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.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ٦ المـوحــدبیـان

الـدخــل المنتھیةفي ۳۱للسنة ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر بآالف
. ۳٤إلى۱تشكلاإلیضاحاتالمرفقةمن الموحدة المالیة البیانات ھذه ً من

ً أساسیا جزءا إیضاح ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ وموجوداتمشتراةلغرضالتأجیر التمویالت موجودات من إیراد ۲۷٫ ۳٦۸ ۲٦٫ ۱۹۸ مالیة مؤسسات

لدى إیرادمنودائع

۷٦۱ ٦٤۳ إیراد من الصكوك ۱٦ ٤٫۷۳٦ ۳٫ ۰۰۲ منإیراد استثمارات مالیة أوراق   )۱٫٦٥۸(  في
٦٥۲ رسوم أخرى وإیرادات ۲٫ ٦٤٤ إجمالي٥٫٤۲۲

قبل أصحابإلىالعائداإلیرادات ۳۳٫۸٥۱حساباتاالستثمار
یطرح۳٥٫۹۱۷ حساباتأصحاب: العائدإلى

االستثمارقبل المصرفحصة كمضارب ۱٤ )۱٤٫۸۸٤(  )۱٦٫

حصة )۲۸٦ ۱٤۷٫٤۳٦كمضاربالمصرف ۹٫۱۳۰ العائد حساباتأصحابإلى

۷٫(  االستثمار ٤٤۸(  ) غیرمالیةوأفراد )۷٫۱٥٦ ومؤسسات مؤسساتمالیة (  مصروفاتالتمویلعلىودائعمن
٤٫ علىمصروفات )۲٫۹۷٦(  )٦۱۲

تمویلالتمویل ۲۱٫اإلیراداتإجمالي -  )٦٤۸(  األجلمتوسط ۱٤۳۲٥٫۷۸٥

الموظفینتكلفة ۱۷ ٦٫ ٦۷٤ ٥٫ ۹۸۸ تشغیلیةمصروفات أخرى ۱۸ ٦٫ ۱۸۱ ٥٫ ٥٦۸ إجمالي ۱۲٫۸٥٥المصروفات
۱۱٫ ربح٥٥٦ مخصصاتاإلنخفاضفيالقیمة السنةقبل ۸٫۲۸۸

۱٤٫۲۲۹ اإلنخفاضفيصافي

قیمةالمخصصات ۱۹ )۷٫٤۷۰(  )۸٫۹۲۱( 
السنة ۸۱۸ربح إلى: العائد٥٫۳۰۸

الشركةمساھمي األم ۱٫۹٦۹٥٫

حصص۳۱۰ غیر (  مسیطرة ۱٫ ۱٥۱(  ) ۲( ۸۱۸٥٫

۳۰۸ سھم والمخفّ  العائداألساسيالعائدلكل

)ض لكلسھم (فلس

۲٤ ۲٫۰٤
٥٫٤۹



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۷ الملكیةالموحد

حقوق في التغیرات بیان في المنتھیة ۳۱للسنة ۲۰۱۷دیسمبر
حقوق۲۰۱۷بآالفالدنانیرالبحرینیة مساھمي إلى العائدة الشركةالملكیة األم

إحتیاطيالمالرأس قانوني أسھم خزینة خطةبرنامج الموظفینحوافز أرباح

مستبقاة
مجموعال حصص

غیر مسیطرة
مجموع

حقوق الملكیة
في

۲۰۱۷ینایر۱الرصید
۱۰٥٫ ۰۰۰

۷٫ ۹٦۲ ) ۸٫
۸۳۲(  ) ۱۸۲( 

۸٫۷٥۱
۱۱۲٫٦۹۹

۳٫

۷۹٦
۱۱٦٫

٤۹٥

ربح  - - - -  للسنةمجموعاإلیراداتوالمصروفاتالمحتسبة۸۱۸ )۱٫۱٥۱( ۱٫۹٦۹۱٫۹٦۹ - - - -  السنة

۱٫۹٦۹۱٫۹٦۹ )۱٫۱٥۱(  

۸۱۸ المحول إلى اإلحتیاطي ( - -  مشتراةخزینةأسھمصافي - - - )۱۹۷( - - ۱۹۷ -  القانوني

۱٫ ۳۸۰( - - )۱٫۳۸۰( - ) وفقأسھمإصدار )۱٫۳۸۰
برنامج ۱۱۲ - ۱۱۲ - ۱۱۲ - - -  خطةحوافزالموظفین

المحول صندوقإلى الرصید )۳٦۱( - )۳٦۱( )۳٦۱( - - - -  الزكاة في ۳۱كما دیسمبر ۲۰۱۷۱۰٥٫۰۰۰۸٫
۱٥۹ ) ۱۰٫۲۱۲( )۷۰( ۱۰٫ ۱٦۲ ۱۱۳٫۰۳۹۲٫٦٤٥

۱۱٥٫ ٦۸٤ اإلیضاحاتالمرفقةمن البیاناتالمالیةالموحدة.جزءاً أساسیاً منھذه۳٤إلى۱تشكل



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۸ الملكیةالموحد

حقوق في التغیرات ) بیان في (یتبع المنتھیة ۳۱للسنة
۲۰۱٦بآالفالدنانیرالبحرینیة۲۰۱۷دیسمبر حقوق مساھمي إلى العائدة الشركةالملكیة

المالرأساألم إحتیاطي قانوني أسھم برنامجخزینة حوافزخطة الموظفین

إحتیاطي
القیمة العادلة

لالستثمارات أرباح
مستبقاة

مجموعال حصص
مسیطرة

مجموعغیر
حقوق الملكیة

في ۱الرصید ۲۰۱٦ینایر

۱۰۰٫ ۰۰۰
۷٫٤۱۱ ) ۸٫

۱۳٦( )
۲۸٤( ) ۸٦( 

۸٫۹۹۸
۱۰۷٫

۹۰۳ ۳٫
۷۹۸

۱۱۱٫۷۰۱

الحركة ( - )۲۳٦( - - - -  فيأوراقمالیةاستثماراتبیع۳۲۲ - ۳۲۲ - ۳۲۲ - - - -    لالستثماراتالعادلةالقیمةفي

۲۳٦( - )  )۲( ٥٫۳۱۰٥٫۳۱۰ - - - - -  السنةربح )۲۳٦
٥٫  - - - -  للسنةالمحتسبةمجموعاإلیراداتوالمصروفات۳۰۸

۸٦٥٫۳۱۰٥٫۳۹٦ )۲( 

٥٫۳۹٤ إصدار أسھم منحة اإلحتیاطيإلىالمحول - - - )٥٫۰۰۰( - - - - ٥٫۰۰۰

خزینةأسھمصافي - - - )٥٥۱( - - - ٥٥۱ -  القانوني
( - -  مشتراة أسھمإصدار )٦۹٦( - )٦۹٦( - - - )٦۹٦ الموظفینبرنامجوفق

حوافز إلىالمحول۱۰۲ - ۱۰۲ - - ۱۰۲ - - -  خطة
صندوق ( )٦( - - - - -  الزكاة فيالرصید )٦( - )٦ ۳۱كما دیسمبر ۲۰۱٦ ۱۰٥٫ ۰۰۰۷٫۹٦۲ )۸٫

۸۳۲( ) ۱۸۲( - ۸٫۷٥۱۱۱۲٫ ٦۹۹ ۳٫۷۹٦۱۱٦٫٤۹٥

من المرفقة . ۳٤إلى۱تشكلاإلیضاحات جزءاً أساسیاً منھذهالبیاناتالمالیةالموحدة



ش.م.بالمصرف التجاري الخلیجي ۹ النقدیةالموحد

التدفقات بیان في المنتھیة ۳۱للسنة ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر بآالف
. ۳٤إلى۱تشكلاإلیضاحاتالمرفقةمن الموحدة المالیة البیانات ھذه ً من

ً أساسیا جزءا إیضاح ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ةمبالغمستلمأنشطةالتشغیل ، صافي )ـل (مدفوعات / من التمویالت موجودات ۲۳٫ ۲۸٦  ) ۱۸٫ ۰۷۱( 

، صافيمدفوعات مشتراةلغرضالتأجیر
(  لموجودات ۱۰٫ ٥٤۳(  ) ۲٦٫

األجل )٥٤۸ قصیرة مستلممنودائع إیراد ۷٦۰ ٦٤۳ ألصحابحساباتاالستثمار
مدفوعة (  )۷٫٥۳۳(  أرباح ۷٫ مستلمةمبالغ  /) سحوبات )۰٤۱ حساباتاالستثمار، صافي

أصحاب (  من ٤٤٫ ۸۳٤(  ۳۳٫ ۳۸۱ مبالغ (  لودائعاألرباحمدفوعة
٤٫ ٦۱۲(  )۲٫ للمصروفات )۹۷٦ مدفوعة (  مبالغ ۱۳٫۲۲۸(  )۱۲٫

مستلمةأخرى )۳٦٤ مبالغ ۲٫ ٦٤۳ ۳٫ أعمالالخیر۸۷۹
في (  مبالغمصروفة حساباتجاریةللعمالء )٤۰(  )٤۲۷

من مستلمة ) / مبالغ   )۹۸۱(  صافي(سحوبات
مالیة، صافي۹٫۹٦٥

مؤسسات من ودائع ٦٥٫ ۱۸٦۱۲٫۰۷۲
، صافي وأفراد مالیة غیر مؤسسات ۳۹٫(  ودائعمن

۲۹۰(  ٥۲٫ ۳۳۸ المركزي لدىمصرفالبحرین
اإلحتیاطي للحساب مدفوعات صافي ۲٫ ۳۹٥  ) صكوكمستلمة )۹۸٥

إیراد ٤٫ ۰۱٥ ۲٫۸٤٤ مالیة مؤسسات لدى (  ودائع ۱٫ النقد -  )۰٤۸ صافي من) / في (المستخدم
الناتج التشغیل   )۲٤٫۲۱۱(  أنشطة

٤۷٫ ۰۹۷ االستثمار صكوكأنشطة
(  شراء ٥۹٫۰٥٤(  ) أوراقمالیة )۳۲٫۹۸۳ في استثمارات صكوك )۸٤(  -  شراء

/ تسویة بیع من مستلمة
مبالغ ۱۹٫٤٦٥۲۱٫

۷٥۷ مالیة أوراق استثماراتفي
/ تسویة بیع مبالغمستلمةمن

۹۲ ۱۰٫ ۲۳٦ قید منبیععقارات
۱٫  -  التطویرمقبوضات ۰۸۱ مقبوضات استثماراتعقاریة بیع ۷۰۰من

۱٫ عقاریة۸۰۰ استثمارات (  شراء أوراقمالیة -  )۲٤۸
في استثمارات من مستلمة/ إیراد

أرباح ۳۹۹ ۷۰۸ (بیع ومعدات )شراء  )٤۲۰(  ٤۱صافي  ،عقارات
)صافيالنقد في االستثمارأننم/ الناتج  (المستخدم

(  شطة الخزینةأنشطةالتمویل۲٫۰۹٥  )۳۸٫٦۰٥ ۱٫(  مدفوعاتألسھم

األجل )٦۹٦(  )۳۸۰ متوسط تمویل
من مستلمة مبالغ ٤۱٫ لتمویلمتوسطاألجل -  ۰۰٤

مدفوعة مالیة (  مصروفات النقد -  )٤۲٥ الناتجصافي في/ ( من
التمویل )المستخدم أنشطة ۳۹٫ (النقص) /  صافي )٦۹٦(  ۱۹۹ الزیادة فيحكمھ

وما ٤۸٫٤۹٦  )۲۳٫٦۱۷(  فيالنقد في كما حكمھ ۱النقدومافي

ینایر ۱۱٤٫۸٦٥ ٦٦٫ في۳٦۹ كما ومافيحكمھ
۳۱النقد ۹۱٫۲٤۸۱۱٤٫۸٦٥دیسمبر

على ومافيحكمھ لدىیشتملالنقد

اإلحتیاطي الحساب منھ  (مستبعد
البنوك لدى وأرصدة نقد )مصرف المركزي البحرین ۳ ٥۸٫ ۳۲۷ ۳٦٫۱٥۱

مؤسساتمالیة لدى تستحقودائع خالل ۹۰ ٤یوماً أوأقل
۳۲٫ ۹۲۱ ۷۸٫ ۷۱٤۹۱٫۲٤۸۱۱٤٫ ۸٦٥



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۱۰ حساباتاال

في التغیرات ستثماربیان الموحد المنتھیةفيالمقیدة ۳۱للسنة ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
الرصیدكمافي۲۰۱۷بآالف ۱ ۲۰۱۷ینایر السنة خالل التغیرات

في
كما الرصید ۳۱

متوسط (باآلالفالوحداتعدد۲۰۱۷دیسمبر القیمة للسھم
(بالدینار البحریني المجموع

البحرینیةالدنانیر(بآالف

استثمارات
(سحوبات (بآالف الدنانیر

البحرینیة

تقییم إعادة
(بآالف

الدنانیر
البحرینیة إجمالي

الدخل (بآالف

الدنانیر البحرینیة
أسھم
أرباح مدفوعة (بآالف

الدنانیر البحرینیة

رسوم المصرف
كوكیل (بآالف

الدنانیر
البحرینیة مصروفات إداریة

(بآالف الدنانیر

البحرینیة عدد الوحدات
 (باآلالف
متوسط القیمة للسھم

(بالدینار البحریني

المجموع
(بآالف الدنانیر البحرینیة
. (ریا
.م ذ.م

لالستثمار )، ۱سفانا

و NS SPC ٦٫
۳۰٤ ۱٫

۰۰
٦٫ ۳۰٤ ) ٥۰( - - - - - 

٦٫ ۲٥٤

۱٫ ۰۰
٦٫ ۲٥٤

المحدودة (ریا
القابضة
.م - - - - - - - - - - - - )٤جناین .م

ذ العقاریة

لالستثمارات شادن
(ریا

٥( 
۳٫ ٦٥۲ ۱٫

۰۰ ۳٫

٦٥۲ )
۱۲۳( - - - - - ۳٫٥۲۹
۱٫

۰۰ ۳٫
٥۲۹

 (ریا
المحدودة لوكاتا

۲٫ )٦شركة

٦۳۳ ۰٫
۳۸
۹۹۳ - - - - - - ۲٫٦۳۳

۰٫ ۳۸

۹۹۳ ۱۰٫ ۹٤۹ ) المرفقةمن۱۰٫۷۷٦   - - - - - )۱۷۳
اإلیضاحات ً أساسیاً منھذهالبیاناتالمالیةالموحدة. ۳٤إلى۱تشكل

جزءا



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۱۱ حساباتاال

في التغیرات ستثماربیان الموحد المنتھیةفيالمقیدة ۳۱للسنة ) ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة                   (یتبع
كماالرصید۲۰۱٦بآالفالدنانیر في ۱ ۲۰۱٦ینایر التغیرات السنةخالل

الرصید
كما في ۳۱

الوحداتعدد۲۰۱٦دیسمبر القیمةمتوسط (باآلالف
للسھم (بالدینار  )البحریني

(بآالفالمجموع  )البحرینیةالدنانیر

 /استثمارات
(سحوبات (بآالف الدنانیر

 )البحرینیة

إعادة تقییم
(بآالف

الدنانیر
إجمالي )البحرینیة

الدخل (بآالف

الدنانیر  )البحرینیة
أرباح
أسھم مدفوعة (بآالف

الدنانیر  )البحرینیة

رسوم المصرف
كوكیل (بآالف

الدنانیر
مصروفات )البحرینیة إداریة

(بآالف الدنانیر

الوحداتعدد )البحرینیة
 (باآلالف
متوسط القیمة للسھم

(بالدینار  )البحریني

المجموع
(بآالف الدنانیر  )البحرینیة

سفانا
لالستثمار ذ . (ریا

.م .م

NSو ،)۱ SPC
۸٫۳۱۳

۱٫
۰۰ ۸٫۳۱۳ )

۲٫ ۰۰۹( - - - - - 

٦٫ ۳۰٤
۱٫ ۰۰
٦٫ ۳۰٤
جناین
القابضة المحدودة (ریا
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٦۰۹( - ۲٤ - - -   ۱۰٫ المالیةالموحدة. ۳٤إلى۱تشكلاإلیضاحاتالمرفقةمن۹٤۹
البیانات ھذه ً من ً أساسیا جزءا



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۱۲ األعمالالخیریة

صندوق وإستخدامات مصادر بیان الموحدوالزكاة المنتھیة للسنة ۳۱في ۲۰۱۷دیسمبر الدنانیرالبحرینیةبآالف مصادر۲۰۱۷۲۰۱٦ صندوق
فيكماالرصیدالزكاةوالخیریةاألعمال ۱ ینایر ۷۲۳ ۷۲۷

المصرفتبرعات
إیرادات۳٦۱۷ للشریعةمخالفة ۱۷۲۹اإلسالمیة مجموع

المصادر األعمالصندوقاستخدامات۱٫۱۰۱۷٦۳
الخیریة تبرعاتوالزكاة ٤۲۷خیریةلمؤسسات
٤۰ رصید٤۲۷٤۰االستخداماتمجموع

األعمالصندوق الغیرالزكاةوالخیریة

موزع كما ٦۷٤دیسمبر۳۱في من۷۲۳ اإلیضاحاتالمرفقة ۱تشكل . ۳٤إلى
الموحدة البیاناتالمالیة جزءاً أساسیاً منھذه



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۱۳ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
.بالمنشأةتقریر .۱بآالف .م ش التجاري الخلیجي مساھمةالمصرفالمصرف

البحرینبتاریخ ")، ھوشركة مملكة
في ، تأسست بحرینیة ۲٤ ۲۰۰٤نوفمبر رقم . یعمل٥٥۱۳۳وتحملالسجلالتجاري المصرف البحرین قبلمصرف من ممنوح ترخیص بموجب بتاریخ التجزئة

إسالميقطاع . المصرفأسھم  .۲۰۰۳أكتوبر۲۰المركزيكمصرف البحرین بورصة في ُ درجة الماليإدراجتمم سوقدبي في المصرف ً أسھم فعلیا ۱۹بتاریخ دیسمبر أنشطة .۲۰۱۷ المصرفتخضع واألنشطة
العملیات إلتزام لضمان شرعیة رقابة ھیئة وإلشراف المركزي لقوانینمصرفالبحرین المصرفتشتملأنشطةبمبادئوأحكامالشریعةاإلسالمیة م وخدمات منتجات تقدیم ، وللشركااستثمارصرفیةوالرئیسیةعلى

العالي الدخل ، ولذوي لألفراد ،یة ت الشركات، وتمویلالمستھلكین، وإدارةالثروات التجاريوتمویل

التمویل األنشطةلتشمل . وتتنوعھذه المالیة وللمؤسسات منتجات اوھیكلة اإلسالمیة الشریعة وأحكام بمبادئ األنشطة ھذه جمیع تلتزم حیث المشاریع تمویل خدمات وتقدیم ستثماریة الشرعیة الرقابة
ھیئة ً لرأي تشتمل .مصرفللوفقا البیانات المالیة

الموحدة على المالیةالبیانات والشركاتمصرفلل التابعة ً "المجموعة").  لھ (معا فیما التابعةبالشركاتیانبیلي اإلسم :الھامة بلد التأسیس نسبة األسھم المسیطرة ۲۰۱۷ نسبة األسھم ۲۰۱٦المسیطرة
طبیعة العمل شركة حوافز خلیجي لإلدارة ش .ب .م البحرین (م اإلحتفاظ ۱۰۰% ۱۰۰% بأسھم لصالح نظام زحواف الموظفین رقم (إیضاح ھاربر )۲۰ ات ویستور ۲ العقاریة .ش .و

اإلحتفاظ %۱۰۰ %۱۰۰البحرین .ش بعقارات لصالح فالمصر ھاربر ویستتاور ٤ العقاریة .ش .و البحرین .ش اإلحتفاظ ۱۰۰% ۱۰۰% بعقارات لصالح فالمصر صروح
المحدودة جزر الكایمن ۱۹٫ وبیعإلنشاء ۱۹٫۰۸% ۰۸%

"  فيالعقارات عقارات "المھاتالل الخلیج الكایمنجزر عقاراتلشراء ۱۰% ۱۰% وتأجیر مُدرّةوبیع فيللدخل الخلیجيالتعاونمجلسدول .م
.ذ.م

ش تروھورسالعقاریة اإلماراتشركة العربیة
المتحدة ۱۰۰% 

۱۰۰% 

اإلحتفاظ بعقارات
لصالح فالمصر

۲. 

المحاسبیةالھامة السیاسات

یليفیما الھامةالمحاسبیةللسیاساتعرض . تم
الموحدة

المالیة البیانات تطبیقھاعندإعدادھذه ھتطبیقوالتيتم ثابتذهالسیاسات
نحو على تلكمعالمحاسبیة السیاسات التيالمحاسبیة فيتمتطبیقھا

، العام الماضي مراجعةمنالناتجةتغییراتالتلكبإستثناء أو
معاییرإصدار جدیدة

من ِبل للمؤسساتعةوالمراجالمحاسبةھیئةق المعاییر) ۱ .اإلسالمیةالمالیة

التعدیالتو والتفسیرات المفعولالساریةجدیدةال ینایر۱من ۲۰۱۷
المفعولتال ، والساریة

اإلسالمیة المالیة ھیئةالمحاسبةوالمراجعةللمؤسسات تفسیراتجدیدةصادرةعن

معاییرأو للوجدأي المنتھیةمنأوبعدسنةللمرةاألولى ۲۰۱۷ینایر۱المالیة
ال

أثرجوھريعلىممن  .المجموعةتوقعأنیكونلھا



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۱٤ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر الدنانیر البحرینیةبآالف
۲ . السیاساتالمحاسبیةالھامة (یتبع)۲ الصادرة والتفسیراتالجدیدة والتعدیالت

ولكن) المعاییر غیر نافذة بعد

الماليرقم المحاسبة إضمحالل –) ۳۰معیار الموجودات االئتمانیة ، والخسائر وااللتزامات ذات المخاطر الماليرقم : العالیة المالیةاإلسالمیةمعیارالمحاسبة

للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھیئة القیمة، والخسائر  –) ۳۰أصدرت وااللتزاماتانخفاض ذاتاالئتمانیة العالیةالمخاطر المحاسبةالماليرقم ( .۲۰۱۷في المحاسبةالمالي۳۰معیار محلمعیار
) سیحل واالحتیاط -)۱۱رقم رقم (المخصصات المالي المحاسبة معیار من ، وأجزاء واألسھم  -)۲٥یات الصكوك المالیةاالستثمارفي التقاریر وإعداد المحاسبة سیاسات تأسیس

ھو المعیار . الھدفمنھذا التيتعالجانخفاضالقیمة المماثلة واألدوات ، و مختلفالتمویالتاإلسالمیة على االئتمانیة والخسائر القیمة
األخرىللمؤسساتالنخفاض الموجودات وبعض االلتزاماتاالستثمارات مقابل )، والمخصصات اإلسالمیة (المؤسسات ذاتالمالیة المخاطر العالیة علىوجھالخصوص ّن تمك ، والتي المالیة البیانات

علىمستخدمي القیام ب النقدیة بالتدفقات المتعلقة الیقینیة ، وعدم ، والتوقیت للمبالغ عادل اتقییم الخاصة لمستقبلیة والمعامالت الموجودات بھذه رقم المالي المحاسبة ۳۰معیار إلى والتعرضات
الموجودات ) یصنف ۳ ذات المخاطر طبیعة على بناء ، وذلك الصلةفئات فئات لكلمن الخسائر لتقییم منھجیات ثالث )، ویصف األخرى والمخاطر االئتمانیة المخاطر (أي

. ھذه (األصول منھجیة ) ۱ االئتمانیة للتحقق، و (۲الخسائر القابلة القیمة .۳) منھجیةصافي التالیة ) منھجیةانخفاضالقیمة الفئات ضمن والتعرضات الموجودات
تصنیف ، یجب المعیار لغرضھذا االئتمانیة):.أ الخسائر لمنھجیة االئتمانیة (تخضع للمخاطر الخاضعة والتعرضات الموجودات ۱. ال .۲ .مدینةالذمم خارجالمیزانیةالعمومیة

للتحقق.ب .التعرضات القابلة القیمة لمنھجیة
لمنھجیة .)المخزون (یخضع ، عدامخاطراالئتمان (تخضع األخرى للمخاطر الخاضعة األخرى واالستثماریة التمویلیة ج. الموجوداتوالتعرضات المخزون )، باستثناء القیمة انخفاض االئتم الخسائر یتممنھجیة

، والذي المزدوج القیاس منھجیة تستخدم العمومیة المیزانیة خارج والتعرضات المدینة للذمم انیة مدى على متوقعة ائتمانیة كخسائر إما قیاسمخصصالخسارة الحیاة. ۱۲یموجبھا
مدى متوقعة شھراً، أوخسائرائتمانیة المتوقعة رقمالخسائراالئتمانیة المالي المحاسبة

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

المتطلباالقرارات تطبیق عند ، مثل:الجوھریة
االئتمانیةالمتوقعة الخسائر لقیاس المحاسبیة ت ؛تحدید االئتمان مخاطر

الجوھریةفي الزیادة معاییر لقیاس
المناسبة والفرضیات النماذج ؛ اختیار المتوقعة االئتمانیة الخسائر السیناریوھات عدد / المستقبلیةتعیین المنتجات من نوع لكل العالقة ذات والموازین و الماألسواق االئتمانیة الخسائر

توقعة المصاحبة مجموعاتإعداد ل مالیة .موجودات المتوقعة
االئتمانیة الخسائر ألغراضقیاس مماثلة



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۱٥ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷ البحرینیة
)۲بآالفالدنانیر المحاسبیةالھامة (یتبع ۲ . السیاسات الصادرة الجدیدة والتفسیرات

) المعاییروالتعدیالت ولكن غیر نافذة

(یتبع (یتبع) بعد المتوقعة االئتمانیة الخسائر ھذا المعیار ساري المفعول بعد أو المنتھیةمن مع ،۲۰۲۰ینایر۱للفتراتالمالیة

سماحال . بالتطبیق ّ  المبكر وفقا لما

بھتقضي على،التنظیمیةجھةال البنوكاإلسالمیة رقم ( تطبیقجمیع المالي ً ) ۳۰المعیار أنوتقدر .۲۰۱۸ینایر۱منبدأ�  مبكرا لنتقاليمبلغاالالالمجموعة
ّ  ۳۰رقممعیارالمحاسبةالمالي سیخف حقوقالمساھمینبحوالي ۹٫ض ٥٥۸ المقدر۲۰۱۸ینایر۱كمافيتقریباً بحرینيدینارألف

التأثیر أساساً . ویرتبط خسائر وفقاً تماناإلئبزیادةمخصص متطلباتلل نماذجانخفاضالقیمنخفاضالقیمةاللجدیدةا صحة من والتحقق المجموعةمراجعةوتنقیح بالعملیة. وتواصل المتعلقة
عندوالتيقدتغیرالتأثیرالفعلي ،ةوالضوابط اإللتزام )أ .تطبیقال بیان اإلسالمیة للمؤسساتالمالیة المحاسبةوالمراجعة ھیئة عن المالیةوفقاً لمعاییرالمحاسبةالمالیةالصادرة تمإعدادالبیانات

والمراجعة ھیئةالمحاسبة متطلبات ً مع اإلسالمیةوتماشیا المالیة للمؤسسات الدولیة المعاییر بإتباع المجموعة ، تقوم والمراجعة ھیئةالمحاسبة عن صادر معیارمحاسبي
لھا الیوجد التي الحاالت ذاتالعالقةوذلكفي

التقاریرالمالیة إلعداد اإلسالمیة
للمؤسسات اإلعداد )ب أساس لمعامالت الرئیسیة العملة تعد ، والتي البحریني الدینار ھي الموحدة المالیة إعدادالبیانات في المستخدمة . لمصرفاالعملة ھذ إعداد هتم

اال بعض بإستثناء التاریخیة التكلفة ً لمبدأ وفقا االبیاناتالمالیة بالقیمة قیاسھا التيیتم .ستثمارات لعادلة المجموعة .تصنف المصروف ً لطبیعة تبعا الدخل
بیان في مصروفاتھا اإلجتھاد اإلدارة ً من أیضا یتطلب . كما الحساسة المحاسبیة التقدیرات بعض إستخدام الموحدة المالیة البیانات إعداد یتطلب والفرضیا التقدیرات

مراجعة . تتم للمجموعة

السیاساتالمحاسبیة تطبیق عند المتبعة
اإلجراءات تقدیر تفي بصورة . تعتقد متأثرة مستقبلیة فترة أي وفي التعدیالت ھذه فیھا تتم التي الفترة في التقدیرات على التعدیالت إحتساب . یتم بصورةمستمرة

والنتائج المالي الوضع المالیةللمجموعةتعكس البیانات فإن وبالتالي مناسبة المستخدمة الفرضیات اإلدارةبأن المعق عادلة. إناألمور البیانات مؤثرةعلى

وتقدیرات فرضیات التيتتطلب أو اإلجتھاد ً من ً كبیرا قدرا تتطلب التي دة

رقم اإلیضاح في مبینة الموحدة  .۲۱المالیة



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۱٦ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷ البحرینیة
)۲بآالفالدنانیر المحاسبیةالھامة (یتبع التوحید )ج . السیاسات أساس ۱( 

الشركاتالتابعة لسیطرة ) خاضعة خاصة

ذاتأغراض شركات مؤسسات (وتشمل ھي
المصرفالشركاتالتابعة السیطرة . توجد یكون

مصرفللعندما ل والتشغیلیة المالیة السیاسات إدارة ، في مباشرة غیر أو مباشرة ، بصورة لسلطة أجلالحصولعلىمؤسسة المن السیطرة تحویل
تاریخ للشركاتالتابعةمن المالیة البیانات توحید . یتم أنشطتھا من منافع السیطرة تلك فقدان المالیةعند

البیانات توحید عن التوقف ُفترض .إلىالمجموعةویتم ی السیطرة وجود عندما المصرف أكثریمتلك من من ٥۰% حقوق في .  التصویت المنشأة معینة أصول كتوریق
وواضح ُحدد م ھدف لتحقیق إنشاؤھا تم شركات ھي الخاصة األغراض ذات الشركات أو لتمویل معینة معاملة تنفیذ الشركات.  ستثماراأو لتشغیلھذه أھمیة ذات حقوقالتصویت

تكون تمیوعادة ماتحدید أوكمدیریتصرفالمستثمركانإذا وكیل ناءاً ب على
اال في القرار إتخاذ سلطة ستثمارإمتالكھ علىالمقدرةو التحكم في .  العوائد والعوائد السلطة بین العالقة مدى إنوبالتالي إمتالك سلطةالمستثمر الإ تخاذ

فيقرار ستثماراال مقدرةالو العوائدعلىالتحكمفي ھناك كان إذا ما ، لتحدید وكیل او كمدیر یتصرف كان إذا ما ً، فالیحدد
وكیال . إذاكانصانعالقرار بینالسلطةوالعوائد ، والسلطةالمفوضةعالقة بینالسلطةوالعوائد عالقة توجد إل تؤدي سیطرةالستنتاجلصانعالقرارال

تفوق ، كإقراضمبالغ إختیاریة المجموعةقرارات إتخاذ . عند المجموعة بین العالقة تغیر ، أوفيحالة الشروطاألصلیة أوتمدیدالشروطلتتجاوز المالیةالمقدمة
الشركةذاتاألغراضالتسھیالت السیطرةعلى تقییم تقومبإعادة المجموعة ، فإن الخاصة األغراض ذات والشركة االال وأدوات األمانة بصفة بھا المحتفظ الموجودات بإدارة

مؤتمنة بوصفھا المجموعة . تقوم ستثمارخاصة األ خرى المستثمرین عن نیابة المالیة إضافةالبیانات لالیتم ذاتلشركات في إال للمجموعة الموحدة المالیة البیانات ضمن الخاصة األغراض
رقم اإلیضاح علىھذهالشركات. یتضمن المجموعة سیطرة ۲۲حالة قبل من ُ دارة الم الموجودات عن معلومات

األمانة بصفة بھا والمحتفظ المجموعة اتستثماراال )۲ في الزمیلة (الشركات )  اتستثماراال الملكیة حقوق بطریقة المحتسبة ھي الزمیلة مؤسساتالشركات تمارس المجموعة مؤثرة
علیھاسلطة التحكم دون من ولكن المالیة سیاساتھا في والتشغیلیة منافع على منللحصول اال .أنشطتھا قیمة إحتساب ستثماریتم حصة بإحتساب القیمة

أوخفضھذه زیادة ویتم ً بالتكلفة مبدئیا الزمیلة الشركات في اإلستحواذ تاریخ بعد فیھا الشركةالمُستثمَ ر
خسارة أو ربح من

ِ ر ُستثم لالالم الدفتریة تنخفضالقیمة عملتسویاستثمار الضروري من یكون . قد فیھا َ ر ُستثم الم الشركة من المستلمة
عنبالتوزیعات الدفتریة للقیمة ت وجود د . عندما فیھا َ ر ُستثم الم فيملكیةالشركة تغیرات عن قدتنتج والتي الشركة في المستثمر حصة في

تغییر أي إلى الدفتریة القیمة

الشركةالزمیلة، یتمتخفیض في حصتھا الخسائر رصفتتعدىحصةالمجموعةمن ویتم ، بإستثناء إضافیة
خسائر أي إحتساب وقف المجموعةإلتزاماتقانونیةأوإعتباریة یكونعلى التي فيالحاالت الزمیلة الشركة عن نیابة بدفعمبالغ

فيحالةقیامالمجموعة أو
یتم تقییم إنخفاض اتستثماراللالدفتریةالقیمة بحسب الملكیة حقوق بطریقة المحتسبة اسةالسی ّة المبین رقمفي  (م).  ۲إیضاح



المصرف ش.م.ب التجاري الخلیجي ۱۷ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷ البحرینیة
) .۲بآالفالدنانیر المحاسبیةالھامة (یتبع السیاسات ) )ج (یتبع التوحید أساس

المالیة )۳ البیانات توحید عند

تمإستبعادھا معامالت عند المجموعة شركات

عملیاتمع عن نتجت محققة غیر أرباح ، وأي واألرصدة المعامالت جمیع
إستبعاد تم المجموعة بین تتم التي المعامالت من الناتجة األرباح ً إستبعاد أیضا تم . كما الموحدة المالیة البیانات إعداد إلى الملكیة

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

تطبقھا التي سات األجنبیة )د بالعمالت معامالت فیھا تعمل التي للبیئة الرئیسیة اإلقتصادیة بالعملة للمجموعة الموحدة المالیة البیانات في المتضمنة البنود إحتساب یتم
وھي البحریني بالدینار الموحدة المالیة البیانات إعداد التعامل"). یتم المجموعة ("عملة المجموعة تستخدمھا التي العملة المالیة البیانات إعداد في وكذلك معامالتھا

في المعاملة وقتإجراء السائدة الصرف بأسعار وحدة

التعامللكل عملة إلى
األجنبیة بالعمالت تتم التي المعامالت تحویل یتم سداد عن الناتجة العملة فرق عن الناتجة والخسائر األرباح إحتساب یتم الموجودات

تحویل ومن المعامالت ھذه مثل فروقات إحتساب . یتم السنة نھایة في السائد الصرف وبسعر الدخل بیان في بالعمالتاألجنبیة تتم والتي النقدیة والمطلوبات
ا ، كبعض السوقیة بالقیمة تظھر والتي المالیة غیر

البنود عن الناتجة ستثمارالالعملة ات والتي مالیة أوراق تفي ظھر ل العادلة القیمة إحتیاطي ، في الملكیة حقوق خالل من العادلة ستثمارالبالقیمة ات شركات ِبل ق
من المستخدمة العمالت .إن من فروقات تنتج ، لن . وعلیھ البحریني بالدینار یرتبط والذي األمریكي أوالدوالر البحریني الدینار إما ھي المجموعة لشركات المالیة البیانات تحویل المالیة

البیانات إعداد في المستخدمة العملة عن تختلف تعامل عملة لھا والتي المجموعة الموحدة اتاستثمار )ھـ مالیة أوراق في ھذهتشتمل اال على اتاستثمارستثمارات مالیة أوراق اتاستثماروفي من
ُستثنى صكوك. ی ستثماراالفي يفات األوراق ال ً من كال اتاستثمارمالیة وفي تابعة اتاستثمارشركات محتسبة رقمالملكیةحقوقبطریقة  (ج)). ۲(إیضاح

التصنیف )۱ تصنف المجموعة ھااتاستثمار في األوراق المالیة إلى أدوات مصنفة وأدواتدیونفياتاستثمارك مصنفة اتاستثمارك حقوقفي . الملكیة األدوات المصنفة اتاستثمارك في
دیون ھي اتستثماراال التي تكون دفوعاتم األرباح ورأس المال فیھا ثابتة أو . معلومة األدوات المصنفة اتاستثمارك في حقوق الملكیة ھي تاستثمارالا التي التتوافر فیھا ممیزات األدوات المصنفة اتاستثمارك في

دیون والتي تتضمن أدوات لھا موجودات قیمةاتذ بعد خصم جمیع أدوات .مطلوباتھا یتم :الدین تصنیف األدوات اتاستثمارك في دیون التيو
تظھر المطفأة بالتكلفة

تتمإدارةھذهاألدوات
المتاجرةأوعندماالتكونضمنالفئةالتيتظھرفقطعندما عندماالیتماإلحتفاظبھالغرض أو

أساسالعائد . یتضمناالبتعاقداتعلى الدخل مصنفةكستثماربالقیمةالعادلةمنخاللبیان أدوات اتاستثمارفي دیونتظھربال
تكلفةفي على

األجل. اتاستثمارالمطفأة متوسطةوطویلة االفيصكوك بالتكلفةالمطفأة، وتتكونمنالصكوكفقط.ستثمارجمیع الدینتظھر
اتفيأدوات



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۱۸ الموحدةإیضاحاتحول

المالیة فيللسنةالمنتھیةالبیانات ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷ البحرینیة
)۲بآالفالدنانیر المحاسبیةالھامة (یتبع ) ھـ . السیاسات مالیة (یتبع أوراق

استثماراتفي التصنیف (یتبع) )۱
فياتستثمارالا حقوق  : الملكیة

تصنیفیتم اتستثمارالا

فياتاستثماركمصنفةأدواتفي
بیانخاللمنالعادلةبالقیمةتظھر) ۱: التالیةالفئاتإلىالملكیةحقوق تظھر) ۲أوالدخل بالقیمة

العادلة متناسقةالملكیة، حقوقخاللمن مع استثماریمتلكالبنك .ستثماراالإستراتیجیة ، وتصنّف العادلةمنخاللبیانالدخل ّفبالقیمة مصن
مالیة

أوراق ً في باقياً واحدا الملكیة.ستثماراال حقوق خالل من العادلة بالقیمة ات اإلحتساب )۲ وإلغاء اإلحتساب اال إحتساب ستثماریتم لشراء
فیھبالتعاقد المجموعة تقوم الذي التاریخ وھو المعاملة

فيتاریخ مالیة أوراق في شروط ً في
طرفا المجموعة فیھ التاریخالذيتصبح ، أو الموجودات بیع .أو األداة لھذه تعاقدیة اال إحتساب إلغاء ستثماریتم تقوم

عندما المالیةأو الموجودات من النقدیة التدفقات إستالم حقوق تنعدم عندما جوھري بشكل حقوقالملكیة وعوائد مخاطر جمیع
بنقل المجموعة القیاس )۳ ً إحتساب المدفوع. یتممبدئیا المقابل قیمة ، وھي العادلة بالقیمة مالیة أوراق في االستثمارات ً قیاس مبدئیا یتم . أما الدخل بیان في كمصروفات

الدخل بیان خالل من العادلة بالقیمة تظھر التي االستثمارات معامالت تكالیف

األخرىفي األاالستثمارات
إدراالوراق ، فیتم المبدئي.مالیة اإلحتساب ضمن معامالتھا تكالیف ج بعد بیان خالل من العادلة بالقیمة تظھر كاستثمارات المصنفة قیاساالستثمارات إعادة

، یتم المبدئي اإلحتساب واالستثمارات . یتم .الدخل العادلة بالقیمة الملكیة حقوق خالل من العادلة بالقیمة تظھر كاستثمارات المصنفة كاستثمارات المصنفة لالستثمارات العادلة القیمة
تغیرات عن الناتجة فيبالقیمةرتظھإحتساباألرباحوالخسائر التغیراتوذلك ھذه فیھا تنشأ التي الفترة في

بیانالدخل خالل من العادلة األر إحتساب . یتم الدخل بیان باح عن الناتجة والخسائر العادلة القیمة تغیرات خالل من العادلة بالقیمة
تظھر كاستثمارات المصنفة لالستثمارات إلحتیاطيالقیمة منفصل بند ضمن عرضھا ویتم الموحد الملكیة حقوق في التغیرات بیان في

الملكیة حقوق لالستثمارات العادلة حقو ضمن الفصل العادلة القیمة تغیرات خسائر أو أرباح إحتساب عند قالملكیة. یراعى
بحقوق المتعلق والجزء الملكیة بحقوق المتعلق الجزء أصحاببین االستثمارات بیع . عند االستثمار حسابات ، أو قیمتھا عندإنخفاض ، أو الملكیة حقوق خالل من العادلة بالقیمة كاستثماراتتظھر

تحصیالمصنفة عند لھا ً ضمنبیان سابقا إحتسابھا والتيتم المتراكمة خسائرھا أو االستثمارات تلك أرباح تحویل ، یتم
إستبعادھا أو الدخل بیان إلى الملكیة حقوق في التغیرات تظھر التي االستثمارات ضمن تصنیفھا الیتم والتي دیون في

االستثمارات قیاس المبدئي، یتم بعداإلحتساب مخصصات أي طرح بعد الفعلي الربح معدل بإستخدام المطفأة ، بالتكلفة الدخل بیان خالل من العادلة
بالقیمة .اإل القیمة في نخفاض
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البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
المحاسبیةالھامة (یتبع)۲بآالف ) اتاستثمار )ھـ . السیاسات مالیة (یتبع

فيأوراق القیاس )٤ مبادئ
لموجوداتقیاسالتكلفةالمطفأة

التكلفةالمطفأة عند بھ
المالیة المطلوبات أو الموجودات قیاس

تم الذي المبلغ ھي مالیة أومطلوبات معدل بإستخدام المتراكم اإلطفاء طرح أو ، وإضافة األساسي المبلغ مدفوعات طرح المبدئي، بعد اإلحتساب إن أي ً منھ ، مخصوما اإلستحقاق
ً ومبلغ مبدئیا المحتسب المبلغ بین فرق ألي الفعلي خفاض (بصوالربح مباشرة رة على الفعلي الربح معدل . یشتمل التحصیل إمكانیة عدم أو القیمة ) في مخصصات

حساب إستخدام عنطریق أو الفعلي الربح ً منمعدل ً أساسیا جزءا تعتبر والتي المستلمة أو المدفوعة القیمةالعادلةجمیعالرسوم قیاس
مباد بھ یمكن الذي المبلغ ھي العادلة القیمة وبشروط بالمعاملة ّین ملم طرفین بین مطلوبات سداد أو موجودات

لة القیاس بتاریخ عادلة . تجاریة تقوم في المدرجة األسعار باستخدام المالیة لألداة العادلة القیمة بقیاس المجموعة .  نشطسوق توفرت
ما متى األداة لھذه

تستخدم المجموعة اتستثمارالل الغیر مدرجة بالقیمة تقنیات ،العادلة إلحتسابمعروفةتقییم القیمة . لعادلةا قد الیمكن مالحظة جمیع البیانات التي یتم إدخالھا في ھذه النماذج
أو ً، بعضھا سوقیا ولكن ً ابنتقدیرھایتم اء على . فرضیات المعلومات التي یتم إدخالھا في نماذج التقییم تمثل توقعات

العوائدوقیاسالسوق والمخاطر لمالزمةا لھذه األدوات
یتم .المالیة للحصولالتقییمتعدیالتتسجیل تعتقد. العواملنموغیرھاالسیولة، مخاطروالطلب، العرضفروقاتمنعائدعلى

تعدیالتبأناإلدارة قیمةلقیاسومناسبةضروریةھذهالتقییم أوطرق .ادلةعبصورةاتستثمارالا تتوفرأسعارمدرجة ، تظھراالإذالم
العادلة إلحتسابالقیمة مناسبة انخفاضالقیمةحا ً اتبالتكلفةمطروستثمارأخرى موجوداتالتمویالت   )ومنھامخصصات ذاتطبیعة تكونمدفوعاتھا اإلسالمیة أحكامالشریعة تمویالتمتوافقةمع

عنعقود ھيعبارة
للتحدیدموجوداتالتمویالت أوقابلة ، ومشاركة، وإستصناع، ووكالة. یتمثابتة بعقودمرابحة علىتمویالت الموجودات ، إنوتشتملھذه القیمة اإلنخفاضفي طرحمخصصات

بعد المطفأة نشأتھاوتظھربالتكلفة التمویالتمنتاریخ قیاسموجودات لدىومنمؤسساتمالیة، ومؤسساتغیرمالیة، وأفراد   )زوجدت

ودائع مب على تشتمل وإلى من مودعة المصرفالغ الودائعفي ھذه . تكون اإلسالمیة الشریعة مع متوافقة عقود المطفأةعلىھیئة وتظھربتكلفتھا
األجل قصیرة العادة   )ح

فيحكمھ وما النقد حساب منھ
البنوك (مستبعد لدى وأرصدة نقد على حكمھ في وما النقد ، یشتمل النقدیة التدفقات بیان إعداد لغرض مالیة مؤسسات لدى ودائع المركزي)، وكذلك

البحرین مصرف تستحقاإلحتیاطيلدى من أقل أو أشھر ثالثة خالل المجموعة تستخدمھا والتي العادلة القیمة تغیرات من ناتجة جوھریة غیر لمخاطر
تتعرض ، والتي تمویلھا تاریخ األجل قصیرة إلتزاماتھا إلدارة



التجاري الخلیجي المصرف .ب ش.م ۲۰ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
المحاسبیةالھامة (یتبع)۲بآالف التأجیر )ط . السیاسات لغرض مشتراة

تظھرموجودات إنخفاض وأي المتراكم

طرحاإلستھالك بعد ) بالتكلفة بالتملیك المنتھیة  (اإلجارة
التأجیر المشتراةلغرض الموجودات القیمة في تسدید ، شریطة التأجیر عقد مدة نھایة في للمستأجر ُ ؤجرة الم الموجودات ملكیة ، تنتقل التأجیر ً لشروط وفقا اإلیجار أقساط

اإلستھالجمیع إحتساب یتم تاریخ في المجموعة . تقوم التأجیر فترة مدى على القسطالثابت ً لطریقة وفقا ك لغرض المشتراة الموجودات قیمة إنخفاضفي
حدوث على موضوعي أيدلیل وجود إمكانیة الماليبتقییم للمركز بیان كل للموج الدفتریة القیمة بین بالفرق القیمة في اإلنخفاض خسائر . یتمإحتساب إیجاراتالتأجیر

أقساط )  ودات (شاملة مستحقة الدخل بیان ) في وجدت القیمة (إن في اإلنخفاض خسائر ُحّم ل . ت لإلسترداد القابلة والقیمة اتاستثمار )ي عقاریة الغرضین
لكال بھا المحتفظ ، أو قیمتھا في الزیادة من اإلستفادة لغرض ، أو التأجیر لغرض بھا تصنیفالعقاراتالمحتفظ یتم كعقارات یةاستثمار

تقییم . یتم العقارات یةستثماراال اإلنخفاض ومخصصات االستھالك مصروفات طرح بعد التكلفة بعملیةإقتناءاالبسعر مباشرة عالقة

التكلفةعلىمصروفاتلھا
سعر . یشتمل وجدت ، إن القیمة . ستثمارفي العقاري تتضمن اتستثمارالا العقاریة قطع أراضي ك استثمارمصنفة قیمتھا في الزیادة من اإلستفادة لغرض بھا محتفظ ،عقاري للف

مبانيو االتتضمن محتفظیةستثمارالعقارات األرض .االیجاراتلتحصیلبھا الیتم . إستھالكھا المباني یتم إستھالكھا خالل ۲٥ قیدعقارات   )ك . سنة
تطویرال تتكون قیدعقارات ا منلتطویر فلل تم تطویرھا لغرض البیع في سیاق ، العمل دةالمتكبتكالیفوالاالعتیادي إلىلتصل

. یتمللبیعالقابلةالوضعیةبالعقارات القابلةللاقیدعقاراتحتسابإ القیمة صافي أو بالتكلفة . حققتلتطویر أقل ، أیھما ھيسعرالبیعالمقدر
القابلةللتحقق االعتیادي، العملسیاقفيصافيالقیمة ً منھ

تكالیفمطروحا عقاراتومعدات )ل .البیعومصروفاتالتطویرنماالنتھاء

فيالقیمة، إنوجدت. تشتمل
طرحاإلستھالكالمتراكمومخصصاتاإلنخفاض تظھرالعقاراتوالمعداتبالتكلفةبعد المعداتاألخرىبإستخدامطریقةالقسط .یتمإستھالك علىأرضالیتمإستھالكھا

العقارات مدىالعمر ۳بیناإلفتراضيالمقدرلھاوالذيیتراوحماالثابتعلى ٥إلى للموجودات اإلفتراضي المتبقیةوالعمر القیمة مراجعة . یتم
سنوات المالي للمركز بیان كل تاریخ تطلباألمرفي وتعدیلھاإذا المالیةإنخفاضقیمةالموجوداتم فيتاریخالموجودات المجموعة تقوم

من أي فيقیمة

حدوثإنخفاض على موضوعي
دلیل أي وجود بتقییم المالي للمركز بیان كل في المقترض تأخر أو عجز تشمل أن یمكن المالیة الموجودات قیمة في اإلنخفاض على الموضوعیة

. األدلة الموجودات بش المجموعة قبل ً من مقدما المدفوع المبلغ أو التمویل ھیكلة إعادة ، أو السداد فيظروف مثالیة المجموعة تعتبرھا ال
روط المالیة، أو لألوراق نشطة سوق سیعلنإفالسھ، أوالركودفي ِ ر ُصد الم أو المقترض أن على مؤشرات وجود ، أو

أخرى في ِ ر ُصد الم أو المقترضین مدفوعات وضع في سلبیة كتغیرات الموجودات

بمجموعةمن تتعلق ُالحظة م معلومات
أي المجموعة، أو جوھري

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



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۲۱ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
المحاسبیةالھامة (یتبع)۲بآالف الموجودات )م . السیاسات قیمة ) إنخفاض

المطفأة (یتبع بالتكلفة تظھر التي

الموجوداتالمالیة تشتمل ھذه الموجودات على

موجودات التمویالت اتاستثمارو في أدوات مصنفة اتاستثمارك في دیون والذمم
قیاسیتم. ةالمدین اإلنخفاض قیمةفي التمویلموجودات التي الدفتریةالقیمةبینبالفرقالمطفأةبالتكلفةتظھر الموجوداتھذهل المالیة الحالیةوالقیمة للتدفقات

ّضةالمتوقعةالنقدیة بمعدلمخف الفعليالربح األصلي یتم. الموجوداتلھذه الخسائرإحتساب في مخصصاتحسابفيالدخلبیان اإلنخفاض عندما. القیمةفي یؤدي حدث
خسائرإنكماشإلىالحق يفاإلنخفاض یتمالقیمة فيالخسائرھذهعكس منالمسترجعةالمبالغ. الدخلبیان السنوا تاألصولالمشطوبةفي السابقةی طرحھا

منتم مخصصاتمجموع بیانالدخل.  القیمةإنخفاض إلنخفاضأدلةأياإلعتباربعینالمجموعةتأخذفي المالیةداتالموجوقیمة التي
تظھر فرديأساسعلىالمطفأةبالتكلفة تعتبرجوھریة .وجماعي التي لجمیعالموجوداتالمالیة اإلنخفاضفيالقیمة تقییم المالییتم الموجودات التيبصورةفردیة. جمیع ة

ولكنلمیتمتحدیده تمتكبّده الذي القیمة بشكلجماعيإلنخفاض فردیةیتمفحصھا وجدتغیرمنخفضةالقیمةبصورة تلكالموجودات
عنطریقجمع فيقیمتھا اإلنخفاض یتمتقییم جوھریةبصورةفردیة

تعتبر ال التي المالیة . الموجودات بعد متشابھة مخاطر خصائص لھا التي اتستثمارالا الملكیة حقوق خالل من بالقیمةالعادلة
تظھر التي الملكیة حقوق في ا حالة ستثمارالفي ات وجود ، یعتبر العادلة بالقیمة تظھر والتي الملكیة حقوق خالل من العادلة
بالقیمة المصنفة األسھم في ً على دلیال التكلفة سعر من أقل وبسعر المالیة لألوراق العادلة القیمة في طویلة لفترة إنخفاض أي

أو جوھري إنخفاض

المجموعةأناإلنخفاضأي َعتبر . ت قیمتھا في إنخفاض حدوث تفوق بنسبة تنخفض ً عندما
منتكلفتھ،  %۳۰یكونجوھریا تتجاوز تسعةولمدة المتراكمة الخسائر تحویل ، یتم الدالئل ھذه مثل وجود حالة . وفي طویلة ً لفترة إنخفاضا والتي  -أشھر

في إنخفاض خسائر أي طرح ، بعد الحالیة العادلة القیمة وبین اإلستحواذ تكلفة بین الفرق بحساب تظھر االقیم ذلك ستثمارة الدخل بیان ً في سابقا إحتسابھا
ً  -تم الحقا . یتم الدخل بیان إلى الملكیة حقوق بیان اإلنخمن مخصصات خسائر فاضعكس قیمةأدواتاال . ستثمارفي

الملكیة حقوق ، منخالل الدخل بیان في إحتسابھا تم ، والتي الملكیة حقوق في ل ستثمارالبالنسبة ات تظھر ً  التي مطروحا بالتكلفة اإل مخصص ّرمنھا عدمتوفـ
بسبب القیمة في نخفاض اتأدو قیاس ةموثوق لل القیمة كل قیمة في إنخفاض حدوث على موضوعي دلیل أي ھناك كان ماإذا بتقییم ، تقومالمجموعة

ستثماراعادلة القیمة كانت إذا القیمة في مخصصإنخفاض إحتساب . یتم اإلقتصادیة أو التشغیلیة أو المالیة المؤشرات تقییم عنطریق اال تكلفة أقلمن
لإلسترجاع المالیة .ستثمارالتقدیریةالقابلة غیر الموجودات تقوم المجموعة بمراجعة القیمة الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة (الموجودات المالیة الغیر

في) أعالهمبینة تاریخ الماليللمركزبیانكل أيوجودلتقییم دلیل قد یثبت فيإنخفاضحدوث
. قیمتھا مثلوجودعند ، ھذه الدالئل یتم رتقدی القیمة المتوقع إسترجاعھا لھذه . الموجودات تقدر القیمة القابلة لإلسترجاع ألي موجودات إما بقیمتھا أوالمستغلة

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

خسائر اإلنخفاض يف القیمة فقط
وجودعند ھذهإنتفاءتبینمؤشرات الخسائر ّروعند لتحدیدالمستخدمةالتقدیراتتغی القیمة   .ھاإسترجاعالمتوقع



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۲۲ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة للسنة ۳۱في ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
المحاسبیةالھامة (یتبع) . السیاسات۲بآالف ) م الموجودات (یتبع قیمة إنخفاض

یعكستقییمعند خصم

بإستخداممعدل الحالیة قیمتھا إلى المتوقعة

التدفقاتالنقدیة تخفیض ، یتم المستغلة القیمة تقدیر اإلنخفاض خسائر . تحتسب نقدیة تدفقات تنتج وحدات أو لموجودات المحددة والمخاطر للنقد الزمنیة للقیمة الحالي
السوق أل الدفتریة القیمة تجاوزت إذا القیمة . في إسترجاعھا المتوقع التقدیریة قیمتھا نقدیة تدفقات تنتج وحدات أو موجودات ي مؤشرات وجود عند

فقط القیمة في اإلنخفاض خسائر عكس الدخل. یتم بیان في القیمة في اإلنخفاض خسائر إحتساب یتم إس المتوقع القیمة لتحدید المستخدمة التقدیرات ّر
تغی وعند الخسائر ھذه إنتفاء اتبین الشھرة إطفاء . الیتم ترجاعھا لمحتسبة في لإلنخفاض المتراكمة الخسائر طرح بعد بالتكلفة إحتسابھا ویتم القیمة ً إلنخفاض سنویا

إختبارھا یتم وإنما حده على الیتمالقیمة عكس خسائر اإلنخفاض في قیمة الشھرة المحتسبة على في  .حده ۳۱كما ۲۰۱۷دیسمبر یحتسب ش، لم أي . المصرف ھرة للعمالء )ن جاریة
حسابات یتم إحتساب األرصدة في الحسابات الجاریة (غیر ) یةستثماراال عند إستالمھا من . المصرفقبل یتم قیاس مالتالمعا بالقیمة النقدیة

منوإستالمھاتحقیقھاالمتوقع قِبل الحساباتھذهقیاسیتم. التعاقدبتاریخالمصرف ھابقیمت الدفتریة
في نھایة  .المحاسبیةالفترة

أصحابحقوق  )س حقوق اال
االستثمارحسابات أصحابحسابات حقوق بھاستثمارتمثل المصرفأمواالً یحتفظ االاستثمارفيصرفولھحریةالتغیرمقیدة،  استثمارحساباتفي ستثمارھا. یخولأصحابحسابات

المصرف وضعاستثمارب یراھامناسبةمنغیر بالطریقةالتي والغرضمنأموالھم . استثمارقیودمنحیثالمكانوالطریقة ھذهاألموال المصرفیحتسب اال
حقوق ) علىأصحاب

إدارة (رسوممضارب منحساباتستثماررسوم إجمالياإلیراد
. من االستثماراال حسابات أصحاب إلى تخصیصاإلیرادالعائد المخصصات، واإلحتیاطیات (إحتیبعدثمارست، یتم اطيتوفیر مخاطراال وإحتیاطي ستثمارمعادلةاألرباح

حصة ) وبعدطرح المصرف إدارة قبل تخصیصاإلیرادمن المصرفكمضارب. یتم اال حسابات شروط بموجب بھا المسموح األرباح مشاركة
حدود قبل  .ستثمارضمن من اإلیراد تخصیص یتم المجمو االإدارة شروطحسابات بھابموجب المسموح األرباح

حدودمشاركة ستثمارعةضمن الدخل تخصیص . یتم اال حسابات حاملي حقوق الموجوداتالممولةمن مجموعة من ستثمارالمكتسب حسابات وأصحاب
حاملياألسھم بین فقط األموستثماراال ھذه بإدارة المتعلقة اإلداریة المصروفات المصرف . یتحمل علىأصحابحساباتات تحمیلھا والیتم ال ھذه . ستثماراال من المبالغالمستردة

تخضع . ال المساھمین ملكیة حقوق ً على ً جماعیا مخصصاً محدداً ومخصصا البنك االیفرض حامليحسابات بین للتخصیص القیمة منخفضة .  ستثمارالموجودات المساھمین ملكیة
وحقوق حساباتاال .  ستثمارتظھر االستثمارات ومخاطر األرباح معادلة إحتیاطیات في بھا المحتفظ المبالغ وتشمل یخصصھبقیمتھاالدفتریة الذي المبلغ ھو األرباح معادلة

المصرفإحتیاطي ، وذلك رسومالمضارب إحتساب ، قبل المضاربة إیرادات من االس من الودائع ألصحاب العوائد من علىمستوىمعین المحافظة بھدف المبلغ ھو
االستثمار مخاطر تثمارات . إحتیاطي یخصصھ المصرفالذي تعویض لغرض ، وذلك المضارب رسوم االستثمار، بعدإحتساب حسابات أصحاب إیرادات من المطلوبات في

االحتیاطیاتزیادة ھذه إنشاء عن . ینتج االستثمار حسابات أصحاب لھا یتعرض قد مستقبلیة خسائر بحقوقأي . المتعلقة االستثمار حسابات أصحاب



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۲۳ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة للسنة ۳۱في ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
المحاسبیةالھامة (یتبع)۲بآالف اال )ع . السیاسات ستثمارحسابات المقیدة

ستثمارحساباتاالتمثل یقوم حیث شابھھا

المقیدةوما أصحابھذهالحسابات أموال
مقتناةبواسطة المصرفالمقیدةموجودات مدیر استثماربصفتھ . یتم وكالة أو مضاربة عقود أساس على إما استثماربإدارتھا اال حسابات ثمارستأموال ھذ أصحاب توجیھات ً على

بناءا مشاریعمحددة المقیدةفي تحتھذا بھا المحتفظ الموجودات إدراج . الیتم الحسابات ه ضمنموجودات الموحدة.  المجموعةالتصنیف المالیة البیانات  )ففي
المالیة الضمانات بسبب یتكبدھا التي الخسارة عن الضمان حامل محددةلتعویض بدفعات القیام المجموعة ُلزم تـ عقود ھي المالیة الضمانات َ دین م

فشل تاریخ من المالي عقدالضمان . یتمإحتساب الدین أداة ً لشروط وفقا أجلھا

عندحلول دفعات تسدید
عن معین یصبح عندما ، وذلك المقدرة للدفعات الحالیة بالقیمة المالیة الضمانات عقود من الناشئة المطلوبات إحتساب . یتم إصداره محتمال ً لعقدالضمان وفقا الدفعات ھذه تسدید

الخزینة )ص أسھمالخزینةأسھم على اإلستحواذ بعملیة مباشرة عالقة لھا التي المصروفات جمیع یشمل والذي المدفوع المبلغ یتمإحتساب . ال الملكیة حقوق في كتغیر المالیة البیانات في الخزینة
أسھم بیع من المستلم المبلغ . یظھر الملكیة حقوق بیان تمیفي إ خسارة أو ربح أي .حتساب الخزینة أسھم بیع من الدخل بیان في

القانوني )ق اإلحتیاطي لسنة التجاریةالبحریني الشركات قانون متطلبات ۲۰۰۱بموجب نسبة تحویل

۱۰، یتم اإلحتیاطي إلى السنة
ربح من بالمائة یبلغ عندما اإلستقطاع ھذا إیقاف . یجوز التصفیة حال في إال عادة توزیعھ الیتم والذي القانوني نسبة اإلحتیاطي ٥۰

بالمائة مال رأس . المصرفمن المدفوع اإلیراد )ر إحتساب إحتساب یتم والوكاالت المرابحات عقود .إیراد الفعلي الربح معدل بإستخدام یغطیھاالعقد
الزمنیةالتي الفترة أساس على أرباحوخسائر إحتساب المصرفیتم المشاركةالمتعلقة بعقود والمضاربة في واحدة مالیة

خاللفترة وتنتھي تبدأ التي
بالمقدار األرباح إحتساب ، یتم مالیة فترة من أكثر تتخلل العقود ھذه العقد). إذاكانت الدخلوقتتصفیتھا (إنتھاء بیان في علیھا المنصوص األرباح

في المشاركة ً لنسبة ووفقا الفترة تلك خالل األرباح ھذه فیھ توزع .الالذي عقد اإلستصناعیحتسب اإلنجاز. إیراد نسبة بإستخدامطریقة وھامشالربح
إحتساب التأجیریتم المشتراةلغرض إیرادالموجودات یغطیھا التي

الفترةالزمنیة مع ) بالتناسب بالتملیك

المنتھیة (اإلجارة إحتساباإلیجار إیرادیتم من الصكوك إیراداتوكذلك وتكالیف الودائع الزمنیة مدىالفترة على الفعلي الربح معدل بإستخدام األدوات ھذه تغطیھا التي إحتساب األسھمیتم أرباح . إیرادات اإلستالم

حق نشوء عند یتم إحتساب یرادإ اإلیجار. اإلیجار علىفترةعقد الثابت بطریقةالقسط



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۲٤ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة للسنة ۳۱في ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
المحاسبیةالھامة (یتبع)۲بآالف ) ر . السیاسات اإلیراد (یتبع إحتساب

العموالتتعتبر وإیرادات ً  الرسوم ً رئیسیا

تظھرجزءا التي المالیة لألدوات

الربحالفعلي معدل المطمن بالتكلفة ویتم فأة ذلك ، بمافي األخرى الرسوموالعموالت إحتساب . یتم المالیة الموجودات لھذه الفعلي الربح معدل عندقیاس تمإضافتھا ، متى التكتالت
ترتیب ، ورسوم األسھم وترتیب عرض ، ورسوم اإلدارة ، ورسوم البیع ، وعمولة الحسابات خدمة رسوم العالقة ذات الخدمات اإلسالمیة )ش .تقدیم للشریعة المخالفة اإلیرادات المصرفیلتزم اإلیرادات جمیع
ّب َن ُج . لذلك، ت اإلسالمیة الشریعة أحكام مع یتنافى مصدر من إیراد أي إحتساب بعدم یستخدمھا التي الخیریة األعمال حساب إلى اإلسالمیة للشریعة . المصرفالمخالفة الخیر أعمال في

الزكاة )ت رقم المالیة المحاسبة ً لمعیار وفقا

بإحتسابالزكاة المجموعة ) ۹تقوم الموجودات. ""الزكاة
طریقةصافي المساھمین، وبإستخدام على السنةفيحینیتوجب نھایة في المستبقاة واألرباح القانوني اإلحتیاطي على الزكاة بإخراج المجموعة تقوم . یقوم الزكاة مبلغ

من تبقى ما .  المصرفإخراج سنویة بصورة إخراجھا المساھمین على بإحتسابنسبةالزكاةالواجب ا عن الزكاة

. إنإخراج الزكاة إلخراج
إحتسابھا تم التي النسبة على الشرعیةبالموافقة الرقابة ھیئة مارستثالتقوم ات غیر من والحساباتاألخرىھو ؤمسالمقیدة الحسابات.ولیة ھذه أصحاب الموظفینمنافع  )ث األجل )۱

قصیرة المنافع الخدمة تقدیم تم متى كمصروفات إحتسابھا ویتم مخصوم غیر أساس على األجل قصیرة الموظفین منافع تقاس في مشاركة خطط أو األجل
قصیرة نقدیة مكافآت ضمن دفعھ عملمخصصللمبلغالمتوقع . یتم العالقة ذات ق إلتزام المجموعة على كان إذا األرباح ھذا وأن بتقدیمھا

الموظفون قام سابقة لخدمات نتیجة حكمي أو انوني موثوقة بطریقة قیاسھ یمكن اإللتزام الخدمة )۲ نھایة منافع البحرینی بالموظفین الخاصة اإلجتماعیة والحقوق للتییتمتغطیةحقوقالتقاعد
العامة الھیئة نظام حسب ن أمین محد اإلجتماعي، وھو "نظامإشتراكات من شھریة إشتراكات تحصیل

یتمبموجبھ "، حیث المصرفدة
مساھمةومن إحتساب . یتم الراتب

من ثابتة مئویة نسبة أساس على المصرفالموظفین الدخل بیان في كمصروف ِقت ُح إست متى العمل قانون ً لنصوص وفقا خدمة نھایة
مكافأة ثابتة عمل بعقود یعملون الذین األجانب الموظفون یستحق الممولة غیر اإللتزامات لھذه مخصص عمل . یتم النھائي

والتعویض الخدمة مدة أساس على ، وذلك البحریني تاریخ العملفي تركوا قد الموظفین جمیع أن إفتراض على البیاناتوذلك الدخل .مالیةال
بیان في فیھا نقص أو زیادة

إحتسابأي " ویتم
محددة منافع أساس "نظام على المنافع ھذه تصنف لدى المصرفیوجد یساھم ، حیث إختیاريللموظفین توفیر نظام المصرفكذلك مئ شھریاً بنسبة

والموظفون ویة أمناء مجلس قبل من البرنامج ھذا . تتمإدارة الراتب من ثابتة في موظفون المصرفأعضاؤه ھذا . یصنف محددة، ویتمإحتسابمساھمات إشتراكات
كنظام طبیعتھ في المصرفالبرنامج الدخل بیان في كمصروفات ِقت ُح إست متى



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۲٥ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة للسنة ۳۱في ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
المحاسبیةالھامة (یتبع)۲بآالف ) ث . السیاسات الموظفین (یتبع منافع

برنامج )۳ حوافز الموظفین یتم

األسھمإحتساب الممنوحة للموظفین

فزاحوبرنامجوفق َنحأسھم م أساس
،الموظفینعلى القیمةبكمصروف لألسھمالعادلة المنحبتاریخ علىفترةاستحقاقالموظفینلھذها الملكیة فيحقوق مقابلة زیادة تعدیلحلمنمع

. یتم منالمتوقعاستیفاءشروطالخدمات والتي الممنوحة األسھم عدد بذلك لیعكس كمصروف المحتسب المبلغ األداء سوقيوشروط غیر المحتسب
المبلغ ، لیكون فيلھا األخیر ً لعدد المنحوفقا لمالتي شروت ستوفي الخدمات ط األداء وشروط غیر سوقيال المنح. لھا بتاریخ بالنسبة منحلل التي التملك

، شروط استحقاق فإنھ ھاقیاسیتم المنحب بتاریخ العادلة لتعكسالقیمة ، ھذهمثل والالشروط الفرقیصلماھناكیوجد النتائجبین المتوقعة   )خ .والفعلیة
ومكافآت األسھم اإلدارةأرباح یتماإلعالنعنھاأعضاءمجلس التي

اإلدارةكمطلوباتفيالفترة ومكافآتأعضاءمجلس األسھم أرباح فيتاریخالتداول )ذتحتسب اإلحتساب
إحتسابیتم عملیاتجمیع الموجوداتوبیعشراء بالطریقةتمتوالتيالمالیة فياإلعتیادیة

التداول، تاریخ ھوو التاریخ الذي المجموعةفیھقامت بشراء أو بیع
التسویات )ض .الموجودات الشریعة وحي من تسویة حقوق أو قانونیة تسویة حقوق ھناك تكون عندما فقط المالیة والمطلوبات الموجودات تسویة یتم

وسدادالمطلوبا الموجودات بتسجیل ، أو المبلغ
بسدادصافي للتنفیذوتعتزمالمجموعةالقیامإما ً.قابلة ُكمیةعلىالمخصصات )ظتمعا قانونیةأوح تكونھناكإلتزامات ، عندما

سابقة ، بناءاً علىأحداث یمكالمصرفیتمإحتسابمخصصات ن اإللتزامات

سدادتلك خاللھا من
یتم إقتصادیة منافع ذات لتدفقات الحاجة إحتمال مع موثوقة بطریقة قیاسھا برنامج )غ حمایة ودائعال اال أصحاب ستثماروحسابات یتم تغطیة األموال التي یحتفظ بھا لدى

المصرف في حسابات استثمار والحسابات الجاریة ببرنامج حمایة دائعالو و اال ")  ستثمارحسابات ("البرنامج الذي تم تأسیسھ بموجب رقم ( أنظمة ً لقرار المركزيوفقا البحرین

) لسنة۳٤مصرف ۲۰۱۰. 
البرنامجیطبق على كل الحسابات المستحقة التي یحتفظ بھا لدى المصرف وتخضع إلستبعادات معینة ،ومحدد ة وسقف المبالغلمجموع منوغیرھا

األنظمة المتعلقة تأسیسب برنامج حمایة الودائع ومجلس حمایة استرداد  ) أأ .الودائع حیازة الموجودات قیاس . یتم والمتعثرة السداد متخلفة

غلقالرھنعلىموجوداتالتمویالت بعد األحیان فيبعض
یتمتملكالعقارات ناقصاً مصاریفالبیع، أیھماأقل أوالقیمةالعادلة بالقیمةالدفتریة العقاراتالمستردة متوسطتمویل)   أب التمویلیمثلاألجل

المتوسط تمتمویلاألجل علیھالحصول یتم. مرابحةعقدخاللمن التمویلإحتساب لتعاقدافيتاریخ یسجلو المطفأة بالتكلفة
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البیانات حول إیضاحات المنتھیة للسنة ۳۱في ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
لدىالبنوكنقدوأرصدة  .۳بآالف ۳۱ دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷

نقد۲۰۱٦ ۸٫۱۳٤٦٫ ۸۸۸ أرصدة

البنوكلدى ۲٤٫٤٦۱۱۷٫ ۱۱۲
لدىحسابات

    :المركزيالبحرینمصرف
جاري ۲٥٫۷۳۲حساب اإلحتیاطي۱۲٫۱٥۱

۱۷٫٤٦۰۱۹٫حساب ۸٥٥ ۷٥٫۷۸۷ ٥٦٫ ۰۰٦
البحرین اإلحتیاطيلدىمصرف

.حساب الیومیة متوفرألغراضالعملیات

المركزيغیر

ودائع .٤ لدى مؤسسات مالیة ۳۱ دیسمبر دیسمبر۳۱ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ إجمالي ودائع المرابحات والوكاالت ۳۳٫ ۹۹٦ ۷۸٫ ۷٥۷

( مؤجلةأرباح: یُطرح ۲۷(  )

٤۳( ۳۳٫ ۹٦۹۷۸٫۷۱٤ لسنة
مؤسساتمالیة

علىالودائعلدى السنوي متوسطالربح ۲۰۱۷بلغ ( %۱٫٥۹نسبة
: ۲۰۱٦دیسمبر۳۱ الودائعبلغت  ).۱٫٥۳%

المستحقةالمالیة

خالل ۹۰ یوم أو أقل ۳۲٫ ۹۲۱ دینار ( بحریني ۳۱  ).۷۸٫۷۱٤: ۲۰۱٦دیسمبر



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۲۷ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
۳۱التمویالتموجودات .٥بآالف دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷ ۲۰۱٦

۳۳٥٫مرابحة ۰٦٤۳۳٤٫ ٦۳۲ مشاركة

٦٫۹۱۸ وكالة۸٫۷٦٥ ۲۱٫
٤۸۲۲۹٫

۱٫مضاربة۳۸٦
۱۳۷۱٫۱٥٥

۷۳٦٤٫  - إستصناع
٦۰۱۳۷۳٫۹٤٥

ُطرح مخصصات: ی
فياإلنخفاض

٦٫( محددة - القیمة : یُطرح )۱٥٫۱٦٤(  )۷۳۰
فياإلنخفاضمخصصات (  )۳٫۳٦۷( جماعیة - القیمة

۳٫٤۰٤( 

۳٥٤٫ ٥۰٤ ۳٥٥٫ ۳۷۷ تبلغ مؤجلة المرابحةعلىأرباح عقود ۲۳٫تشتمل : ۲۰۱٦ألفدیناربحریني ( ۰۳۹ ۳۱٫ بحریني).  ۰۰٤ دینار

ألف یلي كما القیمة في اإلنخفاض

الحركةفيمخصصات

۱فياإلجماليجماعیةمحددة۲۰۱۷
۲۰۱۷۱٥٫ینایر ۱٦٤۳٫٤۰٤۱۸٫٥٦۸

السنةمخصصصافي

٤٫۷٥۷ )۳۷( ٤٫۷۹٤ )۱۹(إیضاح

( - )۱۳٫۲۲۸( شطب

۲۰۱۷دیسمبر۳۱في )۱۳٫۲۲۸
٦٫۷۳۰۳٫ محددة۳٦۷۱۰٫۰۹۷۲۰۱٦

فياإلجماليجماعیة

ینایر۱ ۲۰۱٦۱۰٫۲۸٤۳٫٤۸٤



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۲۸ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
صكوكالفياتاستثمار .٦بآالف ۳۱ دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷

المطفأةبالتكلفة  – دینأدوات۲۰۱٦

۱۱۳٫۲۰۰۷۳٫ * ةسعرصكوكم ٤٤۳
غیرم

ةسعرصكوك ۱٤۷۷۱۱ ۱۱۳٫ ۳٤۷
علىالدینأدواتتشتمل۷٤٫۱٥٤

إنخفاضمخصصات  ( ۱٫٤۱۷محددةفيالقیمةتبلغ
دیناربحریني

۱٫۰۲۱: ۲۰۱٦ألف ألف خالل ).بحرینيدینار إالسنة، تم القیمةإلنخفاضمخصصاتحتساب بمبلغ ۳۹٦ ٥۸۹: ۲۰۱٦( بحرینيدینارألف
ألف ) بحرینيدینار

أدواتعلى تتضمن .المطفأةبالتكلفةتظھرالتيوالمسعرةغیرالدین ٤۸٫بقیمةصكوك األجلمرھونةدینارألف۸۸۸ تمویلمتوسط ٤۱٫بقیمةمقابل
ألف۳۰۸ مشتراةموجودات. ۷ .دینار ۲۰۱۷۲۰۱٦التأجیرلغرض فيالتكلفة ۱ ینایر

۱۰٤٫۸۱٦۷٥٫۳۲٦ خاللإضافات ۲۱٫۸۷۳السنة ٤۰٫ ۸٦٦ /  سداد تسویات خالل في )۱۱٫۳۷٦(  )٦٫٦۹٤( السنة

دیسمبر۳۱ ۱۱۹٫۹۹٥۱۰٤٫۸۱٦ اإلستھالك

فيالمتراكم

۱
۱۱٫۹۷۷۷٫ینایر

٥۱٥ ۱۳٫٤۱٥۷٫السنةإستھالك
سداد٦۱۱ ۳٫(  )۲٫٥۹۰( السنةخالل

في )۱٤۹ ۲۲٫دیسمبر۳۱

۸۰۲ ۱۱٫۹۷۷ صافي القیمة
دیسمبر۳۱فيالدفتریة

۹۷٫ المستحقة۱۹۳۹۲٫۸۳۹
في۸٫٥۹۰بلغتأقساطاإلیجارات

دیناربحریني : ۲۰۱٦( ۲۰۱۷دیسمبر۳۱ألف

۲٫٥۷۳  .( بحریني المستحقةألفدینار جماعیةھيأقساطاإلیجارات

مخصصات من بمبلغصافیة ۱٫ : ۲۰۱٦ألفدیناربحریني ( ۰٥۲ ۹٥۹ دینار بلغت ). الشيء: ۲۰۱٦( ۷۹بحریني) ومخصصاتمحددةبمبلغألف أقساط على المحتسبة
القیمة في اإلنخفاض مخصصات المستحقةخاللالسنة بحریني ( ألف۱۷۳اإلیجارات ۳۱دینار : ۲۰۱٦دیسمبر یتضمن ).بحرینيدینارألف۲۳٦ بلغت للمستھلكین

تمویالت على التأجیر ۸۸٫صافيالقیمةالدفتریةلموجوداتمشتراةلغرض ۹۸٤ ألف دینار : ۲۰۱٦بحریني ۸۸٫ ۲۷۷ (
بحریني دینار  .ألف



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۲۹ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
أوراقفياتاستثمار .۸بآالف مالیة ۳۱ دیسمبر ۳۱ دیسمبر

العادلةبالقیمة۲۰۱۷۲۰۱٦

خاللمن مالدخلبیان غیر
حقوقملكیة

)سعرأسھم ۱۳٫۱٤۸ة (بالقیمةالعادلة ۱٥٫ ۱٤۸
العادلةبالقیمة من حقوقبیانخالل الملكیة ( سعرةمغیرملكیةحقوقأسھم

تظھر ُطرحمنھااإلنخفاضفيالقیمةبالتكلفة
۳۹٫۰٥٥۳۹٫۹۷۳وی ٥۲٫

۲۰۳ ٥٥٫ ۱۲۱ الملكیةحقوقأسھمتتضمن

المسعرةغیرال

تظھروالتي بیانخاللمنالعادلةبالقیمة علىالملكیةحقوق فياتثماراست قامتمشاریعفياتاستثمارتمثلأومقفلةشركات
المجموعة بعدالتكلفةباتستثمارالاھذهإحتسابیتم. لھابالترویج القیمةإنخفاضمخصصطرح أوالسوقسعرتوفرلعدموذلك

موثوقةقیاسأداة تنوي. العادلةللقیمة منلتخارجاالمجموعة أساساً   اتستثمارالاھذه خاصة، عروضطریقعنإما عملیاتأو أوإستراتیجیة، بیع األساسیةبیع
أوليطرحطریقعنوأاألصول فيالقیمةالتيتمإحتسابھاخاللالسنةبلغت .عام اإلنخفاض بحریني ( ۱٫۳۱۱مخصصات دینار : ۲۰۱٦دیسمبر۳۱ألف
دیناربحریني) على۱٫۸٥۲

بالتكلفة.  أسھمألف تظھر التي الملكیة حقوق تظھر أسھم حقوق سعرةمغیرالالملكیة ً  بالتكلفة مطروحا فيإنخفاضمخصصاتمنھا
والتيالقیمة تبلغ تھاقیم دیناربحریني۱۲٫۸۷٦ : ۲۰۱٦ألف ۱۰٫ ٤۹۳  .( بحریني

دینار السنة، ألف ألف۲٫۹۸۸بقیمةبالكاملمخفضةاستثماراتبشطبالمجموعةقامتخالل ٥٫: ۲۰۱٦(  بحرینيدینار
۱۱۱ ألف دینار عقاریةاتاستثمار .۹ ) بحریني أراضي مباني ۲۰۱۷ المجموع۲۰۱٦ المجموع ۱۹٫ینایر۱فيالتكلفة ٦۲۰

۳٫۲٤٦۲۲٫۸٦٦۲۰٫ ۲۲۳ ۲۹٤۲٤۸٥٤۲إضافة ٥٫۰۸۸ ( بیع ٤٥۳( )

٦۳۱( )۱٫۰۸٤( )۲٫

(االنخفاضمخصصات )٤٤٥
یضاحإ ۱۹( - )۷۹۰( ) ۷۹۰( - 

في
۱۹٫٤٦۱۲٫۰۷۳دیسمبر۳۱

إستھالك۲۱٫٥۳٤۲۲٫۸٦٦
 - ینایر۱فيمتراكم

۱٫۳٥۸ إستھالك۱٫۳٥۸۱٫۱٥۲

۷۳ - السنة ( )٦۰( )٦۰( - بیع۷۳۲٦۱
۳۱في )٥٥  - دیسمبر

۱٫۳۷۱۱٫۳۷۱۱٫
۳٥۸ دیسمبر۳۱صافيالقیمةالدفتریةفي

۱۹٫٤٦۱۷۰۲

۲۰٫۱٦۳ بخسارةبلغت۲۱٫٥۰۸

مبنى ببیع المجموعة نھایةالسنة، قامت الدفتریةلتعكسھذهالخسارة. ۷۹۰بعد

القیمة تعدیل . تم دینار ألف



الخلیجي ش.م.بالمصرف التجاري ۳۰ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
أرضومعداتعقارات. ۱۰بآالف أثاث و تجھیزات أجھزة حاسوب

أخرىومعداتمركبات أعمال

قید
اإلنشاء اإلجمالي۲۰۱۷

۲۰۱٦
اإلجمالي التكلفة
في

۱ ینایر
٦٫ ۷۱٤
٤٫۳۷۷

۳٫ ۹۳۹٤۹٥
٦۹۱ ۱٦٫

۲۱٦
۱٥٫

۸۹٦
 - إضافات

۱٦
( ۳۰۸٤۸۱۰ - رسملة۱۳٦٤۲۱۹۷۳۹۱٤٦۳

۳۱في )۱٤۳( )٤۳۸( - )٥( )٤۳۳( - - استبعاد - - )۸۸۸
٦٫۷۱٤٤٫٤۲۳دیسمبر

٤٫ ٤۹۰٥٤۲ - ۱٦٫۱٦۹۱٦٫

اإلستھالك۲۱٦ ٤٫۱۱۸۳٫ - ینایر۱فيالمتراكم

٥۳۲ ۳٥۸ - ۸٫ ۰۰۸ ۷٫
٤۱۱ - ۹۰۲٦۸٥۳ - السنةإستھالك٦۱۱

٤۹۷  - دیسمبر۳۱في )۱۰۰( )٥( - )٥( - - - استبعاد
٤٫ ۲۰۸۳٫۸۰۰٤۰٦ - 

۸٫٤۱٤ فيالدفتریةالقیمةصافي۸٫۰۰۸

۲۰۱۷دیسمبر۳۱ ٦٫۷۱٤۲۱٥
القیمةصافي۷٫۷٥٥۸٫۲۰۸ - ٦۹۰۱۳٦

فيالدفتریة ۳۱ ۲۰۱٦دیسمبر
٦٫۷۱٤۲٥۹٤۰۷۱۳۷٦۹۱۸٫۲۰۸۱۱. 

غیرمؤسساتمنودائع ۳۱وأفرادمالیة دیسمبر

۲۰۱۷۳۱ دیسمبر
۲۲۰۱٦

غیرمؤسسات مالیة
۱٤٫

٤۱۷ ٤٦٫أفراد٤٦٫۰۷۷
۹٤۲ ٥٤٫٥۷۲٦۱٫

۳٥۹۱۰۰٫

٦٤۹ مرابحة عقود صیغة في ھذهالمبالغودائع تمثل ووكالة مؤجلة ۱٫بقیمةوتشملأرباح بحریني ( ۸٥٦ : ۲۰۱٦ألفدینار
۲٫٥۰۱ دینارألف . ۱۲ ).بحریني

متوسطتمویل خاللاألجل المصرفالسنة، حصل تسھیلینعلى

األجلةمرابح بحرینيمضمونةألف٤۱٫۳۰۸بمبلغمتوسطة باستثماراتدینار في بحریني. ٤۸٫۸۸۸بقیمةصكوك دینار ألف



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ۳۱ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة للسنة ۳۱في ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
۳۱أخرىمطلوبات.۱۳بآالف دیسمبر ۲۰۱۷ ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦

مضارباتأرباح مستحقة ۲٫۸٦۰ ۲٫

ذمم۹٤٥ دائنة
للموظفین

۱۸۹۲٥۱ أعمال
خیریة

وزكاة الدفعمستحقة ٦۷٤ )۱۲(صفحة
۷۲۳ إستصناععقودمستحقات ذمم۲۷۱۱۱

دائنة مستحقةومصروفاتأخرى ٤٫۲۰۳ ٤٫۲۸۱۷٫۹٥۳
۸٫۳۱۱۱٤. حساباتحامليحقوق

ستثماراال األموالالمصرفیدمج منالمستلمة حاملي ویقومستثماراالحسابات

بصورةھااستثمارب

یةالتالالموجوداتفيمشتركة
فيكما ۲۰۱٦دیسمبر۲۰۱۷۳۱دیسمبر۳۱ :دیسمبر۳۱ ۲٤٫٤٦۱۱۷٫البنوكلدىأرصدة ۱۱۲ اإلحتیاطيحساب

مصرفلدى البحرین

۱۷٫المركزي ٤٦۰
۱۹٫

ودائع۸٥٥ لدى
مؤسسات

مالیة ۳۳٫۹٦۹۷۸٫ مصنفةأدوات۷۱٤
فيكاستثمارات ۱۱۳٫۱۹۹صكوك – دیون ۷۳٫ موجودات٤٤٤ التمویالت ۱۷۰٫۷۲۹۲۱٥٫

٥۲٦۳٥۹٫۸۱۸ بلغ٤۰٤٫٦٥۱
األرباحإحتیاطيرصید االإحتیاطيرصیدومعادلة

ستثمارمخاطر الشيء في ( ۲۰۱۷دیسمبر۳۱كما

 ).الشيء: ۲۰۱٦

یتم الدخلتخصیص فقطالمكتسب من مجموعة حقوقمنالممولةالموجودات حساباتحاملي وأصحابھماألسحامليبینستثماراال المصرفیحتسبلم. اتستثماراالحسابات

إداریةمصروفاتأي على  .ستثماراالحسابات



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۳۲ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة للسنة ۳۱في ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
حساباتحامليحقوق. ۱٤بآالف ) االستثمار فیما (یتبع یلي متوسط

مساھميبینةالموزعااألرباح و

أصحابالمصرف ۲۰۱۷ :االستثمارحسابات مساھمي۲۰۱٦ االستثمارحساباتأصحابالمصرف االستثمارحساباتأصحابالمصرفمساھمي مضاربة

۷۳٫ * شھریة
۳٤% 

۲٦٫ ٦٦%  
۷۸٫ ٤٦% 
۲۱٫

مضاربة %٥٤

۳
شھور ٥۸٫

٥۸% ٤۱٫
٤۲%  

٦۹٫ ۲۳% 
٥٥٫أشھر٦مضاربة ۳۰٫۷۷%
۳۰% ٤٤٫۷۰%  ٦٦٫۷۹% ۳۳٫۲۱% 
شھر۱۲مضاربة ۳۷٫۹۹% ٦۲٫۰۱%  ٤٦٫
۸۰٫شھر۱۸مضاربة ٥۳٫۱۷% ۸۳%
٥٥% ۱۹٤  %٫٤٥۲٥ %٫٥٦۷٫٤٤% 
  %۷٤٫۳۷ %۲٥٫٦۳شھر۲٤مضاربة
مضاربة ٦۱٫٥۹% ۳۸٫٤۱%

۱۲٫شھر۳٦ تتضمن - -  ۸۷٫۷۸% ۲۲% تحتمضاربةوحساباتالوافروالتوفیروحسابات الطلب خالل

المضاربحصةبلغت، السنة أرباحإجماليمنكنسبة ٤۱٫االستثمار المضاربمقارنة) ٥۳٫٥۷%:  ۲۰۱٦( %۸٦ حصة بمتوسط معالتعاقدیة
أصحاب ،. االستثمارحسابات البنكفإنوبالتالي عنتنازل بلغمضاربرسوم : ۲۰۱٦( %۱٦٫۹٤متوسطھا ال ).۱۱٫۲۳% المحققةاألرباحفيالمصرفیتشارك

استثمارمن الجاریةالحسابات واألموال أسسعلىالمستلمةاألخرى اعدأخرى نقديمحدد . المضاربةعقود تجنیبمبلغ أساساألولویة، بعد للموجوداتعلى االستثماریتمتخصیصھا
أصحابحسابات من

جمعھا تم التي األموال جمیع السیولة على المحافظة بغرض البنوك لدى وودائع ۱٥ . رأس المال ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷ ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦ المصرح     :بھ
۳٫ ۰۰۰٫ ۰۰۰٫ ۰۰۰ سھم بواقع ۰٫عادي ۱۰۰ الواحد

دیناربحرینيللسھم ۳۰۰٫

۰۰۰۳۰۰٫ ۰۰۰
الصادر

۱٫    :والمدفوع ۰٥۰٫
۰۰۰٫

عادي ( ۰۰۰
۱٫۰٥۰٫: ۲۰۱٦سھم ۰٫بواقع )۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰ الواحد للسھم بحریني دینار ۱۰٥٫۰۰۰۱۰٥٫

۰۰۰ . المصرفیوجدلدى متساویة تصویت
األسھمبحقوق ویتمتعحملةھذه

أسھمحقوقالملكیة من فقط واحدة فئة ۳۱بتاریخ المصرف، یحتفظ۲۰۱۷دیسمبر

تبلغ خزینة ۹۰٫٦٤٤٫بأسھم : ۲۰۱٦سھماً ( ۱۱۳ ۸۳٫ ٤۸۰٫ ۸٤۰.( 



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۳۳ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة للسنة ۳۱في ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
نسبة . رأسالمال (یتبع)۱٥بآالف تمثل والتي یملكونھا التي

وعدداألسھم الرئیسیین المساھمین

وجنسیات بأسماء بیان یلي عدد  %٥فیما من أكثر أو المتداولة األسھم الجنسیة عدد األسھم النسبة من إجمالي المتداولةاألسھمعدد جي إمجموعة المالیة *إف
تش البحرین ٤۹۳٫ ٤۹۰٫

۹۱۸٤۷٫۰۰ شركة

غولدیلوكساالستثمار
اإلماراتالمحدودة

۱۰٤٫ ۷۷۹٫۱۱۰ ۹٫

اإلسالمياإلماراتمصرف۹۸ اإلمارات .م.عش ۸۸٫۳۲۲٫٤۲٥
۸٫٤۱ التجاريالمصرف .بشالخلیجي ۸٦٫البحرین .م ۰۰۰٫۳٤٦ كما۸٫۱۹

رأسمال  %٤۷ھذهاألسھمتمثل ،۲۰۱۷دیسمبر۳۱في  )%٤۷: ۲۰۱٦( المصرفمن
اإل شركةتم المصرفأصولحتفاظبھافي الخلیجي عننیابةالتجاري

ة،تشالمالیإفإمجموعةجي الشركةتعتبروالتي األم ألغراضللمصرف إیراد. ۱٦ .ةالمالیالتقاریر الصكوكمن ۲۰۱۷۲۰۱٦ أرباح
من صكوك - دینأدوات ٤٫۷۳٦ )۲۰۳(  ۱۰۸صكوكبیعمن / (خسائر)أرباح٤٫٦۲۸۳٫۲۰٥ تكلفة. ۳٫۰۰۲۱۷ الموظفین ۲۰۱۷۲۰۱٦

األجلرواتب ٥٫ومنافعقصیرة ٦۷۹

٥٫۱٥۲

مصروفات ۸٥۲۷۸۹إجتماعیةتأمینات ۱٤۳األخرىالموظفینمصروفات
٤۷ ٦٫٦۷٤٥٫۹۸۸



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۳٤ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة للسنة ۳۱في ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
أخرىتشغیلیةمصروفات.۱۸بآالف ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ تكلفة َكاتب الم

۱٫۱۱٤ ۱٫۱۳۲ تكالیف

وتسویقإعالنات

۱٫ أتعاب۲٥٦۱٫۲۲۱
۷٥۷مھنیة تقنیة٥۱۳ ٤٤٦٤۳۰المعلومات

مصروفات ۳٥٦اإلدارةمجلس
۱۰۸ مصروفات ۳۱۳۲٥۷اإلتصاالت

مصروفات ٥۳۷التوزیعقنوات إداریةمصروفات٤۳۰
أخرى ۹۹۱۹۸۰ ٤۱۱إستھالكمصروفات
٤۹۷ مخصصات.٦٫۱۸۱٥٫٥٦۸۱۹
اإلنخفاض ۲۰۱۷القیمةفي التمویالتموجودات۲۰۱٦
(إیضاح ٤٫۷٥۷۷٫ )٥رقم

استثمارات٦۰٦

(إیضاحرقمصكوكفي ٦( ۳۹٦

أقساط٥۸۹

إیجارات (إیضاحمستحقة رقم ۷( ۱۷۳ استثمارات۲۳٦ منالعادلةبالقیمةتظھر
خالل (إیضاحالملكیةحقوق رقم ۸( ۱٫۳۱۱۱٫۸٥۲

استثمارات رقمعقاریة (إیضاح أخرىموجودات -  ۷۹۰ )۹ مبالغ٤۳۱٫۰۰٤
مستردة أصولمن (  - سابقامشطوبة ۲٫۳٦٦( ۷٫٤۷۰۸٫۹۲۱ الموظفینباألسھم۲۰ شركةذات . نظامحوافز
")، وھي .ب (م) ("حوافز ش.م حوافزخلیجيلإلدارة
شركة أسستالمجموعة خاصة، لإلحتفاظبأسھم

وفقالنظامأغراض عقدبتاریخالمستفیدین

العمومیةالذي

اجتماعالجمعیة في المساھمون ۳۰وافق ۲۰۱٥مارس باألسھم الموظفین
حوافز نظام على باألسھ الحوافز ً لنظام . طبقا المركزي البحرین لمصرف للمكافآت السلیمة الممارسات مع یتفق ")، والذي ("النظام م، ی منح تم أسھم المؤھلین

الموظفین . المصرفبعض أدائھم نظیر كمكافأة المنح تاریخ

من سنوات ثالث فترة على إصدارھا سیتم ولكن مباشرة ستستحق أداء ، فإنأسھمالمنحةلكلسنة ً للنظام وفقا الم الفترة إنتھاء تاریخ من
أشھر لستة تمتد إضافیة إحتفاظ المنحةلفترة أسھم للموظفینتخضع یسمح ذلك ، وبعد ؤجلة ببیعھا ا إدارة لمجلس التابعة اإلداریة والحوكمة والمكافآت التعیینات للجنة النظام أيشروط. یسمح

بدون السوق لمصرففي ب مصادرة المعینة الحاالت بعض مناسباً، في كانذلك الممنوحة، إذا غیر األسھم

إلغاء أو في ۳۱كما شر۲۰۱۷دیسمبر مجموعھ ، كانت بما تحتفظ حوافز ٤٫كة ٦٤۳٫ ۷٦۷ ) ً : ۲۰۱٦سھما ٦٫ ۲۷۷٫ ٦۳۲  .(ً سھما منح ، تم ۱٫خاللالسنة
۰۹۱٫ ۹٦۲ ) ً : ۲۰۱٦سھما ۲٫ ٥٥۱٫ ۷۷۰ لفترة وتخضع النظام ً لشروط وفقا الموظفین ً)  إلى سھما سنوات الثالث المصرفبتحویل قام السنة ۱٫خالل ٦۳۳٫ ً للموظفین ( ۸٦٦ : ۲۰۱٦سھما

۸٥٥٫ ۹٦٦.( 



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ۳٥ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة للسنة ۳۱في ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
الھامةالمحاسبیةالتقدیرات.۲۱بآالف والقرارات التي تم إتخاذھا لتطبیق

التقدیراتھذه المصرفیقوم وذلكخاللالفترةالمالیة اإلعالنعنھالموجوداتومطلوبات تؤثرفيمبالغتم وإفتراضات تقدیرات
ُفترضبعمل مستقبلیةی ألحداث ، كتوقعات أخرى وعوامل الخبرة ً على وبناءا مستمر بشكل واإلفتراضات التقدیرات تقییم . یتم المقبلة الظروف تلك مثل في معقولة بأنھا األحكام ا

ستثمارالتصنیف ات أي شراء عند اإلدارة ، تقرر للمجموعة المحاسبیة السیاسات تطبیق عملیة استثمارخالل كأدوات بتصنیفھ ماراستثإما دیون في كأدوات تصنیفھ تقرر ، أو المطفأة بالتكلفة أو
الملكیة حقوق خالل من العادلة

بالقیمة استثماروتظھر
المل وتظھرفيحقوق

كیة بالقیمة كل تصنیف . یعكس الدخل بیان خالل من العادلة بالقیمة أو حقوقالملكیة منخالل نیةاإلداراستثمارالعادلة ھذا
تجاه ة ستثماراال كل استثمارویخضع إیضاح تصنیفھ (راجع ً على بناءا مختلفة محاسبیة لمعاملة رقم أغراضخاصة (ھـ)). ۲ شركاتذات المصرفیقوم خاصة

أغراض ذات شركات بتأسیس في المشاركة من المستثمرین ّكن ُم ً لی اتاستثمارأساسا . یقوم صرفالمھ ، إدارة إداریة قیامالمجموعةاتاستثماربتوفیرخدمات الخدماتإلى ھذه مثل
إستشاریةلھذهالشركات، یؤديتقدیم وخدمات . یقوم ھذهالشركات قراراتنیابةعن

المصرفبإتخاذ بإ ً خارجیة أطرافا یمثلون
عمالئھالذین نیابةعن الشركات ھذه دارة ا منھذه ستثمارالمستفیدة المصرفالیقوم .ات كان إذا ما الشركاتذاتاألغراضالخاصةالتيالیسیطرعلیھا. لتحدید

بیانات المصرفبتوحید ی مارس تعرض ، ومدى منأنشطةھذهالشركات األھداف قیاس ، یتم الشركات ھذه على المصرفالسیطرة ھذه ومنافع لمخاطر من المجموعة إستفادة ومدى الشركات ھذه عن نیابة تشغیلیة قرارات
إتخاذ على ومقدرتھا المجموعة نیة ، وكذلك الشركات ھذهالقرارات تنفیذمثل اإلنخفاضالتقدیرات قیمة اتاستثمارفي الملكیة حقوق في على موضوعي دلیل ھناك یكون

عندما العادلة بالقیمة االستثماراتالتيتظھر

فيقیمة بتحدیداالنخفاض المجموعة تقوم التكلفة سعر من ألقل العادلة القیمة في الفترة طویل أو جوھري تحدیدإن .انخفاض أيوجود
إنخفاض جوھري أو اضإنخف لفترة طویلة یتطلب القیام الم .بتقدیرات األسھم حالة سعرةفي تفوق بنسبة العادلة قیمتھ تنخفض اإلنخفاضیكونجوھریاً عندما أن المجموعة

َعتبر ، ت من  ۳۰% تتجاوز ولمدة تكلفتھا من بأقل األسھم قیمة في إنخفاض أي أن المجموعة َعتبر ت ، كما . ۹تكلفتھ طویلة ً لفترة إنخفاضا أشھر في
حالة األسھم غیر ُسعرة الم

والتي ، تظھر بالتكلفة
تقوم إذامابتقدیرالمجموعة كانت

ھناك أي أدلة موضوعیة على نخفاضإ قیمة كل استثمار عن طریق تقییم المؤشرات المالیة أو التشغیلیة أو . اإلقتصادیة یتم إحتساب اإلنخفاض عندما
كونت القیمة المقدرة القابلة لإلسترجاع أقل من تكلفة  .ستثماراال



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ۳٦ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
الھامةالمحاسبیةالتقدیرات .۲۱بآالف والقرارات التي تم إتخاذھا لتطبیق

) التقدیراتھذه ، وتظھراالالتقدیرات (یتبع (یتبع تتوفرالقیمةالعادلةبسھولة لإلستردادلھذهاالستثمارعندماال القابلة القیمة

تقدیر ، یتم بالتكلفة

ستثمارات ات قیمتھا في اإلنخفاض لفحص عند القیام ، بھذه التقدیرات یقوم بعضبتقییمالمصرف العوامل التي من ضمنھا وجود دالئل على الوضعفيتدھور
المالي للشركة َ ر

، المُستثم الصناعةوأداءفیھا والقطاع فیھ، تعملالذي النقدیةوالتدفقاتالتكنولوجیة، والتغیرات شغیلیةالت بناءاً  الممكن، من. والتمویلیة ، معلوماتعلى یتطلبأنمتوفرة الحاليالتقییم
إنخفاضألي في اتستثمارالللدفتریةاللقیمةجوھریاً  تعدیالً  القیمة وذلك السنةخالل تغیراتبسببالقادمةالمالیة فيجوھریة التقدیرات المستخدمة القیمة .التقییماتلھذه ألسھمالعادلة غیرملكیةحقوق ُسعرة
تقومم القیمةبتحدیدالمجموعة اتستثماراللالعادلة ُسعّرةغیر بإستخدامالم إستخداموتشمل. تقییمأسالیب ومستعدةبالمعاملةُملمّةأطرافمعمعامالت للقیام

النقدیةالتدفقاتتحلیلإستخدامأو)، وجدت(إنبھا دواتألالسوقمضاعفاتأوالمخصومة . مشابھة أخذیتم العادلةالقیمةتوقعات في

ً  محددة، فترة والمعلوماتالسوقحالةعلىبناءا المتوفرة
الشركاتعن تميالت ھذه. فیھاستثماراال غیرمعلوماتعلىمبنیةالتوقعات لذلكمؤثرة، وأحكاممؤكدة . بدقةتحدیدھاالیمكن دتأكیالیمكن مستقبلیةأحداثأي
تحقیقمواصلة(مثل المالیةبالقوةواإلحتفاظاألرباح ً  معقول، بحدالممكن).من معلوماتعلىبناءا ،م أنتوفرة النتائجتكون القادمةالمالیةالسنةخالل عنمختلفة

مااإلفتراضات ً  تعدیالً  یتطلب الدفتریةللقیمةجوھریا فيمجلساإلدارةبوضع . اتستثمارالل المجموعةمتمثلة تقوم للقیمةالعادلة قیاس الذيیعكسأفضل المنھج والقواعدالھامةإلختیار
العادلةستثمارلالاألحكام القیمة جوھريعلى بالتقریرلھتأثیر الفترةالمشمولة للتقییمخالل النماذجالمستخدمة ات. إنإختیار فيالبیاناتالمالیةالموحدة.ستثمارلال

عرضھا وعلىالمبالغالتيتم ات اكتسابالسعر قامالمصرفبتبنيطریقةمضاعف الملكیةالغیرمُسعّرة أسھمحقوق لتقییم
إلستخدامالبدائلاإلفتراضیةالممكنةلتقییماإن اتستثمارالالتأثیرالمحتمل بنسبة أونقص العادلةفي  %٥والذيیؤديإلىزیادة القیمة أونقصفي

زیادة عنھ ینتج قد السوق مضاعفات عرضھابمبلغ تم بحریني ( ٦٥۰التي دینار ۳۱ألف دیسمبر ۲۰۱٦ : ۷٥۷ . المجموعة ِبل ق من خسائر أو أرباح
سیقابلھتسجیل التأثیر ). ھذا بحریني دینار ألف إنخفاض قیمة موجودات التمویالت رقم اإلیضاح في المبینة المحاسبیة ً للسیاسة وفقا التمویالت موجودات تقییم (۲یتم
قیمة ). یتمم في اإلنخفاض مدى تقییم إستالمھا المتوقع النقدیة للتدفقات الحالیة اإلدارةللقیمة بھا تقوم التي التقدیرات ً على وبناءا حده على

التعرضاتلكلعمیل موجودات ألي المتحققة الصافیة والقیمة للعمیل

للوضعالمالي بتقییم اإلدارة ، تقوم النقدیة التدفقات ھذه تقییم . أعند ضمانات و بتقییم ٌ علىحده، كمایقوم كل قیمتھا إنخفضت التي الموجودات بمعاینةجدارة
محایدة وبصفة المخاطر إدارة قسم یقوم إستالمھا المتوقع النقدیة التدفقات األزمةوتقییم للخروجمنھذه المتاحة اإلستراتیجیة ، یتمتجمیعموجود القیمة

أيإنخفاضفي حدوث تقییم بناءاً لغرض متشابھة (أي إئتمانیة مخاطر صفات لھا التي التمویالت ات نوععلى األصول والفرضیات الطریقة

مراجعة العالقة). تتم األخرىذات ، والعوامل المتأخرات
، ووضع الضمانات ، ونوع النقدیة التدفقات ومواعید وتقدیرمبالغ مراجعة عملیة وكذلك التصنیف عملیة علیھا وذلكالمستقبلیةبصوالتيتُبنى دوریة رة للمخصصات

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



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ۳۷ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
الھامةالمحاسبیةالتقدیرات. ۲۱بآالف والقرارات التي تم إتخاذھا لتطبیق

) التقدیراتھذه القابلةالقیمةصافيتقدیر (یتبع تظھرالتطویرقیدلعقاراتللتحقق القیمةالقابلةللتحقققیدالعقارات . صافي أقل

، أیھما بالتكلفةأوصافيالقیمةالقابلةللتحقق وھالتطویر المقدر
البیع سیاقالعملاالعتیاديسعر ً في مطروحا اإلدار . قامت المقدرة البیع مصروفات منھ العقارات بتقدیرتكلفةإنجاز قیدة ، الت طویر

وقامت أسعار لتقدیر مستقلین . یتمعملالبیعبتكلیفمقیمین مماثلة لعقارات تقدیراتالتقدیریة صافي قیمةال القابلة فيللتحقق الوقت من محددة قیدالتطویر. تشملھذه  ،نقطة للعقارات
المتوقع حولاالستخدام والمعلومات السوق أوضاع على بناء الیقینیةعدمالتقدیراتعلى ومسائل تعتمد على الوبالتاليجوھریة،بصورةالتقدیرات

یمكن تحدیدھا بدقة اھیةمتن یوجد معقولبن. ال حد والى الممكن . من المستقبلیة األحداث حول ، یقین الحالیة المعلومات ً على اناء القاد المالیة السنة خالل النتائج مة الفرضیات
عن لعملتحتاجقدوالتيتختلف فيجوھریةتسویات القیمة اإلدارةتحتموجودات.۲۲ .التطویرقیدللعقاراتالدفتریة إدارةخدماتالمجموعةتقدم الشركات

وإدارة االستثمار والخدمات االستشاریة إلى شركاتھا االستثماریة اتخ تتضمن والتي تاریخاذ . في الموحدة المالیة البیانات الصفةفيھذه بھذه بھا المحتفظ الموجودات إدراج
.یتم المؤسسات تلك عن المجموعةموجوداتتحتالقراراتنیابة بمبلغاإلدارةالتقریر، كانتلدى ۲٤۰٫ ۳۱دیناربحریني ( ملیون۹۷ دیسمبر ۲۰۱٦ :

لمالسنةخالل). ۲۳٤٫٦۹ یحتسب

أیةالبنك ( إدارةرسوم إلدارة) الشيء: ۲۰۱٦ ھذه معامالت.۲۳ .الموجودات أطرافمع ذات ممارسةعالقة فيالطرفاآلخرأو علىالتحكم َقدرة األطرافالم
ھذه ألحد یكون عندما عالقة ذات أنھا على األطراف إعتبار یتم سیاساتھ على مننفوذ العالقة ذات األطراف . تتكون والتشغیلیة المالیة األم الشركة رئیسیینو مساھمین

شركات ، وآخرین المصرفیمارس اإلدارة مجلس ً، وأعضاء ً مؤثرا نفوذا بالشریعة،الرقابةھیئةوأعضاء ،علیھا أسھم .فالمصرواإلدارةالتنفیذیة مجلساإلدارةفي
: المصرففیمایليتفاصیلحصةأعضاء فينھایةالسنة اإلدارةمجلسأعضاءاألسھمعدد * الفئةالعادیة أقل من

۱% ۱٫۰٥۰٫۷٦۳
۱ أسھم مجموع من كنسبة * موضحة . المصرف المتداولة



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ۳۸ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةللسنةالموحدةالمالیة البحرینیة۲۰۱۷دیسمبر۳۱في الدنانیر بآالف
ذاتأطرافمعمعامالت. ۲۳ ) عالقة الرئیسیین (یتبع اإلدارة أعضاء

اإلدارةوأعضاءاإلدارةتعویضات

مجلس أعضاء من الرئیسیون اإلدارة أعضاء ومسیتكون صالحیة لھم
الذین تخطیؤالتنفیذیة ولیة ط أنشطة وتنظیم :المصرفوتوجیھ الرئیسیین اإلدارة أعضاء حوافز یلي ۲۰۱۷ . فیما ۲۰۱٦ مكافأة ومخصصات مجلسأعضاء اإلدارة ۳۱٤ ۹۳ رواتب األجلقصیرةومنافع ۱٫۳۲۸

۱٫ ۰۳۱ ذات أطراف مع فیمایلياألرصدةوالمعامالت البیانات ھذه في ) المبینة الرئیسیین اإلدارة موظفي مكافآت

عالقة (بإستثناء

المالیةالموحدة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱ أعضاءزمیلةشركــات موظفي/  اإلدارةمجلس
اإلدارة أعضاءھیئةوالرئیسیین الشركھالشرعیةالرقابة

مساھمین/ ماأل رئیسیین / آخرین شركات لدى مجلسأعضاء اإلدارة حصص فیھا موجودات تحت اإلدارة (شاملة شركات ذات أغراض  )خاصة
اإلجمالي الموجودات موجودات  - التمویالت

۹٦۷٥٫۷۱۰۱٫۳۸۸ ۸٫
۰٦٥

اتاستثمار أوراقفي
۲٫ - - مالیة

۲۸٤۲۳٫۷۹٤
۲٦٫ ۰۷۸ أخرىموجودات
٤٫۷۲۷ - - ۱٫

۰۲۹ ٥٫
۷٥٦ المطلوبات

ودائع مؤسساتمن
مالیة  - - وأخرى
۱٥٫ ۰۹۱ - 

۱٥٫ ۰۹۱ حسابات
جاریة  - ٥٥للعمالء

٥۹٥ ۱٫۳٥۹
حقوق۲٫۰۰۹

أصحاب ستثماراالحسابات
٥۹۲ ۲٤۱

۲۱٫ ۰۳٤۸۷٥
۲۲٫ ۷٤۲



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ۳۹ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
أطرافمعمعامالت. ۲۳بآالف ذات ) عالقة ۳۱ (یتبع ۲۰۱٦دیسمبر

مجلسأعضاءزمیلةشركــات

الرئیسییناإلدارةموظفي/  اإلدارة و ھیئة
أعضاء

الرقابة الشركھالشرعیة
/ األم مساھمین

/ آخرینرئیسیین شركات
لدى أعضاء اإلدارةمجلس

حصص فیھا موجودات
تحت اإلدارة

(شاملة شركات

ذات اإلجمالي )خاصةأغراض
الموجودات موجودات

استثمارات - - - - - التمویالت
في أوراق مالیة

۱۲۷ - ۲٫۲۸٤
۲٥٫ ۳۸۷۲۷٫

۷۹۸ موجودات
أخرى

٤٫٦۷۸ - - ۹۱۸
٥٫٥۹٦

المطلوبات جاریةحسابات
للعمالء ۱۰ - 

۸۸

۱٫۹۰۳ ۲٫
۰۰۱ أصحابحقوق حسابات االستثمار
٤٤٦ ۱٥۰۱۹٫۹۳٥۹۱۷۲۱٫٤٤۸
۲۰۱۷ زمیلةشركــات موظفي/  اإلدارةمجلسأعضاء

اإلدارة الرئیسیین و ھیئة
رئیسیینمساھمین/ ماألالشركھالشرعیةالرقابةأعضاء

شركات/ آخرین مجلسأعضاءلدى اإلدارةتحتموجوداتفیھاحصصاإلدارة

شركات(شاملة ذات أغراض
 )خاصة

المجموع التمویالتاإلیرادات
موجودات من

وموجوداتإیراد التأجیر
لغرض ٤۸۳۳٤ - مشتراة
۸۷ ٤٦۹ منإیراد

اتاستثمار في
أوراق  - - - - - مالیة

رسوم وإیراداتأخرى
۷ - - - ۷

المصروفات التمویلمصروفات
على ودائع مؤسساتمن مالیة

غیرومؤسسات مالیة
۳٦۹ - ۳٦۹ - - وأفراد

العائد

إلى حساباتأصحاب
ستثماراال ۳۰

۷ ۳۰۲۲٥
۳٦٤ تكلفة

۱٫ - الموظفین

۳۲۸ - - ۱٫
۳۲۸ مصروفات القیمة - - - - - أخرى إنخفاض ۸٤۲ - - - مخصص ۸٤۲



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ٤۰ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر ۲۳ . معامالت
) عالقةذاتأطرافمع

زمیلةشركــات۲۰۱٦ (یتبع

اإلدارةموظفي الرئیسیین الشركھ
/ األم

رئیسیینمساھمین / آخرین
شركات لدى أعضاء

مجلس حصصاإلدارة فیھا
موجودات تحت
اإلدارة (شاملة

شركات ذات المجموع )خاصةأغراض
التمویالتاإلیرادات موجودات

إیرادمن وموجودات
التأجیر

لغرض  - - - ٦مشتراة
٦ منإیراد

استثمارات أوراقفي
رسوم - - - - - مالیة

أخرى وإیرادات

۱۷ - ۱٫
۸۹۳ - ۱٫ ۹۱۰ المصروفات العائد إلى أصحاب االستثمارحسابات ۱۲ ۲

۱٥٥ ۸ ۱۷۷ ۱٫ - الموظفینتكلفة
۰۳۱ - - ۱٫۰۳۱  - - أخرىمصروفات
٤ ۲۱۲٥ القیمة  /(إسترداد  )۲٫۳٦٦(   مخصصإنخفاض

۱٫۸٥۲ ) ٥۱٤( 
۲٤. سھملكلالعائد ربحیتم

بقسمة أسھمإحتسابالعائداألساسيلكلسھم
لعدد المرجح حقوقالسنةعلىالمتوسط

االملكیة لسنةالقائمةخالل خطةحوافزالموظفینبعد
برنامج إصدارھاضمن تم التى فياإلعتبارتأثیراألسھم

العائد .األخذ سھملكلاألساسي
۲۰۱۷۲۰۱٦ ربح العائد األم )لللشركة البحرینیة الدنانیر لسنة (بآالف ۱٫ ۹٦۹ ٥٫ ۳۱۰ المتوسط المرجح الملكیة (باآلالف) أسھملعدد ۹٦۳٫حقوق

۰۷۱ ۹٦۷٫ ۱۱۹ العائد األساسي لكل ) سھم ۲٫۰٤ (بالفلس ٥٫ ٤۹ ال یمتلك المصرف أي أدوات مخفضَّة كما

في .۲٥ . ۲۰۱٦دیسمبر۳۱و  ،۲۰۱۷دیسمبر۳۱

الرقابةھیئة الشرعیةالشرعیة الرقابة مصرفللتتكونھیئة أعمال إلتزام مدى بمراجعة فيالشریعةیقومون

علماء ثالثة االمصرفمن واإلجراءاتألحكاممع فحصللمستندات على . تشتملمراجعةالھیئة

الھیئة الشرعیةالعامةوالفتاوىواألحكامالخاصةالصادرةعن

منقبل أنشطتھبأحكامالشریعةاإلسالمیة. المصرفالمتبعة لضمانإلتزام



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ٤۱ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
وأصحابحساباتالزكــاة.۲٦بآالف المساھمون مسیتحمل ؤاالستثمار . الیقوم مباشرة

الزكاةبصورة فریضة أداء المصرفولیة
بتحصی أو ل . یقوم المقیدة االستثمار المساھمینأوأصحابحسابات عن نیابة الزكاة المصرفدفع على الواجب ویقوبإحتسابنسبةالزكاة بالمصرف

الشرعیة الرقابة ھیئة ِ رھا ُق ت التي بالطریقة ُھا إخراج المساھمین المصرفم سن الشأن بھذا بلغتویاً. بإشعارالمساھمین حیث المستحقة الزكاة قیمة بإحتساب الشرعیة
الرقابة ھیئة ، قامت السنة بحریني ( ٥٥٦خالل دینار : ۲۰۱٦ألف ٤۲۰ المستحقةبتاریخ الزكاة ضمنھا بحریني) من دینار ۳۱ألف ۲۰۱۷دیسمبر المصرفالواجبإخراجھامنقبل الرصی على د القانوني لإلحتیاطي والتيتبلغواألرباحالمتراكم

بحریني ( ٤۳۱المستبقاة دینار : ۲۰۱٦ألف ۳٥٥ بحریني دینار ). ألف أما والبالغ الزكاة من المتبقي ۱۲٥الرصید أو ۰٫ألفدیناربحریني سھم ( ۱۲ ٦٥: ۲۰۱٦فلسلكل
أو بحریني دینار ۰٫ألف ۰٦۱ . سیدفع المساھمین قبل من سھم) فھومستحقویجبإخراجھ لكل المصرففلس ۱۱مبلغ آالف٥: ۲۰۱٦دیناربحریني ( آالف بھابتاریخ

المحتفظ الخزینة أسھم ) على ۲۰۱۷دیسمبر۳۱دیناربحریني ً إلىإ الواحد۰٫۱۲ستنادا للسھم عنالقطاعبیان.۲۷ .فلس عبارة ھي التشغیلیة مصروفات، القطاعات
ودفع إیرادات تحصیل عنھا تنتج قد وأعمال المجموعةتقومبأنشطة من عناصر لھذه المتعلقةبتخصیصالموارد القرارات بصورةمنتظمةبھدفإتخاذ التشغیلیة نتائجھا بمراجعة مجلساإلدارة

ویقوم . تنق لھا منفصلة متوافرة مالیة معلومات ً على بناءا أداءھا وتقییم القطاعات وقطاع قطاعتجاري القطاعاتالتشغیلیةإلى ھامینسم إلىقطاعینتجاریین
إداریة ً علىأھداف بناءا المجموعة تقسیم . تم جغرافي تجاریة مصرفیة حساباتالتوفیروالحساباتللشركاتواألفرادأعمال ودائعمضاربة، وخدمات كقبول الزبائن خدمات تقدیم

بصفةأساسیةعلى القطاع ھذا
أعمال تشتمل السلع مرابحة صیغة خدماتتمویلیة (في القطاع ھذا یقدم . كما الفواتیر دفع ، وخدمات األموال تحویل ، وخدمات الجاریة ) لعم ، واإلجارة ، واإلستصناع

. والمشاركة المستھلكین تمویل منتجات وكذلك العالیة المالءة ذوي واألفراد الشركات من الئھ تضمنیكما القطاع ھذا المالیة والمؤسسات للبنوك األجل
قصیرة سلع مرابحات صیغة في والخزینة المال سوق خدمات ، وكذلك المجمواتاستثماروالشركات أموال إلدارة الخدمات ھذه تستخدم ، كما صكوك .في عة مصرفیة یةاستثمارأعمال

إبتكار على أساسیة بصفة القطاع ھذا أعمال اتاستثمارتشتمل لال ِب ُ رت الم بدور ، ومستثماروالقیام الرئیسي

دیر ، والمدیر یقدم أموال). كما وإدارة خاصة طرح
عملیات خالل من األموال ، وجمع الصفقات ھیكلة المصرفللصندوق (یشمل منتجات استثماركحسابات اال حسابات خالل من جمعھا یتم أموال وإدارة ستثمارمقیدة القیام على القطاع ھذا أعمال تشتمل . كما المقیدة
اتاستثمارب قام صنادیق في الملكیة (إما حقوق في مساھمات ھیئة على المصرفإستراتیجیة صن في أو وإدارتھا بإنشائھا ادیق أخرى مؤسسات قبل من ُنشأت أ قی یتم قبل من

مراجعتھا یتم والتي الداخلیة اإلداریة التقاریر مذكورفي ھو كما قسم كل نتائج ً على بناءا قطاع كل أداء اس كبیرة أھمیة لھا المعلومات ھذه بأن
تعتقداإلدارة حیث األداء القطاعلقیاس نتائج إستخدام . یتم سنوي ربع بشكل اإلدارة مجلس ال بعض نتائج تقییم على .وتساعد القطاعات ھذه

في أنشطتھا تزاول التي لھاصلةبالشركاتاألخرى التي قطاعات المصرفیقوم كإیرادات قطاع كل من الناتجة المعامالت إلى

مباشرة والمصروفاتالمنسوبةبصفة
اإلیرادات ببیان العام والنفقات المباشرة غیر المصروفات مع التعامل ومصروفاتالقطاععلىالتوالي. یتم موزعة. تم غیر التقدیریةةكمصروفات بمیزانیتھا مقارنة قطاع لكل الفعلیة والمصروفات لتعكساإلیرادات الداخلیة

اإلداریة التقاریر تصمیم التمركز بیان تم . لقد المملكة خارج أقسام أو فروع أي والتمتلك البحرین فيمملكة بشكلرئیسي
المجموعةأنشطتھا للموتزاول الجغرافي رقم اإلیضاح في والمطلوبات . ۲۹جودات الموحدة ) منالبیاناتالمالیة  (ب



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٤۲ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
القطاعات (یتبع) القطاعبیان. ۲۷بآالف بین وجدت إن معامالت

القطاعات. تتمأي بیان إعداد

في المجموعة تستخدمھ الذي األساس القطاعات ھذه ُعتبر ت تجاریة ۳۱ .عادلةبشروط ۲۰۱۷دیسمبر خدمات مصرفیة یةاستثمار خدمات مصرفیة تجاریة غـیر موزعــــة المجموع البنوك لدى وأرصدة نقد ۷ ۷٥٫ ۷۸۰ - 
۷٥٫ مالیة۷۸۷

۱٫ودائعلدىمؤسسات ۰۹٤۳۲٫
۸۷٥ - ۳۳٫

۹٦۹  - موجوداتالتمویالت
۳٥٤٫٥۰٤ - ۳٥٤٫٥۰٤ ۱۱۳٫ - صكوكالفياتاستثمار

۳٤۷ - ۱۱۳٫ ۳٤۷ أقساط موجوداتمشتراةلغرضالتأجیر (شاملة
مستحقة ۱۰٥٫ - إیجارات استثمارات۱۰٥٫۷۸۳ - ۷۸۳
في أوراق مالیة ٥۲٫ ۲۰۳ - - ٥۲٫۲۰۳

۲۰٫ - - ۲۰٫۱٦۳عقاریةاستثمارات
۱٦۳ عقارات قید التطویر ٦٫۰۰۳ - - ٦٫۰۰۳

أخرى ۱۰٫۳٤۱موجودات
۳٫ ٥٤۱۱٫۸۲٤۱٥٫
۷۰٦ ۷٫۷٥٥ - - معداتعقاراتو
إجمالي۷٫۷٥٥ موجودات ۸۹٫۸۱۱القطاع

٦۸٥٫ ۸۳۰ مؤسساتمالیة۹٫٥۷۹۷۸٥٫۲۲۰
من ۱۲٤٫ - ۱۲٤٫۲٦٥ - ودائع

وأفراد۲٦٥ غیرمالیة مؤسسات ٦۱٫ - ٦۱٫۳٥۹ - ودائعمن

۳٥۹ تمویل متوسط  - ٤۱٫۳۰۸ - األجل
٤۱٫۳۰۸ للعمالء جاریة حسابات ۱٫ ۰۹٤۷۳٫۷۳۹ - 

۷٤٫ أخرى۸۳۳ ۲٫مطلوبات ۰۰۲٤٫٤۳٥
۱٫ ٥۱٦ مطلوباتإجمالي۷٫۹٥۳

القطاع ۳٫ ۰۹٦ ۳۰٥٫ ۱۰٦۱٫٥۱٦۳۰۹٫۷۱۸
أصحابحقوق حسابات ۳٥۹٫ - االستثمار االستثمارحساباتإجمالي۳٥۹٫۸۱۸ - ۸۱۸

۱۰٫المقیدة ۷۷٦ - - ۱۰٫۷۷٦



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٤۳ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة الدنانیر البحرینیةبآالف
۲۰۱۷ (یتبع) القطاعبیان. ۲۷ خدمات مصرفیة خدماتیةاستثمار مصرفیة

موزعــــةغـیرتجاریة المجموع وموجودات

موجوداتالتمویالت إیرادمن
التأجیر لغرض

 - ۲۷٫۳٦۸ - مشتراة
۲۷٫۳٦۸ مؤسساتمالیة ودائعلدى من

إیراد ۲٥ ۷۳٦ - ۷٦۱ إیراد من ٤٫ - الصكوك ۷۳٤٫ - ٦۷۳٦
منإیراد اتاستثمار مالیة ۱٫( فيأوراق

٦٥۸( - - ) ۱٫ رسوم )٦٥۸ وإیرادات ۲٫ - ۲٫۷۳٦ )۹۲( أخرى
٦٤٤ قبلاإلیراداتإجمالي ( أصحابإلىالعائد
حسابات۳۳٫۸٥۱ - ۳٥٫٥۷٦ )۱٫۷۲٥

ستثماراال العائد: یطرح أصحابإلى حصةقبلاالستثمارحسابات
ُضاربالمصرف ( - )۱٤٫۸۸٤( -  كم حصة )۱٤٫۸۸٤  - ۷٫٤۳٦ - كمضاربالمصرف

۷٫٤۳٦
إلىالعائد ( - ستثماراالحساباتأصحاب ۷٫٤٤۸( - )۷٫ ٤٤۸(  

علىمصروفات: یُطرح مؤسساتمنودائع
مالیة ( - وأفرادمالیةغیرومؤسسات

٤٫ متوسطتمویلعلىالتمویلمصروفات )٤٫٦۱۲( - )٦۱۲

( القطاعإیراداتإجمالي )٦٤۸( - )٦٤۸( - األجل ۱٫
۷۲٥( ۲۲٫ تكلفة۲۱٫۱٤۳ - ۸٦۸ ٦٦۷۲٫الموظفین

٦۷۰ ۳٫۳۳۷ ٦٫ مصروفات٦۷٤ أخرىتشغیلیة ۳٤۹۱٫ ۸۲٥٤٫۰۰۷

٦٫۱۸۱ مصروفاتإجمالي القطاع ۱٫۰۱٦٤٫٤۹٥

۷٫ ۳٤٤ قبلالقطاعنتائج۱۲٫۸٥٥
مخصصات فياإلنخفاض ( ۱۸٫۳۷۳ )۲٫۷٤۱( القیمة

۷٫۳٤٤( ۸٫۲۸۸ مخصصات ۲٫( القیمةفيلإلنخفاضمحتسبة

۱۰۱( )٥٫ نتائج )۷٫٤۷۰( - )۳٦۹ ( القطاع
٤٫۸٤۲( ۱۳٫۰۰٤ )۷٫

۳٤٤( ۸۱۸



ش.م.بالمصرف التجاري الخلیجي ٤٤ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
۳۱ (یتبع) القطاعبیان. ۲۷بآالف ۲۰۱٦دیسمبر خدمات مصرفیة استثماریة

تجاریةمصرفیةخدمات غـیر موزعــــة

وأرصدةلدىالبنوكالمجموع ٥٦٫ - نقد
۰۰٥٦٫ - ٦

۰۰٦ مؤسساتمالیة
لدى

ودائع ۱٫۷٥۹ ۷٦٫۹٥٥ - ۷۸٫

۷۱٤ التمویالت ۳٥٥٫ - موجودات استثمارات۳٥٥٫۳۷۷ - ۳۷۷
۷٤٫ - صكوكالفي  (شاملةأقساط۷٤٫۱٥٤ - ۱٥٤

التأجیر لغرض مشتراة موجودات ۹٥٫ - إیجاراتمستحقة
فياستثمارات۹٥٫٤۱۲ - ٤۱۲

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

عقارات  - - ٦٫۰۰۳التطویرقید
٦٫ ۱۰٫٦٥۹أخرىموجودات۰۰۳
۲٫۷٥۲۱٫۰۸٥ و۱٤٫٤۹٦

۸٫۲۰۸ - - معداتعقارات القطاعموجوداتإجمالي۸٫۲۰۸
۹٥٫ ۰٥۰٦٦۰٫٦٥٦۹٫

۲۹۳۷٦٤٫ مالیة۹۹۹ مؤسسات ٥۹٫ - ٥۹٫۰۷۹ - ودائعمن

۰۷۹ وأفراد مالیة منمؤسساتغیر
۱۰۰٫ - ودائع ٦٤۹ - ۱۰۰٫ ٦٤۹ للعمالء ۱٫حساباتجاریة

۷٥۹ ۷٤٫ أخرى۷٥٫۸۱٤ - ۰٥٥
مطلوبات ۱٫ ۷٤٥ ٤٫۲۹٦۲٫۲۷۰۸٫۳۱۱

مطلوباتإجمالي القطاع ۳٫٥۰٤ ۲۳۸٫ ۰۷۹۲٫۲۷۰۲٤۳٫۸٥۳

أصحابحقوق ٤۰٤٫ - االستثمارحسابات ٦٥۱ - ٤۰٤٫٦٥۱

االستثمارحساباتإجمالي ۱۰٫المقیدة ۹٤۹ - - ۱۰٫۹٤۹



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٤٥ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
۲۰۱٦ (یتبع) القطاعبیان. ۲۷بآالف خدمات مصرفیة استثماریة خدمات

غـیرتجاریةمصرفیة موزعــــة المجموع

التمویالتوموجودات منموجودات
إیراد التأجیر

لغرض ۲٦٫ - مشتراة
۱۹۸ - 

۲٦٫ مالیة۱۹۸ لدىمؤسسات ودائع

من إیراد ۱٤ ٦۲۹ - ٦٤۳ إیراد من ۳٫ - الصكوك ۰۰۲ - ۳٫
۰۰۲ منإیراد استثمارات فيأوراقمالیة

٦٥۲ - - ٦٥۲ رسوم وإیرادات أخرى ۲٫۳٦۹۳٫۰٥۳ - ٥٫
٤۲۲ قبلاإلیراداتإجمالي أصحابإلىالعائد
۳٫االستثمارحسابات ۰۳٥۳۲٫۸۸۲ - ۳٥٫

۹۱۷ العائد: یطرح أصحابإلى حصةقبلاالستثمارحسابات
ُضاربالمصرف ( - )۱٦٫۲۸٦( -  كم حصة )۱٦٫۲۸٦ المصرف

۹٫ - كمضارب العائد۹٫۱۳۰ - ۱۳۰
أصحابإلى ۷٫( - االستثمارحسابات ُطرح )۷٫۱٥٦( - )۱٥٦
مصروفات: ی ودائععلى مالیةمؤسساتمن

ومؤسسات ۲٫( - وأفرادمالیةغیر

۹۷٦( - ) إجمالي )۲٫۹۷٦ ۳٫القطاعإیرادات ۰۳٥۲۲٫۷٥۰ - 

۲٥٫۷۸٥ ٥۹۹۲٫الموظفینتكلفة ۳۹٥
۲٫۹۹٤ ٥٫ تشغیلیةمصروفات۹۸۸ ۳۱۸۱٫أخرى

٦۸٤۳٫٥٦٦٥٫٥٦۸ ۹۱۷القطاعمصروفاتإجمالي

٤٫ ۰۷۹ نتائج٦٫٥٦۰۱۱٫٥٥٦
القطاع مخصصاتقبل ۲٫۱۱۸القیمةفياإلنخفاض

۱۸٫٦۷۱ ) ٦٫٥٦۰( ۱٤٫ فيلإلنخفاضمحتسبةمخصصات۲۲۹

۱٫( القیمة ۸٥۲( )۷٫۰٦۹( - )۸٫ ۹۲۱( 
( ۲٦٦۱۱٫٦۰۲القطاعنتائج

٦٫٥٦۰( ٥٫۳۰۸



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٤٦ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
لغرضمواعیداالستحقاق.۲۸بآالف المشتراة ، والموجودات التمویالت ، وموجودات مالیة

ومنمؤسسات لدى الودائع من
كل إستحقاق مواعید عرض تم اال حسابات أصحاب )، وحقوق مستحقة إیجارات أقساط ذلك في ستثمارالتأجیر (بما التعاقدیة. أم النقدیة التدفقات بإستخدام ا األخرى لألرصدة بالنسبة الموجودات سداد مواعید

أو المتوقعة النقدیة التدفقات ً على بناءا إستحقاقھا مواعید عرض تم فقد العالقة ذات ۲۰۱۷دیسمبر۳۱والمطلوبات لغایة ۳ شھور ۳ إلى ٦ شھور ٦
شھور إلى سنة إلى۱ ۳ سنوات أكثر من ۳ سنوات اإلجمالي الموجودات البنوك لدى وأرصدة نقد ٦٦٫ ۱٦۷ ۳٫ ۲۱۲ ٤٫ ۸۲۱ ۱٫ ٥۸۷ - 

۷٥٫ ۷۸۷ مالیة مؤسسات لدى ودائع

۳۲٫۹۲۱ - ۱٫۰٤۸ - - 
۳۳٫

التمویالت۹٦۹
۷۱٫موجودات

۹۳۱۳۱٫
٤٥٦

٥٤٫۰۳۹
۱۱٥٫۰٦۸

۸۲٫ ۰۱۰۳٥٤٫
اتاستثمار٥۰٤

في

الصكوك ٦٤٫ ٤٥۹ - - 
٤۸٫ ۸۸۸ - ۱۱۳٫ ۳٤۷ التأجیر أقساطإیجاراتمستحقةموجوداتمشتراةلغرض

۱٫ (شاملة ۸۹۸ ۱٫۷۱۰۳٫۳۱۳
۲۰٫ ۰۸۹ ۷۸٫ ۷۷۳ ٥۲٫ - - - مالیةأوراقفياستثمارات۱۰٥٫۷۸۳

۲۰۳ - ٥۲٫۲۰۳ ۲۰٫۱٦۳ - - - - عقاریةاستثمارات
۲۰٫ ۱٦۳ عقارات قید ٦٫ - - - - التطویر

۰۰۳ ٦٫ ۰۰۳ ۱۰٫٦۰٥۹۳۱۹۳۳۹۷موجوداتأخرى
۳٫  - - - - ومعداتعقارات٦۸۰۱٥٫۷۰٦
۷٫ إجمالي۷٥٥۷٫۷٥٥

۲٤۷٫۹۸۱الموجودات ۳۷٫ ۳۰۹٦۳٫۳۱٤
۲۳۸٫ ۲۳۲ ۱۹۸٫ منمؤسساتمالیةالمطلوبات۳۸٤۷۸٥٫۲۲۰

۹۱٫ودائع ٦٥۲۱٤٫۳۱۹

۱۱٫٥۰٥ ٦٫ مؤسساتغیرمالیةوأفراد۱۲٤٫۲٦٥ - ۷۸۹

من ودائع ۲۱٫ ۳٤۱
۱۱٫ ۰۹۰ ۲۷٫ تمویل۱٫۲۸۷٦۱٫۳٥۹ - ٦٤۱

متوسط ٤۱٫ - - - األجل ۳۰۸ - ٤۱٫ ۳۰۸ ٤٦٫۹۹۷۱۰٫حساباتجاریةللعمالء
٥٦٦ ٦٫٤۱۸ ۳٫۷٦۰ ۷٫۰۹۲۷٤٫

۸۳۳ أخرى  - ۲٫۳۹۳٦۳۸۷۳۹٤٫۱۸۳مطلوبات
۷٫۹٥۳ إجمالي المطلوبات ۱٦۲٫۳۸۳۳٦٫٦۱۳٤٦٫۳۰۳

٥٦٫۰٤۰ ۸٫۳۷۹ ۱۷٥٫ستثماراالحساباتأصحابحقوق۳۰۹٫۷۱۸

۱۰۹۳۲٫ ٦۷۰٤۷٫۸٥۲۱٥٫۱۹۲۸۸٫۹۹٥۳٥۹٫۸۱۸

 - ٦٫۲٥٤ - ٤٫٥۲۲ - المقیدةستثماراالحسابات

۱۰٫ ۷۷٦ مالیةإلتزامات ۳٫۸٦۳۱۹٫۳۳٦۱۷٫وضمانات



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٤۷ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
۳۱ . مواعیداالستحقاق (یتبع)۲۸بآالف ۲۰۱٦دیسمبر لغایة ۳ شھور

إلى۳ ٦ شھور ٦

۱سنةإلىشھور
إلى

سنوات۳
منأكثر

سنوات۳
اإلجمالي

البنوكالموجودات
وأرصدةلدى

نقد ٥٦٫۰۰٦ - - - - 
٥٦٫۰۰٦

مالیة

مؤسسات لدى ودائع
۷۷٫ موجوداتالتمویالت۷۸٫۷۱٤ - - ۱٫۰۲۸ - ٦۸٦

۲٦٫ ۱٥٤ ۱٦٫ ۹۷۷٤۰٫۷۸٤۸۱٫
٥۰۳ ۱۸۹٫ ۹٥۹ ۳٥٥٫ ۷٤٫ - - - - ۷٤٫۱٥٤الصكوكفياستثمارات۳۷۷

۱٥٤ لغرضالتأجیر مستحقةموجوداتمشتراة
إیجارات أقساط ۱٤۸ (شاملة ۷ ۱۳

۱٫ ۳٥٤ ۹۳٫  - - - مالیةأوراقفياستثمارات۸۹۰۹٥٫٤۱۲
٥٥٫ استثمارات٥٥٫۱۲۱ - ۱۲۱
۲۱٫٥۰۸۲۱٫٥۰۸ - - - - عقاریة

٦٫۰۰۳٦٫۰۰۳ - - - - التطویرقیدعقارات
أخرى موجودات ۸٥۱ - ٤۱۹٫۹۷٥۳٫٦۲۹۱٤٫
٤۹٦ ومعدات ۸٫۲۰۸ - - - - عقارات

۸٫۲۰۸ إجمالي ۲۳٤٫۹۹۹۱٦٫۹۸٤٤۱٫۸٦٦الموجودات

۱٤۷٫ ۹٥۳ ۳۲۳٫ ۱۹۷
۷٦٤٫ ۹۹۹ المطلوبات منمؤسساتمالیة

ودائع ٥۹٫ ۰۷۹ - - - - ٥۹٫ ۰۷۹ وأفراد ۱۹٫۱۲۷ودائعمنمؤسساتغیرمالیة
۱۳٫ ٥۹۸ ٦۳٫٦٥٤۲٫٥٥۳۱٫۷۱۷۱۰۰٫

٦٤۹ للعمالء جاریة حسابات ٤۷٫٥۹٥۱۰٫۸۷۰٦٫٤٤۸

۳٫۷۷۷ ۷٫۱۲٤ ۲٫۷۸٥٥۸۱مطلوباتأخرى۷٥٫۸۱٤

۸۲٤٤٫ ۱۲۱ - ۸٫۳۱۱ ۱۲۸٫٥۸٦۲٥٫۰٤۹۷۰٫المطلوباتإجمالي

۹۲٦۱۰٫ ٤٥۱۸٫ حقوق۸٤۱۲٤۳٫۸٥۳

أصحاب حسابات ۱٦٦٫االستثمار ۱۷٥٤۲٫۳۹۲٥۳٫۳۹۲۲۸٫۹٥۸



الخلیجي ش.م.بالمصرف التجاري ٤۸ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
والمطلوباتالموجوداتتمركز.۲۹بآالف وحقوق أصحاب حسابات ستثماراال وحسابات

المقیدةستثماراال الصناعي (أ القطاع ۲۰۱۷دیسمبر۳۱ بنوك ومؤسسات عقاراتمالیة المجموعأخرى وأرصدةلدىالبنوكالموجودات ۷٥٫ - - ۷٥٫۷۸۷نقد

مالیة۷۸۷ مؤسسات لدى ودائع

۳۳٫۹٦۹ - - ۳۳٫۹٦۹
التمویالت موجودات ۱۱٫

۰۱۱۷٥٫ ٦۸۸۲٦۷٫ ۸۰٥

۳٥٤٫ ٥۰٤ استثمارات
في الصكوك ۱۱٫ ۸٥۷ ۱٤٦ ۱۰۱٫۳٤٤۱۱۳٫

۳٤۷ إیجارات أقساط لغرضالتأجیر (شاملة
مشتراة موجودات ۱۰٥٫ - مستحقة استثمارات۷۱٥٦۸۱۰٥٫۷۸۳

في مالیةأوراق ۱۳٫۱٤۷۳٥٫۳۸۷۳٫
٦٦۹ ٥۲٫ ۲۰۳ استثمارات ۲۰٫ - عقاریة ۱٦۳ - ۲۰٫ ۱٦۳ عقارات

 - ٦٫۰۰۳ -  التطویرقید
٦٫ ۱٫۰٥۰٥٫موجوداتأخرى۰۰۳
۷۸۱ ۸٫۸۷٥۱٥٫۷۰٦
٦٫۷۱٥ - معداتعقاراتو ۱٫۰٤۰۷٫

۷٥٥ إجمالي الموجودات ۱٤٦٫۸۲۱۲٥٥٫٥۹۸۳۸۲٫
۸۰۱ مؤسساتمالیةالمطلوبات۷۸٥٫۲۲۰

ودائعمن ۱۲٤٫ مالیةوأفراد۱۲٤٫۲٦٥ - - ۲٦٥

غیر مؤسسات من  - - ودائع
٦۱٫ ۳٥۹ ٦۱٫ متوسطتمویل۳٥۹

األجل ٤۱٫ ۳۰۸ - - ٤۱٫ ۳۰۸ للعمالء ۲٫حساباتجاریة
٦۸۸ ۱۱٫٤٤۸ ٦۰٫٦۹۷ أخرى۷٤٫۸۳۳

۲٫ - مطلوبات ۰۰۳٥٫۹٥۰۷٫۹٥۳
إجمالي المطلوبات ۱٦۸٫ ۲٦۱ ۱۳٫٤٥۱۱۲۸٫۰۰٦

۳۰۹٫۷۱۸ حقوق أصحاب ۲۹٫۹۹۰۱٦٫االستثمارحسابات

٥٥۲۳۱۳٫ ۲۷٦۳٥۹٫۸۱۸ ۹٫۷۸۳ - المقیدةاالستثمارحسابات

۹۹۳۱۰٫ إلتزامات۷۷٦ ٦۱۹۲٤٫وضماناتمالیة

٦٤٥ ٤۱٫ ۸۷۳٦۷٫ ۱۳۷



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٤۹ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة الدنانیر بآالف
وحقوقأصحابحسابات  .۲۹البحرینیة والمطلوبات الموجودات االستثماراالتمركز ) ستثماروحسابات

المقیدة (یتبع الصناعي (یتبع ). القطاع ۳۱ (أ ۲۰۱٦دیسمبر بنوك ومؤسسات مالیة عقارات أخرى المجموع لدىالبنوكالموجودات ٥٦٫نقدوأرصدة ۰۰٦ - - 

٥٦٫ ۰۰٦ مالیة مؤسسات لدى

۷۸٫ - - ۷۸٫۷۱٤ودائع
۷۱٤ التمویالت موجودات

۱۲٫۳٥۸ ۸۸٫۲٤٥ ۲٥٤٫

۷۷٤ ۳٥٥٫ ۳۷۷
استثمارات في الصكوك ۱٫ ۸۸٥ ۱۰٫۰٥۸٦۲٫

۲۱۱ ۷٤٫ ۱٥٤  (شاملةأقساطإیجارات
التأجیر لغرض مشتراة موجودات ۹٤٫٤۸۸۹۲٤۹٥٫ - مستحقة

٤۱۲ فياستثمارات ۱٥٫۱٤۷۳٦٫مالیةأوراق
۳۰٥ ۳٫ ٦٦۹ ٥٥٫ ۱۲۱ استثمارات ۲۱٫ - عقاریة ٥۰۸ - ۲۱٫

 -  التطویرقیدعقارات٥۰۸
٦٫ ۱٫موجوداتأخرى٦٫۰۰۳ - ۰۰۳
۰۸٥ ٥٫۷۱۸۷٫٦۹۳

و۱٤٫٤۹٦ ٦٫۷٤۰۱٫ - معداتعقارات
٤٦۸ ۸٫ ۲۰۸ ۱٦٥٫۱۹٥۲٦۹٫الموجوداتإجمالي

۰٦٥ المطلوبات۳۳۰٫۷۳۹۷٦٤٫۹۹۹

مؤسساتمالیة من ٥۹٫۰۷۹ - - ٥۹٫۰۷۹ودائع

وأفراد مالیة غیر مؤسسات
من ۱۰۰٫ - - ودائع ٦٤۹۱۰۰٫٦٤۹

للعمالء جاریة حسابات ۳٫ ۳٤۳ ۱۱٫ ۸٤۹٦۰٫٦۲۲
۷٥٫ ۸۱٤ ۲٫۷٥۲٥٫ - مطلوباتأخرى

٥٥۹ ۸٫ ۳۱۱ إجمالي ٦۲٫٤۲۲۱٤٫المطلوبات

٦۰۱۱٦٦٫ ۸۳۰ ۲٤۳٫ االستثمارحساباتأصحابحقوق۸٥۳

۳۹٫٦۸۳ ۲۱٫٤٤٦۳٤۳٫ االستثمارحسابات٥۲۲٤۰٤٫٦٥۱

۹٫ - المقیدة ۹٥٦۹۹۳ مالیةإلتزامات۱۰٫۹٤۹

وضمانات ۷۲۳ ۲۷٫٥۷۱ ٦۰٫۱۷۲۸۸٫٤٦٦



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٥۰ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
أصحابحساباتاال .۲۹بآالف وحقوق والمطلوبات الموجودات ستثمارتمركز اال

المقیدة (یتبع) ستثماروحسابات الجغرافي (ب التمركز ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر دول مجلس التعاون أوروبا أمریكا آسیا أسترالیا لدىالموجوداتالمجموع ٦۱٫البنوكنقدوأرصدة ۰۸۳

۲٫۹۳۳ ۱۱٫ ۷٦۱ ۱۰ - ۷٥٫

ودائعلدىمؤسساتمالیة۷۸۷
۳۳٫ ۹٦۹ - - - - 

۳۳٫۹٦۹ ۳۳۷٫موجوداتالتمویالت ۹۳۷۱٦٫ ٥۳۱ - 

۳٦ - ۳٥٤٫ ٥۰٤
اتاستثمار في الصكوك إیجاراتموجوداتمشتراةلغرض۱۱۳٫۳٤۷ - - - - ۱۱۳٫۳٤۷

أقساط التأجیر (شاملة  - - - - ۱۰٥٫۷۸۳مستحقة
۱۰٥٫ ۷۸۳ اتاستثمار في ۱۹٫ - - ۲۹٫۲۷۹مالیةأوراق

۲٥٦۳٫٦٦۸ اتاستثمار٥۲٫۲۰۳
عقاریة ۲۰٫ ۱٦۳ - - - - ۲۰٫

۱٦۳ عقارات قید التطویر ٦٫ ۰۰۳ - - - - 
٦٫۰۰۳

۱٥٫ - ۸۱۰ - ۱٤٫۸۸۱۱٥موجوداتأخرى
 - - - - ۷٫۷٥٥معداتعقاراتو۷۰٦
إجمالي۷٫۷٥٥ الموجودات ۷۳۰٫۲۰۰۱۹٫

٤۷۹ ۱۱٫ ۷٦۱ ۲۰٫۱۱۲۳٫٦٦۸۷۸٥٫
۲۲۰ منمؤسساتمالیةالمطلوبات

۱۲٤٫ودائع ودائعمنمؤسساتغیرمالیة۱۲٤٫۲٦٥ - - - - ۲٦٥

وأفراد ٦۱٫ ۳٥۹ - - - - ٦۱٫
۳٥۹ تمویل متوسط  - - - - ٤۱٫۳۰۸األجل

٤۱٫ ۳۰۸ للعمالء جاریة حسابات
٦۷٫۳۳۲٦٫۹۲۱ - 
٥۸۰ - ۷٤٫۸۳۳ مطلوباتأخرى ۷٫۹٥۳ - - - - ۷٫

۹٥۳ إجمالي  - ۳۰۲٫۲۱۷٦٫۹۲۱المطلوبات
٥۸۰ - ۳۰۹٫ ۷۱۸ حقوق ستثماراالحساباتأصحاب

۳٥٤٫۲۹۰ حسابات۳٥۹٫۸۱۸ - ۲٫٤۸٥ - ۳٫۰٤۳

المقیدةستثماراال مالیةإلتزامات۹۹۳۱۰٫۷۷٦ - - - ۹٫۷۸۳

٦٥٫۸۹۳وضمانات ۱٫۲٦ - - - ٤٤۷٫۱۳۷

الموقع لھذا عالقةوثیقة الطرفاآلخر، حیثتوجد

موقع ً على بناءا التمویالت لموجودات الموقع حسب التمركز قیاس یتم التعرض لھذا المتوفر بالضمان



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٥۱ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
وحقوقأصحابحساباتاال۲۹بآالف والمطلوبات الموجودات . تمركز ستثمار اال

المقیدة (یتبع) ستثماروحسابات ). التمركز )(ب الجغرافي (یتبع ۳۱ ۲۰۱٦دیسمبر دول مجلس التعاون أوروبا أمریكا آسیا الموجوداتالمجموعأسترالیا وأرصدةلدىالبنوك نقد

٤۷٫ ۱٥۲ ۲٫ ۷۹۰٦٫ ۰٥۷

مؤسساتمالیة٥٦٫۰۰٦ - ۷
لدى ودائع

التمویالت۷۸٫۷۱٤ - - - - ۷۸٫۷۱٤ ۳۳٦٫موجودات ٤۸٥

۱۸٫۸۹۲ - - - ۳٥٥٫
۳۷۷ استثمارات في الصكوك موجوداتمشتراةلغرض۷٤٫۱٥٤ - - - - ۷٤٫۱٥٤

إیجارات أقساط ۹٥٫مستحقةالتأجیر (شاملة
٤۱۲ - - - - ۹٥٫ ٤۱۲ استثمارات ۳۰٫مالیةأوراقفي

۹۸٥ - - ۲۰٫٤٦۸ ۳٫٦٦۸٥٥٫
۱۲۱ استثمارات عقاریة ۲۱٫

٥۰۸ - - - - ۲۱٫ ٥۰۸ عقارات قید التطویر
٦٫۰۰۳ - - - - 

٦٫  - ۱۳٫۷۷۷۱٥موجوداتأخرى۰۰۳
معداتعقاراتو۱٤٫٤۹٦ - ۷۰٤
۸٫۲۰۸ - - - - ۸٫۲۰۸ ۷۱۲٫الموجوداتإجمالي

۳۹۸ ۲۱٫ ٦۹۷ ٦٫۰٥۷۲۱٫۱۷۹۳٫
٦٦۸ مالیةالمطلوبات۷٦٤٫۹۹۹

منمؤسسات ودائع مؤسساتغیرمالیة٥۹٫۰۷۹ - - - - ٥۹٫۰۷۹

من ودائع وأفراد ۱۰۰٫
٦٤۹ - - - - ۱۰۰٫ ٦٤۹ حساباتجاریةللعمالء

۷٤٫ ۰۲٥ ۱٫ ٦۹۲ - ۹۷ - 
مطلوباتأخرى۷٥٫۸۱٤

۸٫ ۲٤۲٫المطلوباتإجمالي۸٫۳۱۱ - - - - ۳۱۱
۰٦٤ ۱٫ حقوق۲٤۳٫۸٥۳ - ۹۷ - ٦۹۲

حساباتأصحاب االستثمار ٤۰۱٫ ٥۲۹٤۸٤ - ۲٫٦۳۸ - ٤۰٤٫

حسابات٦٥۱ ۹٫المقیدةاالستثمار إلتزامات۹۹۳۱۰٫۹٤۹ - - - ۹٥٦

وضماناتمالیة ۸۸٫٤۱٤ ٥۲ - - - ۸۸٫٤٦٦



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٥۲ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
المالیة )أالعادلةالقیمة.۳۰بآالف لألدوات العادلة القیمة ، القیمة

أوتسویةالتزام أصل
بموجبھاتبادل یتم التي القیمة ھي

بینالعادلة بالمعاملة ّین ملم عادلةطرفین تجاریة الم .وبشروط للصكوك العادلة َم سعرةالقی المطفأة ۱۱۳٫والتيتظھربالتكلفة بحریني ( ۱۹۹ : ۲۰۱٦ألفدینار ۷۳٫ ٤٤۳ دینار
) بلغتألف ۱۱۲٫بحریني ۰۷۷ في ۳۱ألفدیناربحریني ( ۲۰۱۷دیسمبر ۲۰۱٦ : ۷۲٫ دیناربحریني). ٤۲۳ ألف في معقیمالسوقالحالیة متوافق للمحفظة الربح

معدل اإلیجار، یكونمتوسط ومستحقات التمویالت وبعدللتسھیالتالمشابھةوبناءاُ علىذلكحالةموجودات األخذ بعین اإلعتبار التعدیالت
المتعلقة مخاطرب مقد المدفوعة المبالغ ُ وتكالیف ما الحا القیمة تتغیر أال یتوقع . یلالمخصصات الموجودات لھذه العادلة بالقیمة ً مقارنة جوھریا اة ارستثمالبإستثناء

ات في أسھم والبالغة بالتكلفة التيتظھر ۳۹٫حقوقالملكیة دیناربحریني ( ٥۱۹ ۳۹٫: ۲۰۱٦ألف ۹۷۳  ،( األخرىألفدیناربحریني المالیة لألدوات ّ رة العادلةالمقد القیمة مصرفللفإن
ً لطبیعتھا نظرا الدفتریة قیمھا ً عن ً جوھریا التختلفإختالفا األجل قصیرة ب التسلسل الھرمي ل الجدولیحللالعادلةلقیمة ستثماراالأدواتالتالي

التي ، بالقیمةتظھر العادلة وذلك بإستخدام طریقة تحدیدتم. التقییم مستویاتال المختلفة المستوى :التاليالنحوعلى : األول األسعار ّرة ُسع الم
(غیر ّلة ) المعد في نشطةأسواق لموجودات ومطلوبات المستوى .متطابقة مُ دخالت: الثاني أخرى غیر األسعار ّرة ُسع المشمولةالم في المستوى األول

والتي یمكن مالحظتھا

الموجوداتعلى ً  المطلوبات، أو بطریقةسواءا )  مباشرة
أو(كاألسعار : الثالثالمستوى ).األسعارمن(مستمدةمباشرةغیربطریقة ُ دخالت لموجوداتم غیرتكونمطلوباتأو مالحظةعلىمبنیة (مُ دخالتالسوقبیانات

غیر ُالحَ ظة

۲۰۱۷دیسمبر۳۱ )م األولالمستوى الثانيالمستوى أدواتاإلجماليالثالثالمستوى ملكیةحقوق بالقیمةتظھرمسعرةغیر منالعادلة خالل بیان ۱۳٫ - - الدخل

۱٤۸ ۱۳٫۱٤۸۱۳٫ ۱٤۸۱۳٫۱٤۸



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٥۳ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
القیمةالعادلة (یتبع) .۳۰بآالف التسلسل )ت الھرمي  (یتبع)ل

لقیمةالعادلة ۳۱ ۲۰۱٦دیسمبر

األولالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى اإلجمالي

غیرملكیةحقوقأدوات تظھرمسعرة
بالقیمة العادلة

من خالل
بیان

۱٥٫ - - الدخل
۱٤۸ ۱٥٫۱٤۸

یعرض۱٥٫۱٤۸۱٥٫۱٤۸ التاليالجدول التغیراتتسویة
اتستثمارالاقیمةفي التي بإستخدامقیاسھاتم

 :الثالثالمستوى

۲۰۱۷۲۰۱٦ ۱٥٫ینایر۱في الدخلالخسائرأواألرباحإجمالي۱٤۸۱٥٫۱٤۸ ( فيبیان ۲٫

 -  - شراء -  )۰۰۰

۱۳٫دیسمبر۳۱في
۱٤۸۱٥٫ ۱٤۸



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٥٤ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
مقدمةالمخاطرإدارة.۳۱بآالف عامة ونظرة تتعرض المجموعة إستخدامھ

: اللمخاطرالتالیةنتیجة مالیة
اإلئتمانألدوات مخاطر

مخاطرالسیولة مخاطرالسوق التشغیل مخاطر ، والسیاساتواإلجراءات
، وأھدافھا أعاله إلیھا

المشار المخاطر لكل
المجموعة تعرضات عن

معلومات اإلیضاح ھذا
یعرض یتخذھا . المصرفالتي المال رأس إدارة وكیفیة المخاطر وإدارة لقیاس المخاطر إدارة إطار مس اإلدارة مجلس ؤإن لجنة بإنشاء اإلدارة مجلس . قام تنفیذه على واإلشراف

وضعإطارإلدارةالمخاطر عن رئیسي بشكل ول ، مس المخاطر إلدارة ؤتنفیذیة

مخاطر إلدارة سیاسات وضع المصرفولیتھا
أع إلیھا ھذهاللجنةأیضالمشار . تقوم ومتابعتھا ً اله ا للمجلس إنحراف حاالت أي عن تقاریر برفع وتقوم اإلدارة مجلس أقرھا التي للسیاسات

المنتظم التنفیذ بمتابعة فيوبصفةمستمرة المعنیة األقسام ھذهاللجنةمنرؤساء . تتكون وجدت وإداالمصرفإن التدقیق للجنة دوري بشكل روترفعتقاریرھا
ة اإلدارة لمجلس التابعة المخاطر لھا یتعرض التي المخاطر إلدارة سیاسات وضع تم المصرفلقد تواجھ التي المخاطر وتحلیل معرفة ولوضع  ،المصرفبھدف إدارة سیاسات مراجعة

. تتم الموضوعة بالحدود اإللتزام ومدى المخاطر لمراقبة ، وكذلك المخاطر لھذه . یھدفحدودوضوابطمالئمة المقدمة والخدمات والمنتجات السوق ظروف في دوریةلتعكسالتغیرات
بصورة بھا المتعلقة واألنظمة المخاطر المصرف

و التدریبیة برامجھ خالل من حیث وبناءة ملتزمة إیجادبیئة ّبعھاإلى یت التي اإلداریة واإلجراءات المعاییر خالل واإللتزاماتالواجبةعلیھممن بھم
المنوطة باألدوار فیھا الموظفین جمیع ِ م ُل ی تقو ، كما المخاطر إدارة وإجراءات بسیاسات اإللتزام مدى بمراقبة اإلدارة لمجلس التابعة التدقیق لجنة مدتقوم بمراجعة م
ى تواجھ التي للمخاطر ومالءمتھ المخاطر إدارة إطار بالمصرفكفایة الداخلي التدقیق قسم . یقوم المصرف ال لجنة بمساعدة تدقیق المس بھذه القیام

على ؤوإدارةالمخاطر وأسالیب إلجراءات األمر تطلب دوریةومتى بمراجعة الداخلي التدقیق قسم . یقوم ولیات .إدارة المخاطر وإدارة التدقیق لجنة إلى تقاریره ویرفع المخاطر اإلئتمان
مخاطر لھا یتعرض قد التي المالیة الخسائر مخاطر ھي اإلئتمان المصرفمخاطر مالیة ألدوات اآلخر أوالطرف

العمیل فشل إذا تعرضات ً من أساسا ، وتنشأ التعاقدیة بإلتزاماتھ المصرفبالوفاء مؤسسات لدى لودائع ، ومن التمویالت موجودات ، ومن ، ومنمالیة التأجیر مشتراةلغرض
اتاستثمارموجودات . ولغرض أخرى كموجودات عرضھا تم مدینة ذمم من صكوك، وكذلك ، یقومفي المخاطر إدارة تقاریر المصرفإعداد اإلئتمان (كمخاطرالتعرضات عناصرمخاطر

كل ودمج اإلعتبار في باألخذ ). یراقبالفردیةوالجماع العالقة، إلخ ذات األطراف ، وتعرضات الصناعي والقطاع الجغرافي التمركز ، ومخاطر فالمصریة مخاطر مراقبة لغرض تراكمیة ) بصفة مستحقة
أقساطإیجارات التأجیر (شاملة لغرض مشتراة لموجودات تعرضاتھ إجمالي اإلئتمان ومخاطر السوق



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٥٥ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
اإلئتمان (یتبع (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف مخاطر اإلدارة مجلس

إلدارةؤبتفویضمسقام التنفیذیة

اللجنة إلى اإلئتمان

مخاطر إدارة االئتمانولیة التنفیذیةإلدارةقسم  . یوجدھناكواالستثمار اللجنة یتبع واإلئتمان المخاطر إلدارة االئتمانمنفصل ، مسواالستثمار تمانولیتھاإلشرافعلىمخاطراإلئؤ لھا : المصرفالتيیتعرض
تتضمن والتي صیاغة ، ودرجات المخاطر ، وتقییم الضمان متطلبات ، وتغطیة ذاتالعالقة وحداتالعمل اإلئتمانبالتشاورمع سیاسات علیھا للموافقة والتشریعیةوتقدیمھا

والقانونیة، واإللتزامباإلشتراطاتالرقابیة المستندیة

، واإلجراءات المخاطر وتقاریر اإلدارة مجلس قبل من إنشاء الترخیص ھیكل التعرضات اعتماد . یتم وتجدیدھا االئتمانیة التسھیالت على الصغیرةللموافقة ر قبل من وحدات ؤساء
ألعمالا ا مجلس قبل من والممنوحة المعتمدة الشھیة . دارةإلضمن تتطلب تالالتسھی ، ةریكبلا التنفیذي الرئیس موافقة ولجنة ستثماراال ئتمانإلوا التابعة لمجلس ،إلا دارة أو

جلسم ، دارةاإل الكامل حسب مقتضى

إدارةالمخاطر .الحال قسم یقوم . حیث مخاطراإلئتمان وتقییم بتقییممراجعة الطلبات على والتوقیع اإلئتمانیة التعرضات جمیع لنفس التسھیالت ومراجعة عملیاتالتجدید التسھیالت. تخضع ھذه علىمنح المخولة الجھة موافقة
العالقةقبل ذات اإلجراءات تركیز من التعرضالحد إلى ، وموجودات التمویالت یتعلقاألمربموجودات أطرافمعینة، أودولوصناعاتعندما االستثمارات وكذلك التأجیر لغرض للفتمشتراة

المخاطرلغرضتصنیفالتعرضاتوفقاً لدرجةإحتمالخطرالخسارةالمالیةوذلك بوضعومتابعةدرجات القیام

اإلدارة نظر إلى تحتاج قد التي المحددة التعرضات لمعرفة المخاطر درجات أیضاً إستخدامنظام القائمة. یتم للمخاطر ب التمویل لمحفظة المخاطر درجات
إطار . یتكون القیمة في إنخفاض مخصصات المصرفإحتساب حیث درجات عشر من أ أسالیب أو الضمانات وتوافر السداد عدم لمخاطر

مختلفة درجات

مستعكس . تقع اإلئتمان وؤخرىقدتحدمنمخاطر لیة إدارة قسم . یقوم المخاطر إدارة قسم توصیات ً على ، بناءا باإلعتماد المخولة اللجنة أو الشخص على
للمخاطر درجات وضع منتظمة بصفة المخاطر درجات بمراجعة المخاطر

المخاطر تعرضات بحدود العالقة ذات العمل وحدات إلتزام ، مراجعة الصناعیة حدودالقطاعات ذلك في ، بما علیھا المتفق الحدود بھذه اإللتزام مستویات حول اإلدارة مجلس إلى
منتظمة تقاریر . یتمتقدیم المنتجات وأنواع بالدول المتعلقة والمخاطر ب العالقة ذات العمل لوحدات المھني والتوجیھ النصح ً بتقدیم أیضا المخاطر إدارة قسم المصرفیقوم أل الترویج بھدف

فضل اإلئتمان مخاطر إدارة مجال في الممارسات ب اإلئتمان وإجراءات سیاسات بتنفیذ عالقة ذات عمل المصرفتقومكلوحدة وت علیھا تقع التي
بالتعرضات یتعلق فیما كون مس الوحدة مسؤھذه تكون وكذلك اإلئتمانیة محفظتھا وأداء جودة عن جمیؤولة رصدومراقبة عن ولة في اإلئتمان مخاطر تقدیمع

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



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٥٦ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
اإلئتمان (یتبع (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف مخاطر التعرضات لمخـاطـر

۲۰۱۷دیسمبر۳۱اإلئتـمان ودائع

لدى مؤسسات مالیة

موجودات التمویالت مشتراةموجودات التأجیرلغرض (شاملة أقساط

صكوكفياستثمارات )مستحقةإیجارات
موجودات مالیة

أخرى اإلجمالي
منخفضة القیمة درجة

۸-۱۰ :
منخفضة
 - القیمة
٥٥٫ ۰٤٥

٥٫ ۹۲٦
۱٫ ٥٦٤ - 

٦۲٫ ٥۳٥
غیر

٥٫ - - - - مصنفة
۸٦۹ ٥٫

۸٦۹

مخصص
( )۱٫٤۱۷( )۷۹( )٦٫۷۳۰( - القیمةفيإنخفاض

۹۹۷( )۹٫۲۲۳( 
٤۸٫۳۱٥٥٫۸٤۷۱٤۷٤٫۸۷۲ - الدفتریةالقیمة

٥۹٫۱۸۱ متأخرات   :٦ – ۱درجةالقیمةمنخفضةغیر

۱۹٫ - معتدلةإلىمنخفضة
تحت:  ۷درجة۲۸٫۳۹۷ - - ۹٦٥۸٫٤۳۲
۱۹٫۲۸۹ - - ۸٫٦۹۰۱۰٫٥۹۹ - المتابعة

       :منیتكونالمستحق
 - - ۱۸٫۲۳٥۱۰٫٥۱۲ - یوماً  ۳۰إلى

۷٫۳۳۲ - یوماً  ٦۰ – ۲۸٫۷٤۷۳۰
۲٫۷۹۳ - - ۱۰٫۱۲٥٦۰ – ۹۰

۳٫ - یوما ۰۸۸ ٥٫۷۲٦ - - ۸٫۸۱٤

۲۸٫ - الدفتریةالقیمة ٦٥٥۱۹٫
 – ۱درجةالقیمةمنخفضةوغیرمتأخرةغیر٤۷٫٦۸٦ - - ۰۳۱
۳۳٫۹٦۹۲۷۲٫۲٦۰معتدلةإلىمنخفضة  : ٦

۷۹٫٦۱۲۱۱۳٫

۲۰۰ - ٤۹۹٫ ۰٤۱  - - ۸٫٦٤۱۲٫۳٤٥ - المتابعةتحت  : ۷درجة
۱۰٫

۹۸٦ ۱۰٫ - - - - مصنفةغیر
القیمة۸۳٤۱۰٫۸۳٤

۳۳٫۹٦۹۲۸۰٫۹۰۱۸۱٫۹٥۷الدفتریة



الخلیجي ش.م.بالمصرف التجاري ٥۷ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
اإلئتمان (یتبع (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف مخاطر التعرضات لمخـاطـر

۳۱ (یتبع) اإلئتـمان ۲۰۱٦دیسمبر

ودائع لدى مؤسسات

مالیة موجودات موجوداتالتمویالت لغرضمشتراة التأجیر (شاملة

فياستثمارات )مستحقةإیجاراتأقساط
صكوك موجودات

مالیة أخرى
اإلجمالي منخفضة القیمة

درجة ۸-
۱۰:  
 - القیمةمنخفضة
٤۲٫ ۹۷۸

۲٫ ۷۹۳
۱٫ ۷۳۳ - 

٤۷٫ ٥۰٤
غیر

٦٫ - - - - مصنفة
۷٤۰ ٦٫

۷٤۰

مخصص
۱٫( )۱٫۰۲۱( - )۱٥٫۱٦٥( - القیمةفيإنخفاض

۹٥۷( )۱۸٫۱٤۳( 
۲۷٫۸۱۳۲٫۷۹۳۷۱۲٤٫ - الدفتریةالقیمة

۷۸۳۳٦٫ ۱۰۱  – ۱درجةالقیمةمنخفضةغیرمتأخرات

 - معتدلةإلىمنخفضة  :٦
: ۷درجة۳۹٫٤٤٥ - - ۲۸٫٥۱۱۱۰٫۹۳٤
٤٫ - - ۲٫٥۱۲۱٫۷۱٦ -  المتابعةتحت

یتكونالمستحق۲۲۸
۲٤٫٤۹۰۱۰٫ - یوماً  ۳۰إلى       :من

٥٫ - یوماً  ٦۰ – ۳٤٫۹۷۷۳۰ - - ٤۸۷
٥۲۱۱٫۱۱۳ - - ٦٫٦۳٤٦۰ – 

۲٫ - - ۱٫۰۱۲۱٫۰٥۰ - یوما۹۰

۳۱٫۰۲۳ - الدفتریةالقیمة۰٦۲
درجةالقیمةمنخفضةوغیرمتأخرةغیر٤۳٫٦۷۳ - - ۱۲٫٦٥۰
۷۸٫۷۱٤۲۸٦٫معتدلةإلىمنخفضة  :٦ – ۱

۹۹٥۷۹٫٦۹۷

۷۳٫٤٤۲ - ٥۱۸٫ ۱۲٫۹٥۰ -  المتابعةتحت: ۷درجة۸٤۸
۱٫

غیر۱٤٫۱۸۱ - - ۲۳۱
۹٫۷۱۳۹٫ - - - - مصنفة

۷۸٫۷۱٤۲۹۹٫۹٤٥الدفتریةالقیمة۷۱۳



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٥۸ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
اإلئتمان (یتبع (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف مخاطر القیمة منخفضة

یحددھاموجوداتمالیة التي

تلك ھي القیمة

منخفضة المالیة الموجودات
المصرفإن أو الكلي التحصیل على مقدرتھ عدم إفتراض مخاطرھذهالموجوداتعلى تصنیف ، یتم عامة . بصفة التعرضات لتلك التعاقدیة

ً للشروط وفقا المستحقة واألرباح للمبالغ الجزئي درجة بین ۸ ۹و ً ۱۰و بناءا تعرض لكل فردي علىأساس القیمة في اإلنخفاض تقییم یتم األخرى
المالیة مخاطراإلئتمانب، وبالنسبةللموجودات درجات لتصنیف الداخلي النظام متأخرة .المصرفعلى تعرضات السداد القیمة منخفضة غیر ولكن إس موعد إنقضى التي التمویل

بموجودات التعرضات ھذه تتعلق یعتقد ولكن التعاقدیة أصولھا أو أرباحھا بأنھصرفالمتحقاق

الضمان مستوى مستقبالً، أو ھذهالمبالغ بتحصیل توقعاتھ ً على
بناءا وذلك قیمتھا في إنخفاض إحتساب المناسب غیر من .المتوفر للبنك المستحقة المبالغ مرحلةتحصیل أو علیھا التفاوض إعادة تم تسھیالت مجموع التفاوضبلغ تمأعادة

التي التسھیالت ۲٥٫بشأنھا بحریني۱٦۰ ( دینار ۲۰۱٦ : ۲۸٫ ٤۷۱  ( بحریني دینار ألف منھا ۲٫ بحریني (  ۰۰۰ دینار : ۲۰۱٦ألف ۱٥٫ ۰٤۷  ( بحریني
دینار ألف وغیرمتأخرة مخفضة غیر كتسھیالت مصنفة تسھیالت

دیسمبر في أوسداد  . ۲۰۱۷كما تاریخھ حتى
علىالتسھیالت المستحقة األرباح سداد إما عادة التفاوض تتطلبشروطإعادة تم ً. تكونھذهالتسھیالتالتي معا الشروط ھذه جمیع
للتغطیة، أو إضافیة ضمانات التمویلأوالحصولعلى مبلغ من جزء وللمراجعةال اإلئتمان تقییم إلعادة عرضة علیھا

التفاوض إدارةالمخاطر. إعادة قسم قبل من مستقلة ۳۱بتاریخ ۲۰۱۷دیسمبر والبالغة المتأخرة التسھیالت إجمالي ، من ۱۱۷٫ بحریني (۱٦۸ دینار : ۲۰۱٦ألف ۷٤٫۲۷۹
ألف بحریني دینار مبلغ المتأخرة األقساط ۱۳٫تشكل فقط (۳٥۲ بحریني دینار : ۲۰۱٦ألف ۲۰٫ ۱٤۲ .( بحریني دینار ألف اإلنخفاض القیمةمخصصات في المصرفیقوم درجة ضمن

المصنفة الموجودات على القیمة في لإلنخفاض مخصصات ۸بإحتساب ۹و .  ۱۰و فردیة . قامبصفة المتوفرة الضمانات وقیمة الموجودات ھذه

للتدفقاتالنقدیةالمستقبلیةالمتوقعةمن الحالیة القیمة ً على بناءا ذلك یتمالتعرفلمصرفایتم لم ولكن تقدیراتاإلدارةلخسائرحدثت ً على
بناءا القیمة اإلنخفاضفي لخسائر جماعي أساس بعملمخصصعلى الحالیة واإلئتمانیة اإلقتصادیة وضععلیھانظراً للظروف عدم اإلستحقاق یقوم البنك

بتصنیف موجودات مستحقالتمویالت
وضعغیر الصكوكفي اذاو ما انقضى موعد استحقاقھا اكثر من ۹۰ مجالھناككانأو ،ایوم

معقول للشك في القدرة على تحصیل المبالغ . المستحقة ال یتم احتساب الربح على ھذه التمویالت يف قائمة الدخل اال عند سداد المستحقات من قبل اوالمقترض
عند رفع درجة التعرض للوضع الشطب .العادي سیاسة المصرفیقوم أو موجودات أي اتاستثماربشطب ھذه أن من التأكد ) بعد القیمة في إنخفاض مخصصات

أي خصم (بعد ا أو ستثمارالالموجودات

متوفرةكحدوثات لمعلومات
فياإلعتبار القراربعداألخذ إلىھذا التوصل للتحصیل. یتم قابلة غیر المبالغالمحصلةمنالضمان إلتزاماتھ، أوأن إلىعدممقدرتھعلىدفع

للطرفاآلخرتؤدي ، قامتغیراتجوھریةللوضعالمالي لسدادكاملمبلغاإللتزام. خاللالسنة رفالمصغیركافیة تسھیالتمالیةبمبلغ ۱۳٫بشطب ألف۲۲۸
دینار بحریني بحریني) أ۲٫۸۰٦ :۲۰۱٦ تغطیتھاتمتوالتيلفدینار البنك  .بالكاملالقیمةفياإلنخفاضبمخصصات ألف۳۸ستردادابقام دینار

( بحریني ۲۰۱٦ :
۲٫۳٦٦ دیناربحریني .ألف سابقة سنوات تسھیالتمالیةمشطوبةفي  ) مقابل



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٥۹ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
)مخاطر (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف اإلئتمان (یتبع الضمانات المصرفیحتفظ

علىھیئةرھن التأجیر

مشتراةلغرض بموجودات

تتعلق مدینة
التمویالتوذمم تتعلقبموجودات بضمانات مالیة أوراق مدرجةعقاري، أو بتاریخ ّمة المقـی الرھن قیمة على العادلة القیمة تقدیرات . تستند أخرى

وضمانات أصول لمخاطرمن، أو مقابلالتعرض برھن اإلحتفاظ ً الیتم . غالبا سنویة ً ماتكون غالبا دوریة بصفة وتحدیثھا مراجعتھا ، وتتم التمویل والضمانات للرھن العادلة . القیمة
أخرى مالیة ومؤسسات المالیةبنوك الموجودات مقابل في بھا المحتفظ األخرى موضحة في الصعب من أنھ إذ واألفراد الشركات من الضمانات ، والیتضمن البنوك

من المالیة الضمانات قیمة ذلك . ویتضمن التالي الجدول التعرضات حد إلى اإلفصاحمقیدة لغرض إعتبارھا تم التي الضمانات . قیمة قیمھا فيتحدید
۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر في ۳۱ ۲۰۱٦دیسمبر موجودات التمویالت موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة أقساط إیجارات اإلجمالي )مستحقة موجودات التمویالت موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة أقساط إیجارات اإلجمالي )مستحقة مقابل

موجودات منخفضة القیمة عقارات ۲۸٫ ٥٤٥ ٥٫ ۸٤٤ ۳٤٫ ۳۸۹ ۱٤٫ ٥۸٥ ۲٫ ۷۸٥ ۱۷٫ ۳۷۰ أخرى

۲٫۱۷٥ - ۲٫۱۷٥۳٫۲۲۲ - 
۳٫۲۲۲
مقابل موجودات متأخرة

السداد ولكن
غیر
منخفضة
القیمة عقارات

۲۳٫ ۱۹۳
۲۱٫ ٤۲۸

٤٤٫٦۲۱ ۲۷٫
٦۲۰ ۱۷٫ ۹۱۰

٤٥٫ ٥۳۰
أخرى
٥٫
۱۸۲ - ٥٫

۱۸۲ ۲٫
۱۱۰ - ۲٫

۱۱۰

موجوداتمقابل غیر
متأخرة

۹٤٫۳٦۸عقاراتالقیمةمنخفضةوغیرالسداد
۷۸٫ ٥۷٥۱۷۲٫۹٤۳۹٤٫۳۲۳

۷۷٫٤۰٤ ۱۷۱٫۷۲۷
أسھم ۳۹۸ - ۳۹۸  - - - ملكیةحقوق

أخرى
۲٥٫٥٦٦۲۰۲٥٫٥۸٦۳۲٫۲٤۳ - 
۳۲٫ ۱۷۹٫۰۲۹۱۰٥٫اإلجمالي۲٤۳

۸٦۷۲۸٤٫ ۸۹٦۱۷٤٫
٥۰۱۹۸٫ ۰۹۹۲۷۲٫ ٦۰۰

بلغ
متوسطتغطیةالضمانعلىالتسھیالتاآلمنةنسبة

معدل ۳۱فيكما % %۱۲٦٫۸٦
( ۲۰۱۷دیسمبر رقم ).%۱۱٤٫٤۷: ۲۰۱٦دیسمبر۳۱

المصرفیقوم .۲۹لتحلیلتمركزالموجوداتوالمطلوبات، راجعإیضاح

القطاع حسب التأجیر لغرض المشتراة والموجودات التمویالت لموجودات  .والموقعالجغرافيبمراقبةتمركزمخاطراإلئتمان



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٦۰ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
اإلئتمان (یتبع (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف مخاطر البیانات ھذه

فيتاریخإعداد اإلئتمان

مخاطر تمركزات تحلیل

یبین التالي الجدول التمركز القطاعي في ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر في ۳۱ ۲۰۱٦دیسمبر موجودات التمویالت موجودات مشتراة لغرض

التأجیر (شاملة إیجاراتأقساط لغرضمشتراةموجوداتالتمویالتموجوداتاإلجمالي )مستحقة
التأجیر (شاملة
أقساط إیجارات  )مستحقة

اإلجمالي القطاع
المصرفي
والمالي
۱۱٫ ۰۱۱ - 

۱۱٫ ۰۱۱
۱۲٫ ۳٥۸ - 

۱۲٫۳٥۸ عقارات
۳۹٫ ۷۷۱ ۱۰٥٫

۷۱٥ ۱٤٥٫
٤۸٦
٥۹٫
٤٥۷ ۹٤٫

٤۸۸ ۱٥۳٫
۹٤٥ إنشاءات

۳٥٫

۹۱۷ - ۳٥٫ ۹۱۷۲۸٫ ۷۸۸ - 
 - ۹۰٫٦۹۱متاجرة۲۸٫۷۸۸

تصنیع۹۹٫۷۷۷ - ۹۰٫٦۹۱۹۹٫۷۷۷
٤٥٫ ۰۹۰ - ٤٥٫۰۹۰۳۹٫۳۸۹ - 
۱۳۲٫۰۲٤أخرى۳۹٫۳۸۹

٦۸۱۳۲٫۰۹۲۱۱٥٫
٦۰۸ ۳٥٤٫الدفتریةالقیمةإجمالي۹۲٤۱۱٦٫٥۳۲

٥۰٤۱۰٥٫۷۸۳ ٤٦۰٫ ۲۸۷۳٥٥٫۳۷۷۹٥٫٤۱۲٤٥۰٫۷۸۹

السداد مخاطر أنشطة
عن ینشأ المصرفقد قدتنتج الخسائرالتي مخاطر ھي السداد . مخاطر المتاجرة وعملیات المعامالت سداد عند مخاطر العقد حسب علیھا متفق أخرى وموجودات مالیة

، أوأدوات نقدیة كتسدیدات إلتزاماتھا دفع في ما شركة فشل عن ا الحدود ومراقبة اإلئتمان على الموافقة عملیة ً من جزءا

السداد حدود تشكل مخاطر قبول ً. یتطلب سابقا ذكرھا تم التي إلئتمانیة اآلخر الطرف أو علىالمعاملة المخاطر إدارة قسم من خاصة موافقة السداد من
خالیة متاجرات على السداد السیولة مخاطر مقدرة عدم في السیولة مخاطر المصرفتتمثل مالیة بموجودات ً أو نقدا تسدیدھا یتم

أن إما والتي
المالیة إلتزاماتھ سداد على أخرى



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٦۱ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
السیولة (یتبع (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف مخاطر السیولة مخاطر

حلولالمصرفیھدفإدارة عند

إلتزاماتھ لسداد األحوال

جمیع في السیولة توافر
اإلمكانمن التأكدقدر إلى للسیولة إدارتھ خالل من التجاریة بالسمعة المخاطرة أو مقبولة غیر خسائر ّد تكب ، دون الصعبة أو اإلعتیادیة الظروف في ، سواء

في .مصرفللأجلھا المالیة الرقابة إدارة المصرفتقوم حول العالقة ذات األخرى العمل ووحدات الخزینة إدارة ٍ من كل من البیانات بجمع التجاریةالمستقبلیة

األنشطة من الناشئة األخرى النقدیةالمتوقعة وتفاصیلالتدفقات المالیة وإلتزاماتھا لموجوداتھا السیولة وضع الخزینة إدارة بإبالغ المالیة الرقابة إدارة . تقوم المتوقعة السائلة الموجودات محفظة
بإدارة بدورھا تقوم والتي المعلومات بھذه ب األجل المصرفقصیرة ، لضمان البنوك بین أخرى وتسھیالت بنوك لدى األجل قصیرة ودائع من كبیر نحو على ، والمكونة . المصرفإحتفاظ األحوال

جمیع في كافیة بسیولة السیولة بمراقبة المالیة الرقابة إدارة تقوم یومي. یمتلك نحو المصرفعلى إختبار یتم ، حیث للسیولة بالنسبة طوارئ خطة وإجراءات سیاسات جمیع
. تخضع السیناریوھات منتظمةعلىمختلف جھد إختبارات تنفیذ . یتم دوري بشكل الخطة ھذه عناصر ب والمطلوبات الموجودات إدارة لجنة قبل من ُ راجعة للم المصرفالسیولة

واإلجراءاتمنویتمالموافقة السیاسات ھذه

على لجنة أعضاء إلى إتخاذھا تم عالجیة إستثناءاتوإجراءات أیة ملخصیتضمن تقدیمتقریر . یتم بذلك المخولین األشخاص قبل والمطلوبات الموجودات
إدارة السیولة بمخاطر المتعلقة التعرضات تعتبر نسبة صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء ً م رئیسیاً  قیاسا یستخدمھ المصرف إلدارة مخاطر

إلحتساب .السیولة ، ھذه النسبة یحتوي صافي الموجودات السائلة على النقد أرصدةو البنوك لدىالودائعوعلى مؤسسات مالیة فيتااستثمارو ً صكوك مطروحا منھا صكوكال المضمونة
مقابل التمویالت متوسطة األجل بعدو الودائعخصم من مؤسساتال في ،مالیةال ینح تتكون ودائع العمالء من ، حسابات جاریة وعلى ودائع من مؤسسات غیر مالیة وأفراد وعلى حقوق

أصحاب حسابات العمالء .ثمارستاال ودائع إلى السائلة الموجودات

صافي نسبة تفاصیل بیان یلي الجاریة  ،فما
ھذهاوالحسابات إعداد :الماللبیاناتكمافيتاریخ یةوخاللالسنة ۲۰۱۷۲۰۱٦۳۱ ۹٫۳۰۲٥٫دیسمبر المتوسط۸۱

۱۸٫للفترة ۲٦۲۰٫۲٦ الحد ۲۹٫للفترةاألقصى الحد۹۷۲٦٫۲۱ ٥٫۱٥۱۱٫۸۱للفترةاألدنى راجعاإلیضاحرقم
 .۲۸لمواعیدإستحقاقالموجوداتوالمطلوبات



ش.م.بالمصرف التجاري الخلیجي ٦۲ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
السوق (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف مخاطر ، وھامش األجنبیة العمالت

الملكیة، وأسعارصرف حقوق

أسھم ، وأسعار الربح
، كمعدل األسعار تغیر في السوق مخاطر تتمثل إیرادات على تأثیر لھا والتي المصرفاإلئتمان من السوق مخاطر . تتكون المالیة أدواتھ قیمة أو المستقبلیة النقدیة تدفقاتھ ، و، أو عمالت

أنواع: مخاطر ثالثة إدارة إدارةمخاطرالسوقھو من الھدف . إن األخرى األسعار ومخاطر الربح معدل مخاطر تعرضات في . المصرفوالتحكم المخاطر
ھذه على مجزیة عوائد معتحقیق المقبولة الحدود في المخاطر ھذه لمثل السوق مخاطر إدارة المصرفیقوم ل إحداھما محفظتین بین السوق لمخاطر تعرضاتھ بفصل لدى

. الیوجد المتاجرة لھالمصرفالمتاجرةواألخرىلغیر یتعرض التي للمخاطر الرئیسي والمصدر السلع أو الملكیة حقوق أسھم في متاجرة المصرفمراكز

للع تعرضات ھي مالت
معدلالربح األجنبیةوفجوة المصرفالیقوم بالمتاجر الیقوم . كما األجنبیة العمالت في متاجرة بإجراءأیة إدارة . تقوم األجنبیة العمالت مشتقات في ة الموجوداتوالمطلوبات

تقییم وإعادة العمالء تعامالت عن الناشئة األجنبیة العمالت وخسائر إیرادات جمیع بإحتساب الخزینة مس . وتقع المركزالمالي .ؤفيبیان الخزینة ً علىإدارة
أیضا المخاطر ھذه وإدارة متابعة ولیة

لجنةإدارة بإن والمطلوبات المصرفالموجودات مسؤمس المخاطر إدارة قسم السوق. إن مخاطر إدارة ً عن كلیا ؤولة عن
ول المالیة الرقابة إدارة أن حین ) في المختصة الجھة قبل من واإلعتماد للمراجعة المخاطر (خاضعة إلدارة مفصلة سیاسات وضع .ؤمس السیاسات ھذه لتنفیذ الیومیة المتابعة

عن ولة الربح معدل لمخاطر غیرتجاریة -التعرض محافظ أو المستقبلیة النقدیة التدفقات في تقلبات عن الناتجة

الخسائر ھوخطر التجاریة غیر المحافظ لھ الخطرالرئیسيالذيتتعرض بصف الربح معدل مخاطر إدارة . تتم السوقیة الربح معدالت تغیّرفي بسبب
المالیة لألدوات العادلة عالقیم رئیسیة ة متابعة بر والمطلوبات الموجودات إدارة لجنة . تقوم التسعیر ً إلعادة مسبقا معتمدة حدود

الحصولعلى طریق وعن الربح معدل فجوات . المصرفب الیومیة المتابعة

أعمال في بمساعدتھا المخاطر إدارة ویقومقسم الحدود بھذه
اإللتزام بمتابعة



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٦۳ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
السوق (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف )مخاطر الربح (یتبع ھامش

ملخصبمركزفجوة یلي

مصرفللفیما في ۳۱كما

۳۱ :۲۰۱۷دیسمبر ۲۰۱۷دیسمبر لغایة ۳ شھور ۳ سنةشھور٦شھور٦إلى

سنوات۳إلى۱إلى
أكثر

۳من
سنوات

الموجوداتاإلجمالي
مالیة

لدىمؤسسات
ودائع

۳۲٫ ۹۲۱ - ۱٫۰٤۸ - - 
۳۳٫

۹٦۹

التمویالتموجودات ٥۱٫ ۲۱۹
۱۲٫ ۲۷٥ ٥۳٫ ٤۰۲٦۲٫۸۳۲۱۷٤٫

۷۷٦ ۳٥٤٫٥۰٤ التأجیر  - (شاملةأقساطإیجارمستحقةموجوداتمشتراةلغرض
۷ - ۷٫ ۷۷۷ ۹۷٫ ۹۹۹ ۱۰٥٫

۷۸۳ استثمارات في ۲۸٤۱٤۷ - - (صكوك) مالیةأوراق
۱۱۲٫ مجموعالموجوداتالحساسةلمعدل۹۱٦۱۱۳٫۳٤۷

الربح ۸٤٫ ۱٤۰ ۱۲٫ ۲۸۲ ٥٤٫
۷۳٤ والمطلوبات۷۰٫۷٥٦۳۸٥٫٦۹۱٦۰۷٫٦۰۳

االستثمار حسابات منمؤسساتمالیة ودائع ۹۱٫
٦٥۲ ۱٤٫ ۳۱۹ ۱۱٫٥۰٥٦٫۷۸۹ - ۱۲٤٫۲٦٥

تمویل وأفراد٤۱٫۳۰۸ - ٤۱٫۳۰۸ - - - األجلمتوسط
مالیة غیر مؤسسات من ودائع ۷٫ ٦۳۰۹٫٦٦۰۲٤٫٦۰٦۱۹٫

٤٦۳ - ٦۱٫ جاریةللعمالء۳٥۹
۱٫حسابات ۲۸٦ - - - - ۱٫۲۸٦ ۱۹۰٫٦۹۱٦٦٫االستثمارحساباتأصحابحقوق

٥٥۹ ۸۸٫ ۷۸۹ ۱۳٫ ۷۷۸ ۱ ۳٥۹٫ ۸۱۸ االستثمار
وحسابات المطلوبات مجموع ۲۹۱٫۲٥۹۹۰٫٥۳۸الحساسةلمعدلالربح

۱۲٤٫ ۹۰۰ ۸۱٫ ۳۳۸ ۱ ۲۰۷٫( فجوةمعدلھامشالربح٥۸۸٫۰۳٦



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٦٤ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
السوق (یتبع (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف مخاطر ۳۱ ۲۰۱٦دیسمبر

شھور۳لغایة ۳

٦إلى شھور ٦

۱إلىسنةشھور
۳إلى

أكثرسنوات
من

سنوات۳
اإلجمالي

مالیةالموجودات
مؤسسات

لدى  - ۷۷٫٦۸٦ودائع
۱٫

۰۲۸ - - 

۷۸٫ ۷۱٤ التمویالتموجودات
۲٦٫ ۱٥٤ ۱٦٫ ۹۷۷٤۰٫۷۸٤۸۱٫

٥۰۳ ۱۸۹٫۹٥۹ ۳٥٥٫ إیجارمستحقةموجوداتمشتراةلغرضالتأجیر۳۷۷
أقساط ۱٤۸ (شاملة ۷ ۱۳ ۱٫

۳٥٤ ۹۳٫ ۸۹۰  (صكوك) مالیةأوراقفياستثمارات۹٥٫٤۱۲
۷٤٫ الحساسةلمعدل۷٤٫۱٥٤ - - - - ۱٥٤

الموجودات مجموع الربح ۱۷۸٫ ۱٤۲ ۱٦٫
۹۸٤ ٤۱٫۸۲٥۸۲٫۸٥۷۲۸۳٫۸٤۹٦۰۳٫

٦٥۷ والمطلوبات مالیةحساباتاالستثمار مؤسسات من
ودائع ٤٤٫ ۲۳٤ - - ۱٤٫۸٥ - ٤٥۹٫۰۷۹

وأفراد مالیة غیر مؤسسات من ودائع ۱٦٫۲۷۰۱٥٫۰٤٥٥۳٫۹۸۲۱٤٫
٤٤۷ ۹۰٥ للعمالء۱۰۰٫٦٤۹

حساباتجاریة ۱٫۹۳۰ - - - - ۱٫ ۲۱٦٫االستثمارحساباتأصحابحقوق۹۳۰

۲۲۰ ۸۸٫ ۰۷٦ ۸٤٫ ٥۳٦ ۱٥٫ ۸۱۹ - ٤۰٤٫ ٦٥۱
االستثمار وحسابات المطلوبات ۲۷۸٫٦٥٤۱۰۳٫الحساسةلمعدلالربحمجموع

۱۲۱ ۱۳۸٫ ٥۱۸ ٤٥٫ ۱۱۱ ( فجوةمعدلھامشالربح۹۰٥٥٦٦٫۳۰۹

۱۰۰٫ ٥۱۲( )۸٦٫ ۱۳۷( )۹٦٫ ٦۹۳( ۳۷٫۷٤٦ ۲۸۲٫ ۹٤٤ ۳۷٫ ۳٤۸ ومطلوبات موجودات حساسیة متابعة طریق عن الربح ھامش معدل حدودفجوة مقابل
الربح معدل مخاطر إدارة المصرفتتم إعتبارھا یتم والتي المعیاریة السیناریوھات . تشتمل المعیاري وغیر المعیاري الربح لمعدل المتعددة السیناریوھات تجاه المالیة على شھریة ۱۰۰بصورة اإلن من نقطة و العوائد

منحنیات المتوازيمعجمیع اإلرتفاع ٥۰خفاضأو أو اإلرتفاع من نقطة العوائد منحنیات مع اإلنخفاض لحساسیة تحلیل األخرىالمصرففیمایلي المتغیرة العوامل ثبات إفتراض  (على
الربح معدالت إنخفاض أو إرتفاع تجاه

بیانا والثباتفي العوائد منحنیات على ):المؤثرة المالي لمركز ۱۰۰ نقطة أو إرتفاع متوازي إنخفاض ٥۰ إرتفاع نقطة إنخفاض أو في ۳۱
±   ۲۰۱۷دیسمبر ۱۹٦   ± ۹۸ في ۳۱ ±   ۲۰۱٦دیسمبر ۳۷۳    ±۱۸۷ قصیرة استثماریة أدواتمالیة تستخدم ، حیث

غیرالتجاریة
َحافظ للم الربح

معدل مخاطر مراكز

الخزینةبإدارة إدارة تقوم
أنشطة من الناشىء

وودائعمنالبنوكإلدارةالمركز
التجاریة. المصرفاألجل، وودائعلدىالبنوك

غیر



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٦٥ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
السوق (یتبع (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف مخاطر العمالت صرف

إلىمخاطرأسعار األجنبیةالتعرض

المجموعة . لدى األجنبیة

العمالت صرف أسعار تغیر جراء المالیة األدوات قیمة تغیّر
من الناشئة المخاطر ھي العملة مخاطر في كما األجنبیة بالعمالت ّمة مقیـ جوھریة تعرضات دیسمبر: ۳۱صافي ۲۰۱۷ بما یعادلھا بالدینار البحریني ۲۰۱٦

بما یعادلھا بالدینار يالبحرین دوالر (  ۱٤٫۲۳۷ *أمریكي ۲۳٫

۰۸٥( 
عمالت

دول التعاونمجلس الخلیجي

( *األخرى
۷٫

۷۰۷(  ۲٦٫۷۸۳ ( یورو

۲۹۷(  ۳٫٥۸۰ ٤٫أستراليدوالر
دینار٦۰۷٤٫٦۰۸ ۳٫٥٤٤كویتي جنیھ۳٫۰۷٤

٤۸۰۹۸٤إسترلیني
روبیة ۹ھندیة التعاونالخلیجي۷

مجلس بالدوالراألمریكيوعمالتدول
المرتبطة أسعارالصرفللتعرضات

مخاطرمن األخرى(*) التوجدأي

الخلیجي التعاون مجلس دول وعمالت البحریني الدینار ألن وذلك باستثناءاألخرى الدینار الكویتي ب مرتبطة الدوالر األمریكي العمال صرف سعر مخاطر إدارة تتم الموجودات حساسیة متابعة
طریق عن التعرضات حدود صافي مقابل األجنبیة ت المالیة مصرفللوالمطلوبات المعیاریة السیناریوھات . تشتمل األجنبیة العمالت صرف ألسعار تجاهالسیناریوھاتالمتعددة نسبة شھریةعلى إعتبارھابصورة صرف  %٥والتيیتم

سعر معدالت

في ھبوط أو إرتفاع الدوالر األخرىغیر العمالت الخلیجي التعاون مجلس دول وعمالت األمریكي حساسیة تحلیل یلي المصرففیما
ثبات إفتراض األجنبیة (على أسعارصرفالعمالت معدالت في اإلنخفاض أو اإلرتفاع إلى الربح ، معدالت أساسي ، وبشكل األخرى المتغیرة العوامل جمیع ۲۰۱۷ بما یعادلھا بالدینار

البحریني ۲۰۱٦ بما یعادلھا ±    ۱٥±    یوروالبحرینيبالدینار ۱۷۹ دوالر ۲۳۰±    ۲۳۰±    أسترالي دینار ۱٥٤±    ۱۷۷±    كویتي جنیھ ±    إسترلیني ۲٤±    ٤۹ روبیة  -  - ھندیة
األخرى السوق أسعار مخاطر إلى تجاریة -التعرضات غیر محافظ

لیستجوھریة ھذهالمخاطر أن ، غیر دوریة بصورة دیون في لالستثمارات اإلئتمان مخاطر بمتابعة المخاطر إدارة قسم یقوم المالي والوضع العامة
بالنتائج . راجع .مصرفللمقارنة قیمتھا في التغیر لمخاطر بالتكلفة تظھر والتي ّرة ُسع الم غیر األسھم

في
المجموعة

استثمارات رقماإلیتتعرض ضاح

۲۱
ال

غیر فياألسھم االستثمار

لتقییمإنخفاضقیمة
إتخاذھا التيتم المحاسبیةالھامةوالقرارات

بالتقدیرات المستمرةألداءھذهسعرةموالمتعلق
المراقبة األخرىعنطریق

لمخاطراألسعار التعرضات

بإدارة المجموعة . تقوم بالتكلفة تظھر والتي . ی المالیة .األوراق اإلدارة واإلئتمانبمجلس االستثمار لجنة
على ُعرض وی سنوي ربع بشكل لألداء تقییم إعداد تم



ش.م.ب التجاري الخلیجي المصرف ٦٦ حولإیضاحات

البیانات المنتھیةالموحدةالمالیة ۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيللسنة البحرینیة الدنانیر
التشغیل (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف مخاطر تؤدي قد ، التي

إحتیالوأخطاءبشریة ، وعملیات

والتحكم األنظمة في
فشل عن الناجمة الخسائر مخاطر ھي التشغیل مخاطر . یقوم ورقابیة قانونیة ُساءالت م من یتبعھا ، وما للسمعة وخسائر مالیة خسائر المصرفإلى خالل من التشغیل مخاطر بإدارة

، وتأ مناسبة داخلیة رقابة أنظمة . تقعإتباع اإللتزام ورقابة الداخلي التدقیق الداخلیة، بمافيذلك والرقابة المھام فصل مبدأ صیل
ؤمس في التشغیلیة المخاطر وإدارة ومراقبة تحدید . لدىالمصرفولیة المخاطر إدارة قسم المصرفعلى لل معتمدة سیاسة قیام والما والتنظیمیة التحتیة البنى جمیع تتوافر حیث المھام .بھذه بھا

دیةللقیام المصرفإستكمل أقسام معظم في العملیات مخاطر المصرفعملیةتقییمذاتیةلمراقبة الرئیسیة المخاطر مجاالت . سیقوملتحدید الرئیسیةلتلكالمخاطر
والمحفزات المصرفوالمؤشرات ولجمیع منتظمة فترات على ھذه الذاتیة التقییم عملیة لھبمواصلة التابعة

إجراءعملیةمراجعةاألقسام ً  وسیتم سنویا للمخاطر الرئیسیة المؤشرات . یستخدم المصرف برنامجاً للحاسب . یھدفاآللي تفادیھا باإلمكان كان التي والخسائر المحققة
الخسائر وتسجیل المحفزات ھذه المصرفلمراقبة المتو المدى على سط ألجلممارسةأفضلإلدارة العملیات مخاطر لمراقبة المتطورة األسالیب مستوى ً لرفع إحصائیا

موثوقة بیانات فيإعداد الرأسمالیة اإللتزامات من المالالمخاطروالحد رأس إدارة مال رأس متطلبات المركزيبوضعومراقبة مصرفالبحرین المصرفیقوم لرأسبصورةشامل
الحالیة المتطلبات . لتنفیذ ة من المركزي البحرین مصرف ، یطلب ً  المصرفالمال نسبة المال رأس إلجمالي محدد علىمعدل إجماليالمحافظة إلى بازل علىمبادئ

مبنیة المركزي البحرین لمصرف المال رأس كفایة متطلبات . إن بالمخاطر الموزونة ۳الموجودات وإرشادات الخدمات . مجلس اإلسالمیة المالیة مال رأس : المصرفینقسم فئتین إلى
التنظیمي ، وتتضمن المال لرأس األولى فئةالفئة العادیة الملكیة ۱حقوق اإلضافیة

)والفئة تشمل .(۱ فئة
العادیة الملكیة ۱حقوق على تستوفي والتي العادیة المال رأس التصنیفأسھم كأسھم عادیة التنظیمی ، لألغراض المعلنةة القانونيتشملوالتيواإلحتیاطیات واإلحتیاطي العامة واإلحتیاطیات األسھم إصدار

العادیة  ،عالوة واألسھم عن البنوكالصادرة التابعةالموحدة مصرفلل والتي التسویات بعد . باإلضافةإلىاألرباحالمستبقاة ثالثة أطراف بھا تمسك المتع باالتنظیمیة .وشھرةللقة المال
رأس كفایة ألغراض مختلفة بصورة ُعالج تـ والتي الملكیة حقوق تتضمنھا التي البنود تشمل اإلضافیة )الفئة الصادرةاألدوات  (۱ الموحدة مصرفللالتابعةعنالبنوك والتي

تمسك بھا أطراف التيوثالثة تستوفي

معاییر ضمن )اإلضافیةالفئةالتصنیف (والتس ،(۱ إل المطبقة التنظیمیة

ویات الفئةحتساب )اإلضافیة ، وتتضمن ).(۱ المال لرأس األدواتالفئةالثانیة عن المصرفالصادرة معاییرتستوفيوالتي ضمنتصنیفھا
الثانیةةالفئ لرأس المال الثانیةلرأسالمال الفئة إصدار من الناتج األسھم صرفمللالتابعةالموحدةالبنوكعنالصادرةواألدوات  ،وفائض والتي بھاتمسك

أطراف ثالثة والتي ضمنتصنیفھامعاییرتستوفي الفئة الثانیة ، لرأس المال والمخصصات ا المحتفظ لعامة مقابل الخسائربھا التمویل وإغیرمحددةعلى الثابتة الموجودات تقییم
إعادة إعادةتقییماألصولمن راضوأغحتیاطي الفئةإلحتسابالمطبقةوالتسویاتالتنظیمیةاألدوات الثانیة لرأس التسویات .المال تخضع للحدودالتنظیمیة في علیھا متطلباتالمنصوص مصرف البحرین

. المركزي ستكون المفعولساریةویاتالتسھذه خالل من مراحل الترتیباتعلى من ۲۰۱٦االنتقالیة مخ۲۰۱۸إلى أوزان على اللوائح  . تنص

لبعضاطرأعلى الھذهإن. الجوھریةالحدودالتعرضاتالتيتفوق التسویات على كالشھرة البنود واحتیاطيالضرائبالمؤجلة،  وموجوداتالرھوناتدمةخحقوقتنظیمیةمطلوبةلبعض
النقدیة، التدفقاتتحوط والربح لصلة،اذاتالتورقمعامالتبیعمن وأصول صندوق منافعومطلوبات ، التقاعد ، المصرفأسھمفيواالستثمارالمحددة

الخاصة وإجمالي المتبادلة الحیازات والمالیة فيأسھمالمؤسساتالمصرفیة لتوحیدانطاقخارجھيالتيفياسھمالمؤسساتالمصرفیةوالمالیة، واالستثمار
التنظیمي یملكوحیث المصرفال من العادیة %۱۰أكثر الملكیة حقوق أسھم ،  من المؤسسة مال المؤسساتجوھریةفيرأسمالواستثماراتالصادرةلرأس والمالیةالمصرفیة التي نطاقخارجھي

 .التنظیميالتوحید



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ٦۷ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
كما (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف في قامدیسمبر،  ۳۱ المصرف

تسویاتتنظیمیةبمبلغ ۱۱٫بعمل

۱۰٫: ۲۰۱٦دیناربحریني ( ألف۳۲٥ دینار۳۸٦ ألف ) وفقا ، ویتمتحدیدیتم .المركزيالبحرینمصرفلمتطلباتبحریني المصرف دفاتر ضمن
أو دفاترمتاجره المصرفعلىأساس عملیات الموزونةالموجوداتتصنیف ب المخاطر

علىبناءا متطلبات محددة بحیث تعكس المستویات المختلفھ للمخاطر المرتبطة بتعرضات الموجودات ّة المضمن و لغیرا ّة مضمن في بیان .المالیةالبیانات فیمایلي المصرفلرأسمال
كمافي ۲۰۱۷دیسمبر۳۱دیسمبر: ۳۱التنظیمي ۳۱ الموجوداتإجمالي۲۰۱٦دیسمبر الموزونة ٦۸۳٫بالمخاطر ۷۸٤٦۲۸٫ ۸۷٥ األولىالفئة حقوقفئةالماللرأس

الملكیة التنظیمیةالعادیة

قبلالتعدیالت ۱۲۳٫األولى : یطرح۱٤۱۱۲۱٫٤٦۲ التعدیالت

۱۱٫( التنظیمیة ۳۲٥(  )
۱۰٫

فئة )۳۸٦ حقوق
الملكیة

األولىالعادیة بعد التنظیمیةالتعدیالت ۱۱۱٫۸۱٦۱۱۱٫۰۷٦

( اإلضافیةفئة الثانیةالفئة -  - )۱ لرأس
٤٫٤۱۹المال ٤٫۳٦۲ إجمالي رأس المال التنظیمي ۱۱٦٫ ۲۳٥ إجمالي۱۱٥٫٤۳۸

المالرأس التنظیمي مئویةكنسبة الموجوداتإجماليمن
۱۷٫بالمخاطرالموزونة ۰۰%  ۱۸٫ تغطیةمعدل %۳٦ السیولھ معدل %۱٥٤٫۲٥  ۱۱۱٫۹۹%

التمویلصافي
۸۰٫  %۱۹٦٫۰۱المستقر الرفعمعدل ۸۰%
خاللالسنة. المصرفقام %۱۹٫۹۲  %۱۹٫۰۲المالي
منجھاتخارجیة ُرضتعلیھ متطلباترأسالمالالتيفـ بجمیع المالباإللتزام رأس

محددة. یسعىتخصیص
بینعملیاتوأنشطة تخصیصرأسالمال
ً أساسیاً في محركا المتطلباتالرقابیة منالمصرفتـُعتبر
سیاسةخالل جمیعالمتطلباتالرقابیة. إن

المخاطروإستیفاء ّلعلى المعد العائد زیادة إلى المال رأس إدارة في مصرفالسیاستھ في دوری لمراجعة خاضعة

المال رأس .تخصیص اإلدارة
مجلس قبل من ة



.م.ب ش التجاري الخلیجي المصرف ٦۸ المالیةالموحدة

البیانات حول إیضاحات المنتھیة فيللسنة ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر البحرینیة الدنانیر
.۳۲ (یتبع) المخاطرإدارة. ۳۱بآالف اإللتزامات بإلتزامات بیان یلي

األعمالاإلعتیادیة: المصرففیما ضمن

التعاقدعلیھا تم التي
۲۰۱۷ ۲۰۱٦ غیرإلتزامات لتمدیدمسحوبة مویالتت ٤۸٫ ۷٤۷ ٦٥٫ ۷۹۷ ضمانات مالیة ۱۸٫

۳۹۰۲۲٫

٦٦۹ ٦۷٫ إلتزامات۱۳۷۸۸٫٤٦٦ األنشطةباألداء المجموعةوذلكضمن
التيتقومبھا

البنیةالتحتیة

مشاریع ببعض باألداءتتعلق
إلتزامات في المجموعة تدخل قد مصرفللاإلعتیادیة رأي . في ذلك أمكن متى المشاریع ھذه تمتلك التي الشركات إلى اإللتزامات ھذه نقل المجموعة عادة

. من أنتكونھن المتوقع غیر ، من اإلدارة بتاریخ المجموعة على مستحقة مطلوبات ۳۱اك ۲۰۱۷دیسمبر من أي أداء نتیجة مشروعاتھا المسؤولیة. ۳۳ اإلجتماعیة المصرفیقوم بمس .ؤبالوفاء
وخیریة إجتماعیة مؤسسات إلى التبرعات تقدیم طریق عن ولیاتھاإلجتماعیة ۳٤ . أرقام المقارنة تم إعادة للسنةالمقارنةأرقامبعضتصنیف الماضیة إلعطاء

مقارنة

مععادلة . الحالیةالسنة
التصنیفإعادة لمھذه ، أرباحعلىؤثرت السنة أو حقوق الملكیة ً المعلنة  .سابقا


