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

    د المختصرلشامل الموحلدخل اابيان 
   بآالف الدنانير البحرينية                                             2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

  أشهر المنتهية للتسعة  للثالثة أشهر المنتهية

  سبتمبر 30 سبتمبر 30  سبتمبر 30 سبتمبر 30
2018 
 )مراجعة(

2019 
 عة()مراج

 2018 
 )مراجعة(

2019 
 عة()مراج

 

      
 ربح الفترة 15,464 16,087  4,627 5,674

      
 خراآلشامل الالدخل      
 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا للربح أو الخسارة      

 القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقاتربح  / (خسارة)     
 النقدية (3,456) 1,714  (601) 298

      
 للفترةامل الدخل الشإجمالي  12,008 17,801  4,026 5,972

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المختصرة المعلومات المالية المرحلية الموحدةجزءاً أساسياً من هذه  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

    المختصر الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 ةبآالف الدنانير البحريني                                                                                                                        2019 رسبتمب 30 المنتهية في للتسعة أشهر

 
 

  رأس المال بقاةتاالحتياطيات واألرباح المس 

     ات األخرىياالحتياط 

  احتياطي  
     تحوط    مجموع
  سرأ أسهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي أرباح حقوق
                   )مراجعة( 2019 الالم خزينة قانوني* النقدية التبرعات عام مستبقاة الملكية

         
 2019يناير  1كما في  16,335 (599) 33,542 1,366 732 24,750 69,802 145,928

 )بموافقة المساهمين(: 2018تخصيصات         
  نةعلات متبرع - - - - - 300 - (300) -

 أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين - - - - - - - (7,251) (7,251)
 أسهم منحة  - 4,084 - - - - - (4,084) -
 القانونيحتياطي لالالمحول  - - - 1,500 - - - (1,500) -

 
 
 

 ول لالحتياطي العامالمح - - - - - - 1,500 (1,500) -

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

 الدخل الشامل للفترة                 
 فترةربح ال - - - - - - 15,464 15,464

 الدخل الشامل اآلخر        
 تحوط التدفقات النقدية احتياطيصافي التغيرات في  - - - - (3,456) - - - (3,456)

         

 مجموع الدخل الشامل للفترة - - - (3,456) - - 15,464 12,008

 ت مدفوعة تبرعا - - - - (308) - - (308)

         
 2019سبتمبر  30في كما  20,419 (599) 35,042 (2,090) 724 26,250 70,631 150,377

 
 .دينار بحريني 25,292* يحتوي على عالوة إصدار أسهم بقيمة 

 
 .المختصرة المعلومات المالية المرحلية الموحدةسياً من هذه ساأ جزءاً  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 



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

    المختصر ة الموحدقوق الملكيح فيت لتغيرابيان ا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                           )يتبع(  2019 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

 
 

  المالس رأ بقاةتاالحتياطيات واألرباح المس 

     ات األخرىيتياطاالح 

  احتياطي  
     تحوط    مجموع
  رأس أسهم طياحتيا التدفقات احتياطي احتياطي أرباح حقوق
 )مراجعة(                   2018 المال خزينة قانوني* النقدية التبرعات عام مستبقاة الملكية

         
 )كما أعلن سابقاً( 2017ديسمبر  31 كما في 16,335 (599) 33,542 1,182 680 23,250 63,018 137,408

 الماليةأثر تطبيق المعيار الدولي العداد التقارير         
  2018يناير  1( كما في 9رقم ) - - - - - - (6,250) (6,250)

 2018ناير ي 1في الرصيد المعدل كما  16,335 (599) 33,542 1,182 680 23,250 56,768 131,158
 )بموافقة المساهمين(: 2017تخصيصات         
 تبرعات معلنة  - - - - - 300 - (300) -

 أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين - - - - - - - (8,057) (8,057)
 المحول لالحتياطي العام  - - - - - - 1,500 (1,500) -

 
 
 

 2017 خصيصاتبعد ت صيدالر 16,335 (599) 33,542 1,182 980 24,750 46,911 123,101

         
 الدخل الشامل للفترة        

 فترةربح ال - - - - - - 16,087 16,087

 الدخل الشامل اآلخر        
 صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية - - - - 1,714 - - - 1,714

         

 ةامل للفترالشدخل ع المومج - - - 1,714 - - 16,087 17,801

 تبرعات مدفوعة  - - - - (70) - - (70)

         
 2018 سبتمبر 30في كما  16,335 (599) 33,542 2,896 910 24,750 62,998 140,832

 
 .دينار بحريني 25,292يحتوي على عالوة إصدار أسهم بقيمة * 

 .المختصرة مرحلية الموحدةال ليةالما تامعلوملان هذه جزءاً أساسياً م 12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

     المختصر الموحد لماليةبيان التدفقات ا
 بآالف الدنانير البحرينية                                            2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

سبتمبر  30
2018 
 )مراجعة(

سبتمبر  30 
2019 

 )مراجعة(

  

 أنشطة العمليات    
 أخرى ائتمانية وايصاالتقروض مسددة وفوائد مستلمة   244,548  233,328
 المستلم من بيع المركبات  37,612  41,413
 ةلممين مستعموالت تأ  1,090  1,161
 من بيع مخزون األراضي المستلم  2,655  3,695

 ايجارات مستلمة  622  503
 للعمالءقروض وسلفيات ممنوحة   (224,854)  (216,579)
  موردي المركباتمدفوعات ل  (36,123)  (37,545)

 المصروفات التشغيليةمدفوعات   (14,141)  (15,347)
 زونخملكا بهامحتفظ  على عقاراتمدفوعات   (593)  -

 مكافأة مجلس اإلدارة المدفوعة  (535)  (464)
 فوائد مدفوعة  (9,453)  (8,207)

     
 ليةالتشغيأنشطة الناتجة من  صافي التدفقات النقدية  828  1,958

     
 نشطة االستثمارأ    

 ومعدات مصروفات رأسمالية لشراء عقارات  (3,243)  (1,346)
 االستثمارية عقاراتلا الى ةفاضاال  (4,898)  (1,145)

 مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات  406  610

     
 دمة في أنشطة االستثمارخصافي التدفقات النقدية المست  (7,735)  (1,881)

     
 مويلنشطة التأ    
     

 قروض ألجل مستلمة  60,646  27,745
 وعةقروض ألجل مدف  (44,788)  (21,584)
 أرباح أسهم مدفوعة  (7,199)  (7,991)

 تبرعات مدفوعة  (308)  (70)

     
 أنشطة التمويل)المستخدمة في(  / من الناتجة صافي التدفقات النقدية  8,351  (1,900)

     
 ا في حكمهفي النقد وم النقص(الزيادة / ) صافي  1,444  (1,823)

     
  يناير 1 يفحكمه  النقد وما في  4,967  5,356

     
 سبتمبر 30النقد وما في حكمه في   6,411  3,533

 

 :يتكون النقد وما في حكمه من    
 النقد وأرصدة لدى البنوك  6,736  4,725

 ناقصا:    
 النقد المقيد  (215)  (233)
 سحوبات على المكشوف  (110)  (959)

     
3,533  6,411   

 
 

 .المختصرة المعلومات المالية المرحلية الموحدة أساسياً من هذه اً جزء 12ى إل 1من  ةقالمرف شكل اإليضاحاتت



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

     المختصرة المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2019 سبتمبر 30في ية هتالمن رللتسعة أشه

 
   .   التأسيس والنشاط1

 الشركة مسجلة في مملكة البحرين. تقوم عامة مساهمة لشركة"( هي شركةاالتجارية )ش.م.ب( )" للتسهيالت البحرين شركة
على  2005يونيو  26ية. وقد حصلت الشركة بتاريخ ت ائتمانار بطاقادصوا لجاأل وطويلة سطةومتو قصيرة قروض بمنح

ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية وخاضعة إلشرافه. تشتمل المعلومات المالية المرحلية 
لها  التابعة تاوالشركمالية للشركة ات اللمعلومعلى ا 2019سبتمبر  30المنتهية في للتسعة أشهر الموحدة المختصرة 

 ار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"(.ش)وي
 
 أسس إعداد البيانات.   2

 بيان االلتزام   أ( 

"التقارير المالية  –( 34المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 بصورة مختصرة.  ةة الموحدالمرحلي ةيالمال عرض المعلوماتوالذي يجيز المرحلية"، 

ال تشمل المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على كل المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ويجب 
 جم إدرارغم من ذلك، ت. وبال2018 ديسمبر 31قراءتها بالتزامن مع البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

ختارة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذ آخر متفسيرية إيضاحات 
 .2018ديسمبر  31بيانات مالية سنوية كما في وللسنة المنتهية في 

ركز المالي لبيان المالمقارنة  أرقام ة. تم استخراجوليست مدقق المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مراجعة،
وأرقام المقارنة للبيانات  2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في الموحد المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة عن ا

نقدية والتدفقات ال لكية الموحدالمختصرة لبيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد المختصر والتغيرات في حقوق الم
سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المراجعة لفترة  ااستخراجهموحد تم لا

2018. 
 

 استخدام التقديرات واالجتهادات  ب( 

لفرضيات اوديرات جتهادات والتقممارسة اال إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتطلب من اإلدارة
ر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف ثوالتي تؤ

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

 التي تم اهية ذاتألحكام الجوهرباستخدام ا عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، قامت اإلدارة
ا في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على البيانات هاستخدام

لتقدير  در الرئيسيةباستثناء األحكام الجوهرية الجديدة والمصا ،2018ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
 .(3)، والموضح في االيضاح رقم (16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) من تطبيقالناتجة  ةليقينيعدم ا

 
 إدارة المخاطر المالية ج(

موحدة وعة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية المإن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمج
( على النحو 16، باستثناء تأثيرات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2018ر ديسمب 31 يتهية فقة للسنة المنالمدق

 (، مما قد يؤدي إلى إفصاحات إضافية في نهاية العام.3المبين في إيضاح رقم )
 
 .   السياسات المحاسبية الهامة3

الموحدة المختصرة، قامت باستخدام  ةالمرحلي المالية تالمعلومد إعداد هذه اعن إلدارةا باستثناء ما هو موضح أدناه، فأن
األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم 

 . 2018ر بمديس 31المنتهية في  للسنةا في ودة المدققة كماليقينية، والتي تم تطبيقها على البيانات المالية الموح

 
من المتوقع أيًضا أن تظهر التغييرات في السياسات المحاسبية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية 

 .2019ديسمبر  31في 
 
 



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

     المختصرة المعلومات المالية الموحدةول ايضاحات ح
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2019 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  . 3

 
. 2019يناير  1حول عقود اإليجار اعتباًرا من  )16(رقم  لماليةاد التقارير اإلعدالدولي اعتمدت المجموعة مبدئيًا المعيار 

 لكن ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية ،2019يناير  1يسري عدد من المعايير الجديدة األخرى اعتباًرا من 
  للمجموعة.الموحدة 

تأجرين. ونتيجة لذلك، سانية للمفي الميز امدرجً  اسبيًا واحًدانموذًجا مح )16(لتقارير المالية إلعداد اقدم المعيار الدولي 
كمستأجر، بموجودات حق االستخدام التي تمثل حقوقها في استخدام األصول والتزامات اإليجار  المجموعة،اعترفت 

اختارت سابقة. األساسية التي تمثل التزامها بدفع مدفوعات اإليجار. تظل محاسبة المؤجرين مماثلة لسياسات المحاسبة ال
قيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في التاريخ احتساب أي تسويات على ال تم ل أرقام المقارنة،عة عدم تعديوالمجم

بناًء على ذلك، لم تتم إعادة بيان المعلومات المقارنة المقدمة  لألرباح المستبقاة للفترة الحالية. فتتاحياالنتقالي في الرصيد اال
التفسيرات ذات الصلة. فيما  و )17(بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،كما أعلن عنها سابقاً عرضها أي تم  - 2018لعام 

 يلي تفاصيل التغييرات في السياسات المحاسبية.
 

 تعريف عقد اإليجار .أ

رات المعايير تفسير لجنة تفسيعلى عقد إيجار بموجب  العقد يحتويند بدء العقد ما إذا كان حدد المجموعة عتفي السابق، 
كان ترتيب ما يحتوي على عقد إيجار أم ال. تقوم المجموعة اآلن تحديد ما إذا  - )4(الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

إلعداد لتعريف الجديد لعقد اإليجار. بموجب المعيار الدولي بتقييم ما إذا كان العقد أو يحتوي على عقد إيجار بناًء على ا
التحكم في استخدام أصل محدد  العقد أو يحتوي على عقد إيجار إذا كان العقد يمنح حقًا في، يكون )16(ة لتقارير الماليا

جموعة تطبيق الوسيلة العملية ، اختارت الم)16(مقابل. عند االنتقال إلى المعيار إلعداد التقارير المالية رقم بلفترة زمنية 
ا على فقط على العقود التي تم تحديدها سابقً  )16(تقارير المالية ولي إلعداد اللتقييم معامالت التأجير. لقد طبق المعيار الد

  )17(أنها عقود إيجار. لم يتم إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار . لذلك، تم )4(رقم  وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 .2019يناير  1على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد  )16(ارير المالية الدولي إلعداد التق

ود قالمقابل في العقد لكل عنصر من ع حديدوي على عنصر تأجير، تقوم المجموعة بتعند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحت
 كون فيهتبالنسبة لعقود تأجير الممتلكات التي غير التأجير على أساس أسعارها المستقلة النسبية. ومع ذلك، اإليجار و
وم بداًل من ذلك بالتعويض عن مستأجًرا، فقد اختارت المجموعة عدم فصل المكونات غير المؤجرة، وستق المجموعة

 د.حمكونات التأجير وغير التأجير كمكون تأجير وا
 
 كمستأجر .ب

بتصنيف عقود اإليجار سابقًا  قامت المجموعة كمستأجر، تجاري.عدة عقارات إلدارة استخدامها ال باستئجار المجموعة قامت
كان عقد اإليجار قد قام بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية  ام على أنها عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي بناًء على تقييمها إذا

بأصول الحق في االستخدام ، تعترف المجموعة )16(ولي إلعداد التقارير المالية رقم الدب المعيار وجإلى حد كبير. بم
 أي أن عقود اإليجار هذه مدرجة في الميزانية العمومية. -والتزامات اإليجار لمعظم عقود اإليجار 

والمعدات"، وهو نفس  اتلعقارفي "اة االستثماري العقاراترض المجموعة موجودات حق االستخدام التي ال تفي بتعريف تع
 عقاراتت الطبيعة التي تملكها. يتم عرض أصول حق االستخدام التي تلبي تعريف الالبند الذي يعرض األصول األساسية ذا

 االستثمارية. عقاراتاالستثمارية ضمن ال
 

 ركمؤج .ج

عة هذه العقود على أنها جمو. صنفت الماماالستثمارية، بما في ذلك أصول حق االستخد عقاراتهاتقوم المجموعة بتأجير 
ت المحاسبية المطبقة على المجموعة كمؤجر ال تختلف عن تلك المنصوص عليها في عقود إيجار تشغيلية. إن السياسا
ى المجموعة إجراء أي تعديالت على االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد . ال يتعين عل)17(المعيار المحاسبي الدولي رقم 

لمجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية لعقود اإليجار التي تعمل فيها المؤجر. ومع ذلك، طبقت ا 16 ير الماليةارالتق
 من عقود اإليجار وغير التأجير".في العقد لكل عنصر المقابل إيرادات العقود" مع العمالء لتخصيص " )15(رقم 
 

 
 



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

     المختصرة المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2019 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

 
 يتبع() . السياسات المحاسبية الهامة3
 

 ات المحاسبية الهامةياسالس .د

والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيًا تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام 
تراكم خسائر االستهالك واالنخفاض في القيمة، وتعديلها لبعض المعالجات من  بالتكلفة، وبعد ذلك بالتكلفة مطروًحا منها أي

 ار.تزام اإليجال

يتم قياس  سه الحقًا بالقيمة العادلة، وفقًا للسياسات المحاسبية للمجموعة.يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة، ويتم قيا
ت اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام سعر التزام اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعا

بسهولة، فإن معدل االقتراض اإلضافي  عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل في ئدة الضمنيفاال
 للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.

عادة قياسه عندما يكون م إإليجار. يتا زام اإليجار الحقًا من خالل تكلفة الفائدة على التزام اإليجار وينخفض بدفعيتم زيادة الت
لمستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، أو تغيير في تقدير المبلغ المتوقع دفعه هناك تغيير في مدفوعات اإليجار ا

إلى حد ا االقتضاء، تغييرات في تقييم ما إذا كان يكون خيار الشراء أو التمديد مؤكدً بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو حسب 
ٍّ معقول بول معق  عدم ممارسته.لممارسته أو يكون خيار اإلنهاء مؤكًدا إلى حد 

د. طبقت المجموعة حكًما لتحديد مدة عقد اإليجار لبعض عقود اإليجار التي يكون فيها المستأجر يتضمن خيارات التجدي
قد اإليجار، مما يؤثر بشكل ة عرات على مديايؤثر تقييم ما إذا كانت المجموعة على يقين معقول من ممارسة مثل هذه الخ

 جار وموجودات حق االستخدام المعترف بها.كبير على مقدار مطلوبات اإلي
 
 االنتقال  .هـ

ر تشغيلية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم صنفت المجموعة عقود إيجار العقارات على أنها عقود إيجا في السابق،
يار المحاسبة الدولي اإليجار المصنفة على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب مع قودبالنسبة لع، . في المرحلة االنتقالية)17(
إلضافي للمجموعة مخصومة بمعدل االقتراض ا المتبقية،، تم قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار )17(

، ويتم تعديلها بمبلغ أي مدفوعات رإليجات او اللتزاماسايتم قياس أصول حق االستخدام بمبلغ م. 2019يناير  1كما في 
 قامت المجموعة بتطبيق هذا النهج على جميع عقود اإليجار. –بقًا أو مستحقة إيجار مدفوعة مس

على عقود اإليجار  )16(يق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم العملية التالية عند تطب طرقستخدمت المجموعة الا
 .)17(كعقود تأجير تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي نف تصالتي  قةابالس
 شهرا من مدة اإليجار. 12من  طبق اإلعفاء بعدم االعتراف بأصول وخصوم حق االستخدام لعقود اإليجار بأقل -
 ف المباشرة األولية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي.استبعاد التكالي -
 إنهاء عقد اإليجار. خيارات للتمديد أو عند تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على بارعتخذ بعين االيؤ -

 
 التأثير على البيانات الماليةو.  

 يالتأثير االنتقال (1
الستخدام ا المجموعة بموجودات إضافية لحق أقرت )16(التقارير المالية رقم  إلعداددولي إلى المعيار ال االنتقالعند 

 وبات إيجار إضافية. تم تلخيص تأثير االنتقال أدناه:مطلو
 

 
لك تم دفع ذ ، ومع2019يناير  1ألف دينار بحريني اعتباًرا من  1,050حق االستخدام بقيمة  أبرمت الشركة عقد إيجار

 بالكامل مقدًما عند بدء عقد اإليجار. زام إيجارالت

قامت المجموعة بخصم مدفوعات اإليجار  تشغيلي،س مطلوبات اإليجار لعقود اإليجار المصنفة كعقود تأجير عند قيا
 .2019يناير  1اإلضافي في  باستخدام معدل االقتراض

 

  2019يناير  1

 والمعدات العقارات ضمنأصول حق االستخدام المعروضة  2,288

 التزامات اإليجار 1,238



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

 
     المختصرة المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 

 بآالف الدنانير البحرينية                                       2019 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 
 
 ء. قروض وسلفيات مقدمة للعمال4

 الية بالمراحلالماألصول أ( 
 

 مراجعة(( 2019 سبتمبر 30 كما في   

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية مرحلة األولىال 
     

 350,192 24,929 25,226 300,037 اجمالي القروض
 (19,566) (11,906) (3,384) (4,276) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

 330,626 13,023 21,842 295,761 عمالءلل ات المقدمةفيالقروض والسل يفصا

 
 )مدققة( 2018 برديسم 31كما في  

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
     

 332,633 23,936 17,117 291,580 اجمالي القروض
 (17,830) (11,006) (3,708) (3,116) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

 314,803 12,930 13,409 288,464 والسلفيات المقدمة للعمالءوض رصافي الق

 
  خسائر االئتمان المتوقعةالحركة في  (ب

 
 

 المرحلة الثانية المرحلة األولى
 المرحلة الثالثة
 مقيمة اجماليا

 المرحلة الثالثة
مقيمة بشكل 

 خاص
 المجموع

خسائر االئتمان المتوقعة كما في 
 17,830 967 10,039 3,708 3,116 2019يناير 1

 - 63 (1,792) 96 1,633 المحول بين المراحل صافي
 5,341 684 5,550 (420) (473) للفترة )المسترجع( / المحتسب

 (3,605) (99) (3,506) - - قروض تم شطبها

      كما في خسائر االئتمان المتوقعة
 19,566 1,615 10,291 3,384 4,276  2019 سبتمبر 30

 
 جارية مدينة م تذم .5
 
 2019 سبتمبر 30 

 
 

 2018ديسمبر  31
 

 10,259  9,207 تجارية مدينةذمم 
 (1,380)  (1,427) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

 
7,780  8,879 

 
 2019 سبتمبر 30 الحركة في مخصص انخفاض القيمة

 
 

 2018ديسمبر  31
 

 589  1,380 المرحلة الرصيد كما في بداية 
 849  - 2018يناير 1( كما في 9لي إلعداد التقارير المالية رقم )بيق المعيار الدوتط أثر

رقم أثر تطبيق المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية  2018االفتتاحي الرصيد 
(9). 1,380  1,438 

 (10)  48 المحتسب خالل الفترة
 (48)  (1) ل الفترةالشطب خال

 1,380  1,427 ةفترالي نهاية الرصيد كما ف

 



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

 
     المختصرة المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 

 آالف الدنانير البحرينيةب                                       2019 سبتمبر 30ي ر المنتهية فللتسعة أشه
 

                                          

 2018ديسمبر  31
 )مدققة(

 2019 سبتمبر 30 
 )مراجعة(

 .  المخزون6

 مخزون السيارات    
 السيارات - 15,378  10,303
 الغيار قطع - 5,357  4,597
 العقاراتمخزون  6,753  8,510

23,410  27,488  

    
 وقطع الغيارمخصص السيارات  (347)  (568)

    

22,842  27,141  

 
 )للسيارات وقطع الغيار(حركة المخصصات    

2018 
  

  2019 
 

 

    
 يناير  1كما في  568  305
 لمحمل للفترةاصافي  47  320
 االستهالك (268)  (57)

    

 ترةفي نهاية الف 347  568

 
 ثماريةاستعقارات . 7

 2018ديسمبر  31
 )مدققة(

 2019سبتمبر  30 
 )مراجعة( 

 

 التكلفة   
 يناير  1كما في  8,094  8,056
 لفترةخالل ا االضافة 4,898  669

 المخزون إلىالمحول  -  (631)

 سبتمبر 30في  12,992  8,094

 
 

 
 

 اإلستهالك المتراكم
 يرينا 1كما في  1,337  1,117
 فترةك التهالاس 214  220

 سبتمبر 30كما في  1,551  1,337

    

 سبتمبر 30صافي القيمة الدفترية كما في  11,441  6,757

 
       الصلة ذات األطراف مع .  المعامالت8

ي الااذين الااوطنبحاارين والكويات وبنااك البحاارين العاماة للتااأمين االجتماااعي وبنااك الة هاام الهيئااة المسااهمون الرئيساايون للشاارك
. لاادى الشااركة 2019 ساابتمبر 30رأس مااال الشااركة كمااا فااي  ماانعلااى التااوالي  %11.2% و23.0% و30.9ون تلكاايم

 المعامالت التالية مع األطراف الزميلة:

 
 2019سبتمبر  30 

 )مراجعة( 
 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(
    :كما في الرئيسيين مساهمينال

 38,505  41,674 وض ألجل قر

 141  5 فعلى المكشووبات سح
 1,560  4,659 أرصدة البنوك



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

     المختصرة لية الموحدةمعلومات الماالايضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في للتسعة 

 
 ()يتبع معامالت مع األطراف ذات صلة. ال8

 

سبتمبر  30 
2019 

سبتمبر  30 
2018 

    

 1,585  1,849   دفوعةفوائد م      

 
 

 

 سبتمبر 30 
2019 

ديسمبر  31 
2018 

 )مدققة(  عة()مراج  لة:اإلدارة والشركات التابعة ذات الصأعضاء مجلس 

     كما في 

 1,349  1,685   ذمم مدينة -سلفيات مقدمة للعمالء قروض و
     سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 -  120  اإليرادات

 
 
 

 العليا عضاء اإلدارةأ

وعة. يتألف مجمة أعمال المسئوليات للتخطيط والتوجيه ومراقبوال صالحياتأعضاء اإلدارة العليا هم األشخاص الذين لهم ال
 والمدراء العامون.  ،والرئيسطاقم اإلدارة العليا من أعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي، 

 

سبتمبر  30 
2019 

 )مراجعة(

 سبتمبر 30 
2018 
 ة()مراجع

    

 1,135  1,314 الرواتب ومنافع الموظفين قصيرة األجل 
 581  622  عاتور االجتمافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضامك

 33  32 مستحقات بطاقة االئتمان
 99  - بيع مخزون األراضي

 
ت مع األطراف ذات الصلة علق بالمعاماللم تسجل خسائر في مخصصات انخفاض األرصدة المستحقة خالل الفترة فيما يت

 ة. هاية الفترألطراف ذات الصلة بنالألرصدة مع  صصاتولم يتم تخصيص مخصص محدد لخسائر المخ
 

 .  التخصيصات 9

توزيعات العلى  2019 مارس 26تمت الموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 
ي دينار بحرين 1,500تحويل  ،دينار بحريني 4,084أسهم منحة  أثرت على هذه الفترة: والتي 2018ة التالية عن سن

دينار بحريني الحتياطي التبرعات وأرباح  300تحويل  ،قانونينار بحريني لالحتياطي الدي 1,500حويل لالحتياطي العام، ت
 دينار بحريني. 7,251نقدية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
     المختصرة ت المالية الموحدةوماالمعلحول  تايضاحا

 بآالف الدنانير البحرينية                                       2019 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 
 

 . المعلومات القطاعية 10
 

  اإليرادات الربح

 أشهر  التسعة
 المنتهية

أشهر  التسعة
 المنتهية

 أشهر لتسعة ا
 المنتهية

 أشهرلتسعة ا
 منتهيةال

 

سبتمبر  30في 
2018 

 سبتمبر 30في 
2019 

سبتمبر  30في 
2018 

سبتمبر  30في 
2019 

 

  مراجعة(( مراجعة(( مراجعة(( مراجعة((
     

 فرادتمويل األ 37,655 35,068 12,804 13,372
 ركباتالم 35,381 42,872 1,928 1,941

 تأمينال 1,121 1,091 553 573
 لعقاراتا 3,270 4,267 179 201

     
16,087 15,464 83,298 77,427  

 
بلغ  2019 سبتمبر 30في  لسيارات. كمابات المجموعة تتمركز في قطاع التمويل وقطاع اموجودات ومطلوإن أغلب 

دينار بحريني  330,017: 2018بر ديسم 31يني )دينار بحر50,027 ودينار بحريني 347,561 تمجموع الموجودا
 و دينار بحريني 248,254حريني( وبلغ مجموع المطلوبات في قطاع التمويل وقطاع السيارات ر بدينا 43,846و

 .دينار بحريني( 11,316ديناربحريني و 233,236: 2018بر ديسم 31دينار بحريني ) 17,355

 
 

 . القيمة العادلة 11

 بتفاصايل وملماين راغباين طارفين باين باه لتازاما يأ ساداد أو أصال أي مبادلة الذي يمكن المبلغ لتمثللسعر  لةالعاد القيمة إن
م. القيماة العادلاة لتلتزاماات فاي ذلاك الياو في حال غيابه، أفضل سوق يمكان للمجموعاة دخولاهتجارية أو  أسس على المعاملة

 تعكس خطر عدم األداء.

 
دون ان يكاون هنااك نياة أو حاجاة  ئماةتجارياة قاليم أن فرضاية اساتمرارية المنشاأة الادلاة هاو التساإن اساس التسجيل باالقيم الع

 سلبية.للتصفية، أو الدخول في عمليات ذات بنود 
 

دينار بحريني( تحت "القروض  332,186: 2018دينار بحريني ) 346,498 لغةتم تصنيف كل الموجودات المالية البا
دينار  241,307: 2018) ينار بحرينيد 260,121 مةالمطفأة. كل المطلوبات المالية بقيسهم بالقيمة والذمم المدينة" وتم قيا

نيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح عادلة وتم تصعدا المشتقات التي تم قياسها بالقيمة ال فيمابحريني( تم قياسهم بالقيمة المطفأة 
 أو الخسارة.

 
 ةالتسلسل الهرمي للقيمة العادل

خدام التسلسل الهرمي التالي والذي يعكس أهمية األدوات المستخدمة استالمالية بوعة بقياس القيمة العادلة لألدوات تقوم المجم
 لية القياس.في عم

 
 ي سوق نشط لألصول والمطلوبات المماثلة.ر المعدلة( فغي: األسعار المسعرة )1المستوى 

 
دة من األسعار. ستممباشرة م دها إما مباشرة مثل األسعار أو غيرخالت يمكن رص: تقنيات التقييم مبنية على مد2المستوى 

في  دوات مماثلةأسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار المسعرة ألوتتضمن هذه الفئة على أدوات تم تقييمها بسعر السوق في 
 لسوق.من معلومات اأسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرى، حيث جميع المدخالت المهمة يمكن رصدها 

 
نية على مكن رصدها وتتكون هذه الفئة على أدوات تم استخدام تقنيات تقييم غير مب يمدخالت ال تقنيات باستخدام: 3المستوى 

 مدخالت ال يمكن رصدها.

 



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

 
     المختصرة ةوحدمالية المالمعلومات الايضاحات حول 

 بآالف الدنانير البحرينية                                       2019 سبتمبر 30نتهية في للتسعة أشهر الم
 

 )يتبع(. القيمة العادلة 11
 

 المالية بالقيمة العادلة والمطلوبات  الموجوداتأ( 
الغ التي سوف تستلمها المجموعة أو يتم دفعها إلنهاء العقد لمبلى أساس االعادلة للمشتقات غير المتداولة، عقدير القيمة يتم ت

تعرض مركز المالي مع مراعاة ظروف السوق الحالية والجدارة االئتمانية الحالية لألطراف المقابلة. إن في تاريخ ال
 لهرمي.من التسلسل ا 2ة للمشتقات يصنف تحت المستوى المجموع

 
 مقاسة بالقيمة العادلة  غيرلمالية الب( الموجودات والمطلوبات ا

توى في التسلسل الهرمي للقيمة يحللها من مسلمالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة ويحدد الجدول التالي القيمة العادلة لألدوات ا
 :نيفها في كل قياس للقيمة العادلةالعادلة التي يتم تص

 
  )مراجعة( 2019 سبتمبر 30 1 توىالمس 2وى المست 3المستوى  القيمة العادلة يةلقيمة الدفترا

      

 قروض وسلفيات مقدمة للعمالء - - 330,626 330,626 330,626
 قروض بنكية ألجل - 220,016 - 220,016 220,016
 سندات صادرة - 19,981 - 19,981 19,981

 
 قة(مدق) 2018بر ديسم 31 1المستوى  2المستوى  3توى المس العادلةالقيمة  القيمة الدفترية

      

 قروض وسلفيات مقدمة للعمالء - - 314,803 314,803 314,803
 ية ألجلقروض بنك - 204,292 - 204,292 204,292
 سندات صادرة - 19,964 - 19,964 19,964

 
القيم العادلاة لكافاة  ة.ائمفائدة عة الدفترية لها ألنها ترتبط بمعدالت ة العادلة للقروض والسندات الصادرة تساوي تقريبا القيمالقيم

 ية وذلك لكونها قصيرة األجل.األدوات المالية األخرى تقارب قيمها الدفتر
 
 

 . أرقام المقارنة12

لية. إن إعادة ا دعت الضرورة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترة الحاإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة المماثلة كلمتم 
 علنة سابقاً أو الدخل الشامل أو حقوق الملكية. المألرباح التصنيف لم تؤثر على ا

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 


