
 

 

            
             
            
             
            
             
            

 
 
 
 

            
      

 التجارية للتسهيالت  البحرين شركة
 )ش.م.ب(

 
  الموحدة المالية البيانات

 2019ديسمبر  31
   



 

 

   التجارية )ش.م.ب(  للتسهيالت البحرين شركة
 

      2019ديسمبر   31 في المنتهية الموحدة للسنةالمالية  البيانات

 
 
 

 الصفحة         المحــتويات 
 

 1        عامة معلومات
 4 - 2       اإلدارة رئيس مجلس تقرير
 9 - 5    إلى حضرات السادة المساهمين الحسابات مدققي تقرير
 

  المالية الموحدة البيانات
 10       الموحد المالي المركزبيان 
 11      لموحد الربح أو الخسارة ا نابي

  12       الموحد الدخل الشاملبيان 
 14-13     بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد

 15       النقدية الموحد  التدفقات بيان
58 - 16     الموحدة المالية البيانات ايضاحات حول



1 

 

                                                              التجارية )ش.م.ب(             للتسهيالت البحرين شركة

 
           عامة معلومات

 
 

أغساا س  29سااجلت سااابقا فااي السااجل التجااار  فااي  بحرينيااة مساااهمة شركة هي .التجارية ش.م.ب للتسهيالت البحرين شركة
 سهمها.بعد االكتتاب العام في أ ةماع مساهمة سجلت كشركة1993 أبريل شهر في مقفلة. بحرينية مساهمة كشركة 1983

 
، وشااركة التسااهيالت لخاادمات التااأمين 1988 مااارس فااي تأسساات والتااي .للسيارات ذ.م.م الو نية الشركة بالكامل الشركة تمتلك
فااي ديساامبر عااام  .2002والتي تأسست في مااايو  .، وشركة التسهيالت للخدمات العقارية ش.ش.و1997التي تأسست في  .ذ.م.م
سيارات  بيعلالعراق،  - كردستان –أربيل في  .م.م.لتجارة العامة ذلالتسهيالت أسست شركة و ت المجموعة جغرافيا  سعوت 2013

وتأسساات شااركة  ، ش.ش.و. كة التسااهيالت للساايارات فااي البحاارينتم تأسيس شر 2015 مارسفي  هوندا في كردستان العراق.
 .2017في ابريل  ذ.م.م. لتأجير السيارات لتسهيالتا
 

 التجار   السجل رقم :  13444

 البريد صندوق  :  1175
17786000 
17786010   

 : 
 :
    

 هاتف
 فاكس 

bcredit@bahraincredit.com.bh   :
    

 اإللكتروني البريد

 العنوان :  701 توبلي ،111 ،  ريق 290 مبنىالبحرين،  تسهيالت مبنى

1-13444، 2-13444 ,6-13444، 7-13444، 8-13444،              
9-13444، 10- 13444، 11-13444، 13-13444، 14-13444 

 :
 الفروع:      

   

 أعضاء مجلس اإلدارة  :  الرئيس  –عبدالرحمن يوسف فخرو 
   نائب الرئيس  – رياض يوسف حسن ساتر

   خالد محمد علي م ر 
   براهيم عبدهللا بوهند إ

 عبدالعزيز عبدهللا األحمد 
 سيد عبدالغني حمزة قاروني 

  

   الدكتور عبد الرحمن علي سيف عبد الرحمن 
 عبدهللا محمد المحمود 

 يوسف صالح سل ان خلف 
 محمد جهاد بوكمال 

  

 الرئيس التنفيذ   : د. عادل حبيل
 رئيس االئتمان والتسويق   : فاضل الماحوز  

 الشركة الو نية للسيارات  – مالمدير العا  رمز  بركات  :
 شركة التسهيالت لخدمات التأمين  –المدير العام   : علي الديلمي

 برير جاسم : 
 : ريبين مهتا

 للسياراتشركة التسهيالت   –المدير العام  
 شركة التسهيالت لتأجير السيارات   –المدير العام 

 : فيشال بروهيت 
 
 للمجموعة  رئيس الحسابات 

 بنك البحرين الو ني                 كويت      الو : بنك البحرين
 البنك االهلي المتحد                         بنك بي ان بي باربيا  
 بنك الخليج الدولي                          ستاندرد تشارترد بنك  
 يب المؤسسة العربية المصرفية                البنك العر  
 بنك السالم                (SAOG)    البنك األهلي    
 كنارا بنكبنك اتش اس بي سي                         
 العراق  –اربيل  –بنك بغداد بنك المشرق                                  
 بنك رأس الخيمة الو ني       كردستان     –اربيل  –بنك البركة     
             كردستان       –يل ب ار –بنك ا  بي ال   

 البنوك 

   

 المدققون     : كي بي ام جي فخرو 

   

mailto:bcredit@bahraincredit.com
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                                                                         التجارية )ش.م.ب(  للتسهيالت البحرين شركة
 

     اإلدارة  رئيس مجلس تقرير
     2019ديسمبر  31 في المنتهية السنة أعمال عن

  
باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يطيب لي أن أقدم لكم التقرير السنوي لشررر ة الريرررين للتسررليجا التجاريررة 

لشررر ة الريرررين للتسررليجا التجاريررة ، حيث يتضمن النتائج المالية الموحرردة 2019ديسمرر  31ش.م.ب. للسنة المالية المنتلية في 

وشررر ة التسررليجا للترردماا العقاريررة ش.ش.و.  ش.م.ب. والشر اا الفرعية التابعة للا وهي الشررر ة الوينيررة للسررياراا ،.م.م.،

 وشر ة التسليجا لتدماا التأمين ،.م.م. وشر ة التسليجا للسياراا ش.ش.و. وشر ة التسليجا لتأجير السياراا ،.م.م.
 

الريرراا المعا سررة القويررة فرري تيرردي نمررو ا قتصرراد  مليئ بالصعوباا والتيدياا الجمة، حيث تواصررل نه عام أ 2019 برهن العام

هررذا النمررو يررأتي النمو العالمي إلى أبطأ وتيرة له منذ األزمة الماليررة العالميررة. ا قتصادي المتسع في خفض الترايؤ  ، وساهمالعالمي

؛ والظررروا الجيوسياسررية الترري تعصررف بالمنطقررة بالنشرراي التجرراريعلى خلفية عوامل مررؤةرة ترررتري بةيررادة عرردم ال قررة الضعيف 

المؤسسررية قتصرراداا األسرروان الناشررلة؛ والعوامررل ا قتصاد الكلي في العديد مررن افي  االتي تسرب ضغويغير ا عتيادية  العواملو

بالنسرررة لرردو  مجلررس التعرراون أمررا المتقدمررة. الرردو  والتر يرررة السرركانية فرري اقتصرراداا  ،الليكلية، م ل النمو المنتفض لإلنتاجيررةو

زالرر  التيرردياا ا قتصررادية الناتجررة عررن التغيررراا الليكليررة   راإلضافة إلى بعض األحداث األمنية اللامة في المنطقة، فالتليجي، 

 ةقة المست مرين.ت ير مةيدا من الشك وتةعة من واستمرار تقلب أسعار النفي 
 

و ان ،لك جليررا  أصري  الريلة ا قتصادية أ  ر تيديا مع انتفاض السيولة وترايؤ استلجك المستللكفقد  ،الريرينأما على مستوى 

مرررادراا اليكومررة لتيسررين أوضرراعلا الماليررة والميافظررة علررى اسررتقرارها وقررد أدا . 2019ية من العررام في  ل ةجةة أشلر فصل

 مررا وأةررر فرررض ضررريرة ، إلى إصجحاا ضريرية جديدة وخفض فرري اإلنفرران العررام. ا قتصادي في إيار ا صجحاا ا قتصادية

. ويعررد السررون العقرراري التدماا اليكوميررة علررى دخررل األسرررة الريرينيررةالقيمة المضافة في بداية العام وزيادة الرسوم على بعض 

فرري الردايررة  هتوقعرر تررم أيو  ممررا وقتا  ، وسوا تيتاج المؤسساا التجاريةتضرراوسون مريعاا السياراا من بين ا  ر القطاعاا 

 تعديل استراتيجياا عمللا للتكيف مع الواقع ا قتصادي الجديد.ل

 
. وفي ظل بيلة العمل غير المسروقة،   يمكن أن تكون شر تكم بمعة  عن تلك الظروا الواقعية للسون المليلررة بالتيرردياا الصررعرة

 22.9مقارنررة بمرلرر   2019ديسررمرر  31مليون دينار بيريني مع نلاية السنة الماليررة  17.1فقد سجل  الشر ة صافي أرباا بلغ  

ويُْعةى سرب انتفاض األرباا بشكل رئيسرري إلررى ارتفرراا متصصرراا انتفرراض القيمررة الترري . 2018مليون دينار بيريني في عام 

ِّ انتفاض  ما وحقق  الشررر ة عائررداى علررى حقررون  متوقع في السيولة لدى زبائن الشر ة في المستقرل. سجلتلا الشر ة، تيسرا من أي 

فلسررا للسررلم الواحررد  50يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباا نقدية علررى المسرراهمين بواقررع . وبلذه المناسرة، %11 المساهمين بنسرة

أسررلم  4سررلم لكررل  1من رأس المررا  المرردفوا بواقررع  %25 إضافة الى أسلم منية على المساهمين بنسرة 2018فلسا في عام  45)

 صادرة(.
 

(، وفرري ظررل مليررون دينررار بيرينرري 18.9: 2018مليررون دينررار بيرينرري ) 13.9لقد حقق  تسليجا الريرين أرباحاى صافية بلغ  

مليررون دينررار  151الظروا الصعرة التي يشلدها السون واصل  ممارسة سياساتلا اليذرة في تقديم القروض الجديرردة الترري بلغرر  

مليون دينار بيريني.  ما واصل  الشر ة مسيرة دعم وتعةية ممارساا إدارة المتاير  171بيريني مقارنة بالعام الماضي بمرل  

دد فيلا حجم المتاير والعوائد لكل زبون حسب  ل قطاا من قطاعاا العمل المتتلفة. هررذا فرري الوقرر  من خج  يرا منتجاا مي

الذي لم تألوا فيه جلدا في مواصلة تنفيذ مرادراتلا فرري ا سررت مار فرري التكنولوجيررا لتعةيررة عجقرراا الةبررائن وتيسررين تجررربتلم فرري 

 .اصرةا ستفادة من خدماا الشر ة عرر الوسائل التقنية المع
 

السياراا المستعملة  وبيع اإلجمالي في تجارة وا نتفاض% في مريعاا السياراا الجديدة، 34إن ا نكماش غير المسرون بنسرة 

ى سياراا ،اا وتيو  العمجء نيو  قروض تمويل زيادة حجم  قد أةرا على تطلعاتنا في و،اا تكلفة منتفضةمير اا أصغر حجما

من السياراا مريعاا واصل  الشر ة است ماراتلا في مرادراا جديدة لتيفية سون ومع ،لك، . المنتج الرئيسي للشر ة - السياراا

انتقائية للغاية في هذا فيما انتلج  الشر ة سياسة . خج  تعةية وتقوية الشرا ة ا ستراتيجية الم مرة مع و جء ومعارض السياراا

أدا الةيادة   ما أنه . وأسعار العقاراااألنشطة العقارية  ا نتفاض الذي تشلدها عترار آخذة في الجديدة عقارية قروض الالتقديم 

من قرل الةبائن الياليين والجدد. من جانب آخر تسلم بطاقة اإلجمالية في تكاليف المعيشة إلى زيادة الطلب على القروض الشتصية 

ديد من القطاعاا الواسعة في المجتمع من المةايا الرائعة التي يوفرها هذا المنتج  امتياز ا ئتمانية بمتتلف باقاتلا في استفادة الع

التمويلي، الذي من خجله حقق  الشر ة نموا  ريرا موازيا انعكس من خج  حجم أعما  بطاقة امتياز ا ئتمانية وعدد زبائنلا، و  

 لصادرة واستعماللا بمتتلف العمجا األجنرية.أد  على ،لك النمو الكرير الذي سجلته بالنسرة لعدد الرطاقاا ا
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                                                                         التجارية )ش.م.ب(  للتسهيالت البحرين شركة
 

     دارة اإل رئيس مجلس تقرير
     2019ديسمبر  31 في المنتهية السنة أعمال عن

  
وبالرغم من النجاا المتيقق والنمو في القروض الجديدة، انتلج  الشر ة نلجا حذرا ضمن الجلود المستمرة المرذولة من قرل 

لذين لم يواجلوا ا، زبائنناقيام  تم ل فيواقعا جديدا  2019عام  في ناومع ،لك ، شلداإلدارة لتيسين جودة ميفظة القروض. 

ياا التي دو،لك بالنظر للصعوباا والتيلمساعدة في إعادة جدولة التةاماتلم ا يالرين منا ل معنا، بالتواصفي السابق ةماليتيدياا 

قام   ،، في الوق  نفسهوقد تعامل  الشر ة بأعلى درجاا المرونة مع زبائنلا المنتظمين في دفع أقسايلم الشلرية. يواجلونلا

 ما استمرا الشر ة في تيسرا ألي تقلراا صعرة قد يشلدها السون. وليماية ميفظتلا باعتماد متصصاا إضافية للديون المتع رة 

تيديث سياساا اإلقراض و،لك من خج  تعةية أسس التواصل والتنسيق الفاعل بين موظفي إدارة القروض والتيصيل، للتعرا 

 المتتلفة في السون. عن   ب على التغيراا الجديدة والتيدياا والمتاير التي تشلدها القطاعاا ا قتصادية الرئيسية

 
إن مليون دينار بيريني(.  2.4: 2018مليون دينار بيريني ) 2.1شر ة السياراا الوينية أرباحا صافية بلغ  من جلتلا، سجل  

هذه النتائج تعد مرضية و،لك بالنظر إلى ا نتفاض الكرير في مريعاا السياراا الجديدة خج  العام، وا نتفاض الكرير في 

قطاا صناعة وبيع تجدر اإلشارة إلى أن وفي مقابل الطلب.  اا في الرجداللوامش الربيية بسرب ازدياد المعروض من السيار

والتقنياا  ،السجمةيشلد تيو ا  ررى. وتلقي العديد من العوامل التي تتراوا بين اإلجراءاا الجديدة المتعلقة بالسياراا في العالم 

السلرية على اإليراداا  لفة تملك السياراا، بآةارهاوزيادة تتفيض تك، الذ ية إلى المير اا ،اا الكفاءة في استلجك الوقود

وفي خضم هذه المتغيراا التي يشلدها السون، أتتذا الشر ة الك ير من . المتيققة من بيع السياراا لدى و جء بيع السياراا

تيافظ على ربييتلا اإلجراءاا لمواجلة هذه الظروا الصعرة التي يمر بلا قطاا مريعاا السياراا في الريرين، واستطاع  أن 

و،لك بفضل السياسة الفاعلة إلدارة متةون السياراا، وتنويع موديجا السياراا المستوردة، وتوفير العمالة الماهرة، والتر ية 

على رضا الةبائن وتيسين تجربتلم في اقتناء سياراا عجماتلا التجارية، والسيطرة على المصاريف التشغيلية للميافظة على  

 ع.ي سون مريعاا السياراا الجديدة، وتيسين خدماا ما بعد الريمكانتلا ف

 

ا ستفادة من تلك التيو ا الكررى التي تشلدها صناعة وبيع  للسياراا على النقيض من ،لك، استطاع  شر ة التسليجا

شر ة السجل  . وعلى إةر ،لك، السياراا، والتي حقق  نموا متميةا رغم ا نكماش الذي يشلده سون مريعاا السياراا الجديدة

هذا في الوق  الذي واصل   .2018ألف دينار بيريني في عام  200يريني مقارنة بمرل  ألف دينار ب 271أرباحا صافية بلغ  

وأصري  سابع أ رر عجمة تجارية فيه سياراا العجمة التجارية جي أي سي موتور ريادتلا في سون مريعاا السياراا الصينية، 

و،لك نظراى لمتانة صنعلا، وقوة أدائلا، وتفون التقنياا العالية وإجراءاا السجمة ، في سون مريعاا السياراا في الريرين

مقارنة بنظيراتلا في السون.  وأسعارها التنافسيةالمستتدمة فيلا، ومدى ا عتمادية، و فاءة استلجك الوقود، وانتفاض تكلفتلا 

تجارية جديدة، وهي سياراا هافا  الرياضية الشليرة ،اا قام  الشر ة خج  العام بطرا عجمة وتماشيا مع رغراا زبائنلا، 

ونود أن نؤ د أن مجلس اإلدارة سيواصل الريث عن ا ستتداماا المتعددة. وقد  ق  هذه العجمة التجارية استيسان الةبائن. 

 اا سياراا المجموعة.فرص است مارية جديدة في ا ستيوا، على عجماا تجارية واعدة لمواصلة درب النجاا الذي حققته شر 

 
 0.8مليون  دينار بيريني مقارنة بمرل   0.7صافي أرباا بلغ   حقق  ، فقدتسليجا لتدماا التأمينالشر ة أما على صعيد 

ورغم التيدياا والمنافسة الشديدة التي يشلدها سون التأمين، واصل  الشر ة تقديم أداء جيد . 2018مليون دينار بيريني لعام 

، وإتجاء الةبائن تنويع مصادر إيراداتلا. وقد أدى ا نكماش في مريعاا السياراا الجديدة المرتكةة على ستراتيجيتلااو،لك بفضل 

خج   نمو عدد بوليصاا التأمين التي سجلتلا ، رغمإجمالي دخل التأمين إلى انتفاض المنتفضة التكلفة، السياراا المليوظ لشراء 

لتعةية حضورها في السون من خج  تقديم الشر ة تقديم منتجاا فريدة من نوعلا  واصل وفي خضم تلك التيدياا، العام. 

ي بين شر اا المجموعة با عتماد على  منتجاا وباقاا تأمين جديدة ومرتكرة با ستفادة من قواعد العمل المشترك والتنسيق التجار

 . شركة فروعلا المنتشرة في ربوا المملكة للوصو  على قطاعاا عمل جديدة حتى تستفيد من خدماا الشر ة اليالية

 
مليون  0.6مليون دينار بيريني مقارنة بمرل   0.2سجل  شر ة التسليجا للتدماا العقارية خج  العام أرباحاى صافية بلغ   ما 

لدى  المالية السيولة وانتفاض معد التيتية  جديدة للرنيةرسوم  استيداث  أدىوقد . 2018ا تم تيقيقه في عام م  عدينار بيريني 

، هذا فيما ظل  الطلراا على المشاريع العقارية دون المستوى ر ود سون العقاراا في الريرين إلى المست مرين والمستللكين

وأدا تلك الظروا إلى تأةر خطي الشر ة في بيع متةون مع تصييح هامشي في أسعار العقاراا في بعض المنايق. المطلوب 

، والتي عةزتلا المتكرر المتيصلة من ميفظة العقاراا السكنيةإليراداا الدخل اإليجاري وتولي الشر ة أهمية خاصة األراضي. 

إلى جانب ،لك، واصل  ميفظة بمةيد من ا ست ماراا العقارية خج  العام في منايق تشلد يلرا مرتفعا على الشقق المفروشة. 

عقولة على هذا النوا من العقاراا السكنية تيقيق نسرة إشغا  معقولة للشقق المفروشة ضمن  حصوللا على عوائد ةابتة وم

 ا ست مار.  
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                                                                      التجارية )ش.م.ب(  للتسهيالت ينبحر لا شركة
 

     بيان الدخل الشامل الموحد 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                  2019 ديسمبر  31 في نتهية م ال عن السنة

 
 

2018  2019   
     

 ح السنة أربا  17,112  22,891

 ر الدخل الشامل اآلخ    
 بح أو الخسارة  ة تصنيفها للرادإعالبنود التي يمكن     

 تدفقات النقدية و  الح احتيا ي ت  يت ف صافي التغيرا  (3,088)  184
     

 ل الشامل اآلخر للسنة مجموع الدخ  ( 3,088)  184

     
 لشامل للسنة خل ا مجموع الد  14,024  23,075

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من هذه البيانات المالية الموحدة.   جزءا  أساسيا   29  ى ال 1قة من  ات المرفيضاحاال تشكل
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                                                                                                                                              التجارية )ش.م.ب(  للتسهيالت نحريالب شركة
 

     حد موال الملكيةق رات في حقو لتغي بيان ا
 لبحرينية ير ابآالف الدنان                                                                                                                             2019ديسمبر  31المنتهية  في  عن السنة 

 

 

 

  ال رأس الم  بقاة تاألرباح المسواالحتياطيات  

     ى ات األخرياالحتياط 

  احتياطي   
  تحوط      

  رأس  أسهم  احتياطي  فقات تدلا احتياطي  ي طيااحت أرباح  مجموع حقوق
    2019 المال  خزينة    * قانوني لنقدية ا التبرعات  عام  مستبقاة  الملكية 

145,928 69,802 24,750 732 1,366 33,542 (599) 16,335 
 

  2018مبر ديس  31 كما في
         
 قة المساهمين(:)بمواف 2018تخصيصات         
 لنة عتبرعات م - - - - - 300 - (300) -
 أسهم منحة  - 4,084 - - - - - (4,084) -
 للمساهمين  فوعةاح أسهم مد رب أ - - - - - - - (7,251) (7,251)
 انونيي القيا ت حلال المحول  - - - 1,500 - - - (1,500) -
 المحول لالحتيا ي العام   - - - - - - 1,500 (1,500) -

 
 
 

 2018الرصيد بعد تخصيصات   20,419 ( 599) 35,042 1,366 1,032 26,250 55,167 138,677

         
 الدخل الشامل للسنة         

 ربح السنة  - - - - - - 17,112 17,112
 الدخل الشامل اآلخر         
 في احتيا ي تحو  التدفقات النقدية  تاصافي التغير - - - - (3,088) - - - (3,088)

 للسنة الشامل الدخل  مجموع  - - - ( 3,088) - - 17,112 14,024

 تبرعات مدفوعة  - - - - (339) - - (339)

 المحول لالحتيا ي القانوني -  - 460 - - - (460) -

 2019ديسمبر    31في كما  20,419 ( 599) 35,502 ( 1,722) 693 26,250 71,819 152,362

 
 .دينار بحريني 25.292 عالوة إصدار أسهم بقيمة يتضمن *

 
 انات المالية الموحدة. من هذه البي  جزءا  أساسيا   29الى   1ة من  قرفمااليضاحات ال لتشك
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                                                                                                                                               م.ب( ية )ش.التجار للتسهيالت البحرين شركة
 

     حد حقوق الملكية المو في  بيان التغيرات
 ف الدنانير البحرينية الآ ب                                                                                                                   تبع(ي ( 2019ديسمبر   31ية  في  المنته عن السنة 

 
 

 

 

  رأس المال  بقاةت االحتيا يات واألرباح المس

     ات األخرى ي تيا حالا 

  احتيا ي  
  تحو       

  رأس  أسهم احتيا ي قات التدف احتيا ي احتيا ي أرباح مجموع حقوق 
    2018 المال  خزينة *  قانوني النقدية التبرعات عام قاةمستب  ةكي ملال

137,408 63,018 23,250 680 1,182 33,542 (599) 16,335 
 

 ا أعلن سابقا ( م)ك 2017ديسمبر   31 كما في

(6,250) (6,250) - - - - - - 
(  9رقم ) يةأثر ت بيق المعيار الدولي العداد التقارير المال

  2018يناير 1كما في 

 2018يناير  1لمعدل كما في ا يدالرص 16,335 (599) 33,542 1,182 680 23,250 56,768 131,158
 ساهمين(:مة ال)بموافق  2017تخصيصات         
 ت معلنة تبرعا - - - - - 300 - (300) -
 ين دفوعة للمساهمأرباح أسهم م - - - - - - - (8,057) (8,057)
 المحول لالحتيا ي العام   - - - - - - 1,500 (1,500) -

 
 
 

 2017الرصيد بعد تخصيصات  16,335 (599) 33,542 1,182 980 24,750 46,911 123,101

         
 نة شامل للسلالدخل ا        

 ربح السنة  - - - - - - 22,891 22,891
 الدخل الشامل اآلخر         

  ي تحو  التدفقات النقدية احتيا في راتلتغي صافي ا - - - - 184 - - - 184

 شامل للسنة ال خل لد مجموع ا - - - 184 - - 22,891 23,075

 تبرعات مدفوعة  - - - - (248) - - (248)

 2018ديسمبر   31في كما  16,335 (599) 33,542 1,366 732 24,750 69,802 145,928

 
 .دينار بحريني 25.292مة عالوة إصدار أسهم بقي تضمني *

 
 الموحدة.  يةالجزءا ال يتجزأ من هذه البيانات الم 29الى   1تعتبر االيضاحات المرفقة من  
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                                                                         )ش.م.ب(  التجارية للتسهيالت البحرين شركة
 

     نقدية الموحدبيان التدفقات ال
 بآالف الدنانير البحرينية                                             2019ديسمبر  31  في  ية نته الم  عن السنة

 
 

2018  2019   
 شطة العمليات نالتدفقات النقدية من أ    

 ائد مستلمة ومقبوضات أخرى قروض مسددة وفو  328,399  313,822
 المركباتالمستلم من بيع   51,262  58,504
 عموالت تأمين مستلمة   1,402  1,499
 المحصل من بيع مخزون األراضي   3,049  6,465
 مة ايجارات مستل  849  698

 حة للعمالءوقروض وسلفيات ممن   (296,037)  (295,182)
 مدفوعات لمورد  المركبات     (44,024)  (48,615)
 ارات محتفظ بها كمخزون مدفوعات على عق  (696)  (784)
 ت التشغيلية مدفوعات المصروفا   (20,524)  (19,739)
 مكافأة مجلس اإلدارة المدفوعة   (535)  (464)
 فوائد مدفوعة   (13,106)  (11,820)

     
 من أنشطة العمليات  ةالنقدية الناتجصافي التدفقات   10,039  4,384

     
 التدفقات النقدية ألنشطة االستثمار     

 ة لشراء عقارات ومعدات لي امرأس  اتروفصم  (3,020)  (3,145)
 صافي( ل اة )رات استثماري / شراء عقا االضافة على   (6,165)  (669)

 مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات   708  804

     
 ر دمة في أنشطة االستثما خ دفقات النقدية المستالت  ي صاف  ( 8,477)  (3,010)

     
 التدفقات النقدية ألنشطة التمويل     

 ة قروض ألجل مستلم  41,473  55,280
 قروض ألجل مدفوعة   (15,593)  (28,775)
 عند االستحقاق  مدفوعة ات دن س  (19,981)  (20,000)
 دفوعة باح أسهم مرأ  (7,205)  (8,020)
 تبرعات مدفوعة   (339)  (248)

     
 دفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل الت  صافي   ( 1,645)  (1,763)

 في النقد وما في حكمه النقص  صافي   ( 83)  (389)
  يرينا 1ي فالنقد وما في حكمه    4,967  5,356

     
 ديسمبر   31كمه في ي حا فد ومالنق   4,884  4,967

     

 في حكمه من : نقد وما ليتكون ا    
 نقد وأرصدة لدى البنوك لا  5,040  5,171

 ناقصا:     
 يدالمق دنقال  (155)  ( 63)
 سحوبات على المكشوف   ( 1)  (141)

     
4,967  4,884   

 
 
 
 

 ية الموحدة. يانات المال من هذه الب   جزءا  أساسيا   29الى   1  منفقة لمراااليضاحات  تشكل
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                                                                     التجارية )ش.م.ب(  تسهيالتلل البحرين شركة
 

     انات المالية الموحدة لبيحول اايضاحات 
 ر البحرينية الدنانيف بآال                                      2019ديسمبر    31المنتهية  في  للسنة المالية 

 
   طالتأسيس والنشا.   1

 وم. تقة البحرينملكمسجلة في م عامة مساهمة لشركة"( هي شركةا)"  )ش.م.ب( اريةالتج للتسهيالت البحرين شركة
يونيو  26بتاريخ  كةرلشحصلت ا قدو .واصدار ب اقات ائتمانية األجل و ويلة ومتوس ة قصيرة قروض  بمنح كةشرال

يانات الب عة إلشرافه. تشتملسة مالية وخاضسز  للعمل كمؤركلمل مصرف البحرين ان قبرخيص معلى ت 2005
يشار و) والفروع لهاالشركات التابعة ، ية للشركة اللميانات اعلى الب 2019ديسمبر  31 المالية الموحدة للسنة المنتهية في

 مجموعة"(.لاا " إليها مجتمعة ب
 

 ن ادناه:مبي كما هوعة المملوكة بالكامل لتاباات شركة والشركالمالية لل لبياناتوعة تشمل اية الموحدة للمجمبيانات الماللا
 

 نسبة تملك  بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 
 موعة مجال

 ئيسية شطة الرناأل

    
سي   مز )جي ارتولجنرال مو  وكيل حصر % 100 البحرين )ذ.م.م( الشركة الو نية للسيارات

ندا في مملكة وسيارات هووشفروليه وكادلك( 
 ين.البحر
 

 دمات العقاريةهيالت للخسشركة الت
 )ش.ش.و(

 

 خدمات عقارية. % 100 رينبحال

 ينتأمشركة التسهيالت لخدمات ال
 ()ذ.م.م

 

 خدمات لوسا ة التأمين.  % 100 نالبحري

شركة التسهيالت للتجارة العامة 
 (م)ذ.م.

 ردستان،ك
 عراقلا

ست من قبل العراق )تأس سيارات هوندا فيبيع  % 100
 ات(.رسياالو نية لل الشركة

    
 البحرين                       )ش.ش.و( اراتشركة التسهيالت للسي

 
100 % 

 
و هافال و   ونوفوت جاك ت  لسياراحصروكيل 

 في مملكة البحرين.  لريت واج
 

شركة التسهيالت لتأجير السيارات 
 (م..م)ذ

  لمدد قصيرةوالتأجير  السياراتخدمات تأجير  % 100 بحرينلا
 .يلة األجل وو

         
 
 أسس إعداد البيانات.  2

 زامأ(   بيان االلت

 و بقا ألحكام قانون الشركات التجارية .  عداد التقارير الماليةإلية الدولأعدت البيانات المالية الموحدة وفقا  للمعايير 
 

  ب(  أسس القياس

بالقيمة   تقدرلتي وات المالية المشتقة ادا األدعالتاريخية ما  التكلفة دة اعلق وفقا   للمجموعة المالية الموحدة البيانات دتعأ
 لة.  لعادا

 
 بيانات المالية  لااد وإعد (  العملة المستعملة في انجاز المعامالتج

قريب إلى "األلف" تعملة في المجموعة. تم التسملا  لةيتم عرض البيانات المالية الموحدة بالدينار البحريني وهي العم
 . شار إليهات المماعدا الحاال
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                                                                                         التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                      2019يسمبر د  31منتهية  في لا ةيالللسنة الم

 
 بيانات )يتبع(داد الإعس  أس.   2
 

 2019يناير  1بتداء من لسارية المفعول اديدة اات الجسيرالتف المعايير و التعديالت و(د
 

ا من  التالية تراإن المعايير والتعديالت والتفسي  : ةا صلة بالمجموع، له  2019يناير  1، والتي أصبحت سارية اعتبار 
 
 جارإيعقود : 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  -

ا محاسبي ا واحد ا على أساس  (16)عداد التقارير المالية رقم لإليقدم المعيار الدولي   الميزانية العموميةنموذج 
 وليةئسبماسي ويمثل حقه في استخدام األصل األسالذ  و ستأجر على أصل حق االستخدام لما عرفللمستأجرين. يت

هناك استثناءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود  ويجار. مدفوعات اإلسداد بيجار الذ  يمثل التزامه إلا
مؤجرين يواصلون تصنيف الن أ  ، أ  الحالي ياراإليجار للسلع منخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجرين مماثلة للمع

   غيلية.يجار تشو عقود إعقود اإليجار على أنها عقود تمويل أ

محل إرشادات عقود اإليجار الحالية ، بما في ذلك معيار المحاسبة   (16)المالية  يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير
ما إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد إيجار ،  د ديتح (4)عقود إيجار ، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (17)الدولي 

ن و  على الشكل القانوني لعقد ، وتقييم مادة المعامالت التي ت SIC-27، و  SIC-15لية لا ار تشغيوحوافز عقود إيج
 . 2019يناير  1فترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ال يسر  هذا المعيارعلى اإليجار. 

 
 جارإليعقد اتعريف  . أ

تفسير لجنة تفسيرات المعايير  بجر بموقد إيجاند بدء العقد ما إذا كان العقد يحتو  على عدد المجموعة عحت ق،ابلسفي ا
لمجموعة اآلن  . تقوم اار أم القد إيجتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتو  على ع - )4(اد التقارير المالية رقم الدولية إلعد

  دا إلعد الدولي   على التعريف الجديد لعقد اإليجار. بموجب المعيارر بناء  جايإ د قع حتو  على و يأ عقد ال بتقييم ما إذا كان 
حدد  العقد يمنح حق ا في التحكم في استخدام أصل ما كان و  على عقد إيجار إذ، يكون العقد أو يحت)16(التقارير المالية 

 . ة بمقابلترة زمنيلف

، اختارت المجموعة ت بيق الوسيلة العملية لتقييم )16( قم ر ية ر المالاريالتق د إلعدا الدولي  عند االنتقال إلى المعيار
تي تم تحديدها سابق ا على أنها فق  على العقود ال )16(ية د  بق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالقجير. لت التأمعامال

   )17(ي رقم ي الدولاسبمحالر المعيا وجبر بماجقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيقييم العإعادة ت لم يتمعقود إيجار. 
قد اإليجار بموجب . لذلك، تم ت بيق تعريف ع)4(رقم  رير الماليةاد التقة إلعداوتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولي

 . 2019يناير  1ي تم تغييرها في أو بعد و التلمبرمة أعقود ا على ال )16(الدولي إلعداد التقارير المالية  المعيار

 
 كمستأجر .ب

على تقييمها إذا ما كان عقد  تمويلي بناء  أو لي يغجار سابق ا على أنها عقود إيجار تشقود اإليبتصنيف ع عةجمولما تقام
،  )16(قارير المالية رقم الت ة إلى حد كبير. بموجب المعيار الدولي إلعداد ياإليجار قد قام بنقل جميع مخا ر ومزايا الملك

ه هذ رايجأ  أن عقود اإل -م عقود اإليجار جار لمعظمات اإليزالتوا امخدستتعترف المجموعة بأصول الحق في اال
 ميزانية العمومية.درجة في الم

 وهو عقارات االستثمارية في "العقارات والمعدات"،لتعرض المجموعة موجودات حق االستخدام التي ال تفي بتعريف ا
ام التي تلبي تعريف االستخد أصول حق رضع تمي. هالكنفس البند الذ  يعرض األصول األساسية ذات ال بيعة التي تم

 االستثمارية.من العقارات ة ضاريمثالعقارات االست
 

 كمؤجر . ج

لى أنها  قود عه العك أصول حق االستخدام. صنفت المجموعة هذلتقوم المجموعة بتأجير عقاراتها االستثمارية، بما في ذ
ف عن تلك المنصوص عليها في  ال تختل عة كمؤجرمومج ال لىع قةعقود إيجار تشغيلية. إن السياسات المحاسبية الم ب

لدولي  ا. ال يتعين على المجموعة إجراء أ  تعديالت على االنتقال إلى المعيار )17(ي الدولي رقم اسبالمح المعيار
 عداد  إلي وللدا التي تعمل فيها المؤجر. ومع ذلك،  بقت المجموعة المعياريجار د اإللعقو  (16)إلعداد التقارير المالية 

 
 
 



18 

 

 
                                                                                      التجارية )ش.م.ب( تللتسهيال رينبحال شركة

 
     الموحدة لماليةالبيانات ا حول ايضاحات

 ر البحرينيةيف الدنانبآال                                                       2019ديسمبر   31في هية  للسنة المالية المنت

 
 ()يتبع ناتبياالد  داإعس  أس.   2

 

عقود اإليجار وغير   صيص المقابل في العقد لكل عنصر منلتخمالء "إيرادات العقود" مع الع )15(التقارير المالية رقم 
 التأجير".

 
 هـ.  االنتقال

قم  دولي رلبموجب المعيار المحاسبي ا نها عقود إيجار تشغيليةأى علت راد إيجار العقات المجموعة عقوصنفابق، في الس
ة حاسبالمصنفة على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار الم سبة لعقود اإليجاراالنتقالية، بالن . في المرحلة)17(

راض اإلضافي  دل االقتعبمة ومخصمدفوعات اإليجار المتبقية، مة للحالي، تم قياس التزامات اإليجار بالقيمة ا)17(الدولي 
ويتم تعديلها بمبلغ أ  لتزامات اإليجار، دام بمبلغ مساو الل حق االستخوصقياس أ. يتم 2019يناير  1للمجموعة كما في 

 ر.يجاد اإليق هذا النهج على جميع عقولمجموعة بت بقامت ا –حقة مست مدفوعات إيجار مدفوعة مسبق ا أو

على عقود   )16(رقم  لمالية اعداد التقارير تالية عند ت بيق المعيار الدولي إللا يةمللع استخدمت المجموعة ال رق ا
 . )17(جير تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي لتي تصنف كعقود تأاإليجار السابقة ا

أو   رجاشهرا من مدة اإلي 12بأقل من ار اإليجراف بأصول وخصوم حق االستخدام لعقود عتالفاء بعدم ااإلع بق  -
 ة القيمة.ضمنخف
 األولي. تاريخ الت بيقام في الستخداحق اس أصل د التكاليف المباشرة األولية من قيتبعااس -
 ر.ء عقد اإليجامديد أو إنهاللت تبار عند تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتو  على خياراتعين االعيؤخذ ب -

 
 ليةلمانات او.  التأثير على البيا

 التأثير االنتقالي (1
خدام  إضافية لحق االست مجموعة بموجوداتت الأقر )16(م الية رقولي إلعداد التقارير الملى المعيار الدإ لاقنتالعند ا

 ار إضافية. تم تلخيص تأثير االنتقال أدناه:وم لوبات إيج
 

 
 

ا من ينار بحرينألف د 1,050يجار حق االستخدام بقيمة ركة عقد إشالت رمأب ، ومع ذلك تم دفع  2019يناير  1ي اعتبار 
 ا عند بدء عقد اإليجار. تزام إيجار بالكامل مقدم  ال

  جموعة بخصم مدفوعات اإليجارالمقامت ار المصنفة كعقود تأجير تشغيلي، إليجار لعقود اإليجات اعند قياس م لوب
ألرباح المستبقاة عند ت بيق ا ىأثر جوهر  عل اك أ كن هنلم ي .2019يناير  1قتراض اإلضافي في معدل اال مداتخاسب

 (. 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 
 المعايير األخرى -

 عة: موجملل دةبيانات المالية الموحية تأثير كبير على المن غير المتوقع أن يكون للمعايير المعدلة التال
 . (19عيار المحاسبة الدولي ديالت على متها )تعأو تقليصها أو تسويالخ ة يل تعد -
 .معايير مختلفة 2017 - 2015 دورةالدولية التحسينات السنوية لمعايير  -

 
 
 
 
 
 

  2019يناير  1

 ات المعداالستخدام المعروضة ضمن العقارات وحق  أصول 2,095

 التزامات اإليجار 1,039
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                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت رينبحلا شركة
  

 
     دةلموحة االيلبيانات المول اايضاحات ح

 دنانير البحرينيةلبآالف ا                                                           2019مبر ديس  31 ة  فيمالية المنتهية الللسن

 
 )يتبع(بيانات داد الإعس  أس.   2

 
 استخدام التقديرات واالجتهادات. ز 

على ت بيق  التي تؤثرقعات والفرضيات وتالو راتالتقديرة بعض أن تضع اإلدا دةموحال ات الماليةيانالب دادإعيت لب 
علية قد تختلف عن  الف . النتائجصروفات المبينةماإليرادات والو الم لوباتو  السياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات

 التقديرات.هذه 
 

قديرات أو أ  تلا راجعةفترة مي جعة فالمرااب التقديرات تسحيث يتم اح .مرمست لكشب التقديرات والفرضياتيتم مراجعة 
لسياسات درجة في ت بيق امواالجتهادات الوغير المؤكدة تعلقة بالتقديرات المهمة فترات مستقبلية متأثرة. المعلومات الم

 . (6) ماح رق ضيا مبينة فيالموحدة في البيانات المالية حتسبة  اسبية على المبالغ الممحلا
 
  دة التي لم يتم تطبيقها بعادرت الصتفسيراالت و تعديالديدة و الير الجالمعاي . ح

مح بالت بيق ويس 2019يناير  1عايير والتعديالت الجديدة على المعايير للفترات السنوية التي تبدأ بعد يسر  عدد من الم
 وحدة. ية المت المالداد هذه البيانافي إع الية التمعدلة أو ال ةيدالسابق ؛ ومع ذلك؛ لم تقم المجموعة بت بيق المعايير الجد

 . ر المعايير الدولية لإلبالغ الماليالت على المراجع لإل ار المفاهيمي في معاييديتع •

 (. 8) من معايير المحاسبة الدولية و( 1)  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي -تعريف المواد  •
 
 مة ت المحاسبية الهااسالسيا. 3
ا من   (16) المالية رقمير لتقارعداد ادولي إلا باعتماد المعيار الة مبدئي  لمجموعمت ااق . وهناك عدد من  2019ير ينا 1اعتبار 

ا من الخرى األة المعايير الجديد ا اعتبار  لها أ  تأثير جوهر  على البيانات المالية  س لين ، ولك  2019يناير  1نافذة أيض 
 ا()ه 3ح رقم )ايضا للمجموعة.الموحدة 

 
علی جميع  على نحو ثابت حاسبيةالماسات يق السيعاله ، قامت المجموعة بت بأ يريبالمعا ذات الصلة غييراتالت ءانتثباس
 . لية الموحدةات الماالمقدمة في هذه البيان اتالفتر

 
 البيانات توحيد أسسأ(   

 
 الشركات التابعة (1

ورة بصاا ساال ة موعااة ا يكااون للمجعناادم رةي التابعة هي مؤسسات خاضعة لسي رة المجموعة. توجد الساا كات الشر
ا. يتم ل على منافع من أنش تهصوة لمؤسسة من أجل الحغيليشة والتاليت المارة السياسادإرة أو غير مباشرة في مباش
التوقااف عاان التوحيااد عنااد فقاادان  موياات ي رةل علااى الساا حيد البيانات المالية للشركات التابعااة ماان تاااريخ الحصااوتو

 السي رة.
 

   رةسيالد فق (2
التابعااة، وأيااة حصااص ركة شاا بات ال لوات ومتستبعد موجود رة على شركة تابعة، فإنها لسية اجموعد المعندما تفق

ح الااربفااي بيااان  ناصر حقوق الملكية. يتم إحتساب أ  ربح أو خسارة ناتجةيرها من عمسي رة  ذات الصلة وغ يرغ
 سي رة.عند فقدان الة لعادليمة اة بالقلسابقبعة اتاالمحتفظ بها في الشركة لخسارة. يتم قياس أ  حصة اأو

 
 ات المالية  بيانلوحيد اد تها عنستبعادت تم امعامال (3

ت سائر الناتجااة ماان العمااالومصاريف غير محققة )ما عدا األرباح والخ ت واألرصدة وأ  أرباحد المعامالعاتم استب
يااتم اسااتبعاد يااة الموحاادة. الت المبيانااانااد إعااداد العوعااة جملمشااركات ا البينيااة بااين من العمليااات بية( والناتجةألجنا

يوجااد دلياال علااى  د الااذ  الغياار المحققااة، إلااى الحاا  احي تسااتبعد فيهااا األرباا التاا  ةال ريقفس قة بنقئر غير المحالخسا
 انخفاض القيمة.
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                                                                        ب(ة )ش.م.التجاري يالتللتسه البحرين شركة
 
     موحدةحات حول البيانات المالية الضااي
 رينيةبآالف الدنانير البح                                                           2019ديسمبر   31ية  في لية المنتهلماة اسنلل

 
 (الهامة )يتبعت المحاسبية سياسا. ال3
 

 ت االيراداتسجيل ب(   
 
 ئد اوفلا (1

الفعلي. معدل   ام  ريقة معدل الفائدةباستخدالموحد رة  خسالا أوالربح   بيان ات الفوائد فيوفصرات وميتم إثبات إيراد
 لعمر المتوقع لألداة المالية إلى: ة خالل اة المقدردفقات النقدية المستقبليذ  يحدد بالضب  التعر السو الالفعلي ه الفائدة

 أو لي. ماال  صل لألة ليماالقيمة الدفترية اإلج •

 م لوبات المالية.أة لل فلمالفة التك •
 
المجموعة  أت من قبل، تقوماألصول المشتراة أو التي نشغير فعلي لألدوات المالية ئدة المعدل الفا ساباحتد عن
 سائرخ سلي، ويةو  التعاقدية لألداة المال مع األخذ بعين االعتبار جميع الشر تقدير التدفقات النقدية المستقبليةب
 عة.ان المتوقئتماال
 
ا ال يف المعاملة والركالت عليلفائدة الفحتساب معدل ال اميش   سوم والنقا  المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزء 

افية التي ترتب  مباشرة باقتناء أو إصدار  ليف االضت التكا. تشمل تكاليف المعامالالفائدة الفعلي يتجزأ من معدل
مالي عند  اللتزام الي أو امالال صلالفعلي لألب معدل الفائدة احتستم المالية. يت الوبا الم  أوة الماليالموجودات 

ة ل الفائدلفوائد، يتم ت بيق معدادات ومصروفات اعند احتساب إير االعتراف المبدئي بأصل مالي أو التزام مالي. 
  تزام. م فأة لإلللة ا لفتكالعلى أو ن( دائ يدينقم يرألصل غعلى القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل )عندما يكون ا الفعلي

س التحركات بشكل دور  لتعك ة إلعادة تقدير التدفقات النقدية ألدوات السعر العائمفعلي نتيجائدة الالفل معدتم تعديل 
 سعار الفائدة بالسوق. في أ
 

 ة والقيمة الدفترية اإلجمالية المطفأ التكلفة
تزام المالي  لأو اال الي لمل اقياس األص  عنده  غ الذ  يتمللمبا هي ي م المالتزااأللأو  يال لمألصل اإن "التكلفة الم فأة" ل

ا مبالغ السداد الرئيسية، زائد أو ناقص  لية الى  اال فاء المتراكم باستخدام  ريقة الفائدة الفععند الثبات المبدئي ناقص 
تمان خسائر االئ خصصى مال ، معدلةةلماليدات اجومونسبة لل، بالومقدار االستحقاقألولي الفرق بين تلك المبلغ ا

 .المتوقع
 

خسارة   ألصل المالي قبل تعديل أ  مخصصلتكلفة الم فأة رية اإلجمالية لألصل المالي" هي المة الدفتلقياإن " 
 ائتمان متوقع.

 
 الدخل من بيع السلع وتوفير الخدمات (2

،  لى البضائع إلى العميل ع ي رةسالل يتم فيه نق  لذا وقتلاي يار( فالغ عائع )السيارات وق تتحقق إيرادات بيع البض
 ل وقبوله.ما يتم تسليم البضائع إلى العميعندأ  

 
 

إليرادات من إيرادات خدمات صيانة وإصالح لمستلم أو المستحق. تتألف ابالقيمة العادلة للمقابل ا اليراداتيتم قياس ا
مل بشر  وجود دليل شاخدمات ، ديم القتما يتم ندع لوقتور ارم معادات إليرات. يتم االعتراف باوصيانة السيار

مؤكدة بشكل  ابلية التجميعلمعدالت أو يمكن تحديدها وتكون ق، يتم تحديد الرسوم الجمركية / اجود ترتيبى ولع
 عقول.م
 

  رةدى فتعلى م ييلار تشغإيج دلمستأجرة بموجب عقايتم اإلعتراف باإليرادات من العقارات االستثمارية والسيارات 
مع التضخم  ترتفعإليجار، إال إذا كانت اإليجارات مدى فترة الى ابت عأساس القس  الث لخدمة علىر / اجايعقد اإل

 التحصيل النهائي.إذا كان هناك عدم التأكد من ، باستثناء ما العام المتوقع
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                                                                    التجارية )ش.م.ب( يالتللتسه البحرين شركة

  
     ية الموحدةلبيانات المالايضاحات حول ا

 ةرينيبآالف الدنانير البح                                                             2019ديسمبر    31 المنتهية  في ةماليللسنة ال

 
 الهامة )يتبع( . السياسات المحاسبية3

 
 

 : ةمن أنش ة المجموع  اكل نشيير المحددة لمعاي اللي مافي
 

 ؛امتالك البضائع حق للعميلوي تورةافإصدار الن مبيعات السيارات وق ع الغيار عند ات الدخل مثبأ( يتم إ
 ؛  ةدملخ الصيانة واإلصالح عند تقديم ا لدخل من خدمات ب( يتم إثبات ا

   ؛تزامات الضمانلعمالء بموجب الاى إلت ذه الخدماتقديم هتم ي ماندادات من م البات الضمان عج( يتم إثبات اإلير
 اس القس  الثابت على مدى فترة اإليجار.أس  ت علىد( يتم اإلقرار بإيرادات اإليجار من تأجير السيارا

 عندألرض التي عادة ما تكون ا يحق للعميل االستحواذ على ام إثبات الدخل من بيع مخزون األراضي عندميت ها(
 كية إليه. صك المليم سلت
االستثمارية كإيرادات على أساس القس  الثابت على مدى فترة عقد   راتالعقامن ر يجااإل يراداتثبات إيتم إ (و

 اإليجار.
 

 و العموالت سومالر( 3
 

ا ال يتجزأ من معد يتم إدراج إيرادات الرسوم والعموالت والمصروفات التي أو  ي الم ل أصلى فعلي عئدة الال الفتعتبر جزء 
بما في ذلك رسوم القروض   -اف بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى ترعاال يتم علي.دل الفائدة الفمعس قيا يالتزام مالي ف 

 الوقت عند إجراء الخدمات ذات الصلة. بمرور  -وخدمة الحسابات 
 

   .وليصة التأمينعلى ب ولحصاليل ن و يحق للعميصدار مذكرة التأمإة التأمين عند ولعميتم االعتراف بإيرادات 
 

 نبية األج التالعم معامالت وأرصدة  ( ج

ة بتاريخ إجراء المعاملة. تحول  صرف السائدألسعار ال  ة بالدينار البحريني وفقا  ألجنبيالتي تتم بالعمالت ا تدون المعامالت
الصرف  حريني بسعرينار البالدى إل لي ركز الماالم نبيااريخ ية بالعمالت األجنبية في تلموجودات والم لوبات المالا

ساسية كما تكلفة الم فأة بالعملة األبين الرف العمالت هي الفرق لخسائر من فرق صح وارباألا .تاريخفي ذلك ال السائد
د بع األجنبية ةة بالعملالسنة وبين التكلفة الم فأالفعلية والمدفوعات خالل  لسنة بعد تعديلها بأسعار الفائدةفي بداية ا

 السنة.  نهاية كما في صرف الفائدةبأسعار ها يلحوت
 
العملة  عادلة الى قيمتها ال األجنبية والتي تم احتساب لعمالتغير مالية المقيمة بات والم لوبات الجوداالمو ويلم تحتي

ة التاريخي ةلفتكالب ةمالية المقيم البنود الغير .ة العادلةحتساب القيمفي تاريخ ا لتحويل السائدةالمحلية باستخدام اسعار ا
ة  عادة تحويل العملروق اتم احتساب ف ي معاملة. رف في تاريخ الر الصاسعا دامباستخيتم تحويلها نبية األج تبالعمال
 والخسارة.ألدخل  ة في بيان ااالجنبي

 
 د(  الموجودات والمطلوبات المالية

 المبدئي ياسعتراف والق( اال1
جارية  م التوالذمء العمالى لسلفيات إلوض واوالقرك أرصدة لدى البنو نم يساأسكل للمجموعة بش ةتتكون األدوات المالي 

 لبنوك والذمم التجارية والذمم الدائنة  كشوف من اسحب على المالمالية المشتقة وال دواتألوا  ألخرىوالذمم المدينة ا المدينة
لذ  نشأت اتاريخ في ال ياتض والسلفوقرالت بامبدئي ا بإث ةلبنكية. تقوم المجموعدرة والقروض اوالسندات الصا ألخرى ا

ي  وعة  رف ا فح فيه المجمب، وهو التاريخ الذ  تصرةلمتاجمبدئي ا في تاريخ ا رىالخالمالية ا ألدواتيع اجم إثباتيتم  فيه.
    . الداةالتعاقدية ل امحكألا
 

  عادلة من خالل ال بالقيمةبند غير الموجود ال، اهليا إلعادلة مضاف  ايتم قياس الموجودات المالية أو االلتزامات المالية بالقيمة 
لتجارية  لذمم اقياس اباشر إلى االستحواذ أو اإلصدار. يتم ، تكاليف المعامالت التي تنسب بشكل مارةو الخسح أالرب
 .مبدئي ا بسعر المعاملة ينة بدون عنصر تمويل كبيردمال
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                                                                       التجارية )ش.م.ب( التتسهيلل نبحريلا ةكرش
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ينيةالبحرير لدناناف البآ                                                           2019ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 (بعيت) . السياسات المحاسبية الهامة3
 

 لالحقلقياس االتصنيف وا(  2
 
 موجودات الماليةال
 

العادلة من خالل  تكلفة الم فأة؛ بالقيمة ل المالي كأصل مالي مقاس كالتالي :بالنيف األصتص يتم، ئيتساب المبداالحعند 
بالقيمة   لكية؛ أولما أوراق حقوق –خالل الدخل الشامل اآلخر ة من لعادلأدوات الدين؛ بالقيمة ا –دخل الشامل اآلخر ال
 الربح أو الخسارة.ن خالل  عادلة مال

ل إدارة لمجموعة بتغيير نموذج عمعد االحتساب المبدئي، إال إذا قامت االمالية بات جودموالعادة تصنيف م إيت ال
ولى  ألالفترة ان م دات المالية المتأثرة في اليوم األولالموجوجميع  لحالة، يتم إعادة تصنيفالمالية. وفي هذه االموجودات 

 ل.العموذج يتبع التغيير في نم لي الذ ير الماللتقر

ا  بالقيمة العادلة من خالل الربح  التاليين، ولم يكن مصنف المالي بالتكلفة الم فأة إذا كان يستوفي الشر ين س األصليتم قيا
 أو الخسارة: 

   ية؛ وة تعاقددفقات نقديتت لقبض ادووجهدف إلى االحتفاظ بالمل يذج عمنموظ به ضمن إذا كان يتم االحتفا •

مبلغ األصلي  بر فق  مدفوعات الفقات النقدية بتواريخ محددة، والتي تعتد من التدية تزاقديإذا كانت شرو ه التع •
 ى المبلغ األصلي القائم.ائد علوالفو
 

 تقييم نموذج العمل:

ك يعكس ن ذلظة، ألفحالم مالي على مستوىلا  صل ل الذ  يحتفظ فيه باأللعموذج انم قييم لهدفتقوم المجموعة بعمل ت
 :التي يتم النظر فيها ما يليتقديم المعلومات لإلدارة بشكل أفضل. تشمل  المعلومات ألعمال، وابها دار ال ريقة التي ت

 زرك  استراتيجية اإلدارة ت انتإذا كما ل هذا يشمة، وعمل هذه السياسات فعليا . وة للمحفظهداف المعلنألالسياسات وا •
وم ابقة فترات الموجودات  ت الفوائد،ة لمعدالاصة خحفظالتعاقدية، مع االحتفاظ بم دالفوائ على اكتساب إيرادات

ل  و تحقيق التدفقات النقدية من خالة للخارج المتوقعة، أيالمالية مع فترات الم لوبات ذات العالقة أو التدفقات النقد
 ل. صوبيع األ

 موعة. ة المجى إدارلإ فع التقارير عنهارو ة،ييم أداء المحفظتم تقيف يك •

ذج العمل )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج( وكيف يتم إدارة  داء نموأ  علىثر المخا ر التي تؤ •
 ا ر.       خوالتعامل مع هذه الم

  العادلة للموجودات ةميلقالمكافآت تستند على ا انتإذا كما مثال، ال عويض ومكافأة المدراء، على سبيلكيف يتم ت •
 . حصلةلمة اقديأو التدفقات النقدية التعا ةالمدار

خصوص بوتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات، والتوقعات  •
 لمستقبلية.أنش ة البيع ا

 
 والفوائد : لصألدية هي فقط مدفوعات اق اتعية النقددفقات التقييم ما إذا كانت الت

تعرف د االحتساب المبدئي. لة لألصل المالي عنقيمة العادنه العلى أعريف، يتم تعريف "األصل" لتهذا ا ض ألغرا 
 نم معينةرة خالل فت ية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم وللمخا ر االئتمان ،نها مقابل القيمة الزمنية للنقود"الفائدة" على أ

رية(، اليف اإلداوالتكولة، لى سبيل المثال، مخا ر السيرى )عخقراض األساسية األإلا يفالزمن، ولمخا ر وتكال
 باإلضافة لهامش الربح. 

ذ المجموعة باالعتبار الشرو  ألصل والفوائد، تأخاات لتدفقات النقدية التعاقدية هي فق  مدفوعإذا كانت التقييم ما 
دفقات غ التو مبلاقدية يمكن أن تغير توقيت أدة تعم ىل المالي يحتو  عل ص األهذا تقييم ما إذا كان  مل. ويشداةقدية لأل التعا
 العتبار:افي  وعة تأخذ ما يلي . عند عمل هذا التقييم، فإن المجمتعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشر دية الالنق

 نقدية التعاقدية؛ل ات تدفقاال أو مبلغ ل ارئة، التي من شأنها تغيير توقيتاألحداث ا •

 المسبق والتمديد؛ ير، والدفعالمتغلسعر ات اقد ، بما فيها ميزالتعاوبون لكالتي قد تعدل سعر ا  روالش •

يل المثال،  ودات محددة )على سبجمو لتدفقات النقدية التعاقدية من البة المجموعة على االشرو  التي تحد من م •
 ميزات عدم الرجوع(. 
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 يةينالبحرير لدناناف البآ                                                            2019ديسمبر   31ة المنتهية  في الماليللسنة 

 
 مة )يتبع(هاال. السياسات المحاسبية 3
 
 

  كان المبلغ المدفوع مقدما  يمثل بشكل جوهر صل والفائدة ال غير، إذاق مع معيار مدفوعات األمسبفع الالدة يزم تتفق
ل مقابل  وقعم فيوالذ  قد يشمل مبلغ تعويض إضااألصلي القائم،  غ لددة لمبلغ األصل والفائدة على المبمبالغ غير مس

   ة المشتراة بخصم أو عالوة على المبلغ التعاقدليمالدات اوجولمل بةلذلك، بالنسعقد في وقت مبكر. باإلضافة إنهاء ال
لفائدة  اإلسمي زائدا  ا  دبلغ يمثل بشكل جوهر  المبلغ التعاقلمسبق بملدفع ااإلسمي، فإن الميزة التي تسمح أو تت لب ا

في وقت د عقلهاء اإن بلقام إضافي معقولقد تشمل أيضا  مبلغ تعويض  المدفوعة( )والتي ريغ كنالتعاقدية المستحقة )ل
ع المسبق غير جوهرية عند يزة الدفدلة لمافقة مع هذا المعيار، إذا كانت القيمة العامبكر.( يتم التعامل معها على أنها متو

 مبدئي.لااالحتساب 
 

 لتكلفة المطفأةمالية با توداموج
فاض القيمة تخف ض خسائر انخالفعلي.  فائدةالل الم فأة باستخدام  ريقة معد تكلفةقا  بالدات الحذه الموجوهس يايتم ق

و  مة في بيان الربح أقيال نخفاضوا نبية،د، وأرباح وخسائر صرف العمالت األجئالتكلفة الم فأة. يتم احتساب دخل الفوا
   ارة.أو الخسالربح  فياحتسابه م يتاء االحتساب أو خسارة من إلغ ح  ربالخسارة. أ

 
 إلغاء االحتساب 

 يةلاماألصول ال
جودات المالية أو  ستالم التدفقات النقدية من الموتهي حق انعندما يالموجودات المالية لمجموعة بإلغاء احتساب م اتقو
عوائد جميع مخا ر ول نقا تم فيهن خالل معاملة يدفقات النقدية مستالم التجموعة بتحويل الحق في امال تقوم دماعن

 رة فظ بالسيتوال تح لجوهرية للموجودات،وعوائد الملكية ا يع مخا رقاء جمبإ ، أو لم يتم نقل أوالملكية بشكل جوهر 
 على الموجودات المالية.  

 
 االلتزامات مالية

قوم ا. كما تانتهائه ئها أوغاإللتزامات التعاقدية أو عند الوفاء باالة المالي م لوباتإلغاء احتساب البعة لمجموم اتقو
ة بصورة  دل مختلفعزام المفقات النقدية لاللتديل شرو ها، والتدة عند تعالمالي تاالمجموعة بإلغاء احتساب الم لوب

 . لةالمعدشرو  ى اللقيمة العادلة بناء  علاد بي جديمالاحتساب التزام جوهرية، وفي هذه الحالة يتم 
 

ذلك األصول   )بما فيلمدفوع ا والمبلغ الفرق بين القيمة الدفترية الم فأة ابلي، يتم احتسماالاحتساب االلتزام لغاء عند إ
 رضة( في الربح أو الخسارة.ت المفتالم لوبقدية المحولة، أو ا غير الن

 
 المقاصة

تاازم بااالغ أو تعالم لمعادلااةقانوني الوعة الحق لمالي عندما يكون للمجما بات المالية بالمركزلوم لاوودات موجتتم مقاصة ال
 .احدتزامات في آن ود االلت وسدابسداد الصافي أو تسييل الموجودا القيام

 
 النخفاض في القيمةقياس ا

 

 جودات مالية غير مشتقة وم .1
 

 أدوات مالية 
 

وم م فأة. تقلتکلفة الباة لمقاسصول المالية االمتعلقة باأل المتوقعةر ائخسال صاتخصد متقوم المجموعة بتحدي
، باستثناء األرصدة البنكية التي  ى الحياةالمتوقعة مدئر خساائر بمبلغ يساو  قيمة الخصصات الخسعة بقياس مالمجمو

 .ير االئتمان بشكل ملحوظ منذ التسجيل األولطالم تزداد مخ

مانية المتوقعة ائر االئتساو  الخسي لغالعقود دائما  بمب ارية المدينة وموجوداتتجالم لذمر لائلخسيتم قياس مخصصات ا
 الحياة.  لمدى
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                           2019ديسمبر   31ة المنتهية  في مالية الللسن

 
 بع(امة )يتة الهيبات المحاس. السياس3

 )يتبع(جودات مالية غير مشتقة وم . 1
 

د تقدير الخسائر نعي قد زادت كثيرا  منذ االحتساب المبدئي ا ر االئتمانية لألصل المالعند تحديد ما إذا كانت المخ
ف أو  ليكاومتوفرة بدون أ  ت ة، وداعمة، وذات عالقةولعقم ماتعلوم بارذ المجموعة باالعتتأخاالئتمانية المتوقعة، 

بقة المجموعة،  عية، بناء على الخبرات الساات والتحليالت الكمية والنومن المعلومها. ويشمل ذلك كال  ال داعي لجهد 
 بما في ذلك المعلومات الت لعية.  ،عوالتقييم االئتماني الم ل

 
ن قه أكثر مدة استحقام زتت كثيرا ، إذا تجاواألصل المالي قد ارتفعى علة ئتماني ر االلمخاأن امجموعة ض التفتر
 .الئتمانيوما   بالنسبة لب اقات ا 30و حفظة القروضمبالنسبة ل يوما   30
 

 : تعثر إذاالي في حالة أن األصل الم لمجموعةتعتبر ا

للمجموعة  دون اللجوءب مل،نية للمجموعة بالكاالئتماا تهمن غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاما •
 حتفاظ بأ  منها( اال ية )إن تملألداة الماثل تسييل الخ وات م

 يوما .   90كثر من الموجودات المالية مستحقة أل •
 

 تعثرالت الالئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع إحتماالت حالخسائر اقعة لمدى الحياة هي اتمانية المتوالئاائر خسلا
 لمالية. ي لألداة ااضفترعلى مدى العمر اال

 
ت عة الناتجة من إحتماالاالئتمانية المتوق شهرا  هي الجزء من الخسائر عشرترة أثني المتوقعة لف الئتمانيةالخسائر ا

أقل   لمتوقعل ضيلسنة )أو لفترة أقصر، إذا كان العمر االفتراية انها اريخشهرا  بعد ت 12عثر المحتملة خالل التاالت ح
   شهرا (. 12من 
 
عرض هي الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتقعة ولمتئتمانية االخسائر االعند تقدير عتبار م أخذها باالفترة يت صىأق

 تمانية.الئا ر المخخاللها المجموعة ل
 

 
 قروض وسلفيات - عةالمتوق االئتمانية  لخسائرا اسيق 

ة الحالية  انية. يتم قياس الخسائر االئتمانية بالقيمئتمهي تقديرات مرجحة للخسائر االالمتوقعة  يةاناالئتم الخسائر
 د،لعقركة وفقا  لللشة تحقلمسية اة لجميع العجوزات النقدية )أ  الفرق بين التدفقات النقديدالنق تجوزالجميع الع

 تتوقع المجموعة استالمها(.فقات النقدية التي دوالت
 

 ي لألصل المالي. بسعر الفائدة الفعل ةمان المتوقعخسائر االئت يتم خصم
 لمص لحات للمتغيرات التالية: يكل اهي ه ةعخسائر االئتمان المتوقس المدخالت الرئيسية في قيا

 ؛  ادالسدخلف عن • احتمالية الت
 ؛  دوث تخلف عن السداد حالة ح ي ة فالمتوقعائر خسلا• 

 . دعن السدا  عند حدوث تخلف• التعرض 
 

 خرى. يتم تعديلها لتعكسألائية م ورة داخليا والبيانات التاريخية اومات عموما من نماذج إحصذه المعلوتستمد ه
 ح أعاله. ية كما هو موضت ت لعمعلوما
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                           2019ديسمبر   31المنتهية  في  ةمالية الللسن

 
 بع(امة )يتبية الهات المحاسالسياس. 3
 

 وبات المالية )يتبع( للمواد(  الموجودات 
 

التقييم أساس نماذج  لتي يتم حسابها علىاين، ومعيخ يرات في تارتقدي د هسدان التقديرات احتمالية التخلف ع
لة والتعرضات. تستند لمختلف فئات األ راف المقابم أدوات تصنيف مصممة وفق ا ستخدابا م تقييمهاائية، ويتصاإلح

 تکون متاحة،ما يثوح ية.ونوعتشتمل على عوامل كمية  انات المجمعة داخلي ا والتيى البيئية إلاهذه النماذج اإلحص
رکات الکبيرة. إذا قام  ن الش ء ماد للنظراف عن السدل حتمالية التخسوق الستخالص ااستخدام بيانات ال أيضا   کنيم

التخلف عن   اليةير احتمفي تقدتغيير  ل بين فئات التصنيف، فإن هذا سيؤد  إلىف المقابل أو التعرض بالتنقال ر
للتعرض  ق التعاقديةار في آجال االستحقبالنظ اددلسا التخلف عن ليةتمااحف يكاليتم تقدير تد المرتب . السدا
 رة.لمقدالمسبق ات الدفع دالومع

 
محتملة إذا كان هناك تقصير. تقوم ة الارسخم الحج  وث تخلف عن السداد هوالخسائر المتوقعة في حالة حد 

ت ضد  با الريخ معدالت االسترداد للمی تااء علبنف موعة بتوقع الخسائر المتوقعة في حالة حدوث تخلمجال
  ل والضمان وأقدمية الم البة حدوث تخلف في الهيك في حالةعة سائر المتوقر نماذج الخأل راف المقدرة. تنظا

ا ال يتجزأ ستردااف ليتكال ووصناعة ال رف المقاب األصل المالي. يتم إعادة تقييم  مند أ  ضمانات تعتبر جزء 
رات، لتعكس قراض العقاهات االقتصادية، وإليناريولسف اي حالة حدوث تخلف لمختلعة فالمتوق رتقديرات الخسائ

عدل الفائدة  دام مخستباوم مخصساس التدفق النقد  العقارات. يتم احتسابها على أمحتملة في أسعار ال لغيرات االت
 الفعلي كعامل الخصم. 

 
جموعة  لمد االتخلف عن السداد. تستمالة قع في ححدوث تخلف عن السداد التعرض المتو دالتعرض عن ثلتم

لمحتملة للمبلغ الحالي  ف المقابل والتغييرات ارالي لل من التعرض الح ف عن السدادالتعرض عن حدوث تخل
من أصل مالي هو إجمالي   لسدادا التعرض عند حدوث تخلف عن لك اإل فاء. إن ي ذبما فقد المسموح به بموجب الع

على   السدادوث تخلف عن تمل التعرض عند حدشيلية، ماال امات اإلقراض والضماناتلتزلنسبة إلقيمته الدفترية. با
والتي يتم تقديرها بناء  د، العق وجبة التي يمكن سحبها بمى المبالغ المستقبلية المحتملحوب، باإلضافة إلسبلغ المالم

 وثحد التعرض عند، يتم تحديد اليةصول المتوقعات المستقبلية. بالنسبة لبعض األتاريخية والاللمالحظات على ا
باستخدام تقنيات لة في نقا  زمنية مختلفة مض المحتنواتج التعر منة وضع مجموعمن خالل  عن السدادتخلف 
 ناريو واإلحصاء.السي

 
 مبسط(:ال هج نلاالذمم المدينة ) - متوقعةاالئتمانية الئر الخسا اسقي

الفرديين ، والتي   من العمالء نةمديمم الن المتوقعة للذاالئتماخسائر  تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصة لقياس
 الصغيرة.دة صرأل من ا ى عدد كبير جدا  تشتمل عل

 
على أساس  ’roll rate (Net-flow)‘فق(" لتدي ااف )ص حرجالتدتُحسب معدالت الخسارة باستخدام  ريقة "معدل 

ائر يتم بواس ة اع خساسترج. قبة في اعمار الذمم المدينةالتخلف المتعات ور الذمم المدينة خالل مراحل  الحتما
تعرضات على اساس خصائص مخا ر صلة للحسب منفالت ور ت معدالت .ئر التاريخيةسابات معدالت الخساتحا

    اإلئتمان.
 
يتم تعديل هذه ى مدى السنوات الخمس الماضية. عل ليةن الفعالئتمااة سارجربة خة تستند إلى تسارخالت دالمع
الظروف وية ع البيانات التاريخالتي تم خاللها جم قتصادية خالل الفترةاال ظروفلمعدالت لتعكس الفروق بين الا

بلي لمستقال عدي. يعتمد التينةالمد مذملل قعمتوال قتصادية على مدى العمرألوضاع االوعرض المجموعة لالحالية 
التجارية  ية وتصادروف االق نظر اإلدارة حول الظ الج وجهة لتي تعوعية الخسارة على ب اقة نقا  نت اداللمع

 .المستقبلية
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     ية الموحدةايضاحات حول البيانات المال
 البحرينيةبآالف الدنانير                                                             2019مبر يسد  31منتهية  في ية اللماالنة للس

 
 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(. 3
 

 م(نوك )النهج العاقدية وأرصدة البنال -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
فترات االستحقاق  عكسوي شهرا 12لمدة ة قعتومة اللى أساس الخسارل عدعالمد النقتم قياس انخفاض قيمة النقد وا

استنادا  إلی التصنيفات  مخا ر ائتمان منخفضة يهالد لنقد المعادلقدها واعة أن نموعرضات. ترى المجالقصيرة للت
 لة.ة لأل راف المقابياالئتمانية الخارج

 
 أصول مالية متعثرة

 رعتبي. متعثرةرجة بالتكلفة الم فأة ة المدالماليت داجووما إذا كانت الم ة بتقييمالمجموع تقوم كل تقرير،في تاريخ 
ية المستقبلية المقدرة لألصل  النقد قاتتدفاللى تأثير ضار ع له ،  وقوع حدث أو أكثرند " عمتعثرااألصل المالي " 

 ا:هالتي يمكن مالحظتالتالية لبيانات ا متعثرةمانية المالي ذو قيمة إئتعلى أن األصل   . تتضمن األدلةالمالي
 

 المصدر؛  يرة للمقترض أوة مالية كبوبصع •

 ؛يوما   90جاوز التخلف عن السداد أو تثل قد معخرق ال •

 ك؛ المجموعة غير ذل لمجموعة بشرو  ال تعتبرهال امن قب فة كلة قرض أو سلية هإعاد •

 رى؛ أو مالي أخى إعادة تنظيم المقترض في اإلفالس أو إل يتعرضأن من المحتمل  •

 لمالية. الصعوبات ا بببس ناضمللاختفاء سوق نش   •
 

 يالمال في بيان المركز قعةمتولعرض خسائر االئتمان ا
 فترية لألصول. ة الم فأة من إجمالي القيمة الدسة بالتكلفمقاال يةاللمللموجودات ا  ئرسايتم خصم مخصصات الخ

 
 الشطب

رى أنه ال توجد أسس  عندما ت يا (،ئزج وأ لمالية )إما كليا  جودات اية للموالقيمة الدفتر تقوم المجموعة بش ب إجمالي
لمش وبة المبالغ ا فإنذلك، ومع المش وبة. الغ المبتردادات جوهرية من تتوقع المجموعة أ  اس. ادتردسواقعية لال

 لمستحقة. اد المبالغ ا المجموعة السترد اءاتاالمتثال إلجرتنفيذية بغرض يمكن أن تخضع إلجراءات 
 

  األخرى نةديالم الذمم التجارية والذمم
فاض انخ ها مخصصوما منة، مخصلقيمة الم فأس بايمة العادلة، وثم تقابالقلية وم احتساب الذمم التجارية بصورة أتي
   د مراجعة كل رصيد على حده.صيلها بعوك في تحالمشكاألرصدة  مة. يتم احتساب مخصص انخفاض قيمةلقيا

 
 
 16رير المالية اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقا(  هـ
 

. ونتيجة لذلك ،  2019يناير  1األولي في  قالت بيخ اريبت ( 16)عداد التقارير المالية رقم إلولي  لمعيار الد بقت المجموعة ا
   .ناهإليجار على النحو المفصل أدقامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية لعقود ا

 
، والذ  بموجبه يتم االعتراف ر رجعيباستخدام النهج بأث ( 16)لمالية رقم عداد التقارير اإل بقت المجموعة المعيار الدولي  

ن المعلومات بيافإن . وبناء  على ذلك ، 2019يناير  1في التي تم اإلحتفاظ بها اكمية للت بيق األولي في األرباح باآلثار التر
والتفسيرات ذات الصلة. فيما ( 17)ولي ق ا ، بموجب معيار المحاسبة الدساب عنها اإلبالغكما تم  2018ة لعام  ة المقدمرنقاالم

 لمحاسبية.يلي تفاصيل التغييرات في السياسات ا
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                                                                    (.ب.مشالتجارية ) التسهيتلل البحرين شركة
  

     الموحدةالمالية حات حول البيانات ضااي
 ةينيبحربآالف الدنانير ال                                                           2019ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 يتبع(امة )هلا  ةيباسلمحا اتس. السيا3
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية
 

، أو يحتو   إيجار هو عقد العقدو .لى عقد إيجارأو يحتو  ع  إيجارعقد  دلعقإذا كان ا عند بدء العقد ، تقوم المجموعة بتقييم ما
. لتقييم ما إذا كان العقد يحمل تعويضام أصل محدد للفترة الزمنية مقابل استخد في ي التحكمل الحق ف، إذا كان العقد يحميهعل

 : الحق في التحكم في استخدام أصل محدد ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان
أو  ا مادي اشكل صريح أو ضمني ، ويجب أن يكون متميز  ك بذل أصل محدد ، وقد يتم تحديد  العقد على استخدام و ني -

 ؛ ل كبير كل قدرة األصل المميز مادي ا. إذا كان لدى المورد حق بديل جوهر  ، فال يتم تحديد األصلبشك يمثل
 ؛ والل فترة االستخدامخ إلى حد كبير األصل مداتخ سا منيحق للمجموعة الحصول على جميع المزايا االقتصادية  -
ق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرار األكثر صلة  حبهذا ال المجموعةعة الحق في توجيه استخدام األصل. تتمتع جموللم -

صل  ألا داماستخ غرض وبتغيير كيفية استخدام األصل وأل  غرض. في حاالت نادرة حيث يكون القرار بشأن كيفية 
 م األصل إذا: استخدا موعة الحق في توجيه، يكون للمج مسبقا   محدد ا

 ؛ أويحق للمجموعة تشغيل األصل -
 عة األصل ب ريقة تحدد مسبق ا كيف وأل  غرض سيتم استخدامه. وصممت المجم -
 

قود المبرمة أو التي تم على الع (16)تم ت بيق التعريف الجديد لعقد اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 . 2019ير ينا 1تغييرها في أو بعد 

 
المقابل في العقد لكل عنصر تأجير على   وزيع، تقوم المجموعة بتعنصر تأجير  ضمنيتدء أو إعادة تقييم العقد الذ  عند ب

ت  ها ، اختارفي ا  مستأجر المجموعة نكوتتي الي بانبالنسبة لعقود تأجير األراضي والمأما أساس أسعارها المستقلة النسبية. 
 واحد.تأجير كعنصر تأجير وحساب مكونات التأجير وغير ال المؤجرةونات كالمبين  فصلالالمجموعة عدم 

 
  قياسال
 

 تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئي ا منذتعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزامات اإليجار 
 فة ، والذ  يشمل: كللتبا
 اللتزام اإليجار ؛اس األولي القي بلغم -
 ا منها أ  حوافز إيجار مستلمة ؛ ، م روح   أو قبلهتاريخ البدء دفعها في ات إيجار يتم أ  مدفوع -
 أ  تكلفة مباشرة أولية يتكبدها المستأجر ؛ و -
 وجد عليه. الموقع الذ  تصل األساسي أو األة عادوإزالتها ، أو الست سياألصل األساالتكلفة المقدرة لتفكيك  -
 

ى نهاية نهاية العمر اإلنتاجي ألصل  يخ البدء إلالحق ا باستخدام  ريقة القس  الثابت من تار حق االستخدامقيمة يتم إهالك 
عقد  ة مداس حق االستخدام أو نهاية مدة عقد اإليجار. يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر ألصول حق االستخدام على أس

 اإليجار.
 

. يتم خصم  ي تاريخ البدءيتم قياس التزام اإليجار على أنه القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية التي لم يتم دفعها ف
 ر ما يلي:التزامات اإليجال شم. تمدفوعات اإليجار بناء  على معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة 

 ؛ ات الثابتة المضمنةفي ذلك المدفوعلثابتة ، بما مدفوعات اال -
كما في تاريخ   ؤشر أو المعدلمدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ، تقاس في البداية باستخدام الم -

 ؛البدء
 ية ؛بقمتال المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة -
 ؛ من ممارسة هذا الخيارلى يقين معقول نت المجموعة عاء إذا كاالشرخيار ممارسة سعر  -
 ؛ ور التمديدمدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت المجموعة على يقين معقول من ممارسة خيا -
 بكر.عدم اإلنهاء المن م قولغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على يقين مع -
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                                                                     التجارية )ش.م.ب( تللتسهيال ينالبحر كةرش
  

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ةينلبحريالدنانير ا الفبآ                                                           2019ديسمبر   31مالية المنتهية  في ة السنلل

 
 (مة )يتبع. السياسات المحاسبية الها3
 

ا يكون هناك تغيير في تخدام  ريقة الفائدة الفعلية. يتم إعادة قياسها عندملم فأة باسإليجار بالتكلفة ا التزام ا يتم قياس
 مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل ، إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع

 خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء. ختارت ستما إذا كانت المجموعة تقييم و إذا غيربقية ، أة المتموجب ضمان القيمب عهدف
 

يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه ال ريقة ، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام ، أو   عندما
 ى الصفر.ق االستخدام. إلية ألصل حالدفترالقيمة  رة إذا تم تخفيضسالخو ايتم تسجيلها في الربح أ

 
 خزونالم  (و

 بموجب الغيار ق ع تكلفة ديد حت اقل، وقد تم أيهما استردادها مكنالم مةبالقي او لفةالتك بسعر قيم مخزون السيارات
  الشحن وأجور ءارالش ة  على سعرلفتكال محددة. تشتمل أسس جببمو تم تايارللس زون، وبالنسبةموال المتوس   ريقة

مخزون  يظهر ال ضع الحالي. شراء حتى وصول المخزون للموقع والوبال  ةمرتب أخرى  مصاريف  وأية جماركلا ورسوم
كات متلوالم راضييتم إدراج مخزون األ دادها، أيهما أقل.كلفة أو القيمة الممكن استرتن األراضي المحتفظ بها بالم

لكات من المخزون إلى الممتالحق دة تصنيف العقار في وقت . يتم إعا قق ، أيهما أقلابلة للتحمة الققيالفي بالتكلفة أو صا
المخزون إلى الممتلكات والمعدات عند التغيير  نتغيير فعلي في االستخدام وإعادة تصنيفه ماالستثمارية إذا كان هناك 

 في نية االستخدام. 
 

   معداتت وعقارا  ( ز

   االحتساب

 .ة ناتجة عن انخفاااض قيمااة الموجااوداتارخس  م وأتراكالك المهاالستمنها حا  فة م روبالتكل لعقارات والمعداتار تظه
يتم تعديل المركز المالي ويتم تعديلها إذا ت لب ذلك. اريخ تفي  ة الباقية للموجودات وعمرها االفتراضيتتم مراجعة القيم

ة لالسااترداد ابلاا قلها اقيمتكبر من ت أجوداللموترية ة الدفنت القيمالسترداد إذا كال لةقابالقيمة المقدرة ال الىترية الدفالقيمة 
 المقدرة.

 

تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس أصل حق االسااتخدام مباادئي ا  منخدام والتزامات اإليجار تعترف المجموعة بأصل حق االست
عالجااات ء بعااض المإلجاارايمة ويااتم في القر انخفاض ائخسم وهالك متراكست  إا أناقص  لفة التك، وبعد ذلك بالتكلفةسعر ب

 جار.ات اإلياللتزام
 
 

   االستهالك
 ك علااى األرض.هالب اسااتاتساا اح . ال يااتم صاالأ لكل ضياالفترا العمر بحس الثابت القس  ب ريقة يحتسب االستهالك

  ي :صول فهو ما يلتراضي المتوقع لالفإلر اعمال
 

  سنة 35  – 15    يبانالم
 سنوات 6 - 3   اتمعدوال ركيباتث والتاثاأل
 سنوات  4   المملوكة اتيارالس
 سنوات 6 -4   ؤجرةمارات السيلا

 فترة اإليجار  على                     دام            حق االستخ
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                                                                     التجارية )ش.م.ب( تللتسهيال البحرين كةرش
  

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ةينالدنانير البحري الفبآ                                                            2019ديسمبر   31 في مالية المنتهية ة الللسن

 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(3
 
 

 
 ارات استثماريةقع  (ح

المال أو  أو لزيادة رأس  ل إيجار  متكررلحصول دخإما ل الشركةها ت تحتفظ بعقارا  عبارة عن عقارالر ثمااالست
ا في هللشركة. وال يتم استخداماد  عتيبيع في إ ار النشا  التجار  االعرضها لل ، وال يتماإلثنين معا  على حد سواء

 ستهالك.صا االفة ناقتكلال عقارية بسعرستثمارات الاال اسقيتم إدارية. ي  ت أو ألغراضدمالخ و اع أانتاج أو توريد السل
 

 االستهالك 
 مرالثابت على مدى الع أساس القس على سارة أو الخ خلفي بيان الد االستثماريةالعقارات  م تحميل استهالكيت
 لي:ا يكم ة يرامتثفتراضي للعقارات االساال العمرك على األراضي.  ساب االستهالتوال يتم اح فتراضي للعقار.الا
 

 نة س 35 – 15 يبانالم
 تسنوا 4 لمعداتاو تركيباتث والاألثا

 
 
 االقتراضتكاليف   ( ط

حتساب تكاليف االقتراض تم ال. يشراء أو بناء أو تأسيس أصل مؤهمباشرة ب اض المرتب ةيتم رسملة تكاليف اإلقر
 شأ فيها. التي تنة  سنال فيرة خسا خرى في بيان الدخل أو الألا

 

 هم األس أرباح   (ي

تم فيها الموافقة عليها من قبل في الفترة التي يمن الم لوبات صيصات األخرى ضهم، والتخب أرباح األستستح
 مساهمين.ال

 

 اإلصدار  وعالوة القانوني ياطياالحت  (ك

 من  %10 أدنى حدع كاستق ا يتم ،اريةتجال كاتالشر قانون ألحكام  ووفقا ألمكة ارللش األساسي النظام ألحكام  بقا
من ذلك  المال )وتستثنى رأس من % 50االحتيا ي  اهذ غيبل حتى القانوني تيا يحاال ىلإ لهوتحوي األرباح صافي
 عليها القانون.  خاصة نص تفي حاال إال للتوزيع قابل رغي ياالحتيا  وة اإلصدار(. إن هذاعال
 
ن  صلة مريني المحدينار بح 4,282 اإلصدار البالغة  وةعالصافي  تم إضافة  ،التجارية الشركات نوناق ماحكأل قاوف

أسهم حقوق   رح من المحصلةني كصافي المصروفات بحري دينار 21,010ومبلغ  1993 االكتتاب العام في عام
 ي.نونلقاي اتيا حإلى اال 2009رحها في أكتوبر  أفضلية التي تم 

 
 االحتياطي العام (  ل

توجد أ    . اللعاما ي اة إلى االحتيمحددل مبالغ يدارة يتم تحوإلا ومقترحات مجلسة ركللش  بقا  ألحكام النظام االساسي 
 لجمعية العمومية السنو .اع امم التخصيصات بعد موافقة المساهمين في اجتتت   ي العام.من توزيع االحتيا قيود تحد

 
 
 عات لتبرا طيااحتي  (م

  زم به لغ غير الملتذ  يمثل المبحتيا ي، والإلى هذا االأرباح السنة  م تحويل مبلغ مندارة، يتجلس اإلتوصية م بناء على
 ن.ية بعد موافقة المساهميرلتبرعات واألعمال الخيصص اومخ
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                                                                       التجارية )ش.م.ب( لتسهيالتل البحرين شركة
  

     لموحدةلمالية احات حول البيانات اضااي
 البحرينيةر بآالف الدناني                                                            2019ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 (بعالهامة )يتالسياسات المحاسبية . 3
 
 مالال رأس  (ن

 األسهم العادية  

  لعادية سهم ادار األبإصباشر  ة بشكل مية المرتبف اإلضافليكاتيتم احتساب ال. كحقوق ملكية لعاديةاألسهم ا تصنف
 ق الملكية.حقو كاستق اع من

 
 أسهم خزينة

ردة حتى يتم مستأسهم تظهر كلمصاريف المتعلقة بها والشركة المعاد شرائها وهم اة أسية بتكلفيتم تخفيض حقوق الملك
 لكية.ضمن حقوق الم رئأو الخسااألرباح ب ساتها أو إعادة إصدارها الحقا  يتم احغاؤها. وفي حالة بيعإل

 
 تحوط التدفقات النقدية  (س

 هيواألدوات المالية المشتقة  لتدفقات النقدية. وتشتمت الغيرابذبات تادل معدل الفائدة في تذتب ستخدامابالمجموعة  تقوم
  لةود اآلجت والعقمالالعفرق د قوعدوات المالية أو المؤشر وتشتمل على من واحدة أو أكثر من األتق قيمتها تش قودع

شتقة على  الم اليةوات المبداية احتساب جميع األدجنبية. يتم لعمالت األوعقود تغ ية ا معدالت الفائدةد مبادلة وعقو
ب القيم العادلة. يتم احتساب م إعادة قياسها بموجعقود ومن ثم يتال رامبإتاريخ وهي القيمة العادلة في  أساس التكلفة

 . النقدية والفعالةي التدفقات لتذبذبات فة مالية لتغ ية االمعينة كأداالمشتقة  اليةألدوات المالعادلة ل يمةالق فيت االتغير

ساهمين كبند ية في حقوق المتغ ال ي احتيا خر ويعرض فيالشامل اآل لي ة بذلك في بيان الدخ المحا ر سبة للمخالنب
أخرى  رى أو م لوباتوجودات أخخر كملشامل اآلن الدخل ابيافي ة ققلمحيتم احتساب األرباح والخسائر غير امنفصل. 
 ن الدخل  موات المشتقة المحتسبة لألدارة أو الخس الجزء الفعلي من الربح ي. يتم حذف لمركز المالفي بيان ا

  ارةالخسو بحالرتدفقات النقدية المغ اة تؤثر على فس الفترة حيث أن الأوالخسارة في نبح الر ييضمن فمل اآلخر وشاال
مكاسب اسبة التحو ، فإن أ  المؤهلة لمحالتحو  غير  لنسبة لمعامالتد تحو . أما بااآلخر كبنلشامل الدخل ا في بيان

 أو الخسارة. لى بيان الربح  ة إاشربمترحل  و ألداة التحة العادلة متجة عن تغيرات في القير ناخسائأو 
 

وعندها تبدل التعيين أو التنفيذ أو  و اإلنهاءلبيع أهاء أو اند االنتو عو  أتحالبة ستوفي أداة التحو  شرو  محاسال ت عندما
يا ي حتمعروض في ااآلخر وال لة في بيان الدخل الشامراكمالمتالخسائر  حو . تبقى األرباح أومحاسبة الت تتوقف

 ية ب على تغحتسالم لغمبال على األرباح والخسارة. يتم تحويل تؤثر الصفقة المتوقعةن الحقوق حتى ضم حو تلا
 عند احتساب الموجود. ية للموجود لقيمة الدفترالشامل اآلخر لفي بيان الدخل ر المالي جود غيالمو

 
ح والخسارة. في  باشرة في الربل مشاملا ل في بيان الدخل سجالرصيد الم يتم احتساب ، ول الصفقةع عدم حصعند توق
س الفترة التي يؤثر فيها ي نفالخسارة فلربح وامل في ا لدخل الشن ابيا فية تسبت األخرى يتم تحويل المبالغ المحالحاال

 والخسارة.على الربح  البند المغ ى
 
 ض القيمة للموجودات غير المالية انخفا  (ع

ن ي إلتحديد دالئل انخفاض القيمة والت ( في نهاية كل عاماه3ة )إيضاح رقم اليالم تالدفترية للموجودا ةيمجعة القاتتم مر
يمة الدفترية أل  أصل من  إذا فاقت القر انخفاض القيمة وتحتسب خسائ لموجودات.ر قيمة اا تقديد بموجبهتحددت يوج

 .الخسارة  أو ربحال  ناه الخسائر في بيهذ سجلفاض، وتخد االنقيمتها التقديرية الناتجة عن تحديول األص
 

 
  التأمينية عناف الم تكاليف  (ف

 العامة الهيئة أنظمة حسب تهاتغ ي يتم البحرينيين بالموظفين الخاصة رىاألخ االجتماعية والحقوق التقاعد حقوق ان
 ثابتة مئوية نسبة أساس على  عاملينوال جموعة الم من شهرية اشتراكات يلتحص اهبجوبم يتم والتي  االجتماعي نأميتلل
  المالية رقم د التقاريرعداالدولي إللمعيار حسب ا دةة محدمساهم مثلتي هذه الخ ة، تراك المجموعة فشا. اتبالرو من
 .عند استحقاقها فوكمصرظفين وتسجل هذه االشتراكات حقوق المو - (19)

 
 



31 

 

                                                                       التجارية )ش.م.ب( لتسهيالتل حرينالب شركة
  

     لمالية الموحدةلبيانات احات حول اضااي
 البحرينيةر بآالف الدناني                                                           2019ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 (بع)يتالهامة السياسات المحاسبية . 3

 )يتبع( التأمينية عنافالم تكاليف  (ف
 

 عمللا ننواق لنصوص وفقا   الخدمة نهاية مكافأة المدة محددة عمل بعقود يعملون الذين نبجاألا ونفظالمو يستحق
 على واحتسابها االلتزامات هلهذ صصمخ بحتساا تموياألخرى.   والعالوات اتبوالرو دمة الخ  مدة أساس  ى عل البحريني

حسب   منافع محددةخ ة  ستحقاقاتاالصص خمويمثل . المركز المالي بتاريخ الموظفين جميع خدمات إنهاء تراضاف
 قوق الموظفين. ح - )19(داد التقارير المالية رقم ولي إلعيار الدالمع

 
 الموظفينخطة توفير (  ص

   ىتصل ال  بنسبةالمجموعة لموظفون وموظفين والذ  من خالله يساهم اار  للاختيفير برنامج تو المجموعةيتوفر لدى 
ي  على المبلغ التراكمي لإلدخار. ف ا  ية حاليفائدة سنو% 4.5. يتم احتساب معدل  فينموظلاشهرية ثابتة من مرتبات  10%
مة المجموعة وجميع الفوائد ة مساهوحص لها لمساهمة الكاملة له /الموظف ا، يستحق ةتقاعد أو الوفااالستبعاد او ال ةالح
 كتسبة على أساس سنوات الخدمة.الم

 
 ذمم تجارية دائنة وأخرى ( ق

 الحقا  بالقيمة الم فأة.وتقاس  العادلة بالقيمة  ذمم تجارية دائنة وأخرىاليل تسج ميت
 

 
 ات الصادرةوض ألجل والسندرقلا ( ر

س الحقا  بالقيمة الم فأة دلة زائدا  تكاليف الصفقة وتقامة العا لقيئد بالسندات ذات الفواقروض ألجل واتسجيل ال يتم
 علي. ام معدل الفائدة الفدباستخ
 

   ما في حكمهد والنق(  ش

هر ثالثة أش لتي تستحق خاللع لدى البنوك ائادولوا مه من النقد في الصندوق وأرصدة غير مقيدةوما في حكيتكون النقد 
فقات  دالقيمة العادلة. لغرض بيان الت خا ر التغيرات الغير جوهرية فيتخضع لمتي ، والمن تاريخ االستحواذ أو أقل

 والسحب على المكشوف.د المقيد حكمه كصافي من النق ما فيود  نقال ، يتم عرض النقدية الموحد
 
 العائد لكل سهم(   ت

اح األساسية بتقسيم من األربم ة السهالعادية، ويحتسب حص ي األسهمسي لحاملاعن الربح األس لمجموعة معلوماتا مدتق
  م العادية دد األسهالموزون لع لمعدلاى عل مللشركة األملة األسهم العادية حأو الخسارة للفترة العائد إلى  صافي الربح

  ى المساهم االعتياد ترتبة علسارة المخيل الربح أو العلى السهم بتعد ضفخمال يتم تحديد العائد المتداولة خالل السنة. 
 د على السهم.ئؤد  إلى تخفيض العاالمحتمل أن تن لعدد أسهم المصدرة والتي من الموزو  وسالمتو

 
 ة التشغيليةاعيالقط المعلومات( ث

 مصروفات يتكبدو أ اداتيرإ قد يدر والتي يةتجار أنش ة في بالمشاركة ويقوم المجموعة من ءجز هو التشغيلي اعالق 
 لنتائجا  جميع مراجعة يتم  . المجموعة  في  آخر  ق اع أ   مع تتم التي ياتلعملات اوالمصروف اإليرادات تلك نوتتضم
 اله للتي أدائها وتقييم الموارد تخصيص شأن قرارات ب التخاذ  التنفيذ الرئيس لقب من مظمنت وبشكل للق اعات التشغيلية

 .ةمنفصل مالية اتلوممع
 
 المخصصات( ج

ية  ل تدفق منافع اقتصادمحتمال نم هنتزام حالي قانوني أو متوقع وألخصصات إذا كان على المجموعة أ  ا يتم إثبات الم
 امات. لسداد تلك االلتزخارجية 
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                                                                     التجارية )ش.م.ب( التهيللتس رينالبح شركة
  

     لمالية الموحدةايضاحات حول البيانات ا
 حرينيةلبآالف الدنانير اب                                                          2019يسمبر د  31في   ةتهينة المنة الماليللس
 
 

 يةلإدارة المخاطر الما  .4

 ونظرة عامة دمةمقال

 : تيةاآلمالية األدوات الجة استخدام  مخا ر نتيعرض المجموعة للتت
 
  مخا راالئتمان •

   مخا ر السيولة •

  ر السوقخا م •

 مخا ر التشغيل •
 
والسياسات  افاألهدإضافة إلى  ،أعاله اإليه لمشارة امجموعض لها التتعر التي الجزء للمخا رهذا  يعرض

 ر. ة المخا جموعة لقياس وإدارالم ذهاخواإلجراءات التي تت
 
 لمخا ر ر إدارة اإ ا

عة، وذلك لوضع الضواب   تواجه المجموتي ال ا ر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخا رارة المخسياسات إد ضعتو
مراجعتها إن سياسات وأنظمة إدارة المخا ر تتم  التقيد باألنظمة المقررة.ا وعليه للسي رة اسبةنة المالعامواأل ر 

 المعروضة.   والخدماتوق والسلع ي أوضاع الستغييرات فى مع ما ي رأ من دور  بحيث تتماش لشكب
 

إدارة المخا ر ومراجعة   تجراءاات وإى عملية متابعة االلتزام بسياساإلشراف عل  موعةلمجتتولى لجنة التدقيق با
يام  س اإلدارة في الققيق التابعة لمجلالتد اعدة لجنة ر. وتقوم دائرة التدقيق الداخلي بمسالمخا  ار إدارة كفاية إ
 . لجنة التدقيق واإلدارةمع ة النتائج تتم مناقشو  ة إليهافها الموكلبوظائ

 
 ئتمانمخاطر اال   . أ

ي تنشأ من عدم مقدرة أحد العمالء أو أحد أ راف األدوات مالية للمجموعة التلارة االخس مخا ر االئتمان هي مخا ر
والقروض  النقد وما في حكمه  في مانئتاللمخا ر ا تتعرض المجموعة .زاماته التعاقديةتباللى الوفاء المالية ع 

 . للموجودات الدفترية لقيمةا هي القصوى مخا ر االئتمان. األصولوغيرها من  التجارية المدينة الذمموالسلفيات و
 

 إدارة مخا راالئتمان
 

 من اآلتي :إ ار إدارة  مخا راالئتمان للمجموعة يتض

 .االئتمانية سهيالتالت لى وتجديدوحدود للمصادقة ع هيكل للصالحيات  عوض •

ت تسهياللى الوالحدود قبل ان تتم المصادقة عالصالحيات  لهيكل ئتمان وفقا  وتقييم تعرضات مخا ر اال مراجعة •
 . إن تجديد ومراجعة التسهيالت خاضعة إلجراءات المراجعة ذاتها المع اة للزبائن.

 . اضرإلقيع أنش ة اتنو •

تراتيجية سإل ومراجعة الحدود وفقا   ر المتعلقة باال رافللمخا رض عبحدود التاللتزام المستمر مراجعة مدى ا •
 لبات السوق.المخا ر وتقدارة إ

 
على هذه القروض    ر االئتمانلى المستوى المحلي. وتدار مخاات علشركلألفراد وا والسلفيات  منح كافة القروض ت

ناية. يتم تقييم الجدارة االئتمانية لكل ددة بعمح لسياسات وإجراءات ائتمانية راقب بصرامة وفقا  ت بفاعلية وتاوالسلفي
ن. كما أن  ئتمااال تقرير مركزالتي تتضمن مراجعة شاملة لكل المعلومات و يالت وإجراءقبل إقرار التسه ضقترم

ا  إجراءات حد. توجد هناك أيضالمقترض الوا بحرين المركز  بخصوص سقفقبل مصرف الالمجموعة ملزمة من 
كذلك   ثر تفصيال .اقبة ومراجعة أكرملب تعرضات المخا ر في مرحلة مبكرة، والتي تت تحديد ن للمراجعة االئتما

راقبة مخا ر ائتمان قانونية( لمذلك اللجوء إلى اإلجراءات ال ا في)بم واالستردادة للمتابعة توجد هناك إجراءات مناسب
 ض والسلفيات.والقر
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                                                                    التجارية )ش.م.ب( هيالتللتس البحرين شركة
  

     الموحدةلمالية البيانات احول احات ايض
 حرينيةبآالف الدنانير الب                                                          2019يسمبر د  31في   ةتهينة المنة الماليللس

 
 مالية )يتبع(.  إدارة المخا ر ال4

 
 ر االئتمانالتعرض إلى مخا 

أو   ت للمخا ر من قبل مدين واحداضتعرر  لمخا ر االئتمان الناتجة عن الركيز جوهأل  ت رضة المجموعة غير مع
العوامل األخرى.  االقتصاد أواماتهم أن تتأثر بالتغيير في التزاء بم على الوففسها كقدرتهمدينين يحملون المواصفات ن

 االئتمانية.لمجموعة ليات اوعمقيق دور  للوحدات التجارية الداخلي بإجراء تدئرة التدقيق اتقوم د
 

  بالغالم لية ناقصا  وجودات الماالقيمة الدفترية اإلجمالية للمخا ر االئتمان بالرجوع إلى ملها وتقيس المجموعة تعرض
القروض  إئتمان صى للتعرض لمخا ر إن الحد األقو، إن وجدت. في القيمة اضسائر اإلنخفالعادلة والفائدة المعلقة وخ

 .في القيمة اإلنخفاض صمخصم روحا  منها اإليرادات المؤجلة ولدفترية قيمة اال والسلفيات هي
 

ر باإلجمالي، غ أدناه تظهة الم فأة. المباللتكلفالمقاسة بالية جودات الماالجدول اآلتي يقدم معلومات عن جودة اكتمال المو
 . غير ذلك  ذا ذكرإ إال
 
 
 

ديسمبر  31  
2019 

ديسمبر  31 
2018 

      
       قيمة بشكل خاص م –رحلة الثالثة الم

 1,724  3,081  اليإلجمالمبلغ ا
 (967)  (1,984)  االئتمان المتوقعة ص خسائر مخص

 757  1,097  صافي المبلغ 

     
     مقيمة بشكل جماعي   –ثة ية والثالانولى، الث مرحلة االال

 291,580  275,700  شهرا   12 –ولى اال المرحلة 
 17,117  41,626  ليس متعثر عن السداد  –ياة مدى الح –المرحلة الثانية 

 22,212  28,268  متعثر -دى الحياة  م –المرحلة الثالثة 
 (16,863)  (21,402)  المتوقعة مان خسائر االئت مخصص 

 314,046  324,192  في المبلغ صا

 314,803  325,289  قروض والسلفيات للعمالء  لصافي ا
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                                                                  ة )ش.م.ب(التجاري للتسهيالت نالبحري ركةش
 

     دةحلموالمالية اانات ايضاحات حول البي
 الف الدنانير البحرينيةبآ                                            2019مبر ديس  31 في نتهية للسنة المالية الم

 
 لمخا ر المالية )يتبع(ا إدارة  .  4

 
 
 القروض المقيمة بشكل خاص -لمرحلة الثالثة ا

ديد مها لتحيامة بشكل فرد  والتي يتم تقيالقيمة لكافة القروض والسلف اله خفاضعلى ان يللسة د المجموعة بدرا تقوم
 اس محدد.انخفاض القيمة على أس

 
 شكل جماعيالقروض المقيمة ب -ة و الثالث لثانيةالمرحلة االولى و ا
ة المدرجة  ماليودات الان المتوقعة علی الموج ثالثة مراحل لقياس خسائر االئتم ن منوج مک بيق نهبت تقوم المجموعة

تنتقل األصول المالية عبر   .خالل الدخل الشامل االخر ادلة من عات الدين المصنفة بالقيمة البالتکلفة الم فأة وأدو
 ولي. ف األاالعتراذ نغيير في جودة االئتمان ملتالية بناء  على التالثالث ا لمراحلا
 

الناتجة عن أحداث  المتوقعة  سائر االئتمانيةهي الخا : شهر 12 المرحلة االولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة •
 التقرير؛ و شهرا  بعد تاريخ 12 غضون حتملة في افتراضية م

ية المتوقعة التي  نئتماائر االخسلهي ا وليست متعثرة: هذه مدى الحياة ة متوقعة خسائر ائتماني –المرحلة الثانية  •
تتضمن األصول المالية التي  المتوقع لألداة المالية.  العمر مدى  ملة علىتنتج من جميع األحداث االفتراضية المحت

انخفاض   وضوعي علىيس لديها دليل من منذ االعتراف األولي ولكن لرة في مخا ر االئتماة كبيهدت زيادش
 يمة.الق

  متوقعةن الاالئتماخسائر انخفاض قيمة االئتمان: هذه هي  -توقعة مدى الحياة مانة ئر ائتمساخ –ثة المرحلة الثال •
تتضمن األدوات المالية   وقع لألداة المالية.المت دى العمرث االفتراضية المحتملة على مالتي تنتج عن جميع األحدا

 في تاريخ التقرير. خفاض القيمةعي على انلديها دليل موضوالتي 
 

 طر االئتماناي مخزيادة كبيرة ف 
نذ االعتراف المبدئي،  مالية قد زادت بشكل كبير مت الوااألداد على عند تحديد ما إذا كانت مخا ر التخلف عن السد

ل  ضرور . ويشمتكلفة أو مجهود غير ن وبدوالداعمة ذات الصلة والمتاحة مات المعقولة المعلوعتبر فإن المجموعة ت
لخبير ان اتماالئوتقييم على حد سواء ، استنادا  إلى الخبرة التاريخية للمجموعة  يلنوعلتحليل الكمي واذلك المعلومات وا

 ت الت لعية.بما في ذلك المعلوما
 

 الل المقارنة:خ نم يرة في مخا ر االئتمان للتعرضحدثت زيادة كبا إذا ديد مالهدف من التقييم هو تح

 ريخ التقرير. معافي تكما   عن السدادالمتبقي من التخلف االفتراضي  العمر •

االعتراف األولي بالتعرض قت الذ  تم تقديره في وقت الو فيق ة التخلف عن السداد المتبقية مدى الحياة لهذه الن •
 رات في توقعات الدفع المسبق(.مناسب ا للتغييكون  عندما)تم تعديله 

 
 مخاطر االئتمان طضب
 تخلف عن السداد الية ايجاد كيف
 
عثر في السداد.  الت وثة حد) اعمار الذمم( بشكل رئيسي مدخالت لتحديد احتمالي يام االستحقاقأ علىبناء  مار الذمماع

سب ح الهر االئتمانية، والتي يتم تحليتعرضات المخا د حول السداوعة بجمع معلومات األداء والتعثر في تقوم المجم
  .على أيام االستحقاق أعمار الذمم بناء  اني ومالئتصنيف الدرجة التلُمقترض، باإلضافة ع المنتج واالمن قة، وحسب نو
قي من المتب راضيتم جمعها وتوليد تقديرات العمر االفتئية لتحليل البيانات التي يإحصا ماذجتستخدم المجموعة ن

 .يام االستحقاقأى عل ذمم بناء  عمار ال أو رور الوقتلم ةوكيفية التنبؤ بتغيرها كنتيج التعرضات
 

ت في عوامل  غيراتوال العالقات بين التغيرات في معدالت التخلف عن السداد ومقارنة تحديد  حليلذا التيتضمن ه
  لف ختثل خبرة التحمل( على مخا ر الوامل األخرى )معض العير بالرئيسية وكذلك التحليل المتعمق لتأثاالقتصاد الكلي 

سية: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وأسعار  يالرئالكلي االقتصاد ضات، تشمل مؤشرات لمعظم التعر عن السداد. بالنسبة
 الة. الفائدة القياسية والب 
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                                                                   )ش.م.ب(ية التجار للتسهيالت البحرين شركة
 

     ة الموحدةلياول البيانات المايضاحات ح
 ةرينيبآالف الدنانير البح                                            2019مبر ديس  31ة  في نة المالية المنتهيللس

 
 يتبع(الية ).   إدارة المخا ر الم4

 
المجموعة بصياغة رؤية "الحالة  تقوم رجية، ية والتنبؤية الخاتنوعة من المعلومات الفعلء  علی النظر في مجموعة مبنا

سيناريوهات التوقعات من  جموعة ممثلةافة إلی ميرات االقتصادية ذات الصلة باإلضللمتغ يتقبلجاه المسالتلة" األساسي
 بالتخلف عن السداد. لتعديل تقديراتها الخاصة ؤات خرى ثم تستخدم المجموعة هذه التنبالمحتملة األ

 

الکمية في  تغيراتلمل احفظة وتشلماسب خا ر االئتمان قد تفاقمت بشکل کبير بحانت مإذا ک ف معايير تحديد ماتختل
 . ما في ذلك الدعم علی أساس التأخر، ب امل النوعية ية والعوالمشروعات الديمقرا

 
عرض للمجموعة تحديد أن التن يمك، العالقةتاريخية ذات ن ، الخبرة البها، وحيثما أمكالخاص  خبرة االئتمانباستخدام 

ن عكس ة معينة تعتبر أنها مؤشرا لمثلها والتي ال يمكينوع ى مؤشراتعل ناءادة كبيرة في مخا ر االئتمان بضع لزيخ
 وقت المناسب.حليلها الكمي في الشكل كامل في تها بتأثير
 

 ستحقاقال يتجاوز تاريخ ا عدودث في ميرة في مخا ر االئتمان يحدوث زيادة كبح كمعايير عامة ، تعتبر المجموعة أن 
ق لم  مستحأقدم تاريخ د األيام منذ احتساب عد بعد استحقاقها من خالل اضية ديد األيام الم. يتم تحيوما   30أصل أكثر من 

 ماح قد تكون متاحة فترة س أ  حديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبارت. يتم يتم استالم الدفع الكامل له
 ض.للمقتر
 

كبيرة في مخا ر االئتمان من خالل المراجعات الدورية  حديد الزيادات المعايير المستخدمة لتتراقب المجموعة فعالية ال
 للتأكد من: 

 ؛  قصيرخا ر االئتمان قبل التعرض للتعلى تحديد الزيادات الكبيرة في مدرة • المعايير قا
 ؛ و يوما   60األصول متأخرة يها نق ة الزمنية التي يصبح ف• ال تتماشى المعايير مع ال

 ( 1المرحلة )من  شهرا   12التخلف عن السداد لمدة بدل الخسارة من التحويالت بين مبرر له في  عدم وجود تقلب غير• 
 .(2  رحلةالم)ى الحياة دالسداد لم لتخلف عناو 
  
الء ق، واالحتفاظ بالعمالسو ، بما في ذلك تغيير ظروف اببز تعديل الشرو  التعاقدية للقرض لعدد من األسويج
ل  قائم الذ  تم تعديبالقرض الن الحالي أو المحتمل للعميل. قد يتم إلغاء االعتراف تدهور االئتماب وامل أخرى ال تتعلقوع
 د بالقيمة العادلة وفقا للسياسة المحاسبية.يعليه کقرض جد و ه ويتم االعتراف بالقرض المعالجشر

 
إليها باسم "أنش ة مالية )يشار  اتالذين يواجهون صعوبء عمالالقروض المقدمة لل ض علىم المجموعة بإعادة التفاوقوت

وعة ، يتم موجب سياسة التحمل الخاصة بالمجم، وبالتخلف عن السداد ليل مخا رالتحمل"( لزيادة فرص التحصيل وتق
اك  هنكان سداد الدين أو إذا ز في ت الحالي إذا كان هناك عجوقلالقرض على أساس انتقائي إذا كان المدين في ا  منح

لشرو  التعاقدية ع بموجب ااك دليل على أن المدين بذل كل الجهود المعقولة للدفن السداد، فهنع خ ر كبير للتخلف
 رو  المعدلة. شمن الوفاء بالية ومن المتوقع أن يتمكن المدين ألصلا
 

و  القرض. تخضع كل  شرديل دفوعات الفائدة وتعقيت متحقاق وتغيير توفترة االسد يتتضمن الشرو  المعدلة عادة تمد
 والشركات لسياسة التحمل.  من قروض األفراد 

 
ذا كان  إعن السداد ما ل للمجموعة ، يعكس تقدير التخلف لتحمة كجزء من سياسة اية المعدلبالنسبة للموجودات المال

لمجموعة إلجراءات ل ابقةسهم والتجربة السالدة واة على جمع الفائة المجموعدرقالتعديل قد أدى إلى تحسين أو استعادة 
عاقدية المعدلة  الت قترض مقابل الشرو الدفع للمكجزء من هذه العملية ، تقوم المجموعة بتقييم أداء  لتحمل المماثلة.ا

 .ةؤشرات السلوكيوتعتبر مختلف الم
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                                                                    تجارية )ش.م.ب(ال للتسهيالت البحرين ركةش
 

     الموحدة يةلانات الماايضاحات حول البي
 ف الدنانير البحرينيةبآال                                             2019ديسمبر   31هية  في المنتللسنة المالية 

 
 لية )يتبع(.   إدارة المخا ر الما4
 
 . مخا ر اإلئتمان )يتبع(أ
 

مل دليال  على  تمان، وقد يمثل توقع التحالئا ي مخا ركبيرة ف د زيادةجوو ىؤشرا  نوعيا  علبصفة عامة، يعتبر التحمل م
ا قبل أن يصبح   12فترة  مرار خاللد باستج العميل إلثبات سلوك الدفع الجييحتالتعرض هو ضعف االئتمان. أن ا شهر 

ث ناقص بحياد قد تسدال بر أن التخلف عنحالة التخلف عن السداد أو يعت التعرض لم يعد معرضا لخ ر الئتمان أو في
 شهرا. 12لمدة قعة لخسائر االئتمانية المتوياسه بمبلغ يساو  الخسارة يعود إلى أن يتم قض اويأن تع
 

ة لألداة قد زادت بشكل كبير نياكل من تقييمها لما إذا كانت المخا ر االئتمي مج معلومات ت لعية فتقوم المجموعة بد
 ستنادا إلى الخبراء االقتصاديين والنظر في مجموعة وقعة. امتئتمان الائر االقانون خسلي وقياسها لالعتراف األومنذ ا

ر "الحالة األساسية" لالتجاه نظمجموعة بصياغة وجهة لية والتوقعات الخارجية. تقوم الالفعلمعلومات متنوعة من ا
ى. ة األخرملبؤ المحتات التنسيناريوهتمثيلية من  ة إلى مجموعةإلضافرات االقتصادية ذات الصلة باغيتالمستقبلي للم

 جة ر في االحتماالت النسبية لكل نتيالنظأو أكثر ويين إضافيين وتن و  هذه العملية على وضع سيناريوهين اقتصاد
لي اإلجمالي  المح ريات المستهلكين، نمو الناتجشتمقتصادية الكلية الرئيسية: سعر النف ، مؤشر الوتشمل المؤشرات ا

ن الناتج نسبة مئوية منمو االئتمان المحلي، إيرادات الحكومة المركزية كب الة، الي، معدل الحقيق الفائدة الحقيقي، سعر
 لناتج المحلي اإلجمالي . ا كزية كنسبة مئوية منلي اإلجمالي ونفقات الحكومة المرالمح
 

أخرى    اضموعة ألغربل المجدمة من قلومات المستخوافق مع المعا وتتنتيجة االحتمال االكثر توقع يةستمثل الحالة األسا
 اؤال  وأكثر تشاؤمية.ر تفنتائج أكثوهات األخرى ثل التخطيط االستراتيجي والميزانية. تمثل السيناريم

 
د التي استحقت بموجبها الفوائ وضرة السداد ولكن غير المنخفضة القيمة تلك القخرروض والسلفيات المتأتتضمن الق

اض في القيمة غير مناسب على أساس مستوى الضمان االنخف أنلمجموعة تعتقد اية ولكن فوعات الرئيسعاقدية والمدالت
 المجموعة.لية تحصيل المبالغ المستحقة إلى  ي عمو / أو ف لضمان المتاحوا
 

 والسلف للعمالء كما يلي:لقروض ا رماأعتحليل 
 

المرحلة   
 االولى 

 
المرحلة  

 انية الث
 

رحلة  الم
 الثالثة 

 2019  2018 

          
 273,551  265,488  5,850  11,701  247,937 ر أخمت غير 

          متأخر :
 24,011  32,304  1,562  2,979  27,763 ما   يو 30من يوم إلى متأخر 
 15,270  17,710  1,244  16,466  - يوما    60إلى  31من  رمتأخ
 9,766  13,040  2,560  10,480  - يوما    89إلى  61من  تأخرم
 6,416  14,914  14,914  -  - لى سنة يوما ا 90من  أخرمت 

  3من سنة الى  متأخر
 2,974  4,664  4,664  -  - سنوات 
 645  555  555  -  - سنوات   3أكثر من  متأخر

 (17,830)  ( 23,386)  (15,181)  (4,923)  (3,282) خسائر االئتمان المتوقعة 

 314,803  325,289  16,168  36,703  272,418 الدفترية  القيمة 
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                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت نحريالب شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 يةلبحريننانير اآالف الدب                                             2019 ديسمبر  31المنتهية  في  للسنة المالية

 
 مالية )يتبع(ال إدارة المخا ر  . 4

 
 
 او ال رف المقابل سب الصناعة ح
 

2019 
 المجموع   الشركات   ئة التجز

      

 265,488  24,739  240,749 غير متأخر 

      متأخر :

 32,304  2,475  29,829 يوما    30من يوم إلى  أخرت م

 17,710  1,170  16,540 يوما    60 لى إ 31 من متأخر

 13,040  840  12,200 يوما    89إلى  61ن م متأخر

 14,914  311  14,603 ما الى سنة يو 90من  متأخر

 4,664  580  4,084 سنوات  3من سنة الى  متأخر

 555  238  317 سنوات   3من  أكثر متأخر

 348,675  30,353  318,322 مالء لعالقروض والسلفيات لدى ا

 اعيجم  مانية المتوقعة بشكلت الخسائر االئ 
(20,004) 

 
(1,398) 

 
(21,402) 

 (1,984)  (768)  (1,216) صكل خاالخسائر االئتمانية المتوقعة بش

 325,289  28,187  297,102 صافي القروض والسلفيات لدى العمالء

 
 

2018 
 المجموع   لشركات ا  زئة التج

      

 273,551  28,641  244,910 متأخر غير

 24,011  636  23,375 يوما    30م إلى من يو أخرت م

 15,270  2,317  12,953 يوما    60إلى  31 من رمتأخ

 9,766  1,228  8,538 يوما    89إلى  61من  متأخر

 6,416  64  6,352 يوما الى سنة  90من  متأخر

 2,974  89  2,885 سنوات  3سنة الى من  خرمتأ

 645  -  645 سنوات   3ثر من أك تأخرم

 332,633  32,975  299,658 مالء قروض والسلفيات لدى العال

 وقعة بشكل جماعينية المت تماالخسائر االئ 
(16,052) 

 
(811) 

 
(16,863) 

 (967)  (286)  (681) لخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل خاصا

 314,803  31,878  282,925 العمالءى روض والسلفيات لد في القصا
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                                                                    ب(ة )ش.م.التجاري للتسهيالت حرينالب شركة
 

     لمالية الموحدةايضاحات حول البيانات ا
 ةف الدنانير البحرينيبآال                                            2019ديسمبر   31ي للسنة المالية المنتهية  ف 

 
 المالية )يتبع( رة المخا ر.   إدا4

 
 ان )يتبع(ئتمالمخا ر اأ.   

 
 حسب التوزع الجغرافي: 

 .  في البحرينجميع القروض والسلفيات تقع جغرافيا  (  بحرينيدينار  117:  2018دينار بحريني )  13دا فيما ع
 

دينار   20,133 البحرين المركز  تعليمات مصرفل وفقا   رةفيات المتعثسلوال ، بلغت القروض2019بر ديسم 31في 
م احتساب الفوائد على القروض والسلفيات  يتمصرف البحرين المركز  ال تعليماتلقا  وف(. 10,035: 2018بحريني )

 وعة. جمالم على صافي ربح ر جوهر ستالم النقد . ليس لهذه السياسة أ  تأثيسجل على أساس االتو ثرةالمتع
 

دة لدى  صرد واألالنقخا ر اإلئتمان في متوس  التعرض لمالي بلغ إجم، 2019يسمبر د 31لمنتهية في السنة ا خالل 
دينار بحريني  326,146فيات للعمالء لسلوالقروض وادينار بحريني(  4,570: 2018) حرينيار بدين 5,509البنوك 

دينار   7,447: 2018)دينار بحريني  7,648 نة واالخرىمدية الالذمم التجاريو ريني(دينار بح 302,695: 2018)
تم احتساب هذه  بحريني(نار دي 27,738 :2018)يني دينار بحر 29,502غير المستخدمة  وحدود اإلئتمان( رينيبح

 . فصول نتائج آخر أربعة  وس المبالغ بناءا  على مت
 

   % 20و  (47%: 2018) راتاوض السيقر %41من ثل متت تاريخ التقرير كما فيت المقدمة للعمالء والسلفياالقروض 
:  2018االئتمان )ات لقروض ب اق % 12 و (23% :2018) شخصية روض ق %27 و (20%: 2018) عقارية قروض
10%) . 
 

سلفيات لدى و مجموع قروض ودينار بحريني(  2: 2018دينار بحريني )  3فيما عدا األرصدة لدى البنوك والتي تبلغ 
 .ع في البحرينة تقيع األصول المتبقيريني( في كردستان , جمدينار بح  117: 2018) بحريني  دينار 13عمالء بقيمة ال
 
األقصى لتعرض الشركة لمخا ر االئتمان دون األخذ في اإلعتبار الضمانات  لي توزيع الحد الجدول التايبين  

 :االئتمانية األخرى والتعزيزات
 

 2019   2018 
     

 5,171   5,040 كأرصدة لدى البنو
 314,803   325,289 ء لفيات للعمالوس قروض 
 8,879   7,270 مدينةذمم 

 3,332   1,335 موجودات اخرى 
 332,185   339,934 المجموع 

 27,651   29,519 ر المستخدمة غي نية الحدود االئتما

 
 

 منخفضة القيمةالض والسلفيات والقر
مبلغ القرض تحصيل كل  ادرة علىعة بأنها غير قموجالم ددهاي تحالتية مالالودات موجالسلفيات هي القروض وال
والذمم  قروض لشركة لمخا ر االئتمان الناتجة من الان تعرض ا ئد وفقا للشرو  التعاقدية للعقود.والفواالرئيسي 

روض عتبر قيوما ت 90ز قروض التي تتجاول رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل. الكتأثر بشة المدينة تتجاريال
  رة.متعث

ي نهاية ف حدة من أجل الجدارة االئتمانية. راءات يتم بموجبها تحليل كل عميل علىاسات وإج وضعت المجموعة سي
ينار بحريني( مستحقة السداد  د 2،517 : 2018ار بحريني )دين 3.449، كانت الذمم المدينة التجارية بقيمة لسنةا

ميع الذمم المدينة ريني(. جدينار بح 912: 2018ي )حرينار بدين 1،324مقابل مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 
  في الماضي أقل من سنة واحدة.  التجارية المستحقة
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                                                                    .م.ب()ش جاريةالت للتسهيالت ينالبحر كةرش
 
     دةلية الموححول البيانات الما احاتيضا

 انير البحرينيةلدنبآالف ا                                          2019 يسمبرد  31المنتهية  في  للسنة المالية

 
 )يتبع( المخا ر المالية إدارة.   4

 
  إعادة التفاوض وسياسة تسامح المجموعةشرو  روض بق

ث رض، حيلتدهور الوضع المالي للمقت لتي تم إعادة هيكلتها نظرا  االقروض ض هي عادة التفاوض بشرو  إقرو
مقترض من المجموعة أكثر مالءمة للرو  واألحكام التي هي ل الموافقة على الشزالت من خالتنا موعةحققت المج
 ر  اقليل مخيل وتر فرص للتحصتحقيق أكباية. المجموعة تنفذ سياسة التسامح من أجل البد  مت في قد من تلك التي 

 حالة التي يكون فيهاقائي في ال انت أساسسامح على لتمنح ا سياسة التسامح للمجموعة، يتمالتخلف عن السداد. تحت 
ي سداد الديون، وهناك أدلة على  ف  خلفالتن ر من، أو عندما يكون هناك خ ر كبيعن سداد الديو مقصرا   المدين حاليا  
  روية الشع لها أن تكون قادرة على تلبالتعاقدية األصلية، ويتوق  ت الشروفع تحد معقول للدبذل كل جهأن المدين 
 . المعدلة

 
لقرض. إن  ت دفع الفائدة والتعديالت على شرو  عقود ا وقيوتغيير ت اد، ة السدديد فترتملمعدلة عادة الشرو  ا شملت

تم اعادة   2019 ديسمبر 31نة المنتهية في كات تخضع لسياسة التسامح. خالل السالشر قروض وقروض التجزئة 
 ي( .نار بحريندي 7,532:  2018) دينار بحريني 10,348بمبالغ  وسلفيات هيكلة قروض

 
 الضمان 

كية اظ بوثائق الملكية والملالقروض وفي شكل حصص في العقارات مع االحتفل ت في مقاباناموعة ضملدى المج
  .شخصيةنات ات المؤجلة وضماركة للسيارات واضافة الى ذلك الشيكالمشت
 
دينار  174,955: 2018ي )حرينبدينار  157,873المجموعة قروض تبلغ  ، كان لدى2019ديسمبر  31ما في ك

  38,305: 2018حريني )دينار ب 45,886القرض بالكامل وقروض تبلغ  قيمةت تغ ي اناعمة بضمبحريني( مد
:  2018)دينار بحريني  33,947 وقدرهنات زئيا  بمبلغ ضما( مدعمة بضمانات تغ ي قيمة القرض جينار بحرينيد

 دينار بحريني(.   31,291
 

قروض المنخفضة في القيمة بشكل  ال في مقابلدة نات والتعزيزات األخرى الموجومة العادلة للضمادارة القيتقدر اإل
 الئتماناريخ المركز المالي. كما تراقب المجموعة تمركز مخا ر االقرض في تية قيمة بحد معقول لتغ و فرد  كافي

  2,463بمبلغ مقابل قروض  على أصول ، حصلت المجموعة2019م مبر عاديس 31ي ما فك نوع المنتج.  سبح
مقابل ن يق االستحواذ على ضمانات محتفظ بها كضماعن  ر ريني(بح دينار 2,045: 2018) ار بحرينيدين

 .ياتالسلفالقروض و
 

 خا ر االئتمانتمركز م

تاريخ إعداد المركز  للقروض في تمان االئ، وتمركز مخا ر حرينبلكة التمنح كافة القروض لمقترضين مقيمين في مم
 دينة. ذمم الملب الأغ للشركات وتمثل الشركات %9  ةقروض شخصي %91بلغت  لمالي ا
 

 مخا ر التسوية 

صفقات والمعامالت. خ ر التسوية هو عبارة عن خ ر  د تسوية ال ر عنللخ أنش ة الشركة  رضمن الممكن أن تتع
تم االتفاق أو موجودات أخرى كما ندات اته لتسليم المال والساء بالتزامالوفعن  خلف ال رف اآلخرعن تج رة ناتالخسا
 عليه. 

 

 بالمشتقاتمتعلقة ان الئتممخا ر اال

تخلف أحد األ راف عن التزاماته التعاقدية محددة   عن احتمال تنتجلية ت األدوات الماقامخا ر االئتمان المتعلقة بمشت
السوقية   األخرى. وتسمى القيمةودات ة والموجودة ضمن الموجلح المجموعي صا ات فاإليجابية لألدوقية سويمة البالق

ل رف  حالة عجز افي  حالي بمعدل السوق الت ( حيث أنها تقدر بالتكلفة لتبديل الصفقاستبدال" ة االقيماإليجابية أيضا  )" 
 الية أخرى. ات مسسمع مؤ اآلخر. علما  بأن العقود المشتقة للمجموعة أبرمت

 
 قة بالذمم المدينةمان المتعلالئت ر امخا

ف عن دفع مستحقاتها. وقد وضعت األ را ف أحدتخلمم المدينة تنتج عن إمكانية ئتمان المتعلقة بالذ ر االمخا
 على التسهيالت االئتمانية وتجديدها.للمصادقة  ودا  وحد كال  للصالحياتهيالمجموعة 
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                                                                    التجارية )ش.م.ب( يالتلتسهل البحرين ركةش
 
     ضاحات حول البيانات المالية الموحدةاي
 نيةنير البحريبآالف الدنا                                            2019سمبر دي   31في  لسنة المالية المنتهية ل

 
 ية )يتبع(ر المالمخا .   إدارة ال4

 
 ولةر السيمخاط . أ

ت المالية  الم لوبالقة بمتعة عند الوفاء بااللتزامات الجه المجموعتوا لتي قدبات اهي المخا ر والصعو يولةمخا ر الس
ات للوفاء األوق ولة توفر التمويل في جميعيإدارة مخا ر السل مالي آخر. تضمن عند التسديد أما بالنقد أو بأص

 عة.المجموبمت لبات 
 

 إدارة مخا ر السيولة 

  لتأكد منقرب ل عن در التمويل ومراقبة السيولة توافر مصا د منالتأك ة إلىعة في إدارة السيولمجمو ريقة ال تهدف
الغ  والمب قدية التسديدات التعاقديةااالستالمات التعمراقبة مدى تجاوز كفاية التمويل. تقوم الشركة بشكل مستمر ب

 .يولةا  وارتبا ها مع مستوى السة مقدمالجديدة المدفوع
 

عرض التدفقات   دناه. تمدول أالجالم لوبات المالية ملخصة في لموجودات وية لمستقبلية الت التعاقدية المتبققاقااالستح
تى في تاريخ التقرير ح السائدالدفترية ومعدل الفائدة  ةالمالية بالقيم وجودات والم لوباتالتعاقدية غير المخصومة للم

 يخ استحقاقها النهائي.تار
 
 

     2019 
  القيمة  قدية ات النالتدفق  سنة إلى  5أكثر من 
  فترية الد التعاقدية  خالل سنة  سنوات  5 سنوات 

      

 الموجودات      
 كأرصدة لدى البنو 5,040 5,040 5,040 - -

 قروض وسلفيات للعمالء   325,289 453,270 144,924 245,598 62,748
 خرى ة  وأمدين  ذمم تجارية  7,270 7,270 7,270 - -
 دات اخرى موجو 1,335 1,335 1,335 - -

62,748 245,598 158,569 466,915 338,934  

 ات المطلوب      
 ف سحوبات على المكشو  1 1 1 - -
 ائنة وأخرى ذمم تجارية د  21,164 21,164 21,164 - -
 جل ألقروض  230,163 257,590 97,243 160,347 -
 سندات دين  - - - - -

- 160,347 118,408 278,755 251,328  

 غير المستخدمة  دود االئتمانيةالح 29,519 29,519 29,519 - -
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                                                                    التجارية )ش.م.ب( لتسهيالتل ينحرالب شركة

 
     الموحدة ماليةال ايضاحات حول البيانات

 بآالف الدنانير البحرينية                                            2019 برديسم  31 سنة المالية المنتهية  فيلل

 
 ة )يتبع(الماليخا ر الم .  إدارة4

 
 

     2018 
  ةلقيما دية التدفقات النق  سنة إلى  5كثر من أ

  الدفترية  قديةالتعا ل سنة خال ات سنو 5 سنوات 
      

 ات الموجود     
 دة لدى البنوكصأر 5,171 5,171 5,171 - -

 قروض وسلفيات للعمالء   314,803 436,450 139,963 236,043 60,444
 رى مدينة  وأخ رية ذمم تجا 8,879 8,879 8,879 - -
 رى ات اخموجود 3,332 3,332 3,332 - -

60,444 236,043 157,345 453,832 332,185  

 الم لوبات      
 شوف المكسحوبات على  141 141 141 - -
 ئنة وأخرى تجارية دا ذمم  16,910 16,910 16,910 - -
 قروض ألجل  204,292 234,239 65,619 168,620 -
 ت دين سندا 19,964 20,856 20,856 - -

- 168,620 103,526 272,146 241,307  

 ود االئتمانية غير المستخدمة الحد 27,651 27,651 27,651 - -
 

 السوق.  مخاطر ج

 لفائدة. ل اسعار السوق كمعدجة للتغير في أمالية للمجموعة نتياألدوات اليراد أو قيمة  ر التغير في إوق هي خالس مخا ر
 

 ارة مخا ر السوق إد

األصول والخصوم  ة وترفع تقارير إلى لجنة لماليا ر واقبل قسم إدارة المخ صورة دقيقة من وق بتتم مراقبة مخا ر الس
 إلدارة.لكو( ومجلس اا)
 
 فائدةمعدل الا ر مخ

عدل الفائدة ناتجة المجموعة لمات ل الفائدة. تعرضتيجة لتغير معدإيرادات المجموعة نخ ر تأثر  دل الفائدة هومخا ر مع
والسندات  روض وسحوبات على المكشوف والق البنوكئدة مثل أرصدة لدى ت المعرضة للفالوبامن الموجودات والم 

 لفائدة : عات معدل االية على مجمويع األدوات المناه توزي أدلجدول التالألجل. يلخص ا  والقروض
 

 ديسمبر  31ي ف ت معدل ثاب ل عائم معد بدون فوائد  المجموع 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019  

 الموجودات         
 لنقد وأرصدة لدى ا        

 نوكب ال - - - - 5,040 5,171 5,040 5,171
 ت قروض وسلفيا        

 للعمالء 324,676 314,302 - - 613 501 325,289 314,803
 ة مدينة  اري ذمم تج - - - - 7,270 8,879 7,270 8,879
 اخرى  وداتموج - 1,349 2 1,439 1,333 544 1,335 3,332

332,185 338,934 15,095 14,256 1,439 2 315,651 324,676  

 ت مطلوباال        
 سحوبات على         

 وف المكش - - 1 141 - - 1 141
 م تجارية دائنة  ذم - - - - 21,164 16,910 21,164 16,910
 جل قروض أل - - 230,163 204,292 - - 230,163 204,292
 سندات دين  - - - 19,964 - - - 19,964

241,307 251,328 16,910 21,164 224,397 230,164 - -  
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                                                                   .م.ب(التجارية )ش للتسهيالت رينالبح ركةش
 

     دةالموحالية ت المات حول البياناايضاح
 الدنانير البحرينيةبآالف                                            2019ديسمبر   31لمالية المنتهية  في للسنة ا

 
  ر المالية )يتبع(المخا .  إدارة4
 

 وفقااا   بحقهااا، تحااتفظ الشااركة أن ثاباات )إال فائاادة ل دتحماال معاا  أقسا  بموجب تسددللعمالء  المجموعة وضقر ن معظمإ
ان قااروض  حااين فااي (دواحاا  رشااه لقباا  للعمياال يسلم  خ ارأ موجبب الفائدة معدل تعديل في ،الءمالع مع االتفاقية لشرو 
سااقف  دأسااعار الفائاادة وتحااد كة بالدخول في عقود مبادلةشرال قامت ا رالمخ هذه عائمة. إلدارة فائدة معدالت تحمل البنك

 31كمااا فااي  يتهااا جل والتي تم تغة بقروض األعلقتبلغت مخا ر معدل الفائدة الم االقتراض ليتجنب تقلبات أسعار الفائدة.
والر د مليااون 270  :2018)ن دينااار بحرينااي( مليو 109,33 )مريكي مليون دوالر أ 290قدره ولغا  مب 2019ديسمبر 
ا مقايضات أسااعار فائاادة إضااافية لدى  .دينار بحريني( مليون 101,79أمريكي،  مليااون دوالر  20بقيمااة  المجموعة أيض 
ون دينااار بحرينااي ملياا  15 يمااةبق آجلااةعقود المجموعة  ابرمت, ضافة الى ذلكباال .نار بحريني(مليون دي 7,54) أمريكي
 .والرصرف الدغير في معدل سعر ئيأ ضد التجزللتحو  

 
تاادخل  (. ال14-13حقااوق الملكيااة )صاافحة الفائدة في بيااان  ادلة لعقود مبادلة أسعارة العلقيمعتراف بالتغيرات في االيتم ا

  الحماية االقتصادية.مشتقة إال ألغراض ال المجموعة في األدوات المالية
 

 31كما فااي ساانة فائدة.  الغير في معدل ضة للتائم تكون عرة عتحمل معدل فائد من القروض التيغ ى إن الجزء غير الم
يااد / )ياانقص( صااافي األرباااح سااوف يز نق ااة 100داة المالية بواقااع  الفائدة العائم لألإن التغير في معدل  2019سمبر دي
 دينار بحريني(. 1,226: 2018)ني دينار بحري 1,208 اقعبو
 
 

 سعر العملةمخا ر 
قيمة ت مالية مأدوا بسبب عدل سعر الصرف وتنشأغير مية نتيجة تلمالهي مخا ر تغير قيمة األدوات االعملة مخا ر 

 بالعمالت األجنبية.
     

 ر.ديسمب 31بية كما في نت األجهرية التالية المسماة بالعمالالجولدى المجموعة التعرضات 
 

2018  2019 
 

 

 ي دوالر أمريك 213,862  212,123

 
 األمريكي.الر يني مرتبٌ  بشكل فعلي مع الدور البحرالدينا
 

 لتشغيلمخاطر ا . د

ليات مة عن العديد من األسباب المتعلقة بعمجسائر المباشرة وغير المباشرة النالخا مخا ر التشغيل هي مخا ر
عن المت لبات  الناتجةلك ة مثل تاالئتمان والسوق والسيولالخارجية غير مل دها والتكنولوجيا ومن العواالشركة، وأفرا 

عمليات المجموعة وتواجه من قبل   كلن الشركات. مخا ر التشغيل تنتج عر المعترف بها في سلوك عاييونية والمالقان
 الشركات التجارية.  لك

 سمعة المجموعة مع فعاليةة والتلفيات واليل لموازنة تجنب الخسائر المإدارة مخا ر التشغيهدف المجموعة هو  
م ييتقمن األنظمة والسياسات لتحديد وأنشأت المجموعة إ ار  .يداعحد من اإللتي تاسات الرقابة اتجنب سية والتكلف

 وضب  وإدارة المخا ر. 

المخا ر   ارةقسم إدضب  وإدارة المخا ر .دف لتحديد وتقييم وعة إ ار من األنظمة والسياسات التي تهولدى المجم
الخ ر عن  من يتم الحد  لية.سائر تشغيأ  خ قليل من احتمالضحة للتوا داخلية  موعة يوظف أنظمة وسياساتللمج

 .ا   ريق التأمين عندما يكون مناسب
 
 .  إدارة رأس المال هـ

ز   مركم بمت لبات مصرف البحرين الأس مال. تم االلتزامجموعة تتمثل في المحافظة على قاعدة ر لإن سياسة ا
منوح من قبل مصرف الم التقليديةالية يص الشركات المحدد ترخوي السنة. ئمة رأس المال على مدارالخاصة بمال

حتيا ي )حقوق المساهمين(، ه خمس مرات من رأس مال الشركة واالارقدين المركز  معدالت االقتراض بمالبحر
 (. 1,68: 2018) 1,7دل بمع 2019ديسمبر  31وهو كما في 
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                                                                    ب(.م.جارية )شالت تللتسهيال حرينالب ركةش
 

     موحدةالمالية الانات ايضاحات حول البي
 لدنانير البحرينيةبآالف ا                                                         2019ديسمبر   31هية  في لسنة المالية المنتل

 
 ريخ االستحقاقتوا. 5

المتوقعة لسداد التزاماتها  ى األموال الالزمة لصول ع حعدم قدرة المجموعة في ال ر اق هي مخا ا ر االستحقان مخ
 . حقاقستت ال تفرق بصورة جوهرية عن تواريخ االلألصول والم لوبا مخا ر االستحقاق لها.ند حلول أج الية عالم

 

 

 ديسمبر 31 في خالل سنة  سنوات  5سنة إلى  ات سنو10إلى     5  نة س 20إلى     10  المجموع 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018  2019  

           
 تموجوداال          
 لنقد وأرصدة لدىا          

 البنوك 5,040 5,171 - - - - - - 5,040 5,171
 ياتقروض وسلف          

 للعمالء   126,111 119,033 165,710 161,179 31,714 33,213 1,754 1,378 325,289 314,803
 مدينة ةتجاري مذم          

 خرىوأ 7,270 8,879 - - - - - - 7,270 8,879
 جودات اخرىمو 1,335 3,332 - - - - - - 1,335 3,332

332,185 338,934 1,378 1,754 33,213 31,714 161,179 165,710 136,415 139,756 
 

 المطلوبات          

 على سحوبات          

 فومكشال 1 141 - - - - - - 1 141

 ذمم تجارية دائنة   21,164 16,910 - - - - - - 21,164 16,910

 قروض ألجل 84,622 53,096 145,541 151,196 - - - - 230,163 204,292

 سندات دين - 19,964 - - - - - - - 19,964

241,307 251,328 - - - - 151,196 145,541 90,111 105,787 
 

 
 

 وض لضمان توافر السيولة الآلزمة. رت القااإلدارة بمراقبة استحقاقم تقو
 

 واالجتهادات تقديراتم الاستخدا. 6

لتقااديرات التقااارير الماليااة أن تضااع اإلدارة بعااض ا لدولية إلعاادادبيانات المالية للمجموعة حسب المعايير اليت لب إعداد ا
المبينة في البيانات المالية الموحاادة.  لمبالغمحاسبية وعلى اات الالسياس  بيقلية تر على عممما يؤثات الفرضيوقعات ووالت
 د تختلف عن التقديرات.فعلية قج الالنتائ

 
 خسائر االنخفاض المحدد للقروض  .1
 

 ة لمالي انخفاض قيمة األدوات ا 
ية  ج معلومات ت لعوإدرا المبدئي الحتساب ير منذ ا قد زادت بشكل كب الية الم ئتمان على األصول اال مخا ر تقييم ما إذا كانت 

 متوقعة. قياس خسائر االئتمان ال في  
 

 ا ر االئتمان خ في مزيادة جوهرية  
بدئي، هر  منذ االحتساب المکل جو ر التخلف عن السداد علی أداة مالية قد ارتفعت بش ن مخا  عند تحديد ما إذا کا 

تشمل تلك ور . و أو جهد غير ضر  تکلفة فرة دون ة والمتو ات العالق قولة والمدعومة ذ المعات رالمجموعة للمعلوم تنظ 
لتاريخية وتقييم االئتمان الخبير، بما في  موعة ا حد سواء، استنادا  إلى خبرة المج ى ة عل تحليالت الكمية والنوعي المعلومات وال 

 ات الت لعية. معلوم ذلك ال 
 

 قيمة ال قنيات المستخدمة لتقدير انخفاض  المدخالت واالفتراضات والت
ا معقد ا ويت لب استخدام النماذ المخا ر ي اني لغرض إدارة ئتم ألن تقدير التعرض ا إ  ا ج ن عد أمر  لتفاوت التعرض مع  ظر 

 ئتمان لمحافظة األصول يت لب  ر اال مخا  قييم وقت. إن ت رور ال قعة وم دفقات النقدية المتو ف السوق والت التغيرات في ظرو 
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                                                                     ب()ش.م.رية االتج للتسهيالت حرينالب شركة
 

     ة الموحدةالماليايضاحات حول البيانات 
 ينيةبحربآالف الدنانير ال                                                          2019ديسمبر   31منتهية  في للسنة المالية ال

 )يتبع( واالجتهادات تقديراتم الاستخدا. 6
ا، واالرتبا ات االفتراضية  ونسب الخسارة المرتب ة به اد، د مال حدوث التخلف عن الس حت يرات فيما يتعلق باد ا من التقد مزي 

 عند تعرض لسداد وال ف عن ا التخل  ة باستخدام احتمالية تمان المتوقع لة. تقوم المجموعة بقياس خسائر االئمقاب ال  بين األ راف 
 . اد دوث التخلف عن السد عة في حالة ح السداد والخسائر المتوق  تخلف عن   حدوث 

 
عن الدفع للتعرضات،  تخلف ال  تي يتم جمعها، وإنتاج تقديرات احتمالية صائية لتحليل البيانات ال ج إح ذ تستخدم المجموعة نما 

 الت التخلف والتغيرات فيبين معد  القاتالع  ايرة تحديد ومع يشمل  لتحليل لمرور الوقت. هذا ا  تتغير نتيجة  وكيف يتوقع أن 
 . صاد الكلي الرئيسية عوامل االقت 

 
رة بناء على لخسا ب ل لة التخلف. تقدر المجموعة التخلف المسبجم الخسارة المحتمل في حا هو ح  التخلف المسبب للخسارة 
   د. لسدا خلفة عن ا ف المت األ را اد الم البات مقابل  معدالت استرد التجربة التاريخية في 

 
 اض قيمة الذمم المدينة مخصص انخف. 2
 

 roll rate)صافي التدفق(" ‘ارية باستخدام طريقة لتجينة ا المدان المتوقعة للذمم تماالئ ة بقياس خسارةوم المجموعتق
(Net-flow)’ دير ة. تقوم المجموعة بتقليل الخسارتتالية إلى دمراحل المأن يتحقق مستحق خالل ال  إلى احتمالنادا  است

 .قبليةلمستتصادية والتجارية االقاع اها لتعكس األوضيتم تعديل والتي أساس خبرة التاريخ ،معدالت الخسائر على 
 
 المخزون مخصص انخفاض قيمة. 3

قمية  كانت قد انخفضت د ما إذا تحديي تاريخ كل تقرير لللمخزونات ف تريةوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفتق
 تقبليمسراتهم من ال لب اللمخزون وتقدياأعمار إلى  استنادا   مةض القيوالمخفخزون، الم . تحدد المجموعةمخزونال

د على أساس  تردايقدر المخزون المبلغ القابل لالس، وانخفاض في القيمةوجود أ  إشارة حالة في  على المخزون.
 . ن هذا المخزونالتخلص م علقةلخبرة السابقة المتا
 
 ونيةالقان ءاتعن اإلدعالتزامات الطارئة الناتجة اال. 4

ية. يتم عمل مخصص  تيادأعمالها االعائية من خالل ات قض عة قد تدخل في منازع، فإن المجمولهاعة عمنظرا  ل بي
صادية للخارج ومدى صحة  قتالموارد االعلى احتمالية تدفق بناء   ات ال ارئة من اإلدعاءات القانونيةاللتزاملمقابلة ا

ه بوء بموضوع ال يمكن التن وان نتائج كلدة محدالمن العوامل غير لعديد ة لمور خاضعاألهذه التقديرات. إن هذه 
 .  بصورة صحيحة

 
 دوات المالية المشتقةف األتصني . 5

ناء  بوتقة في تاريخ الشراء لمشالمالية ا ة الهدف من االدواتالسياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارت بيق  خالل
 (. 39)الدولي رقم  سبةالمحامعيار وفقا لية لمحاسبة االمعالجد تحدعلى غرض اإلدارة 

 
 ة عادلالقيمة ال. 7

العادلة. لتي تسجل بالقيمة تاريخية ما عدا األدوات المالية المشتقة واال كلفةالت لقاعدة وفقا   الموحدة  اليةالم لبياناتا إعاداد تم
 بتفاصيل وملمين راغبين ين رف نبي به التزام  أ سداد أو اصل أ  ةمبادل الذ  يمكن المبلغ لتمثللسعر  العادلة قيمةال نإ

اليوم. القيمة العادلة لإللتزامات  في ذلك ضل سوق يمكن للمجموعة دخوله، أفي حال غيابهأو ف تجارية سسأ لىع المعاملة
 ر عدم األداء.تعكس خ 

ية أو حاجااة ك نن هنامة  دون ان يكوئرية قاتجامنشأة اليم أن فرضية استمرارية الالقيم العادلة هو التسليل باساس التسجإن 
 لبية.يات ذات بنود سعمل تصفية، أو الدخول فيلل
 

حريني( تحت "القروض دينار ب 332,185 : 2018دينار بحريني ) 338,934 لغةالباكل الموجودات المالية  صنيفتم ت
  241,307: 2018ي )دينار بحرين 251,328 قيمةلمالية بالم فأة. كل الم لوبات ا  نة" وتم قياسهم بالقيمةلمديوالذمم ا 

 .ر بحريني(دينا
 

ح أو  وتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الرب لعادلة ات التي تم قياسها بالقيمة امشتقفيماعدا ال لقيمة الم فأةهم باتم قياس
 الخسارة. 
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                                                                    .ب()ش.م اريةالتج لتسهيالتل حرينالب كةرش
 

     المالية الموحدة اناتيول البايضاحات ح
 دنانير البحرينيةبآالف ال                                                          2019ديسمبر   31نة المالية المنتهية  في للس

 )يتبع(ة عادلالقيمة ال. 7

 
 لقيمة العادلةمي للتسلسل الهرا

ات ذ  يعكس أهمية األدولهرمي التالي واللسل ا ة باستخدام التسالماليات لة لألدو العاد القيمةجموعة بقياس تقوم الم
 لية القياس. المستخدمة في عم

 
 ثلة. المما معدلة( في سوق نش  لألصول والم لوبات: األسعار المسعرة ) غير ال1وى مستال

 
شرة مستمدة من ير مباو غألسعار أمثل ا مباشرةن رصدها إما م مبنية على مدخالت يمكتقيي: تقنيات ال 2المستوى 

ت مماثلة. األسعار المسعرة دواة ألي أسواق نش ييمها بسعر السوق ففئة على أدوات تم تقر. وتتضمن هذه الألسعاا
ات مة يمكن رصدها من معلومالمهيم أخرى، حيث جميع المدخالت يب تقيات مماثلة في أسواق أقل نشا  أو أسالألدو

 السوق.
 
مبنية  م تقنيات تقييم غيرعلى أدوات تم استخدا تتكون هذه الفئة دها وخالت ال يمكن رصدام مدستخقنيات با: ت 3 لمستوىا

   ال يمكن رصدها.ت مدخالعلى 
 
  والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة الموجودات ( 1
دفعها إلنهاء  أو يتمعة ا المجموتستلمهي سوف المبالغ الت ير المتداولة، على أساسات غتقدير القيمة العادلة للمشتقيتم 
تعرض  إن الحالية لأل راف المقابلة.  نيةئتماالجدارة االوف السوق الحالية ومع مراعاة ظر المالي المركز في تاريخ لعقد ا

  1,366: 2018دينار بحريني ) ( 1,722) ي ه 2019ديسمبر  31دلة كما في ة العاوكانت القيم ،المجموعة للمشتقات
 . هرميمن التسلسل ال 2مستوى ال يصنف تحت ني(ر بحريدينا

 
 عادلةات المالية الغير مقاسة بالقيمة الطلوبمل( الموجودات وا2

الهرمي   في التسلسلدلة ويحللها من مستوى المالية التي ال تقاس بالقيمة العل التالي القيمة العادلة لألدوات ايحدد الجدو
 ديسمبر.  31في  دلة كماقياس للقيمة العاكل في ا يتم تصنيفه العادلة التي للقيمة
 

  2019 1المستوى  2المستوى  3المستوى  ادلةالع مةيالق لقيمة الدفتريةا
      

 وسلفيات مقدمة للعمالء قروض  - - 325,289 325,289 325,289
 جل وض بنكية ألقر - 230,163 - 230,163 230,163

 

 

 2018 1وى تالمس 2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة  ية لدفترالقيمة ا
      

 ء مقدمة للعمال قروض وسلفيات - - 314,803 314,803 314,803
 بنكية ألجل قروض  - 204,292 - 204,292 204,292
 سندات صادرة  - 19,964 - 19,964 19,964

 
ق السو رعر الفائدة على محفظة القروض يتماشى مع أسعاس  ء، فإن متوسللعمال لمقدمةوض والسلفيات النسبة للقربا

القيمة من  ا ر الدفع المسبق وتكاليف االنخفاض في لتعديالت لمخوبالتالي بعد النظر في ا المماثلة،الت سهيلية للتالحا
   األصول.لهذه   القيمة العادلةعن   وهريا  فترية لن تكون مختلفة جأن القيمة الدالمتوقع 

 
عادلة  القيم ال .ت فائدة عائمةتب  بمعدالا ترنهة لها أللدفترييمة اقال ة للقروض والسندات الصادرة تساو  تقريبا  لعادل القيمة ا
 قصيرة األجل.  دفترية وذلك لكونهااألدوات المالية األخرى تقارب قيمها اللكافة 
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                                                                     التجارية )ش.م.ب( تللتسهيال البحرين ةشرك
 

     حدةلمالية الموحات حول البيانات اايضا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                           2019مبر ديس  31في   نتهيةة المللسنة المالي

 
 (قيمة العادلة )يتبع. ال7

 
 لقيمة العادلة لها عن ا احلعادلة والتي  تم اإلفصتقاس بالقيمة التي ال  ة اغير المالي ( األصول3
تم احتسابها على أساس    2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31في كما عة ارية للمجمواالستثملعادلة للعقارات قيمة اال

يثة  المعامالت الحدأسعار  عكسلسوق الذ  يأساس نهج ا قة. تم تحديد القيمة العادلة علىريخ السابالتقييم في التوا
 يم خالل العام. التقي ناك أ  تغيير في أسلوبيكن هم لعقارات مماثلة. ل

 
 

هي   2019ديسمبر  31ل الهرمي للقيمة العادلة كما في  مات حول التسلسارية للمجموعة ومعلوالعقت االستثمارا تفاصيل
 ما يلي:ك
 

      2019 1المستوى  2ى ستوالم 3لمستوى ا العادلة القيمة القيمة الدفترية
      

 استثمارية عقارات  - 17,054 - 17,054 12,641

 

 2018  1المستوى  2ستوى الم 3ى توالمس ة العادلةلقيما القيمة الدفترية
      

 عقارات استثمارية  - 9,324 - 9,324 6,757

 
 

 
 مة للعمالءسلفيات مقدقروض و. 8
 

 ة بالمراحلاألصول الماليأ( 
 

  2019ديسمبر  31

  األولى ةالمرحل حلة الثانيةالمر ة الثالثةالمرحل وعالمجم
 إجمالي القروض   700و275 41,626 31,349 348,675

 قصا: خسائر االئتمان المتوقعة نا (3,282) (4,923) (15,181) (23,386)

     
   مالءعالمقدمة للروض والسلفيات صافي الق  272,418 36,703 16,168 325,289

 
 

  2018ديسمبر  31

  ألولى ا المرحلة المرحلة الثانية لثة المرحلة الثا المجموع
 إجمالي القروض   291,580 17,117 23,936 332,633

 ة ناقصا: خسائر االئتمان المتوقع (3,116) (3,708) (11,006) (17,830)

     
  دمة للعمالءات المقي لسلفروض واي القصاف 288,464 13,409 12,930 314,803
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                                                                     ش.م.ب(التجارية ) تللتسهيال البحرين كةشر
 

     ات المالية الموحدةالبيانايضاحات حول 
 انير البحرينيةبآالف الدن                                                             2019ر مبديس  31في   ة المالية المنتهيةللسن

 )يتبع( مة للعمالءسلفيات مقدروض وق. 8
 
  قعةلمتوفي خسائر االئتمان ا ( الحركةب
 

 المجموع 

المرحلة  
 الثالثة 

كل  قيمة بشم
 خاص 

حلة  المر
 الثالثة 
مقيمة  
 اجماليا 

  المرحلة
  الثانية

   المرحلة األولى

2019 

 ريناي   1كما في  متوقعةن الخسائر االئتما     
17,830 967 10,039 3,708 3,116 2019  

 األولى  مرحلةحول الى الالم 1,257 (104) (1,126) ( 27) -
 ية المحول الى المرحلة الثان  (389) 1,804 (1,415) - -
 رحلة الثالثة لملى االمحول ا (211) (355) 367 199 -

 سنة لل بالمحتس (491) (130) 9,378 1,011 9,768
 قروض تم ش بها  - - (4,046) (166) ( 4,212)

 ديسمبر   31توقعة كما في االئتمان المائر خس     
23,386 1,984 13,197 4,923 3,282 2019 

 
 

 المجموع 

المرحلة  
 الثالثة

كل  قيمة بشم
 خاص 

المرحلة  
 الثالثة
مقيمة 
 اجماليا

المرحلة  
  الثانية

   ألولىالمرحلة ا

2018 
 
 

 ريناي   1كما في  متوقعةر االئتمان الخسائ      
16,201 460 9,186 3,419  3,136 2018  

 األولى  مرحلةحول الى الالم 104 ( 47) ( 57) - -
 ية المحول الى المرحلة الثان  (505) 569 ( 64) - -
 لمرحلة الثالثة لى االمحول ا (2,973) (851) 3,824 - -

 سنة لل المحتسب 3,354 618 945 563 5,480
 قروض تم ش بها  - - (3,795) ( 56) (3,851)

 ديسمبر 31في   توقعة كماان الماالئتمخسائر      
17,830 967 10,039 3,708 3,116 2018 

 
 سنويأ(.%11.66: 2018نويا  )س %11,6 اإلئتمانية ب اقاتقروض والة لليائدة الفعلار الفتتراوح متوس  أسع

 

ديسمبر  31
2018 

ديسمبر  31 
2019 

 الذمم التجارية المدينة. 9

    

 نةمدي  ية ذمم تجار 8,759  10,259
 ئتمان المتوقعة االناقصا: خسائر  (1,489)  (1,380)

    
8,879  7,270  
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                                                                    ية )ش.م.ب(التجار للتسهيالت البحرين شركة

 
     ول البيانات المالية الموحدةحايضاحات 

 حرينيةالف الدنانير الببآ                                                           2019ديسمبر   31 يف تهية  للسنة المالية المن

 )يتبع(  الذمم التجارية المدينة. 9
 

 القيمة ض فيفانخالحركة في مخصص اال
 

ديسمبر  1
2018 

بر ديسم  31 
2019 

 

 في بداية السنة   الرصيد كما 1,380  589
 2018يناير  1كما في  9لمالية رقم التقارير المعيار الدولي العداد ق اأثر ت بي  -  849

 الرصيد المعدل   1,380  1,438
    
 المحتسب للسنة  119  77
 ة خالل السن  العكس ( 9)  ( 87)
  ب خالل السنة الش ( 1)  ( 48)

    
 سنة ما في نهاية الالرصيد ك 1,489  1,380

 
 
 
 

ديسمبر  31
2018 

ديسمبر  31 
2019 

 المخزون. 10

    

 ات  ارمخزون السي    
 ت سيارا ال - 15,122  10,303
 ارالغي  عق  - 5,326  4,597
 اضي والبناءمخزون األر  6,529  8,510

23,410  26,977  
 وق ع الغيار السيارات  مخصص  (655)  (568)

    
22,842   26,322  

 
 ق ع الغيار()للسيارات وت حركة المخصصا   

2018  2019  

    
 اير ين  1كما في  568  305
 سنة  مل للالمحصافي   355  320
 المستعمل (268)  ( 57)

    
 ديسمبر   31في  655   568

 
تم وقد  بمجرد االنتهاء منها. لشققبيع اضي ومبنى سكني قيد اإلنشاء لغرض أرا عن األراضي والبناء ق خزويشمل م

   أقل. ا أيهما هالتي يمكن تحقيقة التكلفة أو القيمكمخزون قيم بسعر عها ي لم يتم بيتصنيف األراضي الت
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                                                                    ية )ش.م.ب(جارالت للتسهيالت البحرين شركة
 

     انات المالية الموحدةيايضاحات حول الب
 حرينيةف الدنانير البالبآ                                                           2019ديسمبر   31 فيتهية  للسنة المالية المن

 
 ت استثمارية عقارا.11
 

2018  2019  
 التكلفة    

 ناير ي  1 يفكما  8,094  8,056
 ة ن خالل الس  فةاالضا 6,179  669

 خزون المحول من الم -  (631)

 ر ديسمب   31في  14,273  8,094

 
 

 
 

 ك المتراكم اإلستهال
 يناير 1ي كما ف 1,337  1,117

 السنة  استهالك 295  220

 ر ديسمب   31كما في  1,632  1,337

 صافي القيمة الدفترية    
 ر يسمب د  31كما في  12,641  6,757

 
مقيم   ثمينها من قبل تم والتي يدينار بحرين 17,054 كانت 2019ديسمبر  31ارية في معقارات االستثلة للدالقيمة العا

 .برات المناسبةوالخت العقارات مستقل مع المؤه
 

 رات ومعداتعقا. 12
 

 جموعالم
  2018 
 

 جموعالم
2019 
 

  قيد االنشاء  حق 
 السيارات

 

 األثاث
 والمعدات

 باتتركيالو

 األراضي
 انيبوالم

 

 

   متخدااإلس 

   

 التكلفة        
 يناير 1في 26,185 9,528 8,148 1,198 - 45,059 41,692
 ات االضاف  32 508 3,137 989 2,333 6,999 5,342

 دات و التقاع االستبعادات (135) ( 76) (2,086) ( 27) - (2,324)  (1,975)
 إعادة تصنيف  (1,129) 321 24 (554) 1,338 -  -

        
  ديسمبر 31 في 24,953 10,281 9,223 1,606 3,671 49,734 45,059

        
 االستهالكات        

  يناير 1في  8,247 7,390 2,058 - - 17,695 16,349
 السنة  كاستهال 497 978 1,508 - 650 3,633 2,573

 التقاعدات و دات ستبعااال (105) ( 3) (1,078) - - (1,186) (1,227)
 تصنيف  إعادة (300) - - - 300 - 

        
  ديسمبر 31 في 8,339 8,365 2,488 - 950 20,142 17,695

        
 ية الدفتر القيمة صافي        

 2019ديسمبر    31في  16,614 1,916 6,735 1,606 2,721 29,592 27,364

        
 2018يسمبر د 31في  17,938 2,138 6,090 1,198 - - 27,364

 
 

دينار بحريني    8,327 كانت 2019سمبر دي 31في  نستخدم كما الت كن مازبتة المستهلكة بالكامل ولة األصول الثاتكلف
 (. ار بحرينيدين 7,614 : 2018)
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                                                                   التجارية )ش.م.ب( يالتللتسه رينالبح شركة
 
     دةوحنات المالية المالبيا ات حوليضاحا

 ر البحرينيةف الدنانيبآال                                                           2019سمبر دي  31للسنة المالية المنتهية  في 

 
                                                                         نكية ألجلقروض ب. 13

 

 رديسمب 31
2018 

ديسمبر  31 
2019 

 

    
 واحدة  ةسن  خالل تستحق قروض 84,622  53,096

151,196 
 

145,541 
 

 واحدة  سنة بعد تستحق قروض

    
204,292  230,163  

 
 

فعلي على  . كان المعدل النوية وية أو نصف سئمة وخاضعة للتغيير بصورة ربع سنت فائدة عابمعدالوض ألجل ترتب  القر
 ا (.سنوي %5.4:  2018سنويا   ) % 5,6ت ( كان5الفائدة )إيضاح رقم عقود مبادلة أسعار   تأثيرمنا  ل متضجالقروض أل

 
 

 ن صادرةيسندات د. 14
 

ديسمبر  31
2018 

بر ديسم 31 
2019 

 

    
 سمية القيمة اال -  19,981

 فأةريف إصدار غير م ناقصا  : مصا  -  ( 17)

    
19,964  -  

 

2018  2019  
 سندات الدين خالل السنة في   كةالحر   

 يناير 1في   19,981  39,981
 ا خالل السنة صدارهت تم امضافا  : سندا (19,981)  (20,000)

    
  ديسمبر 31في  -  19,981

 

 

  ينااي. الشاارودينااار بحر 100غ تبلاا  سااندات بقيمااة اساامية 200,000امت الشااركة باصاادار ، ق 2013ر مبديس 26في 
 ت الصادرة كالتالي: داللسن ةاالساسي

 
 خمس سنوات  الفترة:

 البحريني. ينارع بالدبور الثالثة أشهر للودائفوق باي %2.5  معدل الفائدة:
 صدار.االريخ كل ثالث شهور من تانهاية ئدة الفاتدفع    
 غير مضمونة  مان:الض

 2018ديسمبر  26 تاريخ االستحقاق
 
 188,500دوالر أمريكااي ) 500,000تبلااغ  سااندات بقيمااة اساامية 106صدار ا، قامت الشركة ب2014اكتوبر  26 في

 ي:لتالدات كا. الشرو  االساسية للسن(دينار بحريني
 

 واتخمس سن  الفترة:
 كل ستة أشهر من تاريخ االصدار.نهاية الفائدة هور. تدفع ش 6ور فوق اليب %3,2  دة:معدل الفائ

 ةغير مضمون  مان:الض
 2019 برأكتو 14 تاريخ االستحقاق
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                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     الموحدةالمالية  البيانات ايضاحات حول
 نيةبآالف الدنانير البحري                                                          2019ديسمبر   31المنتهية  في  نة الماليةللس

 
  المال رأس . 15

                                                                                             

ديسمبر  31
2018 

يسمبر د 31 
2019 

 

    

 مصرح به س المال الرأ   

 فلس للسهم    100سمية يمة ا ق( سهم ب 500,000,000: 2018) 500,000,000  50,000  50,000

    
 أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل    

 فلس للسهم  100سمية قيمة ا( سهم ب 163,350,000: 2018) 204,187,500 16,335  16.335
 يناير 1في    
-  4,084  

 أسهم(  4أسهم منحة ) حصة واحدة لكل 
    

 يسمبر  د  31 في 20,419  16.335
    

 سهم(    2,206,891: 2018)سهم  2,759,029زينة خأسهم  599  599
                                                                                       

 .  %10 ةمن أسهم الشركة الصادرة بنسبشراء أسهم خزينة  لتأسيسعقد ا شركة بموجبيجوز لل
   

 األسهم ة عن توزيعإضافيمات معلو
 

أو أكثر من  %5سبة ها حصة بنة والتي يتملكون فيين الرئيسيين وعدد األسهم المملوكالمساهمسيات نأسماء وج . أ
 األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل:

 

 ة الجنسي دد األسهم ع نسبة الملكية 
 

 %    
    

   * ماعيالجت ة للتأمين اعامالهيئة ال حرينالب  63,165,039 30.93% 
 البحرين والكويت  بنك ني البحر 47,023,363 23.03% 
 الو ني بحرين بنك ال بحرينال 22,910,775 11.22% 

 
 دوقتأمينات( وصنالي )جتماعالمملوكة للهيئة العامة للتامين االلعامة للتأمين االجتماعي تمثل األسهم *أسهم الهيئة ا 

 . تقاعد(ال) لتقاعدا
 

في حقوق التصويت. من إجمالي عدد   اوينستن مئة واحدة، وجميع المساهميتحت فة رك شجميع أسهم ال تدرج .ب
 من جنسيات أخرى.  % 2ينية ونين أو من الشركات البحرالموا  من % 98 ،ين المساهم

 
 هم كما يلي : ة تملكوزيع األسهم حسب عدد المساهمين ونسبجدول ت   . 1

 

 *  ةـالفئـــ سهم  عدد األ ن مساهميعدد ال موع ن مج% م
    األسهم عدد 

    الصادرة 
    

 %1أقل من  48,739,954 1,272 23.87% 
 ** %5ى أقل من إل 1% 22,348,369 7 10.95% 
 %10من  إلى أقل 5% - - - 
 % 20إلى أقل من  10% 22,910,775 1 11.22% 
 % 50من  إلى أقل 20% 110,188,402 2 53.96% 
    

 ع مجمو لا 204,187,500 1,282 % 100.00

 
 مساهمين قبل الالكامل من  مدفوعة بة والر صاد تبين كنسبة من األسهم ال *

 خزينةأسهم    2,759,029من ** تتض
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                                                                   التجارية )ش.م.ب( التسهيللت البحرين شركة
 
     حدةلمويضاحات حول البيانات المالية اا
 نير البحرينيةالدنا فبآال                                                        2019ر ديسمب  31ة المنتهية  في مالية السنلل

 
 تعائدات المركبا. 16
 
 2019  2018 

    
 53,621  41,649 بيع السيارات وملحقاتها

 5,276  4,610 وخدمات ما بعد البيع  ح السياراتتصلي 
 1,509  1,924 يارات لسا دخل تأجير

 48,183  60,406 

 
 

 الرسوم والعموالت رادات إي. 17
 
 2019  2018 

    
 10,560  9,516 ب اقات االئتمانيةلمتعلقة بالقروض وغيرها من الرسوم ارة الادإ رسوم 

 1,456  1,472 دخل عموالت التأمين

 10,988  12,016 

 
 

 ن بيع مخزون االرأضيم أرباح. 18
 

 2019  2018 
    

 6,554  3,011 الراضي مبيعات ا
 (5,645)  (2,677) فة المبيعاتلتك

    
 909  334 زون االراضي مخأرباح من بيع 

   
 

 رىأخ يراداتإ. 19
 

 2019  2018 
    

 517  1,075 حوافز من مورد  المركبات 
 225  509 ادات أخرى يرإ

 1,584  826 

 

 
 رىأخمصروفات تشغيلية . 20

  

 2019  2018 
    
    

 7,240  7,394 وعمومية  دارية امصروفات  
 1,733  2,680 االستهالك 
 2,047  1,535 يع وترويجب  مصروفات

 320  355   المخزون مخصص انخفاض قيمة 
 217  284 تمويل المركبات  صروفاتم

 12,248  11,557 
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                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 البحرينيةنانير بآالف الد                                                             2019ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
  باتلووالمط الموجودات توزيع. 21

 لتابعةا والشركات الشركة وم لوبات موجودات تتركز ن. الالبحري لداخ موعةجمال وم لوبات تموجوداجميع  تتركز
 معين. اقتصاد  ق اع في لها

 
 

 المعلومات القطاعية. 22
 لك ألغراض إدارية كما يلي : مات وذبناءا  على الخدة تشغيليعة ق اعات المجموعة إلى أرب تنقسم

 ية .ماناالئت تيلية والب اقاتقديم القروض التمواد: فرتمويل األ •

 اجير السيارات لمدد  ويلة وقصيرة.تما بعد المبيعات و سيارات وق ع الغيار وخدمات يارات : شراء وبيع الالس •

 ثمين.تقديم خدمات التو عقاراتوتأجير ال شراء وبيع األراضيالعقارات :  •

 التأمين : توفير خدمات وسا ة التأمين. •
 

األداء. يااتم  قرار وتوزيع المااوارد وتقياايموذلك ألغراض صنع ال هت على حدحداة للويللنتائج التشغيمراقبة ااالدارة ب تقوم
ية فااي لتشااغيللف عاان األرباااح اختت قد تبعض الحاالالخسائر والتي في أو التشغيلية أداء الق اع بناءا  على األرباح  تقييم

ال  لااث.ما لو أنها مع  اارف ثاتجار  ك ساسعلى ا ةاعات التشغيليالعمليات بين الق  جراءإ يتم . البيانات المالية الموحدة
 وعةموع إيرادات المجممن مج %10يل واحد أو  رف مقابل تعادل أو تفوق مفقات المنعقدة مع عتوجد إيرادات من الص

خاصااة م لوبااات المحااددة الوال داتمعلومات اإليرادات والربح وبعض الموجويبين الجدول اآلتي . 2018 و 2019في 
 ة.مجموعلابق اعات 
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                                                                    تجارية )ش.م.ب(ال للتسهيالت البحرين شركة
 

     وحدةنات المالية المياول البايضاحات ح
 لدنانير البحرينيةبآالف ا                                                             2019بر سمدي  31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 لومات الق اعية )يتبع(. المع22

 

   تمويل ال السيارات العقارات التأمين المجموع

           
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019  

           

 اد التشغيلإير 36,190 36,029 6,408 7,189 1,196 1,624 1,472 1,456 45,266 46,298

730 1,141 194 220 66 244 414 626 56 51 

إيرادات  
لق اعات ا

 البينية

(19,801) (20,186) (852) (981) (855) (1,040) (4,999) (4,511) (13,052) (13,654) 

ات روفمص 
 التشغيل 

(3,649) (7,968) (25) (19) - (11) 59 (58) (3,683) (7,880) 

مخصص 
اض، فانخ
 افيص 

 ت ا اإلسترداد

(730) (1,141) - - (207) (202) (43) (99) (480) (840) 

         
مصاريف 
الق اعات 

 بينيةال

 أرباح السنة 13,867 18,870 2,366 2,620 187 628 692 773 17,112 22,891

           
الموجودات            

 )المطلوبات( 

5,171 5,040 112 214 15 13 1,222 997 3,822 3,816 

وأرصدة  النقد
 ى البنوكلد

314,803 325,289 - - - - - - 314,803 325,289 

قروض 
لفيات  وس
 ء الللعم

8,879 7,270 397 414 40 52 8,332 6,548 110 256 

 تجاريةم ذم
 مدينة وأخرى

- - 3,835 3,590 (3,898) (6,237) 2,155 356 (2,092) 2,291 

أرصدة 
الشركات  
 التابعة

 المخزون - - 19,793 14,332 6,529 8,510 - - 26,322 22,842

6,757 12,641 - - 6,757 12,641 - - - - 

عقارات  
 ثماريةتاس

27,364 29,592 - - - - 17,695 19,455 9,669 10,137 

قارات  ع
 ومعدات 

 ل أخرى أصو 379 1,613 3,285 2,300 3 1,353 6 - 3,673 5,266

(141) (1) - - - - - (1) (141) - 

سحوبات على 
 مكشوفال

(20,757) (27,301) (324) (285) (188) (226) (6,496) (9,842) (13,749) (16,948) 

 ذمم تجارية
 دائنة  وأخرى 

 سندات دين - (19,964) - - - - - - - (19,964)

 قروض ألجل (224,658) (199,472) (5,505) (4,820) - - - - (230,163) (204,292)

 حقوق الملكية ( 100,562) (94,599) ( 35,086) (34,720) ( 12,775) ( 12,589) (3,939) (4,020) ( 152,362) (145,928)

3,145 5,059 - - - - 1,480 3,361 1,665 1,754 

  مصروفات
 اليةرأسم

2,573 3,633 - - - - 1,876 2,411 697 1,222 

 
استهالك  
العقارات 

 عدات المو
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                                                                    ة )ش.م.ب(التجاري هيالتتسلل ينرالبح شركة
 

     دةالبيانات المالية الموح ت حولاايضاح
 ينيةرف الدنانير البحبآال                                                          2019ديسمبر   31في  منتهية ال للسنة المالية

 
       ةوالزميل لةالص ذات طرافاأل مع المعامالت. 23

 شاارو لل قاااوف تااتم الشااركة إدارة جلااسم ضاءعأ ي رة أحدلس الخاضعين الموردين او أل رافا مع التجارية التالمعام
  لمعتادة.ا تجاريةال
 

 2018  2019 :همين الرئيسيينالمسا
    يسمبر د 31كما في 
 38,505  49,617 ألجل  قروض 

 141  - سحوبات على المكشوف

 1,560  1,611 البنوك أرصدة 

    

    ديسمبر  31في المنتهية للسنة المالية 

 2,145  2,504 فوائد مدفوعة  

 

 2018  2019 لصلة:عة ذات اتابات الوالشرك جلس اإلدارةعضاء مأ
    ديسمبر  31كما في 

 1,349  1,685 نةمدي ذمم /قروض وسلفيات مقدمة للعمالء 

    

    ديسمبر  31في منتهية ية اللللسنة الما

 9  160 ايرادات /فوائد مكتسبة 

 
 

ة في  ات التجاريمن قانون الشرك)ب(  189من قبل مجلس اإلدارة بموجب المادة امالت موافقة على بعض المعتمت ال
أو  باشرةمة أو المديرين أو المديرين مصلحة دارس اإلحيث كان لرئيس مجل 2019ديسمبر  31 يهية فة المالية المنتنلسا

 س. ليها من قبل المجلموافقة علتي تمت الو المعامالت اباشرة في العقود أغير م
 
 
 عضاء اإلدارة العلياأ

 دارة العلياالمعامالت مع أعضاء اإل

اقبااة أعمااال المجموعااة. ومر وجيااهم الصالحيات والمساائوليات للتخ ااي  والتله ينهم األشخاص الذ ليارة الععضاء اإلداأ
 ء العامون. اوالمدر التنفيذ ، دارة، والرئيسمن أعضاء مجلس اإلة العليا إلدارايتألف  اقم 

 

 2019  2018 
    ديسمبر 31كما في 
 29  25 ئتمانب اقات اال مستحقات

    

    يسمبرد 31في المنتهية  يةالمال للسنة

 1,523  1,762 جل ومنافع الموظفين قصيرة األ الرواتب

 726  700 جتماعات الة وأتعاب حضور اإلداراس مكافآت أعضاء مجل

 99  - لسيارات و ا أراضيبيع 

 
ذات  افراأل  الت معلق بالمعامترة فيما يتعفي مخصصات انخفاض األرصدة المستحقة خالل الفخسائر  تسجللم 

 األ راف ذات الصلة نهاية العام.   ة معلألرصديتم تخصيص مخصص محدد لخسائر المخصصات  ولم الصلة
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                                                                    جارية )ش.م.ب(تال لتسهيالتل لبحرينا شركة
 

     ية الموحدةبيانات المالايضاحات حول ال
 دنانير البحرينيةف الالبآ                                                             2019ديسمبر   31في  الية المنتهية لمالسنة ل

 
 ةفع التأمينييف المناتكال. 24

             نااي دينااار بحري 684مبلااغ  2019 ساانة البحاارينيين بااالموظفين اصااةالخ االشااتراكات فااي  المجموعااة اتمساااهم بلغاات
ساامبر يد 31 لموظفين األجانااب فاايمتعلقااة باااة التكاااليف المنااافع التأمينياا مخصااص  بلااغ يني(.ر بحريناد 642 :2018)

    وظفااا  فاايم 911 ظفي المجماااوعةوكان عدد مااوار بحريني( ندي 1,252: 2018حريني )ب دينار  1,457مبلغ  2019
 (.847: 2018) 2019ديسمبر  31
 

                 يناايبحر دينااار 2,873لتااوفير للمااوظفين علقااة بخ ااة االمت لمجموعااةوبااات ام ل بلغاات 2019ساامبر دي 31كمااا فااي 
 بحريني(. دينار 2,247: 2018)

 
 

  د على السهم  العائ.  25

نة المتاح للمساهمين على المتوس  الموزون لعدد األسهم  سهم إلى صافي ربح الاسي على السالعائد األس تم احتساب
 ألسهم الخزينة كما يلي :  الموزون لمتوسستبعاد ابعد ا نةسخالل اللمصدرة ا

 

 2019  2018 
    

 22,891  17,112 ربح السنة

    
 201,429  201,429 (15اح رقم )إيض آلالف(االمليكة )ب  هم حقوقالمتوس  الموزون لعدد أس

    
 فلس  114  فلس   85 سهم الواحدساسي على الالعائد األ  

 
 

كة ال تملك أية أدوات مخفضة  شرفال على السهم الواحد  ألساسيه العائد ااحد هو نفسلوفض على السهم ا العائد المخ
 ؤد  إلى تخفيض العائد على السهم لة وتممحت

 
 

 لقائمة اااللتزامات . 26

بلغاات العمل االعتياااد  ومبااالغ غياار مسااتخدمة مفتوحة خالل  ماداتاعتجد لدى المجموعة يوتاريخ المركز المالي بما ك
 29,519بمبلااغ لزبااائن ل متاحااةئتمانيااة إت سااهيالت خ ااو و  ر بحرينااي(دينااا 8,548: 2018)بحريني  اردين 7,663

 دينار بحريني(.  27,651:  2018)دينار بحريني 
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                                                                    التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 
     الموحدةالية ملبيانات الاحات حول ايضا

 نيةلبحريف الدنانير ابآال                                                           2019ديسمبر   31ية المنتهية  في الالم للسنة

 
 ويلية:من األنشطة التم ت النقدية الناتجةلوبات مقابل التدفقاتسوية الحركة في المط. 27

 
 
 
 
 
 
 

 
 

المطلوبات /   لكية لما حقوق 

  )الموجودات(

المشتقة 

ا به ظمحتفلا

للتحوط 

للقروض  

 ة األجلطويل

  وبات لالمط 

أرباح   المجموع 

 تبقاة مس

رأس المال   احتياطي 

 عالوة  /

معدالت   مبادلة 

 وعقود ائد الفو 

 رف العمالت ص

بلية  المستق األجن

المستخدمة  

  -حوط للت

 المطلوبات 

 ندات س

 ل قابلة للتحوي

قروض 

 وسلفيات

 خرى أ

ذمم تجارية  

 دائنة وأخرى 

  ة بنكي حوباتس

 كشوفالم على

 استخدمت 

ارة  لغرض إد 

 النقد 

 2019ير ينا 1في  الرصيد 141 20,757 204,292 19,964 - 15,736 60,390 69,802 391,082

41,473 - - - - 
- 

قروض  العوائد من  - - 41,473

 سلفيات  لاو

(15,593) - - - - - (15,593) - - 
 السلفيات وض وقر ال دفع

 مدفوعة  ندات س - - - (19,964) - - - - (19,964)

 فوعة مدأسهم أرباح  - (7,205) - - - - - - (7,205)

 مدفوعة  تبرعات - - - - - - (338) - (338)

يرات من  مجموع التغ - (7,205) 25,880 (19,964) - - (338) - (1,627)

 ة لتمويلي قدية ا تدفقات النال

 دلة يرات في القيمة العاالتغ - - - - - - (3,088) - (3,088)

 أخرى  راتغيت - - - - - 4,084 3,760 2,016 9,860

 ات ذات عالقة بالم لوب - 5,111 - - (1,690) - - - 6,801

 أسهم معلنة  أرباح - 7,251 - - - - - - 7,251

تغيرات السحوبات البنكية  (140) - - - - - - - (140)

 على المكشوف 

 تكاليف قروض مرسملة  - - (9) - - - - - (9)

 ئد امصروفات الفو - 12,803 - - - - - - 12,803

 ئد مدفوعة فوا - (13,106) - - - - - - (13,106)

 رى تغيرات األخجموع الم (140) 12,059 (9) - - - - - 11,910

 ات المتعلقة بالمطلوب          

ات األخرى  لتغير ا مجموع - - - - - 4,084 672 2,016 6,772

 المتعلقة بحقوق الملكية 

409,827 71,818 60,724 19,820 1,690 - 230,163 25,611 1 

ديسمبر   31الرصيد كما في 

2019 
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                                                                    .م.ب(التجارية )ش تللتسهيال رينالبح شركة
 
     مالية الموحدةات الانبييضاحات حول الا

 حرينيةبآالف الدنانير الب                                                           2019ديسمبر   31في  هية الية المنتللسنة الم

 
  التخصيصات المقترحة. 28

اع مساهمين في اجتمالوافقة صات لمخصيلتهذة ا. تخضع 2019التالية لعام ة التخصيصات مجلس االدارقترح اعضاء ا
 العمومية السنو : ةالجمعي

 

2018  2019  

    

 رح توزيعها على المساهمينتباح مقأر 10,071  7,251
 أسهم( 4لكل أسهم منحة )بواقع سهم  -  4,084
 التبرعات 300  300

 محتيا ي العااال 750  1,500
 قانونياالحتيا ي ال 460  1,500

    
14,635  11,581  

 
 

 ارنةم المقرقاأ .29

إن عاارض الساانة الحاليااة.  عادلة مااع ء مقارنةإلع ا ضرورةعت الما دكل المماثلة مقارنةأرقام ال إعادة تصنيف بعضم ت
 . حقوق المساهمينالمعلنة سابقا  أو  تؤثر على األرباحة التصنيف لم إعاد

 
 


