
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب. م.المصرف الخليجي التجاري ش
  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠

  المختصرة  المرحليةالمالية الموحدة  المعلومات
   

 
  
  

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

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

  رئيس مجلس اإلدارة  - جاسم محمد الصديقي :  أعضاء مجلس اإلدارة 
  رئيس مجلس اإلدارة  نائب - خليفة   لآ عيسى بن أحمد  الشيخ    
  الريّسأحمد  هشام    
  رياض عيد اليعقوب    
             )٢٠٢١يناير  ٢٥استقال في  ( باخريمصطفى غازي      
  ) ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٣تم التعيين في  (  مصبح سيف المطيري    
  )٢٠٢٠سبتمبر   ٢٣تم التعيين في  عيسى عبدهللا زينل (    
  ) ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٣تم التعيين في  مازن ابراهيم عبدالكريم (    
  )٢٠٢٠نوفمبر   ١٩صالح عبد شريف (تم التعيين في     
  ) ٢٠٢٠ديسمبر  ١٠في  حسين سيد علي الحسيني (تم التعيين    
      

  سطام سليمان القصيبي :  الرئيس التنفيذي 
      

  محمد عبدهللا صالح :  سكرتير مجلس اإلدارة 
      

  البحرين  - جي فخرو  إم بي  كي :  الحسابات مدققو



  ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

 المالية الموحدة المرحلية المختصرة  المعلومات
    ٢٠٢١يونيو  ٣٠ي أشهر المنتهية فللستة 

  
  
  

    الصفحة                      المحــتويات
    

  
                

   ١    المختصرة  المرحلية  الموحدة المالية عن مراجعة المعلومات المستقلين تقرير مدققي الحسابات
                   

                  المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   
  
      ٢                المركز المالي الموحد المختصربيان 

  ٣                  بيان الدخل الموحد المختصر
  ٥ -  ٤            بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

  ٦               بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
     ٧          بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد المختصر 

      ٨        الموحد المختصر  والزكاة األعمال الخيرية در واستخدامات صندوقبيان مصا
 ٣٥-  ٩          إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

  
 ٣٨ -  ٣٦                ١٩- كوفيد  -  إضافيةإفصاحات 

 
  









  ٤                                              ب.م.تجاري شلاجي لخليمصرف الا
  

  المختصر  التغيرات في حقوق الملكية الموحد  بيان
  البحرينية لدنانيربآالف ا                                          ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  ة أشهر المنتهيةستلل
  
  لمساهمي الشركة األم  لعائدةحقوق الملكية ا  (مراجعة) ٢٠٢١ يونيو  ٣٠

غير   ةحص
  مسيطرة 

مجموع حقوق 
  رأس المال   الملكية

إحتياطي  
  قانوني 

  أسهم
  خزينة

تياطي  حا
العادلة  القيمة

  لالستثمارات

مضاربة  
  ثانوية  

(رأس مال 
 إضافي من
  لى)الفئة األو

  اح أرب
  المجموع   اةقبمست

 ١٥٢٫٠٣٥ ١٠٫٢٢٥ ١٤١٫٨١٠ ٧٫٨٦٣  ٤٧٫٢٢٢  ٣٤٨  (١١٫٨٥٩)  ٩٫٠٢٤  ٨٩٫٢١٢  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 

           مالحظة(ال ٣٢ لية رقمتأثير تطبيق معيار المحاسبة الما
٣))(I((٢٣ - ٢٣ ٢٣ - - - - -  ب 

 ١٥٢٫٠٥٨ ١٠٫٢٢٥ ١٤١٫٨٣٣ ٧٫٨٨٦ ٤٧٫٢٢٢ ٣٤٨ (١١٫٨٥٩) ٩٫٠٢٤ ٨٩٫٢١٢ المعاد صياغتةالرصيد 

 - - -  قيمة العادلةال يفكة لحرا
 

(٩٤) 
 
- - (٩٤) - (٩٤) 

 ٥٫٩٧٤ (٣٣) ٦٫٠٠٧ ٦٫٠٠٧ - - -  -  -  ربح الفترة 
             رادات والمصروفات اإلي مجموع

 ٥٫٨٨٠ (٣٣) ٥٫٩١٣ ٦٫٠٠٧ - (٩٤) -  -  -  المحتسبة للفترة
 (٦٧) - (٦٧) - - - (٦٧) - -  شراء أسهم خزينة

 ٦٩ - ٦٩ ٦٩ - - - - -  طة حوافز إصدار أسهم وفق برنامج خ
 (٣٫٠٠٠) - (٣٫٠٠٠) (٣٫٠٠٠) - - - - -  أرباح موزعة على رأس المال اإلضافي من الفئة األولى

 (٢٢٩) - (٢٢٩) (٢٢٩) - - - - -  لزكاةالمحّول إلى صندوق ا

 ١٥٤٫٧١١ ١٠٫١٩٢ ١٤٤٫٥١٩ ١٠٫٧٣٣ ٤٧٫٢٢٢ ٢٥٤ (١١٫٩٢٦) ٩٫٠٢٤ ٨٩٫٢١٢  ٢٠٢١ نيويو ٣٠الرصيد في 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

ً ءاً أساسزج ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من    .المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  المعلومات من هذه يا



  ٥                                              ب.م.تجاري شال ي جخليف الالمصر
  

  المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
  بحرينيةنير البآالف الدنا                                           ٢٠٢١ ونيوي ٣٠في  ة أشهر المنتهيةستلل
  
  
  ملمساهمي الشركة األ لعائدةحقوق الملكية ا  (مراجعة)  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

غير   ةحص
  ةمسيطر

مجموع حقوق  
  رأس المال   الملكية

إحتياطي 
  قانوني

  أسهم
  خزينة

 
 يمةقلي ااطتياح

العادلة 
  رات ثمالالست

مضاربة ثانوية 
(رأس مال  
إضافي من  
  الفئة األولى) 

  أرباح  
  المجموع   مستبقاة

 ٨٧٬٩٠٧ ٢٬٢٠٠ ٨٥٬٧٠٧   )١٥٬٧٨٨(  -  -    )١١٬٧٣٠(  ٨٬٢٢٥  ١٠٥٬٠٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 

  - -  -  القيمة العادلةة في الحرك
 

(٢٢٦) 
 
- -  (٢٢٦) - (٢٢٦) 

 ٥٫٦٨٥ (٢٤) ٥٫٧٠٩ ٥٫٧٠٩ - - -  -  -  ربح الفترة 
               وفاتمجموع اإليرادات والمصر

 ٥٫٤٥٩ (٢٤) ٥٫٤٨٣ ٥٫٧٠٩ - (٢٢٦) -  -  -  رةالمحتسبة للفت
             إصدار رأس  مال إضافي من الفئة 

 ٧٢٫٠٠٠ - ٧٢٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠ ٦٠٫٠٠٠ - -  -  -  )١٦األولى (إيضاح 
           إضافي من   أس  مالدار رصإتكلفة 

 (١٢٫٩٤٠)  (١٢٫٩٤٠) - (١٢٫٩٤٠) - - - -  ) ١٦الفئة األولى (إيضاح 
 (٩٫٥٣٦) - (٩٫٥٣٦) (٩٫٥٣٦) - - -  -  -  ) ٢ارة التعديل (إيضاح سخ

 ٧٩١ - ٧٩١ ٧٩١ - - -  -  -  ب)) (٢اح (إيض دعم حكومي
 - - - ١٥٫٧٨٨ - - -  -  (١٥٫٧٨٨)  ) ١٥إيضاح تخفيض رأس المال (
  (٣٥)   - (٣٥) - - - (٣٥) -  -   شراء أسهم خزينة

 (٢١٨) - (٢١٨) (٢١٨) - - - -  -   حّول إلى صندوق الزكاةالم

  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الرصيد في 
١٤٣٫٤٢٨ ٢٫١٧٦ ١٤١٫٢٥٢ ٨٫٧٤٦ ٤٧٬٠٦٠ (٢٢٦) (١١٫٧٦٥) ٨٬٢٢٥ ٨٩٫٢١٢ 

  
  
  
  
  
  

ً  ٢٧إلى  ١المرفقة من   تاحاإليضتشكل ا ً  جزءا .المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  المعلومات من هذه أساسيا



  ٦                   ب.م.ش المصرف الخليجي التجاري 
  

          بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
  ينية بآالف الدنانير البحر                       ٢٠٢١يونيو  ٣٠في  ة أشهر المنتهيةتسلل
  
  يونيو  ٣٠    

٢٠٢١  
  مراجعة)(

  يونيو ٣٠ 
٢٠٢٠  

  (مراجعة) 
        ة التشغيلشطنأ

 (١٢٧)   ٦٫٣٩١   التمويالت، صافي موجوداتإلى)  (مدفوعة/ من   مبالغ مستلمة
 ٤٫٩٣٢   (٣٫٥١٧)    افيمستلمة من شراء موجودات لغرض التأجير، ص / مبالغ (مدفوعة) 
 ٣٥٢   ٩٧   جلقصيرة األ إيداعاتإيراد مستلم من 

 (٩٫٥٠٢)   (٨٫٣٩٥)    ب حسابات االستثمارباح مدفوعة ألصحارأ
 (١٢٣٫٢٦٥)   ٢١٫٤٤٤    حسابات االستثمار، صافي من أصحاب (مسحوبة)  مبالغ مستلمة /

 (٨٫٥١٠)   (٦٫٥٨٦)    مبالغ مدفوعة للمصروفات 
 ١٫٢٠٩   ١٫٥٠٣  تلمة أخرى غ مسمبال

 (٤٦)   (٤٦٢)    خيريةمساهمات مدفوعة لجمعيات 
 (٦٫٩٦٩)   ٢٫٢٩٤   من حسابات جارية للعمالء، صافي  )مسحوبة( مبالغ مستلمة /

 (٨٫٩٥٥)   ١٧٫٠٤٦  يمن مؤسسات مالية، صاف(مبالغ مسحوبة)   / إيداعات
 ٣٠٫٨٦١   (١٦٫٤١٢)  من مؤسسات غير مالية، صافي  إيداعاتمستلمة من  /مسحوبة) (مبالغ 

 ١٢٫٦٩٦   ٤٠٦   ى مصرف البحرين المركزي اطي لداالحتيلحساب ا من مستلماتصافي 
 (٥٫٧٦٧)   (٦٫٢٤٣)   تيداعاعلى اإلفوعة دم ل ويتمت مصروفا

 (١١٣٫٠٩١)   ٧٫٥٦٦   لالتشغيصافي التدفقات النقدية  الناتجة من / (المستخدمة في) أنشطة 
      

        أنشطة االستثمار
 (٤٥٫٩٧١)   (١٢٤٫٤٤٢)   ك صكو ءاشر

 ١٠٫٤٥٣   ١٠٠٫١٤٤  صكوك تسوية / بيعمبالغ مستلمة من  
 ٦٫٠٦٢   ٦٫٩٥٨   أرباح مستلمة من صكوك 

 (١٨)   -   ت شراء استثمارا
 -   ٧٬٣٢١  مبالغ مستلمة من بيع / تسوية استثمارات

 ٧٢٨   ٢٤٣   عقارية راتثمااستبيع  باحرأ
  ٢٠٢   ٥١٩   في أوراق مالية من إستثمارات أرباح
 (٨٣)   (٣٢٠)   صافي ،رات ومعداتعقا  شراء

 (٢٨٫٦٢٧)   (٩٫٥٧٧)   الستثمارالمستخدمة في أنشطة ا لنقديةصافي التدفقات ا
       
      التمويل طة شنأ

 (٣٥)   ٥٥   يصاف  ،أسهم خزينة
 ٧٩٫٦٣٦   ١٫٥٠٣   سحب قروض ألجل

 ١١٫٤٤٧   -   أس الماللفئة األولى لرنقد مستلم من ا
 -   (٣٫٠٠٠)   ضافي من الفئة األولىال اإل أرباح موزعة على رأس الم

 (١٥٦)   (٥٤٥)   مصروفات تمويل مدفوعة على  قروض ألجل
 ٩٠٫٨٩٢   (١٫٩٨٧)  الناتجة من أنشطة التمويل ة في) /لمستخدمالنقدية (اصافي التدفقات 

       
  (٥٠٫٨٢٦)    (٣٫٩٩٨)   الفترةفي النقد وما في حكمه خالل  النقصصافي 

 ١٤٤٫٤٥٤   ٨٥٫٣٢٣   رةالنقد وما في حكمه كما في بداية الفت
 ٩٣٫٦٢٨   ٨١٫٣٢٥   ا في نهاية الفترةمد وما في حكمه كنقال
         

         *على:وما في حكمه يشتمل النقد 
         اإلحتياطي لدى مصرف لحساب نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منه ا

 ٨٣٫٥٩٢   ٥٤٫١٨١   )**البحرين المركزي 
 ١٠٫٠٣٦   ٢٧٫١٤٤   لدى مؤسسات مالية تاعدايإ

   ٩٣٫٦٢٨    ٨١٫٣٢٥  
  . ينيربح رينا د  فلأ ٤ بمبلغ  قعةولمتا الئتمانيةا رلخسائا بإجمالي ر هظي حكمه في  ماو النقد *
  
ً  ٢٧ى لإ ١المرفقة من   يضاحاتكل اإلشت  .لية المختصرةمرحلا  دةموحلاالمالية  المعلومات من هذه جزءاً أساسيا



  ٧                                        ب.م.جاري شخليجي التالمصرف ال
  

  الموحد المختصرة المقيداالستثمار في حسابات  بيان التغيرات 
  نية البحري ف الدنانيربآال                                                                                                                    ٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  للستة

  

  ٢٠٢١  يونيو ٣٠ الرصيد كما في  كة خالل الفترةحرال  ٢٠٢١يناير  ١يد كما في رصلا  ة)عراج(م ٢٠٢١يونيو  ٣٠
  

عدد 
الوحدات 
  (باآلالف)

متوسط  
يمة الق

 للسهم
(بالدينار 
  البحريني)

المجموع 
(بآالف 
الدنانير 

  رينية) البح

ستثمارات/ ا
(سحوبات) 

بآالف (
الدنانير 
  البحرينية) 

إعادة تقييم  
(بآالف 

 انيرالدن
  رينية) حبال

إجمالي 
الدخل 
(بآالف 
الدنانير 
  ة) البحريني

أرباح أسهم  
مدفوعة 
(بآالف 
الدنانير 
  البحرينية) 

رسوم  
  مصرفال

كوكيل 
آالف (ب
انير الدن

  البحرينية) 

مصروفات  
إدارية 
(بآالف 
الدنانير 

  ة) بحرينيال

عدد 
الوحدات 

  ف)(باآلال

متوسط  
القيمة 
للسهم 

(بالدينار 
  البحريني)

 المجموع
 الف(بآ
لدنانير ا

  ة) البحريني
                          

              ) ١م. (ريا تثمار ذ.م.سفانا لالس
 ٦٫٢٥٤ ١٫٠٠ ٦٫٢٥٤ - - - - - - ٦٫٢٥٤ ١٫٠٠ ٦٫٢٥٤  ١٢ NSو

              . لعقارية ذ.م.متثمارات االسن لشاد
 ٣٫٤٣٤ ١٫٠٠ ٣٫٤٣٤ - - - - - - ٣٫٤٣٤ ١٫٠٠ ٣٫٤٣٤  ) ٥(ريا 

  ١٫٠٢٣  ٠٫٣٩  ٢٫٦٣٣  -  -  -   ٤٥  ٢  (١٧)  ٩٩٣  ٠٫٣٨  ٢٫٦٣٣  )٦شركة لوكاتا المحدودة (ريا 

      ١٠٫٧١١     - - -  ٤٥ ٢ (١٧) ١٠٫٦٨١ 
  

  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ رصيد كما فيلا  خالل الفترة ركةالح  ٢٠٢٠يناير  ١رصيد كما في لا  عة) مراج( ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
  

عدد 
الوحدات 
  (باآلالف)

متوسط  
 القيمة
للسهم 
ينار (بالد

  البحريني)

المجموع 
(بآالف 
الدنانير 
  البحرينية) 

 ارات/استثم
(سحوبات) 

(بآالف 
الدنانير 
  البحرينية) 

تقييم   إعادة
(بآالف 
الدنانير 

  ) ةينيلبحرا

إجمالي 
الدخل 
(بآالف 
 الدنانير

  البحرينية) 

  أسهم أرباح
مدفوعة 
(بآالف 
الدنانير 
  البحرينية) 

رسوم  
  مصرفال

كوكيل 
ف (بآال

الدنانير 
  لبحرينية) ا

مصروفات  
إدارية 
(بآالف 
الدنانير 
  ة) البحريني

 عدد
وحدات ال

  (باآلالف)

متوسط  
القيمة 
للسهم 
 (بالدينار
  البحريني)

المجموع 
ف (بآال
ر يندناال

  البحرينية) 
                          
 ٦٫٢٥٤ ١٫٠٠ ٦٫٢٥٤ - - - - - - ٦٬٢٥٤ ١٫٠٠ ٦٬٢٥٤  ) ١م.م. (ريا انا لالستثمار ذ.فس
              ١٢ NSو

 ٣٫٤٣٤ ١٫٠٠ ٣٫٤٣٤ - - - - - - ٣٬٤٣٤ ١٫٠٠ ٣٬٤٣٤  شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م. 
              ) ٥(ريا 

  ٩٩٣  ٠٫٣٨  ٢٫٦٣٣  -  -  -  -  -  -  ٩٩٣  ٠٫٣٨  ٢٬٦٣٣  )٦ ريادة (شركة لوكاتا المحدو

      ١٠٫٦٨١     - - - - - - ١٠٬٦٨١ 
  

ً جزء ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من   .المرحلية المختصرة الموحدةية لاالم ماتالمعلو من هذه اً أساسيا



 

  ٨                          ب.م.لتجاري شالمصرف الخليجي ا
  

  الموحد المختصر والزكاة عمال الخيريةبيان مصادر وإستخدامات صندوق األ
  ة بآالف الدنانير البحريني                      ٢٠٢١ ويوني ٣٠في  ة أشهر المنتهيةستلل
  
  

  
للستة أشهر 

  ٣٠ في  المنتهية
  نيو وي

للستة أشهر   
 ٣٠ تهية فيالمن

  يونيو
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 
  (مراجعة)    (مراجعة)  
      

      والزكاةعمال الخيرية مصادر صندوق األ
  ٧١٤   ٦٩٦  يناير ١الرصيد كما في 

  ٢١٨   ٢٢٩ مصرف ل القب من ماتمساه
  ٣٦   ٦  سالميةإيرادات مخالفة للشريعة اإل

  ٩٦٨  ٩٣١  درلمصامجموع ا
        

        والزكاةة األعمال الخيري استخدامات صندوق
  (٤٦)  (٤٦٢)  تبرعات لمؤسسات خيرية

  (٤٦)  (٤٦٢)  تمجموع االستخداما
        
  ٩٢٢  ٤٦٩ كما في نهاية الفترةكاة والزة صندوق األعمال الخيريلالرصيد غير الموزع  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

ً  ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من     .صرةالمرحلية المخت الموحدةالمالية  المعلومات من هذه جزءاً أساسيا
  
  
 



 

  ٩                         ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  رة ة الموحدة المرحلية المختصيللما ات ااحات حول المعلومإيض
 بآالف الدنانير البحرينية                                                  ٢٠٢١يونيو ٣٠ ية في أشهر المنته للستة
  

  ة المنشأتقرير  ١

الخليجي شر  ي جارالت  المصرف  هو  ("المصرف")،  مساش.م.ب  تأسسكة  بحرينية،  بتاريخ              همة  البحرين  مملكة  في  ت 
رين ف البح. يعمل المصرف بموجب ترخيص ممنوح من قبل مصر٥٥١٣٣اري رقم ل التجوتحمل السج ٢٠٠٤نوفمبر  ٢٤

    ين.لبحردرجة في بورصة اأسهم المصرف مُ  المركزي كمصرف إسالمي في قطاع التجزئة.
  

بنسبة   مملوك  مجموعة  ٦٩٫٠٦المصرف  قبل  من  المالي%  إتش  إف  استثماري جي  بنك  وهي  األم)،  (الشركة  ش.م.ب  ة 
عنبحريني   صادرة  بالجملة  إسالمية  مصرفية  رخصة  بموجب  البحرين    يعمل  بورصة  المركزمصرف  في  ومدرج  ي، 

  .   وسوق دبي المالي البحرين، وسوق الكويت لألوراق المالية،
   

  مل  والشركات التابعة له (معاً "المجموعة").  للمصرفالمالية    لوماتمعالعلى    المختصرة  ةالمالية المرحلي  المعلوماتل  تمشت
كما هو مذكور في البيانات المالية السنوية الموحدة زميلة  تكن هناك تغييرات في ممتلكات المجموعة في الشركات التابعة وال

    .٢٠٢٠  ريسمبد  ٣١المنتهية في للسنة 

       
الفترة،    د بع عن  ٢٠٢١يوليو    ٨في    و نهاية  األم  الشركة  أعلنت  لألسهم  تقديم    تمالية إح،  طوعيًا  عن الصادر عرًضا    ة 
تاريخ  ا في  كما  االمعل  ماد اعتلمجموعة.  الموحومات  المختصرة،  لمالية  المرحلية  زالت  دة  مع   تجري   المجموعةما    مناقشات 

 .للمجموعة الصادرة عن لى األسهم عستحواذ االعرض  بنود ب يتعلق ألم فيما ا ركةالش
 

  البيانات  أسس إعداد وعرض ٢

المعلوم اأعدت  المالية  المختصرةات  المرحلية  و  لموحدة  لللمجموعة  والقوانين  فقاً  البحرين ألحكام  مصرف  عن  الصادرة 
والقوانين األحكام  هذه  عن  طتلب  تتط  المركزي.  الصادرة  المالية  المحاسبة  معايير  جميع  المبيق  والمراجعة هيئة  حاسبة 

  باستثناء: مية، لية اإلسالالما ؤسساتللم

التع ) أ خسائر  الموجوداتاحتساب  على  دفعا  ديل  تأجيل  من  الناتجة  القرالمالية  بوباء  ت  المتأثرين  للعمالء  المقدمة  وض 
(كوفيد  ا أ١٩  –لكورونا  احتساب  بدون  منفاإض  رباح )،  بدال  الملكية،  حقوق  في  ح  ية،  والخسائر  األرباح  سب  حساب 

امتطلبات   ل بة  لمحاسمعايير  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  اإلسالميةالمالية  المالية  أو لمؤسسات  أرباح  أي   .
ع إليضاح  ء الرجواجالر.  يةمعايير المحاسبة المالتسابها وفقاً لمتطلبات  تعديالت موجودات مالية يتم احرى من  خسائر أخ

 ) لتفاصيل إضافية، و؛ ٧رقم (

اءات الدعم الخاصة بوباء الكورونا أو الجهات التنظيمية استجابة إلجر/الحكومة وة من  مستلمالمساعدة المالية الاحتساب    )ب
ا١٩  –(كوفيد   تس)  متطلباتلتي  أو    توفي  األرباح  حساب  من  بدالً  الملكية،  حقوق  في  الحكومية،  ب  سح ائرالخسالمنح 

(كوفيد المتطلبات   كورنا  جائحة  لتأثير  الصادر١٩- المحاسبية  ا  ة)  هيئة  والمحاسعن  المالية  بة  للمؤسسات  لمراجعة 
وفي حال كان هذا   نتيجة لـ (أ) أعاله،ملكية  فقط إلى حد أي خسارة تعديل محتسبة في حقوق الهذا  سيكون    .اإلسالمية

أي مساعدات   ي في حساب األرباح أو الخسائر. يتم احتسابلرصيد المتبقا  ساب تاح  يتمالمبلغ يفوق مبلغ خسارة التعديل،  
 . معايير المحاسبة الماليةلمتطلبات فقاً خرى ومالية أ

االئتمان    بمخصصات  االعتراف )ت وخسائر  المحددة  القيمة  البحرين  المتوقانخفاض  مصرف  إرشادات  مع  يتماشى  بما  عة 
 وس كورونا.صادرة كجزء من تدابير االستجابة لفيرلاية مرحلالمحددة لتطبيق القواعد ال المركزي

 
في أعاله  ر  اإلطا المختصرةد  إعدا  المستخدم  الموحدة  المرحلية  المالية  بإسم  لمل  المعلومات  يلي  فيما  إليه  يشار  جموعة 

     لية بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي".  ة الما"معايير المحاسب
  

    .سات المحاسبية بأثر رجعيايالسفي  تم تطبيق التغيير 
  

  خسائر التعديل 
الفتر ع خالل  بناًء   ، السابقة  توة  تلى  صاد جيه  المركزي  من ر  نظيمي  البحرين  متيازية  اتنظيمية    تاجراءكإ   مصرف 

داد لمدة  سلة اإجاز  ناشئة من دينار بحريني  ألف  ٩٫٥٣٦، بلغت خسارة التعديل لمرة واحدة  ) ١٩- فيد (كوللتخفيف من تأثير  
  حقوق الملكية.  في  شرةبام حتسابهاتم االمقدمة إلى عمالء التمويل دون فرض رسوم. وأشهر  ٦
  
 



 

  ١٠                                                                                ري ش.م.بالمصرف الخليجي التجا
  

  رحلية المختصرة ملة اموحدإيضاحات حول المعلومات المالية ال
 بآالف الدنانير البحرينية                                                   ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة
  

  البيانات (يتبع)  أسس إعداد وعرض  ٢
  

 ً المحاسبة  ت اطلبلمت  وفقا أنظم  هيئة  ودليل  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  الوالمراجعة  مصرف  بالنسبة الم   بحرينة  ركزي، 
معايير  تتناولها  ال  التي  وال  لألمور  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  فإن  للمؤسسات    مراجعةالمحاسبة  اإلسالمية،  المالية 

إلعد الدولية  بالمعايير  تسترشد  عرض المعلومات المالية  رالتقاد ا المجموعة  تم  لذلك،  وتبعاً  ذات العالقة.  المالية  المرحلية ير 
المحاسبة  معيار  "التقارير المالية المرحلية"، "  –)  ٣٤دولي رقم (صورة مختصرة وفقاً إلرشادات معيار المحاسبة ال دة بالموح

  لدولي بصيغته المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي".     ا
  

ال المرحليا  ماتمعلوإن  المطلوبةلمالية  المعلومات  كل  تشمل  ال  المختصرة  الموحدة  ويجب  لية  الما  للبيانات  ة  الكاملة  السنوية 
الم البيانات  مع  فقراءتها  المنتهية  للسنة  للمجموعة  المدققة  الموحدة  إدراج  ٢٠٢٠يسمبر  د   ٣١ي  الية  تم  ذلك،  من  بالرغم   .

األحداث لشرح  مختارة  تفسيرية  للمجموعة الممعاوال  إيضاحات  المالي  المركز  في  التغيرات  لفهم  ضرورية  تعتبر  التي  ت 
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  نات مالية موحدة مدققة كما في وللسنة المنتهيةبيا  ذ آخرأدائها منو
 

 مقارنة ال أرقام
يع الشركات  مجاء  بإعف، قام مصرف البحرين المركزي  ٢٠٢٠) في أوائل عام  ١٩- كوفيد (س كورونا الجديد  ي فيرونظًرا لتفش

إع من  محليًا  المؤسسة  والبنوك  العامة  ونشالمساهمة  المعلومداد  الر  أشهر.ماليات  ثالثة  لمدة  المختصرة  المرحلية  الموحدة    ة 
   :ليه. وبناًء ع٢٠٢٠مارس  ٣١الفترة المنتهية في 

 
 ٣١تهية في  ة الموحدة المدققة للسنة المنيللماات اد المختصر من البيانبيان المركز المالي الموحلتم استخراج أرقام المقارنة    أ)

   ;٢٠٢٠ديسمبر 
البيانمقارن ب) اات  والتغيرات  المختصرةة  د لموحات  النقدية  والتدفقات  الملكية،    للدخل  حقوق  حسابات وافي  في  لتغييرات 

إدارة المجموعة بات  اسح  نها متم استخراج  امات الزكاة والصناديق الخيريةمقيدة والتغيرات في مصادر واستخد مار الاالستث
بيانات  ياسة المحاسبية، إن وجدت، المطبقة في إعداد الالسات  غيرعديلها لتوت  ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  لستة  الفترة  

  و  ;٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في   المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية
ثة أشهر المنتهية) واللتي تم استخراجها  (للثال  لمختصر ا  وحد الم  لالدخ درجة في بيانلم يتم مراجعة معلومات المقارنة الم  ت)
 .جموعةإدارة المبيانات ن م
 
  سبية الهامةالسياسات المحا  ٣

المختصرة هي   ة د موحة اليقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية المرحلوطرق الحساب المطب  حاسبيةالسياسات الم
المالية   البيانات  إعداد  في  استخدمت  التي  تلك  المدقنفسها  للسنة  الموحدة  تطبيق  ٢٠٢٠مبر  ديس  ٣١في  المنتهية  قة  باستثناء   ،

  .  ٢٠٢١يناير  ١من تداًء على المعايير التالية اب المعايير والتعديالت
  
I(   يناير  ١د  التي تبدأ من أو بع لماليةلسارية المفعول للفترات االمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة وا

٢٠٢١  
  

  جارة اإل –) ٣٢معيار المحاسبة المالي رقم (
هيرد أص اإلسالميةت  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  المالي    ئة  المحاسبة  سنة  "اإلجارة  –  ٣٢رقم    معيار  في   "

التي  ٢٠٢٠ المالية  للفترات  المفعول  ساري  وهو  بعد  ،  أو  من  ه٢٠٢١يناير    ١تبدأ  المحا.  معيار  محل  يحل  المعيار  ة  سبذا 
 تمليك".ل اة بنتهيم"اإلجارة واإلجارة ال –  ٨رقم   المالي 

 
رقم   المالي  المحاسبة  والقيا  ٣٢معيار  واالحتساب،  التصنيف،  مبادئ  والعرضيحدد  واإلفصاس،  لمعامال،  اإلجارة  ح  ت 

مالية اإلسالمية كمؤجر  الالتمليك) التي تبرمها المؤسسات  تهية بال المختلفة لإلجارة المن(موجودات اإلجارة، بما في ذلك األشك
 ومستأجر.  

 
معيار  يق هذا الن أثر تطبتم اإلفصاح ع  .٢٠٢١يناير    ١"اإلجارة" ابتداء من    ٣٢لمالي رقم  عيار المحاسبة ام  وعةلمجماطبقت  

  (ب) أدناه.في  

  
  



 

  ١١                                                                                 .بالمصرف الخليجي التجاري ش.م
  

  ختصرة الية الموحدة المرحلية المملت الوماعإيضاحات حول الم
 بآالف الدنانير البحرينية                                                   ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
  ) عب(يت امةهالسياسات المحاسبية ال ٣

  
I٢٠٢١يناير  ١و بعد بدأ من أة التي ت رات الماليديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفت)  المعايير والتع 

  (يتبع) 
 

 يتبع)(  اإلجارة –) ٣٢معيار المحاسبة المالي رقم (
  المحاسبية التغيير في السياسة ) أ

  
  تحديد اإلجارة

حتوي  ن العقد يمثل، أو يحتوي على صيغة إجارة. تعتبر االتفاقية عقد إجارة، أو تذا كاإ  ما   موعةجالمقيّم  ت ة العقد،  بدايعند  
الزمن، نظير مقابل  من أصل محدد لفترة من  لسيطرة)  كن ليس اعلى صيغة إجارة، إذا كان العقد ينقل أصل حق االنتفاع (ل

مماد  اإلجاري  لعقود  بالنسبة  عليه.  متفق  عدة  على  تحتوي  التي  ضمن  المجموعة  م  وقت ،  ونات كة  إجارة  مكون  كل  باحتساب 
  لخ). تصنيع، إرة  ( على سبيل المثال رسوم الخدمة، ورسوم الصيانة، ورسوم الالعقد بصورة منفصلة عن مكونات عدا اإلجا

  
  القياس

قابل في  ملص اصيتخب  تقوم المجموعةإضافية،  أو مكونات إجارة أو عدا إجارة    ن إجارة،ذي يحتوي على مكوبالنسبة للعقد ال 
واالع المستقل،  النسبي  سعره  أساس  على  وذلك  اإلجارة،  مكّونات  من  لكل  عدا  قد  لمكونات  المقّدر  المستقل  اإلجمالي  لسعر 

ل تأجر احتساب أص قد، يجب على المسبتاريخ بداية الع  لمستأجرود مماثل، فرضها على ا، أو لمزن للمؤجراإلجارة التي يمك
 زام اإلجارةتلي اوصاف من األصلحق االنتفاع 

  
  أصل حق االنتفاع :  )١
  

  يلي:  االنتفاع من األصل بالتكلفة، والذي يتكون مماعند االحتساب المبدئي، يقيس المستأجر أصل حق 
  النتفاع؛صل حق األولية ألالتكلفة ا - 
 من قبل المستأجر؛ و رة المتكبدة بدئية المباشالتكاليف الم - 
 صل المعني. ك وإزالة األتكاليف تفكي - 

 
فة األولية ألصل حق االنتفاع قابلة للتحديد ة المبدئية بالقيمة النهائية المتوقعة لألصل المعني. إذا لم تكن التكلض التكلفيف تخ  يتم

طري إلى  التكلاستناداً  األسا قة  ففة  الخصوص  وجه  (على  التشغيسية  اإلجارة  حالة  األليةي  التكلفة  تقدير  الممكن  من  ولية )، 
قابل أصول حق  قيمة العادلة إلجمالي المقابل المدفوع/ المستحق (أي مجموع إيجارات اإلجارة) ملا   إلىداً  ابتاريخ البدء استن

افي ي صصول حق اإلنتفاع متساوبأن القيمة العادلة أللمجموعة  ، قدرت ااالنتفاع، بموجب معاملة مماثلة. في وقت التطبيق
 التزام اإلجارة.

  
منها اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة،  حق االنتفاع بالتكلفة مط  لأص  قياس ب قوم المستأجر  البدء، ي   بعد تاريخ  روحاً 

  دلة ألثر أي تعديل أو إعادة قياس لإلجارة.مع
  
لى  االفتراضي ألصل حق االنتفاع، ع  اديلى نهاية العمر االقتصتفاع من تاريخ البدء إحق االن  طفاء أصلبإ  مجموعةقوم الت

طروحاً  من منافع أصل حق االنتفاع. المبلغ القابل لإلطفاء يتكون من أصل حق االنتفاع م  ةد تفااالس  أساس منهجي يعكس نمط
  منه القيمة المتبقية، إن وجدت.

  
بما في    لفترات اختيارية محددة معقولة،  افةاقدية الُملزمة، باإلضما في ذلك الفترة التعجارة، بفترة اإل  بتحديد   تقوم المجموعة

  ذلك: 
 معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و/أوكان البنك على يقين  اإذ  ديد،مفترات الت  
 ن عدم ممارسة هذا الخيار.البنك على يقين معقول م خيارات اإلنهاء، إذا كان 

  
  
  
 
 



 

  ١٢                                                                                ري ش.م.بجي التجارف الخليالمص
  

  الموحدة المرحلية المختصرة علومات المالية ملل ات حواإيضاح
 لبحرينيةدنانير ابآالف ال                                                 ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
  (يتبع)  ية الهامةالسياسات المحاسب ٣
  

  I  (٢٠٢١يناير  ١بعد أ من أو التي تبد ادرة والسارية المفعول للفترات المالية التفسيرات الجديدة الصالمعايير والتعديالت و 
 بع) (يت

 
 (يتبع)  اإلجارة –) ٣٢معيار المحاسبة المالي رقم (

 
  (يتبع)  ةياسبحالم سةالتغيير في السيا )أ

  
  القياس (يتبع) 

 
  (يتبع) نتفاع أصل حق اال )١

  
 إلجارة.مقدًما من إجمالي التزامات ايتم خصم اإليجارات المدفوعة 

 
والخسائر القيمة،  "انخفاض    –  ٣٠ار المحاسبة المالي رقم  بإجراء تقييم النخفاض القيمة بما يتماشى مع معي  تقوم المجموعة

وااللتزامااالئتمانية االلت  "ة رهقالم  ت،  حق  أصل  كان  إذا  ما  منخ نتفاحديد  فيع  االنخفاض  خسائر  والحتساب  القيمة،    فض 
باال يأخذ  القيمة  انخفاض  تقييم  في القيمة.  بما  عالقة،  ذات  التزامات  أي  وجدت.  إن  الخردة،  قيمة  شراء    عتبار  وعود  ذلك 

المعني، با  األصل  المحاالعتبار  تؤخذ  معيار  مع  تماشياً  األخرى  اسهي  والخسائ  –  ٣٠م  رق  يللمابة  القيمة،  ر "انخفاض 
  ، وااللتزامات المرهقة".االئتمانية

  
  زام اإلجارة     الت صافي )٢

  ). مؤجلة (المبينة كالتزام مقابليتكون صافي التزام اإلجارة من إجمالي التزام اإلجارة، زائداً تكلفة اإلجارة ال
  

بإجاحتسيجب   مبدئياً  اإلجارة  التزام  إجمالي  اإلإيج  غمبلالي  ماب  لفترة  المستحقة  اإلجارة  اإليجارات  ارات  تتكون  جارة. 
  نتفاع من األصل المعني خالل فترة اإلجارة:التالية لحق اال تحقة من الدفعات المس
 فز مستحقة القبض؛ دفعات إجارة ثابتة، مطروحاً منها أي حوا  
 إليجارات التكميلية؛شاملة ا متغيرة، دفعات إجارة 
 اإلجار إةيضافاإل  ة دفعات  اإلجار،  عقد  إللغاء  وجدت،  (إذ ن  كانة  لخي  ا  المستأجر  ممارسة  يعكس  اإلجارة  ار  شرط 

 اإللغاء). 
 

ب المرتبطة  الدفعات  مثل  معدل،  أو  مؤشر  على  تعتمد  التي  تلك  هي  المتغيرة  اإلجارة  أو دفعات  المستهلك،  أسعار  مؤشر 
اإليجار التكميلية هي    معدالت اإليجار في السوق. دفعاتفي    تيراالتغ  المعدالت المعيارية التنظيمية، أولية، أو  واق المااألس

ببنود مإيجارات   كرس  شروطة  أو معينة،  لإلصالح  جوهرية  تكاليف  تكبد  أو  إضافية  خدمات  تقديم  بعد  اإلضافية  اإليجار  وم 
  تكميلية.    أو ةرتغيار مجأي عقود تحتوي على دفعات إي المجموعةلدى  ، لم يكن ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في  الصيانة.

 صافي التزام اإلجارة من خالل: يس المجموعةقتبعد تاريخ البدء، 
 

  زيادة صافي القيمة الدفترية لتعكس العائد على التزام اإلجارة (إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة)؛  
 كس دفعات اإلجارة المدفوعة؛ جارة ليعتزام اإلقيمة الدفترية إلجمالي الض التخفي 
 ت اإلجارة المعدلة.على عقد اإلجارة، أو لتعكس دفعا و التعديالت عادة تقييم أ الدفترية في حالة إمة يقال قياس إعادة 

 
العائد    متناسب، باستخدام طريقة معدل  تكلفة اإلجارة المؤجلة يتم إطفاءها للدخل على مدى فترات اإلجارة على أساس زمني 

  ل: ي في بيان الدخيل  اماب تساحب تقوم المجموعةبعد تاريخ البدء،  الفعلي. 
 ة؛ و إلجارة المؤجلإطفاء تكلفة ا  
 ) المتغيرة  اإلجارة  بالفدفعات  تضمينها  يتم  لم  األحداث/الظروف  التي  حصلت  ومتى  عند  اإلجارة)  التزام  قياس  في  عل 

 المسببة.
 

  
 



 

  ١٣                                                                                بالمصرف الخليجي التجاري ش.م.
  

  لمختصرة معلومات المالية الموحدة المرحلية ا حول ال إيضاحات
 ف الدنانير البحرينيةالبآ                                                    ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
  (يتبع)  الهامةمحاسبية ياسات الالس ٣

  
  I٢٠٢١اير ين ١الية التي تبدأ من أو بعد )  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والسارية المفعول للفترات الم 

  (يتبع) 
  

 (يتبع)  ةرجااإل – )٣٢معيار المحاسبة المالي رقم (
  

  (يتبع)  سة المحاسبيةالتغيير في السيا )أ
 

  القياس (يتبع) 
  

      (يتبع)لتزام اإلجارة ي اصاف )٢
  

  الت عقد اإلجارة        ديتع
  التعديالت على عقد اإلجارة كما يلي:  المجموعةحتسب تء، يخ البد بعد تار

  و ة المؤجلة؛ أة اإلجارة، وتكلفنتفاع، والتزام اإلجارة احتساب وتعديل أصل حق االد اإع ارة:جتغير في فترة اإل  
  ف المستقبلية  اإلجارة  دفعات  اإلجارتغير  التزام  احتساب  إعادة  بد   ةقط:  فقط،  المؤجلة  اإلجارة  على  وتكلفة  تأثير  أي  ون 

 . أصل حق االنتفاع
 

م الستخدا   نقل الحقحتسابه كإجارة جديدة للمستأجر، إذا كان التغيير يا  يتميد لد يعتبر التغيير في عقد اإلجارة كمكون إجارة ج
  نتفاع اإلضافي، معاً.  ات اإلجارة بما يقابل أصل حق االتحديد، ويتم زيادة دفعني القابل للاألصل المع

  
كما في تاريخ السريان،    ةعدلرة ماأن اإلجارة كإج  مجموعةعتبر التت التي ال تستوفي الشروط المبينة أعاله،  للتعديالبالنسبة  

مؤجلة، وأصل حق االنتفاع،  ة، وتكلفة اإلجارة الالتزام اإلجاربإعادة حساب    مجموعةلقوم ات.  تسب معاملة إجارة جديدةويح
  لحالية.وأرصدة اإلجارة اء احتساب معاملة وإلغا

  
  المصروفات المتعلقة باألصل المعني 
، يتم  مجموعةالمن قبل    لهاما في ذلك المصروفات التعاقدية المتفق على تحمب   ني،المع  المصروفت التشغيلية المتعلقة باألصل

ااحتساب بيان  في  يها  التي  الفترة  في  لمصروفلدخل  بالنسبة  فيها.  تكبدها  والصتم  اإلصالح  واات  الجوهرية،  لتكافل،  يانة 
لمستأجر بصفته وكيل) فإنه يتم تقييدها  ا  قبلمن    ات األخرى العرضية المتعلقة بملكية األصل المعني (إذا تم تكبدهوالمصروفا
    جر.      من المؤ كذمم مدينة

  
  طة للمستأجرالمعالجة المحاسبية المبسعفاءات واحتساب اإل

  صل حق االنتفاع وصافي التزام اإلجارة لما يلي: جارة الحتساب أ تساب وقياس اإلم تطبيق متطلبات احاختارت المجموعة عد 
 ل؛ وجاإلجارة قصيرة األ  
 التي يكون في األصل المعني ذي قيمة منخفضة. ارة جاإل 

 
الممك تطبيق  من  اإلجارن  األج إعفاء  قصيرة  األة  من  كاملة  فئة  على  الخل  نفس  تملك  التي  المعنية  والمرافق  صول  صائص 

ذ  ومع  ا   ،كلالتشغيلية.  معامالت   / األصول  على  إال  القيمة  منخفضة  األصول  إجارة   إعفاء  تطبيق  يمكن  اجارإلال  ردية، فلة 
 وليس على أساس المجموعة/الجمع

 
 ليك منتهية بالتمد اإلجارة الاسبة عقو جر في محالتأثير كمؤ

  تطبيق هذا المعيار. بالتمليك عند ارة المنتهية محاسبة محفظة اإلجال يوجد تغيير في 
  
  
  
  
  

  



 

  ١٤                                                                                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  مختصرة المرحلية الية الموحدة ات المالالمعلوم إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية                                                   ٢٠٢١يونيو ٣٠ تهية في أشهر المن للستة

  
  (يتبع)  السياسات المحاسبية الهامة ٣

  
  I  (٢٠٢١يناير  ١لمالية التي تبدأ من أو بعد لفترات المفعول لديدة الصادرة والسارية التعديالت والتفسيرات الجايير واالمع 

  (يتبع) 
  

  (يتبع)  اإلجارة – )٣٢(  رقم يمعيار المحاسبة المال
 ٣٢أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  )ب

ً قبط  وحمسم هو  ما   بحس   ربأث  )٣٢(  م قر   لماليا  لمحاسبةا  ر معيا  بيقطبت  المجموعة  ت م قا،  )١(  م قر   لماليا  لمحاسبةا  رلمعيا  ا
  لمالي ا  زكرلما  نبياو  ،ةبقالمستا  حبا رلأل  الفتتاحيا  د صيرلا  في  رلمعياا  بيقطلت  كميرالتا  رألثا  سعك مت   ثبحي  دل،مع  يعجر
كما   ٣٢المحاسبة المالية رقم  ق معيار  ثير تطبيأدى تأ  .الّلي والفروعمواقع اجهزة الصراف اتشمل عقود اإلجارة    .لحاليةا  رةللفت
  . ٢٠٢١ر يناي  ١التالية في لى التغييرات إ ٢٠٢١يناير  ١في 

  
     عمومج  مجموع  حقوق الملكية

     الموجودات   وبات المطل  
          
  ) ٢٠٢٠بر  ديسم ٣١الرصيد الختامي (   ١٫٠١٥٫٥٩٤ ٤٣٨٫٢١٠ ١٤١٫٨١٠

          
  األثر من التطبيق:         

  اصل حق االنتفاع   ١٫٢٣٤ - -
  التزام اإليجار  فيصا   - ١٫١١٩ -
  ء االعتراف بالدفعات المقدمةغاإل   - ٩٢ -
  ٣٢المالي رقم يار المحاسبة ب معبموجالفتتاحي الرصيد ا تأثير   - - ٢٣
١٫٢٣٤ ١٫٢١١ ٢٣     

١٫٠١٦٫٨٢٨  ٤٣٩٫٤٢١  ١٤١٫٨٣٣    
بتاريخ  ٣٢يد االفتتاحي بموجب معيار المحاسبة المالي رقم رصلا

  ٢٠٢١يناير  ١ التطبيق المبدئي في

 
 

 خدام  حق االست أصل 
 ٢٠٢١  يونيو  ٣٠  

  جعة) (مرا
  ١٫٢٣٤ ٣٢ تخدام عند التطبيق األولي لمعيار المحاسبة الماليةصول حق االساالعتراف بأ
  (١٤٩)  ديالتوالتعطفاء إلا  رسومصافي  ،إلستخدامحق ا لصوزيادة في أ

 
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠الرصيد في 

 
١٫٠٨٥  

 
 لوبات اإلجارة  صافي مط

  (مراجعة)  ٢٠٢١ يونيو ٣٠  
  اإلجارة مطلوبات صافي   مؤجلة رة الاجاإل  ارة جطلوبات اإلمإجمالي   تحليل النضج 

        
  ٤٣٠  (٥٩)  ٤٨٩  اقل من سنة واحدة 

  ٤٨٧  (٦٩)  ٥٥٦  نواتمن سنة إلى خمس س
 

  مجموع
 

١٫٠٤٥  
 

(١٢٨)  
 

٩١٧  
 
  
  
  
  



 

  ١٥                                                                                المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  المختصرة المعلومات المالية الموحدة المرحلية  ت حول إيضاحا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                  ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
  ع) بت(ي  هامةلالسياسات المحاسبية ا ٣

  

(II المفعول  ها غير ساريةولكن ديدة الصادرة المعايير والتعديالت والتفسيرات الج 

 ط لتحواوالخيار، و الوعد، –) ٣٨معيار المحاسبة المالي رقم (

  وعد، خيار، وتحوط في   –  ٣٨حاسبة المالي رقم  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المرت  د صأ
مبادئ المحاسبة وإ٢٠٢٠ من هذا المعيار هو تحديد  فيما  اب، وقياس، وناسبة، الحتسر المعداد التقاري. الهدف  اإلفصاحات، 

الوعد  بترتيبات  و    يتعلق  التحو اوالخيار  اإلسالملط  المالية  للمؤسسات  اإلسالمية  الشريعة  مباديء  مع  المية.  توافقة  معيار  هذا 
 .  ٢٠٢٢يناير  ١التي تبدأ من ساري المفعول للفترات المالية 

 

ار يءة والحقوق البناءة الناتجة من منتجات الوعد والختزامات البنامحاسبية لاللجة الر على المعالباإلضافة لذلك، ينص المعيا
  ة بذاتها.  مئلقاا

 
  تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار.

 
(III  اعتماد معايير جديدة في وقت مبكر 

أو مابعد   ٢٠٢٢يناير    ١في  في الفترة الحالية قبل تاريخ نفاذها  مبكر    بشكلأي من المعايير الجديدة  تطبيق  بالمجموعة  لم تقم  
 .ذلك

  
  المالية    رط مخاة الرإدا  ٤

المدققة للسنة المنتهية مالية  اليانات  إدارة المخاطر المالية للمجموعة هي نفسها تلك المفصح عنها في البسياسات  إن أهداف و
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وكما في 

  
  )بين البنوك ضلمعرو ا ةائدالفمعدل س مقيا( IBOR تإصالحا

، والتي تتعلق باستبدال المعدالت إلى المرحلة الثانية)    روض بين البنوكعمال  ائدةفمقياس معدل ال(  IBOR  تتجه إصالحات 
جموعة أحد المحركات  وخدمات الم  على منتجات   لفائدةمعدل ااستبدال    أثرالمعيارية بمعدالت بديلة خالية من المخاطر. يعد  

لهذا تح  الحاسمة  بهدف  ايقالمشروع.  وتخف  لانتقق  عن  منظم  الناتجة  المخاطر  طور  االنتقاليف  في  المجموعة  إدارة  فإن   ،
  التخطيط لمشروع االنتقال للمجموعة وتواصل التعامل مع مختلف أصحاب المصلحة. 

  
ال  لهذا  يكون  أن  المتوقع  واسع    مشروعمن  على  تأثير  وس  من  المجموعةالنطاق  والتعقيد  الحجم  على  حيث   جات لمنتايؤثر 
 نظمة والعمليات الداخلية.األو

 
  حكامواأل تقديراتلا ٥

استخدام بعض التقديرات، واألحكام، والفرضيات  ة  راإلد من ا  صرة يتطلبلمالية المرحلية الموحدة المختلمعلومات اإن إعداد ا 
واإليرادات  والمطلوبات،  للموجودات،  المعلنة  واألرقام  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  تؤثر  التي  الهامة  المحاسبية 

مختصرة، ال  ةوحدالم  ةة المرحلي. عند إعداد هذه المعلومات الماليتقديراتهذه ال  ة عنقيقيف النتائج الحوالمصروفات. قد تختل
والمصادر   للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  استخدامها  تم  التي  ذاتها  الجوهرية  األحكام  باستخدام  اإلدارة  قامت 

   .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في مدققة لوحدة الالم اليةالبيانات الم الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على
  
   الموسمية ٦

  . يةسمذات طبيعة مو يرادات جوهريةإ لمجموعةلدى ا ال توجد 
 
 
 
 
 
 



 

  ١٦                                                                                ب.م.المصرف الخليجي التجاري ش
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                 ٢٠٢١يونيو ٣٠ تهية في أشهر المن للستة

  
 موجودات التمويالت  ٧

 
  ديسمبر  ٣١    يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
 (مدققة)   (مراجعة)  
      

 ٣٤١٫٠٨٢   ٣٤٤٫١٨٧  مرابحة
 (١٨٫٨٦٢)   (١٥٫٩٠٢)  على مرابحةأرباح مؤجلة 

 ١٠٤   ١٠٤  مشاركة 
 ٩٠   ٩٠  ةوكال

 ١٫٠١٤   ٩٨٩  مضاربة 
 ١٫٣٤٤   ١٤  إستصناع
 ٣٢٤٫٧٧٢   ٣٢٩٫٤٨٢  تمويالتموجودات الإحمالي 

  
 (١٧٫٠٥٥)   (٢٠٫٣٩٥)  يُطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 ٣٠٧٫٧١٧   ٣٠٩٫٠٨٧  ت مويالجودات التمو يافص    
  

سبتمبر   مايو    ٢٠٢٠ديسمبر  و  ٢٠٢٠في  توجيه٢٠٢١و  المركزي  البحرين  مصرف  أصدر  تنظيمياً  ،  اإلجراءات  اً  لتمديد 
التوالي. على    ٢٠٢١ديسمبر  و  ٢٠٢١و  ويوني  ٢٠٢٠بر  قساط العمالء حتى نهاية ديسممتيازية، أي تأجيل دفع أية االالتنظيم
ة  ح على العمالء خالل فترة تمديد تأجيل الدفع هذه، وبالتالي ال تتوقع المجموعة خسارة تعديل جوهريسيتم فرض أربا   ولكن

أل   ار بحريني للتأجيلالف دين  ٢١٫٦٣٤لتمويل بمبلغ  قساط القروض على تعرضات انتيجة للتمديد. قدمت المجموعة تأجيالً 
إلى يونيو   ٢٠٢١دينار بحريني للتأجيل الثالث (يناير    ألف  ٢٣٫٩٤٣بمبلغ   )، و٢٠٢٠إلى ديسمبر    ٢٠٢٠(سبتمبر    يانالث

 .)٢٠٢١إلى ديسمبر  ٢٠٢١أجيل الرابع (يوليو ن التاء م تزال المجموعة بصدد االنته ال ).٢٠٢١
 
 

  : هو كالتالي حسب المرحلة مخصصات انخفاض القيمةو تيالومجودات التمومالي جإل يلالتفص
 

  

 
المبدئي لأل*   االحتساب  ً منخفضة  الصول  يتم  إصدا   ائتمانيا عند  أو  شرائها  قياس،  بقيمتها العادلة  رهاعند  ألي  ويتم إعادة  ها الحقاً 

ً   .او المبالغ القابلة لالسترداد المتوقعة  المتوقعةتغيير في الخسائر االئتمانية     ديسمبر  ٣١(  ٪٢٣ بنسبة  هذه االصول مدرجة حاليا
 . ةً بمبالغها التعاقدية األصلية القائمةمقارن)  ٪٢٦: ٢٠٢٠

   (مراجعة) ٢٠٢١
  

 المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى

ني ئتماإلالضعف ا
شترى أو الم

  المجموع  *الناشئ
            

  ٣٢٩٫٤٨٢  ٦٫٦٢١  ٢٩٫١٥٢  ٣٤٫٩٥٤ ٢٥٨٫٧٥٥  التمويل  ودات جموإجمالي 
اإلنخفاض في  ات مخصصيطرح: 
 (٢٠٫٣٩٥) (٣٧٢) (١١٫٤١٧) (٢٫٣٥٥) (٦٫٢٥١)  القيمة

  
  ٣٠٩٫٠٨٧  ٦٫٢٤٩  ١٧٫٧٣٥  ٣٢٫٥٩٩  ٢٥٢٫٥٠٤ جودات التمويل صافي مو

  (مدققة)  ٢٠٢٠
  

  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى
ماني تإلئالضعف ا

  المجموع  المشترى أو الناشئ
            

  ٣٢٤٫٧٧٢  ٧٫٣١١  ٣٢٫٦٦٦  ٣٣٫٣٣٥  ٢٥١٫٤٦٠  التمويل وجودات م إجمالي
في  ضاخفاإلنات  مخصصيطرح: 
 (١٧٫٠٥٥) - (٧٫٨٩١) (١٫٩٣٤) (٧٫٢٣٠)  القيمة

   
  ٣٠٧٫٧١٧  ٧٫٣١١  ٢٤٫٧٧٥  ٣١٫٤٠١  ٢٤٤٫٢٣٠  صافي موجودات التمويل



 

  ١٧                                                                                 .م.باري شالمصرف الخليجي التج
  

  المختصرة ة الموحدة المرحلية  يلما ت الإيضاحات حول المعلوما
 نيةبآالف الدنانير البحري                                                  ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
 في صكوك  اتستثمارا ٨

 
  ديسمبر  ٣١    يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

  (مدققة)    جعة)(مرا  
        فة المطفأة:  لكلتبا –صكوك الدين 

 ٢٦١٫٥٣٩  ٢٩٠٫٦٤٣  كوك مسعرة * ص - 
 ١٫٣١٧  ١٫٣١٧ صكوك غير مسعرة - 
 (١٫٧٢٤)  (١٫٧١٦)   مخصصات اإلنخفاض في القيمةطرح: يُ 

 ٢٦١٫١٣٢   ٢٩٠٫٢٤٤  
  

بمبلغالخالل   صكوك  ببيع  المجموعة  قامت  بحريني ٩٥٫٤٢٣ فترة،  دينار  بح  ١٠٫٤٣١  :٢٠٢٠(  ألف  دينار  و    ) رينيألف 
  ). نار بحريني ألف دي ٢٢ :٢٠٢٠ألف دينار بحريني (  ٤٫٧٨١ مقداره بربح

  
لف دينار  أ ١١٣٫٩٥٢ :٢٠٢٠ديسمبر   ٣١دينار بحريني ( لفا١١٥٫٨٥٨ مبلغ ، تم رهن صكوك ب٢٠٢١ يونيو  ٣٠كما في *
قرحريني ب مقابل  م)  بمبلغ  ؤ من  وض  مالية  (٧٦٫٩٨٠ سسات  بحريني  دينار  دينار   ٧٥٫٤٧٧:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١الف  ألف 

 ). بحريني 
  
  رات مستحقةاجإيساط  و أق ض التأجيرموجودات مشتراة لغر ٩
  

  ديسمبر  ٣١    يونيو  ٣٠  
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

   (مدققة)    (مراجعة)  
      

  ١٧٣٫٣٨٩    ١٥٤٫١٣٣  ة لغرض التأجير تراموجودات مش
  (٤٢٫٤٧٢)    (٤٢٫٥٠١)   اإلطفاء المتراكم يطرح:

  ١٢٫٨٢٠    ٣٩٫٥٠٤  إيجارات مستحقةيطبرح: 
  ١٤٣٫٧٣٧    ١٥١٫١٣٦  المجموع

        
  ) ٣٫٩٨٣(    (٤٫٦٩٨)  مخصصات اإلنخفاض في القيمةيطرح: 

  ١٣٩٫٧٥٤   ١٤٦٫٤٣٨   أقساط إيجارات مستحقةو جيردات مشتراة لغرض التأموجو
  

لمرحلة هو ا  سبمة حومخصصات انخفاض القي  دات مشتراة لغرض التأجير و أقساط إيجارات مستحقةوموجالتفصيل إلجمالي  
  كالتالي: 

 
  
  
  
  
  
  

 

   (مراجعة) ٢٠٢١
  

  لمجموعا  المرحلة الثالثة   الثانية  المرحلة  المرحلة األولى
          
   جودات مشتراة لغرض التأجيرمو

قبل   وأقساط إيجارات مستحقة
  ١٥١٫١٣٦  ١٣٫١٢٧  ٣٢٫٩٣١ ١٠٥٫٠٧٨  مخصصات اإلنخفاض في القيمة

 (٤٫٦٩٨) (٣٫٣٨٩) (١٫٠٦١) (٢٤٨)  القيمةات  اإلنخفاض في مخصصيطرح: 
 

 موجودات مشتراة لغرض التأجير
  ١٤٦٫٤٣٨  ٩٫٧٣٨  ٣١٫٨٧٠  ١٠٤٫٨٣٠ ة  مستحقوأقساط إيجارات  



 

  ١٨                                                                                الخليجي التجاري ش.م.ب  فصرالم
  

  تصرة دة المرحلية المخإيضاحات حول المعلومات المالية الموح 
 نير البحرينيةا نلدف ابآال                                                  ٢٠٢١يونيو ٣٠ ي فأشهر المنتهية  للستة
  
  يتبع) (ض التأجيرموجودات مشتراة لغر ٩

  
  
   ةاستثمارات في أوراق مالي ١٠

 
  يونيو  ٣٠  

٢٠٢١  
  (مراجعة) 

  
ر ديسمب ٣١  

٢٠٢٠  
  (مدققة)

      
      :خلالدبالقيمة العادلة من خالل بيان 

 ١٥٫٠٨٠   ١٥٫٢٧٣  كلةيراق مالية مهأو - 
      

      ية:ملكبالقيمة العادلة من خالل حقوق ال
 ٤٠٫٨١٢   ٣٢٫٨٨٨  *أسهم حقوق ملكية غير مسعرة - 

  ٥٥٫٨٩٢   ٤٨٫١٦١ 
 

 ألف دينار بحريني).  ٥٠٠:  ٢٠٢٠ريني (ألف دينار بح  الشي فترةل* تم احتساب مخصص انخفاض إضافي في القيمة ل
  
 

 ثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكيةتاس ١١
 

  ديسمبر ٣١    يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
 
  

  (مدققة)   اجعة)رم(

  ٤٫٥٢٤   ٣١٫٩٦٣ يناير ١في كما الرصيد 
  ٢٧٫٧٥٩    -  ة / السنةاإلضافات خالل الفتر

  (٣٢٠)   (٦١٣)  حصة الخسارة للفترة / السنة

  ٣١٫٩٦٣    ٣١٫٣٥٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )غير مراجعة( ٢٠٢٠
  

  المجموع  ةثالثالمرحلة ال  المرحلة الثانية  حلة األولىالمر
          

    أجيرمشتراة لغرض الت موجودات
قبل   مستحقة توأقساط إيجارا

  ١٤٣٫٧٣٧  ١٥٫٢٠٨  ٢٢٫٩٧٠ ١٠٥٫٥٥٩  مخصصات اإلنخفاض في القيمة
 (٣٫٩٨٣) (٣٫٠١٤) (٤٢٤) (٥٤٥)  القيمةات  اإلنخفاض في مخصصيطرح: 

 

أقساط  و  وجودات مشتراة لغرض التأجيرم
  ١٣٩٫٧٥٤  ١٢٫١٩٤  ٢٢٫٥٤٦  ١٠٥٫٠١٤  إيجارات مستحقة القيمة الدفترية 



 

  ١٩                                                                                 ي ش.م.برصرف الخليجي التجا
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                 ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
 موجودات أخرى  ١٢

  
  ديسمبر ٣١    يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
 
  

  )ةقدق(م   (مراجعة)

  ١١٫١٤٤  - يهاموجودات مستحوذ عل
  ٣٫٨٣٦    ٤٫٣٣٥  ربح مستحق على صكوك 
  ١٫٠٤٤   ١٫٠٤٧  مستحق من االستثمارات 

 ً   ٦٠٨   ٦٩٢ مصروفات مدفوعة مقدما
 -    ١٫٠٨٥  أصل حق االستخدام

  ١١٫٠١٤    ١٠٫٣٠٦ ذمم مدينة أخرى*

  ٢٧٫٦٤٦    ١٧٫٤٦٥  
 

  ريناد   فلأ  (٢٠٢٠ :١٫٧٤٢  ينير بح  ر يناد   فلأ  ١٫٧٤٢  لبالغا  لقيمةا  ض نخفاا  ص مخص  صافي  ي ه  رى ألخا  ةنيد ملا  ممذ لا*
  . ي)حرينب

  
إ  خالل تم  (عاالفترة،  عليها  مستحوذ  موجودات  تصنيف  للبدة  بها  لالستخدايع)  محتفظ  بها  محتفظ  الى   ،مالى  تحويلها   وتم 

      .صوله االهذ بسبب التغيير في احتمال البيع الفوري ل يةعقار ات استثمار
  

 
  رى مطلوبات أخ ١٣

  
  

 ارمثستاال حقوق ملكية أصحاب حسابات ١٤
 

  و يوني ٣٠  
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
  

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢٠  
  (مدققة)

      
 ٧٦٫٣٥٠   ٧٩٫٠٤٧  توفير الحساب 
 ٢٥١٫٩٩٣   ٢٨٣٫٤٥١  آجلة مضاربة
  ٩٧٫٠٠٦    ٨٤٫٢٩٦    أخرى

  ٤٢٥٫٣٤٩   ٤٤٦٫٧٩٤ 
  

  ونيو ي ٣٠ 
٢٠٢١  

  
  ديسمبر ٣١

٢٠٢٠  
 
  

  (مدققة)   ة)عاجر(م

  ٥٫٥٨١    ٣٫٢٥٣ أرباح مضاربات مستحقة
  ٤٤٣   ٤٦٣  ءمقدم مستلم من عمال

  ٢٦٩    ٢١٢  ينذمم دائنة للموظف
  ٦٩٦    ٤٧١  أعمال خيرية وزكاة مستحقة الدفع  

  ٢٧    ٢٧  مستحقات عقود إستصناع
 -     ٩١٧  صافي مطلوبات اإلجارة

  ٦٫٢٥٣    ٤٫٦٤٠  وفات مستحقةومصر ئنة أخرىذمم دا

  ١٣٫٢٦٩    ٩٫٩٨٣  



 

  ٢٠                                                                                 ري ش.م.بلتجاالمصرف الخليجي ا
  
  ضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة إي

 ينيةبآالف الدنانير البحر                                                 ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة
  

 (يتبع) مار ثتست االقوق ملكية أصحاب حساباح  ١٤
 

ابات االستثمار) مع أموال تم مزج األمول المستلمة من وعاء الوكالة ووعاء المضاربة واستثمارها (حقوق ملكية أصحاب حس
  ة أصحاب حسابات االستثمار:   لكيية، وإدراجها ضمن بند حقوق مالتال األصولالمجموعة في فئات 

  
  يونيو ٣٠   

٢٠٢١ 
  )مراجعة (

  
  ر مبديس ٣١

٢٠٢٠ 
  )مدققة (

      
 ٣٣٫٢٨٠   ٢٨٫٤٧٧  أرصدة لدى البنوك

 ١٥٫٤١٤   ١٥٫٠٠٨  حساب احتياطي مصرف البحرين المركزي 
 ١٧٫٧٢٠   ٢٧٫١٤٤  اليةإيداعات لدى المؤسسات الم

 ٢٦١٫١٣٢   ٢٩٠٫٢٤٤  صكوك  –  دينأدوات ال    
  ٩٧٫٨٠٣    ٨٥٫٩٢١  موجودات التمويالت       

  ٤٢٥٫٣٤٩   ٤٤٦٫٧٩٤ 
 
  

  رأس المال المدفوع ١٥

االعتيادي غير  العمومية  الجمعية  اجتماع  بتاريخ    خالل  عقد  المساهم٢٠٢٠مارس    ٢٥الذي  قرر  شط ،  خسائون  بمبلغ ب  ر 
  مقابل رأس المال المدفوع، من خالل تخفيض عدد األسهم.   يني ألف دينار بحر ١٥٬٧٨٨

 
  

  مضاربة ثانوية  ١٦
 

يونيو   ٣٠   
٢٠٢١ 

  )مراجعة (
  

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢٠ 

  )مدققة (
      

 ٤٧٫٢٢٢   ٤٧٫٢٢٢  مضاربة ثانوية

  ٤٧٫٢٢٢   ٤٧٫٢٢٢ 
  

مليون    ١٥٩) بقيمة  ٣ألولى اإلضافية المتوافقة مع إطار مع بازل  ئة ابة ثانوية (أوراق مالية من الفبمضار  بنك يحتفظ ال
أ بحريني)مليو  ٦٠ي( مريكدوالر  دينار  ان  تلبية  أجل  من  هذا  المال  رأس  رفع  تم  التنظيمية  .  المتطلبات  من  األدنى  لحد 
  إلصدارة افتكلصافي القيمة الدفترية هي  صرف البحرين المركزي.بل محقوق الملكية كما هو محدد من قجمالي بإ المتعلقة

  
  -واألحكام:   شروطلا خص ي ملفيما يل

حكام الخاصة بالقيمة االسمية  يتم توزيع األرباح على هذه األوراق المالية على أساس نصف سنوي وفقًا للشروط واأل  - 
  سنويًا.؛٪ ١٠ووفقًا لها بمعدل متوقع قدره  لماليةق االقائمة لألورا

ال  -  بيان  في  الملكية  حقوق  ضمن  الثانوية  المضاربة  احتساب  ااملا  مركزيتم  واألرباح    المختصرلمرحلي  لي  الموحد 
  ألرباح.؛ ل كتخصيص المدفوعة لرب المال (حامل أألداة المالية) يتم احتسابها 

  .ى أساس متداخل غير مقيد ة علوية في مجموعة أصول مضاربة عامالثان ربةيتم استثمار المضا - 
 .دمثل هذا الحدث بأنه حدث للتعثر في السدا  ربااعت ال يحق للمستثمر المطالبة باألرباح ولن يتم - 
حدثف   -  وقوع  حالة  لل  ي  قابل  تنازئيً جأو    كليًا   حويالتالشهادات  تحويل    سيتم ،  بقاءغير  أساس  على  ل  سبي ا   شروطوفقًا 

  غير قابل للبقاء. الحدث الهذا مثل  لحصة البنك في وقت وقوع والتي تتطلب التحويل بالقيمة العادلة الشهادات 
  . من تاريخ اإلصدار  سنوات ٥بعد لوصي دعاء اا لخيار استوفقً قد يتم استرداد الشهادات  - 

  
  



 

  ٢١                                                                                 جاري ش.م.بلمصرف الخليجي التا
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 يةبآالف الدنانير البحرين                                                   ٢٠٢١ويوني ٣٠ ي أشهر المنتهية ف لستةل

  
  اطات إرتبإلتزامات و ١٧

  
  يونيو  ٣٠  

٢٠٢١  
  

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

 (مدققة)   (مراجعة)  
       

  ٣١٫٣٨٩   ٣٢٫٥٧٧  *تمويالتتمديد ير مسحوبة لات غمازلتإ
 ٩٫٦٢١   ١٤٫٤٢٥ ضمانات مالية

  ٥٥٩   ٥٦٨ د عتماا تاباطخ
  
  . همدت  تمديد التمويل قبل انتهاءب ةة إلغاء االلتزام غير المسحوبيحق للمجموع *
 
 ومطالبات ضاياق

العمفي   برفع  سياق  البنك  يقوم  االعتيادي،  عمالءهقضايل  ضد  ب  ا  والمستثمرين  البنك  عمالء  قضاياويقوم  البنك.   رفع  ضد 
خارجي اعتماداً على طبيعة القضايا. يتم إجراء  ني داخلي ومستشار قانوني  للمجموعة تعمل مع مستشار قانو  نونيةاقالارة  اإلد 

 رة بهذه النتائج.إلداإبالغ اإلدارة العليا ومجلس ا ايا، ويتم تقييم دوري للنتائج المحتملة لهذه القض
 

نفسه مقابل هذه عن    ثقة من قوة موقف البنك للدفاع  دارة علىك، فإن اإل بناًء على تأكيد المستشارين القانونيين الخارجيين للبن
هناك  يكن  لم  القضائية.  تتعلق  الدعوة  إضافية  إفصاحات  ابولمطبال   أي  أن  ات  حيث  مماثلة،  مطالبات  أي  من  ناتجة  لطارئة 

 وني.وعة القانموضع المج إفصاحات من هذا النوع قد تضرأعضاء مجلس إدارة البنك يعتقدون أن أي 
  

 
 . ينبعد الحصول على موافقة المساهم تخصيصات صافي األرباح، إن وجدت، يتم عملها فقط   ١٨

  
 

 وإيرادات أخرى رسوم   ١٩
  

  يونيو  ٣٠  
٢٠٢١  

  
  ونيوي ٣٠
 ٢٠٢٠  

 ) عةمراج(   (مراجعة)  
        

 ٦٨٥  ٥٥٣ دخل الرسوم 
 ٤٤٢  ٤١٦      ألجنبيةا تلعمالا ليوتح حباأر

 ١٧  ٤٥٨  ت ات التمويالمن موجود غ المشطوبةالمبال استردادات
 ٦٥  ٧٦     رىخأ

  ١٫٢٠٩    ١٫٥٠٣ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  



 

  ٢٢                                                                                 الخليجي التجاري ش.م.ب  لمصرفا
  

  حدة المرحلية المختصرة ة الموإيضاحات حول المعلومات المالي
 دنانير البحرينيةف الالبآ                                                   ٢٠٢١يونيو ٣٠ ية في منتهشهر الأ للستة

  
  اإلنخفاض في القيمة تامخصص  ٢٠

  
  يونيو  ٣٠  

٢٠٢١  
  

  يونيو ٣٠
 ٢٠٢٠  

 (مراجعة)    اجعة)(مر  
        

 ١  ٤  يةمؤسسات مالو لدى البنوك وإيداعات أرصدة
 ١٧٦  ٣٫٣٤٤  )٧ ايضاح( موجودات التمويالت

 ٥٩  (٨)  كوكالص في استثمار
 (١٢٤)  ٧١٥  ) ٩ح ايضا( )أقساط إيجارات مستحقة (مع موجودات مشتراة لغرض التأجير

 ٧  ١١٩  لية إلتزامات وضمانات ما

  
  

١١٩    ٤٫١٧٤ 
 
 ،  جيرض التأرغل  تراةمش  وداتجومو ،ليةلماا  وداتجولما  جميع  ليشم  هنا أد   دوللجا  يف  يةالئتمانا  رللخسائ  صلمخص ا  د صير
 .  يركز الماللما في  جةدرلما رغي تضارلتعوا
  

 ٢٠٢١يونيو  ٣٠
  (مراجعة)

الضعف   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   ولىاأل لمرحلةا
ئتماني  إلا

ى  المشتر
  شئ الناأو 

  لمجموعا

            
            االفتتاحي  الرصيد

            الخسائر اإلتمانية مخصصل
  ٢٢٫٩٩٩  -  ١٢٫٢٩٨  ٢٫٣٦٤  ٨٫٣٣٧  ٢٠٢١ يناير ١في 

            
  -  -  (٦٣٠)  (٢٨٥)  ٩١٥  للمرحلة األولىمحول 
  -  -  (٢٠٣)  ٣٩١  (١٨٨)  للمرحلة الثانية محول 

  -  -  ٤٦٨  (٣٢٢)  (١٤٦)  للمرحلة الثالثةل وحم
  -  -  (٣٦٥)  (٢١٦)  ٥٨١ صافي الحركة 

  ٤٫١٧٤  ٣٧٢  ٤٫٢٧١  ١٫٢٦٨  (١٫٧٣٧)  (صافي)فترة لامخصص 
  (٤)  -  (٤)  -  -  شطب 
  -  -  -  -  -  استبعاد

            
لمخصص    الختامي  دصيالر

  ٣٠في  ئر اإلتمانيةالخسا
  ٢٧٫١٦٩  ٣٧٢  ١٦٫٢٠٠  ٣٫٤١٦  ٧٫١٨١  ٢٠٢١ يونيو

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



 

  ٢٣                                                                                ي ش.م.بلمصرف الخليجي التجارا
  
  ت حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة احضاإي

 ف الدنانير البحرينيةبآال                                                 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في  أشهر المنتهية للستة
  
  (يتبع)   مخصصات اإلنخفاض في القيمة  ٢٠

  
ة المرحل  مراجعة)( ٢٠٢١و يوني ٣٠

 ١٢ :األولى
لخسائر ا

االئتمانية  
  المتوقعة

 رعش إلثني
ً رشه   ا

المرحلة 
  :الثانية

 رلخسائا
الئتمانية  ا
  عةقولمتا
  -  ةحيا دىلم

  تليس
  خفضةمن
  لقيمةا

المرحلة 
  :ثالثةال
 رلخسائا
مانية  الئتا
  قعةولمتا
   -  ةحيا دىلم

  منخفضة
   لقيمةا

   المجموع

  ٤  -  -  ٤  ك ومؤسسات ماليةونب لدى يداعاتأرصدة وإ
 ٢٠٫٣٩٥  ١١٫٧٨٩  ٢٫٣٥٥  ٦٫٢٥١  )٧موجودات التمويالت (إيضاح 

  ١٫٧١٦  ١٫٣١٨  -  ٣٩٨  ثمارات في صكوك  است
(بما في ذلك أقساط إيجارات لتأجيرات مشتراة لغرض اموجود

  )٩يضاح مستحقة) (إ
٤٫٦٩٨  ٣٫٣٨٩  ١٫٠٦١  ٢٤٨ 

 ٣٥٦  ٧٦  -  ٢٨٠  إلتزامات وضمانات مالية 
 

٣٫٤١٦  ٧٫١٨١  
 

١٦٫٥٧٢  
 

٢٧٫١٦٩ 
 

  
الضعف    ةلثثاالالمرحلة   المرحلة الثانية  المرحلة األولى  مراجعة) ( ٢٠٢٠نيو يو ٣٠

تماني  إلئا
المشترى أو  
  الناشئ

  المجموع

            
       االفتتاحي  الرصيد

          ائر اإلتمانيةلمخصص الخس
  ٤٢٫٨٦٥ ١٠٫٠٨٢  ٢٤٫٧٥١  ٣٫١٢٣  ٤٫٩٠٩  ٢٠٢٠ يناير ١في 

            
  - -  (٥٤٤)  (١٫١٦٠)  ١٫٧٠٤  حلة األولىللمرمحول 
  - -  (٧٢٨)  ٧٧٢  (٤٤)  نية للمرحلة الثامحول 
  - ٨٤٥  ١٫٤٠٤  (٢٫٢٢٩)  (٢٠)  للمرحلة الثالثةمحول 

  - ٨٤٥  ١٣٢  (٢٫٦١٧)  ١٫٦٤٠ صافي الحركة 
  ١١٩ -  (١٫٦٠٣)  ١٫٤٤٤  ٢٧٨  ي)(صاف فترةلل التكلفة

  - -  -  -  -  تابة االسترداد / إعادة الك
  (١٠٫١٥٤) -  (١٠٫١٥٤)  -  -  شطب 
  (١١٫٠٣٥) (١٠٫٩٢٧)  -  -  (١٠٨)  استبعاد

            
            لمخصص الختامي  الرصيد

            في ةالخسائر اإلتماني
  ٢١٫٧٩٥ -  ١٣٫١٢٦  ١٫٩٥٠  ٦٫٧١٩  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠

  
 
 
 
 
  
 
 
 



  ٢٤            ب..مري شصرف الخليجي التجاملا

إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
نير البحرينيةبآالف الدنا             ٢٠٢١ويوني ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  ) ع تب(ي  ةت اإلنخفاض في القيممخصصا  ٢٠

المرحلة    مراجعة) ( ٢٠٢٠ونيو ي ٣٠
 ١٢ :األولى

سائر  لخا
االئتمانية  
 المتوقعة

 رعش إلثني
اً  رشه

المرحلة  
  :الثانية

  رلخسائا
الئتمانية  ا
 قعةولمتا
-  ةاحي دىلم

  تليس
 منخفضة

لقيمة ا

المرحلة  
  :ثالثةال
  رلخسائا
الئتمانية  ا
 دىلم قعةولمتا

-  ةحيا
 منخفضة

قيمة لا

المجموع 

  ٣  --  ٣  ؤسسات ماليةومى بنوك عات لدادإيدة وأرص
١٧٫٠٣٨  ٩٫٠٤٥  ١٫٨٤٦  ٦٫١٤٧  )٧موجودات التمويالت (إيضاح 

  ١٫٣٨٤  ١٫٣١٨  -  ٦٦  استثمارات في صكوك  
اة لغرض التأجير(بما في ذلك أقساط إيجارات ات مشترموجود

  )٩ستحقة) (إيضاح م
٣٫٠٩٦  ٢٫٦٨٧  ٩٩  ٣١٠

٢٧٤  ٧٦  ٥  ١٩٣  مانات مالية إلتزامات وض

٢١٫٧٩٥  ١٣٫١٢٦  ١٫٩٥٠  ٦٫٧١٩

لعائد لكل سهم ا ٢١

رأس مال إضافي من   لتوزيع األرباح على  دلة(مع  المصرفحاملي أسهم  لبقسمة ربح الفترة العائد  سهم    لكل  األساسي  العائد يتم احتساب  
األولى المتوسط  الفئة  على  األسه)  لعدد  القالمرجح  الفترة  م  خالل  السأ  ن م   وصمنقائمة  مح .خزينةهم  أسهم  توجد  قابلة ال  مخففة  تملة 

 للتحويل إلى أسهم.

  أشهر المنتهية في  للثالثة  للستة أشهر المنتهية في 
يونيو   ٣٠

٢٠٢١
  عة)ج(مرا

يونيو  ٣٠
٢٠٢٠  
  عة) (غير مراج

يونيو   ٣٠
٢٠٢١  

  (مراجعة)

يونيو  ٣٠
٢٠٢٠  

  غير مراجعة) (

٦٫٠٠٧٥٫٧٠٩٣٫٩٠١٤٫٢٧١     األم لشركةاهم ي أسحاملالعائد إلى لربح ا
مال    علىعلى    موزعة  األرباحناقًصا:   رأس 

-(٣٫٠٠٠)-(٣٫٠٠٠)  ضافي من الفئة األولىإ
إلى  الربح   األمالعائد  الشركة  أسهم   حاملي 

  ٤٫٢٧١  ٩٠١  ٥٫٧٠٩  ٣٫٠٠٧  لكل سهم  المخفّض و األساسيالعائد اب تسحإل
مة خالل الفترة قائ لام  سهجح لعدد األالمرالمتوسط  

  ٨٠٣٫٧٥٣  ٨٠٣٫٣٧٠  ٨٠٣٫٩٢٩  ٨٠٣٫٥٣٨  لخزينة (باآلالف)بعد طرح أسهم ا
٧.١٠١.١٢٥.٣١العائد األساسي والمخفّض لكل سھم (فلس)            ٣.٧٤



 

  ٢٥                                صرف الخليجي التجاري ش.م.بمال
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 لدنانير البحرينيةا بآالف                                                 ٢٠٢١ويوني ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة
  
  موجودات تحت اإلدارة ٢٢

تشارية لشركاته االستثمارية، حيث تقوم المجموعة بإتخاذ قرارات مات إسيقوم المصرف بتوفير خدمات إدارية، وإدارة استثمارات وخد
  بيان خ  الموحدة المختصرة. في تاريية  لحالمر  يةالمال  معلوماتالاإلدارة في هذه    حتات تتضمين أي موجود  لم يتم  .نيابة عن هذه الشركات

  مليون   ٢٦٧٫٩٨:  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١(   بحريني  دينار  مليون  ٢٦٥٫٩٥  المجموعة  في  اإلدارة  تحت  الموجودات  بلغت  المالي،   المركز
 تدارة هذه الموجو: الشيء) إلدا٢٠٢٠( ةداريإ رسوم أي حتساببإ مصرفال يقم لم السنة، خالل). بحريني دينار

  
  عالقة ال ويطراف ذاألهرية مع ت الجوالمعامال ٢٣

الجوهرية   والمعامالت  فال  ذويطراف  األمع  األرصدة  المبينة  هذه  عالقة  المرحلي الالم  المعلوماتي  الموحدة  المختصرة ية  ة 
  الي: لتكا

  
  
المدراء / كبار    شركات زميلة   عة)(مراج ٢٠٢١ يونيو  ٣٠

موظفي 
اإلدارة 

وأعضاء 
مجلس اإلدارة  

 الشرعية 

 /الشركة األم
مساهمين 
رئيسيين / 

شركات لدى  
أعضاء 

مجلس اإلدارة  
  حصص فيها

ودات  موج
ة  تحت اإلدار

لة  ام(ش
شركات ذات 
  أغراض
  خاصة)

  عالمجمو

            
            الموجودات 
 ٩٫٥٩٢ - ٦٫٦٧٠ ٢٫٩٢٢ -  لتمويالتموجودات ا
 ٢٠٫٥٩٨ ١٨٫٣١٤ ٢٫٢٨٤ - -  استثمارات

  ٣١٫٢٧٢  -  -  -  ٣١٫٢٧٢  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
  ٩٤٥  ٨٢٨  -  -  ١١٧  ى أخر موجودات

            
            وبات لطالم

            ات مالية،من مؤسس إيداعات
  ٢٫٤١٥  -  ١١  ٢٫٤٠٤  -  ومؤسسات غير مالية وأفراد

  ٥٫٧٥٠  ١٫١٧٧  ٣٫٨٧٠  ٥٨٢  ١٢١  جارية للعمالءسابات ح
 ٦٧٫٠٣٥ ٢٩١ ٦٦٫٢٤٠ ٩٨ ٤٠٦  مارحقوق أصحاب حسابات االستث

 ٥٧٦ - ٥٧٦ - -  أخرى  تطلوبام
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  ٢٦                               المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
 ف الدنانير البحرينيةالبآ                                                   ٢٠٢١نيويو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
    (يتبع)  المعامالت الجوهرية مع األطراف ذوي العالقة. ٢٣

 
  ي تهية فالمن أشهرللستة 
المدراء / كبار    شركات زميلة   (مراجعة) ٢٠٢١يونيو  ٣٠

موظفي 
اإلدارة 

وأعضاء 
ارة  مجلس اإلد
  الشرعية 

 /لشركة األما
ين همسام
يسيين / ئر

شركات لدى  
أعضاء 

مجلس اإلدارة  
  حصص فيها

ت  موجودا
تحت اإلدارة  

(شاملة  
شركات ذات 

أغراض  
  خاصة)

  المجموع

            
            اإليرادات 

موجودا من  التمويالت إيراد  ت  وجودامو ت 
 ٨١٣ - ٧٣٦ ٧٧ -  أجير ُمشتراة لغرض الت

 ٢٦٣ ٢٦٣ - - -  يراد من استثمارات في أوراق ماليةإ
       حصة المجموعة في خسائر استثمارات محتسبة

 (٦١٣) - - - (٦١٣)  بطريقة حقوق الملكية
 - - - - -  سائر اخرى خ
            
            مصروفاتلا

            من مؤسسات مالية، إيداعاتمصروفات على 
  ٥٤٧  -  ٥٢٩  ١٨  -  مؤسسات غير مالية وأفرادو

  ٧٣٧  ٤  ٧٢٦  ١  ٦  على أصحاب حسابات االستثمار  العائد
 ٣٢٥ - - ٣٢٥ -  تكلفة الموظفين 

 ٢٤١ ٣٢ - ٢٠٩ -  مصاريف أخرى 
       

 
  

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

  (مدققة)
المدراء /  شركات زميلة

ي  كبار موظف
اإلدارة 

وأعضاء 
ارة  مجلس اإلد
  الشرعية 

 /ألمالشركة ا
ين مساهم
ن / رئيسيي

  ىكات لدشر
أعضاء 
إلدارة  مجلس ا

  حصص فيها 

موجودات 
تحت اإلدارة  

(شاملة 
شركات ذات 

أغراض  
  خاصة)

  المجموع

            لموجوداتا
  ١٠٫٢٤٧  -  ٦٫٦٧١  ٣٫٥٧٦  -   التمويالت موجودات
 ٢٠٫٨٢١ ١٨٫٥٣٧ ٢٫٢٨٤ - -   استثمارات

 ٣١٫٩٦٣ - - - ٣١٫٩٦٣   رات محتسبة بطريقة حقوق الملكيةاستثما
 ٩٤٢ ٨٢٥ - - ١١٧  موجودات أخرى 

  
           المطلوبات 

 لية، من مؤسسات ما  إيداعاتمصروفات على  
 ٤٤٫٥٤٣ - ٤٢٫٤٣٨ ٢٫١٠٥ -   رادومؤسسات غير مالية وأف

 ٨٫٢١٥ ١٫٢١١ ٦٫٧٨٤ ٨٥ ١٣٥  عمالءت جارية للحسابا
 ٨٠٫٨٢٧ ٣٢٧ ٧٩٫٨٤٦ ٢٤١ ٤١٣   ارحقوق أصحاب حسابات االستثم

 ١٫٠٣٠ - ١٫٠٣٠ - -  أخرى مطلوبات 
            

 
  
  



 

  ٢٧                                ش.م.ب المصرف الخليجي التجاري 
  

  الموحدة المرحلية المختصرة مالية ومات اللل المعحوت إيضاحا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                 ٢٠٢١يونيو ٣٠ في أشهر المنتهية  للستة

  
  (يتبع)  المعامالت الجوهرية مع األطراف ذوي العالقة. ٢٣
  

  لمنتهية في ا أشهرللستة 
  اجعة) مر( ٢٠٢٠ ونييو ٣٠

المدراء /  شركات زميلة
كبار موظفي  

اإلدارة 
 وأعضاء

مجلس اإلدارة  
  الشرعية 

 /الشركة األم
مساهمين 
رئيسيين / 

شركات لدى  
أعضاء 

جلس اإلدارة  م
  حصص فيها 

دات موجو
  رةداتحت اإل
 ة(شامل
ذات شركات 

راض  أغ
  خاصة)

  المجموع

            
       اإليرادات

       من موجودات التمويالت  إيراد
 ٤٩٧ - ٤١٧ ٨٠ -  وموجودات ُمشتراة لغرض التأجير 

استثمارات  خسائر  في  المجموعة  حصة 
 (١٢) - - - (١٢)  بطريقة حقوق الملكية  محتسبة

  ٢  -  ٢  -  -  الرسوم واإليرادات األخرى
           
            ت المصروفا

            من مؤسسات مالية، إيداعاتى مصروفات عل
  ٣٣٧  -  ٢٩١  ٤٦  -  ومؤسسات غير مالية وأفراد

  ٩٧٦  ٤  ٩٦٥  -  ٧  االستثمار لى أصحاب حسابات العائد ع
 ١٫١٤٣ - - ١٫١٤٣ -  ين ظفموتكلفة ال

 ٢١  ٢١  -  -  -  مصاريف أخرى 
          

  

 
  بيان القطاعات ٢٤

  
 ٢٠٢١يونيو  ٣٠

  (مراجعة)
خدمات 
 مصرفية

للمؤسسات  
  اد واألفر

خدمات 
ة مصرفي

  ستثماريةا

 غـير  
  موزعــة 

  عمومجال

          
 ٢٨٫٤٣٩ - (٣٧٧) ٢٨٫٨١٦  إيرادات القطاع
 ٥٫٩٧٤ (٣٫٤١٤) (٧٤٦) ١٠٫١٣٤  نتائج القطاع

 ١٫٠٤٠٫٨٥٩ ١٤٫٧٩١ ١٧٨٫١٠١ ٨٤٧٫٩٦٧  موجودات القطاع 
 
  
 ٢٠٢٠ يونيو ٣٠

  مراجعة) (
خدمات 
 يةمصرف

  تلمؤسسال
  واألفراد

خدمات 
مصرفية 

  ستثماريةا

  المجموع  غـير موزعــة 

          
 ٢٣٫٣١٦ - ٣١ ٢٣٫٢٨٥  لقطاعإيرادات ا

 ٥٫٦٨٥ (٣٫٤٧١) (٣٤٦) ٩٫٥٠٢  نتائج القطاع
 ٩٦٠٫٨١٣ ١٤٫١٠٤ ١٥٨٫٤٥٠ ٧٨٨٫٢٥٩  اع موجودات القط

  
 
 
  
  
  



 

  ٢٨                               صرف الخليجي التجاري ش.م.بالم
  

  ت حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحا
 رينيةبحر الف الدنانيبآال                                                   ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
 األدوات المالية ٢٥

  القيمة العادلة  ) أ

  .  إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية مبادلة أصل أو سداد  مكن بهادلة هي المبلغ الذي يالقيمة الع

 

المُ   مةالقي للصكوك  تظهر  سعرةالعادلة  المط  والتي  بح٢٩٠٫٦٤٣ فأة  بالتكلفة  دينار  (ألف  ف لأ  ٢٦١٫٥٣٩:  ٢٠٢٠ريني 
  لف دينار بحريني). أ ٢٧٥٫٣٦٦: ٢٠٢٠( ٢٠٢١ يويون ٣٠ريني في ألف دينار بح  ٢٨٤٫١٢٢ دينار بحريني) بلغت 

 
م للمحفظة  الربح  معدل  متوسط  يكون  اإليجار،  ومستحقات  التمويالت  موجودات  حالة  قيم  في  مع  الحالية  توافق  السوق 

المشابهةل ً لتسهيالت  وبناءا على،  وبعذ     ب   د لك  المتعلقة  التعديالت  اإلعتبار  بعين  الاألخذ  ً مخاطر  مقدما المدفوعة    مبالغ 
يومخصص القيمة،  انخفاض  الموجودات.  ات  لهذه  العادلة  بالقيمة  مقارنة  جوهرياً  الحالية  القيمة  تتغير  أال  القيمة  توقع  فإن 

لألالعادل المقّدرة  اة  المالية  إخال  للمجموعةألخرى  دوات  ً تختلف  ً   تالفا قصيرة    جوهريا لطبيعتها  نظراً  الدفترية،  قيمها  عن 
  األجل.

  
  ادلة تراتبية القيمة الع   ب) 

دوات االستثمار التي تظهر بالقيمة العادلة، حسب طريقة التقييم. تم تحديد المستويات المختلفة على  حلل الجدول التالي أي
  لنحو التالي:ا

  :ق نشطة لموجودات ومطلوبات متطابقة.افي أسو) عّدلة(غير الماألسعار الُمدرجة المستوى األول  
 :الثاني األ  المستوى  غير  أخرى  اُمدخالت  فيسعار  المشمولة  على   لُمدرجة  للرصد  والقابلة  األول  المستوى 

 األسعار). شرة (مستمدة من طريقة غير مباالموجودات أو المطلوبات، سواءاً بطريقة مباشرة (كاألسعار) أو ب
 غير  قابلة للرصد (ُمدخالت  دات أو مطلوبات تكون غير مبنية على بيانات السوق الوت لموجالُمدخ  الثالث:  المستوى

 بلة للرصد)قا
 
 

لمستوى ا )(مراجعة ٢٠٢١يونيو  ٣٠
  األول 

مستوى ال
  الثاني 

توى المس
  لث الثا

  ماليجاإل

        
 ١٥٫٢٧٣ -  ١٥٫٢٧٣  -  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أوراق مالية مهيكلة

        حقوق  أوراق مالية غير مسعرة تظهر بالقيمة العادلة من خالل 
 ٣٢٫٨٨٨ ٣٢٫٨٨٨ - -  الملكية

  -  ٤٨٫١٦١ ٣٢٫٨٨٨  ١٥٫٢٧٣ 
  
المستوى   (مدققة) ٢٠٢٠يسمبر  د ٣١

  األول
المستوى 

  الثاني 
المستوى 

  الثالث 
  اإلجمالي

        
 ١٥٫٠٨٠ - ١٥٫٠٨٠  -   بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أوراق مالية مهيكلة
          حقوقدلة من خالل مسعرة تظهر بالقيمة العا  أوراق مالية غير

 ٤٠٫٨١٢ ٤٠٫٨١٢ - -  الملكية

  -  ٥٥٫٨٩٢ ٤٠٫٨١٢  ١٥٫٠٨٠ 
  
  
  
  
  
  
  



 

  ٢٩                             المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
  

  المرحلية المختصرة  إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة
 ةر البحرينيدنانيبآالف ال                                                  ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
 (يتبع)  األدوات المالية .٢٥

 
  (يتبع)  تراتبية القيمة العادلة  ) ب
  

التالي   ايحالجدول  المستوى  لل  في  المالية  الموجودات  في  خ  ٣لحركة  فترة  خالل  في  أشهرالستة  الل    يونيو  ٣٠  المنتهية 
٢٠٢١:  
  

يونيو   ٣٠  
٢٠٢٠  

  مراجعة)(
  

  يونيو ٣٠
٢٠٢٠  

  ) جعةمراغير (
      

 ١١٫١٧٤   ٤٠٫٨١٢  يناير ١في 
 ٣٢٫٨١٥   -  ) ٣٣المالي رقم ( اسبةمحإعادة التصنيف بسبب معيار ال

  (٢٨)   (١٨)  ة العادلة في بيان الدخل خسارة القيم
  (٢٢٦)   (٩٤)  تثماراالقيمة العادلة لالست الحركة في احتياطي

 ٨٫٢٠٥   -  مشتريات 
 (١١٫١٧٤)   (٧٫٨١٢)  تسويات

  ٤٠٫٧٦٦ ٣٢٫٨٨٨ 
  
فتالخ في    أشهر  الستة  رة ل  المستو٢٠٢١  يونيو  ٣٠المنتهية  بين  تحويالت  أي  هناك  يكن  لم  الثاني  ،  والمستوى  األول  ى 

تم إعادة تصنيف جميع    ،٢٠٢٠يناير    ١في    )٣٣رقم (لمحاسبة المالي  المبكر لمعيار ا  ق. عند التطبيةلعادللمقاييس القيمة ا 
انخفاض القيمة، إلى   التية  االستثمارات في أسهم حقوق الملكي القيمة العادلة من خالل حقوق   تم تصيفها بالتكلفة مطروحاً 

 ث.المستوى الثالوقياسها كموجودات مالية من  الملكية،
 

 )جعة(مرا ٢٠٢١ يونيو  ٣٠        
  

 الزيادة/ 
نقص) في التقييمل(ا

الحركة الممكنة  
(في  - لة +/ووالمعق

 المدخل المتوسط)

القيمة العادلة  
يونيو ٣٠كما في

٢٠٢١ 

 مستخدمة تقنية التقييم ال ت الرئيسية غير القابلة للرصد المدخال

(١٠٣) / ٢٫٨١٧ ٪٥ -/+ ١٠٣ 
الفوائد قيمة المؤسسة لألرباح قبل 

  ق ية مضاعفات السومنهج   ك واإلطفاء الضرائب واالسته وال
  ت السوق مضاعفاجية  منه  السعر إلى القيمة الدفترية  ٣٫٩٦٠ ٪٥ -/+ ٢١٢ / (٢١٢)

 منهجية مضاعفات السوق  السعر إلى إجمالي األصول  ١٫١٤٢ ٪٥ -/+ ٣٢ / (٣٢)
 المخصومة  ةالنقديالتدفقات  نهائية ومعدل النمو اليفة حقوق الملك تكل ٧٦٣ ٪٥ -/+ ٢٧ / (٢٧)

     
  ٨٫٦٨٢   

 
 (مدققة) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١        

 
 ة/زيادال 

 نقص) في التقييم (ال 
الحركة الممكنة 

في  (  - والمعقولة +/
 المدخل المتوسط) 

القيمة العادلة كما
ديسمبر   ٣١في 

٢٠٢٠ 

 دمة ة التقييم المستخ ي تقن بلة للرصد مدخالت الرئيسية غير القاال

٢٫٨١٧ ٪٥ -/+  / (١٠٣)١٠٣ 
قيمة المؤسسة لألرباح قبل الفوائد 

  مضاعفات السوق   منهجية  فاء والضرائب واالستهالك واإلط
  منهجية مضاعفات السوق   رية ر إلى القيمة الدفتالسع ١١٫٦٦٤ ٪٥ -/+  / (٧٠٢)٧٠٢
 ة مضاعفات السوق يمنهج  ي األصول السعر إلى إجمال ١٫١٤٢ ٪٥ -/+  / (٣٢)٣٢
 التدفقات النقدية المخصومة تكلفة حقوق الملكية ومعدل النمو النهائي ٧٩٢ ٪٥ -/+  / (٢٧)٢٧

     
  ١٦٫٤١٥   

  
 



 

  ٣٠                            تجاري ش.م.بمصرف الخليجي اللا
  

  رحلية المختصرة ومات المالية الموحدة المإيضاحات حول المعل
 يةبآالف الدنانير البحرين                                                  ٢٠٢١يونيو ٣٠ هية في أشهر المنت ستةلل

  
  (يتبع)  األدوات المالية  . ٢٥

 
 لةت بالقيمة العادأدوات مالية ليس 
  الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية: ةالقيم تالي مقارنة بين يبين الجدول ال

  
 مة قيال   ٢٠٢١ يونيو ٣٠

  دفترية ال
  

 القيمة 
  العادلة

 (مراجعة)    (مراجعة)   
        موجودات مالية

 ٣٠٩٫٠٨٧   ٣٠٩٫٠٨٧  موجودات التمويالت
 ٢٨٤٫١٢٢   ٢٩٠٫٢٤٤  في صكوك استثمارات 
 ٤٨٫١٦١   ٤٨٫١٦١  تاستثمارا

 ١١١٫٦٣١   ١١١٫٦٣١  موجودات مشتراة لغرض التأجير 
 ٣٤٫٨٠٧   ٣٤٫٨٠٧  أقساط إيجارات مستحقة

  ٧٨٧٫٨٠٨ ٧٩٣٫٩٣٠ 
      

        مالية مطلوبات

 ٥٧٫٩٦٩ ٥٧٫٩٦٩  ة للعمالءحسابات جاري

 
 
 القيمة   ٢٠٢٠ يسمبرد  ٣١

  الدفترية 
  

 القيمة 
  العادلة

 (مدققة)    (مدققة)   
       ليةدات ماموجو

 ٣٠٧٫٧١٧   ٣٠٧٫٧١٧  موجودات التمويالت
 ٢٧٥٫٣٦٦   ٢٦١٫١٣٢  كوك ستثمارات في صا

 ٥٥٫٨٩٢   ٥٥٫٨٩٢   استثمارات
 ١٢٦٫٩٣٤   ١٢٦٫٩٣٤  لغرض التأجير موجودات مشتراة 

 ١٢٫٨٢٠   ١٢٫٨٢٠  ةط إيجارات مستحقأقسا

  ٧٧٨٫٧٢٩ ٧٦٤٫٤٩٥ 
       مطلوبات مالية

 ٥٥٫٦٧٦ ٥٥٫٦٧٦  حسابات جارية للعمالء
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 

 ٣١                                                                                ري ش.م.بالمصرف الخليجي التجا
  

  لمرحلية المختصرة اموحدة ومات المالية الات حول المعلإيضاح
 ينيةبآالف الدنانير البحر                                                 ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
  ة (يتبع) دوات المالياأل  .٢٥

 
  أدوات مالية أخرى 

المؤ من  واإليداعات  المالية  المؤسسات  لدى  ااإليداعات  ال  لماليةسسات  القيمة  فإن  وبالتالي  قصيرة،  لفترات  دفترية  هي 
على    عادة تسعيرهايتم إالغير قصيرة األجل    سات غير المالية واألفراد لف عن القيمة العادلة. اإليداعات من المؤسالتخت

المالية األخرى    طلوباتت والملتالي فإن القيمة الدفترية تعكس القيمة العادلة. القيمة العادلة للموجوداامة، وبفترات منتظ
 ً   لدفترية نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل.عن قيمتها ا التختلف إختالفاً جوهريا

 
 النسب التنظيمية ٢٦
  

  ) LCRبة تغطية السيولة (أ. نس
ن تحايتم    السيوساب  تغطية  كنسسبة  مخزون  بلة  من  النقدية  الة  التدفقات  صافي  إلى  الجودة  عالية  السائلة  موجودات 
مد خارجة  ال القادمة.  على  يوًما  الثالثين  في  ار  السيولة  حاف،  ٢٠٢١يو  يون  ٣٠كما  تغطية  معدل  على  البنك  نسبة بظ 

ديسمبر    ٣١اٍر حتى  س  ٪٨٠غ  التنظيمي البال  الحد األدنى  لى منوهو أع  ٪)١٩٨٫٢٨:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  ٪٣٠١٫٣١
٢٠٢١.  

 
   (NSFR)ب. نسبة صافي التمويل المستقر

لة للبنوك، وتحفيز قطاع مصرفي أكثر  السيو  تمويل المستقر هو تعزيز مرونة محافظ مخاطر افي النسبة صالهدف من  
نسبمرونة   تحد  أطول.  زمني  أفق  مدى  المسعلى  التمويل  صافي  مة  االعتتقر  كثرة  التمويلن  على  قصير  لبالجم  ماد  ة 

و داخل  البنود  جميع  عبر  التمويل  لمخاطر  أفضل  تقييماً  وتشجع  ااألجل،  استقرار  لميزانخارج  وتعزز  العمومية،  ية 
  التمويل. 

  
مئوية  احتسا  يتم كنسبة  المستقر  التمويل  صافي  نسبة  المب  المستقر  التمويل   " أنها  "على  على  مقسوماً  يل  التموتوفر" 

 لمطلوب".    المستقر ا
  
في  كم الكتيب٢٠٢١يونيو    ٣٠ا  متطلبات  حسب  الموحدة  المستقر  التمويل  صافي  نسبة  كانت  لماإلرش  ،  صرف  ادي 

  البحرين المركزي كما يلي: 
   غير موزونة (قبل تطبيق العوامل ذات الصلة)قيم  ة مجموع القيم

 أكثر من  زونة المو
 سنة واحدة 

  أكثر من 
  أشهر وأقل ٦

نة  من س
 واحدة 

  من  أقل
 أشهر ٦

  تاريخ بدون
  استحقاق محدد 

 البند 

 التمويل المستقر المتاح:     
 رأس المال:       

 رأس المال التنظيمي ١٥٦٫٣٠٦ - -  ٩٫١٧٢ ١٦٥٫٤٧٨
 أدوات رأسمالية أخرى  - - -  - -
 عمالء من  اد وودائع من الودائع األفر      
 الصغيرة: الشركات      

 ة رودائع مستق - ٦٣٫٦٩٤ ١٢٫٨٦٥  ٢٫٥٠٢ ٧٥٫٢٣٢
١٥٣٫٨٤٤ ٧٤٫٦٨٧  ١٠٫٧٤٢ ٢١٦٫٤٢٠ -  ً  ودائع أقل استقرارا

 تمويالت بالجملة:      
 ودائع تشغيلية  - - -  - -

 بالجملة  تمويالت أخرى - ٤١٢٫٢٢٩ ١١٧٫٥٩٨  ٢٨٫٥٣٥ ١٧٦٫٨٩٢
 مطلوبات أخرى:      
 ل المستقر لمطلوبات صافي التموي  نسبة - - -  - -
ير المشمولة غألخرى ا ميع المطلوبات ج  - ٨٫٣٩٦ -  - -

 الفئات المذكورة أعاله في
 يل المستقر المتاح التمو مجموع ١٥٦٫٣٠٦ ٦٣٨٫١٦٣ ٢٠٥٫١٥٠  ٥٠٫٩٥١ ٦٣٤٫٠٢٢

  
 



 

 ٣٢                                                                                جاري ش.م.بالت المصرف الخليجي 
  

  حدة المرحلية المختصرة وية المالمعلومات المالاحات حول إيض
 ينيةلبحربآالف الدنانير ا                                                  ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
  النسب التنظيمية (يتبع)    . ٢٦

  
  تبع) ب. نسبة صافي التمويل المستقر (ي

 
  صلة)لذات ا  ل تطبيق العواملوزونة (قبيم غير م ق مجموع القيمة 

 أكثر من   الموزونة 
 سنة واحدة 

 أكثر من 
أشهر وأقل   ٦

 من سنة واحدة 

 من  أقل
 أشهر ٦

اريخ استحقاق ت بدون
 محدد 

 البند 

 مستقر المطلوب:ل الالتموي      
 مجموع نسبة صافي التمويل المستقر       

 الجودة   لة عاليةللموجودات السائ ٢٩٣٫٦٧٥ - -  - ١٦٫٧٩٣
 اق مالية منتجة:روكوك/أ تمويالت وص      
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية        
 الجودة لة عاليةات سائمضمونة بموجود      
 من المستوى األول       
 يالت منتجة لمؤسسات مالية وتم      
 ية الجودةمضمونة بموجودات سائلة عال      
منتجة  وتمويالتن عدا المستوى األول م      

 ر غي
 مضمونة لمؤسسات مالية  - ٥٥٫٦٢٦ -  - ٨٫٣٤٤

تمويالت منتجة لمؤسسات لعمالء        
 الشركات عدا 

مالية وتمويالت للعمالء من ت المؤسساال      
 األفراد 

الشركات الصغيرة، وتمويالت لجهات       
 سيادية 

  ت القطاعومصارف مركزية ومؤسسا - ٦٩٫٢٠٦ ٣٣٫٢١٥  ٣١٦٫١٣٥ ٣١٩٫٩٢٥
 نها: العام، م

 ٪ ٣٥أقل من أو يساوي   رمخاط بوزن      
 وفقاً لتوجيهات نسبة مالءة رأس المال       
 لبحرين  عن مصرف اصادرة ال      

 المركزي  - - -  ١٣٫١٦٣ ٨٫٥٥٦
 أوراق مالية/صكوك غير متعثرة وغير       
 دة، ة الجوسائلة عالي  مؤهلة كموجودات      
 في   لمتداولةااألسهم  بما في ذلك      

 البورصة  ١٣١٫٤٠٨ ٣٢٫١٥٤ -  ٥٫٥٢٣ ١٥٢٫١٧٩
 موجودات أخرى:      
 الذهب ا في ذلك اً، بمع متداولة ماديسل - - -  - -
 لعقودموجودات مدرجة كهامش مبدئي       
 التحوط المتوافقة مع مباديء الشريعة       
 اديق طرف مات صنالمية ومساهاإلس      
 لمركزي االمقاصة  - - -  - -
 صافي التمويل  ةبوط نسموجودات تح       
  المستقر المتوافقة مع مباديء الشريعة      
 ية إلسالما - - -  - -
 د تحوط نسبة صافي  موجودات عقو      
 مويل المستقر المتوافقة مع مباديء الت       
 مش قبل طرح ها  الشريعة اإلسالمية      
 درج التغيير الم - - -  - -
 غير  موجودات األخرى جميع ال      

 المتضمنة في الفئات أعاله  ٨٩٫٦٨٣ - -  - ٨٩٫٦٨٣
 لعمومية زانية اميارج البنود خ  ٤٧٫٥٧١ - -  - ٢٫٣٧٩

 مجموع التمويل المستقر المطلوب  ٥٦٢٫٣٣٧ ١٥٦٫٩٨٦ ٣٣٫٢١٥  ٣٣٤٫٨٢١ ٥٩٧٫٨٥٩
 ستقر (%)التمويل الم صافي نسبة      ١٠٦٫٠٥%

  
 
 



 

 ٣٣                                                                                 ري ش.م.بيجي التجاصرف الخل الم
  

  صرة علومات المالية الموحدة المرحلية المختات حول المإيضاح
 يةالبحرين الدنانير  بآالف                                                 ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
  مية (يتبع)    يالتنظ النسب. ٢٦

  
  نسبة صافي التمويل المستقر (يتبع)  ب.
 
ال  حتسبت صافي  البحرب  حسالمستقر  تمويل  نسبة  لمصرف  اإلرشادي  الكتيب  المركزيمتطلبات  في    ين  ديسمبر   ٣١كما 

 كما يلي:  ٢٠٢٠
 

   الصلة) ل تطبيق العوامل ذات قيم غير موزونة (قب مجموع القيمة 
 أكثر من  لموزونة ا

  حدةسنة وا
 ر من ث أك
أشهر وأقل   ٦

  من سنة واحدة

 أقل من 
  أشهر  ٦

بدون تاريخ  
 تحقاق محدداس

 بندال

 ل المستقر المتاح:التموي      
 رأس المال:      

 رأس المال التنظيمي ١٥٣٫٥٦١ - - ٨٫٩٨٠  ١٦٢٫٥٤١
 أدوات رأسمالية أخرى  - - - -  -
 ء من  العمال وودائع من ودائع األفراد      
 صغيرة: لركات ا الش      
 ودائع مستقرة  - - - -  -

ً أقل اس ودائع  - ١٧٤٫٧١٩ ٧٠٫٢٧٥ ٤٤٫٥٧٢  ٢٦٥٫٠٦٧  تقرارا
 تمويالت بالجملة:       
 تشغيلية  ودائع - - - -  -

 تمويالت أخرى بالجملة  - ٤٩٧٫٦٢٤ ٤٢٫٢٠٠ ٢٠٫٨٧٠  ٢٠٥٫٣٢٢
 ات أخرى: مطلوب      
 ات المستقر لمطلوب التمويل نسبة صافي  - - - -  -
 األخرى غير المشمولة في  جميع المطلوبات      
 هرة أعالالفئات المذكو  - ١٢٫١٣٣ - -  -

 ع التمويل المستقر المتاح مجمو ١٥٣٫٥٦١ ٦٨٤٫٤٧٦ ١١٢٫٤٧٥ ٧٤٫٤٢٢  ٦٣٢٫٩٣٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 



 

 ٣٤                                                                                  التجاري ش.م.بالمصرف الخليجي 
  

  ختصرة ية الملموحدة المرحلإيضاحات حول المعلومات المالية ا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                 ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
  تبع)    النسب التنظيمية (ي. ٢٦

  
 يتبع) (مستقر صافي التمويل النسبة ب. 

 
 يل المستقر المطلوب:التمو     
 ستقر ي التمويل الم مجموع نسبة صاف       

 جودة للموجودات السائلة عالية ال ٢٧٣٫٥٦٨ - - - ١٥٫٣٤١
 تمويالت وصكوك/أوراق مالية منتجة:       
 لية  تمويالت منتجة لمؤسسات ما      
 ة الجودةعالي  وجودات سائلةمضمونة بم      

 األول  من المستوى - ٥١٫٠٠١ - -  ٧٫٦٥٠
 تمويالت منتجة لمؤسسات مالية       
 ية الجودةدات سائلة عالبموجو مضمونة      
ول وتمويالت منتجة من عدا المستوى األ      

 غير 
 ة مضمونة لمؤسسات مالي - ٦٧٫٠٤٤ ٣٢٫٨٧٤ ٣١٨٫٢٣٦  ٣٢٠٫٤٥٩

الشركات مالء ة لمؤسسات لع تمويالت منتج       
 عدا 

يالت للعمالء من سسات المالية وتموؤ الم      
 األفراد 

ات ت لجهصغيرة، وتمويالالشركات ال      
 سيادية 

اع العام، ومصارف مركزية ومؤسسات القط - - - -  -
 منها:

 ٪ ٣٥بوزن مخاطر أقل من أو يساوي        
 نسبة مالءة رأس المال وفقاً لتوجيهات       
 مصرف البحرين   رة عنالصاد      

 زي المرك  - - - ٨٫٣٢٦  ٥٫٤١٢
 ر أوراق مالية/صكوك غير متعثرة وغي       
 ية الجودة، دات سائلة عالكموجو مؤهلة      
 المتداولة في   بما في ذلك األسهم      

 البورصة  ١٣٩٫٧٥١ ٣٢٫٢٠٥ - ٥٫٥٠١  ١٦٠٫٥٣٠
 موجودات أخرى:       
 ي ذلك الذهب بما فولة مادياً، سلع متدا - - - -  -
 بدئي لعقوددات مدرجة كهامش موموج       
   طرفالتحوط ومساهمات صناديق       
   قاصة المركزيالم  - - - -  -
التمويل  موجودات تحوط نسبة صافي - - - -  -

 المستقر 
 عقود تحوط نسبة صافي   مطلوبات      
تغيير  ستقر قبل طرح هامش الالتمويل الم - - - -  -

  المدرج
 رى غير  خ ات األجميع الموجود      

 المتضمنة في الفئات أعاله  ٩٩٫١٤٩ - - -  ٩٩٫١٤٩
 انية العمومية ود خارج الميز بن ٤١٫٥٧٠ - - - ٢٫٠٧٨

 مجموع التمويل المستقر المطلوب  ٥٥٤٫٠٣٨ ١٥٠٫٢٥٠ ٣٢٫٨٧٤ ٣٣٢٫٠٦٣  ٦١٠٫٦١٩
 لتمويل المستقر (%) نسبة صافي ا      ١٠٣٫٦٥%

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٣٥                                                                                 ش.م.بلخليجي التجاري صرف االم
  

  مرحلية المختصرة حول المعلومات المالية الموحدة الإيضاحات 
 انير البحرينيةلدنبآالف ا                                                  ٢٠٢١يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  
  يتبع)    النسب التنظيمية ( .٢٦

  
 ج. نسبة كفاية رأس المال 

 
  ٢٠٢٠ر  ديسمب ٣١    ٢٠٢١ونيو ي ٣٠  
       
 ١١٦٫٤٢٢   ١١٩٫١٦٦  أس المال قبل التسويات التنظيميةر  - فئة األولى لرأس المال العادي ال

 (١١٫٨٥٩)   (١١٫٩٢٦)  مية مطروحاً: التسويات التنظي
 ١٠٤٫٥٦٣   ١٠٧٫٢٤٠  ويات التنظيمية س المال بعد التسأر  - دي لرأس المال العالى الفئة األو
 ٤٧٫٢٢٢   ٤٧٫٢٢٢  ولى لمال من الفئة األرأس ا

 ٨٫٩٤٠   ٩٫١٧٢  ة تسويات رأس المال من الفئة الثاني
      

 ١٦٠٫٧٢٥   ١٦٣٫٦٣٤  رأس المال التنظيمي
      

      موزونة للمخاطر:التعرضات ال
 ٧١٥٫٢٣٣   ٧٣٣٫٧٤٣  ان ة لمخاطر االئتمزونالموجودات المو

 ٨٫٢٦٣   ٨٫٢٧٥  وق الموجودات الموزونة لمخاطر الس 
 ٦٧٫٧٧٥   ٦٧٫٧٧٥  غيلية نة للمخاطر التش الموزوالموجودات 

      
 ٧٩١٫٢٧١   ٨٠٩٫٧٩٣  الموجودات التنظيمية الموزونة للمخاطر مجموع

      
 -   -  فقط)   ٪٣٠االستثمار (  احتياطي مخاطر

 -   -  ) طفق  ٪٣٠ادلة األرباح (مع احتياطي
  ٧٩١٫٢٧١   ٨٠٩٫٧٩٣ 

      لتعرضات المعدلة الموزونة للمخاطر مجموع ا
      

 % ٢٠٫٣١   %٢٠٫٢١  المال نسبة كفاية رأس 
 ١٩٫١٨%   %١٩٫٠٧  رأس المال من الفئة األولى نسبة كفاية

      
 % ١٢٫٥٠   %١٢٫٥٠  ي مصرف البحرين المركز الحد األدنى المطلوب من قبل

        

  
    م المقارنةاأرق   ٢٧

  
نة الحالية. إعادة التصنيف هذه ادلة مع عرض السارنة عبعض أرقام المقارنة للسنة الماضية إلعطاء مق تم إعادة تصنيف  

ً   لم   أثرب  ٣٢مالية رقم  اد معيار المحاسبة التم اعتم.  تؤثر على مبالغ أرباح السنة، أو مجموع حقوق الملكية المعلنة سابقا
 قام المقارنة.ولم يتم تعديل أر ٢٠٢١يناير  ١ا من عتبارً مستقبلي ا

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  



 

 ٣٦                                                                                 لتجاري ش.م.بلمصرف الخليجي اا
  

                                             ١٩- كوفيد - إضافية  إفصاحات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  ) صرةدة المرحلية المخت الموح  المعلومات الماليةمات المرفقة ال تمثل جزءاً من (المعلو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  



 

 ٣٧                                                                                 رف الخليجي التجاري ش.م.بالمص
  
                                           ١٩- دكوفي - احات إضافية فصإ

  
  

 )مراجعةغير ( حلية المختصرةلمالية الموحدة المر ومات االمعل افصاحات اضافية في 
  

مستوى العالم.  وتطورها بسرعة على     )١٩كورونا (كوفيد   تفشي جائحة  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية  ٢٠٢٠مارس    ١١في  
ق المال، وأسواق  ي أسواقين في البيئة االقتصادية. ويشمل ذلك تعطيل العمل فصادي عالمي مع عدم اليتاطؤ اقى ذلك إلى تبأد   وقد 
د على السفر  ولة. اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تطبيق قيوئتمان المتدهورة، ومخاوف السياال

راً على المجموعة. تراقب المجموعة عن كثب وضع سياسات الناتجة عنه أثلءات واباء، واإلجرالو لكان    .الحجر الصحيوتدابير  
مع آثارها، قامت بتفعيل خ)، وتجاو١٩ا (كوفيد  كورون جائحة طة مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إدارة المخاطر المختلفة  باً 

          الي.وأدائها الم هاتلألعمال في عمليا والتعامل مع أي تعطيلاألخرى، بغرض إدارة 
 

البحري مصرف  الأعلن  جائحة  آثار  مختلفة لمواجهة  عن إجراءات  المركزي  اكورونان  في االقتصاد ، ولتخفيف متطلبات  لسيولة 
  لبنوك على االلتزام بالنسب التنظيمية، وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات الهامة: ومساعدة ا 

 مؤهلين.ال أشهر للعمالء ٦رة أجيل دفع األقساط لفتت 

 نوك المؤهلة بنسبة صفر بالمئة.دة الشراء الملزمة للباالت إعمعام  

 ٣إلى  ٪٥دي من ي النقتخفيض نسبة االحتياط٪.  

 ٨٠إلى  ٪١٠٠صافي التمويل المستقر من  فيض نسبة تغطية السيولة ونسبةتخ٪  

  إلى ٢٠٢٠سمبر  مارس إلى دي  من  ٢و  ١افية للمرحلة  سائر االئتمانية اإلضإضافة إجمالي خسارة التعديل ومخصص الخ ،
من   المال  األولىرأس  في     الفئة  المنتهيتين  ه٢٠٢١ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١للسنتين  وخصم  بشكل  .  المبلغ  ذا 
من رأس من الفئة األولى على أساس سنوي للثالث سنوات المنتهية في    تناسبي  ديسمبر   ٣١، و٢٠٢٢ديسمبر    ٣١المال 

 . ٢٠٢٤ديسمبر  ٣١و ،٢٠٢٣

 لمدة أربعة    ٢٠٢٠أجيل ثاني وثالث ورابع ألقساط التمويل اعتباًرا من سبتمبر  أعلن مصرف البحرين المركزي الحقًا عن ت
لمدة ستة أشهر. سمحت هذه التأجيالت للبنوك بتحميل األرباح ، وعلى   ٢٠٢١لمدة ستة أشهر، ويوليو    ٢٠٢١، وينايرأشهر

  ل إضافية للمجموعة.       ، لم ينتج عنها أي خسائر تعديهذا النحو
  

  أعاله أدت لآلثار التالية على المجموعة: ةلمذكورر واإلجراءات ايالتداب

   متأثرة احتساب خسارة  ن المركزي يتطلب من البنوك التعليمات مصرف البحرير حسب  أشه  ٦تأجيل أقساط القروض لفترة
 ةالمعدلدفقات النقدية  تالقيمة الحالية لل  ديل كالفرق بين صافيالتعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية. تم حساب خسارة التع

  التعديل. ودات المالية بتاريخ للموج  المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقيمة الدفترية الحالية

   ية في هذه األوقات  البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجارأعلنت حكومة مملكة
لجهات التنظيمية تمثل سداداً محدداً لجزء من تكاليف الموظفين، وتنازل عن  اية من  وعة مساعدة مالمصعبة. استلمت المجلا

الخ  الرسوم ورسوم  يتحملوالضرائب  ال  الذي  والتمويل  استجابة    دمات،  التنظيمية،  الحكومة/الجهات  من  المستلم  فائدة 
  وعة.  مة المجة في حقوق ملكيرتم احتسابها مباش  د جائحة الكورونا، فق إلجراءات الدعم لمواجهة

   خدمة، وأرصدة بطاقات  ى للدفعات، ورسوم الاألدن  أشهر يشمل شرطاً لتعليق الحد   ٦إن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة
  المستحقة، مما أدى النخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة.  االئتمان

 يولة، وصافي التمويل المستقر.  سطية ال رأس المال، وتغ نظيمية لنسب كفايةتلوفاء بالمتطلبات التستمر المجموعة با  

 ن قبل المجموعة.  حجز موجودات تمويلية جديدة م  محلي، أدى لتباطؤ في صاد الالضغط الناتج من جائحة الكورونا على االقت
مقارنة    %٢٩٫٨٨قل بنسبة  أوجودات التمويلية  م، كانت حجوزات ال٢٠٢١  يونيو  ٣٠المنتهية في    أشهر  ستةالخالل فترة  

  بنفس الفترة من السنة السابقة. 

 في  صرفي تحتفظ بها الملزيادة األرصدة عند الطلب الت اطؤ االقتصادي، أدى  ن التبانخفاض إنفاق المستهلكين الناتج ع ،
الس من  الفترة  نفس  مع  مقارنة  ألجل  الودائع  انخفضت  اآلحين  هذه  السابقة.  من ثنة  جزئياً  خففت  ال  ار  السيولة  ذي  ضغط 

  ف البحرين المركزي. ات مصر أشهر، وفقاً لتوجيه ٦هه المجموعة نتيجة إلجراء تأجيل أقساط القروض لفترة جتوا

 لمجموعة الحتساب خسائر ائتمانية متوقعة إضافية على تعرضاتهاالوضع االقتصادي الصعب أدى با  
 



 

 ٣٨                                                                                 جي التجاري ش.م.بالمصرف الخلي
  

                                            ١٩- كوفيد - إفصاحات إضافية 
  

  ) يتبع) ( مراجعةغير ( حلية المختصرةالمعلومات المالية الموحدة المراضافية في  افصاحات
 

  لتدابير واإلجراءات المذكورة أعاله:ل ٢٠٢٠س منذ شهر مار ميةالتراك ماليةار الثفيما يلي ملخص لآل
  

    ثر صافي األ    صافي االثر     صافي االثر 
    بيان الدخل على     بيان المركزعلي     حقوق لى ع
    الموحد    الموحد المالي    كية الموحدالمل

        للمجموعة    للمجموعة
    ف الدنانير البآ    بآالف الدنانير     بآالف الدنانير 

    حرينية بال    ية البحرين    نية حريالب
            
            
  اط النقدياالحتيمتوسط انخفاض   -   ٩٫٨٧٣   -

  ٪ ٠راء الميسر بنسبة اتفاقية إعادة الش  (٢٧٨)    ٤٨٫٨٨٨    ٢٧٨
   خسارة التعديل  -    (٩٫٤٥٢)    (٩٫٤٥٢)

    خسارة التعديلطفاء إ ٩٫٤٥٢   ٩٫٤٥٢   -
  ية كوممنح ح  -    -    ٧٩١

  بطاقات االئتمان  لدخ  (٣١٣)    -    -

-    (٢٫٢٠٠)    (٢٫٢٠٠)  
ائحة  لج المنسوبة اإلضافية تمانية الخسائر االئ

 نا  وكور
            

(٨٫٣٨٣)    ٦٫٦٦١    ٥٦٫٥٦١    
  
  

تقديم ال بتمعلومات اإلضافيتم  إلتزاماً  أعاله  مصرف البحرين اعمة  األثر     ٢٥٩/٢٠٢٠/OGكزي رقم  لمريم  (إصدار تقريرعن 
نتائج السنة . يجب أن ال تعتبر هذه المعلومات كمؤشر على  ٢٠٢٠  يوليو  ١٤))، المؤرخ  ١٩  –المالي لجائحة الكورونا (كوفيد  

أخرى أغراض  ألي  عليها  االعتماد  أو  المحينظر .بأكملها،  للشكوك  الكوراً  جائحة  بوضع  (كوفيد  ونطة  ال١٩  –ا  يزال  ذي  )  ال 
هذه المعلومات ألن تصبح قديمة يؤدي باألثر أعاله هو كما في تاريخ إعداد هذه المعلومات. قد تتغير الظروف، مما    ر، فإنيتطو

نافعة وكامالً  باإلضا .وغير  شامالً  تقييماً  تمثل  ال  المعلومات  هذه  فإن  لذلك،  الكوفة  جائحة  (كوفيد  ألثر  ع١٩  –رونا   لى) 
 .ة رسمية من قبل المدقق الخارجيعلمراج ذه المعلوماتع هالمجموعة. لم تخض

 
  
  
  
  
  




