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 3      المختصر لموحدالربح أو الخسارة ا بيان
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 4                                                                   التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

    د المختصربيان الدخل الشامل الموح
 بآالف الدنانير البحرينية                                           8302  سبتمبر  03المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

  أشهر المنتهية للتسعة  للثالثة أشهر المنتهية

  سبتمبر 03 سبتمبر 33  سبتمبر 03 سبتمبر 33
2317 
 )مراجعة(

8302 
 )مراجعة(

 2317 
 )مراجعة(

8302 
 )مراجعة(

 

      
 ربح الفترة ,08,32 143417  3,8,3 43138

      
 خراآلشامل الالدخل      
 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا للربح أو الخسارة      

 القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقاتربح      
 النقدية 13714 227  218 271

      
 للفترةالدخل الشامل إجمالي  230,,0 143644  3,5,8 53231

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .17إلى  2على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 



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

    المختصر الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                  8302  سبتمبر  03 المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

  رأس المال بقاةتتياطيات واألرباح المساالح 

     ات األخرىياالحتياط 

  احتياطي  
     تحوط    مجموع
  رأس أسهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي أرباح حقوق
                   )مراجعة( 8302 المال خزينة قانوني* النقدية التبرعات عام مستبقاة الملكية

         
 )كما أعلن سابقاً( 2317ديسمبر  31 كما في 163335 (511) 333542 13182 683 233253 633318 1373438

 أثر تطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية        
 (3)ايضاح رقم  2318يناير  1كما في ( 1رقم ) - - - - - - (63253) (63253)

 8302يناير  0الرصيد المعدل كما في  08,003 (355) 00,338 0,028 823 80,833 82,,38 000,032
 )بموافقة المساهمين(: 2317تخصيصات         
  تبرعات معلنة - - - - - 333 - (333) -

 أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين - - - - - - - (83357) (83357)
  المحول لالحتياطي العام - - - - - - 13533 (13533) -

 
 
 

 ,830الرصيد بعد تخصيصات  08,003 (355) 00,338 0,028 523 33,,83 38,500 080,030

         
 الدخل الشامل للفترة        

 فترةربح ال - - - - - - 163387 163387
 الدخل الشامل اآلخر        

 تحوط التدفقات النقدية احتياطيصافي التغيرات في  - - - - 13714 - - - 13714
         

 مجموع الدخل الشامل للفترة - - - 03,,0 - - ,08,32 230,,0

 تبرعات مدفوعة  - - - - (73) - - (73)

         
 8302 سبتمبر 03في كما  08,003 (355) 00,338 8,258 503 33,,83 88,552 033,208

 
 .دينار بحريني 253212* يحتوي على عالوة إصدار أسهم بقيمة 

 
 .17إلى  2على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية ت المالية المعلوماتشتمل 



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

    المختصر ي حقوق الملكية الموحدبيان التغيرات ف
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                             )يتبع( 8302 سبتمبر 03للتسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 
  رأس المال بقاةتاالحتياطيات واألرباح المس

 
     ات األخرىياالحتياط 

 
    احتياطي  

     تحوط    مجموع
  رأس أسهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي أرباح حقوق
                        )مراجعة( 2317سبتمبر   33 المال خزينة قانوني* النقدية التبرعات عام مستبقاة الملكية

         
 2317يناير  1كما في  163335 (511) 333542 313 711 213753 523161 1243213

 )بموافقة المساهمين(: 2316 لسنةتخصيصات         
  تبرعات معلنة - - - - - 333 - (333) -

 أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين - - - - - - - (83357) (83357)
 المحول لالحتياطي العام - - - - - - 13533 (13533) -

         
 2316الرصيد بعد تخصيصات  163335 (511) 333542 313 13311 233253 423334 1163236

         

 فترةالدخل الشامل لل        
 فترةربح ال - - - - - - 143417 143417

 الدخل الشامل اآلخر        
 تحوط التدفقات النقدية احتياطيصافي التغيرات في  - - - - 227 - - - 227

         

  فترةمجموع الدخل الشامل لل - - - 227 - - 143417 143644

         
 تبرعات مدفوعة  - - - - (412) - - (412)

         
 2317سبتمبر  33في كما  163335 (511) 333542 543 671 233253 563721 1333468

 
 .دينار بحريني 252212يحتوي على عالوة إصدار أسهم بقيمة * 
 
 .17إلى  2على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية شتمل ت



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

     المختصر الموحد لماليةبيان التدفقات ا
 بآالف الدنانير البحرينية                                            8302 سبتمبر 03المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

سبتمبر  33
2317 
 )مراجعة(

سبتمبر  03 
8302 

 )مراجعة(

  

 أنشطة العمليات    
 أخرى ائتمانية وايصاالتقروض مسددة وفوائد مستلمة   2333328  2363833
 المستلم من بيع المركبات  413413  413223

 عموالت تأمين مستلمة  13161  151
 من بيع مخزون األراضي المستلم  33615  23311
 ايجارات مستلمة  533  543

 قروض وسلفيات ممنوحة   (2163571)  (1183476)
  لموردينمدفوعات ل  (373545)  (333443)
 المصروفات التشغيليةمدفوعات   (153347)  (123513)
 شتريات مخزون األراضيممدفوعات   -  (43134)

 مكافأة مجلس اإلدارة المدفوعة  (464)  (313)
 فوائد مدفوعة  (83237)  (83148)

     
 أنشطة العمليات (المستخدمة في) الناتجة من / صافي التدفقات النقدية  0,532  (33311)

     
 نشطة االستثمارأ    

 ارات ومعداتمصروفات رأسمالية لشراء عق  (13346)  (33448)
 االستثمارية العقارات الى االضافة  (13145)  (66)

 مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات  613  717

     
 دمة في أنشطة االستثمارخصافي التدفقات النقدية المست  (0,220)  (23717)

     
 نشطة التمويلأ    
     

 قروض ألجل مستلمة  273745  763551
 قروض ألجل مدفوعة  (213584)  (613877)
 أرباح أسهم مدفوعة  (73111)  (73174)

 تبرعات مدفوعة  (73)  (412)

     
 الناتجة من أنشطة التمويل )المستخدمة في( / صافي التدفقات النقدية  (0,533)  63288

     
 في النقد وما في حكمهالزيادة )النقص( /  صافي  (0,280)  133

     
 يناير  1النقد وما في حكمه في   53356  117

     
 سبتمبر 03النقد وما في حكمه في   0,300  13317

 

 :يتكون النقد وما في حكمه من    
 النقد وأرصدة لدى البنوك  43725  23868

 ناقصا:    
 النقد المقيد  (233)  (253)

 سحوبات على المكشوف  (151)  (13518)

     
13317  0,300   

 
 

 .17إلى  2على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 



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

     المختصرة المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                       8302 سبتمبر 03لمنتهية في ا للتسعة أشهر

 
   .   التأسيس والنشاط0

 الشركة مسجلة في مملكة البحرين. تقوم عامة مساهمة لشركة"( هي شركةاالتجارية )ش.م.ب( )" للتسهيالت البحرين شركة
على  2335يونيو  26واصدار بطاقات ائتمانية. وقد حصلت الشركة بتاريخ  األجل وطويلة ومتوسطة قصيرة قروض بمنح

ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية وخاضعة إلشرافه. تشتمل المعلومات المالية المرحلية 
شركات التابعة لها على المعلومات المالية للشركة وال 2318سبتمبر  33أشهر المنتهية في للتسعة الموحدة المختصرة 

 )ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"(.
 
 أسس إعداد البيانات.   8

 بيان االلتزام   أ( 

"التقارير المالية  –( 34المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 مالية المرحلية الموحدة بصورة مختصرة. المرحلية"، والذي يجيز عرض المعلومات ال

ال تشمل المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على كل المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ويجب 
دراج . وبالرغم من ذلك، تم إ2317ديسمبر  31قراءتها بالتزامن مع البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

إيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذ آخر 
 .2317ديسمبر  31بيانات مالية سنوية كما في وللسنة المنتهية في 

قام المقارنة لبيان المركز المالي أرتم استخراج المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مراجعة، وليست مدققة. 
وأرقام المقارنة للبيانات  2317ديسمبر  31لسنة المنتهية في الموحد المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة عن ا

ية المختصرة لبيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد المختصر والتغيرات في حقوق الملكية الموحد والتدفقات النقد
 سبتمبر 33أشهر المنتهية في  التسعةالموحد تم استخراجها من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المراجعة لفترة 

2317. 
 

 استخدام التقديرات واالجتهادات  ب( 

ات والفرضيات إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتطلب من اإلدارة ممارسة االجتهادات والتقدير
والتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف 

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

ذاتها التي تم عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوهرية 
استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على البيانات 

باستثناء األحكام الجوهرية الجديدة والمصادر الرئيسية لتقدير  ،2317ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
( والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1ينية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )عدم اليق

 .(3)(، والموضحان في االيضاح رقم 15)
 

 إدارة المخاطر المالية ج(

في البيانات المالية الموحدة  وعة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنهامإن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمج
( والمعيار 1، باستثناء تأثيرات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2317ديسمبر  31المدققة للسنة المنتهية في 
 .(، مما قد يؤدي إلى إفصاحات إضافية في نهاية العام3( على النحو المبين في إيضاح رقم )15الدولي للتقارير المالية رقم )



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

     المختصرة  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 ير البحرينيةبآالف الدنان                                            8302 سبتمبر 03المنتهية في  للتسعة أشهر

     
 .   السياسات المحاسبية الهامة0

عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، قامت باستخدام  إلدارةباستثناء ما هو موضح أدناه، فأن ا
ة لتقدير عدم األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسي

 . 2317ديسمبر  31للسنة المنتهية في دة المدققة كما في واليقينية، 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 

 .2318ديسمبر  31في 
 

 (5لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )اتطبيق   (أ

( كما تم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي 1قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
لمحاسبية والتسويات على ، مما نتج عن تغييرات في السياسات ا2318يناير  1، مع التاريخ االنتقالي في 2314في يوليو 

 .2317ديسمبر  31الموحدة كما في وعن السنة المنتهية في سبة سابقاً في البيانات المالية المبالغ المحت
 

ً لألحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (، اختارت المجموعة عدم 1حسب ما هو مسموح به وفقا
م احتساب أي تسويات على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في التاريخ االنتقالي في تعديل أرقام المقارنة. ت

الرصيد االفتتاحي لألرباح المستبقاة للفترة الحالية. وستقوم المجموعة بمواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة 
(؛ حتى إصدار متطلبات تحوط 1ي للتقارير المالية رقم )( حول تطبيق المعيار الدول31بمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 (.1معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )لااالقتصاد العام بموجب 
 

( تغيير السياسات المحاسبية الحتساب، وتصنيف، وقياس 1نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
( 1ة، وانخفاض قيمة الموجودات المالية. كما أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )الموجودات والمطلوبات المالي

( 7عداد التقارير المالية رقم )يعدل بصورة جوهرية المعايير األخرى التي تتعامل مع األدوات المالية، مثل المعيار الدولي إل
 "األدوات المالية: اإلفصاحات". –
 

( المطبقة في هذه الفترة الحالية، وإفصاحات األثر 1حول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) فيما يلي التفاصيل
 االنتقالي لهذا المعيار على المجموعة.

 
 (5)ا( أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

نتج عنه انخفاض األرباح المستبقاة بمبلغ  2318يناير  1في  ( كما1أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 دينار بحريني: 63253

 
 األرباح  

 المستبقاة

 633318 2317ديسمبر  31كما في  31الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

  أثر احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

 (53431) قروض وسلفيات مقدمة للعمالء
 (841) مم تجارية مدينةذ

 (8,833) 

  ( بتاريخ التطبيق المبدئي5الرصيد االفتتاحي حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 82,,38 8302يناير  0في 

 
 
 
 



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

     المختصرة  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                              8302 سبتمبر 03للتسعة أشهر المنتهية في 

 
 .   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(3
 

( كما في 31تامي للموجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )الجدول التالي يوفّق بين مخصص انخفاض القيمة الخ
ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2317ديسمبر  31 ( 1)، مع مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة االفتتاحي وفقا

 .2318يناير  1كما في 
 

ديسمبر  00في  
830, 

 8302يناير  0 إعادة القياس
 

    ليولدالمحاسبة ر ابموجب معياوض وسلفيات مقدمة للعمالء لقرا
    ليولدر المعياابموجب ة لمطفأالمالية بالتكلفة دات الموجو( / ا31)

 163231 53431 133833 (1)قم رلمالية اير رللتقا إلعداد
    / (31)ذمم تجارية مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

    الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي إلعداد
 13438 841 581 (1التقارير المالية رقم )

 
00,025 8,833 0,,805  

 
 ( تصنيف وقياس األدوات المالية8

م قرلي دولالمحاسبة ر االحالية في معيت اباالحتياجار کبيد لی ح( إ1ظ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )يحتف
( السابقة للموجودات 31ومع ذلك، فإنه يلغي فئات معيار المحاسبة الدولي رقم )لمالية مطلوبات الس اقياف و( لتصني31)

 .المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع
 

( تأثيًرا كبيًرا على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة 1ية رقم )لم يكن لتطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المال
 بالموجودات والمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة.

 
قامت المجموعة بتحليل مفصل لنماذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى تحليل خصائص التدفقات النقدية 

 الخاصة بها.
 

( وفئات 31أدناه بين فئات القياس األصلية والقيم الدفترية لألصول المالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ) يوفق الجدول
 .2317ديسمبر  31( في 1القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 
التصنيف األصلي  

بموجب معيار 
المحاسبة الدولي 

 (05)رقم 

د التصنيف الجدي
بموجب المعيار 
الدولي إلعداد 
التقارير المالية 

 (5رقم )

القيمة الدفترية 
 األصلية

القيمة الدفترية  إعادة القياس
 الجديدة

      الموجودات المالية
القروض والذمم  قروض وسلفيات مقدمة للعمالء

 2813317 (53431) 2143718 التكلفة المطفأة المدينة
الذمم القروض و ذمم تجارية مدينة

 63262 (841) 73111 التكلفة المطفأة المدينة
القروض والذمم  النقد وأرصدة لدى البنوك

 53637 - 53637 التكلفة المطفأة المدينة
القروض والذمم  أصول اخرى

 33638 - 33638 التكلفة المطفأة المدينة

   000,3,3 (8,833) 033,283 
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 ت المحاسبية الهامة )يتبع(.   السياسا3

 
 ( خسائر االئتمان المتوقعة / مخصصات انخفاض القيمة0

 
مع ( 31معيار المحاسبي الدولي رقم )( نموذج "الخسارة المتكبدة" في ال1يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

ة فأطلماقياسها بالتکلفة م لتي يتالمالية ودات اجولماعلی د يدلجض القيمة ااوذج انخفنمق بطيننموذج "خسارة االئتمان المتوقعة". 
رات الستثمااعلی س لين لکون التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويدلرات استثماود والعقول اصوأ
إثبات خسائر االئتمان في وقت مبكر عن ، يتم (1إلعداد التقارير المالية رقم )وفقًا للمعيار الدولي لملکية. وق احقأدوات في 
 .(31لمعيار المحاسبي الدولي رقم )ا
 

رية مدينة والنقد وأرصدة لدى البنوك اتتكون الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة من القروض وسلفيات مقدمة للعمالء وذمم تج
 واألصول األخرى.

 
 ، يتم قياس مخصصات الخسارة على األسس التالية:(1للتقارير المالية رقم ) إلعدادالدولي بموجب المعيار 

 
  أ( قروض وسلفيات مقدمة للعمالء

  احتمال حدوث تخلف عن السداد : هي خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة من شهراً  12خسائر االئتمان المتوقعة لمدة
 من تاريخ التقرير. شهراً  12خالل 

 احتمال حدوث تخلف عن السداد مدى ر االئتمان المتوقعة الناتجة من خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة: هي خسائ
 من تاريخ التقرير.الحياة 

 
بالتکلفة مسجلة لالمالية ودات اجولماقعة علی ولمتن االئتماراخسائس لقيال حراثالثة من مون نهج مکق بيطعة بتولمجموم اتق
ت المالية عبر ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تنتقل الموجودالتي يتم قياسها بالقيمة العالمصنفة ن ايدلة وأدوات افأطلما

 المراحل الثالث التالية بناًء على التغيير في جودة االئتمان منذ االعتماد األولي.
 

تتضمن الموجودات المالية التي ال تملك زيادة جوهرية الثني عشر شهرا": االمرحلة األولى "خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
، يتم يخ التقرير. بالنسبة لهذه األصولمخاطر األئتمان منذ االحتساب المبدئي أو التي لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تارفي 

ويتم احتساب إيرادات الفائدة على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل )أي بدون شهراً  12ائتمانية متوقعة لمدة  اإلعتراف بخسائر
شهراً بعد  12(. هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنشأ من أحداث التخلف عن الدفع المحتملة خالل خصم للعالوة اإلئتمانية

تاريخ نهاية السنة. ليس العجز النقدي المتوقع خالل فترة االثني عشر شهراً، ولكن الخسارة االئتمانية بمجملها على أصل 
 اً القادمة.موزون باحتمال ان الخسارة ستحدث في االثني عشر شهر

 
تتضمن األصول المالية التي "خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة للقروض المتأخرة وغير المخفضة":  المرحلة الثانية

منذ االحتساب المبدئي )ما لم يكن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير(  شهدت زيادة جوهرية في مخاطر األئتمان
، ل مخصص انخفاض القيمة مدى الحياة، يتم تسجيبة لهذه األصولموضوعي على انخفاض القيمة. بالنسولكن ليس لديها دليل 

ولكن ال يزال يتم احتساب إيرادات الفوائد على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل. خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة هي 
الفتراضي لألصل المالي. الخسائر الف عن السداد على مدار العمر خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن احتمالية حدوث تخ

 الخسائر االئتمانية مع احتمال التخلف عن السداد باعتباره الوزن.االئتمانية المتوقعة هي متوسط 
 

تي يوجد تتضمن األصول المالية الالمخفضة": عة مدى الحياة للقروض المتأخرة و"خسائر االئتمان المتوق ةثالمرحلة الثال
تتضمن العمالء المتعثرين ومع ذلك، سيستمر تطبيق حلة رلمدليل موضوعي على انخفاض قيمتها في تاريخ التقرير. هذه ا

 المتطلبات التنظيمية للحسابات التي تعاني من ضعف االئتمان تحت المرحلة الثالثة.
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 )يتبع(.   السياسات المحاسبية الهامة 3

 
 ب( ذمم تجارية مدينة

للعمالء من غير المؤسسات الحكومية باستخدام معدل التدفق.  خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينة يتم احتساب
معدالت التدفق هي النسبة المئوية لألرصدة غير المسددة التي تبين مؤشرات انخفاض القيمة من كونها حالية أو معتدلة بسبب 

 خر االستحقاق بشكل ملحوظ. تأ
 

علی ن الئتمار اخسائس قيام يتخسائر االئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان. قياس خسائر االئتمان المتوقعة: 
قع وتي تتلاية دلنقت افقادلتد وافقاً للعقة ولمستحقة للمنشأاية دلنقت افقادلتن ابيرق لفد )أي النقز اعجمجموع لحالية لالقيمة انها أ
 بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي. خسائر االئتمان المتوقعةيتم خصم عة تلقيها(. ولمجما

 
يتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي  طريقة عرض خسائر االئتمان المتوقعة:

 القيمة الدفترية لألصول.
 
 ( محاسبة التحوط 3

( على تطبيق المعيار الدولي 31مجموعة بمواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط لمعيار المحاسبة الدولي رقم )ستقوم ال
(، إلى أن يتم إصدار متطلبات التحوط لالقتصاد الكلي في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1للتقارير المالية رقم )

(1.) 
 

 رات التغييرات في األحكام والتقديب( 

 تصنيف األصول المالية

تقييم نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي هي فقط دفعات 
 أصل وفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 
 انخفاض قيمة األدوات المالية

لية قد زادت بشكل كبير منذ االحتساب المبدئي وإدراج معلومات تطلعية في تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصول الما
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة.

 
 جوهرية في مخاطر االئتمانزيادة 
، ذ االحتساب المبدئيمنل جوهري شکبت تفعد ارمالية قأداة علی داد لسن اعف لتخلطر امخان کاإذا ما د يدتحد عن

ك المعلومات روري. وتشمل تلضر غيد جهأو کلفة ترة دون فولمتوالعالقة ذات امة وعدلموالة ولمعقللمعلومات اعة ولمجمتنظرا
، استناداً إلى خبرة المجموعة التاريخية وتقييم االئتمان الخبير، بما في ذلك المعلومات الت الكمية والنوعية على حد سواءوالتحلي

 التطلعية.
 

 خدمة لتقدير انخفاض القيمةالمدخالت واالفتراضات والتقنيات المست
إن تقدير التعرض األئتماني لغرض إدارة المخاطر يعد أمًرا معقًدا ويتطلب استخدام النماذج نظًرا لتفاوت التعرض مع التغيرات 

حافظة األصول يتطلب مزيًدا من مفي ظروف السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان ل
ديرات فيما يتعلق باحتمال حدوث التخلف عن السداد، ونسب الخسارة المرتبطة بها، واالرتباطات االفتراضية بين األطراف التق

د حدوث تخلف عن عنرض لتعوا التخلف عن السدادحتمالية دام اتخقعة باسولمتن االئتمار اخسائس عة بقياولمجموم اتقالمقابلة. 
 حدوث التخلف عن السداد.ر المتوقعة في حالة لخسائالسداد وا

تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها، وإنتاج تقديرات احتمالية التخلف عن الدفع للتعرضات، 
وكيف يتوقع أن تتغير نتيجة لمرور الوقت. هذا التحليل يشمل تحديد ومعايرة العالقات بين معدالت التخلف والتغيرات في 

 صاد الكلي الرئيسية.عوامل االقت

وعة التخلف المسبب للخسارة بناء على مالتخلف المسبب للخسارة هو حجم الخسارة المحتمل في حالة التخلف. تقدر المج
التجربة التاريخية في معدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف المتخلفة عن السداد. نماذج التخلف المسبب للخسارة تأخذ 

 ضمان المقدرة، وتكلفة االسترداد ذات العالقة.باالعتبار قيمة ال
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 .   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(3

 
 ( إيراد العقود مع العمالء03اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )ج( 

الً لتحديد طبيعة، وكمية وتوقيت احتساب اإليرادات. ويحل ( إطاراً شام15يؤسس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
اإليرادات، ومعيار المحاسبة  - (18محل اإلرشادات احتساب اإليرادات الحالية، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم )

 برامج والء العمالء. –( 13عقود اإلنشاء، وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ) -( 11الدولي رقم )
 

. بناًء على 2318يناير  1( ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 تقييم اإلدارة، لن يكون هناك أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 
 ء. قروض وسلفيات مقدمة للعمال3
 

 األصول المالية بالمراحلأ( 
 

 ديسمبر 31  8302 سبتمبر 03 
2317 

 المجموع المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

      
 3353518 080,553 233741 153424 2823822 اجمالي القروض

 (133833) (328,,0) (133832) (23623) (33633) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

 2143718 033,500 ,08,50 08,233 8,5,058 صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

 
 )معدلة( 8302يناير  0كما في  

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

     
 033,302 213387 113845 2723586 اجمالي القروض

 (08,830) (13646) (33411) (33136) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

 ,825,00 00,330 2,388 885,333 صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

 
  خسائر االئتمان المتوقعةالحركة في  (ب
 
 

 المرحلة األولى
المرحلة 
 الثانية

 المرحلة الثالثة
 مقيمة اجماليا

المرحلة 
 الثالثة

مقيمة بشكل 
 خاص

 المجموع

      ريناي 1كما في  ن المتوقعةخسائر االئتما
 08,830 463 13186 33411 33136 )معدلة( 2318

 - - 33627 (14) (33533) صافي المحول بين المراحل
 3,008 128 666 (735) 43327 للفترة / )المسترجع( المحتسب

 (0,803) (57) (33178) - - قروض تم شطبها

      كما في خسائر االئتمان المتوقعة
 328,,0 300 03,030 8,883 0,803  8302 سبتمبر 03
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 ذمم تجارية مدينة  .3
 
 8302سبتمبر  03 

 )مراجعة(
 

 2317ديسمبر  31
 )مدققة(

    
 73733  13755 ذمم تجارية مدينة

 (581)  (13314) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

 
2,080  73111 

 
 8302سبتمبر  03 في مخصص انخفاض القيمة الحركة

 )مراجعة(
 

 2317ديسمبر  31
 )مدققة(

    
 414  581 الفترةالرصيد كما في بداية 

    2318يناير  1كما في  1أثر تطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
 -  841 (3)ايضاح رقم 

 414  0,302 8302يناير  0الرصيد المعدل كما في 

 15  56 المحتسب للفترة 
 -  (63) خالل الفترة العكس
 -  (43) خالل الفترة الشطب

 
 581  0,053 الفترةالرصيد كما في نهاية 

 
                                                               

 2317ديسمبر  31
 )مدققة(

 8302 سبتمبر 03 
 )مراجعة(

 .  المخزون8

 السيارات  مخزون   
 السيارات -  153133  133427
 الغيار قطع -  43681  33855
 مخزون األراضي  13531  123731

333321  85,083  

    
 وقطع الغيارمخصص السيارات  (331)  (335) 

    

213716  82,520  

 
 )للسيارات وقطع الغيار(حركة المخصصات    

 2317ديسمبر  231
 )مدققة(

 8302مبر سبت 03 
 )مراجعة(

 

    
 يناير  1كما في  335  353
 المحمل للفترةصافي  34  53

 الشطب     -     (15)

    

 في نهاية الفترة 005  335
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       الصلة ذات األطراف مع .  المعامالت,

االجتماااعي وبنااك البحاارين والكويات وبنااك البحاارين الااوطني الااذين المسااهمون الرئيساايون للشااركة هاام الهيئااة العاماة للتااأمين 
. لادى الشاركة المعاامالت التالياة 2318 سابتمبر 33رأس مال الشركة كماا فاي  من %1122و %2323و %3321يمتلكون 

 مع األطراف الزميلة:

 
 سبتمبر 03 

8302 
 مراجعة((

ديسمبر  31 
2317 
 )مدققة(

    المساهمين:

 313335  373535 قروض ألجل 

 71  5 سحوبات على المكشوف
 13468  13116 أرصدة البنوك

 

 سبتمبر 03 
8302 

 مراجعة((

 سبتمبر 33 
2317 
 )مراجعة(

    
 813  13585   دفوعةفوائد م      

 
 أعضاء اإلدارة العليا

 المعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا

الحيات والمسئوليات للتخطيط والتوجيه ومراقبة أعماال المجموعاة. يتاألف أعضاء اإلدارة العليا هم األشخاص الذين لهم الص
للارئيس، والمادراء  ائاب األولطاقم اإلدارة العليا من أعضاء مجلس اإلدارة، والارئيس التنفياذي، ورئايس الشائون المالياة والن

 العامون. 
 

سبتمبر  03 
8302 

 مراجعة((

سبتمبر  33 
2317 

 مراجعة((
    

 13338  13135 نافع الموظفين قصيرة األجل الرواتب وم
 532  581 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات 

 -  33 مستحقات بطاقة االئتمان
 -  11 بيع مخزون األراضي

 
صلة لم تسجل خسائر في مخصصات انخفاض األرصدة المستحقة خالل الفترة فيما يتعلق بالمعامالت مع األطراف ذات ال

 ألطراف ذات الصلة بنهاية الفترة. ولم يتم تخصيص مخصص محدد لخسائر المخصصات لألرصدة مع ا
 

 .  التخصيصات 2

توزيعات العلى  2318مارس  27تمت الموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 
دينار  333دينار بحريني لالحتياطي العام، تحويل  12533: تحويل على هذه الفترةوالتي أثرت  2317التالية عن سنة 

 بحريني. دينار 83357بحريني الحتياطي التبرعات وأرباح نقدية 
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 . المعلومات القطاعية 5
 

  اإليرادات الربح

 أشهر التسعة 
 المنتهية

أشهر  التسعة
 المنتهية

 أشهر التسعة
 المنتهية

 أشهر  التسعة
 المنتهية

 

   سبتمبر  33ي ف
2318 

سبتمبر  03في 
8302 

 سبتمبر  33في 
2317 

سبتمبر  03في 
8302 

 

  مراجعة(( مراجعة(( مراجعة(( )مراجعة(
     

 تمويل األفراد 353368 323333 133372 123343
 المركبات 423872 313615 13141 13674
 تأمينال 13311 853 573 413

 العقارات 43267 23161 231 (87)

     
143417 08,32, 743137 20,852  

 
بلغ  2318 سبتمبر 33موجودات ومطلوبات المجموعة تتمركز في قطاع التمويل وقطاع السيارات. كما في إن أغلب 

ني دينار بحري 3383236: 2317ديسمبر  31دينار بحريني ) 463856دينار بحريني و 3233448 مجموع الموجودات
 153763دينار بحريني  2283132دينار بحريني( وبلغ مجموع المطلوبات في قطاع التمويل وقطاع السيارات  443235و

 .بحريني( دينار 73113وديناربحريني  2263113: 2317ديسمبر  31دينار بحريني )
 

 . القيمة العادلة 03

 بتفاصايل وملماين راغباين طارفين باين باه التازام أي ساداد أو لأصا أي مبادلة الذي يمكن المبلغ تمثلللسعر  العادلة القيمة إن
تجارية أو في حال غيابه، أفضل سوق يمكان للمجموعاة دخولاه فاي ذلاك الياوم. القيماة العادلاة ل لتزاماات  أسس على المعاملة

 تعكس خطر عدم األداء.
 

التجارياة قائماة دون ان يكاون هنااك نياة أو حاجاة إن اساس التسجيل باالقيم العادلاة هاو التساليم أن فرضاية اساتمرارية المنشاأة 
 للتصفية، أو الدخول في عمليات ذات بنود سلبية.

 
دينار بحريني( تحت "القروض  3383312: 2317دينار بحريني ) 3183735 تم تصنيف كل الموجودات المالية البالغة

نار دي  2313718: 2317) دينار بحريني 2413331قيمة والذمم المدينة" وتم قياسهم بالقيمة المطفأة. كل المطلوبات المالية ب
عدا المشتقات التي تم قياسها بالقيمة العادلة وتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح  بحريني( تم قياسهم بالقيمة المطفأة فيما

 أو الخسارة.
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
ات المالية باستخدام التسلسل الهرمي التالي والذي يعكس أهمية األدوات المستخدمة تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألدو

 في عملية القياس.
 

 غير المعدلة( في سوق نشط لألصول والمطلوبات المماثلة.: األسعار المسعرة )0المستوى 
 

غير مباشرة مستمدة من األسعار. : تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة مثل األسعار أو 8المستوى 
وتتضمن هذه الفئة على أدوات تم تقييمها بسعر السوق في أسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار المسعرة ألدوات مماثلة في 

 أسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرى، حيث جميع المدخالت المهمة يمكن رصدها من معلومات السوق.
 

دام مدخالت ال يمكن رصدها وتتكون هذه الفئة على أدوات تم استخدام تقنيات تقييم غير مبنية على تقنيات باستخ: 0المستوى 
 مدخالت ال يمكن رصدها.
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 . القيمة العادلة )يتبع(13
 

 الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة أ( 
لمتداولة، على أساس المبالغ التي سوف تستلمها المجموعة أو يتم دفعها إلنهاء العقد يتم تقدير القيمة العادلة للمشتقات غير ا

في تاريخ المركز المالي مع مراعاة ظروف السوق الحالية والجدارة االئتمانية الحالية لألطراف المقابلة. إن تعرض 
 من التسلسل الهرمي. 2المجموعة للمشتقات يصنف تحت المستوى 

 
 المطلوبات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة ب( الموجودات و

يحدد الجدول التالي القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة ويحللها من مستوى في التسلسل الهرمي للقيمة 
 :نيفها في كل قياس للقيمة العادلةالعادلة التي يتم تص

 
  )مراجعة( 8302 سبتمبر 03 0المستوى  8المستوى  0توى المس القيمة العادلة القيمة الدفترية

      

 قروض وسلفيات مقدمة للعمالء - - 3343113 3343113 3343113
 قروض بنكية ألجل - 1843118 - 1843118 1843118
 سندات صادرة - 313153 - 313153 313153

 
  1ى المستو 2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية

 )مدققة( 2317ديسمبر  31     

      
 قروض وسلفيات مقدمة للعمالء - - 2143718 2143718 2143718
 قروض بنكية ألجل - 1773733 - 1773733 1773733
 سندات صادرة - 313133 - 313133 313133

 
 

ظاة القاروض يتماشاى ماع أساعار الساوق الحالياة سعر الفائدة علاى محفبالنسبة للقروض والسلفيات المقدمة للعمالء، فإن متوسط 
للتسهيالت المماثلة، وبالتالي بعد النظر في التعديالت لمخاطر الدفع المسبق وتكاليف االنخفاض في القيمة مان المتوقاع أن القيماة 

 الدفترية لن تكون مختلفة جوهريا عن القيمة العادلة لهذه األصول. 
 

القيم العادلاة لكافاة  لصادرة تساوي تقريبا القيمة الدفترية لها ألنها ترتبط بمعدالت فائدة عائمة.القيمة العادلة للقروض والسندات ا
القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى تقاارب قيمهاا  .األدوات المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية نظرا النها قصيرة األجل

 الدفترية وذلك لكونها قصيرة األجل.
 
 

 أرقام المقارنة. 00

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة المماثلة كلما دعت الضرورة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترة الحالية. إن إعادة 
 التصنيف لم تؤثر على األرباح المعلنة سابقاً أو الدخل الشامل أو حقوق الملكية. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 


