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                                                          التجارية )ش.م.ب(              للتسهيالت البحرين شركة

 
           عامة معلومات

 
 

أغسرسس  29سرجلت سرابقا فري السرجل التجرار  فري  بحرينيرة مسراهمة شرركة هري مالتجاريرة .م.م  للتسرييتت البحررين شرركة
 سيميامبعد االكتتا  العا. في أ مةعا مساهمة سجلت كشركة1991 أبريل شير في مقفلةم بحرينية مساهمة كشركة 1991

 
، وشرركة التسرييتت لخردمات الترأمين 1999 مرارس فري تأسسرت والتري مللسريارات .م.م. الوسنيرة الشرركة بالكامرل الشرركة تمتلك
فري ديسرمبر عرا.  م2112والتي تأسسرت فري مرايو  م، وشركة التسييتت للخدمات العقارية .م.مو1991التي تأسست في  م.م.م.
 لتكررونالعررراق،  - كردسررتان –أربيررل فرري  م.م.ملتجررارة العامررة .لالتسررييتت أسسررت شررركة ووسررعت المجموعررة جغرافيررا ت 2111

 ، كة التسرييتت للسريارات فري البحررينتر. تأسريس شرر 2115 مارسفي  الموزع الحصر  لسيارات هوندا في كردستان العراقم
 م2111لتأجير السيارات في ابريل  لتسييتتوتأسست شركة ا

 
 التجار  السجل رق. : 11444

 البريد صندوق : ، المنامة، مملكة البحرين1115
191111 11 

11191111   
: 
:
   

 هاتف
 فاكس

bcredit@bahraincredit.com.bh  :
   

 اإللكتروني البريد

 العنوان : 111 توبلي ،111 ، سريق291 مبنى، البحرين تسييتت مبنى

1-11444 ,2-11444 ,5-11444 ,1-11444 ,1-11444 ,9-11444 ,
9- 11444 ,11-11444 ,11-11444 ,12-11444 

:
 الفروع:    

   

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

   خالد محمد علي مسر
    بوهند إبراهي. عبدهللا

 محمد أحمد الخاجة
 عبدالعزيز عبدهللا األحمد

 سيد عبدالغني حمزة قاروني

  

   الدكتور عبد الرحمن علي سيف عبد الرحمن
   عبدهللا محمد المحمود

 الرئيس التنفي.   : دم عادل حبيل
 االئتمان والتسويقرئيس   : فاضل الماحوز 
 جموعةرئيس الحسابات للم  : فيشال بروهيت
 الشركة الوسنية للسيارات –المدير العا.   : رمز  بركات
 شركة التسييتت لخدمات التأمين –المدير العا.   : علي الديلمي

 : مصسفى البر 
 : ريبين ميتا

 شركة التسييتت للتجارة العامة –المدير العا.  
 شركة التسييتت لتأجير السيارات –المدير العا. 

   
 رين والكويت                       بنك البحرين الوسني: بنك البح

 البنك االهلي المتحد                         بنك بي ان بي باربيا  
 بنك الخليج الدولي                          ستاندرد تشارترد بنك  
 المؤسسة العربية المصرفية                البنك العربي  
 بنك الست.              (SAOG)    البنك األهلي   
 بنك ات. اس بي سي                       بنك ا  د  بي ا   
 كويت –بنك المشرق                                البنك األهلي المتحد   
 البنك األهلي المتحد دبي                   كنارا بنك  
 العراق –اربيل  –بغداد  بنك      كردستان – اربيل – بنك ا  بي ال  
 كردستان          بنك رأس الخيمة الوسني  –اربيل  –بنك البركة   

 البنوك 

   

   المدققون  : كي بي ا. جي فخرو
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                                                                       التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     اإلدارة جلسرئيس م تقرير
     7132ديسمبر  13 في المنتهية السنة أعمال عن

  
يسي  لي أن أقد. لكر. التقريرر السرنو  لشرركة البحررين للتسرييتت التجاريرة .م.م م ، باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

والشرركات  .م.م م لموحدة لشرركة البحررين للتسرييتت التجاريرة، حيث يتضمن النتائج المالية ا2111ديسمبر  11للسنة المالية المنتيية في 
وشركة التسرييتت الفرعية التابعة ليا وهي الشركة الوسنية للسيارات .م.م.م وشركة التسييتت للتجارة العامة والسيارات .م.م.م )كردستان( 

سرييتت للسريارات .م.موموشرركتنا حديارة النشرأة شرركة وشركة التسييتت للخدمات العقاريرة .م.موم وشرركة التلخدمات التأمين .م.م.م 
 التسييتت لتأجير السيارات .م.م.م

 
كررل التحررديات ، وهرري نتررائج مشرررفة رغرر. تحقيقيررا مرررة أخررر  أعلررى أربرراه فرري تاريخيرراواصررلت الشررركة تقرردي. أداء مررالي متميررز أامررر عررن 

م حيرث سرجلت الشرركة صرافي أربراه بلغرت 2111سننا الحبي  فري عرا. منسقة الشرق األوسس وك.لك في وشيدتيا االقتصادية وغيرها التي 
مليرون دينرار بحرينري  1909عرن العرا. الماضري ) %4بزيادة مقردارها  2111ديسمبر  11مليون دينار بحريني مع نياية السنة المالية  2101

عملياتيرا التجاريرة وفعاليتيرا، ونيجيرا المبتكرر فري (م وتدل ه.ه النترائج علرى مرونرة ومتانرة النمرو.ج التجرار  للشرركة وكفراءة 2111في عا. 
م %15م كما وحققت عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 2119-2111عرض المنتجات والتسبيق الجيد للخسة االستراتيجية للسنوات الاتث 

 (م2111ي. في عا. فلساً للس 51( )%51فلساً للسي. ) 51وقد أوصى مجلس اإلدارة بدفع أرباه نقدية للمساهمين بواقع 
 

بالعررا. الملرريء بالمفارقررات العجيبررةم ففرري حررين شرريدت االقتصررادات الكبررر  تسررارعا فرري النمررو إلررى جانرر   2111يمكننررا أن نسلررق علررى عررا. 
االنخفراض االنقاسامات السياسية والتوتر العا.،  تاارت األوضاع االقتصادية لمنسقتنا وخي. علييا شربح التبراسؤم ومرع اسرتمرار أسرعار الرنفس ب

وال.  أار بشكل كبير على صحة األوضاع االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجري، لر. يكرن اقتصراد مملكرة البحررين بمعرزل عرن ترداعيات 
الظروف االقتصادية الصعبة، حيث شيدت المملكة زيادة في العجز المالي أد  إلى خفض تتصنيفيا االئتماني، مما اضسرها في سبيل تحسين 

ا الماليررة إلررى اتخررا. حزمرة مررن اإلجررراءات التقشررفية أارررت بشركل مباشررر علررى دخررل األسرررة البحرينيرةم وفرري خضرر. تلررك التررداعيات، أوضراعي
 استساعت المؤسسات التجارية بشكل عا. أن تحافظ على مرونتيا وتماسكيا في السوقم

 
 2111مليررون دينررار بحرينري(، وخررتل العررا.  1405: 2111مليررون دينرار بحرينرري ) 1105حققرت تسررييتت البحرررين أرباحراً صررافية بلغررت 

مليرون دينرار  159مليرون دينرار بحرينري مقارنرة بالعرا. الماضري بمبلر   111واصلت سياساتيا الح.رة في تقدي. القروض الجديدة التري بلغرت 
عزيز تجربرة العمرتء وسرره منتجرات بحرينيم وقد قامت الشركة بمبادرات مختلفة وركزت على تحسين نمو.ج األعمال التجارية لتحسين وت

جديدة لتوسيع دائرة العمتءم وقد قامت الشركة بمبرادرات مختلفرة وركرزت علرى تسروير نمرو.ج األعمرال  التجاريرة لتحسرين وتعزيرز  تجربرة 
المعلومرات عبرر  العمتء وإدخال منتجات جديردة للوصرول إلرى مجموعرة واسرعة مرن العمرتءم كمرا قامرت الشرركة باالسرتامار فري قسراع تقنيرة

 مواصلة العمل الدؤو  لتعزيز إجراءات وكفاءة أمن المعلوماتم
 

وختل العا.، شيدت قساع مبيعات السيارات الجديدة في البحرين انكماشراً كبيررا، وفري ظرل هر.ه الظرروف، حافظرت تسرييتت البحررين علرى 
تيراتيجية المامرة مع وكتء ومعرارض السرياراتم وفيمرا عرزز النمرو ريادتيا في مجال تمويل السيارات من ختل تعزيز وتقوية الشراكة االس

الجيد ال.  شيده السوق العقار  من مستو  سل  القروض العقارية، استساعت الشركة تحقيق زيادة كبيرة في مسرتو  اإلقرراض الشخصري 
نراسق االسرتيراتيجيةم كمرا حققرت الشرركة نمرواً كبيرراً شار الواسع لفرروع الشرركة فري العديرد مرن المتتلبية الحتياجات زبائنيا و.لك بفضل االن

 موازيرراً فرري حجرر. أعمررال بساقررة امتيرراز االئتمانيررة وعرردد الزبررائن وسررجلت إنجررازا كبيررراً بالنسرربة لعرردد البساقررات الصررادرة واسررتعماليا بمختلررف
فريدة والمزايا المتنوعة بالتعاقد مع بعض المحتت العمتت األجنبيةم كما إن اصدار عدد من المنتجات الجديدة وإضافة المزيد من العروض ال

ة التجارية ساه. في ج.  المزيرد مرن الزبرائن القتنراء واسرتخدا. بساقرة امتيراز بصرورة فعالرة وتحسرين القيمرة السروقية للعتمرة التجاريرة لبساقر
 امتيازم

 
اصرلت مسريرتيا فري دعر. وتعزيرز إدارة المخراسر بمراقبرة كما أن الشركة انتيجت نيجاً ح.را للغاية وظلت تراق  أوضاع السروق الحاليرة وو

ودراسة أنماس وسلوكيات الزبائن في الوفاء بالتزاماتي. ومدفوعاتي. المستحقة للشركة، واستمرت في تعزيز أسس التواصرل والتنسريق الفاعرل 
والتري علرى  لقساعرات االقتصرادية الرئيسريةا، للتعرف عن كار  علرى التغييررات الجديردة التري تشريدها بين موظفي إدارة القروض والتحصيل

والتي تص  في إسار الجيود المستمرة المب.ولة من قبل اإلدارة لتحسين جودة محفظرة القرروض، ضوئيا يت. تكييف أنظمة وقوانين اإلقراض 
 لقروضممن اجمالي محفظة ا %1049ة علييا عند نسبة مقبولة بلغت والتي تكللت في تحسين الديون المتعارة والسيسر
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                                                                       التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     اإلدارة رئيس مجلس تقرير
     7132ديسمبر  13 في المنتهية السنة أعمال عن

  
(م 2111مليرون دينرار بحرينري فري العرا.  109مليرون دينرار بحرينري ) 202ية بلغرت من جيتيا، سجلت الشركة الوسنية للسيارات أرباحاً صاف

زيادة وتعد النتائج التي سجلتيا الشركة ممتازة إ.ا ما أخ.نا في عين االعتبار تواصل انخفاض مبيعات السيارات الجديدة وال.  أد  بدوره إلى 
السياراتم إال أن الشركة استساعت أن تجابه ه.ا التحد  باتخرا. حزمرة مرن  مخزون السيارات وانخفاض اليوام. الربحية لد  كافة وكاالت

ونرة القرارات التزمة المتعلقة بإدارة المخزونم ه.ا فيما ب.لت في الوقت .اته المزيَد من الجيود ووظفت العديد مرن المروارد بكرل براعرة ومر
ع مرن نمرو.ج أعماليرا التجاريرةم وعلرى الررغ. مرن انخفراض حجر. مبيعرات وفاعلية لدع. نمو.ج أعماليا التجار ، خاصة فيما يتعلق بكل قسرا

السيارات الجديدة لكل من العتمتين التجاريتين جنرال موتورز وهونردا، تمكنرت الشرركة الوسنيرة للسريارات مرن االحتفراظ بحصرتيا فري سروق 
باستحسران ورضرا زبائنيرام هر.ا  جنرال موتورز وهوندايا إنه من دواعي سرورنا أن تحظى السيارات الجديدة التي أسلقتمبيعات السياراتم و

واصلت الشركة تركيزها على دع.  خدمات ما بعد البيع لتحسين جودة تجربة زبائن الشركة في اقتناء السيارات لضمان جودة في الوقت ال.  
 موكفاءة الخدمات المقدمة للزبائن بتكلفة معقولة و.لك لضمان زيادة أعداده. بصورة متكررة

 
مليون دينار بحريني في عا.  101ألف دينار بحريني )  111 من جان  آخر، حققت شركة التسييتت لخدمات التأمين صافي أرباه بلغت

عاما استانائيا بامتياز فقد تأار أداء الشركة بشكل كبير بسب  المنافسة الشديدة المتواصلة والتي أدت بدورها إلى  2111(م وكان عا.  2111
عموالت التأمين في وقت شيد فيه سوق تأمين السيارات بالكامل انخفاضا شديدا نتيجة النخفاض مبيعات السيارات الجديدةم ورغ. انخفاض 

وعشرين ألف بوليصة تأمين على السيارات، وواصلت ريادتيا في سوق تأمين اتاة التحديات، رتبت الشركة ختل العا. ما يزيد على 
تل تقدي. منتجات تأمينية متميزة وشراكتيا االستيراتيجية المامرة مع وكتء ومعارض السياراتم كما سرحت السيارات في البحرين من خ

 الشركة منتجات جديدة وحلول تأمينية مبتكرة عديدة تتماشى مع متسلبات واحتياجات زبائنيا لتنويع مصادر الدخلم
 

حققت على إارها أرباحاً  ت شركة التسييتت للخدمات العقارية بعض التحدياتفقد واجيأما على صعيد شركة التسييتت للخدمات العقارية، 
(م فقد تأار أداء الشركة بشكل كبير بسب  التأخير في 2111مليون دينار بحريني في عا.  201مليون دينار بحريني ) 104صافية بلغت 

يتت المحرق، فقد خلف ه.ا التأخير مخزون كبير من الحصول على الموافقات الرسمية من الجيات المختصة من أجل سره مشروع تسي
األراضي غير جاهزة للبيعم وإنه من دواعي سرورنا أن نلعن إن الشركة حصلت على جميع الموافقات التزمة في اإلسبوع األخير من العا.م 

من األراضي ختل فترة قصيرة، ومن  %25وبعيد اإلعتن عنه، القى المشروع إقباال كبيرا من قبل المواسنين وتمكنت الشركة من بيع 
 المؤمل أن يسي. ه.ا المشروع في تلبية سموحات الكاير من المواسنين في توفير حلول إسكانية الئقة بتكلفة مناسبةم إلى جان  .لك، واصلت

 على ه.ا النوع من االستامارم   محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال عالية للشقق المفروشة ضمنت حصوليا على عوائد اابتة ومعقولة
 
 

لسيارات جي أ   العتمة التجاريةمتحصلة من مبيعات أما عن شركة التسييتت للسيارات فقد أكملت عاميا الااني بنجاه كبير وحققت أرباحا 
مكانيا في سوق مبيعات م وأنه من دواعي سرورنا أن نعلن أن ما زرعناه قبل عامين قد أينع وحصدنا امره اآلن، إ. أخ.ت شركتنا سي

السيارات كوكالة تجارية ووكيل حصر  لبيع وتسويق سيارات جي أ  سي في مملكة البحرين، مجيزة بجميع اإلمكانيات لتلبية احتياجات 
 سيارة جي أ  سي في فترة قياسية قصيرة مما أد  إلى انتشارها 1111الزبائن ودع. خدمات ما بعد البيع، واستساعت بيع ما يقار  

. بصورة كبيرة في ربوع المملكة وازدياد رغبة الزبائن في اقتنائيام ومما يبعث على الفخر واالعتزاز والتشجيع هو أن كايرا من زبائننا ه
ممن كانوا  يقتنون سيارات عتمات تجارية متميزة، األمر ال.  يدل داللة واضحة على أن سيارات جي أ  سي قد تبوأت بت منازع المرتبة 

لى بين السيارات الصينية في سوق مبيعات السيارات في البحرينم في.ه السيارات مجيزة بأحدث التقنيات ووسائل الستمة وتتمتع بكفاءة األو
استيتك عالية للوقود فضت عن انخفاض تكلفتيا مقارنة بنظيراتيا في السوقم ومن ه.ا المنسلق، سيواصل مجلس اإلدارة ضخ المزيد من 

 في ه.ه الشركة لتستحوا. على عتمات تجارية جديدة عالية الجودة لتحقيق المزيد من األرباهماالستامارات 
 

تشكل شركة التسييتت لتأجير السيارات إضافة جديدة لمجموعة شركة البحرين للتسييتت التجارية، والتي بدأت عملياتيا في شير يوليو من 
تية متسلبات الحياة المعاصرة وسره حلول وبدائل جديدة ومبتكرة في قساع المواصتت في م ومن المؤمل أن تلبي ه.ه الشركة الف2111عا. 

مملكة البحرينم فالشركة ومن. تأسيسيا عملت دون كلل على مواصلة جيود المجموعة في تحسين إمكانياتيا األساسية وتقوية نمو.ج أعماليا 
ي. مجموعة متكاملة من الخيارات في سوق تأجير السياراتم وتمتلك الشركة الجديدة التجارية الناجح في قساع السيارات والتوسع فيه عبر تقد

سيارة، وتتوزع شبكة فروعيا في مناسق عدةم ويتسلع مجلس اإلدارة إلى جعل ه.ه الشركة  111أكار من  أسسوال ضخما من السيارات يض.
 واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في المملكةم

 
يولة، فقد عززت الشركة من مركزها المالي، وتسير ضمن خسة مدروسة بعناية لتجني  الشركة مشاكل وصعوبة تركيز أما من حيث الس

مليون دوالر أمريكي و.لك لسداد قرض بقيمة  125االستحقاقاتم وعلى .لك استساعت ختل العا. المنصر. ترتي  قرض مجمع بلغت قيمته 
مليون دوالر أمريكي فقد استخدمت ألغراض دع. النمو المتواصل في  11لمبل  المتبقي وهو مليون دوالر أمريكي ، وأما حصيلة ا 55

محفظة القروض وتلبية األغراض العامةم وقد ت. ترتي  ه.ا القرض بنجاه بفضل الدع. القو  ال.  حصلت عليه الشركة من قبل عدد 
وموقعيا الرياد  بما تتمتع به  101لمديونية المنخفض للمجموعة البال  المؤسسات المصرفية المحلية وغيرها في المنسقةم ك.لك فإن معدل ا

 من مركز مالي متين يساعدها في سره مبادرات تيدف في المقا. األول إلى التوسع في األنشسة التجاريةم
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     بيان الدخل الشامل الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                               7132 ديسمبر  13 في عن السنة المنتهية 

 
 

2111  7132   
     

 السنة حأربا  71.232  190911

 خراآلشامل الالدخل     
 لربح أو الخسارة البنود التي يمكن إعادة تصنيفها ل    

 صافي التغيرات في احتياسي تحوس التدفقات النقدية  919  511
     

 مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة  138  511

     
 مجموع الدخل الشامل للسنة  73.611  210441

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م51إلى  11على الصفحات من الموحدة تشتمل البيانات المالية 
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                                                                                                                                       التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                       7132ديسمبر  13المنتهية  في عن السنة 

 
 

 مجموع

 حقوق

  رأس المال بقاةتاألرباح المسواالحتياطيات 

     احتياطي   
     تحوط    الملكية
  رأس أسهم احتياطي التدفقات اطياحتي احتياطي أرباح 
                                7132 المال خزينة قانوني* النقدية التبرعات عام مستبقاة 

         
   2111يناير  1كما في  110115 (599) 110542 111 191 210151 520111 1240291

 )بموافقة المساهمين(: 2111تخصيصات         
 2111لسنة  تبرعات معلنة - - - - - 111 - (111) -
 2111لسنة  المحول لتحتياسي العا. - - - - - - 10511 (10511) -

 
 
 

 2111الرصيد بعد تخصيصات  33.116 (688) 11.627 131 3.183 71.761 61.133 372.781

         
 الدخل الشامل للسنة        

 ربح السنة - - - - - - 210114 210114
 تحوس التدفقات النقدية احتياسيصافي التغيرات في  - - - - 919 - - - 919

  مجموع الدخل الشامل للسنة  - - - 138 - - 71.232 73.611

         
 حقوق الملكيةالمعامتت مع المساهمين المحتسبة في         
 2111أسي. معلنة لسنة أرباه  - - - - - - (90151) (90151)

 مجموع التوزيعات للمساهمين - - - - - - (90151) (90151)
 تبرعات مدفوعة  - - - - (411) - - (411)

         
 7132ديسمبر  13في كما  33.116 (688) 11.627 3.317 311 71.761 31.131 312.211

 
 .دينار بحريني 250292 يحتو  على عتوة إصدار أسي. بقيمة* 
 
 

 م51إلى  11على الصفحات من وحدة المتشتمل البيانات المالية 
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                                                                                                                                          التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                              يتبع(( 7132ديسمبر   13المنتهية  في نة عن الس

 
 

 مجموع

 حقوق

  رأس المال بقاةتاالحتياسيات واألرباه المس

     احتياسي   
     تحوس    الملكية
  رأس أسي. احتياسي التدفقات احتياسي احتياسي أرباه 
                               2111 المال خزينة قانوني* النقدية التبرعات عا. مستبقاة 

         
 2111يناير  1كما في  110115 (599) 110542 (224) 914 210251 410112 1110421

 افقة المساهمين(:)بمو 2115تخصيصات         
 2115لسنة  تبرعات معلنة - - - - - 111 - (111) -
 2115لسنة  المحول لتحتياسي العا. - - - - - - 10511 (10511) -

 
 
 

 2115الرصيد بعد تخصيصات  110115 (599) 110542 (224) 10114 210151 190512 1110421

         
 الدخل الشامل للسنة        

 ربح السنة - - - - - - 190911 190911
 تحوس التدفقات النقدية احتياسيصافي التغيرات في  - - - - 511 - - - 511

  مجموع الدخل الشامل للسنة  - - - 511 - - 190911 210441

         
 حقوق الملكيةالمعامتت مع المساهمين المحتسبة في         
 2115أسي. معلنة لسنة أرباه  - - - - - - (10251) (10251)

 مجموع التوزيعات للمساهمين - - - - - - (10251) (10251)
 تبرعات مدفوعة  - - - - (121) - - (121)

         
 2111ديسمبر  11في كما  110115 (599) 110542 111 191 210151 520111 1240291

 
 .دينار بحريني 250292* يحتو  على عتوة إصدار أسي. بقيمة 

 
 

 م51إلى  11على الصفحات من الموحدة تشتمل البيانات المالية 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     بيان التدفقات النقدية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                              7132ديسمبر  13المنتهية  في عن السنة 

 
 

2111  7132   
 التدفقات النقدية من أنشطة العمليات    

 قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخر   2110911  2110511
 المستل. من بيع المركبات  590511  110919
 عموالت تأمين مستلمة  10249  10125
 لمحصل من بيع مخزون األراضيا  10112  90122
 ايجارات مستلمة  151  191

 قروض وسلفيات ممنوحة للعمتء  (2590111)  (2110111)
 مدفوعات لمورد  المركبات    (410125)  (590121)
 مدفوعات على أراٍض محتفظ بيا كمخزون  (40911)  (110511)
 مدفوعات المصروفات التشغيلية  (110151)  (110991)
 مكافأة مجلس اإلدارة المدفوعة  (191)  (151)
 فوائد مدفوعة  (110999)  (90111)

     
 أنشطة العمليات في(المستخدمة / ) الناتجة منصافي التدفقات النقدية   26236  (210241)

     
 التدفقات النقدية ألنشطة االستثمار    

 ات ومعداتمصروفات رأسمالية لشراء عقار  (10491)  (50999)
 شراء عقارات استاماريةاالضافة على /   (221)  (10441)

 مبال  مستلمة من بيع عقارات ومعدات  929  119

 مبال  مستلمة من بيع عقارات استامارية  -  922

     
 دمة في أنشطة االستثمارخصافي التدفقات النقدية المست  (7.111)  (50154)

     
 ة ألنشطة التمويلالتدفقات النقدي    

 قروض ألجل مستلمة  190491  910411
 قروض ألجل مدفوعة  (110521)  (520929)
 أرباه أسي. مدفوعة  (10994)  (10251)
 تبرعات مدفوعة  (411)  (121)

     
 الناتجة من أنشطة التمويل / في(المستخدمة ) صافي التدفقات النقدية  (223)  110119

 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه  26218  10115
 يناير  1النقد وما في حكمه في   911  (159)

     
 ديسمبر 13النقد وما في حكمه في   66163  911

     

 يتكون النقد وما في حكمه من :    
 النقد وأرصدة لد  البنوك  50111  20111

 ناقصا:    
 النقد المقيد  (219)  (121)
 سحوبات على المكشوف  (11)  (10111)

     
911  36616   

 
 
 
 
 
 

 م51إلى  11على الصفحات من الموحدة تشتمل البيانات المالية 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة

 
     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 بآالف الدنانير البحرينية                                       7132ديسمبر   13المنتهية  في للسنة المالية 
 
   .   التأسيس والنشاط3

 الشركة مسجلة في مملكة البحرينم تقو. عامة مساهمة لشركة"( هي شركةاالتجارية ).م.م ( )" للتسييتت البحرين شركة
على  2115يونيو  21بتاريخ  حصلت الشركة وقدم واصدار بساقات ائتمانية األجل وسويلة وسسةومت قصيرة قروض بمنح

ترخيص من قبل مصرف البحرين المركز  للعمل كمؤسسة مالية وخاضعة إلشرافهم تشتمل البيانات المالية الموحدة للسنة 
ـ يشار إلييا مجتمعة بو) والفروع لياابعة الشركات الت،على البيانات المالية للشركة  2111ديسمبر  11 المنتيية في

 المجموعة"(م"
 

 كما هو مبين ادناه:المالية للشركة والشركات التابعة المملوكة بالكامل  ية الموحدة للمجموعة تشمل البياناتالبيانات المال
 

 نسبة تملك بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
 المجموعة

 األنشطة الرئيسية

    
سي  .وكيل حصر  لجنرال موتورز )جي ا %111 البحرين ).م.م.( ية للسياراتالشركة الوسن

وشفروليه وكادلك( وسيارات هوندا في مملكة 
 البحرينم

 شركة التسييتت للخدمات العقارية
 ).م.مو(

 خدمات عقاريةم %111 البحرين

 شركة التسييتت لخدمات التأمين
 ).م.م.(

 

 نمخدمات لوساسة التأمي %111 البحرين

شركة التسييتت للتجارة العامة 
 ).م.م.(

كردستان، 
 العراق

وكيل حصر  لسيارات هوندا في العراق  111%
 )تأسست من قبل الشركة الوسنية للسيارات(م

    
 البحرين شركة التسييتت للسيارات                      
 

111% 
 

 مجاكوكيل حصر  لسيارات 

ات شركة التسييتت لتأجير السيار
 ).م.م.(

 خدمات تأجير السيارات %111 البحرين

        
 
 أسس إعداد البيانات.   7

 أ(   بيان االلتزام

ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وسبقا ألحكا. قانون الشركات التجارية  أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا
 م2111البحريني لعا. 

 
  ب(  أسس القياس

ً  للمجموعة المالية الموحدة ياناتالب أعدت بالقيمرة  تقردرالتاريخية ما عردا األدوات الماليرة المشرتقة التري  التكلفة لقاعدة وفقا
 العادلةم 

 
 (  العملة المستعملة في انجاز المعامالت وإعداد البيانات المالية ج

"األلرف"  ىم تر. التقرير  إلرلة فري المجموعرةالمسرتعمالبيانات المالية الموحردة بالردينار البحرينري وهري العملرة  عرضيت. 
 مماعدا الحاالت المشار إلييا
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                                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة

 
     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 بآالف الدنانير البحرينية                                                        7132ديسمبر   13منتهية  في للسنة المالية ال

 
 
 أسس إعداد البيانات )يتبع(م   2
 
 7132يناير  3المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من (   د

 :المجموعة.ات عتقة بأنشسة  2111يناير  1حت سارية المفعول في التعديتت والتفسيرات التالية أصب
 
 ((2مبادرة اإلفصاح )تعديالت معيار المحاسبة الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (1

من تقيي. التغييرات في المسلوبات الناتجة من  فصاحات التي تمّكن مستخدمي البيانات المالية الموحدةإلتتسل  التعديتت ا
 نشسة التمويلية، بما في .لك التغييرات الناتجة من التدفقات النقدية والتغيرات غير النقديةماأل
 

 م2111يناير  1للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  بأار مستقبلي التعديتت سارية المفعول
بعرض تسوية بين الرصيد ت. تضمين متسلبات اإلفصاه الجديدة في البيانات المالية الموحدة، حيث قامت المجموعة 

 االفتتاحي والرصيد الختامي للمسلوبات مع التغيرات الناتجة من األنشسة التمويليةم
 

 معايير متعددة – 7132-7137التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة  (7
تشمل عدد من التعديتت  2111-2114 لدورة ة للسنواتالتعديتت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي

ً إلى جن  مع المتسل  االنتقالي الخاص  لمختلف المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةم مع السماه بالتسبيق المبكر )جنبا
 الية األخر م لكل حالة(، وفي ه.ه الحالة سيت. تسبيق التعديتت التحقة للمعايير الدولية إلعداد التقارير الم

 
  المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد هـ( 

يوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديتت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
لك، ل. تق. المجموعة بالتسبيق المبكر أل  من المعايير الجديدة أو المعدلة ، مع السماه بالتسبيق المبكرم مع .2119يناير  1

 التالية في إعداد البيانات المالية الموحدةم
 

 للمجموعة في فترة التسبيق المبدئيم    يتوقع أن يكون لتسبيق المعايير التالية أاراً جوهرياً على البيانات المالية الموحدة
 

 األدوات المالية –( 9التقارير المالية رق. )المعيار الدولي إلعداد  (1

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. بإصدار النسخة النيائية من  2114مجلس معايير المحاسبة الدولي في يوليو قا. 
 األدوات الماليةم -( 9)

 
، مع 2119يناير  1ة التي تبدأ من أو بعد ( سار  المفعول للفترات المالي9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )

 م2119يناير  1 من( 9تسبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )بة المجموعسوف تقو. السماه بالتسبيق المبكرم 
 

ترات ، ولن تقو. بتعديل ف2119يناير  1( في 9ستقو. المجموعة بتسبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
( األدوات المالية: 19( سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رق. )9المقارنةم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )

االحتسا  والقياس، ويقد. متسلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات والمسلوبات المالية، ونمو.ج جديد مبني على 
محاسبة  ربسمخصصات خسائر القروض، ويقد. محاسبة تحوس مبّسسة من ختل  الخسائر االئتمانية المتوقعة الحتسا 

 التحوس بصورة أكبر مع منيجية الشركة إلدارة المخاسرم 
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                                                                                       التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة

 
     يضاحات حول البيانات المالية الموحدةا

 بآالف الدنانير البحرينية                                                        7132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 
 أسس إعداد البيانات )يتبع(م  2
 
 )يتبع( يت. تسبيقيا بعد المعايير الجديدة والتعديتت والتفسيرات الصادرة التي ل.(   هـ

  
 )يتبع( األدوات المالية –( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. ) (1

 
يناير  1( كما في 9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )من التسبيق المبدئي  المتوقعبتقيي. األار  قامت المجموعة

 يلي: على بياناتيا المالية الموحدة كما  2119
 

 األرباح 
 المستبقاة 
  

  (18)رقم  يالرصيد الختامي وفقاُ لمعيار المحاسبة الدول
 316131 (7132ديسمبر  13)
  

  احتسا  الخسائر االئتمانية المتوقعة ) (: مناألار 
  لمستحقة منا ( للمبال 9الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )

 - البنوك واستامارات أدوات الدين بالتكلفة المسفأة
  

  والسلفياتللقروض  (9الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
 (50511)  المالية القروض والضمانات بالتكلفة المسفأة بما في .لك التزامات

  
  الستامارات أدوات (9نية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )الخسائر االئتما

 -  الشامل اآلخر الدين بالقيمة العادلة من ختل الدخل
  
 (6.623) 

  

  الرصيد االفتتاحي المعدل المقدر وفقاً للمعيار الدولي إلعداد
 62.222 7131يناير 3لمبدئي في ( بتاريخ التطبيق ا8التقارير المالية رقم )

 
 ( التصنيف والقياس.أ(3)

اً جديداً لتصنيف وقياس الموجودات المالية وال.  يعكس نمو.ج سلوب( يشمل أ9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
( 9داد التقارير المالية رق. )العمل ال.  يت. فيه إدارة الموجودات المالية، وخصائص التدفقات النقديةم المعيار الدولي إلع

يحتو  على اتث فئات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية: )أ( المقاسة بالتكلفة المسفأة، أو القيمة العادلة من ختل الدخل 
ال يت. (، 9الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من ختل الربح أو الخسارةم بموج  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )

فإن األداة المالية اليجينة تقسي. األدوات المشتقة المتضمنة في العقود، و.لك حين يكون المضيف أصتً مالياًم بدالً من .لك، 
 ككل يت. تقييميا للتصنيفم

 
أن ال يكون  ( يتوقع9المجموعة، فإن متسلبات التصنيف الجديدة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. ) بناء على تقيي.

 مأسي. حقوق الملكيةليا أاراً جوهرياً على المعالجة المحاسبية للقروض، واالستامارات في أدوات الدين، واالستامارات في 
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 بآالف الدنانير البحرينية                                                        7132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 
 أسس إعداد البيانات )يتبع(م  2
 
 )يتبع( لتي ل. يت. تسبيقيا بعدالمعايير الجديدة والتعديتت والتفسيرات الصادرة ا  ( هـ

  
 )يتبع( األدوات المالية –( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. ) (1
 
 ( الخسائر االئتمانية المتوقعة.أ7)

( 19( يستبدل نمو.ج "الخسائر المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رق. )9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
م نمو.ج انخفاض القيمة الجديد سيكون واج  التسبيق على الموجودات في المستقبلنمو.ج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" ب

المالية المقاسة بالتكلفة المسفأة أو المصنفة بالقيمة العادلة من ختل الدخل الشامل اآلخر، ما عدا االستامارات في أدوات 
االحكا. الجوهرية عند تسبيق المتسلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، حقوق الملكيةم كما يتسل  عدد من 

 مال:

 معايير الزيادة الجوهرية في مخاسر االئتمان؛تحديد  -

 الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ اختيار النما.ج والفرضيات المناسبة لقياس -

 لغرض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛إعداد مجموعات من الموجودات المالية المتشابية  -

الخسائر االئتمانية المتوقعة والموازين .ات العتقة لكل نوع من المنتجات/األسواق و المستقبليةتعيين عدد السيناريوهات  -
 المصاحبةم

 
  ( المطلوبات المالية.أ1)

( بدون تغييرها إلى المعيار 19سبة الدولي رق. )ت. تحويل معظ. متسلبات تصنيف وقياس المسلوبات المالية في معيار المحا
ً من الشركة عرض آاار التغييرات على 9الدولي إلعداد التقارير المالية رق. ) (م التغيير األساسي هو أنه سيكون مسلوبا

 خرممخاسر االئتمان لمسلوباتيا المالية المصنفة بالقيمة العادلة من ختل الربح أو الخسارة في الدخل الشامل اآل
 

ال يتوقع أن يكون هناك تغييرات جوهرية للمسلوبات المالية، عدا التغييرات في القيمة العادلة للمسلوبات المالية المصنفة 
بالقيمة العادلة من ختل الربح أو الخسارة، والمنسوبة للتغيرات في مخاسر ائتمان لألداة، والتي سيت. عرضيا في الدخل 

 الشامل اآلخرم
 
      بة التحوط( محاس.أ2)

محاسبة التحوس بصورة  لربس( مصممة 9متسلبات محاسبة التحوس الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. ) 
بتشكيلة أكبر من أدوات التحوس؛ وإلغاء أو تبسيس بعض المتسلبات  أكبر مع منيجية الشركة إلدارة المخاسر؛ والسماه

(م ت. االحتفاظ بعناصر محاسبة التحوس التالية: القيمة العادلة، 19ار المحاسبة الدولي رق. )في معي القواعدالمبنية على 
 والتدفقات النقدية، وصافي تحوسات االستامارم

 
(، تملك المجموعة خيار االستمرار بتسبيق متسلبات 9عند التسبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )

 (، بدال من متسلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 19معيار المحاسبة الدولي رق. ) فيالخاصة  محاسبة التحوس
 (م9) رق.
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 أسس إعداد البيانات )يتبع(م  2
 
 )يتبع( يا بعدالمعايير الجديدة والتعديتت والتفسيرات الصادرة التي ل. يت. تسبيق(   هـ

  
 )يتبع( األدوات المالية –( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. ) (1
 
    ( اإلفصاح.أ6)

( متسلبات إفصاه موسعة، وتغييرات في العرض، ويتوقع أن تؤد  9كما يقد. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
بخصوص أدواتيا المالية، وبال.ات في سنة تسبيق المعيار الدولي إلعداد  إفصاحات المجموعةومستو  لتغيير سبيعة 

 ( على وجه الخصوصم 9التقارير المالية رق. )
 

مبدئي، حيث أنه ل. يت. االنتياء من جميع األعمال االنتقاليةم األار الفعلي لتسبيق المعيار الدولي إلعداد هو تقيي. التقيي. أعته 
 قد يتغير لألسبا  التالية: 2119يناير  1( بتاريخ 9التقارير المالية رق. )

 تقو. المجموعة بتعديل واالنتياء من نما.جيا الحتسا  الخسائر االئتمانية المتوقعةم -

تقنيات التقيي. المستخدمة الجديدة خاضعة للتغيير، إلى ان تقو. و السياسات المحاسبية والفرضيات والتقديرات واألحكا. -
 اتيا المالية األولى والتي تشمل التاريخ المبدئي للتسبيقمالمجموعة بعرض بيان

 
 إيراد العقود مع العمتء –( 15( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )2

( إساراً شامتً لتحديد سبيعة، وكمية وتوقيت احتسا  اإليراداتم 15يؤسس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
، ومعيار اتاإليراد -( 19إلرشادات احتسا  اإليرادات الحالية، بما في .لك معيار المحاسبة الدولي رق. )ويحل محل ا

برامج والء  –( 11رق. )تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ، وعقود اإلنشاء -( 11المحاسبة الدولي رق. )
 العمتءم

 
، مع 2119يناير  1( سار  المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 15مالية رق. )المعيار الدولي إلعداد التقارير ال

  السماه بالتسبيق المبكرم
 

 مللمجموعة يكون هناك أ  أار جوهر  على البيانات المالية الموحدةبناًء على تقيي. اإلدارة، لن 
 

    اراتاإليج - (11( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )1

م للمستأجرين نمو.ج واحد لمعالجة اإليجارات بالميزانية العمومية( 11يقد. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
يحتس  المستأجر حق االنتفاع من األصل وال.  يمال حقه لتنتفاع باألصل المعني، ومسلوبات اإليجار التي تمال التزامه 

ناك اعفاءات اختيارية لعقود االيجار قصيرة األجل واإليجار .و القيمة المنخفضةم تبقى المعالجة بسداد دفعات اإليجاراتم ه
 المحاسبية للمؤجر مماالة للمعيار الحالي، أ  يستمر المؤجر بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويليةم

 
ات اإليجارات الحالية والتي تشمل على .لك معيار المحاسبة ( توجيي11يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )

تحديد ما إ.ا كانت  –( 4رق. )تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ، واإليجارات –( 11الدولي رق. )
الحوافز، وتفسير  –ة اإليجارات التشغيلي -( 15الترتيبات تحتو  على صيغة إيجار، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رق. )

 تقيي. جوهر المعامتت التي تتضمن الصفة القانونية لعقود اإليجارم  –( 21لجنة التفسيرات الدائمة رق.  )
 

م التسبيق المبكر مسموه للشركات التي ستسبق 2119يناير  1المعيار سار  المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
كما في أو قبل تاريخ التسبيق المبدئي للمعيار  إيراد العقود مع العمتء -( 15قارير المالية رق. )المعيار الدولي إلعداد الت

 (م11الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
 

ً لألار المحتمل على بياناتيا المالية الموحدةم  المجموعةبدأت  ً مبدئيا بعد ما إ.ا كانت ستستخد.  المجموعةل. تقرر تقييما
 ءات االختياريةماإلعفا
 



21 

 

 
                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة

 
     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 بآالف الدنانير البحرينية                                                               7132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 
 أسس إعداد البيانات )يتبع(م   2

 
 التطبيق المبكر للمعايير (  و

 م 2111ل. تق. المجموعة بالتسبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة في 
 
 ( استخدام التقديرات واالجتهاداتز

على تسبيق  التي تؤارالتوقعات والفرضيات و دارة بعض التقديراتأن تضع اإل الموحدة يتسل  إعداد البيانات المالية
ه.ه اإليرادات والمصروفات المبينةم النتائج الفعلية قد تختلف عن و المسلوباتو السياسات المحاسبية وعلى مبال  الموجودات

 التقديراتم
 

راجعة في فترة مراجعة التقديرات أو أ  حيث يت. احتسا  التقديرات الم مالتقديرات والفرضيات بشكل مستمريت. مراجعة 
واالجتيادات المدرجة في تسبيق السياسات وغير المؤكدة فترات مستقبلية متأارةم المعلومات المتعلقة بالتقديرات الميمة 

 م1 يضاه رق.امبينة في الموحدة في البيانات المالية حتسبة المحاسبية على المبال  الم
 

 امةالسياسات المحاسبية اله.  1

ت. تسبيق السياسات المحاسبية التالية من قبل المجموعة بنحو اابت لكل الفترات المعروضة في ه.ه البيانات المالية الموحدة وعلى 
 مستو  كل الشركات في المجموعةم

 
 البيانات توحيد أ(   أسس
 

 الشركات التابعة (1

يسرة عندما يكون للمجموعة سلسة بصورة مباشرة الشركات التابعة هي مؤسسات خاضعة لسيسرة المجموعةم توجد الس
أو غير مباشرة في إدارة السياسات الماليرة والتشرغيلية لمؤسسرة مرن أجرل الحصرول علرى منرافع مرن أنشرستيام يرت. توحيرد 

 البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ الحصول على السيسرة ويت. التوقف عن التوحيد عند فقدان السيسرةم
 

 د السيسرة فق (2

عندما تفقد المجموعة السيسرة على شركة تابعة، فإنيا تستبعد موجودات ومسلوبات الشركة التابعرة، وأيرة حصرص غيرر 
مسرريسرة  .ات الصررلة وغيرهررا مررن عناصررر حقرروق الملكيررةم يررت. إحتسررا  أ  ربررح أو خسررارة ناتجررة فرري بيرران الررربح 

 التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيسرةمأوالخسارةم يت. قياس أ  حصة محتفظ بيا في الشركة 

 
 معامتت ت. استبعادها عند توحيد البيانات المالية  (1

ت. اسرتبعاد المعرامتت واألرصردة وأ  أربراه ومصراريف غيرر محققرة )مرا عردا األربراه والخسرائر الناتجرة مرن العمرتت 
لمجموعة عنرد إعرداد البيانرات الماليرة الموحردةم يرت. اسرتبعاد الخسرائر األجنبية( والناتجة من العمليات البينية بين شركات ا

 غير المحققة بنفس السريقة التي تستبعد فييا األرباه غير المحققة، إلى الحد ال.  ال يوجد دليل على انخفاض القيمةم
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 السياسات المحاسبية اليامة )يتبع(م   1

 
 ساب اإليرادات ب(   احت
 
 والمدفوعةالفوائد المكتسبة  (1

 يت. احتسا  إيراد الفوائد المكتسبة والمدفوعة على أساس االستحقاق باستخدا. سريقة سعر الفائدة الفعليم
 

 معدل الفائدة الفعلي هو المعدل ال.  يخص. من التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية من ختل العمر االفتراضي لألصول أو
تسبيق سريقة معدل  المسلوبات المالية أو في فترة زمنية أقصر، من القيمة الدفترية للموجودات أو المسلوبات الماليةم إن

الفائدة الفعلي يؤار على احتسا  الفوائد المكتسبة والفوائد المدفوعة بالتساو  بما يتناس  مع المبل  المستحق ختل الفترة 
ادمعند حسا  معدل الفائدة الفعلي، يت. تقدير التدفقات النقدية مع األخ. بعين االعتبار جميع حتى تاريخ االستحقاق أو السد

 الشروس التعاقدية لألدوات المالية باستاناء خسائر االئتمان في المستقبلم
 
 إيراد المبيعات والخدمات  (2

لخصومات، وتمال المبال  المستحقة على السلع يت. قياس االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستل. أو المستحق، صافي من ا
الموردة أو الخدمات المقدمةم يت. احتسا  اإليرادات عندما يمكن قياس مبل  اإليرادات بصورة مواوق بيا، وعندما يكون من 

شاس من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية سوف تتدفق إلى المجموعة، وعندما يت. استيفاء معايير محددة لكل ن
 أنشسة المجموعة على النحو التالي: 

 
 يت. احتسا  إيرادات من مبيعات السيارات وقسع الغيار عند إرسال فاتورة العميل ال.  يحق له حيازة تلك البضاعةم    أ( 
 يت. احتسا  إيرادات من خدمات الصيانة واإلصته عندما يت. تقدي. تلك الخدمةم   ( 
 ت من مسالبات الضمان عندما تقد. تلك الخدمات للعمتء ضمن شروس الضمان المنصوص عليياميت. احتسا  اإليرادا ج(  
 ميجاراإلتأجير السيارات على أساس القسس الاابت على مد  فترة  يت. احتسا  اإليرادات من  د(  

 
 الرسو. والعموالت  (1

من معدل الفائدة الفعلي على الموجودات أو يت. إدراج إيرادات الرسو. والعموالت والمصاريف التي هي جزء ال يتجزأ 
بما في .لك رسو. إدارة القروض  - المسلوبات المالية في قياس معدل الفائدة الفعليم يت. احتسا  رسو. وعموالت أخر 

ة يت. احتسا  إيراد عمولة التأمين عند إصدار البوليص عندما يت. تنفي. الخدمات .ات الصلةم -رسو. إدارة خدمات الحسا  
 وعندما يستحق العميل بوليصة التأمينم 

 
 بيع األراضي (4

يت. احتسا  إيراد بيع مخزون األراضي عندما يحق للزبون ان يمتلك بحوزته األرض وعادة يكون بعد نقل ملكية األرض 
 إليهم
 

 دخل اإليجار (5
 فترة عقد اإليجارم يحتس  دخل اإليجار المتحصل من العقارات االستامارية كإيراد بسريقة القسس الاابت حس 

 
 األجنبية معامالت وأرصدة العمالت (  ج

تدون المعامتت التي تت. بالعمتت األجنبية بالدينار البحريني وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعاملةم تحول 
ار البحريني بسعر الصرف السائد إلى الدين بيان المركز الماليالموجودات والمسلوبات المالية بالعمتت األجنبية في تاريخ 

األرباه والخسائر من فرق صرف العمتت هي الفرق بين التكلفة المسفأة بالعملة األساسية كما في بداية  في .لك التاريخم
سعار السنة بعد تعديليا بأسعار الفائدة الفعلية والمدفوعات ختل السنة وبين التكلفة المسفأة بالعملة األجنبية بعد تحويليا بأ

 صرف الفائدة كما في نياية السنةم
 

يت. تحويل الموجودات والمسلوبات الغير مالية المقيمة بالعمتت األجنبية والتي ت. احتسا  قيمتيا العادلة الى العملة المحلية 
لتاريخية بالعمتت البنود الغير مالية المقيمة بالتكلفة افي تاريخ احتسا  القيمة العادلة  باستخدا. اسعار التحويل السائدة

ت. احتسا  فروق اعادة تحويل العملة االجنبية في بيان ي األجنبية يت. تحويليا باستخدا. اسعار الصرف في تاريخ المعاملةم 
 والخسارةمأالدخل 
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 ()يتبع السياسات المحاسبية اليامةم   1
 

 د(  الموجودات والمطلوبات المالية

 ساب( االحت3

تتكون األدوات المالية للمجموعة بصورة رئيسية من األرصدة لد  البنوك وقروض وسلفيات الزبرائن و.مر. تجاريرة مدينرة 
وأخر  واألدوات المالية المشتقة والسحوبات على المكشوف و.م. دائنة وأخرر  وسرندات الردين والقرروض ألجرلم تسرجل 

ام كما تسرجل الموجرودات والمسلوبرات الماليرة األخرر  مبردئياً عنردما تكرون القروض والسلفيات مبدئياً وفقاً لتاريخ إصداره
يت. تسجيل جميرع الموجرودات والمسلوبرات الماليرة األخرر  مبردئيا فري تراريخ   المجموعة سرفاً تعاقدياً في األدوات الماليةم

 لتدوات الماليةمتنفي. المتاجرة، وهو التاريخ ال.  تصبح فيه المجموعة سرفا في األحكا. التعاقدية 

إلييا، بالنسبة للبند ال.  ال يت. قياسه بالقيمة العادلرة يت. قياس الموجودات المالية أو المسلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافا 
 اصدارهاماستحوا.ها أو المرتبسة مباشرة بتكاليف المعامتت من ختل الربح أو الخسارة، 

  
 التصنيف(  7

يف موجوداتيا المالية 'القروض السلفيات' ويت. قياسريا بالتكلفرة المسفرأةم يرت. قيراس المسلوبرات الماليرة تقو. المجموعة بتصن
للمجموعة بالتكلفة المسفأة باستاناء المشتقات التي يرت. قياسريا بالقيمرة العادلرة وتصرنف علرى أنيرا بالقيمرة العادلرة مرن خرتل 

 .الربح أو الخسارة
 

 ( إلغاء االحتساب1

ء احتسا  الموجودات المالية من قبل المجموعة عندما ينتيي حق استت. التدفقات النقدية من الموجرودات الماليرة أو يت. إلغا
عندما تقو. المجموعة بنقل جميرع مخراسر وعوائرد الملكيرة بشركل جروهر م يرت. إلغراء احتسرا  المسلوبرات الماليرة مرن قبرل 

 ائيا أو انتيائيامالمجموعة عند أداء التزاماتيا التعاقدية أو إلغ
 

 ( المقاصة2

تت. مقاصة الموجودات والمسلوبات المالية بالمركز المالي عندما يكون للمجموعة الحرق القرانوني لمعادلرة المبرال  أو تعترز. 
 مالقيا. بسداد الصافي أو تسييل الموجودات وسداد االلتزامات في آن واحد

 
 ( قياس التكلفة المطفأة6

زائررداً أو ناقصرراً  ،ماليررة بقيمتيررا المبدئيررة ناقصرراً مرردفوعات أصررل المبلرر ة للموجررودات والمسلوبررات التحتسرر  التكلفررة المسفررأ
اإلسفاء المتراك. باستخدا. سريقة معدل الفائدة الفعلريم يشرمل حسرا  التكلفرة المسفرأة جميرع الرسرو. المدفوعرة أو المسرتلمة 

 ائدة الفعليمبين أسراف العقد والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الف
 

 تحديد وقياس االنخفاض في القيمة( 3

بعمل تقيي. وبصورة دورية ختل السرنة لتحديرد وجرود دليرل موضروعي علرى أن  مركز ماليتقو. المجموعة في تاريخ كل 
نراك انخفضت قيميرام تعتبرر الموجرودات الماليرة منخفضرة القيمرة عنردما يكرون هالمسفأة الموجودات المالية المسجلة بالقيمة 

دليل موضوعي يحدد الخسارة بعد التسجيل المبدئي لألصل وأن الخسارة ليرا ترأاير علرى التردفق النقرد  المسرتقبلي لتصرل 
 ويمكن تقديرها بدقةم 
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 ()يتبع السياسات المحاسبية اليامةم   1

 
 (  القروض والسلفيات للزبائنهـ
 

 التصنيف

هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة .ات مدفوعات اابتة أو قابلة للتحديد وال يت. تسعيرها ات للزبائن والسلفيالقروض 
والسلفيات مبدئياً بالقيمة  ضالقرو بيعيا في الوقت الحاضر أو في فترة قريبةم وتحتس  المجموعةفي سوق نشس وال تعتز. 

من ا. على أساس التكلفة المسفأة باستخدا. معدل الفائدة الفعلي مسروحا و، العادلة مضافا إلييا تكاليف المعامتت المباشرة
 منيا مخصص انخفاض القيمةم

 
 االحتسا 

 مما يقد. النقد للعمتء المقترضينتحتس  القروض والسلفيات عند
 

 انخفاض القيمة
لخسارة حدات من. االعتراف تعتبرالمجموعة القروض والسلفيات بانيا منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي على ان ا

على انخفاض  التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصلم تشمل الدالئل الموضوعيةعلى وه.ه الخسارة أارت  مبدئيال
قيمة القروض والسلفيات اإلعسار المالي للمقترض، التأخير والتقاعس عن السداد، إعادة جدولة القرض ووجود مؤشرات 

 رضمعلى إفتس المقت
 

يم يت. تقيي. معتقو. المجموعة بعمل تقيي. يابت وجود دليل موضوعي النخفاض قيمة القروض بشكل فرد  أو بشكل ج
جميع القروض والسلفيات لتنخفاص المحدد في القيمةم القروض السلفيات التي ل. تنخفض قيمتيا بشكل محدد يت. عمل تقيي. 

 يمعجاليامة بشكل  تقيي. القروض والسلف الفردية غير ت. جماعي لتنخفاض في القيمه التي ل. يت. التعرف علييام
 لقروض والسلف .ات خصائص مخاسر اإلئتمان المماالة مع بعضيا البعضمالنخفاض القيمة من ختل تجميع ا

 
النخفاض القيمة، تستعمل المجموعة نما.ج من االتجاهات التاريخية يشتمل على احتماليات التخلف  يمعجألغراض التقيي. ال

أن الظروف االقتصادية الراهنة عن السداد وتوقيت االستردادات ومبل  الخسارة المتكبدة، بما يتوائ. وتقديرات اإلدارة ب
معدالت التخلف عن لتئتمان من احتمال أن تكون أكبر أو أقل من التي اقترحتيا تلك النما.ج التاريخيةم يت. بانتظا. قياس 

 ، ومعدالت فقدان وتوقيت تحصيل  المبال  في المستقبل مقابل النتائج الفعلية للتأكد من جدواهامالسداد
 

خفاض قيمة القروض والسلفيات على أنه الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة الحالية يت. قياس خسائر ان
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة باستخدا. معدل الفائدة الفعلي األصلي لكل أصلم وتحتس  خسائر انخفاض 

 وض والسلفياتم القيمة في بيان الربح أو الخسارة حيث تظير كمخصص للقر
 

يت. إعدا. القروض عندما ال يكون هناك أ  احتمال واقعي لتحصيليا في مقابل مخصص انخفاض القيمة للقروضم وفي 
حال تناقص مبل  خسارة انخفاض القيمة في وقت الحق، وه.ا التناقص يتعلق بصورة موضوعية بحدث ائتماني وقع بعد 

اع خسارة انخفاض القيمة الحاصلة بتعديل حسا  االنخفاضم ويت. احتسا  مبل  إابات خسارة انخفاض القيمة ، يت. استرج
 االسترجاع في بيان الدخل أو الخسارةم  

 
 الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى  و(  

القيمةم  يت. احتسا  ال.م. التجارية بصورة أولية بالقيمة العادلة، وا. تقاس بالقيمة المسفأة، مخصوما منيا مخصص انخفاض
 يت. احتسا  مخصص انخفاض قيمة األرصدة المشكوك في تحصيليا بعد مراجعة كل رصيد على حدهم 
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 ()يتبع السياسات المحاسبية اليامةم   1

 
 (  المخزونز

 سريقة بموج  الغيار قسع تكلفة حديدت اقل، وقد ت. أييما الممكن استردادها بالقيمة او التكلفة بسعر قي. مخزون السيارات
 ورسو. الشحن وأجور الشراء محددةم تشتمل التكلفة  على سعر أسس بموج  للسيارات ت. الموزون، وبالنسبة المتوسس
يظير المخزون من  بالشراء حتى وصول المخزون للموقع والوضع الحاليم مرتبسة أخر  مصاريف وأية الجمارك

 كلفة أو القيمة الممكن استردادها، أييما أقلماألراضي المحتفظ بيا بالت
 

   (  عقارات ومعداتح

   االحتسا 

تظير العقارات والمعدات بالتكلفة مسروحاً منيا االسرتيتك المترراك. وأ  خسرارة ناتجرة عرن انخفراض قيمرة الموجروداتمتت. 
يت. تعرديل القيمرة ويت. تعديليا إ.ا تسل  .لكم  المركز الماليمراجعة القيمة الباقية للموجودات وعمرها االفتراضي في تاريخ 

 سترداد المقدرةمسترداد إ.ا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتيا القابلة لتالقيمة المقدرة القابلة لت ىالدفترية ال
 

   االستيتك
العمرر  ا  اسرتيتك علرى األرضماحتسر م ال يت. صلأ لكل االفتراضي العمر حس  الاابت القسس بسريقة يحتس  االستيتك

  اإلفتراضي المتوقع لتصول فيو ما يلي :
 

  سنة 21 - 15    المباني
 سنوات 1 - 1   والمعدات التركيباتو األااث

 سنوات  4   المملوكة السيارات
 سنوات 1 -4   ؤجرةمالسيارات ال

 
 عقارات استثمارية  ط( 

يا الشركة إما للحصول دخل إيجار  متكرر أو لزيادة رأس المال أو اإلانين االستامار العقار  عبارة عن عقارات تحتفظ ب
معاً على حد سواء، وال يت. عرضيا للبيع في إسار النشاس التجار  االعتياد  للشركةم وال يت. استخداميا في انتاج أو توريد 

 مناقصا االستيتكتكلفة السلع أو الخدمات أو ألغراض إداريةم يت. قياس االستامارات العقارية بسعر ال
 

 االستيتك 
االفتراضي  الاابت على مد  العمر على أساس القسسأو الخسارة  في بيان الدخل االستامارية العقارات تيتكاس يت. تحميل
 كما يلي: العمر االفتراضي للعقارات االستامارية  موال يت. احتسا  االستيتك على األراضي للعقارم
 

  سنة 21    المباني
 سنوات 4  والمعدات التركيباتو األااث

 
 (  تكاليف االقتراضي

راض األخر  تقاليت. رسملة تكاليف اإلقراض المرتبسة مباشرة بشراء أو بناء أو تأسيس أصل مؤهلم يت. احتسا  تكاليف ا
 م أو الخسارة في السنة التي تنشأ فييا في بيان الدخل

 
 أرباح األسهم (  ك

 والتخصيصات األخر  ضمن المسلوبات في الفترة التي يت. فييا الموافقة علييا من قبل المساهمينم تحتس  أرباه األسي.،
 
 

 

 

 



26 

 

 

 

                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                               7132ديسمبر   13الية المنتهية  في للسنة الم

 
 
 ()يتبع السياسات المحاسبية اليامةم   1
 

 اإلصدار وعالوة القانوني االحتياطي  ( م

 حدك استقساع يت. ،2111البحريني لسنة  التجارية الشركات نونقا ألحكا.  ووفقا للشركة األ. األساسي النظا. ألحكا. سبقا
المال )وتستانى  رأس من % 51االحتياسي  ه.ا يبل  حتى القانوني االحتياسي إلى وتحويله األرباه صافي من %11 أدنى

 في حاالت خاصة نص علييا القانونم إال للتوزيع قابل غير االحتياسي من .لك عتوة اإلصدار(م إن ه.ا
 

دينار بحريني  40292 اإلصدار البالغة صافي عتوة ت. إضافة ،2111البحريني لسنة  التجارية الشركات قانون ألحكا. وفقا
أسي.  سره من المحصلة كصافي المصروفات بحريني دينار 210111 ومبل 1991المحصلة من االكتتا  العا. في عا. 

 الحتياسي القانونيمإلى ا 2119حقوق أفضلية التي ت. سرحيا في أكتوبر 
 

 (  االحتياطي العام ن

سبقاً ألحكا. النظا. االساسي للشركة ومقترحات مجلس اإلدارة يت. تحويل مبال  محددة إلى االحتياسي العا.م ال توجد أ  
 مالسنو  في اجتماع الجمعية العمومية المساهمينتت. التخصيصات بعد موافقة   قيود تحد من توزيع االحتياسي العا.م

 
 احتياطي التبرعات (  س

ملتز. به الالمبل  غير ، وال.  يمال من أرباه السنة إلى ه.ا االحتياسييت. تحويل مبل  مجلس اإلدارة،  يةبناء على توص
 نميالمساهمواألعمال الخيرية بعد موافقة لتبرعات ومخصص ا

 

 رأس المال ( ع

 األسهم العادية 

 تم احتساب التكاليف اإلضافية المرتبطة بشكل مباشر بإصدار األسهم العاديةي. كحقوق ملكية األسهم العادية وتصنف

 حقوق الملكية. كاستقطاع من

 
 أسهم خزينة

يتم تخفيض حقوق الملكية بتكلفة أسهم الشركة المعاد شرائها والمصاريف المتعلقة بها وتظهر كأسهم مستردة حتى يتم 

 حقا  يتم احتساب األربا  أو الخسائر ضمن حقوق الملكية.إلغاؤها. وفي حالة بيعها أو إعادة إصدارها ال

 
 تحوط التدفقات النقدية ( ف

هي واألدوات المالية المشتقة تتبادل معدل الفائدة في ت.ب.بات تغيرات التدفقات النقديةم وتشتمل  باستخدا.تقو. المجموعة 
ر وتشتمل على عقود فرق العمتت والعقود اآلجلة وعقود عقود تشتق قيمتيا من واحدة أو أكار من األدوات المالية أو المؤش

على أساس التكلفة  األدوات المالية المشتقةمبادلة معدالت الفائدة وعقود تغسية العمتت األجنبيةم يت. بداية احتسا  جميع 
احتسا  التغيرات في القيمة تاريخ إبرا. العقود ومن ا. يت. إعادة قياسيا بموج  القي. العادلةم يت.  فيوهي القيمة العادلة 

المحيسة  والفعالة بالنسبة للمخاسر العادلة لألدوات المالية المشتقة المعينة كأداة مالية لتغسية الت.ب.بات في التدفقات النقدية
م يت. احتسا  األرباه كبند منفصل ويعرض في احتياسي التغسية في حقوق المساهمين اآلخر ب.لك في بيان الدخل الشامل

لخسائر غير المحققة في بيان الدخل الشامل اآلخر كموجودات أخر  أو مسلوبات أخر  في بيان المركز الماليم يت. وا
والخسارة أح.ف الجزء الفعلي من الربح أو الخسارة لألدوات المشتقة المحتسبة من الدخل الشامل اآلخر ويضمن في الربح 

أما ة تؤار على الربح والخسارة في بيان الدخل الشامل اآلخر كبند تحوسم في نفس الفترة حيث أن التدفقات النقدية المغسا
لمعامتت التحوس غير المؤهلة لمحاسبة التحوس، فإن أ  مكاس  أو خسائر ناتجة عن تغيرات في القيمة العادلة بالنسبة 

 م الربح أو الخسارةألداة التحوس ترحل مباشرة إلى بيان 
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 اليامة )يتبع( لمحاسبيةا م   السياسات1

 
 )يتبع( تحوس التدفقات النقدية ( ف

أو عند االنتياء أو البيع أو اإلنياء أو التنفي. أو تبدل التعيين وعندها  التحوسشروس محاسبة  التحوسعندما ال تستوفي أداة 
 التحوسوالمعروض في احتياسي م تبقى األرباه أو الخسائر المتراكمة في بيان الدخل الشامل اآلخر التحوستتوقف محاسبة 

ضمن الحقوق حتى تؤار الصفقة المتوقعة على األرباه والخسارةم يت. تحويل المبل  المحتس  على تغسية الموجود غير 
 المالي في بيان الدخل الشامل اآلخر للقيمة الدفترية للموجود عند احتسا  الموجودم 

 
في بيان الدخل الشامل مباشرة في الربح والخسارةم في  المسجلالرصيد يت. احتسا   ،الصفقة عند توقع عد. حصول

الحاالت األخر  يت. تحويل المبال  المحتسبة في بيان الدخل الشامل في الربح والخسارة في نفس الفترة التي يؤار فييا البند 
 مالمغسى على الربح والخسارة

 
 (  انخفاض القيمة للموجودات غير المالية ص

( في نياية كل عا. لتحديد دالئل انخفاض القيمة والتي إن ـه1يمة الدفترية للموجودات المالية )إيضاه رق. تت. مراجعة الق
وجدت يتحدد بموجبيا تقدير قيمة الموجوداتم وتحتس  خسائر انخفاض القيمة إ.ا فاقت القيمة الدفترية أل  أصل من 

 مربح أو الخسارةسجل ه.ه الخسائر في بيان الاألصول قيمتيا التقديرية الناتجة عن تحديد االنخفاض، وت
 

 التأمينية  المنافع تكاليف  (ق

 للتأمين العامة الييئة أنظمة حس  تغسيتيا يت. البحرينيين بالموظفين الخاصة األخر  االجتماعية والحقوق التقاعد حقوق ان
الروات م  من اابتة مئوية نسبة أساس على نوالعاملي المجموعة من شيرية اشتراكات تحصيل بموجبيا يت. والتي االجتماعي

حقوق الموظفين وتسجل  - (19)لمعيار المحاسبي الدولي حس  ا مساهمة محددة مالتاشتراك المجموعة في ه.ه الخسة، 
 معند استحقاقيا كمصروفه.ه االشتراكات 

ً  ةالخدم نياية مكافأة المدة محددة عمل بعقود يعملون ال.ين ألجان ا الموظفون يستحق  البحريني العمل قانون لنصوص وفقا
 افتراض على واحتسابيا االلتزامات لي.ه مخصص احتسا  ت.وياألخر م  والعتوات والروات  الخدمة مدة أساس على
لمعيار منافع محددة حس  امخصص االستحقاقات خسة ويمال م المركز المالي بتاريخ الموظفين جميع خدمات إنياء

 حقوق الموظفينم - )19(المحاسبي الدولي 
 

 خطة توفير الموظفين  ر(

بنسبة شيرية اابتة من المجموعة برنامج توفير اختيار  للموظفين وال.  من ختله يساه. الموظفون و المجموعةيتوفر لد  
التقاعد أو االستبعاد او م في حالة المبل  التراكمي لإلدخارحاليا على  فائدة سنوية ٪1 معدليت. احتسا  م  مرتبات الموظفين

مجموعة وجميع الفوائد المكتسبة على أساس سنوات الالموظف المساهمة الكاملة له / ليا وحصة مساهمة  يستحقالوفاة، 
 الخدمةم

 
 ش(   ذمم تجارية دائنة وأخرى

 .م. تجارية دائنة وأخر  بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالقيمة المسفأةميت. تسجيل ال
 

 الصادرةسندات (  القروض ألجل وال ت

يت. تسجيل القروض ألجل والسندات .ات الفوائد بالقيمة العادلة زائداً تكاليف الصفقة وتقاس الحقاً بالقيمة المسفأة باستخدا. 
 معدل الفائدة الفعليم

 
 (  النقد وما في حكمه  ث

وك التي تستحق ختل اتاة أشير أو في الصندوق وأرصدة غير مقيدة والودائع لد  البن يتكون النقد وما في حكمه من النقد
في القيمة العادلةم لغرض بيان التدفقات النقدية  الغير جوهريةأقل من تاريخ االستحوا.، والتي تخضع لمخاسر التغيرات 

 المقيد والسح  على المكشوفم من النقدصافي ك وما في حكمهالموحد، يت. عرض النقد 
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 ة )يتبع(اليام المحاسبية م   السياسات1

 
 (  العائد لكل سهمخ

تقد. المجموعة معلومات عن الربح األساسي لحاملي األسي. العادية، ويحتس  حصة السي. من األرباه األساسية بتقسي. 
المعدل الموزون لعدد األسي. العادية  ىعل األ. حملة األسي. العادية للشركة ىصافي الربح أو الخسارة للفترة العائد إل

 ختل السنةميت. تحديد العائد المخفض على السي. بتعديل الربح أو الخسارة المترتبة على المساه. االعتياد المتداولة 
 ؤد  إلى تخفيض العائد على السي.مالمتوسس الموزون لعدد أسي. المصدرة والتي من المحتمل أن تو

 
 (   المعلومات القطاعية التشغيلية ذ

 مصروفات أويتكبد إيرادات قد يدر والتي تجارية أنشسة في بالمشاركة ويقو. عةالمجمو من جزء هو التشغيلي القساع
 النتائج جميع مراجعة يت. . المجموعة في آخر قساع أ  مع تت. التي والمصروفات العمليات اإليرادات تلك وتتضمن
 ليا للتي أدائيا وتقيي. مواردال تخصيص قرارات بشأن التخا. التنفي.  الرئيس قبل من منتظ. وبشكل للقساعات التشغيلية
 .منفصلة مالية معلومات
 

 مخصصاتال( ض

وأنه من المحتمل تدفق منافع اقتصادية يت. إابات المخصصات إ.ا كان على المجموعة أ  التزا. حالي قانوني أو متوقع 
 خارجية لسداد تلك االلتزاماتم

 

 الملكية مصادرة  ( ظ

التي ت. م يت. قياس العقارات متخلف عن سدادهاال ياتقروض والسلفلعلى اقارات ملكية الع مصادرةيت. في ظروف معينة، 
 خر "ماأل الموجودات" يت. بيانيا تحتناقصا تكاليف البيع واييما اقل  القيمة الدفترية والقيمة العادلةملكيتيا ب مصادرة
 
 

 إدارة المخاطر المالية .  2

 نظرة عامةو مقدمةال

 :اآلتيةنتيجة استخدا. األدوات المالية تتعرض المجموعة للمخاسر 
 
 مخاسراالئتمان  

 مخاسر السيولة  

 مخاسر السوق  

 مخاسر التشغيل 
 
األهداف والسياسات واإلجراءات إضافة إلى  ،أعته اإلييالتي تتعرض ليا المجموعة المشار  الجزء للمخاسره.ا  يعرض

 التي تتخ.ها المجموعة لقياس وإدارة المخاسرم
 

 ة المخاسرإسار إدار

وضعت سياسات إدارة المخاسر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاسر التي تواجه المجموعة، و.لك لوضع الضوابس 
إن سياسات وأنظمة إدارة المخاسر تت. مراجعتيا بشكل  واألسر العامة المناسبة للسيسرة علييا والتقيد باألنظمة المقررةم

 ت في أوضاع السوق والسلع والخدمات المعروضةم دور  بحيث تتماشى مع ما يسرأ من تغييرا
 

وتتولى لجنة التدقيق بالمجموعة اإلشراف على عملية متابعة االلتزا. بسياسات وإجراءات إدارة المخاسر ومراجعة كفاية 
وظائفيا الموكلة إسار إدارة المخاسرم وتقو. دائرة التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة في القيا. ب

 لجنة التدقيق واإلدارةم مع وتت. مناقشة النتائج   إلييا
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 )يتبع( إدارة المخاسر المالية م  4

 
 .   مخاطر االئتمانأ

مقدرة أحد العمتء أو أحد أسراف األدوات عد. هي مخاسر الخسارة المالية للمجموعة التي تنشأ من مخاسر االئتمان 
والسلفيات النقد وما في حكمه والقروض  في لمخاسر االئتمان تتعرض المجموعة اقديةمالمالية على الوفاء بالتزاماته التع

 مللموجودات القيمة الدفترية القصو  هي مخاسر االئتمانم وغيرها من األصولال.م. التجارية المدينة و
 

 إدارة مخاسراالئتمان
 

 إسار إدارة  مخاسراالئتمان للمجموعة يتضمن اآلتي :

 حيات وحدود للمصادقة على وتجديد التسييتت االئتمانية؛وضع هيكل للصت 

  مراجعة وتقيي. تعرضات مخاسر االئتمان وفقا لييكل الصتحيات والحدود قبل ان تت. المصادقة على التسييتت
 المعساة للزبائنم إن تجديد ومراجعة التسييتت خاضعة إلجراءات المراجعة .اتيا؛

 تنويع أنشسة اإلقراض؛ 

 د  االلتزا. المستمر بحدود التعرض للمخاسر المتعلقة باالسراف ومراجعة الحدود وفقا الستراتيجية ادارة مراجعة م
 المخاسر وتقلبات السوقم

 
 لألفراد والشركات على المستو  المحليم وتدار مخاسر االئتمان على ه.ه القروضوالسلفيات  تمنح كافة القروض

ً لسياسات وإجراءات ائتمانية محددة بعنايةم يت. تقيي. الجدارة االئتمانية لكل بفاعلية وتراق  بصرامة وفق والسلفيات ا
مقترض قبل إقرار التسييتت وإجراء مراجعة شاملة لكل المعلومات والتي تتضمن تقرير مركز االئتمانم كما أن 

ً إجراءات المجموعة ملزمة من قبل مصرف البحرين المركز  بخصوص سقف المقترض الواحدم توجد هناك أ يضا
لمراجعة االئتمان لتحديد تعرضات المخاسر في مرحلة مبكرة، والتي تتسل  مراقبة ومراجعة أكار تفصيتًم ك.لك توجد 
 هناك إجراءات مناسبة للمتابعة واالسترداد )بما في .لك اللجوء إلى اإلجراءات القانونية( لمراقبة مخاسر ائتمان القروض

 والسلفياتم
 

 اسر االئتمانالتعرض إلى مخ

المجموعة غير معرضة أل  تركيز جوهر  لمخاسر االئتمان الناتجة عن التعرضات للمخاسر من قبل مدين واحد أو 
مدينين يحملون المواصفات نفسيا كقدرتي. على الوفاء بالتزاماتي. أن تتأار بالتغيير في االقتصاد أو العوامل األخر م تقو. 

 تدقيق دور  للوحدات التجارية وعمليات المجموعة االئتمانيةمدائرة التدقيق الداخلي بإجراء 
 

ً المبال   وتقيس المجموعة تعرضيا لمخاسر االئتمان بالرجوع إلى القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية ناقصا
ر ائتمان القروض ، إن وجدتم وإن الحد األقصى للتعرض لمخاسفي القيمة العادلة والفائدة المعلقة وخسائر اإلنخفاض

 مفي القيمة هي القيمة الدفترية مسروحاً منيا اإليرادات المؤجلة ومخصص اإلنخفاضوالسلفيات 
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 )يتبع( إدارة المخاسر المالية م  4

 
 )يتبع( م   مخاسر االئتمانأ

 

ديسمبر  13  
7132 

ديسمبر  11 
2111 

       
       للقروض محددالمخصص ال

 11055  111  المبل  اإلجمالي
 (112)  (411)  مخصص االنخفاض في القيمة

 421  713  صافي المبلغ

     
 المخصص اإلجمالي للقروض

 الحالي
  

2410219 
  

2110119 
 190412  410195  القيمة منخفضةوغير  ةمتأخر
 10951  110541  القيمة منخفضةو ةمتأخر

 (90191)  (110141)  مخصص االنخفاض في القيمة

 2190111  782.632  المبلغافي ص

 2110121  782.231   والسلفيات للعمالء صافي القروض

 
 مخصص االنخفاض في القيمة المحدد

 .ةمحدد والسلفيات بأسسالقروض  قيمة النخفاض موضوعي دليل وجود يثبت فردي تقييم بعمل المجموعة تقوم

 

 الجمعي مخصص اإلنخفاض 
أو  لإلنخفاض في قيمتياالتي ل. تقي.  شابيةمجموعات من األصول المتلض الجماعية لخسائر القرو مخصص احتسا يت. 
 مفيما يتعلق بالخسائر التي ت. تكبدها ولكن ل. يت. تحديدهاه.ا ؛ ةقيمال ةخفضغير من تقييميا بشكل فرد  ووجد أنيات. 
 

الفائدة والرئيسية  تحقاق المدفوعاتيات المنخفضة القيمة تلك القروض والسلفيات التي ت. استشمل القروض والسلف
المتاحة والرهونات على أساس مستو  الضمانات ولكن المجموعة تعتقد بان االنخفاض في القيمة غير متئ.  ليا التعاقدية

 ليام المبال  المستحقة  تحصيلعملية سور في أن المجموعة أو 
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 )يتبع( إدارة المخاسر المالية  م 4

 
 )يتبع( ئتمانم   مخاسر االأ
 

 :التأخير التاليةفترات حس   التي مضى استحقاقيا والسلفيات تفاصيل القروضيوضح الجدول أدناه 
 
 

7132 

أخر وغير تالقروض الم
 المخفضة 

 
 ةأخرتلقروض الما

 والمخفضة

مجموع متأخرات  
 7132القروض

 
 الشركات التجزئة

 
 الشركات التجزئة

  

 71.116  - -  10199 190191 يوماً  11من يو. إلى 
 36.232  - -  991 140511 يوماً  11إلى  11من 
 31.283  - -  951 90941 يوماً  99إلى  11من 
 2.181  115 10155  - - يوما الى سنة 91من 

 76731  115 20149  - - سنوات 1 ىمن سنة ال
 311   191  - - سنوات 1من ار أك

 
 
 

2111 
القروض المتأخر وغير 

 خفضة الم
 

القروض المتأخرة 
 والمخفضة

 

مجموع متأخرات 
 2111القروض

   الشركات التجزئة  الشركات التجزئة 

 190111  - -  10121 110991 يوماً  11من يو. إلى 
 120511  111 -  414 110921 يوماً  11إلى  11من 
 90111  - 294  115 90211 يوماً  99إلى  11من 
 10121  299 50914  - - يوما الى سنة 91من 

 10519  91 10411  - - سنوات 1 ىمن سنة ال
 959  - 959  - - سنوات 1من ار أك

 
 
 

 7132  كردستان  البحرين 7132

 71.116  -  210995 يوماً  11من يو. إلى 

 36.232  -  150414 يوماً  11إلى  11من 

 31.283  1  110195 يوماً  99إلى  11من 

 2.181  19  10912 الى سنة يوما 91من 

 7.731  155  20119 سنوات 1ى من سنة ال

 311  -  191 سنوات 1من  ارأك
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 )يتبع( م   مخاسر االئتمانأ

 

 2111  كردستان  البحرين 2111

 190111  2  190114  يوماً  11من يو. إلى 

 12,511  1  120511 يوماً  11إلى  11من 

 90111  11  90291 يوماً  99إلى  11من 

 10121  219  50994 يوما الى سنة 91من 

 10519  51  10419 سنوات 1من سنة الى 

  959  -  959 سنوات 1أكار من 

 
دينار  110911 حس  تعليمات مصرف البحرين المركز  المتعارةوالسلفيات ، بلغت القروض 2111ديسمبر  11في 

دينار بحريني( كمخصص االنخفاض في  50419: 2111دينار بحريني ) 10915مقابل  (90511 :2111بحريني )
سجل على توالمتعارة والسلفيات م حس  تعليمات مصرف البحرين المركز  ال يت. احتسا  الفوائد على القروض القيمة

 عةمم ليس لي.ه السياسة أ  تأاير جوهر  على صافي ربح المجموأساس االستت. النقد 

صدة لد  البنوك ربل  إجمالي متوسس التعرض لمخاسر اإلئتمان في النقد واأل 2111ديسمبر  11ختل السنة المنتيية في 
: 2111)دينار بحريني  2950191والقروض والسلفيات للعمتء دينار بحريني(  10199: 2111) دينار بحريني 10919

دينار بحريني(  90141: 2111)دينار بحريني  10919واالخر   وال.م. التجارية المدينة دينار بحريني( 2510912
ت. احتسا  ه.ه المبال  بناءاً  دينار بحريني( 190125: 2111)دينار بحريني  250951غير المستخدمة وحدود اإلئتمان 

 مفصولعلى متوسس نتائج آخر أربعة 

  %21و ( %51: 2111) قروض السيارات %51 تتمال من كما في تاريخ التقريرالقروض والسلفيات المقدمة للعمتء 
لقروض بساقات االئتمان  %9و (%19: 2111)  قروض غير مضمونة %21و (%21: 2111) قروض عقارية

 م(9%: 2111)
 

الضمانات  اإلعتبارفي  األخ.دون  االئتمانلمخاسر  لتعرض الشركةقصى األللحد الجدول التالي يبين التوزيع الجغرافي 
 ديسمبر: 11كما في  األخر  ئتمانيةاالوالتعزيزات 

 

 المجموع  كردستان  البحرين 2111
      

 50111  9  11501 أرصدة لد  البنوك
 2940119  111  2940545 يات للعمتءفقروض وسل
 10111  251  10955 .م. مدينة

 121  4  122 موجودات اخر 

 111.123  227  112.378 المجموع

 210119  -  210119 ير المستخدمةتمانية غئالحدود اال

 

 المجموع  كردستان  البحرين 2111
      

 2,299  11  2,291 أرصدة لد  البنوك
 2110121  241  2190991 يات للعمتءفقروض وسل
 90142  151  90292 .م. مدينة

 252  -  252 موجودات اخر 

 2910119  111  291,111 المجموع

 210111  -  210111 ير المستخدمةتمانية غئالحدود اال
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الف الدنانير البحرينيةبآ                               7132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 
 )يتبع( م  إدارة المخاسر المالية4

 
 )يتبع( م   مخاسر االئتمانأ

 
 منخفضة القيمةاليات لقروض والسلفا

مبل  القرض التي تحددها المجموعة بأنيا غير قادرة على تحصيل كل مالية الموجودات الهي  ياتالقروض والسلف
 ة للعقودموالفوائد وفقا للشروس التعاقديالرئيسي 

تتأار بشكل رئيسي بالخصائص الفردية  ال.م. التجارية المدينةالقروض و ان تعرض الشركة لمخاسر االئتمان الناتجة من
 يوما تعتبر قروض متعارةم 91القروض التي تتجاوز  لكل عميلم

كل فرد م إن ال.م. التجارية قامت الشركة بوضع سياسات وإجراءات تقو. من ختليا بتحليل الاقة االئتمانية لكل زبون بش
دينار بحريني( والتي كان في مقابليا   10211: 2111دينار بحريني ) 10511  المدينة المتأخرة، كما في نياية العا. بلغت

 أقلجميع ال.م. التجارية المدينة متأخرة إلى حد ما دينار بحريني( كمخصص إجماليم  494: 2111)بحريني دينار  595
 من سنة واحدةم

 
  المجموعة تسامح وسياسة التفاوض إعادة بشروس قروض
 حققت حيث للمقترض، المالي الوضع لتدهور نظرا هيكلتيا إعادة ت. التي القروض هي التفاوضإعادة  بشروس قروض

 من تلك التي المجموعة من للمقترض متءمة أكار هي التي واألحكا. الشروس على الموافقة ختل من تنازالت المجموعة
م السداد عن التخلف مخاسر وتقليل للتحصيل فرص تحقيق أكبر أجل من التسامح سياسة تنف. مجموعةالم البداية في قدمت
 عن اقصرم حاليا المدين فييا يكون التي الحالة في انتقائي أساس على التسامح منح يت. للمجموعة، التسامح سياسة تحت
 جيد كل ب.ل المدين أن على أدلة وهناك ،في سداد الديون التخلف نم كبير خسر هناك يكون عندما أو ديون،ال سداد
 مالمعدلة الشروس تلبية على قادرة تكون أن ليا ويتوقع األصلية، التعاقدية الشروس تحت دفعلل معقول

 
 إنم القرض ودقع شروس على والتعديتت الفائدة دفع توقيت وتغيير ،يد فترة السداددتم عادة المعدلة الشروس تشمل
 أنشسة عن تقارير بانتظا. المجموعة تدقيق لجنةتستعرض م التسامح لسياسة تخضع الشركاتقروض و التجزئة قروض
 بحريني دينار 411 بمبال  وسلفيات قروضت. اعادة هيكلة  2111ديسمبر  11 في المنتيية السنة ختلم التسامح

 م( بحريني دينار 10929: 2111)
 

 سياسة الشس 

في القيمة( عندما تكون غير قابلة  لتنخفاضبشس  القروض الممنوحة )وأية مخصصات خسائر  تقو. المجموعة
 للتحصيلم 

 
 الضمان

لد  المجموعة ضمانات في مقابل القروض وفي شكل حصص في العقارات مع االحتفاظ بواائق الملكية والملكية 
  يةمالمشتركة للسيارات واضافة الى .لك الشيكات المؤجلة وضمانات شخص

دينار  1950991: 2111دينار بحريني ) 1190412، كان لد  المجموعة قروض تبل  2111ديسمبر  11في كما 
دينار  210214: 2111دينار بحريني ) 120194 بحريني( مدعمة بضمانات تغسي قيمة القرض بالكامل وقروض تبل  

 190295: 2111دينار بحريني ) 290119ره بحريني( مدعمة بضمانات تغسي قيمة القرض جزئياً بمبل  ضمانات وقد
  دينار بحريني(م

 

تقدر اإلدارة القيمة العادلة للضمانات والتعزيزات األخر  الموجودة في مقابل القروض المنخفضة في القيمة بشكل فرد  
تمان حس  نوع م كما تراق  المجموعة تمركز مخاسر االئالمركز الماليكافي وبحد معقول لتغسية قيمة القرض في تاريخ 

 491: 2111) دينار بحريني 10521 بمبل أصول على ، حصلت المجموعة 2111ديسمبر عا.  11كما في   المنتجم
 فياتمعلى ضمانات محتفظ بيا كضمان مقابل القروض والسل االستحوا.عن سريق   دينار بحريني(
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                               7132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 
 )يتبع( م  إدارة المخاسر المالية4

 
 )يتبع( م   مخاسر االئتمانأ

 

 ز مخاسر االئتمانتمرك

المركز تمنح كافة القروض لمقترضين مقيمين في مملكة البحرين، وتمركز مخاسر االئتمان للقروض في تاريخ إعداد 
 للشركات وتمال الشركات أغل  ال.م. المدينةم % 11 قروض شخصية %91المالي  بلغت 

 
 مخاسر التسوية 

خسر التسوية هو عبارة عن خسر ة الصفقات والمعامتتم من الممكن أن تتعرض أنشسة الشركة للخسر عند تسوي
الخسارة ناتج عن تخلف السرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته لتسلي. المال والسندات أو موجودات أخر  كما ت. االتفاق 

 عليهم
 

 مخاسر االئتمان المتعلقة بالمشتقات

تمال تخلف أحد األسراف عن التزاماته التعاقدية محددة مخاسر االئتمان المتعلقة بمشتقات األدوات المالية تنتج عن اح
 بالقيمة السوقية اإليجابية لألدوات في صالح المجموعة والموجودة ضمن الموجودات األخر م وتسمى القيمة السوقية

ً )"قيمة االستبدال"( حيث أنيا تقدر بالتكلفة لتبديل الصفقات بمعدل السوق الحالي في حالة ع جز السرف اإليجابية أيضا
 اآلخرم علماً بأن العقود المشتقة للمجموعة أبرمت مع مؤسسات مالية أخر م

 
 مخاسر االئتمان المتعلقة بال.م. المدينة

مخاسر االئتمان المتعلقة بال.م. المدينة تنتج عن إمكانية تخلف أحد األسراف عن دفع مستحقاتيام وقد وضعت المجموعة 
 دقة على التسييتت االئتمانية وتجديدهامهيكتً للصتحيات وحدوداً للمصا

 
 مخاطر السيولة.   ب

مخاسر السيولة هي المخاسر والصعوبات التي قد تواجه المجموعة عند الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمسلوبات المالية  
األوقات للوفاء بمتسلبات آخرم تضمن إدارة مخاسر السيولة توفر التمويل في جميع  مالي عند التسديد أما بالنقد أو بأصل

 المجموعةم
 

 إدارة مخاسر السيولة

مصادر التمويل ومراقبة السيولة عن قر  للتأكد من كفاية  تيدف سريقة المجموعة في إدارة السيولة إلى التأكد من توافر
والمبال  الجديدة التمويلم تقو. الشركة بشكل مستمر بمراقبة مد  تجاوز االستتمات التعاقدية التسديدات التعاقدية 

 المدفوعة مقدماً وارتباسيا مع مستو  السيولةم
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                               7132ر ديسمب  13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 
 )يتبع( م  إدارة المخاسر المالية4

 
 )يتبع( مخاسر السيولة م   

 
المالية ملخصة في الجدول أدناهم ت. عرض التدفقات  والمسلوباتالمستقبلية للموجودات  المتبقية االستحقاقات التعاقدية

ة للموجودات والمسلوبات المالية بالقيمة الدفترية ومعدل الفائدة السائد في تاريخ التقرير حتى التعاقدية غير المخصوم
 مالنيائي حقاقياتتاريخ اس

 

     7132 
  القيمة التدفقات النقدية  سنة إلى 6أكثر من 
  الدفترية التعاقدية خالل سنة سنوات 6 سنوات

      
 الموجودات     

 أرصدة لد  البنوك 50111 50111 50111 - -
  وسلفيات للعمتءقروض  2940119 1950919 1250911 2190914 510214

 .م. تجارية مدينة  وأخر  10111 10111 10111 - -
 موجودات اخر  121 121 121 - -

61.712 738.112 318.716 218.781 111.187  

 المطلوبات     

 على المكشوف وباتسح 11 11 11 - -
 .م. تجارية دائنة وأخر   140142 140142 140142 - -
 قروض ألجل 1110111 2120211 410991 1110251 -
 سندات دين 190911 420141 210911 210111 -

- 313.387 22.112 761.888 713.231  

 تمانية غير المستخدمةئالحدود اال 210119 210119 210119 - -
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2111 
  القيمة التدفقات النقدية  سنة إلى 5أكار من 
  الدفترية التعاقدية ختل سنة سنوات 5 سنوات

      
 الموجودات     
 وأرصدة لد  البنوكنقد ال 20111 20111 20111 - -

  وسلفيات للعمتءقروض  2110121 1150251 1110151 2110111 410192
 .م. تجارية مدينة  وأخر  90142 90142 90142 - -
 موجودات اخر  252 252 252 - -

410192 2110111 1220551 1110411 2910111  

 المسلوبات     
 على المكشوف وباتسح 10111 10119 10119 - -
 .م. تجارية دائنة وأخر   120211 120211 120211 - -
 قروض ألجل 1110214 1910111 910111 1110514 -
 سندات دين 190929 410919 10119 420291 -

- 1450925 1120151 2410919 2110111  

 الحدود االئتمانية غير المستخدمة 210111 210111 210111 - -
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                               7132ديسمبر   13لسنة المالية المنتهية  في ل
 
 
 )يتبع( م  إدارة المخاسر المالية4

 
 مخاطر السوق.  ج

 دةممخاسر السوق هي خسر التغير في إيراد أو قيمة األدوات المالية للمجموعة نتيجة للتغير في أسعار السوق كمعدل الفائ
 

 إدارة مخاسر السوق

وترفع تقارير إلى لجنة األصول والخصو.  والمالية تت. مراقبة مخاسر السوق بصورة دقيقة من قبل قس. إدارة المخاسر
 )الكو( ومجلس اإلدارةم

 

 مخاسر معدل الفائدة

موعة لمعدل الفائدة ناتجة من مخاسر معدل الفائدة هو خسر تأار إيرادات المجموعة نتيجة لتغير معدل الفائدةم تعرضات المج
رصدة لد  البنوك والقروض وسحوبات على المكشوف والسندات والقروض أالموجودات والمسلوبات المعرضة للفائدة مال 

 ألجلم يلخص الجدول التالي أدناه توزيع األدوات المالية على مجموعات معدل الفائدة :

 

 ديسمبر 11في  معدل ثابت معدل عائم بدون فوائد المجموع
2111 7132 2111 7132 2111 7132 2111 7132  

 الموجودات        
 النقد وأرصدة لد         

 البنوك - - - - 50111 20111 50111 20111
 وسلفيات قروض        

 للعمتء 2940129 2190919 - - 199 111 2940119 2110121
 ينة .م. تجارية مد - - - - 10111 90142 10111 90142
 موجودات اخر  - - - - 121 252 121 252

2910111 111.187 110524 31.231 - - 2190919 782.178  

 المطلوبات        
 سحوبات على        

 المكشوف - - 11 10111 - - 11 10111
 .م. تجارية دائنة  - - - - 140142 120211 140142 120211
 قروض ألجل - 20111 1110111 1190214 - - 1110111 1110214
 سندات دين - - 190911 190929 - - 190911 190929

2210111 713.231 120211 32.127 2190111 732.323 20111 -  

 
 

ً  بحقيرا، تحتفظ الشركة أن اابت )إال فائدة تحمل معدل  أقساس بموج  تسددللعمتء  المجموعة قروض إن معظ.  لشرروس وفقرا
 تحمرل البنركان قرروض  حرين فري (واحرد شرير قبرل للعميل يسل.  أخسار بموج  الفائدة معدل تعديل في ء،العمت مع االتفاقية
الشركة بالدخول في عقود مبادلة أسعار الفائدة وتحدد سقف االقتراض ليتجن   قامت المخاسر ه.ه عائمةم إلدارة فائدة معدالت

مبلغراً  2111ديسرمبر  11لقة بقروض األجرل والتري تر. تغسيتيرا كمرا فري تقلبات أسعار الفائدةم بلغت مخاسر معدل الفائدة المتع
دينرار  مليرون 9021مليرون دوالر أمريكري، 211:  2111مليون دينار بحريني( ) 11101)مليون دوالر أمريكي  111وقدره 
(م ال 14-11الملكيرة )صرفحة يت. االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لعقود مبادلرة أسرعار الفائردة فري بيران حقروق  .بحريني(

  تدخل المجموعة في األدوات المالية المشتقة إال ألغراض الحماية االقتصاديةم
 

 11كمرا فري سرنة إن الجزء غير المغسى من القروض التي تحمرل معردل فائردة عرائ. تكرون عرضرة للتغيرر فري معردل الفائردةم  
نقسة سروف يزيرد / )يرنقص( صرافي األربراه بواقرع  111 المالية بواقع إن التغير في معدل الفائدة العائ. لألداة  2111ديسمبر 
 دينار بحريني(م 10299: 2111)دينار بحريني  10141

 
 
 
 
 



37 

 
 

                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                          7132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 م  إدارة المخاسر المالية )يتبع(4

 
 )يتبع( مخاسر السوقجم  
 
 

 مخاسر سعر العملة

 سعر الصرف وتنشأ بسب  أدوات مالية مقيمةمخاسر العملة هي مخاسر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة تغير معدل  
 بالعمتت األجنبيةم

    
 ديسمبرم 11التعرضات الجوهرية التالية المسماة بالعمتت األجنبية كما في  مجموعةلد  ال

 

2111  7132 
 

 

 دوالر أمريكي 321.681  1490911

 
 بشكل فعلي مع الدوالر األمريكيم الدينار البحريني مرتبس  

 
 ر التشغيلمخاط . د

مخاسر التشغيل هي مخاسر الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن العديد من األسبا  المتعلقة بعمليات الشركة، 
وأفرادها والتكنولوجيا ومن العوامل الخارجية غير االئتمان والسوق والسيولة مال تلك الناتجة عن المتسلبات القانونية 

وك الشركاتم مخاسر التشغيل تنتج عن كل عمليات المجموعة وتواجه من قبل كل والمعايير المعترف بيا في سل
 الشركات التجاريةم

لموازنة تجن  الخسائر المالية والتلفيات وسمعة المجموعة مع فعالية التكلفة  تشغيلهدف المجموعة هو إدارة مخاسر ال 
ار من األنظمة والسياسات لتحديد وتقيي. وضبس وإدارة أنشأت المجموعة إس وتجن  سياسات الرقابة التي تحد من اإليداعم

 المخاسرم

قس. إدارة المخاسر لد  المجموعة إسار من األنظمة والسياسات التي تيدف لتحديد وتقيي. وضبس وإدارة المخاسر م
عن سريق الخسر من للمجموعة يوظف أنظمة وسياسات داخلية واضحة للتقليل من احتمال أ  خسائر تشغيليةم يت. الحد 

 التأمين عندما يكون مناسباًم
 
 .  إدارة رأس المالهـ

إن سياسة المجموعة تتمال في المحافظة على قاعدة رأس مالم ت. االلتزا. بمتسلبات مصرف البحرين المركز  الخاصة 
بحرين بمتئمة رأس المال على مدار السنةم ويحدد ترخيص الشركات المالية التقليدية الممنوه من قبل مصرف ال

 مرات من رأس مال الشركة واالحتياسي )حقوق المساهمين(، وهو كما في خمسالمركز  معدالت االقتراض بمقداره 
 (م1092: 2111) 1012بمعدل  2111ديسمبر  11
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                          7132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 

 تواريخ االستحقاق.  6

المتوقعة لسداد التزاماتيا المالية ان مخاسر االستحقاق هي مخاسر عد. قدرة المجموعة في الحصول على األموال التزمة 
 عند حلول أجليام مخاسر االستحقاق لألصول والمسلوبات ال تفرق بصورة جوهرية عن تواريخ االستحقاقم 

 

 

 ديسمبر 11في  خالل سنة سنوات 6سنة إلى  سنوات31إلى   6  سنة 71إلى   31  المجموع
2111 7132 2111 7132 2111 7132 2111 7132 2111  7132  

           
 الموجودات          
 النقد وأرصدة لد           

 البنوك 50111 20111 - - - - - - 50111 20111
 قروض وسلفيات          

 للعمتء  1110114 910199 1510111 1450111 290919 210194 919 141 2940119 2110121
 ة.م. تجارية مدين          

 خر وأ 10111 90142 - - - - - - 10111 90142
 موجودات اخر  121 252 - - - - - - 121 252

2910191 112.233 141 831 210194 78.838 1450111 363.132 111119, 373.311  

 المطلوبات           

 سحوبات على          

 المكشوف         11 10111 - - - - - - 11 10111

 .م. تجارية دائنة   140142 120211 - - - - - - 140142 120211

 ألجلقروض   110291 190149 1440411 910155 - - - - 1110111 1110214

 سندات دين  190919 - 190991 190929 - - - - 190911 190929
2210111 713.231 - - - - 1110994 332.183 920452 32.172  

 
 

 م الآلزمة ضمان توافر السيولةمراقبة استحقاقات القروض لباإلدارة  تقو.
 
 . استخدام التقديرات واالجتهادات3

 حسرر  المعررايير الدوليررة إلعررداد التقررارير الماليررة أن تضررع اإلدارة بعررض التقررديراتللمجموعررة يتسلرر  إعررداد البيانررات الماليررة 
 مالموحردة ينرة فري البيانرات الماليرةالتوقعات والفرضيات مما يؤار على عمليرة تسبيرق السياسرات المحاسربية وعلرى المبرال  المبو

 النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديراتم
 

 خسائر االنخفاض المحدد للقروضأ.  

(م تقي. المجموعة القروض بشكل مستمر وتجر  مراجعة شاملة بصورة هـ) 1سريقة تقيي. الخسائر مشروحة في إيضاه 
م ولتحديد مقدار خسائر الربح أو الخسارةيله في بيان شيرية لتقيي. مد  الحاجة إلى عمل مخصص للخسائر وتسج

االنخفاض في القيمة يتسل  اجتيادات كبيرة من قبل اإلدارة لتقدير مبال  وتواقيت التدفقات المستقبليةم ولعمل ه.ه 
ق للضمانات التقديرات تقو. اإلدارة باتخا. قرارات حول الوضع المالي للسرف اآلخر وسرق الدفع والقيمة القابلة للتحقي

المتوفرةم ان ه.ه التقديرات مبنية على افتراضات لعدة عوامل وتتسل  أحكا. وأنيا غير محددة النتائج وان النتائج الفعلية 
 قد تختلف بالمستقبل عن تلك الخسائر التي ت. تسجيليام

 
 للقروض اإلجماليب. خسائر االنخفاض 

اؤه مقابل الموجودات المنخفضة تقو. المجموعة بعمل مخصص باإلضافة إلى مخصص انخفاض القيمة وال.  يت. انش
نفس الخصائص االقتصادية والتي يت. تحدييا على أنيا منخفضة القيمةم  ليالتنخفاض في القيمة لمحافظ القروض  اجمالي

والعوامل  توضع اإلدارة في عين االعتبار التمركز وفجوة االئتمان وحج. المحفظة اجماليولتحديد الحاجة إلى مخصص 
االقتصاديةم ولتقدير حج. المخصص المسلو  يت. عمل افتراضات لتعريف المخاسر المصاحبة وضعيا في نمو.ج 

 وتحديد المدختت بناًء على الوضع االقتصاد  الحالي والمستقبليم 
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 )يتبع( م استخدا. التقديرات واالجتيادات1

 
 مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة ج.

يمة الدفترية لل.م. التجارية المدينة في تاريخ كل بيان المركز المالي للتأكد من وجود انخفاض في يت. مراجعة الق
القيمةم يت. عمل تقيي. محدد لكل رصيد مدين، ويت. تقدير المبل  القابل لتسترداد بناء على الخبرات السابقة مع كل 

 عميل، والتدفقات النقدية المقدرةم
 

 مخزونال مخصص انخفاض قيمةد. 

تقو. المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزونات في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إ.ا كانت قد انخفضت قيمته قوائ. 
الجردم تحدد المجموعة المخزون، والتي ت. ضعاف استنادا إلى عمر المخزون وتقديراتي. من السل  المستقبلي على 

المخزون المبل  القابل لتسترداد على أساس الخبرة السابقة  المخزونم في حالة وجود أ  إشارة ضعف، ويقدر
 مالمتعلقة التخلص من ه.ا المخزون

 
 االلتزامات الطارئة الناتجة عن اإلدعاءات القانونية. هـ

نظراً لسبيعة عمليا، فإن المجموعة قد تدخل في منازعات قضائية من ختل أعماليا االعتياديةم يت. عمل مخصص 
بناًء على احتمالية تدفق الموارد االقتصادية للخارج ومد  صحة  تزامات السارئة من اإلدعاءات القانونيةلمقابلة االل

محددة وان نتائج كل موضوع ال يمكن التنبوء به المور خاضعة للعديد من العوامل غير األه.ه التقديراتم إن ه.ه 
 م بصورة صحيحة

 
 تصنيف األدوات المالية المشتقة . و

بناًء وبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارة اليدف من االدوات المالية المشتقة في تاريخ الشراء ختل تس
  (م19معيار المحاسبة الدولي رق. )وفقا لالمعالجة المحاسبية تحدد على غرض اإلدارة 

 
 . القيمة العادلة 2

ً  الموحدة المالية  البيانات إعـداد ت. التاريخية ما عدا األدوات المالية المشتقة والتي تسجل بالقيمة العادلرةم  ةالتكلف لقاعدة وفقا
 بتفاصيل وملمين راغبين سرفين بين به التزا. أ  سداد أو اصل أ  مبادلة ال.  يمكن المبل  تمالللسعر  العادلة القيمة إن

.لك اليو.م القيمة العادلة لإللتزامات  أو في حال غيابه، أفضل سوق يمكن للمجموعة دخوله فيتجاريةم أسس على المعاملة
 تعكس خسر عد. األداءم

إن اساس التسجيل بالقي. العادلة هو التسلي. أن فرضية استمرارية المنشأة التجارية قائمة  دون ان يكون هناك نيرة أو حاجرة 
 مالدخول في عمليات .ات بنود سلبيةللتصفية، أو 

 
تحت "القروض دينار بحريني( 2910111 : 2111)دينار بحريني  1190192 البالغةكل الموجودات المالية ت. تصنيف 

 2210111: 2111)ينار بحريني د  2110119 وال.م. المدينة" وت. قياسي. بالقيمة المسفأةم كل المسلوبات المالية بقيمة
 مدينار بحريني(

 
وت. تصنيفيا بالقيمة العادلة من ختل الربح أو  ادلةت. قياسي. بالقيمة المسفأة فيماعدا المشتقات التي ت. قياسيا بالقيمة الع

 مالخسارة
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تقو. المجموعة بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدا. التسلسل اليرمي التالي وال.  يعكس أهمية األدوات 

 المستخدمة في عملية القياسم
 

 ر المعدلة( في سوق نشس لألصول والمسلوبات المماالةم: األسعار المسعرة ) غي3المستوى 
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 )يتبع(م القيمة العادلة 1

 
: تقنيات التقيي. مبنية على مدختت يمكن رصدها إما مباشرة مال األسعار أو غير مباشرة مستمدة من  7المستوى 

ت مماالةم األسعار المسعرة األسعارم وتتضمن ه.ه الفئة على أدوات ت. تقييميا بسعر السوق في أسواق نشسة ألدوا
ألدوات مماالة في أسواق أقل نشاس أو أسالي  تقيي. أخر ، حيث جميع المدختت الميمة يمكن رصدها من معلومات 

 السوقم
 

: تقنيات باستخدا. مدختت ال يمكن رصدها وتتكون ه.ه الفئة على أدوات ت. استخدا. تقنيات تقيي. غير مبنية  1المستوى 
  ال يمكن رصدهامعلى مدختت 

 
 

  العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات الموجودات أ( 
 إلنياءعلى أساس المبال  التي سوف تستلميا المجموعة أو يت. دفعيا  المتداولة، غير للمشتقات العادلة القيمة تقدير يت.
إن تعرض م المقابلة لألسراف الحالية ةاالئتماني جدارةوال الحالية السوق ظروف مراعاة مع المركز المالي يختار في العقد

دينار  111: 2111دينار بحريني ) 10192 هي 2111ديسمبر  11وكانت القيمة العادلة كما في  ،المجموعة للمشتقات
 ممن التسلسل اليرمي 2يصنف تحت المستو   بحريني(

 
 القيمة العادلة الغير مقاسة ب)ب( الموجودات والمطلوبات المالية 

ال تقاس بالقيمة العادلة ويحلليا من مستو  في التسلسل اليرمي التي ل التالي القيمة العادلة لألدوات المالية يحدد الجدو
 ديسمبرم 11لقيمة العادلة كما في لللقيمة العادلة التي يت. تصنيفيا في كل قياس 

 

  7132  3المستوى  7المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية
      

 قروض وسلفيات مقدمة للعمتء - - 2940119 2940119 2940119
 قروض بنكية ألجل - 1110111 - 1110111 1110111
 سندات صادرة - 190911 - 190911 190911

 

 

 2111  1المستو   2المستو   1المستو   القيمة العادلة القيمة الدفترية
      

 ت مقدمة للعمتءقروض وسلفيا - - 2110121 2110121 2110121
 قروض بنكية ألجل - 1110214 - 1110214 1110214
 سندات صادرة - 190929 - 190929 190929

 
سعر الفائدة على محفظة القروض يتماشى مع أسعار السوق متوسس  فإنقروض والسلفيات المقدمة للعمتء، لل بالنسبة
من  وتكاليف االنخفاض في القيمةالتعديتت لمخاسر الدفع المسبق مماالة، وبالتالي بعد النظر في التسييتت لالحالية ل

 لقيمة العادلة لي.ه األصولم ا جوهريا عن كون مختلفةتالمتوقع أن القيمة الدفترية لن 
 

ادلة القي. الع .عائمة فائدة بمعدالت ترتبس ياألنليا  الدفترية القيمة باتقريتساو   صادرةال والسندات للقروض العادلة القيمة
 قصيرة األجلمو.لك لكونيا  الدفتريةلكافة األدوات المالية األخر  تقار  قيميا 

 
  لها العادلة القيمة عن اإلفصاح تم والتي  العادلة بالقيمة تقاس الالتي  المالية غير األصول( ج

 أساس على ت. احتسابيا  2111 رديسمب 11 و 2111ديسمبر  11 في كما للمجموعةللعقارات االستامارية  العادلة القيمة

 الحدياة  المعامتت أسعار يعكس ال.  السوق نيج أساس على العادلة القيمة تحديد ت.م في التواريخ السابقة التقيي.

 م العا. ختل التقيي. أسلو  في تغيير أ  هناك يكن ل.م مماالة لعقارات
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 بآالف الدنانير البحرينية                                       7132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 

 )يتبع(م القيمة العادلة 1
 

 هي 2111ديسمبر  11 في كما العادلة للقيمة اليرمي التسلسل حول ومعلومات جموعةللم العقارية االستامارات تفاصيل
 :يلي كما
 

      7132 3المستوى  7المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية

      
 استاماريةعقارات  - 90119 - 90119 10919

 

 2111  3لمستوى ا 7المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية
      

 عقارات استامارية     - 90199 - 90199 10154

 
 

ديسمبر  11
2111 

ديسمبر  13 
7132 

 وسلفيات مقدمة للعمالء.  قروض 1 

     
 إجمالي القروض   1150519  2190141

 مخصص انخفاض القيمة   (110911)  (90115)

     
 ات المقدمة للعمالءوالسلفيصافي القروض   782.231  2110121

 
 

 في مخصصات القروض والسلفيات ختل الفترة: الحركةبين الجدول أدناه ي
 

 انخفاض القيمة ات مخصص
 

 المحددمخصص انخفاض القيمة   7132  2111
     

  يناير 1الرصيد كما في   112  199
 المحمل للسنة   99  19
  قروض ت. اعادتيا ختل السنة  (211)  -
 ، صافي االسترداداتقروض ت. شسبيا  -  (11)

     
 ديسمبر  13كما في   231  112

 عيالجممخصص انخفاض القيمة     
     

  يناير 1الرصيد كما في   90191  10295
 المحمل للسنة   50411  40411

 ، صافي االسترداداتقروض ت. شسبيا  (10454)  (20195)

     
 ديسمبر 13كما في   31.121  90191

     
 مجموع مخصص االنخفاض في القيمة  31.111  90115

 
 (مسنويأ%11012: 2111سنوياً ) %11019 والبساقات اإلئتمانية  أسعار الفائدة الفعلية للقروضوسس تمتتراوه 
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ديسمبر  11
2111 

ديسمبر  13 
7132 

 المدينةالتجارية الذمم .  8

    

 ينة.م. تجارية مد 10111  90111
  القيمة انخفاضمخصص  (599)  (494)

    
90142  2.333  

 
 الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة

 

2111  7132  

    
 يناير 1كما في  494  415
 ةصافي المحمل للسن 95  19

    
 ديسمبر 13كما في  618  494

 
                                                                 

ديسمبر  11
2111 

ديسمبر  13 
7132 

 .  المخزون31

    

 السيارات  مخزون   
 السيارات - 110421  210114
 الغيار قسع - 10955  10141
 مخزون األراضي  120119  120592

150941  11.173  
 وقسع الغيار مخصص السيارات (115)  (151)

    
150591  78.233  

 
 )للسيارات وقسع الغيار(ت حركة المخصصا   

2111  7132  

    
 يناير  1كما في  151  219
 المحمل للسنة صافي  51  19
 المشسوبات (95)  (1)   

    
 ديسمبر 13في  116  151

 
ت. تصنيف م وقد وإعادة بيعياستقو. بتقسيميا إلى قسع صغيرة  اضأر مخسسبشراء  2111 ختل سنةقامت المجموعة 

 م  أقل أو القيمة التي يمكن تحقيقيا أييماالتكلفة كمخزون قي. بسعر ي التي ل. يت. بيعيا األراض
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 . عقارات استثمارية 33
 

2111  7132  
 التكلفة   

 يناير  1كما في  10911  10111
 ختل السنة االضافة 221  10441
 المحول من المخزون -  444
 ستبعاداتا -  (191)

 ديسمبر 13في  1.163  10911

 
 

 
 

 اإلستهالك المتراكم
 يناير 1كما في  111  512
 استيتك السنة 141  121
 استبعادات -  (121)

 ديسمبر 13كما في  3.332  111

    
 صافي القيمة الدفترية   

 ديسمبر 13كما في  3.818  10154

 
امينيا من قبل مقي. ت.  والتي دينار بحريني 90119 كانت  2111ديسمبر  11لقيمة العادلة للعقارات االستامارية في ا

 مت والخبرات المناسبةتعقارات مستقل مع المؤه
 

 .  عقارات ومعدات37
 

 المجموع
  2111 
 

 المجموع
7132 
 

  قيد االنشاء 
 السيارات

 

 األثاث
 والمعدات
 والتركيبات

 األراضي
 والمباني

 

 

  

  

 التكلفة      
 يناير 1في 210992 10211 10149 40115 190942 110499
 االضافات  942 551 10125 912 10995 50999
 المحول ختل السنة 40121 111 119 (40151) 119 20121

   االستبعادات - (11) (10151) - (10111) (10411)
       

  ديسمبر 13 في 73.166 1.277 2.663 161 21.311 18.827
       
 االستهالكات      

  يناير 1في  10595 50911 20111 - 150519 110141
 السنة استيتك 959 129 10211 - 20952 20599

 االستبعادات   - (11) (514) - (511) (121)
       

  ديسمبر 11 في 1.261 3.331 7.238 - 32.121 150519
       
 الدفترية صافي القيمة      

 7132ديسمبر  13في  31.217 3.112 2.212 161 76.121 72.272

       
 2111 ديسمبر 11في  140291 10111 40111 40115 - 240424

 
 

دينار بحريني   10112كانت  2111ديسمبر  11في  نستخد. كما تكلفة األصول الاابتة المستيلكة بالكامل ولكن مازالت
  دينار بحريني(م 2111 :10111)
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                                                                        ألجلبنكية  . قروض31

 

ديسمبر  11
2111 

ديسمبر  13 
7132 

 

    
 واحدة سنة ختل تستحق قروض 110291  190149

 واحدة سنة بعد تستحق قروض 1440411  910155

    
1110214  322.211  

 
 

مة وخاضعة للتغيير بصورة ربع سنوية أو نصف سنويةم كان المعدل الفعلي على ترتبس القروض ألجل بمعدالت فائدة عائ
 سنوياً(م %404: 2111سنوياً  ) %409 كانت  (4)إيضاه رق.  القروض ألجل متضمناً تأاير عقود مبادلة أسعار الفائدة

 
 صادرة .  سندات دين32

 

ديسمبر  11
2111 

ديسمبر  13 
7132 

 

    
 مة االسميةالقي 190991  190991

 ناقصاً : مصاريف إصدار غير مسفأة (91)  (152)

    
190929  18.811  

 
 

2111  7132  
 الحركة في سندات الدين خالل السنة    

 يناير 1في   190991  190991
 مضافاً : سندات ت. اصدارها ختل السنة -  -

    
  ديسمبر 13في  18.813  190991

 

 

 سدينررار بحرينرريم الشرررو 111سررندات بقيمررة اسررمية تبلرر   2110111، قامررت الشررركة باصرردار  2111ديسررمبر  21فرري 
 االساسية للسندات الصادرة كالتالي: 

 
 خمس سنوات  الفترة:

 فوق بايبور الاتاة أشير للودائع بالدينار البحرينيم %205  معدل الفائدة:
 مكل اتث شيور من تاريخ االصدارنياية تدفع الفائدة    

 غير مضمونة  الضمان:
 2119ديسمبر  21 تاريخ االستحقاق

 
 1990511دوالر أمريكرري ) 5110111سررندات بقيمررة اسررمية تبلرر   111، قامررت الشررركة باصرردار 2114اكترروبر  21فرري

 م الشروس االساسية للسندات كالتالي:دينار بحريني(
 

 خمس سنوات  الفترة:
 كل ستة أشير من تاريخ االصدارمنياية دفع الفائدة شيورم ت 1فوق اليبور  %102  معدل الفائدة:
 غير مضمونة  الضمان:

 2119أكتوبر  14 تاريخ االستحقاق
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       7132ديسمبر   13لمالية المنتهية  في للسنة ا

 
  المال .  رأس36

                                                                                             

ديسمبر  11
2111 

ديسمبر  13 
7132 

 

    

 مال المصره بهرأس ال   

 فلس للسي.   111( سي. بقيمة اسمية 51101110111: 2111) 51101110111  61.111  510111

    
 أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل   
 فلس للسي. 111( سي. بقيمة اسمية 11101510111: 2111) 11101510111   

 يناير 1في  110115  110115
    

 ر ديسمب 13في  33.116  110115
    

 سي.(   202110991: 2111سي. ) 202110991 خزينةأسي.  688  599
                                                                                       

 م %11ة من أسي. الشركة الصادرة بنسبة ينيجوز للشركة بموج  عقد التأسيس شراء أسي. خز
   

 توزيع األسي. معلومات إضافية عن
 

أو أكار من  %5أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسي. المملوكة والتي يتملكون فييا حصة بنسبة  مأ
 األسي. الصادرة والمدفوعة بالكامل:

 

 الجنسية عدد األسهم نسبة الملكية
 

%    
    

  *الييئة العامة للتأمين االجتماعي البحرين 5105120111  11091%
 بنك البحرين والكويت البحرين 1101190191 21011%
 بنك البحرين الوسني البحرين 1901290121 11022%

 
 تأمينات( وصندوقالأسي. الييئة العامة للتأمين االجتماعي تمال األسي. المملوكة للييئة العامة للتامين االجتماعي )*

 تقاعد(مال) التقاعد
 

دة، وجميع المساهمين متساوين في حقوق التصويتم من إجمالي عدد تدرج جميع أسي. الشركة تحت فئة واح م 
 من جنسيات أخر م  %2من المواسنين أو من الشركات البحرينية و % 99 ، المساهمين

 
 جدول توزيع األسي. حس  عدد المساهمين ونسبة تملكي. كما يلي :   م1

 

 الفئــــة * عدد األسهم  عدد المساهمين من مجموع %
    معدد األسه
    الصادرة

    

 %1أقل من  1109520912 10211 21021%

 **%5إلى أقل من  1% 1909110954 1 11059%
 %11إلى أقل من  5% - - -

 %21إلى أقل من  11% 1901290121 1 11022%
 %51إلى أقل من  21% 9901510124 2 51091%

    

 المجموع 331.161.111 3.713 311.11%

 
 من األسي. الصادرة والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين  * تبين كنسبة
 ينةأسي. خز 202110991** تتضمن 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       7132ديسمبر   13في  للسنة المالية المنتهية 

 
 الرسوم والعموالت. إيرادات 33
 
 7132  2111 

    
 10192  90499 يةالئتمانلبساقات اإدارة القروض وغيرها من الرسو. المتعلقة بارسو. 

 10119  10124 دخل عموالت التأمين

 31.331  90511 

 أرباح من بيع مخزون االرأضي .32

 7132  2111 
    

 110111  50915 مبيعات االراضي
 (10411)  (40194) تكلفة المبيعات

    
 20599  36363 أرباه من بيع مخزون االراضي

  
 إيرادات أخرى .31

 7132  2111 
    

 519  941 حوافز من مورد  المركبات
 252  - من بيع عقارات استاماريةأرباه 

 99  15 أرباه صرف العمتت األجنبية    
 41  25 إيرادات أخر 

 811  951 

 
 مصروفات تشغيلية  .38

  

 7132  2111 
    
    

 50111  10415 مصروفات ادارية وعمومية
 20191  20259 االستيتك 

 10941  10915 مصروفات بيع وترويج
 19  51 مخصص انخفاض قيمة المخزون 

 455  111 ت تمويل المركباتمصروفا

 31.833  110121 

 
  والمطلوبات الموجودات توزيع .71

 التابعة والشركات الشركة ومسلوبات موجودات تتركز البحرينم ال داخل المجموعة ومسلوبات موجوداتجميع  تتركز
 معينم اقتصاد  قساع في ليا

 
 

 المعلومات القطاعية .73

 يلية بناءاً على الخدمات و.لك ألغراض إدارية كما يلي :تنقس. المجموعة إلى أربعة قساعات تشغ

 تمويل األفراد: تقدي. القروض التمويلية والبساقات االئتمانية م 

 ما بعد المبيعاتمات السيارات : شراء وبيع السيارات وقسع الغيار وخدم 

 العقارات وتقدي. خدمات التامينماألراضي وتأجير  العقارات : شراء وبيع 

 : توفير خدمات وساسة التأمينم التأمين 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       7132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 

 )يتبع( م المعلومات القساعية21
 

و.لك ألغراض صنع القررار وتوزيرع المروارد وتقيري. األداءم يرت.  همراقبة النتائج التشغيلية للوحدات على حدتقو. االدارة ب
لرف عرن األربراه التشرغيلية فري أو الخسائر والتي في بعض الحراالت قرد تختالتشغيلية تقيي. أداء القساع بناءاً على األرباه 

ال  يت. إجراء العمليات بين القساعات التشغيلية على اساس تجار  كما لو أنيا مرع سررف االرثم م البيانات المالية الموحدة
مررن مجمرروع إيرررادات  %11توجررد إيرررادات مررن الصررفقات المنعقرردة مررع عميررل واحررد أو سرررف مقابررل تعررادل أو تفرروق 

الجدول اآلتي يبين معلومات اإليرادات والربح وبعض الموجودات والمسلوبات المحددة م 2111أو  2111في  المجموعة
 الخاصة بقساعات المجموعةم

  تمويل األفراد السيارات العقارات التأمين المجموع

           
2111 7132 2111 7132 2111 7132 2111 7132 2111 7132  

           

 إيراد التشغيل 110129 290121 10191 10159 10912 10119 10124 10119 420111 410191

119 994 214 191 - - 411 412 14 215 

إيرادات 
القساعات 

 البينية

(110459) (110129) (411) (111) (491) (10151) (50211) (40441) (110211) (110425) 
مصروفات 

 التشغيل

(40121) (40194) - - - - (192) (114) (10945) (40211) 

مخصص 
انخفاض، 
 صافي

 اإلستردادات

(192( (994) - - (199) (191) (111) (55) (411) (412) 

        
مصاريف 
 القساعات
 البينية

 أرباح السنة 32.223 140512 7.328 10114 228 20124 331 10191 71.232 190911

           
الموجودات           

 )المطلوبات(

20111 50111 111 211 194 211 544 10511 10419 10554 
النقد وأرصدة 
 لد  البنوك

2110121 2940119 - - - - 241 111 2190991 2940545 

قروض 
وسلفيات 
 للعمتء

90142 10111 511 191 22 21 10914 10199 119 9 
.م. تجارية 

 وأخر مدينة 

- - 10115 10111 (90299) (10111) (90192) (91) 110111 40225 

صدة أر
الشركات 
 التابعة

 المخزون - - 110911 210114 120119 120592 - - 290111 150591

10154 10919 - - 10154 10919 - - - - 
عقارات 
 استامارية

240424 250141 - - - - 110115 110141 10199 90112 
عقارات 
 ومعدات

 أصول أخر  10421 519 20142 20199 - - 19 - 10119 20111

(10111) (11) - - - - - - (10111) (11) 
سحوبات على 

 المكشوف

(150111) (110999) (291) (411) (51) (211) (50129) (10111) (90192) (110251) 
.م. تجارية 
 دائنة  وأخر 

 سندات دين (190911) (190929) - - - - - - (190911) (190929)
 قروض ألجل (1150111) (1110491) (10911) (20121) - - - - (1110111) (1110214)

 حقوق الملكية (16.231) (140191) (13.377) (140142) (33.833) (110512) (1.162) (10149) (312.211) (1240291)

50999 1.886 - - - - 20911 7.122 10119 3.863 
مصروفات 

 رأسمالية

20599 7.167 - - - - 20149 7.737 251 321 

 
استهالك 
العقارات 

 لمعداتوا
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 دنانير البحرينيةبآالف ال                                       7132ديسمبر   13المنتهية  في للسنة المالية 

 
 

       والزميلة الصلة ذات األطراف مع المعامالت. 77

 للشرروس وفقرا ترت. الشرركة إدارة مجلرس أعضراء لسريسرة أحرد الخاضعين الموردين او األسراف مع التجارية المعامتت
  المعتادةم التجارية

 2111  7132 المساهمين:
    ديسمبر  13كما في 

 210911  190115 قروض ألجل 

 10111  11 سحوبات على المكشوف

 991  10419 أرصدة البنوك 

    

    ديسمبر  13في للسنة المالية المنتهية 

 10191  3.213 فوائد مدفوعة 

 
 أعضاء اإلدارة العليا

 المعامتت مع أعضاء اإلدارة العليا

للتخسريس والتوجيره ومراقبرة أعمرال المجموعرةم  أعضاء اإلدارة العليا ه. األشخاص الر.ين لير. الصرتحيات والمسرئوليات
، والنوا  األوائرل للررئيس يتألف ساق. اإلدارة العليا من أعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس التنفي. ، ورئيس الشئون المالية

 والمدراء العامونم 
 

 7132  2111 
    ديسمبر 13في للسنة المالية المنتهية 

 10194  10119 األجل  الروات  ومنافع الموظفين قصيرة

 521  125 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعا  حضور االجتماعات 

 19  24 مستحقات بساقات االئتمان

 -  594 بيع اراضي

 
األسراف .ات في مخصصات انخفاض األرصدة المستحقة ختل الفترة فيما يتعلق بالمعامتت مع ل. تسجل خسائر 

 ول. يت. تخصيص مخصص محدد لخسائر المخصصات لألرصدة مع األسراف .ات الصلة نياية العا.م  الصلة
 
 

 تكاليف المنافع التأمينية. 71

             دينرار بحرينري  111 مبلر  2111 سرنة البحررينيين برالموظفين الخاصرة االشرتراكات فري  المجموعرة مسراهمات بلغرت
ديسررمبر  11 ص تكرراليف المنررافع التأمينيرة المتعلقررة بررالموظفين األجانر  فرريمخصرر بلرر  دينرار بحرينرري(م 194: 2111)

    موظفراً فري 194 دينرار بحرينري( وكران عردد مروظفي المجمرـوعة 911: 2111بحرينري ) دينرار   10119مبلر   2111
 (م141: 2111) 2111ديسمبر  11
 

                 دينرررار بحرينررري 10191فير للمررروظفين بلغرررت مسلوبرررات المجموعرررة المتعلقرررة بخسرررة الترررو 2111ديسرررمبر  11كمرررا فررري 
 دينار بحريني(م 10199: 2111)

 
 
 
 
 
 
 
 

 



49 

 

                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       7132ديسمبر   13ي للسنة المالية المنتهية  ف

 
 

    العائد على السهم .72

ت. احتسا  العائد األساسي على السي. إلى صافي ربح السنة المتاه للمساهمين على المتوسس الموزون لعدد األسي. 
 كما يلي : الخزينةألسي.  المصدرة ختل السنة بعد استبعاد المتوسس الموزون

 

 7132  2111 
    

 190911  210114 ربح السنة

    
 1110141  1110141 ف(الالمتوسس الموزون لعدد أسي. حقوق المليكة )باآل

    
 فلس 124  فلس 378 على السي. الواحداألساسي العائد   

 
 

لى السي. الواحد فالشركة ال تملك أية أدوات مخفضة عاألساسي العائد المخفض على السي. الواحد هو نفسه العائد 
 محتملة وتؤد  إلى تخفيض العائد على السي.

 
 

 القائمةااللتزامات . 76

 بلغرتمفتوحرة خرتل العمرل االعتيراد  ومبرال  غيرر مسرتخدمة  اعتمراداتيوجد لد  المجموعة بتاريخ المركز المالي كما 
 210119بمبلر  لزبرائن ل متاحرةئتمانيرة إتسرييتت  خسروسو  بحرينري(دينرار  110191: 2111)دينار بحرينري  90191

  دينار بحريني(م 210111:  2111)دينار بحريني 
 

 م2111ديسمبر  11بناء مكت  الشركة الجديد في جراء المجموعة على  رأسمالي التزا.ليس هناك ا  
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       7132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 :لنقدية الناتجة من األنشطة التمويليةتسوية الحركة في المطلوبات مقابل التدفقات ا .73
 
 

 
 
 
 
 

المطلوبات /  الملكية حقوق 

)الموجودات( 

المشتقة المحتفظ 

للتحوط   بها

للقروض طويلة 

 األجل

  المطلوبات

أرباح  المجموع

 مستبقاة

رأس المال  احتياطي

 / عالوة

مبادلة معدالت  

 الفوائد وعقود

 صرف العمالت

المستقبلية  األجن

وط المستخدمة للتح

 المطلوبات -

 سندات

قابلة 

 للتحويل

قروض 

 وسلفيات

 أخرى

ذمم تجارية 

 دائنة وأخرى

بنكية  سحوبات

 المكشوف على

 استخدمت

لغرض إدارة 

 النقد

 7132يناير  3الرصيد في  10111 150111 1110214 190929 11 150111 510191 520111 1510112

190491 - - - - 
- 

قروض العوائد من  - - 190491

 سلفيات الو

(110521) - - - - - (110521) - - 
 القروض والسلفيات دفع

 أرباه أسي. مدفوعة - (10994) - - - - - - (10994)

 تبرعات مدفوعة - - - - - - (411) - (411)

مجموع التغيرات من  - (26882) 26868 - - - (233) - (223)

 التدفقات النقدية التمويلية

 ات في القيمة العادلةالتغير       919  

 تغيرات أخر        10911 110951 120151

 .ات عتقة بالمسلوبات  10112   (19)    10211

 أرباه أسي. معلنة  90151       90151

تغيرات السحوبات البنكية  (10111)        (10111)

 على المكشوف

 تكاليف قروض مرسملة   (411) 11     (199)

 مصروفات الفوائد  110291       110291

 فوائد مدفوعة  (110999)       (110999)

 مجموع التغيرات األخرى         

 المتعلقة بالمطلوبات (36111) 316361 (231) 23 (18) - - - 86711

مجموع التغيرات األخرى  - - - - - - 76338 316162 316673

 الملكيةالمتعلقة بحقوق 

1216127 316131 616362 366213 72 186811 3226211 326832 21 

ديسمبر  13الرصيد كما في 

7132 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       7132ر ديسمب  13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 

  التخصيصات المقترحة .72
 

م تخضع ه.ة التخصيصات لموافقة المساهمين في اجتماع 2111اقتره اعضاء مجلس االدارة التخصيصات التالية لعا. 
 العمومية السنو : الجمعية

 

2111  7132  

    

 رباه مقتره توزيعيا على المساهمينأ 90151  90151
 التبرعات 111  111

 االحتياسي العا. 10511  10511
    

90951  90951  

 
 

 . أرقام المقارنة71

إن إلعساء مقارنرة عادلرة مرع عررض السرنة الحاليرةم كلما دعت الضرورة  المماالة ت. إعادة تصنيف بعض أرقا. المقارنة
  محقوق المساهمينالمعلنة سابقاً أو  ألرباهإعادة التصنيف ل. تؤار على ا

 
 


