (شاملة أقساط إیجارات مستحقة) والقیمة 
 على اإلعتماد حال فيبعین اإلعتبار  المستقبلیة النقدیة التدفقات تقدیراتتأخذ  بیان الدخل الموحد. علىالقیمة (إن وجدت) 

 .أخرى عوامل إلىاإلئتمان للعمیل باإلضافة  تقییم واحد عمیل
 

 عقاریة اتاستثمار )ح
فظ بھا لغرض التأجیر، أو لغرض اإلستفادة من الزیادة في قیمتھا، أو المحتفظ بھا لكال الغرضین عقارات المحتیتم تصنیف ال

بسعر التكلفة بعد طرح مصروفات االستھالك ومخصصات اإلنخفاض  العقاریة االستثمارات. یتم تقییم عقاریة یةاستثمارك
 تتضمنالعقاري.  ستثمارتمل سعر التكلفة على مصروفات لھا عالقة مباشرة بعملیة إقتناء االفي القیمة، إن وجدت. یش

 لتحصیل بھا محتفظ مباني و للفو ،الزیادة في قیمتھامحتفظ بھا لغرض اإلستفادة من  أراضي  قطع العقاریة  اتستثمارالا
 . سنة ۲٥ خالل إستھالكھا یتم المباني. إستھالكھا الیتم ضراأل .االیجارات

 
 تطویرال قیدعقارات   )ط

لتصل  المتكبدة تكالیفوال االعتیادي، العمل سیاق في البیع لغرض تطویرھا تم فلل منلتطویر ا قیدعقارات  تتكون
، أیھما أقل. تحققالقیمة القابلة لللفة أو صافي لتطویر بالتكا قیدعقارات حتساب إ. یتم للبیع القابلة الوضعیةبالعقارات إلى 

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

 
 عقارات ومعدات )ي

شتمل ات اإلنخفاض في القیمة، إن وجدت. تبعد طرح اإلستھالك المتراكم ومخصص ،تظھر العقارات والمعدات بالتكلفة
یتم إستھالك المعدات األخرى بإستخدام طریقة القسط الثابت على مدى العمر  العقارات على أرض الیتم إستھالكھا.
والعمر اإلفتراضي للموجودات  سنوات. یتم مراجعة القیمة المتبقیة ٥إلى  ۳بین  اإلفتراضي المقدر لھا والذي یتراوح ما

 ان للمركز المالي.لھا إذا تطلب األمر في تاریخ كل بیوتعدی
 

 المالیة األدواتإنخفاض قیمة  )ك
 

 االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضات
 :على المتوقعة االئتمانیة للخسائر الخسارة مخصصات المجموعة تحتسب

 البنوك لدى وأرصدة نقد -
 المالیة اتؤسسالم لدى إیداعات -
 التمویالت موجودات -
 أقساط إیجارات مستحقة) ذلك في(بما التأجیر لغرض مشتراة موجودات -
 أدوات دین بالتكلفة المطفأة  – الصكوك في استثمار -
 .صادرةال مالیةال ضماناتال وعقود مسحوبة غیر تمویلیة التزامات -

 
 
 
 
 
 
 



 

 ۲۳                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 
 حرینیةنانیر الببآالف الد ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)٥
 

 (یتبع) المالیة األدواتإنخفاض قیمة  )ك
 

 یتم والتيعدا التالي،  ماالمجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة،  تقیس
 :شھراً  عشر إثني لفترة المتوقعة االئتمانیة بالخسائرقیاسھا 

 
 ؛التقریر* أدوات الدین التي تم تحدید أن لھا مخاطر ائتمانیة محدودة كما في تاریخ 

* أدوات الدین األخرى وأرصدة البنوك التي لم تتعرض مخاطرھا االئتمانیة ( أي مخاطر العجز عن السداد التي تحدث 
 مبدئي.ال خالل العمر المتوقع لألداة المالیة) لالرتفاع بصورة جوھریة منذ االحتساب

 
قد زادت كثیراً منذ االحتساب المبدئي  االئتمان لمخاطر الخاضعة للتعرضاتعند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة 

المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تأخذ 
السابقة  التجربةلھا. ویشمل ذلك كالً من المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة، بناء على  أي تكالیف أو جھد ال داعي

 لمجموعة، والتقییم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعیة.ل
 

 ۳۰من  جموعة أن المخاطر االئتمانیة على األصل المالي قد ارتفعت كثیراً، إذا تجاوزت مدة استحقاقھ أكثرتفترض الم
 یوماً.

 
 المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر إذا:تعتبر 

لمجموعة لخطوات المجموعة بالكامل، بدون لجوء لمن غیر المحتمل أن یقوم المقترض بسداد التزاماتھ االئتمانیة  -
  أو ؛ األداة المالیة (إن تم االحتفاظ بأي منھا) تسییلمثل 

 یوماً.  ۹۰من مستحقة ألكثر الالموجودات المالیة  -
 

ً للتعریف المفھوم لمجموعة أن أداة الدین ذات مخاطر اتعتبر  ائتمانیة منخفضة عندما یكون التصنیف االئتماني مساویا
 ستاندرد وكالة تصنیف حسبأو أعلى   -BBBأن ھذه الدرجة تساوي   عالمیاً "الدرجة االستثماریة". تعتبر المجموعة

 .بوروز أند
 
الخاضعة لمخاطر االئتمان.  تعرضاتالمراحل الثالث لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الجیة منھ مجموعةطبق الت

 ترّحل األصول من خالل المراحل الثالث التالیة، بناء على التغیرات في الجودة االئتمانیة منذ االحتساب المبدئي:
 

 :شھراً لمرحلة األولى: الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر ا
عند االحتساب المبدئي، والتي لم یكن لھا أي زیادة جوھریة  االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضاتالمرحلة األولى تشمل 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر  في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، أو ذات المخاطر االئتمانیة المنخفضة.
وھي  ،بیان المركز الماليشھراً بعد تاریخ  ۱۲توقعة من أحداث التعثر المحتملة خالل شھراً ھي الخسائر االئتمانیة الم

خالل فترة اإلثني عشر شھراً، لكن مجموع الخسائر االئتمانیة على األصل الموزون  المتوقعةلیست أحداث العجز النقدي 
 باحتمالیة حصول حدث الخسارة خالل اإلثني عشر شھراً القادمة.

 
 نخفضة القیمة لیست م –سائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة ثانیة: الخالمرحلة ال

التي یوجد لھا ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان منذ  االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضاتالمرحلة الثانیة تشمل 
، یتم احتساب الخسائر االحتساب المبدئي، ولكن ال یوجد دلیل موضوعي على انخفاض قیمتھا. بالنسبة لھذه الموجودات

ة الناتجة من أحداث االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة. الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة ھي الخسائر االئتمانیة المتوقع
ع التعثر المحتملة على مدى الحیاة المتوقعة لألداة المالیة. الخسائر االئتمانیة ھي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانیة م

 احتمالیة حدوث التعثر في السداد لمدى الحیاة.  
 

 
 



 

 ۲٤                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)٥
 

 (یتبع) المالیة األدواتة اض قیمإنخف )ك
 

 منخفضة القیمة –المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
التي یوجد لھا أدلة موضوعیة على انخفاض القیمة كما في  االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضاتالمرحلة الثالثة تشمل 

ً  ،تاریخ بیان المركز المالي بالنسبة في كتیب اإلرشادات الصادر عن مصرف البحرین المركزي.  ةددمحال للمؤشرات وفقا
تؤخذ باالعتبار عن تقدیر الخسائر  فترة أقصى. لھذه الموجودات، یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة

  .االئتمان لمخاطر المجموعة خاللھا تتعرض تعاقدیة فترة أقصى االئتمانیة المتوقعة ھي
  

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 اس الخسائر االئتمانیة كما یلي: یق یتمالخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیرات مرجحة للخسائر االئتمانیة. 

 في تاریخ بیان المركز المالي:  كماالمالیة والموجودات المشتراة لغرض التأجیر غیر منخفضة القیمة  الموجودات
لجمیع العجوزات النقدیة (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للشركة وفقاً للعقد، والتدفقات ة بالقیمة الحالی

 المجموعة استالمھا).النقدیة التي تتوقع 
  والموجودات المشتراة لغرض التأجیر منخفضة القیمة كما في تاریخ بیان المركز المالي: موجودات التمویالت

 .المقدرة المستقبلیةالفرق بین إجمالي القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة ب
 التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة لو تم  بینفرق االلتزامات المالیة غیر المسحوبة: بالقیمة الحالیة لل

 .ھااستالمسحب االلتزامات، والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة 
  العقد،عقود الضمانات المالیة: الدفعات المتوقعة لتعویض حامل  ً  المجموعة تتوقع مبالغ أي منھا مطروحا

 .استردادھا
 

 .ةالمالی داةمتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألاالئتمانیة الیتم خصم الخسائر 
 

ً  المنخفضة التعرضات  ائتمانیا
 منخفضة االئتمان لمخاطر الخاضعة تعرضاتوعة بتحدید ما إذا كانت الفي تاریخ كل بیان للمركز المالي، تقوم المجم

ائتمانیاً" عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة  منخفض" التعرضائتمانیاً. یعتبر 
 . للتعرض

 تالیة:ضعیف ائتمانیاً تشمل المعلومات القابلة للرصد ال التعرضاألدلة على أن 
 صعوبات مالیة جوھریة للمقترض أو المصدر؛ 
  یوماً ؛  ۹۰خرق للعقد، مثل العجز أو التأخر في السداد، أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق 
 إعادة ھیكلة القرض أو السلفة من قبل البنك بشروط ال تعتبرھا البنك في ظروف أخرى؛ 
 سھ أو أي إعادة ھیكلة مالیة أخرى؛من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سیعلن إفال 
 اء سوق نشط لألداة المالیة بسبب الصعوبات المالیة. ركود أو اختف 

 
 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في بیان المركز المالي

من  التأجیر لغرض المشتراة والموجودات ،مخصصات الخسارة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأةطرح  یتم
 إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات. 

 
 
 
 



 

 ۲٥                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)٥
 

 (یتبع) المالیة اتاألدوإنخفاض قیمة  )ك
 

 الملكیة حقوق خالل من العادلة بالقیمة تظھر التي الملكیة حقوق في االستثمارات)  ل
في حالة االستثمارات  في األسھم المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة والتي تظھر بالقیمة العادلة، یعتبر وجود 

ي القیمة العادلة لألوراق المالیة وبسعر أقل من سعر التكلفة دلیالً على أي إنخفاض جوھري أو أي إنخفاض لفترة طویلة ف
من تكلفتھ،  %۳۰المجموعة أن اإلنخفاض یكون جوھریاً عندما تنخفض بنسبة تفوق حدوث إنخفاض في قیمتھا. تَعتبر 

والتي  -الخسائر المتراكمة  أشھر إنخفاضاً لفترة طویلة. وفي حالة وجود مثل ھذه الدالئل، یتم تحویل تسعةولمدة تتجاوز 
القیمة العادلة الحالیة، بعد طرح أي خسائر إنخفاض في قیمة ذلك االستثمار  تظھر بحساب الفرق بین تكلفة اإلستحواذ وبین

ً من بیان حقوق ا -تم إحتسابھا سابقاً في بیان الدخل  عكس خسائر اإلنخفاض في قیمة  لملكیة إلى بیان الدخل. یتم الحقا
 إحتسابھا في بیان الدخل، من خالل حقوق الملكیة.الستثمار في حقوق الملكیة، والتي تم أدوات ا

 
 ً  قیاسنخفاض في القیمة بسبب عدم توفـّر أدوات منھا مخصص اإل بالنسبة لالستثمارات التي تظھر بالتكلفة مطروحا

وعي على حدوث إنخفاض في قیمة كل استثمار عادلة، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك أي دلیل موضالقیمة لل وقةموث
مؤشرات المالیة أو التشغیلیة أو اإلقتصادیة. یتم إحتساب مخصص إنخفاض في القیمة إذا كانت القیمة عن طریق تقییم ال

 االستثمار.أقل من تكلفة  دادالتقدیریة القابلة لإلستر
 

 
  غیر المالیةإنخفاض قیمة الموجودات  )م

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

 قیمتھا موجودات ألي الدفتریة القیمة تجاوزت إذا القیمة في اإلنخفاض خسائر تحتسب. أكبر أیھما البیع، تكالیف طرح
 فقط القیمة في ضاإلنخفا خسائر عكس یتم. الدخل بیان في اإلنخفاض خسائر إحتساب یتم. إستردادھا المتوقع التقدیریة

 . إستردادھا المتوقع القیمة لتحدید المستخدمة التقدیرات تغیّر وعند ،الخسائر ھذه إنتفاء تبین مؤشرات وجود عند
تقدیر القیمة المستغلة، یتم تخفیض التدفقات النقدیة المتوقعة إلى قیمتھا الحالیة بإستخدام معدل خصم یعكس تقییم  عند

منیة للنقد والمخاطر المحددة لموجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدیة. تحتسب خسائر اإلنخفاض السوق الحالي للقیمة الز
ي موجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدیة قیمتھا التقدیریة المتوقع إسترجاعھا. في القیمة إذا تجاوزت القیمة الدفتریة أل

خسائر اإلنخفاض في القیمة فقط عند وجود مؤشرات  یتم إحتساب خسائر اإلنخفاض في القیمة في بیان الدخل. یتم عكس
ترجاعھا. الیتم إطفاء الشھرة المحتسبة تبین إنتفاء ھذه الخسائر وعند تغیّر التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة المتوقع إس

كمة لإلنخفاض في على حده وإنما یتم إختبارھا سنویاً إلنخفاض القیمة ویتم إحتسابھا بالتكلفة بعد طرح الخسائر المترا
، لم یحتسب ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  .حده على المحتسبة الشھرة قیمة في اإلنخفاض خسائر عكس الیتمالقیمة. 

 ھرة. المصرف أي ش
 
 حسابات جاریة للعمالء )ن

 المعامالت اسقی یتم. المجموعة قبل من إستالمھا عند) یةستثماراال(غیر  الجاریة الحسابات في األرصدة إحتساب یتم
 في الدفتریة بقیمتھا الحسابات ھذه قیاس یتم. التعاقد بتاریخ جموعةالم قِبل من وإستالمھا تحقیقھا المتوقع النقدیة بالقیمة
 .المحاسبیة الفترة نھایة

 
 
 
 
 
 
 



 

 ۲٦                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 حدةإیضاحات حول البیانات المالیة المو
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)٥

 
 ستثمارحسابات اال حقوق أصحابحقوق  )س

ولھ حریة التصرف غیر مقیدة،  استثمارحسابات  في  المجموعةبھا حتفظ تأمواالً  ستثمارتمثل حقوق أصحاب حسابات اال
مناسبة من غیر وضع راھا تأموالھم بالطریقة التي  استثمارب المجموعة ستثمارھا. یخول أصحاب حسابات االاستثماري ف

 ھذه األموال. استثمارقیود من حیث المكان والطریقة والغرض من 
 
من إجمالي اإلیراد من حسابات . ستثماررسوم إدارة (رسوم مضارب) على أصحاب حقوق اال المجموعةحتسب ت

توفیر المخصصات، واإلحتیاطیات (إحتیاطي  بعد ستثمارالعائد إلى أصحاب حسابات اال، یتم تخصیص اإلیراد ستثماراال
كمضارب. یتم تخصیص اإلیراد من قبل إدارة   المجموعة) وبعد طرح حصة ستثمارمعادلة األرباح وإحتیاطي مخاطر اال

یتم تخصیص اإلیراد من قبل  .ستثماراألرباح المسموح بھا بموجب شروط حسابات اال د مشاركةضمن حدو المصرف
. یتم تخصیص الدخل ستثمارإدارة المجموعة ضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بھا بموجب شروط حسابات اال

ھم وأصحاب حسابات ملي األسط بین حافق ستثمارالمكتسب من مجموعة الموجودات الممولة من حقوق حاملي حسابات اال
المصروفات اإلداریة المتعلقة بإدارة ھذه األموال والیتم تحمیلھا على أصحاب حسابات  المجموعةتحمل تات. ستثماراال
 . ستثماراال
مستردة من ھذه تخضع المبالغ المخصصاً محدداً ومخصصاً جماعیاً على حقوق ملكیة المساھمین. ال  المجموعةفرض ت
 وحقوق ملكیة المساھمین.  ستثمارلموجودات منخفضة القیمة للتخصیص بین حاملي حسابات االا

 ،بقیمتھا الدفتریة وتشمل المبالغ المحتفظ بھا في إحتیاطیات معادلة األرباح ومخاطر االستثمارات ستثمارتظھر حسابات اال
من إیرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم  المجموعةخصصھ ت . إحتیاطي معادلة األرباح ھو المبلغ الذيوجدت نإ

المضارب، وذلك بھدف المحافظة على مستوى معین من العوائد ألصحاب الودائع من االستثمارات . إحتیاطي مخاطر 
د إحتساب رسوم المضارب، من إیرادات أصحاب حسابات االستثمار، بع المجموعةخصصھ تاالستثمار ھو المبلغ الذي 

غرض تعویض أي خسائر مستقبلیة قد یتعرض لھا أصحاب حسابات االستثمار. ینتج عن إنشاء ھذه االحتیاطیات وذلك ل
 زیادة في المطلوبات المتعلقة بحقوق أصحاب حسابات االستثمار.

 
 المقیدة ستثمارحسابات اال )ع

م وقتالمقیدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب ھذه الحسابات المقیدة وما شابھھا حیث  ستثمارتمثل حسابات اال
 ستثمارأموال حسابات اال استثماربإدارتھا إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. یتم  استثمارمدیر  ابصفتھ المجموعة

المقیدة في مشاریع محددة بناءاً على توجیھات أصحاب ھذه الحسابات. الیتم إدراج الموجودات المحتفظ بھا تحت ھذا 
 یانات المالیة الموحدة.البفي   المجموعةالتصنیف ضمن موجودات 

 
 الضمانات المالیة )ف

لتعویض حامل الضمان عن الخسارة التي یتكبدھا بسبب الضمانات المالیة ھي عقود تـُلزم المجموعة القیام بدفعات محددة 
ن تاریخ فشل َمدین معین عن تسدید دفعات عند حلول أجلھا وفقاً لشروط أداة الدین. یتم إحتساب عقد الضمان المالي م

ندما یصبح إصداره. یتم إحتساب المطلوبات الناشئة من عقود الضمانات المالیة بالقیمة الحالیة للدفعات المقدرة، وذلك ع
 تسدید ھذه الدفعات وفقاً لعقد الضمان محتمالً.

 
 أسھم الخزینة )ص

بعملیة اإلستحواذ على أسھم الخزینة یتم إحتساب المبلغ المدفوع والذي یشمل جمیع المصروفات التي لھا عالقة مباشرة 
 یتم البیانات المالیة كتغیر في حقوق الملكیة. الم من بیع أسھم الخزینة في في بیان حقوق الملكیة. یظھر المبلغ المستل

 حتساب أي ربح أو خسارة في بیان الدخل من بیع أسھم الخزینة.إ
 

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

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

 
 
 



 

 ۲۷                         لمصرف الخلیجي التجاري ش.م.با
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)٥
 

 إحتساب اإلیراد )ر
 

 ح الفعلي.غطیھا العقد بإستخدام معدل الربعلى أساس الفترة الزمنیة التي یإیراد عقود المرابحات والوكاالت یتم إحتساب 
 

التي تبدأ وتنتھي خالل فترة مالیة واحدة في  والمضاربة بعقود المشاركةالمتعلقة  المجموعةیتم إحتساب أرباح وخسائر 
رباح بالمقدار بیان الدخل وقت تصفیتھا (إنتھاء العقد). إذا كانت ھذه العقود تتخلل أكثر من فترة مالیة، یتم إحتساب األ

 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 
 

یغطیھا  التناسب مع الفترة الزمنیة التي(اإلجارة المنتھیة بالتملیك) ب إیراد الموجودات المشتراة لغرض التأجیریتم إحتساب 
 اإلیجار.

 
بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنیة  اإلیداعات 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
 

ً  الرسوم وإیرادات العموالت تعتبر المالیة التي تظھر بالتكلفة المطفأة ویتم ات موجودللمن معدل الربح الفعلي  جزءاً رئیسیا
إضافتھا عند قیاس معدل الربح الفعلي لھذه الموجودات المالیة. یتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى، بما في ذلك 

م، ورسوم ترتیب التكتالت، متى تم خدمة الحسابات، وعمولة البیع، ورسوم اإلدارة، ورسوم عرض وترتیب األسھ رسوم
 تقدیم الخدمات ذات العالقة.

 
 اإلیرادات المخالفة للشریعة اإلسالمیة )ش

یة. لذلك، تَُجنّب جمیع اإلیرادات بعدم إحتساب أي إیراد من مصدر یتنافى مع أحكام الشریعة اإلسالم المجموعةلتزم ت
 في أعمال الخیر. المجموعةستخدمھا تإلى حساب األعمال الخیریة التي المخالفة للشریعة اإلسالمیة 

 
 الزكاة )ت

دات. ، وبإستخدام طریقة صافي الموجو""الزكاة) ۹تقوم المجموعة بإحتساب الزكاة وفقاً لمعیار المحاسبة المالیة رقم (
في حین یتوجب على المساھمین  ،كاة على اإلحتیاطي القانوني واألرباح المستبقاة في نھایة السنةتقوم المجموعة بإخراج الز

بإحتساب نسبة الزكاة الواجب على المساھمین إخراجھا بصورة سنویة.  المجموعةقوم تإخراج ما تبقى من مبلغ الزكاة. 
 التناسبیة الحصة على ناءً بالزكاة عن رصید أسھم الخزینة المحتفظ بھا بتاریخ نھایة السنة،  فعبدتقوم المجموعة  كما

 ات ستثمارالتقوم ھیئة الرقابة الشرعیة بالموافقة على النسبة التي تم إحتسابھا إلخراج الزكاة. إن إخراج الزكاة عن ا. للزكاة
 الحسابات.ھذه  أصحابولیة ؤمسغیر المقیدة والحسابات األخرى ھو من 

 
 منافع الموظفین )ث

 المنافع قصیرة األجل )۱(
تقاس منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم ویتم إحتسابھا كمصروفات متى تم تقدیم الخدمة 

مكافآت نقدیة قصیرة األجل أو خطط مشاركة في ذات العالقة. یتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعھ ضمن 
سابقة قام الموظفون بتقدیمھا وأن ھذا كان على المجموعة إلتزام قانوني أو حكمي نتیجة لخدمات  األرباح إذا

 اإللتزام یمكن قیاسھ بطریقة موثوقة.
 
 



 

 ۲۸                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 الف الدنانیر البحرینیةآب ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 

 . السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)٥
 

 (یتبع) منافع الموظفین )ث 
 

 منافع نھایة الخدمة )۲(
ن حسب نظام الھیئة العامة للتأمین ییتم تغطیة حقوق التقاعد والحقوق اإلجتماعیة الخاصة بالموظفین البحرینی

ومن  المصرفیتم بموجبھ تحصیل إشتراكات شھریة من  اإلجتماعي، وھو "نظام إشتراكات محددة"، حیث
كمصروف في بیان الدخل  المجموعةالموظفین 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
ة البحریني، وذلك على أساس مدة الخدمة والتعویض النھائي. یتم عمل مخصص لھذه اإللتزامات غیر الممول

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

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

والموظفون شھریاً بنسبة  لمجموعةاكذلك نظام توفیر إختیاري للموظفین، حیث یساھم  المجموعةیوجد لدى 
. یصنف المجموعةمئویة ثابتة من الراتب. تتم إدارة ھذا البرنامج من قبل مجلس أمناء أعضاؤه موظفون في 

كمصروفات في بیان  المجموعةمحددة، ویتم إحتساب مساھمات ھذا البرنامج في طبیعتھ كنظام إشتراكات 
 الدخل متى إستُِحقت.

 
 مصرفبرنامج مكافأة الموظفین على أساس منح أسھم ال )۳(

 العادلة بالقیمة كمصروف ،الموظفین على أساس َمنح أسھم فزاحو برنامج وفق للموظفین الممنوحة األسھم إحتساب یتم
. یتم تعدیل المبلغ المحتسب لمنحوق الملكیة على فترة استحقاق الموظفین لھذه اقابلة في حقمع زیادة م المنح بتاریخ لألسھم

لھا،  غیر سوقي كمصروف لیعكس بذلك عدد األسھم الممنوحة والتي من المتوقع استیفاء شروط الخدمات وشروط األداء
بتاریخ  لھا سوقيال غیر ط األداءالخدمات وشروتستوفي شروط التي  المنحوفقاً لعدد األخیر  فيلیكون المبلغ المحتسب 

 المنح.
 

 یوجد وال 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

 
 دارةومكافآت أعضاء مجلس اإلأرباح األسھم  )خ

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

 اإلحتساب في تاریخ التداول )ذ
بشراء أو ، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة تداولیتم احتساب جمیع معامالت البیع والشراء "االعتیادیة" بتاریخ ال

 بیع األصل.
 

 مقاصةال )ض
حقوق تسویة من وحي الشریعة عندما تكون ھناك حقوق تسویة قانونیة أو الموجودات والمطلوبات المالیة فقط ة مقاصیتم 

 ذ وتعتزم المجموعة القیام إما بسداد صافي المبلغ، أو بتسجیل الموجودات وسداد المطلوبات معاً.قابلة للتنفی
 
 المخصصات )ظ

یمكن  ةمجموعالأو ُحكمیة على یتم إحتساب مخصصات، بناءاً على أحداث سابقة، عندما تكون ھناك إلتزامات قانونیة 
 قة مع إحتمال الحاجة لتدفقات ذات منافع إقتصادیة یتم من خاللھا سداد تلك اإللتزامات.بطریقة موثو قیاسھا

 
 



 

 ۲۹                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 اسات المحاسبیة الھامة (یتبع)لسی. ا٥
 

 ستثماروحسابات أصحاب اال ودائعال حمایة برنامج )غ
 و الودائع حمایة ببرنامج الجاریة والحسابات استثمار حسابات في المجموعة لدى بھا تحتفظ التي األموال تغطیة یتم

) لسنة ۳٤مصرف البحرین المركزي وفقاً لقرار رقم ( أنظمة بموجب تأسیسھ تم الذي ("البرنامج") ستثمارحسابات اال
۲۰۱۰. 
 وسقف ومحددة، معینة إلستبعادات وتخضع المجموعة لدى بھا یحتفظ التي المستحقة الحسابات كل على البرنامج یطبق

 .الودائع حمایة ومجلس الودائع یةحما 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)   ب أ
 یسجلو التعاقدفي تاریخ  التمویل إحتساب یتم. مرابحةعقد  خاللمن  علیھ الحصول تم تمویل األجل المتوسط التمویل یمثل

 بالتكلفة المطفأة.
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك .٦
 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۸٫۱۳۰  ٥٫۲۹۹ نقد
 ٥٥٫٥٥۱  ٤۲٫٦۰۱ البنوك لدى أرصدة

    :المركزي البحرین مصرف لدى حسابات
 ۱٤٫۹٥۰  ۳۱٫۰٤۷ حساب جاري - 
 ۲۰٫۸۲۰  ۲٥٫٤۳۰ حساب اإلحتیاطي - 

 )٥۰(  (۱) القیمة في اإلنخفاض مخصصات: یطرح

 ۱۰٤٫۳۷٦  ۹۹٫٤۰۱ 
 

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

 مالیة مؤسسات لدى إیداعات .۷
 

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٤۳٫٦۸۹  ٦٥٫٥۲٤ ةالمستحق االتوالوك المرابحات ودائع إجمالي
 )٥۰(  (۱٥) مؤجلة أرباح: یُطرح
 )۲(  (۱) القیمة إنخفاض مخصص: یطرح

 ٦٥٫٥۰۸  ٤۳٫٦۳۷ 
 

  ).%۲٫۹۲: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(% ۳٫۰۷ ةنسب ۲۰۱۹لدى مؤسسات مالیة لسنة  یداعاتاإللغ متوسط الربح السنوي على ب
 

دینار  ٤۲٫٥۹۰: ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱( بحریني دینارال شيء  أقل أو یوم ۹۰ خالل المستحقة المالیة  یداعاتاإل بلغت
 ).بحریني

 
 



 

 ۳۰                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 البحرینیةبآالف الدنانیر  ۲۰۱۹بر دیسم ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 التمویالت موجودات .۸
 

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۳۳۸٫۰۱۲  ۳٥٤٫٥۱۰ مرابحة
 ۳٫٥٤۱  ۱۰٤ مشاركة

 ٥٫۰۰۷  ٥٫۰۰۷ وكالة
 ۱٫۰٤۹  ۱٫۰٤۷ مضاربة
 ۲٫۰٥٤  ۱٫۷۳۳ إستصناع

 ۳٦۲٫٤۰۱  ۳٤۹٫٦٦۳ 
 )۲۲٫۰۲۳(  (۳۸٫۰٤٦)  القیمة إنخفاض مخصص: یُطرح

 ۳۲٤٫۳٥٥  ۳۲۷٫٦٤۰ 
 

ألف دینار  ۲٥٫۰۸۸ : ۲۰۱۸ألف دینار بحریني (  ۲٥٫۷۲٤أرباح مؤجلة تبلغ  من صافي المدینة اتالمرابح ذمم تظھر
 بحریني).

 
 

 الحركة في مخصصات اإلنخفاض في القیمة كما یلي:
 

 موعمجال ۳ المرحلة ۲ المرحلة ۱ المرحلة ۲۰۱۹
     

 ۲۲٫۰۲۳ ۱۳٫٥٦٦ ۳٫٦۹٥ ٤٫۷٦۲ ۲۰۱۹ ینایر ۱ في
 - ۱٫۲٤۱ (۱٫۲۲۱) (۲۰) المراحل بین الحركة صافي 

 ۱٦٫۰۲۳ ۱٥٫۹۲۸ ۲٥٦ (۱٦۱)  للسنة المخصص صافي
 - - - -  شطب

 ۳۸٫۰٤٦ ۳۰٫۷۳٥ ۲٫۷۳۰ ٤٫٥۸۱ ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في

 
 

 المجموع ۳ المرحلة ۲ المرحلة ۱ المرحلة ۲۰۱۸
     

 ۲۰٫۰٤٦ ۷٫۷۷۸ ۹٫٦۲۱ ۲٫٦٤۷ ۲۰۱۸ ینایر ۱ في
 - ۲٫۲٤۷ )٤٫۷۹۲( ۲٫٥٤٥ المراحل بین الحركة صافي
 ۳٫٥٤۳ ٥٫۱۰۷ )۱٫۱۳٤( )٤۳۰(  للسنة المخصص صافي
 (۱٫٥٦٦) (۱٫٥٦٦) - -  شطب

 ۲۲٫۰۲۳ ۱۳٫٥٦٦ ۳٫٦۹٥ ٤٫۷٦۲ ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۳۱                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 صكوكال في اتاستثمار .۹
 
 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

    المطفأةبالتكلفة  – دین أدوات
 ۱٦۱٫۳۲۷  ۱۹٥٫۰٦۱ ة *سعرصكوك مُ  - 
 ۱٫۳۱۷  ۱٫۳۱۷ ة سعرصكوك غیر مُ  - 

 )۱٫۳۲۰(  (۱٫۳۲۸) یمةالق في اإلنخفاض مخصصات: یُطرح

 ۱۹٥٫۰٥۰  ۱٦۱٫۳۲٤ 
 
 

التي تم سدادھا   بحریني دینار ألف ٤۱٬۳٥۷ بقیمةمقابل تمویل متوسط األجل  مرھونةدینار ألف ٤۸٫۸۸۸بقیمة  صكوك *
 )۱٦ اإلیضاح (راجع .السنةخالل 

 
 

 التأجیر لغرض مشتراة موجودات. ۱۰
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

    التكلفة
 ۱۱۹٫۹۹٥  ۱۳۸٫۹٥۲ ینایر ۱ في

 ۳۱٫٤٤٦  ٥۳٫٦۸۸ السنة خالل إضافات
 )۱۲٫٤۸۹(  (۲٤٫۳۳۱) السنة خالل تسویات/  سداد

 ۱۳۸٫۹٥۲  ۱٦۸٫۳۰۹ دیسمبر ۳۱ في
    

    المتراكم اإلستھالك
 ۲۲٫۸۰۲  ۳۰٫۲۷٤ ینایر ۱ في

 ۱۱٫٤۰۰  ۱٦٫۷۱٤ السنة إستھالك
 )۳٫۹۲۸(  (۷٫۷۷٦) السنة خالل سداد

 ۳۰٫۲۷٤  ۳۹٫۲۱۲ دیسمبر ۳۱ في

 ۱۰۸٫٦۷۸  ۱۲۹٫۰۹۷ دیسمبر ۳۱ في الدفتریة القیمة صافي
 

ألف دینار  ۱۱٫٥۲٥ :۲۰۱۸( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ألف دینار بحریني في  ۱۷٫۱۰۲بلغت أقساط اإلیجارات المستحقة 
ألف دینار  ٥۱٦ بمبلغ ۲و۱ للمرحلة المتوقعة االئتمانیة الخسائرصافیة من  ھيبحریني). أقساط اإلیجارات المستحقة 

 ألف ۲٬۲۱۱: ۲۰۱۸(۲٫۷۰٥بمبلغ  ۳االئتمانیة المتوقعة للمرحلة  الخسائروألف دینار بحریني)  ۲٤٥: ۲۰۱۸بحریني (
 ألف ۷٦٥مخصصات اإلنخفاض في القیمة المحتسبة على أقساط اإلیجارات المستحقة خالل السنة  بلغت ).نار بحرینيدی

 .)۲۳إیضاح ( ).بحریني دینار ألف ۷۲٥: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱دینار بحریني (
 

ألف دینار  ۸٤٫۹٥۸لكین بلغت صافي القیمة الدفتریة لموجودات مشتراة لغرض التأجیر على تمویالت للمستھ یتضمن
 .ألف دینار بحریني) ۸٥٫٦٤٤: ۲۰۱۸بحریني (

 
 
 
 
 



 

 ۳۲                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 الملكیة حقوق سھمأ في تااستثمار   .۱۱

 
 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

    الدخل بیان خالل من العادلة بالقیمة
 ۱۳٫۱٤۸  ۱۱٫۱۷٤ ة سعرأسھم حقوق ملكیة غیر مُ  - 
    

    الملكیة حقوق بیان خالل من العادلة بالقیمة
 بالتكلفة تظھر( سعرةم غیرملكیة  حقوقسھم أل الدفتریة القیمة يإجمال - 

 ٥۱٫۹۷۲  ٥۰٫٥٦۳ ویُطرح منھا اإلنخفاض في القیمة)*   
 )۱٥٫۰۸۱(  (۱۷٫۷٤۸) القیمة في اإلنخفاض مخصصات: یُطرح

 ٤۳٫۹۸۹  ٥۰٫۰۳۹ 

 
 في اتاستثمار على الملكیة حقوق بیان خالل من العادلة بالقیمة تظھر والتي مسعرةلا غیرال الملكیة حقوق أسھم تتضمن* 

 السوق سعر توفر لعدم وذلك القیمة إنخفاض مخصص طرح بعد بالتكلفة اتستثمارالا ھذه إحتساب یتم. مقفلة شركات
ً   اتستثمارالا ھذه من التخارج المجموعة تنوي. العادلة للقیمة موثوقة قیاس أداة أو  عروض طریق عن إما أساسا

 .األصول األساسیة بیع أو إستراتیجیة، بیع عملیات أو خاصة،
 

: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ألف دینار بحریني ( ۲٫٦٦۷نة مخصصات اإلنخفاض في القیمة التي تم إحتسابھا خالل الس بلغت
 .)۲۳إیضاح (حقوق الملكیة التي تظھر بالتكلفة.  أسھمألف دینار بحریني) على  ۲٫۲۰٥

 
 عقاریة اتماراستث   .۱۲

 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ مباني أراضي 
 المجموع المجموع   

     التكلفة
 ۲۰٬۹۹۲ ۱۸٫۰۸۱ - ۱۸٫۰۸۱ ینایر ۱ في

 ۱۰٥ - - - إضافة
 )۳٫۰۱٦( - - - بیع

 - (۳۰۰) - (۳۰۰) )۲۳ إیضاح(في القیمة  االنخفاض

 ۱۸٫۰۸۱ ۱۷٫۷۸۱ - ۱۷٫۷۸۱ دیسمبر ۳۱ في
     متراكم إستھالك

 ۱٫۳۷۱ - - - ینایر ۱ في
 - - - - السنة إستھالك

 )۱٫۳۷۱( - - - بیع

 - - - - دیسمبر ۳۱ في

 ۱۸٫۰۸۱ ۱۷٫۷۸۱ - ۱۷٫۷۸۱ سمبر دی ۳۱صافي القیمة الدفتریة في 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ۳۳                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 موجودات أخرى   .۱۳

 
 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۸٥۳  ۱۳٫٥۱۳ الموجودات حیازة استرداد
 ٤٫٥۷٥  ٤٫٥۲٤ الزمیلة الشركات في االستثمار

 ۲٫۸۲۰  ۳٫۲٥۰ صكوك على مستحق ربح
 ۱٫۰۷۰  ۹۸٥ االستثمارات من مستحق
 ۷٦٥  ۷۷٦ مسبقا المدفوعة النفقات

 ٦٫٤۱٥  ٥٫٤٤۳ ذمم مدینة أخرى

 ۲۸٫٤۹۱  ۱٦٫٤۹۸ 
 

 ألف دینار بحریني). ۹٥٤: ۲۰۱۸ألف دینار بحریني ( ۱٫۷٤۲في مخصص انخفاض القیمة البالغ األخرى ھي صا الذمم المدینة
 

 ومعدات عقارات  .۱٤
 

 

  أرض
 و أثاث

 تجھیزات
 أجھزة
 حاسوب

 مركبات
 ومعدات
 أخرى

أعمال 
 جاریة

۲۰۱۹ 
 اإلجمالي

۲۰۱۸ 
 اإلجمالي

        
        التكلفة

 ۱٦٫۱٦۹ ۱٦٫۸٤۳ - ٥۷۲ ٥٫۰۸٥ ٤٫٤۷۲ ٦٫۷۱٤ ینایر ۱ في
 ٦۷٤ ٤٥۲ ۱۷٥ ٤ ۲٦۷ ٦ - إضافات
 - (۱۰٥) - - (۹۸) (۷) - اتاستبعاد

 ۱٦٫۸٤۳ ۱۷٫۱۹۰ ۱۷٥ ٥۷٦ ٥٫۲٥٤ ٤٫٤۷۱ ٦٫۷۱٤ دیسمبر ۳۱ في

        المتراكم اإلستھالك
 ۸٫٤۱٤ ۸٫۹۷۸ - ٤٥۹ ٤٫۲۳٤ ٤٫۲۸٥ - ینایر ۱ في

 ٥٦٤ ٥٦۷ - ٤۸ ٤٤۷ ۷۲ - )۲۲إیضاح (  السنة إستھالك
 - (۱۰٥) - - (۹۸) (۷) - اتاستبعاد

 ۸٫۹۷۸ ۹٫٤٤۰ - ٥۰۷ ٤٫٥۸۳ ٤٫۳٥۰ - دیسمبر ۳۱ في

        في الدفتریة یمةالق صافي
 ۷٫۸٦٥ ۷٫۷٥۰ ۱۷٥ ٦۹ ٦۷۱ ۱۲۱ ٦٫۷۱٤ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

        
  ۷٫۸٦٥ - ۱۱۳ ۸٥۱ ۱۸۷ ٦٫۷۱٤ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ في

 
  



 

 ۳٤                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 
 المالیة الموحدةضاحات حول البیانات یإ

 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 
 

 وأفراد مالیة غیر مؤسسات من إیداعات   .۱٥
 

 دیسمبر ۳۱ 
 دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹

۲۰۱۸ 
    

 ٤۸٫۳۲٥  ٥۱٫٦٦۰ مالیة غیر مؤسسات
 ۷۲٫۱٤٥  ۸۲٫۹۹٤ أفراد

 ۱۳٤٫٦٥٤  ۱۲۰٫٤۷۰ 
 

ألف دینار بحریني  ٥٫۲۱۸ بقیمةأرباح مؤجلة  من صافي ظھروت ،ووكالة في صیغة عقود مرابحة تیداعاإتمثل ھذه المبالغ 
 ).بحریني دینار ألف ٤٫۱۸۸: ۲۰۱۸(

 
 األجل متوسط تمویل   .۱٦

 
مضمونة  بحریني ردینا ألف ٤۱٫۳٥۷ بمبلغمتوسطة األجل  ةمرابح تسھیلینعلى  المصرف حصل ۲۰۱۸ خالل

 عام.للالتي تم سدادھا خالل  بحریني دینار ألف ٤۸٫۸۸۸ بقیمةصكوك  في باستثمارات
 

 أخرى مطلوبات  .۱۷
 
 دیسمبر ۳۱ 

 دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹
۲۰۱۸ 

    
 ٤٫۲۷۸  ۸٫۹۱۱ مستحقة مضاربات أرباح
 ۳٦۱  ۳٫۲۷٤ عمالء من مستلم مقدم
 ۲٤٥  ۱٫۲٥۱ *للموظفین دائنة ذمم

 ۷۰۸  ۷۱٤  الدفع مستحقة وزكاة خیریة أعمال
 ۲۷  ۲۷ إستصناع عقود مستحقات

 ٤٫۸۹۳  ٥٫٦۲۱ مستحقة ومصروفات أخرى دائنة ذمم

 ۱۹٫۷۹۸  ۱۰٫٥۱۲ 
 
 ۸۲٥، بلغ إجمالي تكلفة إعادة التخفیض  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱، قدم البنك خطة تقاعد تطوعیة لموظفیھ. في الربع األخیر خالل*

 ألف دینار بحریني.
ألف  ۳۸۰: ۲۰۱۸بحریني (ألف دینار  ۲٦۸الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة ھي صافي مخصص انخفاض القیمة البالغ 

 دینار بحریني).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۳٥                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 أصحاب حسابات األستثمارحقوق   .۱۸

 كما التالیة الموجودات في مشتركة بصورة ھااستثمارب وتقوم ستثماراال حسابات حاملي من المستلمة لاألموا المجموعة تدمج
 :دیسمبر ۳۱ في
 
 دیسمبر ۳۱ 

 دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹
۲۰۱۸ 

    
 ٥٥٫٥٥۰  ٤۲٫٦۰۱ البنوك لدى أرصدة
 ۲۰٫۸۲۰  ۲٥٫٤۳۰ المركزي البحرین مصرف لدى اإلحتیاطي حساب

 ٤۳٫٦۳۷  ٦٥٫٥۰۸ مالیة مؤسسات لدى إیداعات
 ۱٦۱٫۳۲۷  ۱۹٥٫۰٥۰ صكوك – دیون في كاستثمارات مصنفة أدوات

 ٦٥٫۰۳۹  ۱۸۳٫۲٤٦ التمویالت موجودات

 ٥۱۱٫۸۳٥  ۳٤٦٫۳۷۳ 
 

 ).الشيء: ۲۰۱۸( ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱كما في  ال شيء ستثمارمخاطر اال إحتیاطي رصیدو  معادلة األرباح إحتیاطي رصید بلغ
. یتم تخصیص جمیع مخصصات أصحاب حسابات االستثمارال تقوم المجموعة بتخصیص األصول غیر العاملة إلى صندوق 

 .حقوق الملكیةانخفاض القیمة ل
 

 الدخل تخصیص یتم .ستثماراألالمالیة غیر العاملة ألصحاب حسابات  ال یتم أیًضا استرداد المبالغ المستردة من األصول
 وأصحاب األسھم حاملي ملكیة حقوق بین االستثمار حسابات حاملي حقوق من الممولة الموجودات مجموعة من فقط المكتسب
 .االستثمار حسابات على إداریة مصروفات أي المجموعة تحتسب لم. االستثماراتحسابات 

 
 :االستثمار حسابات أصحابو  جموعةالم مساھمي بین ةالموزع ألرباحا متوسط یلي فیما

 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 مساھمي 

 المصرف
 أصحاب
 حسابات
 االستثمار

 مساھمي 
 المصرف

 أصحاب
 حسابات
 االستثمار

      
 %۲۱٫۳٤  %۷۸٫٦٦   ۱۹٫۳۹٪ ۸۰٫٦۱٪ * شھریة مضاربة
 %٤٥٫٥۹  %٥٤٫٤۱   ۳٤٫٦۲٪ ٦٥٫۳۸٪ شھور ۳ مضاربة
 %٥۰٫٦۹  %٤۹٫۳۱   ٤۰٫۰۰٪ ٦۰٫۰۰٪ أشھر ٦ مضاربة
 %۷۰٫٥۰  %۲۹٫٥۰   ٥۷٫۰٤٪ ٤۲٫۹٦٪ شھر ۱۲ مضاربة
 ۷٦٫۷۲٪ %۲۳٫۲۸   ٦۱٫۳٥٪ ۳۸٫٦٥٪ شھر ۱۸ مضاربة
 %۷۸٫۸٥  %۲۱٫۱٥   ٥٦٫۸۹٪ ٤۳٫۱۱٪ شھر ۲٤ مضاربة
 %۸٥٫۳۰  %۱٤٫۷۰   ٦۷٫٦۳٪ ۳۲٫۳۷٪ شھر ۳٦ مضاربة

 
 الطلب تحت مضاربة وحساباتالوافر و التوفیر حسابات تتضمن *
 

بمتوسط  مقارنة) %٤۱٫۸۲ :۲۰۱۸( %٤٦٫٥٦ االستثمار أرباح إجمالي من كنسبة المضارب حصة متوسط بلغ، السنة خالل
 متوسطھا بلغ مضارب رسوم عن تتنازل المجموعة فإن وبالتالي،. االستثمار حسابات أصحاب معحصة المضارب التعاقدیة 

٪۱۲٫۸۳)۲۰۱۸ :۲۰٫۳۸%.( 
 

 عدا أخرى أسس على المستلمة األخرى الموواأل الجاریة الحسابات استثمار من المحققة األرباح في جموعةالم تتشارك ال
 . المضاربة عقود

 
جمیع األموال التي تم جمعھا من أصحاب حسابات االستثمار یتم تخصیصھا للموجودات على أساس األولویة، بعد تجنیب مبلغ 

 السیولة. إدارةلدى البنوك بغرض  إیداعاتونقدي محدد 
 



 

 ۳٦                         ري ش.م.بالمصرف الخلیجي التجا
 

 البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
 المال رأس . ۱۹

  
 دیسمبر ۳۱ 

 دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹
۲۰۱۸ 

    
    :بھ المصرح

 ۳۰۰٫۰۰۰  ۳۰۰٫۰۰۰ ي للسھم الواحددینار بحرین ۰٫۱۰۰سھم عادي بواقع  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

    :بالكامل والمدفوع الصادر
 )۱٫۰٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰: ۲۰۱۸سھم عادي ( ۱٫۰٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰

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

 یت متساویة.فئة واحدة فقط من أسھم حقوق الملكیة ویتمتع حملة ھذه األسھم بحقوق تصو جموعةالمیوجد لدى 
 

 ).سھما ۱۰۱٫۰۸۱٫۷۱٤: ۲۰۱۸سھماً ( ۱۰٥٫٥۷۳٫٤۷٦ بأسھم خزینة تبلغ  المجموعةحتفظ ت، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بتاریخ 
 

 تصنیفات التالیة:بیاناً بتوزیع أسھم حقوق الملكیة، موضحاً عدد المساھمین ونسبة حقوق الملكیة حسب الیمثل الجدول التالي 
 

 األسھم عدد * الفئة
 عدد

 المساھمین

 من النسبة
 عدد إجمالي

 األسھم
 (%) المتداولة

    
 ۱۳٫۱۲ ٦۰٤ ۱۳۷٫۷٦٥٫٤۷٦ %۱ من أقل
 ۱۱٫٦۲ ٥ ۱۲۲٫۰٤۹٫٥٥٥  *%٥إلى أقل من  ۱%
 ۲۸٫۲٦ ۳ ۲۹٦٫٦۹٤٫۰٥۱ **%۱۰إلى أقل من  %٥

 - - - %۲۰إلى أقل من  ۱۰%
 ٤۷٫۰۰ ۱ ٤۹۳٫٤۹۰٫۹۱۸ %٥۰إلى أقل من  ۲۰%

 ۱٫۰٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٦۱۳ ۱۰۰٫۰۰ 
 المتداولة. المصرف* مبینة كنسبة من إجمالي عدد أسھم 

 ** تشمل أسھم الخزینة.
 

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

 

 األسھم عدد الجنسیة 

 من النسبة
 عدد إجمالي

 المتداولة األسھم
(%) 

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

 ۹٫۸۷ ۱۰۳٫٥۹۲٫٥۱٦ البحرین .م.بشالخلیجي التجاري  المصرف
 ۸٫٤۱ ۸۸٫۳۲۲٫٤۲٥ اإلمارات .م.عش اإلسالمي اإلمارات مصرف

 
حتفاظ بھا في تم اإل الذي )%٤۷: ۲۰۱۸( المصرفمن رأس مال  %٤۷ھذه األسھم  تمثل ،۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما*

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

 



 

 
 ۳۷                         لتجاري ش.م.بلخلیجي االمصرف ا

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 
 

 الصكوك من إیراد . ۲۰
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٦٫٤۸۹  ۱۰٫۰٦۸ صكوك من أرباح
 )۱۱۲(  (۳۷) صكوك بیع من خسائر

 ۱۰٫۰۳۱  ٦٫۳۷۷ 
 

 الموظفین تكلفة . ۲۱
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٦٫۰۷٥  ۷٫۰۷۳ ومنافع قصیرة األجل رواتب
 ۹۲۹  ۹٦٤ إجتماعیة تأمینات مصروفات
 ۱۷۱  ۱۲۱ األخرى الموظفین مصروفات

 ۸٫۱٥۸  ۷٫۱۷٥ 
 

 
 أخرى  تشغیلیة مصروفات  .۲۲

 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۱٫۰۳۷  ۱٫۰٥۹ الَمكاتب تكلفة
 ٤۳۷  ٦٦۰ وتسویق إعالنات تكالیف
 ۸۲٥  ۱٫۱۹٤ مھنیة أتعاب
 ٤۸۳  ٥۳٦ المعلومات تقنیة

 ٤٤۱  ۲٤٤ اإلدارة مجلس مصروفات
 ۳۰۰  ۲۸٦ اإلتصاالت مصروفات
 ٤۹٥  ٥۸۹ التوزیع قنوات مصروفات
 ٥٦٤  ٥٦۷ )۱٤إیضاح ( إستھالك مصروفات
 ٦۷۰  ۹۰۱ أخرى إداریة مصروفات

 ٦٫۰۳٥٫  ٦۲٥۲ 
 
 

 القیمة في اإلنخفاض مخصصات صافي  .۲۳
 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٥۰  (٥۰) )۷و ٦(إیضاح  مالیة ومؤسسات بنوك لدى وإیداعات أرصدة
 ۳٫٥٤۳  ۱٦٫۰۲۳  )۸(إیضاح  التمویالت توداموج

 )۱۰۰(  ۸ )۹(إیضاح  صكوكفي  استثمارات
  أقساط إیجارات مستحقة) ذلك في(بما  التأجیر لغرض مشتراة موجودات
 ۷۲٥  ۷٦٥ )۱۰(إیضاح 

 ۲٫۲۰٥  ۲٫٦٦۷ )۱۱ مقر(إیضاح  الملكیة حقوق خالل من العادلة بالقیمة تظھر استثمارات
 -  ۳۰۰ )۱۲ رقمعقاریة (إیضاح  استثمارات
 -  ۷۸۸ )۱۳(إیضاح  أخرى موجودات
 )۱۳٥(  (۱۱۲) مالیة وضمانات إلتزامات

 ۲۰٫۳۸۹  ٦٫۲۸۸ 



 

 
 ۳۸                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب

 
 دةنات المالیة الموحإیضاحات حول البیا

 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة 
 

 نظام حوافز الموظفین باألسھم . ۲٤
("صندوق  يالتجار الخلیجي مصرفالتحت إسم صندوق ائتمان موظفي  ،ائتمان صندوقأسست المجموعة ، ۲۰۱۸ خالل

كان یتم یتم االحتفاظ بھذه األسھم في شركة حوافز خلیجي لإلدارة  سابقاً،نظام. بأسھم المستفیدین وفق اللالحتفاظ  ،")االئتمان
 .ش.م.ب (م)

 
على نظام حوافز الموظفین باألسھم  ۲۰۱٥مارس  ۳۰عقد بتاریخ وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة الذي 

("النظام")، والذي یتفق مع الممارسات السلیمة للمكافآت لمصرف البحرین المركزي. طبقاً لنظام الحوافز باألسھم، یتم منح 
 ة نظیر أدائھم.كمكافأ المصرفبعض الموظفین المؤھلین أسھم 

 
سیتم إصدارھا على فترة ثالث سنوات من تاریخ المنح. كل سنة أداء ستستحق مباشرة ولكن وفقاً للنظام، فإن أسھم المنحة ل

تخضع أسھم المنحة لفترة إحتفاظ إضافیة تمتد لستة أشھر من تاریخ إنتھاء الفترة المؤجلة، وبعد ذلك یسمح للموظفین ببیعھا 
بمصادرة  لمصرفالحوكمة اإلداریة التابعة لمجلس إدارة اي شروط. یسمح النظام للجنة التعیینات والمكافآت وفي السوق بدون أ

 أو إلغاء األسھم غیر الممنوحة، إذا كان ذلك مناسباً، في بعض الحاالت المعینة.
 

ً ( ۱٫۹۸۰٫۹٦۰، كانت شركة حوافز تحتفظ بما مجموعھ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في   سھماً). ۲٫۷٤٦٫۹٥۷: ۲۰۱۸سھما
وتخضع لفترة الثالث  ،سھماً)  إلى الموظفین وفقاً لشروط النظام ۹۱۷٫٦۲۸: ۲۰۱۸سھماً ( ۱٫۱۸۲٫٥۱٦لسنة، تم منح خالل ا

 ).۱٫۸۹٦٫۸۰۸: ۲۰۱۸سھماً للموظفین ( ۱٫٤٦٥٫۹۹۷بتحویل  جموعةالم تخالل السنة قام  سنوات.
 

 
 التقدیرات ھذه لتطبیق إتخاذھا تم التي والقرارات الھامة المحاسبیة التقدیرات  .۲٥

بعمل تقدیرات وإفتراضات تؤثر في مبالغ تم اإلعالن عنھا لموجودات ومطلوبات وذلك خالل الفترة المالیة  ةالمجموعقوم ت
الخبرة وعوامل أخرى، كتوقعات ألحداث مستقبلیة یُفترض المقبلة. یتم تقییم التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر وبناءاً على 

 بأنھا معقولة في مثل تلك الظروف.
 

 األحكام
إذا كانت مخاطر االئتمان على التعرضات الخاضعة لھا قد ازدادت بصورة جوھریة منذ االحتساب  ما تحدد التي المعاییر وضع

المعلومات المستقبلیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، واختیار واعتماد النماذج المستخدمة  دمجالمبدئي، وتحدید منھجیة 
 ). ۳٥( وإیضاح) ك(٥ إیضاح في مشروحة المتوقعة االئتمانیة الخسائر اسلقی
 

 ات ستثمارالتصنیف ا
ن دی أدواتفي  استثمارك) ۱ إما : استثمارخالل عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، تقرر اإلدارة عند شراء أي 

بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة  أدواتفي  ستثماراك) ۲ بالتكلفة المطفأة، أو لة من خالل حقوق الملكیةیمة العادتظھر بالق
ویخضع كل  ،ستثمارنیة اإلدارة تجاه ھذا اال استثمارحقوق الملكیة أو بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. یعكس تصنیف كل 

 )).ل((جـ)  ٥ رقم محاسبیة مختلفة بناءاً على تصنیفھ (راجع إیضاحة الجلمع استثمار
 

 االستمراریةفرضیة 
أجرت إدارة المجموعة تقییماً لقدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة وھي على قناعة بأن المجموعة لدیھا الموارد 

بأي شكوك جوھریة قد تلقي  علملمنظور. عالوة على ذلك ، فإن اإلدارة لیست على الالزمة لمواصلة العمل في المستقبل ا
 االستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك ، یستمر إعداد البیانات المالیة على أساسبظالل من الشك على قدرة المجموعة على 

 .فرضیة االستمراریة

 

 

 



 

 
 ۳۹                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب

 
 ل البیانات المالیة الموحدةات حوإیضاح

 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 
 

 (یتبع) التقدیرات ھذه لتطبیق إتخاذھا تم التي والقرارات الھامة المحاسبیة التقدیرات  .۲٥

 التقدیرات
 بالتكلفة المطفأة المحتسبة التمویالتاإلنخفاض في قیمة موجودات 

 رقم إیضاح في مشروحة تطلعیة، معلومات تضمین ذلك في بما المتوقعة، االئتمانیة الخسائر قیاس نموذج في المدخالت تحدید
 ).۳٥( وإیضاح) ك)(٥(
   

 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة حقوق الملكیة اتتثمارسااإلنخفاض في قیمة 
تقوم المجموعة بتحدید االنخفاض في قیمة االستثمارات التي تظھر بالقیمة العادلة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على 

 إنخفاض أو جوھري ضإنخفا 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 إ ۹تكلفتھ، كما تَعتبر المجموعة أن أي إنخفاض في قیمة األسھم بأقل من تكلفتھا ولمدة تتجاوز    لفترة طویلة.نخفاضا

ً  بالتكلفة تظھر والتي الُمسعرة غیر األسھم حالة في  كانت إذا ما بتقدیر المجموعة تقوم ،االنخفاض في القیمة امنھ مطروحا
. ىاألخر االقتصادیة أو التشغیلیة أو المالیة المؤشرات تقییم طریق عن استثمار كل قیمة إنخفاض على موضوعیة أدلة أي ھناك

 معلومات على بناءاً  الممكن، من .ستثماراال تكلفة من أقل لإلسترداد القابلة المقدرة القیمة تكون عندما اإلنخفاض إحتساب یتم
ً  تعدیالً  القیمة في إنخفاض ألي الحالي التقییم یتطلب أن متوفرة،  المالیة السنة خالل وذلك ،لالستثمارات الدفتریة للقیمة جوھریا

 .التقییمات لھذه المستخدمة التقدیرات في جوھریة تغیرات بسبب دمةقاال
 

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

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

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

تقوم المجموعة متمثلة في مجلس اإلدارة بوضع األحكام والقواعد الھامة إلختیار المنھج الذي یعكس أفضل قیاس للقیمة العادلة 
ة المشمولة بالتقریر لھ تأثیر جوھري على القیمة العادلة الل الفترللتقییم خات. إن إختیار النماذج المستخدمة ستثمارلال
بتبني طریقة مضاعف اكتساب  جموعةالم تات  وعلى المبالغ التي تم عرضھا في البیانات المالیة الموحدة. قامستثمارلال

لدفتریة الصافیة المعدلة لتقییم القیمة ا وعة طریقةخالل السنة ، تبنت المجم السعر لتقییم أسھم حقوق الملكیة الغیر ُمسعّرة.
 األوراق المالیة غیر المسعرة بالمقارنة مع نھج السوق المتعدد المستخدم في السنة السابقة.

 
في  %٥والذي یؤدي إلى زیادة أو نقص بنسبة ات ستثمارالالتأثیر المحتمل إلستخدام البدائل اإلفتراضیة الممكنة لتقییم ا إن

دیسمبر  ۳۱ألف دینار بحریني ( ٥٥۸ھا بمبلغ قد ینتج عنھ زیادة أو نقص في القیمة العادلة التي تم عرضمضاعفات السوق 
 بحریني). ھذا التأثیر سیقابلھ تسجیل أرباح أو خسائر من قِبل المجموعة.ألف دینار  ٦٥۷: ۲۰۱۸

 
 اإلدارة تحت موجودات  .۲٦

 
والتي تتضمن اتخاذ  االستثماریة شركاتھا إلى االستشاریة والخدمات االستثمار رةداوإ الشركات إدارة خدمات المجموعة تقدم

یتم إدراج الموجودات المحتفظ بھا بھذه الصفة في ھذه البیانات المالیة الموحدة. في  ال القرارات نیابة عن تلك المؤسسات.
: ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱دینار بحریني ( ملیون ۲٦۲٫۲٥ بمبلغ اإلدارةتاریخ التقریر، كانت لدى المجموعة موجودات تحت 

 .الموجودات ھذه إلدارة) الشيء: ۲۰۱۸( إدارة رسوم أیة البنك یحتسب لم السنة خالل). ملیون دینار بحریني ۲۳۰٫۷۲
 
 



 

 
 ٤۰                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ في لمنتھیةللسنة ا
 

 عالقة ذات أطراف مع معامالت  .۲۷
یتم إعتبار األطراف على أنھا ذات عالقة عندما یكون ألحد ھذه األطراف الَمقدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو ممارسة 

، وشركات آخرین مساھمین رئیسیینو الشركة األم سیاساتھ المالیة والتشغیلیة. تتكون األطراف ذات العالقة مننفوذ على 
 .المجموعةبواإلدارة التنفیذیة  الشریعة،الرقابة  ھیئة وأعضاء ،وذاً مؤثراً، وأعضاء مجلس اإلدارةعلیھا نف المجموعةمارس ت
 

 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  

 تعویضات أعضاء اإلدارة الرئیسیین
ولیة تخطیط ؤاإلدارة الرئیسیون من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفیذیة الذین لھم صالحیة ومسیتكون أعضاء 

 یسیین:. فیما یلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئالمجموعةوتوجیھ وتنظیم أنشطة 
 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٤۳۳  ۲٥٤ اإلدارة مجلس أعضاء ومخصصات مكافأة
 ۱٫٤۰۲  ۱٫۱٥۰ األجل قصیرة ومنافع رواتب

 
 

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

 
 شركــات ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 زمیلة
 مجلس أعضاء

/  اإلدارة
 اإلدارة موظفي

و  الرئیسیین
أعضاء ھیئة 

الرقابة 
 الشرعیة

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

 فیھا

 تحت موجودات
(شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 )خاصة

 اإلجمالي

      
      الموجودات
 ۷٫۷۲۷ - ٥٫۷۱۰ ۲٫۰۱۷ - مویالتالت موجودات
 ۲۰٫۳۳٥ ۱۸٫۰٥۱ ۲٫۲۸٤ - - ملكیةأسھم حقوق  في استثمارات
 ٥٫٥۱۰ ۸٦٥ - - ٤٫٦٤٥ أخرى موجودات

      
      المطلوبات

 ۱٫۷۸٤ - - ۱٫۷۸٤ - وأخرى مالیة مؤسسات من إیداعات
 ۷٫۰۹٦ ۱٫۲۰۷ ٥٫٦۳٤ ٦۱ ۱۹٤ للعمالء جاریة حسابات

 ۱۲٤٫۲٦۲ ۳۸۰ ۱۲۲٫۸۸۰ ٥۹۸ ٤۰٤ الستثمارا حسابات أصحاب حقوق
 
 
 
 



 ٤۱                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
 

 (یتبع) عالقة ذات أطراف مع معامالت . ۲۷
 
 شركــات ۲۰۱۸دیسمبر  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 تموجودا
(شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 )خاصة

 اإلجمالي

      
      الموجودات
 ۷٫۹۷۸ - ٥٫۷۱۰ ۲٫۲٦۸ - التمویالت موجودات
 ۲۳٫۰۰۳ ۲۰٫۷۱۹ ۲٫۲۸٤ - - ملكیةأسھم حقوق  في استثمارات
 ۹۷۰ ۸٥۳ - - ۱۱۷ أخرى موجودات

      
      المطلوبات

 ۹۳٫۹۱۷ - ۹۳٫۹۱۷ - - وأخرى مالیة تمؤسسا من إیداعات
 ۲٫۷٦٥ ۱٫۲۰٥ ٦۹٥ ۷۹۸ ٦۷ للعمالء جاریة حسابات

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

 شركــات ۲۰۱۹
 زمیلة

 مجلس أعضاء
/  اإلدارة

 اإلدارة موظفي
و  الرئیسیین

ء ھیئة أعضا
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
 ٥۰۱ - ۳۷۳ ۱۲۸ - مشتراة لغرض التأجیر

 - - - - - أسھم حقوق ملكیة في اتاستثمار منإیراد 
 (٤۲) - - - (٤۲) وإیرادات أخرى  رسوم

      
      المصروفات
      من اعاتإید على التمویلمصروفات 

      مالیة غیر ومؤسسات مالیة مؤسسات
 ۲٫۹۳۱ - ۲٫۹۳۱ - - وأفراد
      حسابات أصحاب إلى العائد

 ٤٫۱۹۷ ۱۱ ٤٫۱٥۳ ۱۸ ۱٥ ستثماراال
 ۱٫۱٥۰ - - ۱٫۱٥۰ - الموظفین تكلفة

 ۳۲ ۳۲ - - - أخرى مصروفات
 

 
 



 

 ٤۲                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 لموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة ا
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 (یتبع) عالقة ذات أطراف مع معامالت  .۲۷

 
 شركــات ۲۰۱۸

 زمیلة
 مجلس أعضاء

/  اإلدارة
 اإلدارة موظفي

و  الرئیسیین
أعضاء ھیئة 
 الرقابة الشرعیة

 /األم الشركھ
 مساھمین
 رئیسیین

 شركات /آخرین
 أعضاء لدى

 اإلدارة مجلس
 فیھا حصص

 تحت تموجودا
(شاملة  اإلدارة

 ذات شركات
 أغراض
 )خاصة

 المجموع

      
      اإلیرادات

      وموجودات إیراد من موجودات التمویالت
 ٥۰٦ - ۳۷۳ ۱۳۳ - مشتراة لغرض التأجیر

 ۱٤۳ ۱٤۳ - - - أسھم حقوق ملكیة في استثمارات منإیراد 
 - - - - - وإیرادات أخرى  رسوم

      
      المصروفات
      من ودائع على التمویلمصروفات 

      مالیة غیر ومؤسسات مالیة مؤسسات
 ۲٫۲۷۸ - ۲٫۲۷۸ - - وأفراد
      حسابات أصحاب إلى العائد

 ٤۰٤ ۱۱ ۳٥۰ ۳۱ ۱۲ االستثمار
 ۱٫٤۰۲ - - ۱٫٤۰۲ - الموظفین تكلفة

 ٥۹ ٥۹ - - - أخرى مصروفات
 
 

 سھم لكل العائد  .۲۸
بعد  ة خالل السنةالقائمالملكیة  حقوقالسنة على المتوسط المرجح لعدد أسھم  یتم إحتساب العائد األساسي لكل سھم بقسمة ربح

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

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ سھم لكل األساسي العائد
    
 ٦٥۹  (۱٤٫۹۳۷) لسنة (بآالف الدنانیر البحرینیة)لللشركة األم  العائد ربحال
    

 ۹٥٦٫٤۰۰  ۹٤۱٫۷۰۳ الملكیة (باآلالف)حقوق  أسھم لعدد المرجح المتوسط
    

 ۰٫٦۹  (۱٥٫۸٦) (بالفلس) سھم لكل األساسي العائد
 
 . ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و  ،۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في كما مخفضَّة أدوات أي المجموعة تمتلك ال
 
 

 الشرعیة الرقابة ھیئة  .۲۹
مع األحكام  المجموعةمن ثالثة علماء في الشریعة یقومون بمراجعة مدى إلتزام أعمال  مصرفللة الشرعیة تتكون ھیئة الرقاب

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

 
 
 



 

 ٤۳                         التجاري ش.م.بالمصرف الخلیجي 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 الزكــاة  .۳۰
ال  حالیاً،بصورة مباشرة.  الموزعة األرباح عنفریضة الزكاة  ولیة أداءؤیتحمل المساھمون وأصحاب حسابات االستثمار مس

بإحتساب  المجموعةقوم تبتحصیل أو دفع الزكاة نیابة عن المساھمین أو أصحاب حسابات االستثمار المقیدة.  المجموعةتقوم 
بإشعار  جموعةقوم المتو جموعة،بالمھا ھیئة الرقابة الشرعیة نسبة الزكاة الواجب على المساھمین إخراُجھا بالطریقة التي تُِقر

ألف  ۲۲۲المساھمین بھذا الشأن سنویاً. خالل السنة، قامت ھیئة الرقابة الشرعیة بإحتساب قیمة الزكاة المستحقة حیث بلغت 
الواجب إخراجھا  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لزكاة المستحقة بتاریخ ألف دینار بحریني) من ضمنھا ا ۱۹۱: ۲۰۱۸دینار بحریني (

: ۲۰۱۸ألف دینار بحریني ( ۲۱۸المستبقاة والتي تبلغ  واألرباحعلى الرصید المتراكم لإلحتیاطي القانوني  جموعةالممن قبل 
 ٤: ۲۰۱۸فلس لكل سھم ( ۰٫۰۰۳دینار بحریني أو  آالف ٤الرصید المتبقي من الزكاة والبالغ  أما). ألف دینار بحریني ۱۸۷
 ۰٫٤مبلغ  المجموعةدفع تسلكل سھم) فھو مستحق ویجب إخراجھ من قبل المساھمین. فلس  ۰٫۰۰٤دینار بحریني أو  آالف
ستناداً إلى  إ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ار بحریني) على أسھم الخزینة المحتفظ بھا بتاریخ دین ألف ۰٫٤: ۲۰۱۸دینار بحریني ( ألف

 .فلس للسھم الواحد ۰٫۰۰۳
 
 

 القطاع بیان  .۳۱
القطاعات التشغیلیة ھي عبارة عن عناصر من المجموعة تقوم بأنشطة وأعمال قد تنتج عنھا تحصیل إیرادات ودفع مصروفات، 

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

 ین تجاریین ھامین:ریة إلى قطاعجغرافي. تم تقسیم المجموعة بناءاً على أھداف إدا
 

 للشركات واألفراد  أعمال مصرفیة تجاریة
تشتمل أعمال ھذا القطاع بصفة أساسیة على تقدیم خدمات الزبائن كقبول ودائع مضاربة، وخدمات حسابات التوفیر والحسابات 

ي صیغة مرابحة السلع، الجاریة، وخدمات تحویل األموال، وخدمات دفع الفواتیر. كما یقدم ھذا القطاع خدمات تمویلیة (ف
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 اتماراستثوالشركات، وكذلك 

 
 یةاستثمارأعمال مصرفیة 

، والمدیر الرئیسي، ومدیر ستثماروالقیام بدور الُمرتِب لال اتاستثمارتشتمل أعمال ھذا القطاع بصفة أساسیة على إبتكار 
منتجات  المجموعةقدم تح خاصة وإدارة أموال). كما للصندوق (یشمل ھیكلة الصفقات، وجمع األموال من خالل عملیات طر

المقیدة. كما تشتمل أعمال ھذا القطاع على القیام  ستثمارمقیدة وإدارة أموال یتم جمعھا من خالل حسابات اال استثماركحسابات 
بإنشائھا وإدارتھا أو في  المجموعة تإستراتیجیة على ھیئة مساھمات في حقوق الملكیة (إما في صنادیق قام اتاستثمارب

 صنادیق أُنشأت من قبل مؤسسات أخرى).
 

مذكور في التقاریر اإلداریة الداخلیة والتي یتم مراجعتھا من قبل یتم قیاس أداء كل قطاع بناءاً على نتائج كل قسم كما ھو 
تعتقد اإلدارة بأن ھذه المعلومات لھا أھمیة كبیرة مجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي. یتم إستخدام نتائج القطاع لقیاس األداء حیث 

 أنشطتھا في ھذه القطاعات.وتساعد على تقییم نتائج بعض القطاعات التي لھا صلة بالشركات األخرى التي تزاول 
 
كإیرادات  ببیان اإلیرادات والمصروفات المنسوبة بصفة مباشرة إلى المعامالت الناتجة من كل قطاع المجموعةقوم ت

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

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

 (ب) من البیانات المالیة الموحدة. ۳۳الجغرافي للموجودات والمطلوبات في اإلیضاح رقم 
 

 .االستثماریة المصرفیة األعمال قطاعالمجموعة إللغاء  تسعى
 
 
 



 

 ٤٤                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 (یتبع) القطاع بیان  .۳۱
 

بین القطاعات  ،إن وجدت ،القطاعات. تتم أي معامالتن تُعتبر ھذه القطاعات األساس الذي تستخدمھ المجموعة في إعداد بیا
 .عادلةبشروط تجاریة 

 
 مصرفیة خدمات ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 یةاستثمار
 مصرفیة خدمات
للشركات  تجاریة

 المجموع موزعــــة غـیر واألفراد
 ۱۰٤٫۳۷٦ - ۱۰٤٫۳۷٥ ۱ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٦٥٫٥۰۸ - ٦٤٫۳۲٤ ۱٫۱۸٤ ةمالیلدى مؤسسات  إیداعات
 ۳۲٤٫۳٥٥ - ۳۲٤٫۳٥٥ - موجودات التمویالت

 ۱۹٥٫۰٥۰ - ۱۹٥٫۰٥۰ - صكوكالفي  اتاستثمار
     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة أقساط

 ۱٤٦٫۱۹۹ - ۱٤٦٫۱۹۹ - إیجارات مستحقة)
 ٤۳٫۹۸۹ - - ٤۳٫۹۸۹ ملكیة حقوق اسھم في تثماراتاس

 ۱۷٫۷۸۱ - - ۱۷٫۷۸۱  عقاریة استثمارات
 ٦٫۲٥۱ - - ٦٫۲٥۱ التطویر قید عقارات

 ۲۸٫٤۹۳ ٥٫۸۸۱ ٤٫۱۸۲ ۱۸٫٤۳۰ موجودات أخرى
 ۷٫۷٥۰ ۷٫۷٥۰ - - معداتعقارات و

 ۹۳۹٫۷٥۲ ۱۳٫٦۳۱ ۸۳۸٫٤۸٥ ۸۷٫٦۳٦ القطاع موجودات إجمالي
     
     

 ۱۲۷٫٤٥۳ - ۱۲۷٫٤٥۳ - من مؤسسات مالیة إیداعات
 ۱۳٤٫٦٥٤ - ۱۳٤٫٦٥٤ - من مؤسسات غیر مالیة وأفراد إیداعات

 - - - - األجل متوسط لتموی
 ٥۸٫۱۰٥ - ٥٦٫۹۲۱ ۱٫۱۸٤ حسابات جاریة للعمالء

 ۱۹٫۷۹۸ ٤٫۳۰٤ ۱۳٫٦٤۷ ۱٫۸٤۷ مطلوبات أخرى
 ۳٤۰٫۰۱۰ ٤٫۳۰٤ ۳۳۲٫٦۷٥ ۳٫۰۳۱ القطاع مطلوبات إجمالي

     
     

 ٥۱۱٫۸۳٥ - ٥۱۱٫۸۳٥ - االستثمار حسابات بأصحا حقوق
     
     

 ۱۰٫٦۸۱ - - ۱۰٫٦۸۱ المقیدة االستثمار حسابات إجمالي
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤٥                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 (یتبع) القطاع بیان  .۳۱
 

 مصرفیة خدمات ۲۰۱۹
 یةاستثمار

 مصرفیة خدمات
للشركات  تجاریة

 المجموع موزعــــة غـیر واألفراد
     

     وداتإیراد من موجودات التمویالت وموج
 ۳۱٫۳۳٤ - ۳۱٫۲۳۲ ۱۰۲ مشتراة لغرض التأجیر

 ۲٫۱۸۳ - ۲٫۱٤٤ ۳۹ لدى مؤسسات مالیة إیداعاتإیراد من 
 ۱۰٫۰۳۱ - ۱۰٫۰۳۱ - الصكوك من إیراد

 (۱٫٦۸۷) - - (۱٫٦۸۷) ملكیة حقوق سھمأفي  اتاستثمار منإیراد 
 ٥٫۷۲٦ - ٥٫۷۷۷ (٥۱) أخرى وإیرادات رسوم

     أصحاب إلى العائد قبل اإلیرادات إجمالي
 ٤۷٫٥۸۷ - ٤۹٫۱۸٤ (۱٫٥۹۷) ستثماراال حسابات

     االستثمار حسابات أصحاب إلى العائد: یطرح
 (۲۳٫٥٤٤) - (۲۳٫٥٤٤) -  كُمضارب المصرف حصة قبل

 ۸٫٤٥۷ - ۸٫٤٥۷ - كمضارب المصرف حصة

 (۱٥٫۰۸۷) - (۱٥٫۰۸۷) - ستثماراال حسابات أصحاب إلى العائد
     

     مؤسسات من إیداعات على مصروفات: یُطرح
 (۱۱٫۷۰۳) - (۱۱٫۷۰۳) - وأفراد مالیة غیر ومؤسسات مالیة،

 (۱٫۲٤۱) - (۱٫۲٤۱) - األجل متوسط تمویل على التمویل مصروفات

 ۱۹٫٥٥٦ - ۲۱٫۱٥۳ (۱٫٥۹۷) القطاع إیرادات إجمالي
     

 ۸٫۱٥۸ ٤٫۰۷۹ ۳٫۲٦۳ ۸۱٦ الموظفین تكلفة
 ٦٫۰۳٦ ٤٫٦۷۳ ۱٫۲٦۲ ۱۰۱ أخرى تشغیلیة مصروفات

 ۱٤٫۱۹٤ ۸٫۷٥۲ ٤٫٥۲٥ ۹۱۷ القطاع مصروفات إجمالي
     

     في اإلنخفاض مخصصات قبل القطاع نتائج
 ٥٫۳٦۲ (۸٫۷٥۲) ۱٦٫٦۲۸ (۲٫٥۱٤) القیمة

 (۲۰٫۳۸۹) - (۱۷٫٤۲۱) (۲٫۹٦۸) القیمة في إلنخفاضا مخصصات صافي

 (۱٥٫۰۲۷) (۸٫۷٥۲) (۷۹۳) (٥٫٤۸۲) القطاع نتائج
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤٦                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 (یتبع) القطاع بیان  .۳۱
 

 مصرفیة خدمات ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 استثماریة

 مصرفیة خدمات
للشركات  تجاریة

 المجموع موزعــــة غـیر واألفراد

 ۹۹٫٤۰۱ - ۹۹٫٤۰۰ ۱ نقد وأرصدة لدى البنوك
 ٤۳٫٦۳۷ - ٤۲٫٤٦۲ ۱٫۱۷٥ لدى مؤسسات مالیة إیداعات

 ۳۲۷٫٦٤۰ - ۳۲۷٫٦٤۰ - موجودات التمویالت
 ۱٦۱٫۳۲٤ - ۱٦۱٫۳۲٤ - صكوكالفي  استثمارات

     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة أقساط
 ۱۲۰٫۲۰۳ - ۱۲۰٫۲۰۳ - إیجارات مستحقة)

 ٥۰٫۰۳۹ - - ٥۰٫۰۳۹ ملكیة حقوق أسھم في استثمارات
 ۱۸٫۰۸۱ - - ۱۸٫۰۸۱  یةعقار استثمارات

 ٦٫۲٥۱ - - ٦٫۲٥۱ التطویر قید عقارات
 ۱٦٫٤۹۸ ۱٫۲۲۰ ۳٫۹٥۸ ۱۱٫۳۲۰ أخرىموجودات 
 ۷٫۸٦٥ ۷٫۸٦٥ - - معداتعقارات و

 ۸٥۰٫۹۳۹ ۹٫۰۸٥ ۷٥٤٫۹۸۷ ۸٦٫۸٦۷ القطاع موجودات إجمالي
     
     

 ۱٥۸٫۳٤۹ - ۱٥۸٫۳٤۹ - من مؤسسات مالیة إیداعات
 ۱۲۰٫٤۷۰ - ۱۲۰٫٤۷۰ - من مؤسسات غیر مالیة وأفراد إیداعات

 ٤۱٫۳٥۷ - ٤۱٫۳٥۷ - األجل متوسط تمویل
 ۷۰٫٤۱٦ - ٦۹٫۲٤۱ ۱٫۱۷٥ حسابات جاریة للعمالء

 ۱۰٫٥۱۲ ۲٫۱۲۱ ٦٫۲۲۰ ۲٫۱۷۱ مطلوبات أخرى
 ٤۰۱٫۱۰٤ ۲٫۱۲۱ ۳۹٥٫٦۳۷ ۳٫۳٤٦ القطاع مطلوبات إجمالي

     
     

 ۳٤٦٫۳۷۳ - ۳٤٦٫۳۷۳ - ماراالستث حسابات أصحاب حقوق
     
     

 ۱۰٫٦۸۱ - - ۱۰٫٦۸۱ المقیدة االستثمار حسابات إجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤۷                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 یةبآالف الدنانیر البحرین                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 (یتبع) القطاع بیان  .۳۱
 

 مصرفیة خدمات ۲۰۱۸
 استثماریة

 مصرفیة خدمات
للشركات  تجاریة

 المجموع موزعــــة غـیر واألفراد
     

     وموجوداتإیراد من موجودات التمویالت 
 ۲٦٫٥٦٥ - ۲٦٫٥٦٥ - مشتراة لغرض التأجیر

 ۹٥٥ - ۹۳۰ ۲٥ سات مالیةلدى مؤس إیداعاتإیراد من 
 ٦٫۳۷۷ - ٦٫۳۷۷ - الصكوك من إیراد

 ۱٫٤۲۲ - - ۱٫٤۲۲ أسھم حقوق ملكیةفي  استثمارات منإیراد 
 ۲٫۸٤۲ - ۲٫۸۷۷ )۳٥( أخرى وإیرادات رسوم

     أصحاب إلى العائد قبل اإلیرادات إجمالي
 ۳۸٫۱٦۱ - ۳٦٫۷٤۹ ۱٫٤۱۲ االستثمار حسابات

     االستثمار حسابات أصحاب إلى دالعائ: یطرح
 )۱٤٫۲۲۱( - )۱٤٫۲۲۱( -  كُمضارب المصرف حصة قبل

 ٥٫٦۱۹ - ٥٫٦۱۹ - كمضارب المصرف حصة

 )۸٫٦۰۲( - )۸٫٦۰۲( - االستثمار حسابات أصحاب إلى العائد
     

     مؤسسات من إیداعات على مصروفات: یُطرح
 )۸٫۱۹۰( - )۸٫۱۹۰( - وأفراد مالیة غیر ومؤسسات مالیة،

 )۲٫۰٥٤( - )۲٫۰٥٤( - األجل متوسط تمویل على التمویل مصروفات

 ۱۹٫۳۱٥ - ۱۷٫۹۰۳ ۱٫٤۱۲ القطاع إیرادات إجمالي
     

 ۷٫۱۷٥ ۳٫٥۸۷ ۲٫۸۷۰ ۷۱۸ الموظفین تكلفة
 ٥٫۲٥۲ ٤٫۲۰۹ ۹٥۱ ۹۲ أخرى تشغیلیة مصروفات

 ۱۲٫٤۲۷ ۷٫۷۹٦ ۳٫۸۲۱ ۸۱۰ القطاع مصروفات إجمالي
     

     في اإلنخفاض مخصصات قبل القطاع نتائج
 ٦٫۸۸۸ )۷٫۷۹٦( ۱٤٫۰۸۲ ٦۰۲ القیمة

 )٦٫۲۸۸( - )٤٫۰۸۳( )۲٫۲۰٥( القیمة في اإلنخفاض مخصصات صافي

 ٦۰۰ )۷٫۷۹٦( ۹٫۹۹۹ )۱٫٦۰۳( القطاع نتائج
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤۸                الخلیجي التجاري ش.م.بالمصرف 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 دنانیر البحرینیةبآالف ال                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 مواعید االستحقاق  .۳۲

لدى ومن مؤسسات مالیة، وموجودات التمویالت، والموجودات المشتراة لغرض  یداعاتاإلتم عرض مواعید إستحقاق كل من 
عاقدیة. أما التأجیر (بما في ذلك أقساط إیجارات مستحقة)، وحقوق أصحاب حسابات االستثمار بإستخدام التدفقات النقدیة الت

تم عرض مواعید إستحقاقھا بناءاً على التدفقات النقدیة المتوقعة أو مواعید سداد الموجودات بالنسبة لألرصدة األخرى، فقد 
 والمطلوبات ذات العالقة.

 
 ۳لغایة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 شھور
 إلى ۳
 شھور ٦

 شھور ٦
 إلى سنة

 إلى ۱
 سنوات ۳

 أكثر من
 سنوات ۳

 اإلجمالي

       لموجوداتا
 ۱۰٤٫۳۷٦ - ۳٫٥٥۹ ٥٫٤۸٥ ٤٫۷۲۷ ۹۰٫٦۰٥ البنوكنقد وأرصدة لدى 

 ٦٥٫٥۰۸ - - - - ٦٥٫٥۰۸ لدى مؤسسات مالیة إیداعات
 ۳۲٤٫۳٥٥ ٦٤٫٦۱۹ ۱۲۱٫٥۰۹ ۳۸٫٤۲٥ ۲٤٫۱٦۸ ۷٥٫٦۳٤ موجودات التمویالت

 ۱۹٥٫۰٥۰ - - - - ۱۹٥٫۰٥۰ استثمارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض التأجیر

 ۱٤٦٫۱۹۹ ۸۱٫۸۱٥ ۳۸٫۷۲۹ ۸٫۳٥۸ ۱۱٫۱۹۱ ٦٫۱۰٦ (شاملة أقساط إیجارات مستحقة) 
 ٤۳٫۹۸۹ ۲۱٫۳۸٤ ۱٥٫٥٤۹ ۷٫۰٥٦ - - ملكیة حقوق ھمأساستثمارات في 

 ۱۷٫۷۸۱ ۱۷٫۷۸۱ - - - - استثمارات عقاریة
 ٦٫۲٥۱ ٦٫۲٥۱ - - - - عقارات قید التطویر

 ۲۸٫٤۹۳ ۱٫٦۲۰ ۲۲٫۹۷٥ ۱٫۹۹۳ ۱٫۰٦۱ ۸٤٤ موجودات أخرى
 ۷٫۷٥۰ ۷٫۷٥۰ - - - - ت ومعداتعقارا

 ۹۳۹٫۷٥۲ ۲۰۱٫۲۲۰ ۲۰۲٫۳۲۱ ٦۱٫۳۱۷ ٤۱٫۱٤۷ ٤۳۳٫۷٤۷ إجمالي الموجودات
 
 

       المطلوبات
 ۱۲۷٫٤٥۳ - ۱۰۸٫۰٤۲ ۱٥٫٦۳۷ - ۳٫۷۷٤ من مؤسسات مالیة یداعاتإ
 ۱۳٤٫٦٥٤ ۳٫۲۹۱ ۱۲٫۲۳۲ ٤۱٫٥۹٤ ۳۹٫٦۲۳ ۳۷٫۹۱٤ من مؤسسات غیر مالیة وأفراد یداعاتإ

 - - - - - - تمویل متوسط األجل
 ٥۸٫۱۰٥ ۲۱٫٤۲۷ ۷٫۰۱۸ ٦٫۱٤۱ ٥٫٦٥٥ ۱۷٫۸٦٤ حسابات جاریة للعمالء

 ۱۹٫۷۹۸ - ۷٫٥۹۸ ۳٫۳۰٥ ۲٫۱٦٤ ٦٫۷۳۱ مطلوبات أخرى

 ۳٤۰٫۰۱۰ ۲٤٫۷۱۸ ۱۳٤٫۸۹۰ ٦٦٫٦۷۷ ٤۷٫٤٤۲ ٦٦٫۲۸۳ إجمالي المطلوبات

 ٥۱۱٫۸۳٥ ۹۲٫۷۳۷ ۸٦٫۲۷٤ ۱۲٦٫۱۱٥ ۸٦٫۳۱۱ ۱۲۰٫۳۹۸ حقوق أصحاب حسابات االستثمار
       

 ۱۰٫٦۸۱ - ۱۰٫٦۸۱ - - - حسابات االستثمار المقیدة
       

 ۸۰٫۷۱۲ ۱۰۲ ۳٥٫٤۰٦ ٥٫۲۰۳ ۷٫٥۷۹ ۳۲٫٤۲۲ إلتزامات و ضمانات مالیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤۹                الخلیجي التجاري ش.م.بالمصرف 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 .مواعید االستحقاق (یتبع)۳۲
 
 ۳لغایة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 شھور
 إلى ۳
 شھور ٦

 شھور ٦
 إلى سنة

 إلى ۱
 سنوات ۳

 أكثر من
 سنوات ۳

 اإلجمالي

       الموجودات
 ۹۹٫٤۰۱ - ۲٫٤۹۲ ٦٫۰٦٥ ۳٫٥۹۱ ۸۷٫۲٥۳ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٤۳٫٦۳۷ - - ۱٫۰٤۷ - ٤۲٫٥۹۰ لدى مؤسسات مالیة یداعاتإ
 ۳۲۷٫٦٤۰ ۳۸٫٥۹۹ ۱۱۹٫٤۰٥ ٦۹٫۸٤۸ ۲٦٫۷۳۱ ۷۳٫۰٥۷ موجودات التمویالت

 ۱٦۱٫۳۲٤ - - ٤۸٫۸۸۸ - ۱۱۲٫٤۳٦ استثمارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض التأجیر

 ۱۲۰٫۲۰۳ ۷۰٫۲۰۸ ۳٤٫٥۷۲ ۷٫۰٦۹ ۳٫٥٤۹ ٤٫۸۰٥ (شاملة أقساط إیجارات مستحقة) 
 ٥۰٫۰۳۹ ۲٤٫۷٦٦ ۲٥٫۲۷۳ - - - ملكیة حقوق أسھماستثمارات في 

 ۱۸٫۰۸۱ ۱۸٫۰۸۱ - - - - استثمارات عقاریة
 ٦٫۲٥۱ ٦٫۲٥۱ - - - - عقارات قید التطویر

 ۱٦٫٤۹۸ ۲٫٥۲۲ ۱۲٫۰۲۸ ۹ - ۱٫۹۳۹ موجودات أخرى
 ۷٫۸٦٥ ۷٫۸٦٥ - - - - عقارات ومعدات

 ۸٥۰٫۹۳۹ ۱٦۸٫۲۹۲ ۱۹۳٫۷۷۰ ۱۳۲٫۹۲٦ ۳۳٫۸۷۱ ۳۲۲٫۰۸۰ إجمالي الموجودات
 
 

       المطلوبات
 ۱٥۸٫۳٤۹ - - ۱۰۹٫۳۷۳ ۱۷٫٦٦٤ ۳۱٫۳۱۲ من مؤسسات مالیة یداعاتإ
 ۱۲۰٫٤۷۰ ۲٫۸۱۹ ۱۰٫۱۰۸ ۳٤٫۳۱٤ ۳۸٫۰٥۷ ۳٥٫۱۷۲ من مؤسسات غیر مالیة وأفراد یداعاتإ

 ٤۱٫۳٥۷ - - ٤۱٫۳٥۷ - - تمویل متوسط األجل
 ۷۰٫٤۱٦ ۲٥٫۹٦۷ ۸٫٥۰٥ ۷٫٤٤۲ ٦٫۸٥۳ ۲۱٫٦٤۹ حسابات جاریة للعمالء

 ۱۰٫٥۱۲ - ٤٫۸٤٤ ۱٫۱۳۱ ۱٫۳۰٤ ۳٫۲۳۳ مطلوبات أخرى

 ٤۰۱٫۱۰٤ ۲۸٫۷۸٦ ۲۳٫٤٥۷ ۱۹۳٫٦۱۷ ٦۳٫۸۷۸ ۹۱٫۳٦٦ إجمالي المطلوبات

 ۳٤٦٫۳۷۳ ۷۹٫۲٥٤ ٥٥٫٥۱۲ ۹۸٫۷۰۳ ٤۳٫۸۱٥ ٦۹٫۰۸۹ حقوق أصحاب حسابات االستثمار
       

 ۱۰٫٦۸۱ - ۱۰٫٦۸۱ - - - حسابات االستثمار المقیدة
       

 ٤٦٫۰٥۷ ٦ ٥٫٥۷۷ ۱٦٫۲۰٤ ۳٫۹۸٦ ۲۰٫۲۸٤ مالیةإلتزامات و ضمانات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥۰                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 .تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحسابات االستثمار المقیدة۳۳

 
 القطاع الصناعي (أ)

 
بنوك  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

ومؤسسات 
 مالیة

 المجموع أخرى عقارات

     الموجودات
 ۱۰٤٫۳۷٦ - - ۱۰٤٫۳۷٦ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٦٥٫٥۰۸ - - ٦٥٫٥۰۸ لدى مؤسسات مالیة یداعاتإ
 ۳۲٤٫۳٥٥ ۲٤٤٫٤٥٥ ۷۲٫۰٤۳ ۷٫۸٥۷ موجودات التمویالت

 ۱۹٥٫۰٥۰ ۱۷٥٫۷۷٤ ۷٫٥۳۹ ۱۱٫۷۳۷ استثمارات في الصكوك
     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة أقساط إیجارات

 ۱٤٦٫۱۹۹ ۱۲٫٥٤۲ ۱۳۳٫٦٥۷ - مستحقة)
 ٤۳٫۹۸۹ ۳٫٦٦۸ ۲۹٫۱٤۷ ۱۱٫۱۷٤ ملكیة حقوق أسھماستثمارات في 

 ۱۷٫۷۸۱ - ۱۷٫۷۸۱ - عقاریةاستثمارات 
 ٦٫۲٥۱ - ٦٫۲٥۱ - عقارات قید التطویر 

 ۲۸٫٤۹۳ ۸٫۱٤٤ ۱۹٫۳۹٥ ۹٥٤ موجودات أخرى
 ۷٫۷٥۰ ۱٫۰۱۱ ٦٫۷۳۹ - معداتعقارات و

 ۹۳۹٫۷٥۲ ٤٤٥٫٥۹٤ ۲۹۲٫٥٥۲ ۲۰۱٫٦۰٦ إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات
 ۱۲۷٫٤٥۳ - - ۱۲۷٫٤٥۳ من مؤسسات مالیة یداعاتإ
 ۱۳٤٫٦٥٤ ۱۳٤٫٦٥٤ - - من مؤسسات غیر مالیة وأفراد یداعاتإ

 - - - - األجل تمویل متوسط
 ٥۸٫۱۰٥ ٤٦٫۰۲۲ ۷٫٤۲۲ ٤٫٦٦۱ للعمالءحسابات جاریة 
 ۱۹٫۷۹۸ ۱۹٫۱۹۳ ٥۸۸ ۱۷ مطلوبات أخرى

 ۳٤۰٫۰۱۰ ۱۹۹٫۸٦۹ ۸٫۰۱۰ ۱۳۲٫۱۳۱ إجمالي المطلوبات
     

 ٥۱۱٫۸۳٥ ۳۸۳٫۹۳٥ ۱۱۹٫٤٦۳ ۸٫٤۳۷ رحقوق أصحاب حسابات االستثما
     

 ۱۰٫٦۸۱ ۹۹۳ ۹٫٦۸۸ - حسابات االستثمار المقیدة
     

 ۸۰٫۷۱۲ ۲۸٫۹۳۳ ٥۱٫۷۷۹ - إلتزامات وضمانات مالیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥۱                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحسابات االستثمار المقیدة (یتبع)۳۳
 

 القطاع الصناعي (یتبع). (أ)
 
بنوك  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

ومؤسسات 
 مالیة

 المجموع أخرى عقارات

     الموجودات
 ۹۹٫٤۰۱ - - ۹۹٫٤۰۱ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٤۳٫٦۳۷ - - ٤۳٫٦۳۷ لدى مؤسسات مالیة یداعاتإ
 ۳۲۷٫٦٤۰ ۲٦٥٫٦٥۲ ٥۱٫٦۳۰ ۱۰٫۳٥۸ موجودات التمویالت

 ۱٦۱٫۳۲٤ ۱٤۱٫۹۸۹ ۷٫٥٤۰ ۱۱٫۷۹٥ الصكوكاستثمارات في 
     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة أقساط إیجارات

 ۱۲۰٫۲۰۳ ۱٫٥۸۸ ۱۱۸٫٦۱٥ - مستحقة)
 ٥۰٫۰۳۹ ۳٫٦٦۸ ۳۳٫۲۲۳ ۱۳٫۱٤۸ ملكیة حقوق أسھماستثمارات في 

 ۱۸٫۰۸۱ - ۱۸٫۰۸۱ - استثمارات عقاریة
 ٦٫۲٥۱ - ٦٫۲٥۱ - عقارات قید التطویر 

 ۱٦٫٤۹۸ ۸٫٦۳٦ ٦٫۸۲۲ ۱٫۰٤۰ موجودات أخرى
 ۷٫۸٦٥ ۱٫۱۲٦ ٦٫۷۳۹ - معداتعقارات و

 ۸٥۰٫۹۳۹ ٤۲۲٫٦٥۹ ۲٤۸٫۹۰۱ ۱۷۹٫۳۷۹ إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات
 ۱٥۸٫۳٤۹ - - ۱٥۸٫۳٤۹ من مؤسسات مالیة یداعاتإ
 ۱۲۰٫٤۷۰ ۱۲۰٫۳٦۹ - ۱۰۱ من مؤسسات غیر مالیة وأفراد یداعاتإ

 ٤۱٫۳٥۷ - - ٤۱٫۳٥۷ تمویل متوسط األجل
 ۷۰٫٤۱٦ ٥۷٫٦٦٤ ۷٫۸۳۲ ٤٫۹۲۰ حسابات جاریة للعمالء

 ۱۰٫٥۱۲ ۱۰٫٤۸٥ ۲۷ - مطلوبات أخرى

 ٤۰۱٫۱۰٤ ۱۸۸٫٥۱۸ ۷٫۸٥۹ ۲۰٤٫۷۲۷ إجمالي المطلوبات
     

 ۳٤٦٫۳۷۳ ۳۱۸٫۹۳٦ ۱۲٫۸۹٤ ۱٤٫٥٤۳ االستثمارحقوق أصحاب حسابات 
     

 ۱۰٫٦۸۱ ۹۹۳ ۹٫٦۸۸ - المقیدةحسابات االستثمار 
     

 ٤٦٫۰٥۷ ۳۲٫٦۳۱ ۱۲٫۹۱۳ ٥۱۳ إلتزامات وضمانات مالیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥۲                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 المقیدة (یتبع). تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحسابات االستثمار ۳۳
 

 التمركز الجغرافي (ب)
 

دول مجلس  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 التعاون

 المجموع أسترالیا آسیا أمریكا أوروبا

       داتالموجو
 ۱۰٤٫۳۷٦ - ۲٦ ۱۰٫۷۸٦ ۱٫٥۹۳ ۹۱٫۹۷۱ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٦٥٫٥۰۸ - - - - ٦٥٫٥۰۸ لدى مؤسسات مالیة یداعاتإ
 ۳۲٤٫۳٥٥ - ۱٤ - ٤٫۲٥۸ ۳۲۰٫۰۸۳ موجودات التمویالت

 ۱۹٥٫۰٥۰ - - - - ۱۹٥٫۰٥۰ استثمارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض

       التأجیر (شاملة أقساط إیجارات
 ۱٤٦٫۱۹۹ - ۳۹ - - ۱٤٦٫۱٦۰ مستحقة)

 ٤۳٫۹۸۹ ۳٫٦٦۸ ۱٤٫۳۸۳ - - ۲٥٫۹۳۸ ملكیة حقوق أسھماستثمارات في 
 ۱۷٫۷۸۱ - - - - ۱۷٫۷۸۱ تثمارات عقاریةاس

 ٦٫۲٥۱ - - - - ٦٫۲٥۱ عقارات قید التطویر 
 ۲۸٫٤۹۳ ۱ ۷٥۰ - ۱٥ ۲۷٫۷۲۷ موجودات أخرى

 ۷٫۷٥۰ - - - - ۷٫۷٥۰ معداتعقارات و

 ۹۳۹٫۷٥۲ ۳٫٦٦۹ ۱٥٫۲۱۲ ۱۰٫۷۸٦ ٥٫۸٦٦ ۹۰٤٫۲۱۹ إجمالي الموجودات
       

       المطلوبات
 ۱۲۷٫٤٥۳ - - - - ۱۲۷٫٤٥۳ من مؤسسات مالیة یداعاتإ
       من مؤسسات غیر مالیة یداعاتإ

 ۱۳٤٫٦٥٤ - - - - ۱۳٤٫٦٥٤ وأفراد
 - - - - - - األجلتمویل متوسط 

 ٥۸٫۱۰٥ - ٦۱۸ - ۲٥۷ ٥۷٫۲۳۰ حسابات جاریة للعمالء
 ۱۹٫۷۹۸ - - - - ۱۹٫۷۹۸ مطلوبات أخرى

 ۳٤۰٫۰۱۰ - ٦۱۸ - ۲٥۷ ۳۳۹٫۱۳٥ إجمالي المطلوبات
       

 ٥۱۱٫۸۳٥ - ۱٫۸٤۱ - ٦۹٤ ٥۰۹٫۳۰۰ ارحقوق أصحاب حسابات االستثم
       

 ۱۰٫٦۸۱ ۹۹۳ - - - ۹٫٦۸۸ حسابات االستثمار المقیدة
       

 ۸۰٫۷۱۲ - - - - ۸۰٫۷۱۲ إلتزامات وضمانات مالیة
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥۳                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 المقیدة (یتبع). تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحسابات االستثمار ۳۳
 

 (ب). التمركز الجغرافي (یتبع)
 
دول مجلس  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 التعاون
 المجموع أسترالیا آسیا أمریكا أوروبا

       الموجودات
 ۹۹٫٤۰۱ - ۳۸ ۱۸٫۳۰٦ ۷٫۲۳۰ ۷۳٫۸۲۷ وأرصدة لدى البنوك نقد

 ٤۳٫٦۳۷ - - - - ٤۳٫٦۳۷ لدى مؤسسات مالیة یداعاتإ
 ۳۲۷٫٦٤۰ - ۳۸ - ۱۳٫۹٦۰ ۳۱۳٫٦٤۲ التمویالتموجودات 

 ۱٦۱٫۳۲٤ - - - - ۱٦۱٫۳۲٤ استثمارات في الصكوك
       موجودات مشتراة لغرض

       التأجیر (شاملة أقساط إیجارات
 ۱۲۰٫۲۰۳ - ٤۱ - - ۱۲۰٫۱٦۲ مستحقة)

 ٥۰٫۰۳۹ ۳٫٦٦۸ ۱۷٫۰٥۱ - - ۲۹٫۳۲۰ ملكیة حقوق أسھماستثمارات في 
 ۱۸٫۰۸۱ - - - - ۱۸٫۰۸۱ استثمارات عقاریة

 ٦٫۲٥۱ - - - - ٦٫۲٥۱ عقارات قید التطویر 
 ۱٦٫٤۹۸ - ٦۸۹ - ۱٥ ۱٥٫۷۹٤ موجودات أخرى

 ۷٫۸٦٥ - - - - ۷٫۸٦٥ معداتعقارات و

 ۸٥۰٫۹۳۹ ۳٫٦٦۸ ۱۷٫۸٥۷ ۱۸٫۳۰٦ ۲۱٫۲۰٥ ۷۸۹٫۹۰۳ إجمالي الموجودات
       

       المطلوبات
 ۱٥۸٫۳٤۹ - - - - ۱٥۸٫۳٤۹ من مؤسسات مالیة یداعاتإ
       من مؤسسات غیر مالیة یداعاتإ

 ۱۲۰٫٤۷۰ - - - - ۱۲۰٫٤۷۰ وأفراد
 ٤۱٫۳٥۷ - - - - ٤۱٫۳٥۷ تمویل متوسط األجل

 ۷۰٫٤۱٦ - ۲۲٦ - ۲۷٤ ٦۹٫۹۱٦ حسابات جاریة للعمالء
 ۱۰٫٥۱۲ - - - - ۱۰٫٥۱۲ مطلوبات أخرى

 ٤۰۱٫۱۰٤ - ۲۲٦ - ۲۷٤ ٤۰۰٫٦۰٤ إجمالي المطلوبات
       

 ۳٤٦٫۳۷۳ ۸ ۲٫۲۳۱ - ٥٤٥ ۳٤۳٫٥۸۹ حقوق أصحاب حسابات االستثمار
       

 ۱۰٫٦۸۱ - ۹۹۳ - - ۹٫٦۸۸ حسابات االستثمار المقیدة
       

 ٤٦٫۰٥۷ - - - ۲٥٦ ٤٥٫۸۰۱ إلتزامات وضمانات مالیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥٤                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 ل البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حو
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 .القیمة العادلة۳٤

 القیمة العادلة لألدوات المالیة أ)
 .عادلة تجاریة وبشروط بالمعاملة ملّمین طرفین بین تزام،ال تسویة أو أصل تبادل بموجبھا یتم التي القیمة ھي العادلة القیمة
ألف دینار  ۱٦۱٫۳۲۷: ۲۰۱۸دینار بحریني ( ألف ۱۹٥٫۰٦۱والتي تظھر بالتكلفة المطفأة  سعرةالمُ  للصكوك العادلة القیَم

 ).بحریني دینار ألف ۱٦۱٫٦٤٤: ۲۰۱۸( ۲۰۱۹ مبردیس ۳۱ في بحریني دینار ألف ۲۰٤٫۱۹۸بحریني) بلغت 
 

 الحالیة السوق قیم مع متوافق للمحفظة الربح معدل متوسط یكون اإلیجار، ومستحقات التمویالت موجودات حالة في
ً المبالغ المدفوعة  طرمخاب المتعلقة التعدیالت اإلعتبار بعین األخذ وبعد ذلك على وبناءاً  ،المشابھة للتسھیالت وتكالیف  مقدما

االستثمارات  في  بإستثناءیتوقع أال تتغیر القیمة الحالیة جوھریاً مقارنة بالقیمة العادلة لھذه الموجودات.  ،المخصصات
ألف دینار بحریني)،  ۳٦٫۸۹۱: ۲۰۱۸دینار بحریني ( ألف ۳۲٫۸۱٥أسھم حقوق الملكیة التي تظھر بالتكلفة والبالغة 

نظراً لطبیعتھا  ،التختلف إختالفاً جوھریاً عن قیمھا الدفتریة للمجموعةفإن القیمة العادلة المقّدرة لألدوات المالیة األخرى 
 قصیرة األجل.

 
 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ب)

طریقة التقییم. تم تحدید المستویات المختلفة على  حسبلة، یحلل الجدول التالي أدوات االستثمار التي تظھر بالقیمة العاد
 النحو التالي:

 المستوى األول: األسعار الُمسعّرة (غیر المعّدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متطابقة. •
كن مالحظتھا على ى غیر األسعار الُمسعّرة المشمولة في المستوى األول والتي یمالمستوى الثاني: ُمدخالت أخر •

 الموجودات أو المطلوبات، سواءاً بطریقة مباشرة (كاألسعار) أو بطریقة غیر مباشرة (مستمدة من األسعار).
ُمدخالت غیر المستوى الثالث: ُمدخالت لموجودات أو مطلوبات تكون غیر مبنیة على مالحظة بیانات السوق ( •

 ُمالَحظة)
 

المستوى  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 األول

ى المستو
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

     
     أدوات حقوق ملكیة غیر مسعرة تظھر بالقیمة العادلة من

 ۱۱٫۱۷٤ ۱۱٫۱۷٤ - - خالل بیان الدخل

 - - ۱۱٫۱۷٤ ۱۱٫۱۷٤ 
 



 

 ٥٥                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 لیة الموحدةإیضاحات حول البیانات الما
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 . القیمة العادلة (یتبع)۳٤
 

 للقیمة العادلة (یتبع)التسلسل الھرمي  )ب
 

المستوى  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 جمالياإل

     
     أدوات حقوق ملكیة غیر مسعرة تظھر بالقیمة العادلة من

 ۱۳٫۱٤۸ ۱۳٫۱٤۸ - - خالل بیان الدخل

 - - ۱۳٫۱٤۸ ۱۳٫۱٤۸ 
 
 

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

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۱۳٫۱٤۸  ۱۳٫۱٤۸ ینایر ۱في 
 -  (۱٫۹۷٤) في بیان الدخل العادلة  القیمة رةساخ
    

 ۱۳٫۱٤۸  ۱۱٫۱۷٤ دیسمبر ۳۱في 
 
 
 
 
 



 

 ٥٦                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 لموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة ا
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 إدارة المخاطر .۳٥
 عامة ونظرة مقدمة

 :مالیة ألدوات إستخدامھا نتیجة التالیة للمخاطر المجموعة تتعرض
 اإلئتمان مخاطر •
 السیولة مخاطر •
 قالسو مخاطر •
 التشغیل مخاطر •

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

 
 المخاطر إدارة إطار

رة المخاطر واإلشراف على تنفیذه. قام مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة مجلس اإلدارة مسؤول بشكل رئیسي عن وضع إطار إلدا إن
المشار إلیھا أعاله ومتابعتھا. تقوم ھذه اللجنة  المجموعةتنفیذیة إلدارة المخاطر، مسؤولیتھا وضع سیاسات إلدارة مخاطر 

وتقوم برفع تقاریر عن أي حاالت إنحراف  ،لتنفیذ المنتظم للسیاسات التي أقرھا مجلس اإلدارةأیضاً وبصفة مستمرة بمتابعة ا
: یلي مما اللجان كونتت. المجموعةفي  األخرىاألقسام المعنیة و الشركاتللمجلس، إن وجدت. تتكون ھذه اللجنة من رؤساء 

السوق ورأس  )، واللجنة التنفیذیة لالئتمان واالستثمار، ولجنة األصول والخصوم (مخاطریلیةالتشغ(المخاطر  اإلدارة لجنة
 وقیاس، تحدید، تشمل العامة ئولیتھامس المخاطر، إلدارة مستقل إدارةمجلس اإلدارة  أنشأالمال). باإلضافة لھذه اللجان، 

 مباشرة تقاریره المخاطر إدارة قسم یرفع. المناسبة التصحیحیة واإلجراءات سیاساتبال والتوصیة المخاطر، على والسیطرة
 .اإلدارة لمجلس التابعة المخاطر ةوإدار التدقیق لجنة إلى

، جموعةالمبھدف معرفة وتحلیل المخاطر التي تواجھ  وعةمجماللھا تعرض تلقد تم وضع سیاسات إلدارة المخاطر التي 
لھذه المخاطر، وكذلك لمراقبة المخاطر ومدى اإللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة  ولوضع حدود وضوابط مالئمة

سیاسات إدارة المخاطر واألنظمة المتعلقة بھا بصورة دوریة لتعكس التغیرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات المقدمة. 
اییر واإلجراءات اإلداریة التي یتّبعھا إلى إیجاد بیئة ملتزمة وبناءة برامجھ التدریبیة ومن خالل المعمن خالل  جموعةالمھدف ت

 حیث یُِلم جمیع الموظفین فیھا باألدوار المنوطة بھم واإللتزامات الواجبة علیھم.

مراجعة بمراقبة مدى اإللتزام بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر، كما تقوم ب المجموعة إدارةتقوم لجنة التدقیق التابعة لمجلس 
بمساعدة لجنة  جموعةالم. یقوم قسم التدقیق الداخلي بمجموعةالمدى كفایة إطار إدارة المخاطر ومالءمتھ للمخاطر التي تواجھ 

دقیق الداخلي بمراجعة دوریة ومتى تطلب األمر إلجراءات التدقیق وإدارة المخاطر على القیام بھذه المسؤولیات. یقوم قسم الت
 ة المخاطر ویرفع تقاریره إلى لجنة التدقیق وإدارة المخاطر.وأسالیب إدار

 
 اإلئتمان مخاطر
إذا فشل العمیل أو الطرف اآلخر ألدوات مالیة  جموعةالمتعرض لھا تاإلئتمان ھي مخاطر الخسائر المالیة التي قد  مخاطر

لدى مؤسسات مالیة، ومن موجودات التمویالت،  یداعاتإل جموعةالمبالوفاء بإلتزاماتھ التعاقدیة، وتنشأ أساساً من تعرضات 
ومن موجودات مشتراة لغرض التأجیر(شاملة أقساط إیجارات مستحقة)، ومن استثمارات في صكوك، ومن ذمم مدینة أخرى. 

خاطر اإلئتمان (كمباألخذ في اإلعتبار ودمج كل عناصر مخاطر  المجموعةقوم تولغرض إعداد تقاریر إدارة المخاطر، 
 التعرضات الفردیة والجماعیة، ومخاطر التمركز الجغرافي والقطاع الصناعي، وتعرضات األطراف ذات العالقة، إلخ). 

 
 وإدارة التدقیق ولجنة ،المخاطر إلدارة منفصل وقسم المختلفة، العمل وحدات خالل من االئتمان مخاطر المجموعة تدیر

 . واالستثمار االئتمان إلدارة ةالتنفیذی واللجنة المخاطر،
 
 
 

 
 



 

 ٥۷                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 ر (یتبع). إدارة المخاط۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان مخاطر

 
 :یلي ما االئتمان مخاطر إدارة إطار یتضمن

 للسوق، دقیق تقییم بعد تطویرھا یتم والتي المخاطرة، في والرغبة اإلئتمان مخاطر وسیاسات استراتیجیات صیاغة •
 المخاطر استراتیجیات رمیزت یتم. المخاطر تحمل في اإلدارة مجلس ورغبة التنظیمیة، والقواعد المال، رأس ومتطلبات

 أمور جملة من المجموعة، ائتمان سیاسة إطار یتضمن. اإلدارة مجلس قبل من معتمدة سیاسات إلى المخاطرة في والرغبة
 االئتمان، مخاطر من والحد االئتمان، مخاطر إدارة وإطار العالقة، ذات العمل وحدات مع بالتشاور :یلي ما أخرى،

 الحدود، عبر التجاریة األعمال وسیاسة المتوقعة، االئتمانیة والخسائر االئتمان، مخاطر وتسعیر ن،االئتما مخاطر وتصنیف
 .غیرھا والكثیر االعتماد، سلطات ومصفوفات الشخصي، التمویل منتجات وبرامج

ت األعمال من قبل منح االئتمان: یتم افتراض جمیع تعرضات االئتمان بعد التقییم الدقیق للمخاطر. یتم بدء مقترحا عملیة •
وحدات العمل من خالل طلبات االئتمان الرسمیة. توفر ھذه الطلبات االئتمانیة معلومات كافیة حول التعرض المقترح، بما 

خففة. یتم مراجعة جمیع طلبات االئتمان بشكل مستقل من قبل وحدة مراجعة في ذلك وصف للمخاطر المحتملة والعوامل الم
فایة إجراءات العنایة الواجبة التي تتم، وتقییم مستقل للمخاطر والمخففات، وضمان االلتزام بالحدود االئتمان، لتقییم مدى ك

ً فیما یتعلق بالمق ً رسمیا ترحات، والذي قد یشمل توصیات لتعزیز والسیاسات. تقوم وحدة مراجعة االئتمان بإصدار رأیا
الالزم (أنظر النقطة تخاذ اللة عن الموافقة واالعتماد موقف المجموعة. ثم یتم عرض المقترحات على السلطات المسئو

القادمة أدناه). عند الحاجة والضرورة، یتم مراجعة طلبات االئتمان أیضاً من قبل مسئول االلتزام بأحكام الشریعة اإلسالمیة، 
 لضمان االلتزام بھا. 

 االئتمان لطاتس سیاسة في الموافقة سلطات توثیق یتم. ھاوتجدید االئتمانیة التسھیالت على للموافقة الترخیص ھیكل إنشاء •
 أنشطة من الناتجة التجاریة المعامالت اعتماد وحدود ،والشروط المختلفة، الموافقة سلطات تصف والتي للمجموعة،
 مجلس: ھي ةالمجموع في واالستثمار االئتمان لسلطات رئیسیة مستویات ٥ توجد. المجموعة ضمن واالئتمان االستثمار
. األعمال وحدات ورؤساء التنفیذي، والرئیس واالئتمان، لالستثمار التنفیذیة واللجنة واالئتمان، االستثمار ولجنة اإلدارة،

 تجاریة بعملیات بالقیام السماح الوقت نفس وفي المعامالت، وحجم المخاطر حجم على بناء الموافقة سلطات تحدید یتم
 .   سلسة

 من تقوم التي المحفظة استراتیجیة تطبیق خالل من محفظتھا تنویع على كبیر بشكل المجموعة تركز. التمركزات إدارة •
 وتساھم والسیطرة، للتحكم خاضعة األعمال ھذه في التقلبات نتائج تصبح بحیث ومطلوباتھا، موجوداتھا أعمال بنشر خاللھا

 تتمّكن حدود وضع ھي ھذه المحفظة استراتیجیة في مةالمھ العناصر من. األجل طویل المساھمین مصالح في نموال في
 تحددھا التي القصوى الحدود بكل االلتزام المجموعة على یجب المبدأ، حیث من. أعمالھا تدیر أن من خاللھا من اإلدارة
 طرمخا تمركز: یلي ما على للسیطرة الداخلیة ضوابطھا بتحدید المجموعة قامت الوقت، نفس في. التنظیمیة الجھات

 وحدود المنتجات، ومزیج الضمانات، تمركز وحدود البلد، وحدود القطاع، وحدود المقابلة، األطراف وحدود االئتمان،
 المجموعة شھیة: التالیة العوامل مراعاة مع دوري، بشكل الداخلیة والحدود الضوابط ھذه مراجعة یتم. وغیرھا االستحقاق،

 والمراكز المقابل، الطرف بلد مخاطر وتصنیف المقابل، الطرف مخاطر تصنیف والمیزانیة، العمل وخطط المخاطر، لتحمل
 مجلس یحددھا التي األخرى والعوامل العامة، السوق وظروف المال، راس وكفایة السیولة ذلك في بما للمجموعة، المالیة

  . المخاطر وإدارة التدقیق لجنة أو اإلدارة،
.األعلى للمخاطر أدنى حدود تحدید یتم بحیث والحدود، المخاطر بین عكسیة عالقة المجموعة تطبق عام، بشكل



 

 ٥۸                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 یةبآالف الدنانیر البحرین                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان مخاطر

 

   مالال وراس المتوقعة، الخسارة: رئیسیین مقیاسین باستخدام االئتمان مخاطر المجموعة تحدد. االئتمان قیاس منھجیات •
 بشأن المجموعة بسیاسة وترتبط) األعمال تكلفة(أي  المقدرة الخسائر قیمة متوسط تعكس المتوقعة الخسارة. االقتصادي

 كانت إذا(أي  المتوقعة غیر الخسائر لتغطیة الضروري المال رأس مبلغ ھو االقتصادي المال رأس بینما المخصصات،
 على مناسب ضغط اختبار بإجراء المجموعة تقوم التقییم، تقنیات من كجزء). المتوقعة الخسائر من أعلى الفعلیة الخسائر
 . محفظتھا

مخاطر االئتمان. من األدوات المھمة لمراقبة جودة االئتمان بصورة فردیة، باإلضافة إلى إجمالي المحفظة، ھو  تصنیف •
 ً  منظم جیداً لمراجعة المخاطر الذاتیة، كوسیلة للتمییز استخدام أنظمة تصنیف مخاطر االئتمان. تطبق المجموعة نظاماً داخلیا

إلتاحة المجال لتحدید أدق للخصائص العامة لمحفظة ئتمان المختلفة للمجموعة، بین درجات مخاطر االئتمان في تعرضات اال
المخصصات). األصول، والتمركزات، وحدود اإلدارة، واألصول ذات المشاكل، والتسعیر، وكفایة احتیاطیات الخسارة (

ة المخاطر الذاتیة توفر ُمدخالً رئیسیاً باإلضافة لتحدید المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل والتسھیالت االئتمانیة، فإن مراجع
لتكالیف رأس المال وأوزان المخاطر. تم توثیق منھجیة المجموعة لتصنیف مخاطر االئتمان في سیاسة تصنیف مخاطر 

اطر قیق مایلي: (أ) إنشاء معیار لتقییم الجدارة االئتمانیة ذات العالقة بالمنشأة المصنفة، وقیاس مخاالئتمان، والذي یھدف لتح
االئتمان  ذات العالقة بالسوق، (ب) الوصول لنظام یستند على المخاطر لتسعیر التسھیالت االئتمانیة الممنوحة من قبل 

في محفظة ائتمان المجموعة، (د) إنشاء معیار الحتساب الدخل المجموعة، (ج) مراقبة مخاطر االئتمان العامة المتضمنة 
ربط وتیرة مراجعة األصول ومستویات سلطات الموافقة من جھة، مع مخاطر المستحق على موجودات االئتمان، (ھـ) 

ل الداخلیة مع االئتمان وتأكید التركیز على اإلدارة الفعالة لألصول الضعیفة، (و) توفیر وسیلة للربط بین كفایة راس الما
 مخاطر االئتمان للمحفظة.          

المعیار الدولي إلعداد  / )۳۰عة بتطبیق معیار المحاسبة المالي رقم (وتحدید التعرضات المتعثرة. قامت المجمو تصنیف •
لى حدوث سابات إلى مراحل أعلى، اعتماداً ع) لتصنیف التعرضات ضمن ثالث فئات. یتم نقل الح۹التقاریر المالیة رقم (

 یفھا كتعرضات متعثرة. نیوماً یتم تص ۹۰زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة. التعرضات المستحقة ألكثر من 
 والمكافآت، للمخاطر دقیق تحلیل بعد باالعتبار اخذھا یتم المجموعة قبل من المفترضة التعرضات جمیع. التصحیحة اإلدارة •

 من المخاطر، من للحد الواجبة العنایة إجراءات جمیع من وبالرغم ذلك، مع. فیھ ظرالن یتم الذي العمل وطبیعة لحجم مناسب
 القوانین في تغییرات السوق، ظروف في أساسیة تغییرات مثل مختلفة، ألسباب انتكاسات التعرضات بعض واجھت أن المحتم

 أو العمل، مصادرة أو العقوبات، فرض أو ة،الوظیف فقدان أو الوفاة،(مثل  المقابلة األطراف أحوال في وتغییرات واألحكام،
 االفتراضات في المقصودة غیر األخطاء أو) المشاریع إنجاز في التأخیر(مثل  المخرجات تسلیم في والتأخر)، اإلفالس
 كل تكالیف أو األرباح، لتعلیق نتیجة عالیة تكالیف التعرضات لھذه سیكون األعمال، على التأثیر نظر وجھة من. الرئیسیة

 المجموعة طورت الضار، التجاري األثر ھذا مثل لتجنب. البدیلة الفرض تكالیف أو أوالسمعة، أوالسیولة، التخصیص، من
 اإلدارة سیاسة في االستراتیجیة ھذه توثیق یتم. التأخیر وفترة والطبیعة للحجم مناسبة ،حكیمة تصحیحیة استراتیجیة
 المطالبة: ذلك في بما متنوعة، استرداد أسالیب بمتابعة المجموعة تقوم ،والتحصیل اإلصالح قسم خالل من. التصحیحیة

 .   وغیرھا النقدیة، والتسویة القانونیة، واإلجراءات الرھن، الھیكلة،وإغالق وإعادة الجدولة، وإعادة ،لسدادبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥۹                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 لمالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات ا
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان مخاطر

 
 اإلئتـمان لمخـاطـر الخاضعة التعرضات

 
 المجموع *۳ المرحلة ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

     
     

     تسھیالت التمویل
 ۷۱٫۲۸۹ ۷۱٫۲۸۹ - - منخفضة القیمة ۱۰- ۸درجة 

     
     مستحقة لكن غیر منخفضة القیمة

 ٤۰٫٤۷۰ ٥٦ ٦٫۷۹۰ ۳۳٫٦۲٤ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر ٦ – ۱درجة 
 ٦٫۸۸۲ ٦ ٦٫۸٦۷ ۹ قائمة المراقبة ۷درجة 

     
     تتكون المستحقة من:

ً  ۳۰حتى   ۳٤٫۱۱٤ ۱۸ ٤٫۰٤۷ ۳۰٫۰٤۹ یوما
۳۰ – ٦۰  ً  ۱٫۹۱۷ ٤۱ ۱٫۸٥۸ ۱۸ یوما
٦۰ – ۹۰  ً  ۱۱٫۳۲۱ ۳ ۷٫۷٥۲ ۳٫٥٦٦ یوما

     
     وال منخفضة القیمة:غیر مستحقة 

 ۲٤۱٫۸۹۲ ۷۳٤ ۱۲٫۱۱۷ ۲۲۹٫۰٤۱ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر ٦ – ۱درجة 
 ۱٫۸٦۸ ۱ ۱٫۷۸۰ ۸۷ قائمة المراقبة ۷درجة 

 ۳٦۲٫٤۰۱ ۷۲٫۰۸٦ ۲۷٫٥٥٤ ۲٦۲٫۷٦۱ إجمالي القیمة الدفتریة
 (۳۸٫۰٤٦) (۳۰٫۷۳٥) (۲٫۷۳۰) (٤٫٥۸۱) مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة

     
 ۳۲٤٫۳٥٥ ٤۱٫۳٥۱ ۲٤٫۸۲٤ ۲٥۸٫۱۸۰ صافي القیمة الدفتریة

     
     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (بما في ذلك 

     قساط إیجارات مستحقة)أ
 ۳٥٫۱۳۷ ۳٥٫۱۳۷ - - منخفضة القیمة ۱۰- ۸درجة 

     
     مستحقة لكن غیر منخفضة القیمة

 ۲۰٫۹۱۸ ۷٦۹ ۷٫٥۰۱ ۱۲٫٦٤۸ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر ٦ – ۱درجة 
 ۳٫۲۷۲ - ۳٫۲۷۲ - قائمة المراقبة ۷درجة 

     
     تتكون المستحقة من:

ً  ۳۰حتى   ۱۸٫۷۸۷ ۱۰٥ ۷٫٤٦۲ ۱۱٫۲۲۰ یوما
۳۰ – ٦۰  ً  ٤٫۷۰۱ ٦٦٤ ۲٫٦۰۹ ۱٫٤۲۸ یوما
٦۰ – ۹۰  ً  ۷۰۲ - ۷۰۲ - یوما

     
     مستحقة وال منخفضة القیمة:غیر 

 ۸۸٫٦۷۲ ۱۰۸ ۲٫۲٤۹ ۸٦٫۳۱٥ لة المخاطرمخاطر منخفضة إلى معتد ٦ – ۱درجة 
 ۱٫٤۲۱ - ۱٫٤۲۱ - قائمة المراقبة ۷درجة 

 ۱٤۹٫٤۲۰ ۳٦٫۰۱٤ ۱٤٫٤٤۳ ۹۸٫۹٦۳ إجمالي القیمة الدفتریة
 (۳٫۲۲۱) (۲٫۷۰٥) (۳۷٦) (۱٤۰) الخسائر االئتمانیة المتوقعةمطروحاً: 

 ۱٤٦٫۱۹۹ ۳۳٫۳۰۹ ۱٤٫۰٦۷ ۹۸٫۸۲۳ صافي القیمة الدفتریة
  ألف دینار بحریني. ٤٦٫۹۰۰ بمبلغ السماحفترة لخاضعة  تسھیالت تمویالت تشمل* 
 
 



 

 ٦۰                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 إدارة المخاطر (یتبع). ۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان مخاطر

 
 لمخـاطـر اإلئتـمان (یتبع) الخاصعة التعرضات

 
 المجموع ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

     
     استثمار في الصكوك

 ۱٫۳۱۷ ۱٫۳۱۷ - - منخفضة القیمة ۱۰- ۸درجة 
 ۱۹٥٫۰٦۱ - - ۱۹٥٫۰٦۱ تدلة المخاطرمخاطر منخفضة إلى مع ٦ – ۱درجة 

 ۱۹٦٫۳۷۸ ۱٫۳۱۷ - ۱۹٥٫۰٦۱ إجمالي القیمة الدفتریة
 (۱٫۳۲۸) (۱٫۳۱۷) - (۱۱) الخسائر االئتمانیة المتوقعةمطروحاً: 

     
 ۱۹٥٫۰٥۰ - - ۱۹٥٫۰٥۰ صافي القیمة الدفتریة

     
     أرصدة لدى البنوك وإیداعات

 ۱٦٤٫٥۸۷ - - ۱٦٤٫٥۸۷ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر ٦ – ۱درجة 
 ۱٦٤٫٥۸۷ - - ۱٦٤٫٥۸۷ إجمالي القیمة الدفتریة

  (۲) - - (۲) مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة
    

  ۱٦٤٫٥۸٥ - - ۱٦٤٫٥۸٥ یمة الدفتریةصافي الق
    

      مالیة وضمانات التزامات
 ۱٫٤۱٥ ۱٫٤۱٥ - - منخفضة القیمة ۱۰- ۸درجة 
 ۷۹٫۲۷۲ ۱۳ ۱٫۹٥۰ ۷۷٫۳۰۹ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر ٦ – ۱درجة 
 ۲٥ - ۲٥ - المراقبة تحت ۷ درجة

 ۸۰٫۷۱۲ ۱٫٤۲۸ ۱٫۹۷٥ ۷۷٫۳۰۹ إجمالي القیمة الدفتریة
  (۲٦۸) (۷٦) (۱۷) (۱۷٥) المتوقعةمطروحاً: الخسائر االئتمانیة 

    
  ۸۰٫٤٤٤ ۱٫۳٥۲ ۱٫۹٥۸ ۷۷٫۱۳٤ صافي القیمة الدفتریة

    
 ۹۱۰٫٦۳۳ ۷٦٫۰۱۲ ٤۰٫۸٤۹ ۷۹۳٫۷۷۲ الدفتریةمجموع صافي القیمة 



 

 ٦۱                ش.م.بالمصرف الخلیجي التجاري 
 

 الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة 
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان مخاطر

 
 (یتبع) تـماناإلئ لمخـاطـر الخاصعة التعرضات

 
 المجموع *۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

     
     تسھیالت التمویل

 ۷۲٫۷٦۹ ۷۱٫٦۲۸ ۷۰ ۱٫۰۷۱ منخفضة القیمة ۱۰- ۸درجة 
     

     مستحقة لكن غیر منخفضة القیمة
 ٤۲٫۲۳۹ ۳٫۳٤۹ ۱۰٫۷۳۲ ۲۸٫۱٥۸ معتدلة المخاطرمخاطر منخفضة إلى  ٦ – ۱درجة 
 ۱٥٫٤۱۷ - ۱٥٫٤۰۳ ۱٤ قائمة المراقبة ۷درجة 

     
     تتكون المستحقة من:

ً  ۳۰حتى   ٤۳٫۱٥۳ - ۱٥٫۸٦٦ ۲۷٫۲۸۷ یوما
۳۰ – ٦۰  ً  ۲٫٦۲۸ - ۱٫۷٤۳ ۸۸٥ یوما
٦۰ – ۹۰  ً  ۱۱٫۸۷٥ ۳٫۳٤۹ ۸٫٥۲٦ - یوما

     
     ة:غیر مستحقة وال منخفضة القیم

 ۲۱٥٫۷٥٤ - ۱۸٫۸۲۹ ۱۹٦٫۹۲٥ معتدلة المخاطرمخاطر منخفضة إلى  ٦ – ۱درجة 
 ۳٫٤۸٤ - ۳٫۳٤٥ ۱۳۹ قائمة المراقبة ۷درجة 

 ۳٤۹٫٦٦۳ ۷٤٫۹۷۷ ٤۸٫۳۷۹ ۲۲٦٫۳۰۷ إجمالي القیمة الدفتریة
 )۲۲٫۰۲۳( )۱۳٫٥٦٦( )۳٫٦۹٥( )٤٫۷٦۲( مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة

     
 ۳۲۷٫٦٤۰ ٦۱٫٤۱۱ ٤٤٫٦۸٤ ۲۲۱٫٥٤٥ لقیمة الدفتریةصافي ا

     
     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (بما في ذلك 

     أقساط إیجارات مستحقة)
 ۱۸٫۹۲۹ ۱۸٫٦۱۳ ۳۱٦ - منخفضة القیمة ۱۰- ۸درجة 

     
     مستحقة لكن غیر منخفضة القیمة

 ۱٥٫۳۷۸ - ۲٫۳۸۸ ۱۲٫۹۹۰ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر ٦ – ۱درجة 
 ۳٫۸٤٦ - ۳٫۸٤٦ - قائمة المراقبة ۷درجة 

     
     تتكون المستحقة من:

ً  ۳۰حتى   ۱٤٫۱۳۸ - ۱٫۹۲٦ ۱۲٫۲۱۲ یوما
۳۰ – ٦۰  ً  ٤٫۰۰٥ - ۳٫۲۲۷ ۷۷۸ یوما
٦۰ – ۹۰  ً  ۱٫۰۸۰ - ۱٫۰۸۰ - یوما

     
     غیر مستحقة وال منخفضة القیمة:

 ۸٤٫٤٥۸ - ۲٫۰٤۱ ۸۲٫٤۱۷ لى معتدلة المخاطرمخاطر منخفضة إ ٦ – ۱درجة 
 ٤۸ - ٤۸ - قائمة المراقبة ۷درجة 

 ۱۲۲٫٦٥۹ ۱۸٫٦۱۳ ۸٫٦۳۹ ۹٥٫٤۰۷ إجمالي القیمة الدفتریة
 )۲٫٤٥٦( (۲٫۲۱۱) (۱۳۹) (۱۰٦) مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ۱۲۰٫۲۰۳ ۱٦٫٤۰۲ ۸٫٥۰۰ ۹٥٫۳۰۱ صافي القیمة الدفتریة
 ألف دینار بحریني.۳۱٫۱۳۳ بمبلغ السماحفترة لتسھیالت تمویالت خاضعة  تشمل* 
 
 
 



 

 ٦۲                ش.م.ب المصرف الخلیجي التجاري
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان مخاطر

 
 ئتـمان (یتبع)الخاصعة لمخـاطـر اإل التعرضات

 
 المجموع ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

     
     استثمار في الصكوك

 ۱٫۳۱۷ ۱٫۳۱۷ - - منخفضة القیمة ۱۰- ۸درجة 
 ۱٦۱٫۳۲۷ - - ۱٦۱٫۳۲۷ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر ٦ – ۱درجة 

 ۱٦۲٫٦٤٤ ۱٫۳۱۷ - ۱٦۱٫۳۲۷ إجمالي القیمة الدفتریة
 )۱٫۳۲۰( )۱٫۳۱۷( - )۳( حاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعةمطرو

     
 ۱٦۱٫۳۲٤ - - ۱٦۱٫۳۲٤ القیمة الدفتریةصافي 

     
     أرصدة لدى البنوك وإیداعات

 ۱۳٤٫۹٦۰ - - ۱۳٤٫۹٦۰ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر ٦ – ۱درجة 
 ۱۳٤٫۹٦۰ - - ۱۳٤٫۹٦۰ إجمالي القیمة الدفتریة

 ً   )٥۲( - - )٥۲( : الخسائر االئتمانیة المتوقعةمطروحا
    

  ۱۳٤٫۹۰۸ - - ۱۳٤٫۹۰۸ القیمة الدفتریةصافي 
    

      مالیة وضمانات التزامات
 ۱٫٦۷۰ ۱٫٦۷۰ - - منخفضة القیمة ۱۰- ۸درجة 
 ٤٤٫۳۷۲ - ۲٫٦۳۹ ٤۱٫۷۳۳ مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر ٦ – ۱درجة 
 ۱٥ - ۱٥ - المراقبة تحت ۷ درجة

 ٤٦٫۰٥۷ ۱٫٦۷۰ ۲٫٦٥٤ ٤۱٫۷۳۳ إجمالي القیمة الدفتریة
  )۳۸۰( )۱۲۰( )۸٤( )۱۷٦( مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة

    
  ٤٥٫٦۷۷ ۱٫٥٥۰ ۲٫٥۷۰ ٤۱٫٥٥۷ صافي القیمة الدفتریة

    
 ۷۸۹٫۷٥۲ ۷۹٫۳٦۳ ٥٥٫۷٥٤ ٦٥٤٫٦۳٥ مجموع صافي القیمة الدفتریة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ٦۳                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 یتبع)( اإلئتمان مخاطر

 
 االئتمانیةالزیادة الجوھریة في المخاطر 

عند تحدید ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد لألداة المالیة واألصل المشترى لغرض التأجیر قد زادت كثیراً منذ االحتساب 
وذات عالقة ومتوفرة بدون  المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة،المبدئي عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تأخذ 

تكالیف أو جھد ال داعي لھا. ویشمل ذلك كالً من المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة، بناء على الخبرات السابقة أي 
 للمجموعة، والتقییم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعیة.

 م أخذ المعاییر التالیة باالعتبار:راً منذ االحتساب المبدئي، یتقد زادت كثیعند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة 
 . تخفیض تصنیف المخاطر وفقاً للسیاسة المعتمدة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.۱
 . التسھیالت التي تم إعادة ھیكلتھا خالل اإلثني عشر شھراً الماضیة.۲
 .. مؤشرات نوعیة۳
 المركز المالي، والتي تخضع للطعن في الظروف المناسبة.كما في تاریخ بیان یوماً  ۳۰. تسھیالت مستحقة ألكثر من ٤

 
 درجات تصنیف المخاطر االئتمانیة 

تقوم المجموعة بتخصیص كل تعرض لتصنیفات المخاطر االئتمانیة، بناء على معلومات مختلفة، والتي تم تحدیدھا على أنھا 
ذات خبرة. یتم تحدید درجات تصنیف المخاطر االئتمانیة  واجتھادات ائتمانیةتتنبأ بمخاطر التعثر في السداد، وتطبیق احكام 

ً لطبیعة التعرض ونوع  باستخدام عوامل نوعیة وكمیة، تشیر وتدل على مخاطر التعثر في السداد. تختلف ھذه العوامل تبعا
 الُمقترض.  

 
مع تدھور المخاطر االئتمانیة، وعلى  ت التعثر في السدادیتم تحدید ومعایرة تصنیفات المخاطر االئتمانیة بحیث تتصاعد احتماال

أصغر من الفرق بین تصنیف  ۲و  ۱سبیل المثال، فإن الفرق بین مخاطر التعثر في السداد بین تصنیف المخاطر االئتماني 
 .  ۳و  ۲المخاطر االئتماني 

 
ت المتوفرة عن الُمقترض. بناء على المعلوما یتم تخصیص كل تعرض لتصنیفات المخاطر االئتمانیة عند االحتساب المبدئي،

تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد یؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنیف ائتماني مختلف. یتم تصنیف التعرضات 
ت ھي درجا ۱۰و ۹و ۸على قائمة المراقبة، والدرجات  ۷جیدة، والدرجة  ۱، بحیث تكون الدرجة ۱۰إلى  ۱على الدرجات من 
 مراقبة عادة البیانات التالیة:التعثر. تتضمن ال

 
 تعرضات الشركات 

المعلومات التي یتم الحصول علیھا خالل المراجعة الدوریة لملفات العمیل، أي البیانات المالیة المدققة، والحسابات اإلداریة،  -
نسب المالیة، وتغطیة الاإلجمالي، وبح والمیزانیات والتوقعات. ومن األمثلة على مجاالت التركیز بوجھ خاص: ھوامش الر

 ، وجودة اإلدارة، وتغییرات اإلدارة العلیا.االئتمان بشروطخدمة الدیون، وااللتزام 
 معلومات من وكاالت التصنیف االئتمانیة، والمقاالت الصحفیة، والتغییرات في التصنیفات االئتمانیة الخارجیة. -
 الئتمانیة للُمقترض، عند توفرھا.التعثر اأسعار السندات المدرجة ومقایضات  -
 التغییرات الجوھریة الفعلیة والمتوقعة في البیئة السیاسیة، والتنظیمیة، والتقنیة للُمقترض، أو في أنشطتھ التجاریة.  -
 
 
 
 

 



 

 ٦٤                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان مخاطر

 
 تعرضات التجزئة

 االئتمانیة. االستفادة من تسھیالت البطاقاتالمعلومات التي یتم تجمیعھا داخلیاً عن سلوك العمالء، على سبیل المثال  -
 .القدرة على تحمل التكالیف -
 معلومات خارجیة من وكاالت التصنیف االئتمانیة، بما في ذلك درجات االئتمان للقطاع.  -

 

 جمیع التعرضات  
 سجل الدفع، ویشمل وضع المتأخرات، باإلضافة لمجموعة من المتغیرات حول نِسب الدفع -
 .لحد األقصى الممنوحاالستفادة من ا -
 نح التسامح.طلبات ومَ  -
 التغییرات الحالیة والمتوقعة في الظروف التجاریة والمالیة واالقتصادیة. -

 
 إنشاء مصطلح احتمالیة حدوث التعثر في السداد

درجات تصنیف المخاطر االئتمانیة ھي بشكل رئیسي مدخالت لتحدید احتمالیة حدوث التعثر في السداد. تقوم المجموعة بجمع 
ر في الس��داد حول تعرض��ات المخاطر االئتمانیة، والتي یتم تحلیلھا حس��ب المنطقة، وحس��ب نوع المنتج معلومات األداء والتعث

 الئتماني. والُمقترض، باإلضافة لدرجة التصنیف ا
 

تس����تخدم المجموعة النماذج اإلحص����ائیة لتحلیل المعلومات التي یتم جمعھا، وإعداد تقدیرات احتمالیة حدوث التعثر في الس����داد 
 یة للتعرضات، وكیف یُتوقع أن تتغیر مع مرور الزمن.    المتبق

 
ھذا التحلیل یتض�����من تحدید ومعایرة العالقات بین التغیرات في معدالت التعثر في الس�����داد، والتغیرات في عوامل االقتص�����اد 

س�����امح) على مخاطر الكلي، باإلض�����افة للتحلیل المتعمق في أثر بعض العوامل األخرى (على س�����بیل المثال الخبرة في منح الت
ل االقتص��اد الكلي الرئیس��یة تش��مل: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت الفائدة التعثر في الس��داد. لمعظم التعرض��ات، عوام

 وأسعار النفط القیاسیة. بالنسبة للتعرضات للصناعات و/أو المناطق المعینة، قد یمتد التحلیل إلى أسعار السلع و/أو العقارات. 
ین، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلیة ى نصیحة لجنة مخاطر السوق بالمجموعة، والخبراء االقتصادیبناء عل

والتوقعات الخارجیة، تقوم المجموعة بص���یاغة وجھة نظر "الحالة األس���اس���یة" لالتجاه المس���تقبلي للمتغیرات االقتص���ادیة ذات 
دناه حول دمج ریوھات التوقع المحتملة األخرى (رجاء الرجوع للمناقش������ات أالعالقة، باإلض������افة لمجموعة تمثیلیة من س������ینا

 المعلومات التطلعیة). ثم تستخدم المجموعة ھذه التوقعات لتعدیل تقدیراتھا الحتماالت حدوث التعثر في السداد. 
 

 تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوھریة
ل تغییرات كمیة في االئتمان قد زادت بص�������ورة جوھریة تختلف حس�������ب المحفظة، وتش�������م معاییر تحدید ما إذا كانت مخاطر

 احتماالت حدوث التعثر في السداد، وعوامل نوعیة، بما في ذلك الدعم على أساس التعثر.
 

ما قد شھد زیادة تحدد المجموعة باستخدام احكامھا وتقدیراتھا االئتمانیة، وكلما أمكن، الخبرات السابقة ذات الصلة، أن تعرضاً 
لى مؤش��رات نوعیة معینة، والتي تعتبرھا المجموعة مؤش��راً على ذلك، والتي قد ال جوھریة في مخاطر االئتمان، وذلك بناًء ع

         ینعكس تأثیرھا بشكل كامل على التحلیل الكمي في الوقت المناسب.           
 

 التجاریة، إلخ.ات االئتمان لمحافظ مختلفة، والعقارات المؤشرات النوعیة تشمل معاییر مختلفة تستخدم لبطاق
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 تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوھریة (یتبع)

 
على سبیل الدعم، تعتبر المجموعة أن الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان تحدث موعد أقصاه ال یتجاوز عندما یكون األصل 

دید أیام االس��تحقاق من خالل حس��اب عدد األیام منذ أقدم تاریخ مس��تحق لم یتم اس��تالم الدفع یوماً. یتم تح ۳۰مس��تحقاً ألكثر من 
 االستحقاق بدون األخذ باالعتبار ألي فترة سماح قد تكون متاحة للُمقترض.  الكامل لھ. یتم تحدید مواعید

االئتمان من خالل المراجعة الدوریة للتأكد  تراقب المجموعة فعالیة المعاییر المس���تخدمة لتحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر
 من:

 أن یصبح التعرض متعثراً.المعاییر قادرة على تحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل  -
 یوماً. ۳۰ال تتوافق المعاییر مع النقطة الزمنیة عندما یكون األصل مستحقاً ألكثر من  -
التحویالت بین احتماالت حدوث التعثر في السداد ألثني عشر شھراً  ال یوجد تقلب غیر مبرر في مخصص الخسائر من -

 ).۲الحیاة (المرحلة  ) و احتماالت حدوث التعثر في السداد لمدى۱(المرحلة 
 

 تعریف التعثر
 تعتبر المجموعة األصل المالي متعثراً في الحاالت التالیة:

انیة بالكامل، بدون الرجوع للمجموعة إلجراءات مثل استحقاق من غیر المحتمل أن یقوم الُمقترض بسداد التزاماتھ االئتم -
 األداة، (إذا كان یتم االحتفاظ بھا).

 یوماً، على أي التزامات جوھریة تجاه المجموعة.   ۹۰تزامات مستحقة ألكثر من كان على الُمقترض ال -
دم قدرة المقترض على سددا التزاماتھ المقترض بإعادة ھیكلة األصل نتیجة لإلفالس، بسبب ع میقوأصبح من المحتمل أن  -

 االئتمانیة. 
 

عوامالً نوعیة وكمیة. إن تعریف التعثر یتماش��ى مع التعریف  عند تقییم ما إذا كان الُمقترض متعثراً، تأخذ المجموعة باالعتبار
 المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال التنظیمي.

 
 دمج معلومات تطلعیة
معلومات تطلعیة في كل من تقییمھا لما إذا كانت المخاطر االئتمانیة ألداة ما قد زادت بصورة جوھریة تقوم المجموعة بدمج 

االحتساب المبدئي، وقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. بناء على نصیحة لجنة مخاطر السوق بالمجموعة والخبراء منذ 
بصیاغة وجھة نظر  المجموعةالخارجیة، تقوم  علیة والتوقعاتاالقتصادیین، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الف

ات االقتصادیة ذات الصلة، باإلضافة لمجموعة تمثیلیة من السیناریوھات األخرى "الحالة األساسیة" لالتجاه المستقبلي للمتغیر
 ت النسبیة لكل نتیجة.   المتوقعة. ھذه العملیة تشمل وضع سیناریوھات اقتصادیة إضافیة، واالخذ باالعتبار لالحتماال

 
المعلومات الخارجیة تتضمن المعلومات االقتصادیة والتوقعات التي تنشرھا الجھات الحكومیة والسلطات النقدیة التي تعمل فیھا 
المجموعة، والمنظمات فوق الوطنیة، مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، وصندوق النقد الدولي، وبعض خبراء التنبؤات 

 القطاع الخاص واألكادیمي.في 
 

ً وتتماشى مع المعلومات المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى، مثل  الحالة األساسیة تمثل النتیجة األكثر ترجیحا
التخطیط االستراتیجي وإعداد المیزانیات. السیناریوھات األخرى تمثل نتائج أكثر تفاؤالً، ونتائج أكثر تشاؤمیة. تقوم المجموعة 

 ي للصدمات األكثر تطرفاً، لمعایرة تحدیدھا لھذه السیناریوھات التمثیلیة األخرى.راء اختبار الضغط بشكل دوربإج
 
 
 
 



 

 ٦٦                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان مخاطر

 
 دمج معلومات تطلعیة (یتبع)

 
قامت المجموعة بتحدید وتوثیق المحركات الرئیسیة لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة لكل محفظة من األدوات المالیة، 

ین المتغیرات االقتصادیة الكلیة ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة، باستخدام تحلیل المعلومات التاریخیة. وقدرت العالقة  ب
المؤشرات الرئیسیة للبلدان المختارة مثل معدالت البطالة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱السیناریوھات االقتصادیة المستخدمة في تضمنت 

 ي.ومعدالت الربح ونمو الناتج المحلي اإلجمال
 

 لةالموجودات المالیة والموجودات المشتراة لغرض التأجیر المعد
أخرى یجوز تعدیل الش�����روط التعاقدیة للقرض لعدد من األس�����باب، منھا تغیر ظروف الس�����وق، واالحتفاظ بالعمالء، وعوامل 

لیس����ت ذات ص����لة بالتدھور االئتماني الحالي أو المحتمل للعمیل. عند تعدیل ش����روط األص����ل المالي، والذي ال ینتج عنھ إلغاء 
 لمخاطر االئتمانیة لألصل قد زادت بصورة جوھریة یعكس المقارنة بین:احتساب األصل، فإن تحدید ما إذا كانت ا

 ة لمدى الحیاة كما في تاریخ بیان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة.ث التعثر عن السداد المتبقیاحتماالت حدو -
 

س��اب المبدئي والش��روط التعاقدیة ث التعثر عن الس��داد المتبقیة لمدى الحیاة بناء على المعلومات عند االحتاحتماالت حدو -
 األصلیة.

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول القروض مع العمالء الذین یمرون بمص��اعب مالیة (یش��ار إلیھا "بأنش��طة منح التس��امح") 
 لزیادة فرص التحص��یل والحد من مخاطر التعثر في الس��داد. بموجب س��یاس��ة  المجموعة لمنح التس��امح، یتم منح التس��امح على

الس����داد حالیاً ، أو إذا كان ھناك مخاطر كبیرة للتخلف عن الس����داد، أو إذا كان ھناك  أس����اس انتقائي إذا كان المدین متخلفاً عن
دلیل على أن المدین قد بذل جمیع الجھود المعقولة للدفع بموجب الش�������روط التعاقدیة األص�������لیة، ویتوقع أن یتمكن المدین من 

 الوفاء بالشروط المعدلة.   
 

الس���تحقاق، وتغییر توقیت دفعات الفوائد، وتغییر ش���روط القرض. تخض���ع كل من تتض���من الش���روط المعدلة عادة تمدید فترة ا
 قروض األفراد والشركات لسیاسة منح التسامح. 

 
عرض ضعیف دلیالً أن على الت التسامحمؤشراً نوعیاً على الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان، وقد یمثل توقع  التسامحیعد 

 ۱۲). یحتاج العمیل إلى إظھار وإثبات س���لوك دفع جید بثبات، على مد فترة من الوقت (٥رقم ائتمانیاً / متعثر (راجع إیض���اح 
ش���ھراً) قبل أن یتم التوقف عن اعتبار التعرض ض���عیف ائتمانیاً / متعثراً، أو إذا انخفض���ت احتمالیة حدوث التعثر في الس���داد 

 مانیة المتوقعة لفترة أثني عشر شھراً.خسارة مرة أخرى بمبلغ قیاس الخسائر االئتبحیث یتم قیاس مخصص ال
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 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

االئتمانیة بالقیمة الحالیة لجمیع العجوزات الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیرات مرجحة للخسائر االئتمانیة. تقاس الخسائر 
 التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا).النقدیة (أي الفرق بین 

 یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.
 تخدمة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي المتغیرات التالیة:أن المدخالت الرئیسیة المس

 
 )probability of default؛ (احتمالیھ حدوث التعثر في السداد -
 
 )loss given defaultالخسارة في حالة التعثر في السداد؛ ( -
 
 )exposures at defaultقیمة التعرض للتعثر في السداد؛ ( -
 

ألخرى. ویتم تعدیلھا بحیث تعكس المعاییر بصفة عامة من النماذج اإلحصائیة المطورة داخلیاً والبیانات التاریخیة اتستمد ھذه 
 معلومات النظرة المستقبلیة وذلك كما ھو موضح أعاله.

 
لتقییم اإلحصائیة، تقدیرات احتمالیة حدوث التعثر في السداد ھي تقدیرات في تاریخ معین، والتي یتم حسابھا على أساس نماذج ا

ألطراف األخرى والتعرضات. تستند ھذه النماذج اإلحصائیة ویتم تقییمھا باستخدام أدوات تقییم مصممة وفقاً لمختلف فئات ا
على المعلومات المجمعة داخلیاً، والتي تشمل عوامل كمیة ونوعیة. عند توفر معلومات السوق، من الممكن استخدامھا الشتقاق 

التعرض یتنقل بین فئات  التعثر في السداد لألطراف األخرى من الشركات الكبیرة.   إذا كان الطرف اآلخر او احتمالیة حدوث
 التصنیف، فإن ذلك سیؤدي لتغییر التقدیر ذي العالقة باحتمالیة حدوث التعثر في السداد. 

 
تعثر في السداد. وتقدر المجموعة ُمعاِمالت الخسارة في حالة التعثر في السداد ھي حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود ال

ناداً إلى واقع خبراتھا التاریخیة لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى الخسارة في حالة التعثر في السداد است
مطالبة، والقطاع المتعثرة في السداد. نماذج الخسارة في حالة التعثر في السداد تأخذ باالعتبار ھیكل، وضمانات، وأقدمیة ال

ر جزءاً ال یتجزأ من األصل المالي. بالنسبة للموجودات التشغیلي للطرف اآلخر، وتكالیف االسترداد ألي ضمانات والتي تعتب
التمویلیة المضمونة بعقارات للتجزئة، فإن معدالت قیمة القرض إلى قیمة العقار ھي معامل أساسي في تحدید الخسارة في حالة 

 معامل الخصم.   داد. وتحتسب على أساس التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي كالتعثر في الس
                

تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد. تشتق المجموعة قیمة التعرض  قیمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد
على المبلغ الحالي، والمسموح   التعرضات الحالیة لألطراف المقابلة، والتغییرات المحتملةعند حدوث التعثر في السداد من 

ھا بموجب العقد، بما في ذلك اإلطفاء.  قیمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد لألصل المالي ھي إجمالي القیمة الدفتریة. ب
تعرض للتعثر في السداد تشمل المبلغ المسحوب، باإلضافة للمبالغ بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالیة، فإن قیمة ال

 یمكن سحبھا بموجب العقد، والتي یتم تقدیرھا بناء على المالحظات التاریخیة.المستقبلیة المحتملة التي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٦۸                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان طرمخا

  
الجدول التالي یوضح التسویات من األرصدة االفتتاحیة إلى األرصدة الختامیة لمخصص الخسائر: الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

  أثني عشر شھراً، والخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة، والضعیفة ائتمانیاً.لفترة 
 

 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 االئتمانیة االئتمانیة االئتمانیة 

 

  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -لمدى الحیاة -لمدى الحیاة إلثني عشر 

  ائتمانیاً ضعیفة  لیست ضعیفة شھراً 
   ً    ائتمانیا

 ۲۰۱۹ ینایر ۱الرصید في 
  )۳(المرحلة )۲(المرحلة )۱(المرحلة

٥٫۰۹۹ ۳٫۹۱۸ ۱۷٫۲۱٤ ۲٦٫۲۳۱ 
 - (۲۲۰) (۱٫۱۱۸) ۱٫۳۳۸ المحول إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة ألثني عشر شھراً 

 -الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة المحول إلى 
     لیست

 - (۱۰٤) ٦۰٤ (٥۰۰) ضعیفة ائتمانیة
     -عة لمدى الحیاة المحول إلى الخسائر االئتمانیة المتوق

 ضعیفة ائتمانیة
 المحول صافي
 الخسائر مخصص قیاس اعادة صافي

 إعادة/  استرداد
 شطب

 
 ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱الرصید في 

(۸٦۳) (۸٥٦) ۱٫۷۱۹ - 
(۲٥) (۱٫۳۷۰) ۱٫۳۹٥ - 

(۱٦٥) ٥۷٥ ۱٦٫۳۰٤ ۱٦٫۷۱٤ 
- - (۸۰) (۸۰) 
- - - - 

٤٫۹۰۹ ۳٫۱۲۳ ۳٤٫۸۳۳ ٤۲٫۸٦٥ 
 
 

 :ارج المیزانیة العمومیةوخ ما یلي تفصیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة بحسب فئة األصول في بیان المركز المالي
 

 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 ۲۰۱۹ االئتمانیة االئتمانیة االئتمانیة 
  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -لمدى الحیاة -لمدى الحیاة إلثني عشر 
ً  لیست ضعیفة شھراً     ضعیفة ائتمانیا
   ً    ائتمانیا
  )۳(المرحلة )۲(المرحلة )۱(المرحلة 

     

 ۱ - - ۱ )٦(إیضاح  نقد وأرصدة لدى البنوك
 ۱ - - ۱ )۷(إیضاح  إیداعات لدى المؤسسات المالیة

 ۳۸٫۰٤٦ ۳۰٫۷۳٥ ۲٫۷۳۰ ٤٫٥۸۱ )۸(إیضاح  موجودات التمویالت
     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (بما في ذلك أقساط إیجارات

 ۳٫۲۲۱ ۲٫۷۰٥ ۳۷٦ ۱٤۰ )۱۰(إیضاح  مستحقة)
 ۱٫۳۲۸ ۱٫۳۱۷ - ۱۱ )۹(إیضاح  استثمار في الصكوك 

 ۲٦۸ ۷٦ ۱۷ ۱۷٥  التزامات وعقود ضمانات مالیة

 ٤۲٫۸٦٥ ۳٤٫۸۳۳ ۳٫۱۲۳ ٤٫۹۰۹ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 

 



 

 ٦۹                بالمصرف الخلیجي التجاري ش.م.
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان مخاطر

   
 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 االئتمانیة االئتمانیة االئتمانیة 

 

  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -لمدى الحیاة -لمدى الحیاة إلثني عشر 

ً  لیست ضعیفة شھراً    ضعیفة ائتمانیا
   ً    ائتمانیا

 ۲۰۱۸ ینایر ۱الرصید في 
  )۳(المرحلة )۲(المرحلة )۱(المرحلة

۲٫۸٦۰ ۱۰٫٥۳۷ ۱۰٫۳۱۷ ۲۳٫۷۱٤ 

 - (۱۰۲) (۳٫۰۸٦) ۳٫۱۸۸ سائر االئتمانیة المتوقعة ألثني عشر شھراً المحول إلى الخ

     لیست –المحول إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
 - (۸۲) ۳۹۸ (۳۱٦) ضعیفة ائتمانیة

     -المحول إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
 ضعیفة ائتمانیة
 صافي المحول

 الخسائر مخصص قیاس اعادة صافي
 إعادة/  استرداد
 شطب

 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱الرصید في 

(۲۲۹) (۲٫٤٦۳) ۲٫٦۹۲ - 
۲٫٦٤۳ (٥٫۱٥۱) ۲٫٥۰۸ - 
(٤۰٤) (۱٫٤٦۸) ۷٫٦٦۸ ٥٫۷۹٦ 

- - (۱٫۷۱۳) (۱٫۷۱۳) 
- - (۱٫٥٦٦) (۱٫٥٦٦) 

٥٫۰۹۹ ۳٫۹۱۸ ۱۷٫۲۱٤ ۲٦٫۲۳۱ 
 
 

 ب فئة األصول في بیان المركز المالي:ما یلي تفصیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة بحس
 

 المجموع  الخسائر الخسائر الخسائر 
 ۲۰۱۸ االئتمانیة االئتمانیة االئتمانیة 
  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  -لمدى الحیاة -لمدى الحیاة إلثني عشر 
ً  لیست ضعیفة شھراً     ضعیفة ائتمانیا
   ً    ائتمانیا
  )۳المرحلة( )۲(المرحلة )۱(المرحلة 

     

 ٥۰ - - ٥۰  نقد وأرصدة لدى البنوك

 ۲ - - ۲  إیداعات لدى المؤسسات المالیة

 ۲۲٫۰۲۳ ۱۳٫٥٦٦ ۳٫٦۹٥ ٤٫۷٦۲  موجودات التمویالت

     موجودات مشتراة لغرض التأجیر (بما في ذلك أقساط إیجارات
 ۲٫٤٥٦ ۲٫۲۱۱ ۱۳۹ ۱۰٦  مستحقة)

 ۱٫۳۲۰ ۱٫۳۱۷ - ۳  استثمار في الصكوك 

 ۳۸۰ ۱۲۰ ۸٤ ۱۷٦ )۳٦(إیضاح  التزامات وعقود ضمانات مالیة

 ۲٦٫۲۳۱ ۱۷٫۲۱٤ ۳٫۹۱۸ ٥٫۰۹۹ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 

  



 

 ۷۰                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان مخاطر

 
 موجودات مالیة منخفضة القیمة

على إفتراض عدم مقدرتھ على التحصیل الكلي أو  المصرفإن الموجودات المالیة منخفضة القیمة ھي تلك التي یحددھا 
واألرباح المستحقة وفقاً للشروط التعاقدیة لتلك التعرضات. بصفة عامة، یتم تصنیف مخاطر ھذه الموجودات الجزئي للمبالغ 

لمالیة األخرى یتم تقییم اإلنخفاض في القیمة على أساس فردي لكل تعرض بناءاً ، وبالنسبة للموجودات ا۱۰و ۹و ۸بین درجة  
 .المصرفب على النظام الداخلي لتصنیف درجات مخاطر اإلئتمان

 
 تعرضات متأخرة السداد ولكن غیر منخفضة القیمة

بأنھ  المصرفاقدیة ولكن یعتقد تتعلق ھذه التعرضات بموجودات التمویل التي إنقضى موعد إستحقاق أرباحھا أو أصولھا التع
، أو مستوى الضمان من غیر المناسب إحتساب إنخفاض في قیمتھا وذلك بناءاً على توقعاتھ بتحصیل ھذه المبالغ مستقبالً 

 المتوفر أو مرحلة تحصیل المبالغ المستحقة للبنك.
 

 تسھیالت تم إعادة التفاوض علیھا
ألف دینار بحریني) منھا  ۱٦٫۸۹٦: ۲۰۱۸دینار بحریني ( ۳۷٫۹۱۷ألفض بشأنھا بلغ مجموع التسھیالت التي تم أعادة التفاو

ألف دینار بحریني) تسھیالت مصنفة كتسھیالت غیر مخفضة وغیر متأخرة كما  ۸٫۸۰٦: ۲۰۱۸بحریني (ألف دینار  ۱٫۰۹٦
.  تتطلب شروط إعادة التفاوض عادة إما سداد األرباح المستحقة على التسھیالت حتى تاریخھ أوسداد ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱في

ً جزء من مبلغ التمویل أو الحصول على ضمانات إضافیة للتغ . تكون ھذه التسھیالت التي تم طیة، أو جمیع ھذه الشروط معا
 إعادة التفاوض علیھا عرضة إلعادة تقییم اإلئتمان وللمراجعة المستقلة من قبل قسم إدارة المخاطر. 

 
ألف  ۱٤۲٫۸۹٥: ۲۰۱۸ألف دینار بحریني ( ۱٦٦٫۰۳۳، من إجمالي التسھیالت المتأخرة والبالغة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بتاریخ 
 ألف دینار بحریني). ۳۹٫۲٦۹: ۲۰۱۸ألف دینار بحریني فقط ( ۳٦٫٦۲٥تشكل األقساط المتأخرة مبلغ  بحریني)دینار 

 
 مخصصات اإلنخفاض في القیمة

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

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

 
 وضع عدم اإلستحقاق

یوما،  ۹۰یقوم البنك بتصنیف موجودات التمویالت و الصكوك في وضع غیر مستحق اذا ما انقضى موعد استحقاقھا اكثر من 
مویالت في قائمة ل معقول للشك في القدرة على تحصیل المبالغ المستحقة. ال یتم احتساب الربح على ھذه التأو كان ھناك مجا

 الدخل اال عند سداد المستحقات من قبل المقترض او عند رفع درجة التعرض للوضع العادي.
 

 سیاسة الشطب
بشطب أي موجودات أو استثمارات (بعد خصم أي مخصصات إنخفاض في القیمة) بعد التأكد من أن ھذه  المصرفیقوم 

م التوصل إلى ھذا القرار بعد األخذ في اإلعتبار لمعلومات متوفرة كحدوث الموجودات أو االستثمارات  غیر قابلة للتحصیل. یت
قدرتھ على دفع إلتزاماتھ، أو أن المبالغ المحصلة من الضمان تغیرات جوھریة للوضع المالي للطرف اآلخر تؤدي إلى عدم م

ألف دینار بحریني  شيء ال بمبلغ بشطب تسھیالت مالیة  المصرفغیر كافیة لسداد كامل مبلغ اإللتزام. خالل السنة، قام 
 ۹٦٤ألف دینار بحریني) والتي تمت تغطیتھا بمخصصات اإلنخفاض في القیمة بالكامل. قام البنك باسترداد  ۱٫٥٦٦: ۲۰۱۸(

 .ألف دینار بحریني) مقابل تسھیالت مالیة مشطوبة في سنوات سابقة ۹۹: ۲۰۱۸ألف دینار بحریني (
 
 
 
 
 
 



 

 ۷۱                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 )(یتبع اإلئتمان مخاطر

 
 الضمانات

بضمانات تتعلق بموجودات التمویالت وذمم مدینة تتعلق بموجودات مشتراة لغرض التأجیر على ھیئة رھن  المصرفیحتفظ 
عقاري، أو أوراق مالیة مدرجة ، أو أصول وضمانات أخرى. تستند تقدیرات القیمة العادلة على قیمة الرھن المقـیّمة بتاریخ 

ماتكون سنویة. غالباً الیتم اإلحتفاظ برھن مقابل التعرض لمخاطر من دیثھا بصفة دوریة غالباً التمویل، وتتم مراجعتھا وتح
بنوك ومؤسسات مالیة أخرى. القیمة العادلة للرھن والضمانات األخرى المحتفظ بھا في مقابل الموجودات المالیة موضحة في 

لشركات واألفراد إذ أنھ من الصعب ، والیتضمن الضمانات من االجدول التالي. ویتضمن ذلك قیمة الضمانات المالیة من البنوك
 تحدید قیمھا. قیمة الضمانات التي تم إعتبارھا لغرض اإلفصاح مقیدة إلى حد التعرضات.

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  
موجودات  

 التمویالت
موجودات 
مشتراة 
لغرض 
التأجیر 
(شاملة 
أقساط 

إیجارات 
 مستحقة)

موجودات   اإلجمالي
 التمویالت

موجودات 
مشتراة 
لغرض 
التأجیر 
(شاملة 
أقساط 

إیجارات 
 مستحقة)

 اإلجمالي

مقابل موجودات منخفضة 
        القیمة

 ٥۷٫۰٥۸ ۱٦٫٥۸۷ ٤۰٫٤۷۱  ٥۲٫٦٤٥ ۳۲٫٤٦٤ ۲۰٫۱۸۱ عقارات
 ۲٫۱۹۳ - ۲٫۱۹۳  ۱٫۸۸۸ - ۱٫۸۸۸ أخرى

        
        مقابل موجودات متأخرة

        السداد ولكن غیر منخفضة
        القیمة

 ٤۰٫٦۲۹ ۱۹٫۲۳۲ ۲۱٫۳۹۷  ٥۹٫۳٦۹ ۲۳٫۹٤۹ ۳٥٫٤۲۰ عقارات
 ۲٫۹۲۹ - ۲٫۹۲۹  ۱٫۱٥۷ - ۱٫۱٥۷ أخرى

        
        موجودات غیرقابل م

        متأخرة السداد وغیر
        منخفضة القیمة

 ۱۷۰٫۳۱۷ ۸۲٫٦۸۰ ۸۷٫٦۳۷  ۱۸٦٫٤۱۱ ۸۹٫٦۸۱ ۹٦٫۷۳۰ عقارات
 ۱۲٫٤۱٦ - ۱۲٫٤۱٦  ۹٫۲۸۰ - ۹٫۲۸۰ أخرى

 ۲۸٥٫٥٤۲ ۱۱۸٫٤۹۹ ۱٦۷٫۰٤۳  ۳۱۰٫۷٥۰ ۱٤٦٫۰۹٤ ۱٦٤٫٦٥٦ اإلجمالي 
 

: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في كما % ۱۳۰٫٥ بلغ معدل متوسط تغطیة الضمان على التسھیالت اآلمنة نسبة
۱۳٦٫۰٥ .(% 

 
 .۳۳رقم لتحلیل تمركز الموجودات والمطلوبات، راجع إیضاح 

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

 والموقع الجغرافي.
 
 



 

 ۷۲                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) اإلئتمان مخاطر

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

 
 

 ۲۰۱۸یسمبر د ۳۱في   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في      التمركز القطاعي
موجودات  

 التمویالت
موجودات 
مشتراة 
لغرض 
التأجیر 
(شاملة 
أقساط 

إیجارات 
 مستحقة)

موجودات   اإلجمالي
 التمویالت

موجودات 
مشتراة 
لغرض 
التأجیر 
(شاملة 
أقساط 

إیجارات 
 مستحقة)

 اإلجمالي

        
 ۱۰٫۳٥۸ - ۱۰٫۳٥۸  ۷٫۸٥۷ - ۷٫۸٥۷ القطاع المصرفي والمالي

 ۱۷۰٫۲٤٥ ۱۱۸٫٦۱٥ ٥۱٫٦۳۰  ۲۰٥٫۷۰۰ ۱۳۳٫٦٥۷ ۷۲٫۰٤۳ عقارات
 ٥٤٫۸۰۳ - ٥٤٫۸۰۳  ٥۱٫۰۳۸ - ٥۱٫۰۳۸ إنشاءات
 ۷۸٫۰۰۹ - ۷۸٫۰۰۹  ٥۷٫۲۲٤ - ٥۷٫۲۲٤ متاجرة
 ۱۳٫۸۸۰ - ۱۳٫۸۸۰  ۱۳٫۹٥٥ - ۱۳٫۹٥٥ تصنیع
 ۱۲۰٫٥٤۸ ۱٫٥۸۸ ۱۱۸٫۹٦۰  ۱۳٤٫۷۸۰ ۱۲٫٥٤۲ ۱۲۲٫۲۳۸ أخرى

 ٤٤۷٫۸٤۳ ۱۲۰٫۲۰۳ ۳۲۷٫٦٤۰  ٤۷۰٫٥٥٤ ۱٤٦٫۱۹۹ ۳۲٤٫۳٥٥ إجمالي القیمة الدفتریة
 
 
 

 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.

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

 
 السیولة مخاطر
إلتزاماتھ المالیة والتي إما أن یتم تسدیدھا نقداً أو بموجودات مالیة على سداد  المصرفمخاطر السیولة في عدم مقدرة  تتمثل

 أخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۷۳                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) السیولة مخاطر

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

 .للمصرفبة، دون تكبّد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بالسمعة التجاریة أجلھا، سواء في الظروف اإلعتیادیة أو الصع
 

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

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

 بسیولة كافیة في جمیع األحوال. المصرفإحتفاظ 
 

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

ه السیاسات واإلجراءات من ویتم الموافقة على ھذ 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 

 جودات والمطلوبات.إدارة المو
 

 السیولة بمخاطر المتعلقة التعرضات
ً  تعتبر  إلحتساب. السیولة مخاطر إلدارة المصرفرئیسیاً یستخدمھ  نسبة صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء مقیاسا
 في واستثمارات لیةما مؤسسات لدى الودائع وعلى البنوك وأرصدة النقد على السائلة الموجودات صافي یحتوي النسبة، ھذه

ً  صكوك  حین في المالیة، المؤسسات من الودائع خصم وبعد األجل متوسطة التمویالت مقابل المضمونة الصكوك منھا مطروحا
 .االستثمار حسابات أصحاب حقوق وعلى وأفراد مالیة غیر مؤسسات من ودائع وعلى جاریة، حسابات من العمالء ودائع تتكون

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

 :السنة وخالل المالیة
 

 ۲۰۱۹ 
% 

 ۲۰۱۸ 
% 

    
 ۱٦٫۷۹  ۳۳٫۷۰ دیسمبر ۳۱

 ۱۳٫۰۹  ۲۹٫۱۱ المتوسط للفترة
 ۱۹٫٥٥  ۳۳٫۷۰ الحد األقصى للفترة
 ٦٫٦۰  ۲۲٫۳۲ الحد األدنى للفترة

 
 

 .۳۲لمواعید إستحقاق الموجودات والمطلوبات راجع اإلیضاح رقم 
 



 

 ۷٤                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 .۲۰۱۹ خالل االستخدام قید المستقر التمویل صافي ونسبة السیولة تغطیة نسبة المركزي البحرین مصرف وضع

 
 تغطیة نسبة متطلبات تھدف. صرفالم سیولة مخاطر لمحفظة األجل قصیرة المرونة لتعزیز السیولة تغطیة نسبة تطویر تم

 موجودات من تتكون والتي المرتبطة، غیر الجودة عالیة السائلة الموجودات من كافي مخزون یملك البنك أن لضمان السیولة
ً  ۳۰ لفترة السیولة من باحتیاجاتھا للوفاء فوراً  للنقد تحویلھا یمكن التي  لغیرا الجودة عالیة السائلة الموجودات مخزون إن. یوما

ً  ۳۰ البقاء من للمصرف یسمح أن یجب مرتبطة  اإلجراءات اإلدارة فیھ ستتخذ الذي الوقت وھو الضغط، سیناریو تحت یوما
نسبة تغطیة السیولة كنسبة من مخزون الموجودات السائلة  تحتسب .السیولة ألزمة الالزمة الحلول إلیجاد المناسبة التصحیحیة

، یتعین على البنك ۲۰۱۹یونیو  ۳۰یوماً تقویمیاً. اعتباراً من  ۳۰النقدیة للخارج على مدار  عالیة الجودة على صافي التدفقات
 .   ۷۳۳٫۹۳٪ة للمصرف ، بلغت نسبة تغطیة السیول۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱. كما في  %۱۰۰االحتفاظ بنسبة تغطیة سیولة أكبر من

 
 فترة مدى على المصرفي القطاع وتحفیز المصرف، سیولة مخاطر محافظ مرونة لتعزیز تھدف المستقر التمویل صافي نسبة

 وأنشطتھا موجوداتھا بتكوین یتعلق فیما مستقرة تمویل محفظة االحتفاظ البنوك من التمویل صافي نسبة ستتطلب. أطول زمنیة
 التمویل درمصا في اضطرابات أي تؤدي أن احتمالیة من للتقلیل یھدف المستقر التمویل ھیكل إن. العمومیة المیزانیة خارج

. أوسع بشكل نظامیة لضغوط تؤدي وربما  فشلھ، مخاطر لزیادة ستؤدي بطریقة  السیولة وضع تدھور إلى للمصرف، المعتادة
ً  ویشجع األجل، قصیرة بالجملة التمویالت في المبالغة مخاطر من تحد المستقر التمویل صافي نسبة حدود إن  أفضل تقییما

 .التمویل استقرار ویدعم العمومیة، المیزانیة خارج والبنود المدرجة دالبنو جمیع في التمویل لمخاطر
 

یل المستقر المطلوب". نسبة صافي التمویل المستقر ھي نسبة مئویة محتسبة "كالتمویل المستقر المتاح" مقسوماً بـ "التمو إن
دیسمبر  ۳۱. كما في %۱۰۰تقر أكبر من ، یتطلب من البنك االحتفاظ بصافي نسبة التمویل المس۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱اعتباراً من 

 . ۱۰۸٫٥٪، بلغت صافي نسبة التمویل السمتقر للمصرف ۲۰۱۹
 

 السوق مخاطر
مخاطر السوق في تغیر األسعار، كمعدل الربح، وأسعار أسھم حقوق الملكیة، وأسعار صرف العمالت األجنبیة، وھامش  تتمثل

أو تدفقاتھ النقدیة المستقبلیة أو قیمة أدواتھ المالیة. تتكون مخاطر السوق من  ،المصرفاإلئتمان والتي لھا تأثیر على إیرادات 
معدل الربح ومخاطر األسعار األخرى. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة  ثالثة أنواع: مخاطر عمالت، ومخاطر

 مجزیة على ھذه المخاطر. لمثل ھذه المخاطر في الحدود المقبولة مع تحقیق عوائد المصرفوالتحكم في تعرضات 
 

 السوق مخاطر إدارة
 المصرفرة واألخرى لغیر المتاجرة. الیوجد لدى بفصل تعرضاتھ لمخاطر السوق بین محفظتین إحداھما للمتاج المصرف یقوم

ت ھي تعرضات للعمال المصرفمراكز متاجرة في أسھم حقوق الملكیة أو السلع والمصدر الرئیسي للمخاطر التي یتعرض لھا 
 األجنبیة وفجوة معدل الربح.

 
مشتقات العمالت األجنبیة. تقوم إدارة بإجراء أیة متاجرة في العمالت األجنبیة. كما الیقوم بالمتاجرة في  المصرف الیقوم

 الخزینة بإحتساب جمیع إیرادات وخسائر العمالت األجنبیة الناشئة عن تعامالت العمالء وإعادة تقییم الموجودات والمطلوبات
 في بیان المركز المالي. وتقع مسؤولیة متابعة وإدارة ھذه المخاطر أیضاً على إدارة الخزینة.

 
مسؤولة كلیاً عن إدارة مخاطر السوق. إن قسم إدارة المخاطر مسؤول عن  المصرفب والمطلوبات جوداتالمو إدارة لجنة إن

ن قبل الجھة المختصة) في حین أن إدارة الرقابة المالیة وضع سیاسات مفصلة إلدارة المخاطر (خاضعة للمراجعة واإلعتماد م
 مسؤولة عن المتابعة الیومیة لتنفیذ ھذه السیاسات.

 
 تجاریة غیر محافظ - الربح معدل لمخاطر التعرض

 أو یةالمستقبل النقدیة التدفقات في تقلبات عن الناتجة الخسائر خطر ھو التجاریة غیر المحافظ لھ تتعرض الذي الرئیسي الخطر
 متابعة عبر رئیسیة بصفة الربح معدل مخاطر إدارة تتم. السوقیة الربح معدالت في تغیّر بسبب المالیة لألدوات العادلة القیم

ً  معتمدة حدود على الحصول طریق وعن الربح معدل فجوات  والمطلوبات الموجودات إدارة لجنة تقوم. التسعیر إلعادة مسبقا
 بھذه الحدود ویقوم قسم إدارة المخاطر بمساعدتھا في أعمال المتابعة الیومیة.بمتابعة اإللتزام  المصرفب

 



 

 ۷٥                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) السوق مخاطر

 
 :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  للمصرففیما یلي ملخص بمركز فجوة ھامش الربح 

 
 ۳لغایة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 شھور
 ٦إلى  ۳

 شھور
شھور إلى  ٦

 سنة
 ۳إلى  ۱

 سنوات
 ۳أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

       
       موجوداتال
 ٦٥٫٥۰۸ - - - - ٦٥٫٥۰۸ لدى مؤسسات مالیة یداعاتإ

 ۳۲٤٫۳٥٥ ۱٦۳٫۱۰٦ ٥۸٫۰۷٥ ۲٥٫۰٤٦ ۱٥٫۳۹٥ ٦۲٫۷۳۳ موجودات التمویالت
       موجودات مشتراة لغرض التأجیر

 ۱٤٦٫۱۹۹ ۱۳۷٫٤۳۸ ۲٫۰۳۰ ۱۳۳ ٦٫٥۹۷ ۱ (شاملة أقساط إیجار مستحقة)
 ۱۹٥٫۰٥۰ ۱۷٥٫۰۰۳ ۱۸٫۰۹٦ - - ۱٫۹٥۱ استثمارات في أوراق مالیة (صكوك)

       مجموع الموجودات الحساسة لمعدل
 ۷۳۱٫۱۱۲ ٤۷٥٫٥٤۷ ۷۸٫۲۰۱ ۲٥٫۱۷۹ ۲۱٫۹۹۲ ۱۳۰٫۱۹۳ الربح

       
       المطلوبات و حسابات االستثمار

 ۱۲۷٫٤٥۳ - ۱۰۸٫۰٤۲ ۱٥٫٦۳۷ - ۳٫۷۷٤ من مؤسسات مالیة یداعاتإ
 - - - - - - تمویل متوسط األجل

 ۱۳٤٫٦٥٤ - ٤٥٫۹۰۹ ۳۸٫۳۰۷ ۲۱٫۰٥٦ ۲۹٫۳۸۲ من مؤسسات غیر مالیة وأفراد یداعاتإ
 ۱٫۱۹۳ - - - - ۱٫۱۹۳ حسابات جاریة للعمالء

 ٥۱۱٫۸۳٥ - ٤٤٫۳۹۳ ۹۹٫۷۳٥ ۱۰٤٫۷٤٦ ۲٦۲٫۹٦۱ حقوق أصحاب حسابات االستثمار
       

       مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار
 ۷۷٥٫۱۳٥ - ۱۹۸٫۳٤٤ ۱٥۳٫٦۷۹ ۱۲٥٫۸۰۲ ۲۹۷٫۳۱۰ الحساسة لمعدل الربح

 (٤٤٫۰۲۳) ٤۷٥٫٥٤۷ (۱۲۰٫۱٤۳) (۱۲۸٫٥۰۰) (۱۰۳٫۸۱۰) (۱٦۷٫۱۱۷) فجوة معدل ھامش الربح
 



 

 ۷٦                بالمصرف الخلیجي التجاري ش.م.
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥
 

 (یتبع) السوق مخاطر
 
 ۳لغایة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 شھور
 ٦إلى  ۳

 شھور
شھور إلى  ٦

 سنة
 ۳إلى  ۱

 سنوات
 ۳أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

       
       الموجودات

 ٤۳٫٦۳۷ - - ۱٫۰٤۷ - ٤۲٫٥۹۰ لدى مؤسسات مالیة یداعاتإ
 ۳۲۷٫٦٤۰ ۱۷٤٫۸۲۳ ٦٦٫۰۰۳ ۳٦٫٥۸۸ ۹٫۳٤٥ ٤۰٫۸۸۱ موجودات التمویالت

       مشتراة لغرض التأجیرموجودات 
 ۱۲۰٫۲۰۳ ۱۱۲٫٤۲۳ ۷٫٥۲۸ ۲۳۰ ۷ ۱٥ جار مستحقة)(شاملة أقساط إی

 ۱٦۱٫۳۲٤ ۱٤٥٫۰۹۷ ۱٦٫۲۲۷ - - - استثمارات في أوراق مالیة (صكوك)

       مجموع الموجودات الحساسة لمعدل
 ٦٥۲٫۸۰٤ ٤۳۲٫۳٤۳ ۸۹٫۷٥۸ ۳۷٫۸٦٥ ۹٫۳٥۲ ۸۳٫٤۸٦ الربح

       
       المطلوبات و حسابات االستثمار

 ۱٥۸٫۳٤۹ - - ۱۰۹٫۳۷۳ ۱۷٫٦٦٤ ۳۱٫۳۱۲ سات مالیةمن مؤس یداعاتإ
 ٤۱٫۳٥۷ - - ٤۱٫۳٥۷ - - تمویل متوسط األجل

 ۱۲۰٫٤۷۰ - ۳٤٫٤۰٥ ۲۷٫۷۲۲ ۲۱٫۱٦۳ ۳۷٫۱۸۰ من مؤسسات غیر مالیة وأفراد یداعاتإ
 ۱٫۱۹۹ - - - - ۱٫۱۹۹ حسابات جاریة للعمالء

 ۳٤٦٫۳۷۳ - ۲۰٫۳۰۸ ۹۸٫۸۳۰ ۷۳٫۱۰۲ ۱٥٤٫۱۳۳ حقوق أصحاب حسابات االستثمار
       

       مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار
 ٦٦۷٫۷٤۸ - ٥٤٫۷۱۳ ۲۷۷٫۲۸۲ ۱۱۱٫۹۲۹ ۲۲۳٫۸۲٤ الحساسة لمعدل الربح

 (۱٤٫۹٤٤) ٤۳۲٫۳٤۳ ۳٥٫۰٤٥ (۲۳۹٫٤۱۷) (۱۰۲٫٥۷۷) (۱٤۰٫۳۳۸) فجوة معدل ھامش الربح
 

 المصرفمطلوبات إدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة معدل ھامش الربح عن طریق متابعة حساسیة موجودات و تتم
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 
 نیات العوائد.اإلنخفاض مع منح

 
تجاه إرتفاع أو إنخفاض معدالت الربح (على إفتراض ثبات العوامل المتغیرة األخرى  المصرفیلي تحلیل لحساسیة  فیما

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

نقطة  ۱۰۰ 
إرتفاع أو 

 إنخفاض متوازي

نقطة إرتفاع  ٥۰ 
 أو إنخفاض

    
 ۲۱٦ ±    ٤۳۳±   ۲۰۱۹سمبر دی ۳۱في 
 ٦۷±    ۱٤۹±   ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 
 

تستخدم أدوات مالیة استثماریة قصیرة تقوم إدارة الخزینة بإدارة مراكز مخاطر معدل الربح للَمحافظ غیر التجاریة، حیث 
 إجراء یتم غیر التجاریة. المصرفدارة المركز الناشىء من أنشطة من البنوك إل یداعاتإ لدى البنوك و  یداعاتإ األجل، و
 والطرق توقیت حیث من یقینیة عدم یوجد. عالمي مستوى على الجوھریة األرباح معدالت لمعاییر أساسیین وتعدیل مراجعة
 .بدیلة بمعدالت حالیاً، البنوك بین السائدة المعیاریة األرباح معدالت الستبدال االنتقالیة

 



 

 ۷۷                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
 (یتبع) السوق مخاطر

 
 یستمر بینما. المصرف یبرمھا التي المالیة العقود قیمة على أثر ھناك یكون أن الممكن من ھذه، الیقینیة عدم لحاالت نتیجة

 ذات األدوات تقییم في وتستخدم المالیة، األسواق في مرجعي كمعدل البنوك بین السائدة المعیاریة األرباح معدالت استخدام
 بتقییم یقوم أن المصرف على یجب. البنوك بین السائدة األرباح معدالت  النتھاء المتوقع التاریخ تفوق التي االستحقاق فترات
 لمعدالت المتوقع االنتھاء تاریخ بعد تستحق التي المالیة أدواتھ على األثر بتقییم البنك یقوم، ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في كما. األثر

 .البنوك بین السائدة األرباح
 

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

 دیسمبر: ۳۱صافي تعرضات جوھریة مقیـّمة بالعمالت األجنبیة كما في 
 

 ۲۰۱۹ 
 بما یعادلھا

 بالدینار البحریني

 ۲۰۱۸ 
 بما یعادلھا

 دینار البحرینيبال
    

 ۲۸٫۹۰٥  ۱٤٥٫۸٦۸ دوالر أمریكي*
 ۲۰٫۲۲٦  (٦۳٫۷۳۲) الخلیجي األخرى*عمالت دول مجلس التعاون 

 (٤۰۲)  (۲۸۰) یورو
 ٤٫٦۲۷  ٤٫٦۰۸ دوالر أسترالي

 ۳٫۳۷۹  ۳٫۳۲۲ دینار كویتي
 (٥۷۹)  ۱٫٤٤۳ جنیھ إسترلیني

 ۳۸  ۳۰ روبیة ھندیة
 

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

 .األمریكي
 

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

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

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

 ساسي، معدالت الربح):جمیع العوامل المتغیرة األخرى، وبشكل أ
 

 ۲۰۱۹ 
 بما یعادلھا

 بالدینار البحریني

 ۲۰۱۸ 
 بما یعادلھا

 بالدینار البحریني
    

 ۲۰±       ۱٤±   یورو
 ۲۳۱±       ۲۳۰±   دوالر أسترالي

 ۱٦۹±       ۱٦٦±   دینار كویتي
 ۲۹±       ۷۲±   جنیھ إسترلیني

 ۲±       ۲±   روبیة ھندیة
 

 
 



 

 ۷۸                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 ة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالی
 بآالف الدنانیر البحرینیة                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 

 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥
 

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

 .للمصرفمقارنة بالنتائج العامة والوضع المالي 
 

 رقم ضاحاإلی راجع. قیمتھا في التغیر لمخاطر بالتكلفة تظھر والتي الُمسعّرة غیر األسھم في المجموعة استثمارات تتعرض
 المسعرة غیر األسھم في االستثمار قیمة إنخفاض لتقییم إتخاذھا تم التي والقرارات مةالھا المحاسبیة بالتقدیرات والمتعلق ۲٥

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

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

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

سیاسة معتمدة للقیام  المصرفعلى قسم إدارة المخاطر. لدى  المصرفمسؤولیة تحدید ومراقبة وإدارة المخاطر التشغیلیة في 
 لقیام بھا.المھام حیث تتوافر جمیع البنى التحتیة والتنظیمیة والمادیة لبھذه 

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

لذاتیة ھذه على فترات منتظمة ولجمیع بمواصلة عملیة التقییم ا المصرفوالمؤشرات والمحفزات الرئیسیة لتلك المخاطر. سیقوم 
ً  م إجراء عملیة مراجعةاألقسام التابعة لھ وسیت برنامجاً للحاسب اآللي  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 الم تطورة لمراقبة مخاطر العملیات ألجل ممارسة أفضل إلدارة في إعداد بیانات موثوقة إحصائیا

 المخاطر والحد من اإللتزامات الرأسمالیة.
 

 المال رأس إدارة
بات الحالیة لرأس بصورة شاملة. لتنفیذ المتطل المصرفیقوم مصرف البحرین المركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال 

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

 یة.مجلس الخدمات المالیة اإلسالم
 

 التنظیمي إلى فئتین: المصرفرأس مال  ینقسم

 .(۱)والفئة اإلضافیة  ۱ألولى لرأس المال، وتتضمن فئة حقوق الملكیة العادیة ا الفئة •
على أسھم رأس المال العادیة والتي تستوفي التصنیف كأسھم عادیة لألغراض التنظیمیة،  ۱حقوق الملكیة العادیة  فئة تشمل

اإلحتیاطي القانوني، واألسھم العادیة ة والتي تشمل عالوة إصدار األسھم واإلحتیاطیات العامة وواإلحتیاطیات المعلن
 التسویات بعد المستبقاة األرباح إلى باإلضافة. ثالثة أطراف بھا تمسك والتي للمصرفالصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 

 .المال رأس كفایة ألغراض مختلفة بصورة تـُعالج والتي لملكیةا حقوق تتضمنھا التي والبنود بالشھرة المتعلقة التنظیمیة
 

تمسك بھا أطراف ثالثة والتي  والتي للمصرفاألدوات الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة  (۱)اإلضافیة  الفئة تشمل
 ).(۱)ضافیة (والتسویات التنظیمیة المطبقة إلحتساب الفئة اإل ،(۱)تستوفي معاییر التصنیف ضمن الفئة اإلضافیة 

 
تستوفي معاییر تصنیفھا ضمن الفئة الثانیة لرأس  والتي المصرفوات الصادرة عن الثانیة لرأس المال، وتتضمن األد الفئة •

 للمصرفالمال، وفائض األسھم الناتج من إصدار الفئة الثانیة لرأس المال، واألدوات الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 
 المحتفظ العامة والمخصصات المال، لرأس الثانیة الفئة ضمن تصنیفھا معاییر تستوفي والتي ثالثة أطراف بھا تمسك والتي

 وأغراض الثابتة الموجودات تقییم إعادة من األصول تقییم إعادة وإحتیاطي التمویل على محددة غیر الخسائر مقابل بھا
 .المال لرأس الثانیة الفئة إلحتساب المطبقة التنظیمیة والتسویات األدوات



 

 ۷۹                المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 ر البحرینیةبآالف الدنانی                                                     ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (یتبع)۳٥

 
تنص اللوائح على أوزان مخاطر أعلى لبعض التعرضات التي تفوق الحدود الجوھریة. إن ھذه التسویات التنظیمیة مطلوبة 
 لبعض البنود كالشھرة على حقوق خدمة الرھونات، وموجودات الضرائب المؤجلة، واحتیاطي تحوط التدفقات النقدیة، والربح

 المصرفمطلوبات صندوق منافع التقاعد المحددة، واالستثمار في أسھم من بیع معامالت التورق ذات الصلة، وأصول و
وإجمالي الحیازات المتبادلة في اسھم المؤسسات المصرفیة والمالیة، واالستثمار في أسھم المؤسسات المصرفیة  الخاصة،

حقوق الملكیة العادیة من أسھم  %۱۰أكثر من  المصرفوحیث ال یملك  والمالیة التي ھي خارج نطاق التوحید التنظیمي،
الصادرة لرأس مال المؤسسة، واستثمارات جوھریة في رأس مال المؤسسات المصرفیة والمالیة التي ھي خارج نطاق التوحید 

 التنظیمي.
 

 ألف ۱۳٫۷۲٥: ۲۰۱۸( بحریني دینار ألف ۱٤٫۳٥٦بعمل تسویات تنظیمیة بمبلغ  المصرف، قام ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱في  كما
 .المركزي البحرین مصرف لمتطلبات وفقا) بحریني دینار

 
 بالمخاطر الموزونة الموجودات تحدید یتم و المصرف، دفاتر ضمن أو متاجره دفاتر أساس على المصرف عملیات تصنیف یتم

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

 
 دیسمبر: ۳۱التنظیمي كما في  المصرفمال  لرأسیلي بیان  فیما

 
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱۹ 
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱۸ 
    

 ٦٥۳٫۰٦۷  ٥۳۲٫۷۹۳ بالمخاطرإجمالي الموجودات الموزونة 
    

    الفئة األولى لرأس المال
 ۱۱۲٫٤۰۱  ۹۷٫۲۱٥ فئة حقوق الملكیة العادیة األولى قبل التعدیالت التنظیمیة -
 (۱۳٫۷۲٥)  (۱٤٫۳٥٦) یطرح: التعدیالت التنظیمیة -

 ۹۸٫٦۷٦  ۸۲٫۸٥۹ التعدیالت التنظیمیةد فئة حقوق الملكیة العادیة األولى بع
 -  - )۱فئة اإلضافیة (

 ۷٫۲۸٦  ٥٫۷۲٦ الفئة الثانیة لرأس المال
 ۱۰٥٫۹٦۲  ۸۸٫٥۸٥ إجمالي رأس المال التنظیمي

 الموزونة الموجودات إجمالي من مئویة كنسبة يالتنظیم المال رأس إجمالي
 ۱٦٫۲۳٪  ۱٦٫٦۳٪ بالمخاطر

    
 ۳۹٥٫۰۳٪  ۷۳۳٫۹۳٪ معدل تغطیة السیولھ

 ۸۸٫۳۱٪  ۱۰۸٫٥٪ معدل صافي التمویل المستقر
 ٤٫۷۷  ٥٫٤۰ معدل الرفع المالي

    
 

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

 المال رأس تخصیص
ً في تخصیص رأس المال بین عملیات وأنشطة محددة. یسعى  تـُعتبر ً أساسیا من خالل  المصرفالمتطلبات الرقابیة محركا

في  المصرفلعائد المعّدل على المخاطر وإستیفاء جمیع المتطلبات الرقابیة. إن سیاسة سیاستھ في إدارة رأس المال إلى زیادة ا
 ل مجلس اإلدارة.تخصیص رأس المال خاضعة لمراجعة دوریة من قب

 
 
 



 

 ۸۰                         المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 بآالف الدنانیر البحرینیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في نتھیة للسنة الم

 
 

 اإللتزامات .۳٦
 التي تم التعاقد علیھا ضمن األعمال اإلعتیادیة: المصرفیلي بیان بإلتزامات  فیما

 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۳۳٫۱۹۳  ٦۸٫۸۷٦ إلتزامات غیر مسحوبة لتمدید تمویالت *
 ۱۲٫۸٦٤  ۱۱٫۸۳٦ ضمانات مالیة

 ۸۰٫۷۱۲  ٤٦٫۰٥۷ 
 

 . مدتھ انتھاء قبل التمویل لتمدید المسحوب غیر االلتزام إلغاء في الحق المجموعة تملك* 
 

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

 رأي في. ذلك أمكن متى المشاریع ھذه تمتلك التي الشركات إلى اإللتزامات ھذه نقل المجموعة عادة من. للمصرفاإلعتیادیة 
 من أي أداء نتیجة ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ بتاریخ المجموعة على مستحقة مطلوبات ھناك تكون أن المتوقع غیر من اإلدارة،

 .مشروعاتھا
 
 

 عیة. المسؤولیة اإلجتما۳۷
من صندوق الزكاة  إلى مؤسسات إجتماعیة وخیریة بالوفاء بمسؤولیاتھ اإلجتماعیة عن طریق تقدیم التبرعات المصرف یقوم

 .والجمعیات الخیریة
 

 المقارنة. أرقام ۳۸
 على تؤثر 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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	الاستثمار الذي ينكشف فيه الموكل للمخاطر مباشرة هو الاستثمار الذي تكون فيه مشاركة الوكيل، بالإضافة لأن قابلية تحويل الأداة محدودة ويتعرض المستثمر بشكل رئيسي لمخاطر الموجودات المعنية.  هناك افتراض قابل للدحض، بأن في جميع اتفاقيات وكالات الاستثمار، يتحمل...
	منهجية مدير الاستثمار بالوكالة
	منهجية مدير الاستثمار بالوكالة
	من الممكن تطبيق منهجية مدير الاستثمار بالوكالة عندما، وإذا كانت عقود وكالة الاستثمار تستوفي شروط الأداة القابلة للتحويل، ويخضع الاستثمار للتغيير باستمرار وفقاً لتقديرات وقرارات الوكيل. في حال اختيار هذه المنهجية، يقوم الأصيل (المستثمر) باحتساب الاستثم...
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	يجوز للوكيل الاحتفاظ بترتيبات استثمار متعددة المستويات بناءً على معاملات مستقلة مسموح بها مع الوكيل ذاته. بغض النظر عن متطلبات هذا المعيار فيما يتعلق بترتيبات وكالة الاستثمار، يجب احتساب هذه المعاملات الثانوية بما يتماشى مع متطلبات معايير المحاسبة الم...
	يجب أن يعتبر الوكيل ترتيبات وكالة الاستثمار كشبة أداة حقوق ملكية للأغراض المحاسبية، وذلك إذا كانت أداة وكالة الاستثمار، بموجب اعتبارات إضافية ملحقة بالأداة، خاضعة لجميع مطلوبات الوكيل.
	يجب أن يعتبر الوكيل ترتيبات وكالة الاستثمار كشبة أداة حقوق ملكية للأغراض المحاسبية، وذلك إذا كانت أداة وكالة الاستثمار، بموجب اعتبارات إضافية ملحقة بالأداة، خاضعة لجميع مطلوبات الوكيل.
	ليس من المتوقع أن يكون لهذا المعيار تأثير جوهري على المصرف. سيكون هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2020، مع السماح بالتطبيق المبكر.
	ليس من المتوقع أن يكون لهذا المعيار تأثير جوهري على المصرف. سيكون هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2020، مع السماح بالتطبيق المبكر.
	أحكام انتقالية:
	أحكام انتقالية:
	قد تختار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار، على مثل هذه امعاملات فقط:
	قد تختار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار، على مثل هذه امعاملات فقط:
	أ. التي تم تنفيذها فعلا قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة؛ و
	أ. التي تم تنفيذها فعلا قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة؛ و
	أ. استحقاقاتها الأصلية لا تتجاوز 12 شهراً بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة.
	أ. استحقاقاتها الأصلية لا تتجاوز 12 شهراً بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة.
	ب.
	ب.
	معيار المحاسبة المالي رقم (33) – الاستثمار في الصكوك والأسهم والأدوات المماثلة
	معيار المحاسبة المالي رقم (33) – الاستثمار في الصكوك والأسهم والأدوات المماثلة
	الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض وإفصاحات الاستثمار في الصكوك والأسهم والأدوات المماثلة التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية. ينطبق هذا المعيار على استثمارات المؤسسات سواء كانت في هيئة أدوات دين، أو أسهم حقوق ملكية.  يحل ...
	الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض وإفصاحات الاستثمار في الصكوك والأسهم والأدوات المماثلة التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية. ينطبق هذا المعيار على استثمارات المؤسسات سواء كانت في هيئة أدوات دين، أو أسهم حقوق ملكية.  يحل ...
	يصنف المعيار الاستثمارات إلى عدة أنواع هي استثمارات حقوق الملكية، واستثمارات أدوات الدين، وأدوات استثمارية أخرى. استثمارات حقوق الملكية يجب أن تكون بالقيمة العادلة، ولن تخضع لمخصصات انخفاض القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم (30)- "انخفاض القيمة، ...
	يصنف المعيار الاستثمارات إلى عدة أنواع هي استثمارات حقوق الملكية، واستثمارات أدوات الدين، وأدوات استثمارية أخرى. استثمارات حقوق الملكية يجب أن تكون بالقيمة العادلة، ولن تخضع لمخصصات انخفاض القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم (30)- "انخفاض القيمة، ...
	يمكن تصنيف وقياس الاستثمارات بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خلال حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل. تعتمد فئات التصنيف الآن على اختبارات نموذج العمل، ولن يسمح بإعادة التصنيف إلا في حال تغيير نموذج العمل، وسيتم تطبيقه بأثر مست...
	يمكن تصنيف وقياس الاستثمارات بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خلال حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل. تعتمد فئات التصنيف الآن على اختبارات نموذج العمل، ولن يسمح بإعادة التصنيف إلا في حال تغيير نموذج العمل، وسيتم تطبيقه بأثر مست...
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	معيار المحاسبة المالي رقم (33) – الاستثمار في الصكوك والأسهم والأدوات المماثلة (يتبع)
	معيار المحاسبة المالي رقم (33) – الاستثمار في الصكوك والأسهم والأدوات المماثلة (يتبع)
	أحكام انتقالية:
	أحكام انتقالية:
	سيكون المعيار قابلاً للتطبيق بأثر رجعي. على الرغم من ذلك، فإن الأثر التراكمي، إن وجد، المنسوب لأصحاب المصلحة الذين يتحملون الربح أو الخسارة، بما في ذلك حاملي حسابات الاستثمار للفترات السابقة، يجب تعديله مع احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتعلق به...
	سيكون المعيار قابلاً للتطبيق بأثر رجعي. على الرغم من ذلك، فإن الأثر التراكمي، إن وجد، المنسوب لأصحاب المصلحة الذين يتحملون الربح أو الخسارة، بما في ذلك حاملي حسابات الاستثمار للفترات السابقة، يجب تعديله مع احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتعلق به...
	لا يزال المصرف يقدر تأثير تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة. سيكون هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2020، مع السماح بالتطبيق المبكر.
	لا يزال المصرف يقدر تأثير تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة. سيكون هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2020، مع السماح بالتطبيق المبكر.
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	د)   موجودات التمويلات
	د)   موجودات التمويلات
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	م) إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية
	م) إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	تمثل حقوق أصحاب حسابات الاستثمار أموالاً تحتفظ بها المجموعة  في حسابات استثمار غير مقيدة، وله حرية التصرف في استثمارها. يخول أصحاب حسابات الاستثمار المجموعة باستثمار أموالهم بالطريقة التي تراها مناسبة من غير وضع قيود من حيث المكان والطريقة والغرض من ا...
	تمثل حقوق أصحاب حسابات الاستثمار أموالاً تحتفظ بها المجموعة  في حسابات استثمار غير مقيدة، وله حرية التصرف في استثمارها. يخول أصحاب حسابات الاستثمار المجموعة باستثمار أموالهم بالطريقة التي تراها مناسبة من غير وضع قيود من حيث المكان والطريقة والغرض من ا...
	تحتسب المجموعة 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...
	تحتسب المجموعة 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...
	تفرض المجموعة 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.
	تفرض المجموعة 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، إن وجدت. إحتياطي معادلة الأرباح هو المبلغ الذي تخصصه المجموعة من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم المضارب، وذلك بهدف المحافظة على مستوى م...
	تظهر حسابات الاستثمار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة الأرباح ومخاطر الاستثمارات، إن وجدت. إحتياطي معادلة الأرباح هو المبلغ الذي تخصصه المجموعة من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم المضارب، وذلك بهدف المحافظة على مستوى م...
	تمثل حسابات الاستثمار المقيدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب هذه الحسابات المقيدة وما شابهها حيث تقوم المجموعة بصفتها مدير استثمار بإدارتها إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. يتم استثمار أموال حسابات الاستثمار المقيدة في مشاريع محددة بناءاً على توج...
	تمثل حسابات الاستثمار المقيدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب هذه الحسابات المقيدة وما شابهها حيث تقوم المجموعة بصفتها مدير استثمار بإدارتها إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. يتم استثمار أموال حسابات الاستثمار المقيدة في مشاريع محددة بناءاً على توج...
	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...
	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...
	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...
	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...
	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...
	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.
	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.
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك، تُجَنّب جميع الإيرادات المخالفة للشريعة الإسلامية إلى حساب الأعمال الخيرية التي تستخدمها المجموعة في أعمال الخير.
	تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك، تُجَنّب جميع الإيرادات المخالفة للشريعة الإسلامية إلى حساب الأعمال الخيرية التي تستخدمها المجموعة 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....
	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
	(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...
	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...
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	(2) منافع نهاية الخدمة
	(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...
	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...
	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...
	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...
	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...
	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...
	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.
	تصنف هذه المنافع على أساس "نظام منافع محددة" ويتم إحتساب أي زيادة أو نقص فيها في بيان الدخل.
	يوجد لدى المجموعة كذلك نظام توفير إختياري للموظفين، حيث يساهم المجموعة والموظفون شهرياً بنسبة مئوية ثابتة من الراتب. تتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمناء أعضاؤه موظفون في المجموعة. يصنف هذا البرنامج في طبيعته كنظام إشتراكات محددة، ويتم إحتساب مساه...
	يوجد لدى المجموعة كذلك نظام توفير إختياري للموظفين، حيث يساهم المجموعة والموظفون شهرياً بنسبة مئوية ثابتة من الراتب. تتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمناء أعضاؤه موظفون في المجموعة. يصنف هذا البرنامج في طبيعته كنظام إشتراكات محددة، ويتم إحتساب مساه...
	(3) برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسهم المصرف
	(3) برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسهم المصرف
	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...
	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.
	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.
	تحتسب أرباح الأسهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة كمطلوبات في الفترة التي يتم الإعلان عنها.
	يتم مقاصة 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 مقاصة 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 المجموعة يمكن قياسها بطريقة موثوقة مع إحتمال الحاجة لتدفقات ذات منافع إقتصادية يتم من خلالها سداد تلك الإلتزامات.
	يتم إحتساب مخصصات، بناءاً على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أو حُكمية على المجموعة يمكن قياسها بطريقة موثوقة مع إحتمال الحاجة لتدفقات ذات منافع إقتصادية يتم من خلالها سداد تلك الإلتزامات.
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	5. السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	غ) برنامج حماية الودائع وحسابات أصحاب الاستثمار
	غ) برنامج حماية الودائع وحسابات أصحاب الاستثمار
	يتم تغطية الأموال التي تحتفظ بها لدى المجموعة 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.
	يتم تغطية الأموال التي تحتفظ بها لدى المجموعة 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 المجموعة وتخضع لإستبعادات معينة ومحددة، وسقف لمجموع المبالغ وغيرها من الأنظمة المتعلقة بتأسيس برنامج حماية الودائع ومجلس حماية الودائع.
	يطبق البرنامج على كل الحسابات المستحقة التي يحتفظ بها لدى المجموعة وتخضع لإستبعادات معينة ومحددة، وسقف لمجموع المبالغ وغيرها من الأنظمة المتعلقة بتأسيس برنامج حماية الودائع ومجلس حماية الودائع.
	أأ)   استرداد حيازة الموجودات
	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.
	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.
	أ ب)   تمويل متوسط الأجل
	أ ب)   تمويل متوسط الأجل
	يمثل التمويل المتوسط الأجل تمويل تم الحصول عليه من خلال عقد مرابحة. يتم إحتساب التمويل في تاريخ التعاقد ويسجل بالتكلفة المطفأة.
	يمثل التمويل المتوسط الأجل تمويل تم الحصول عليه من خلال عقد مرابحة. يتم إحتساب التمويل في تاريخ التعاقد ويسجل بالتكلفة المطفأة.
	حساب الإحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر لأغراض العمليات اليومية.
	حساب الإحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر لأغراض العمليات اليومية.
	حساب الإحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر لأغراض العمليات اليومية.
	حساب الإحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر لأغراض العمليات اليومية.
	حساب الإحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر لأغراض العمليات اليومية.
	حساب الإحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر لأغراض العمليات اليومية.
	7. إيداعات لدى مؤسسات مالية
	7. إيداعات لدى مؤسسات مالية
	(15)
	(50)
	(1)
	(2)
	بلغ متوسط الربح السنوي على الإيداعات لدى مؤسسات مالية لسنة 2019 نسبة 3.07% (31 ديسمبر 2018: 2.92%).
	بلغ متوسط الربح السنوي على الإيداعات لدى مؤسسات مالية لسنة 2019 نسبة 3.07% (31 ديسمبر 2018: 2.92%).
	بلغت الإيداعات  المالية المستحقة خلال 90 يوم أو أقل لا شيء دينار بحريني (31 ديسمبر 2018: 42.590 دينار بحريني).
	بلغت الإيداعات  المالية المستحقة خلال 90 يوم أو أقل لا شيء دينار بحريني (31 ديسمبر 2018: 42.590 دينار بحريني).
	8. موجودات التمويلات
	8. موجودات التمويلات
	104
	3.541
	1.733
	2.054
	362.401
	349.663
	(38.046)
	(22.023)
	الحركة في مخصصات الإنخفاض في القيمة كما يلي:
	الحركة في مخصصات الإنخفاض في القيمة كما يلي:
	4.762
	3.695
	(20)
	(1.221)
	(161)
	256
	-
	-
	4.581
	2.730
	2.647
	9.621
	2.545
	(4.792)
	(430)
	(1.134)
	-
	-
	4.762
	3.695
	9. استثمارات في الصكوك
	9. استثمارات في الصكوك
	195.061
	161.327
	1.317
	1.317
	(1.328)
	(1.320)
	195.050
	161.324
	* صكوك بقيمة 48.888 ألف دينارمرهونة مقابل تمويل متوسط الأجل بقيمة 41,357 ألف دينار بحريني  التي تم سدادها خلال السنة. (راجع الإيضاح 16)
	* صكوك بقيمة 48.888 ألف دينارمرهونة مقابل تمويل متوسط الأجل بقيمة 41,357 ألف دينار بحريني  التي تم سدادها خلال السنة. (راجع الإيضاح 16)
	10. موجودات مشتراة لغرض التأجير
	10. موجودات مشتراة لغرض التأجير
	138.952
	119.995
	53.688
	31.446
	(24.331)
	(12.489)
	168.309
	138.952
	30.274
	22.802
	16.714
	11.400
	(7.776)
	(3.928)
	11.   استثمارات في أسهم حقوق الملكية
	11.   استثمارات في أسهم حقوق الملكية
	11.174
	13.148
	11.
	11.
	11.
	11.
	12. استثمارات عقارية
	12. استثمارات عقارية
	4.524
	4.575
	776
	765
	5.443
	6.415
	6.714
	15.   إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
	15.   إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
	82.994
	72.145
	16.   تمويل متوسط الأجل
	16.   تمويل متوسط الأجل
	17.  مطلوبات أخرى
	17.  مطلوبات أخرى
	*خلال الربع الأخير، قدم البنك خطة تقاعد تطوعية لموظفيه. في 31 ديسمبر 2019 ، بلغ إجمالي تكلفة إعادة التخفيض 825 ألف دينار بحريني.
	*خلال الربع الأخير، قدم البنك خطة تقاعد تطوعية لموظفيه. في 31 ديسمبر 2019 ، بلغ إجمالي تكلفة إعادة التخفيض 825 ألف دينار بحريني.
	الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة هي صافي مخصص انخفاض القيمة البالغ 268 ألف دينار بحريني (2018: 380 ألف دينار بحريني).
	الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة هي صافي مخصص انخفاض القيمة البالغ 268 ألف دينار بحريني (2018: 380 ألف دينار بحريني).
	18.  حقوق أصحاب حسابات الأستثمار
	18.  حقوق أصحاب حسابات الأستثمار
	*كما في 31 ديسمبر 2019، تمثل هذه الأسهم 47% من رأس مال المصرف (2018: 47%) الذي تم الإحتفاظ بها في شركة أصول المصرف الخليجي التجاري نيابة عن مجموعة جي إف إتش المالية، والتي تعتبر الشركة الأم للمصرف، لأغراض التقارير المالية.
	*كما في 31 ديسمبر 2019، تمثل هذه الأسهم 47% من رأس مال المصرف (2018: 47%) الذي تم الإحتفاظ بها في شركة أصول المصرف الخليجي التجاري نيابة عن مجموعة جي إف إتش المالية، والتي تعتبر الشركة الأم للمصرف، لأغراض التقارير المالية.
	20.  إيراد من الصكوك
	20.  إيراد من الصكوك
	22.  مصروفات تشغيلية  أخرى
	22.  مصروفات تشغيلية  أخرى
	23.  صافي مخصصات الإنخفاض في القيمة
	23.  صافي مخصصات الإنخفاض في القيمة
	24.  نظام حوافز الموظفين بالأسهم
	24.  نظام حوافز الموظفين بالأسهم
	26.  موجودات تحت الإدارة
	26.  موجودات تحت الإدارة
	27.  معاملات مع أطراف ذات علاقة
	27.  معاملات مع أطراف ذات علاقة
	27.  معاملات مع أطراف ذات علاقة (يتبع)
	27.  معاملات مع أطراف ذات علاقة (يتبع)
	27.  معاملات مع أطراف ذات علاقة (يتبع)
	27.  معاملات مع أطراف ذات علاقة (يتبع)
	27.  معاملات مع أطراف ذات علاقة (يتبع)
	28.  العائد لكل سهم
	28.  العائد لكل سهم
	29.  هيئة الرقابة الشرعية
	29.  هيئة الرقابة الشرعية
	30.  الزكــاة
	30.  الزكــاة
	31.  بيان القطاع
	31.  بيان القطاع
	إيراد من موجودات التمويلات وموجودات
	مشتراة لغرض التأجير
	إيراد من إيداعات لدى مؤسسات مالية
	إيراد من الصكوك
	إيراد من استثمارات في أسهم حقوق ملكية
	رسوم وإيرادات أخرى
	إيراد من موجودات التمويلات وموجودات
	مشتراة لغرض التأجير
	إيراد من إيداعات لدى مؤسسات مالية
	إيراد من الصكوك
	إيراد من استثمارات في أسهم حقوق ملكية
	رسوم وإيرادات أخرى
	33.تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحسابات الاستثمار المقيدة
	33.تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحسابات الاستثمار المقيدة
	33. تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحسابات الاستثمار المقيدة (يتبع)
	33. تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحسابات الاستثمار المقيدة (يتبع)
	33. تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحسابات الاستثمار المقيدة (يتبع)
	33. تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحسابات الاستثمار المقيدة (يتبع)
	33. تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحسابات الاستثمار المقيدة (يتبع)
	33. تمركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحسابات الاستثمار المقيدة (يتبع)
	34.القيمة العادلة
	34.القيمة العادلة
	34. القيمة العادلة (يتبع)
	34. القيمة العادلة (يتبع)
	35. إدارة المخاطر
	35. إدارة المخاطر
	35. إدارة المخاطر (يتبع)
	35. إدارة المخاطر (يتبع)
	35. إدارة المخاطر (يتبع)
	35. إدارة المخاطر (يتبع)
	35. إدارة المخاطر (يتبع)
	35. إدارة المخاطر (يتبع)
	-
	-
	33.624
	6.790
	9
	6.867
	30.049
	4.047
	18
	1.858
	3.566
	7.752
	229.041
	12.117
	87
	1.780
	262.761
	27.554
	(4.581)
	(2.730)
	258.180
	24.824
	-
	-
	12.648
	7.501
	-
	3.272
	11.220
	7.462
	1.428
	2.609
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