
 
                            

                          
                        
                          
                        
                          
                        

  
  
  
  

                        
            

  التجارية للتسهيالت  البحرين شركة
 (ش.م.ب)

  
  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  
   المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية المعلومات

    



    )التجارية (ش.م.ب للتسهيالت البحرين شركة
 

   الموحدةالمرحلية المالية  المعلومات
           ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ في المنتهية للتسعة أشهر

  
  
  

  الصفحة                         المحــتويات
  
 

   ١             عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المدققين تقرير
  

    المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
  ٢              ختصرمال الموحد المالي المركز بيان
  ٣            المختصر لموحدالربح أو الخسارة ا بيان
    ٤              المختصر الموحد الدخل الشاملبيان 

   ٦-٥          المختصر بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد
  ٧             المختصر النقدية الموحد التدفقات بيان

  ١٢-٨          المختصرة موحدةال المالية المعلومات ايضاحات حول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  









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

        د المختصربيان الدخل الشامل الموح
  بآالف الدنانير البحرينية                                          ٢٠١٧  سبتمبر  ٣٠ المنتهية في  أشهرللتسعة 

  
 

    المنتهية للتسعة أشهر   المنتهية للثالثة أشهر
    سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠

٢٠١٦  
  (مراجعة)

٢٠١٧ 
  (مراجعة)

 ٢٠١٦  
  (مراجعة)

٢٠١٧ 
  (مراجعة)

  

       
  ربح الفترة ١٤٫٤١٧ ١٤٫٦٥٣   ٤٫٩٣٨ ٥٫٢١٥

        
  خراآلشامل الالدخل       
  البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا للربح أو الخسارة       
 القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات )خسارةربح / (      

  النقدية ٢٢٧ (٧٢٣)    ٢٧١  ٥٥١
        

  للفترةالدخل الشامل إجمالي  ١٤٫٦٤٤ ١٣٫٩٣٠   ٥٫٢٠٩ ٥٫٧٦٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٢إلى  ٢على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 



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

        المختصر  الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                  ٢٠١٧  سبتمبر  ٣٠ المنتهية في  للتسعة أشهر

  
  
 

مجموع حقوق 
  الملكية

               

          احتياطي      
          تحوط      

    رأس  أسهم  احتياطي  التدفقات  احتياطي  احتياطي  أرباح
                               (مراجعة) ٢٠١٧  المال  خزينة  قانوني*  النقدية  التبرعات  عام  مستبقاة

          
  ٢٠١٧يناير  ١كما في  ١٦,٣٣٥ (٥٩٩) ٣٣٫٥٤٢ ٣١٣ ٧٩١ ٢١٫٧٥٠ ٥٢٫١٦١ ١٢٤٫٢٩٣

  (بموافقة المساهمين): ٢٠١٦ لسنةتخصيصات         
   تبرعات معلنة - - - - - ٣٠٠ - )٣٠٠( -
  أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين - - - - - - - )٨٫٠٥٧( )٨٫٠٥٧(
  العامالمحول لالحتياطي  -  -  -  -  -  -  ١٫٥٠٠ )١٫٥٠٠( -
          

  ٢٠١٦الرصيد بعد تخصيصات  ١٦,٣٣٥ (٥٩٩) ٣٣٫٥٤٢ ٣١٣  ١٫٠٩١ ٢٣٫٢٥٠ ٤٢٫٣٠٤ ١١٦٫٢٣٦
          
  فترةالدخل الشامل لل        

  فترةربح ال - - - - - - ١٤٫٤١٧ ١٤٫٤١٧
  الدخل الشامل اآلخر        

تحوط التدفقات  طياحتيا على القيمة العادلة التغيير في - - - - ٢٢٧ - - - ٢٢٧
          

   فترةمجموع الدخل الشامل لل  - - - ٢٢٧ - - ١٤,٤١٧ ١٤,٦٤٤
          

  تبرعات مدفوعة  - - - -  (٤١٢) - - (٤١٢)
          

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في كما  ١٦,٣٣٥ (٥٩٩) ٣٣٫٥٤٢ ٥٤٠ ٦٧٩ ٢٣٫٢٥٠ ٥٦,٧٢١ ١٣٠,٤٦٨
 

 
  

  .دينار بحريني ٢٥٫٢٩٢ م بقيمة* يحتوي على عالوة إصدار أسه
  

 .١٢إلى  ٢على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 



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

 
        المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

  بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                             (يتبع) ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 
  
  

  
  
  

مجموع حقوق 
  الملكية

          احتياطي      
          تحوط      

    رأس  أسهم  احتياطي  التدفقات  احتياطي  احتياطي  أرباح
  (مراجعة) ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠  المال  خزينة  قانوني*  النقدية  التبرعات  عام  مستبقاة

          
   ٢٠١٦يناير  ١كما في         

  (بموافقة المساهمين): ٢٠١٥ لسنةتخصيصات  ١٦٫٣٣٥ (٥٩٩) ٣٣.٥٤٢ (٢٢٤) ٨١٤ ٢٠٫٢٥٠ ٤١٫٣٠٢ ١١١٫٤٢٠
  المعتمدةتبرعات  - - - - - ٣٠٠ -  (٣٠٠) -

  أرباح أسهم مدفوعة للمساهين - - - - - - - (٧٫٢٥١) (٧٫٢٥١)
   المحول لالحتياطي العام - - - - - - ١٫٥٠٠ (١٫٥٠٠) -
           

  ٢٠١٥الرصيد بعد تخصيصات  ١٦٫٣٣٥ (٥٩٩) ٣٣٫٥٤٢ (٢٢٤) ١٫١١٤ ٢١٫٧٥٠ ٣٢٫٢٥١ ١٠٤٫١٦٩
          
  فترةالدخل الشامل لل        

  فترةربح ال - - - - - - ١٤٫٦٥٣ ١٤٫٦٥٣
  الدخل الشامل اآلخر        
  تحوط احتياطي على القيمة العادلة التغيير فيصافي  -        

  التدفقات النقدية - - - (٧٢٣) - - - (٧٢٣)
          

   فترةمجموع الدخل الشامل لل  - - - (٧٢٣) - - ١٤٫٦٥٣ ١٣٫٩٣٠
          

  تبرعات مدفوعة  - - - - (٢٤٢) - - (٢٤٢)
          

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في كما  ١٦٫٣٣٥ (٥٩٩) ٣٣٫٥٤٢ (٩٤٧) ٨٧٢ ٢١٫٧٥٠ ٤٦٫٩٠٤ ١١٧٫٨٥٧
  
  
  .دينار بحريني ٢٥٫٢٩٢يحتوي على عالوة إصدار أسهم بقيمة * 
  

 .١٢إلى  ٢على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 
  



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

          المختصر الموحد لماليةبيان التدفقات ا
  بآالف الدنانير البحرينية                                            ٢٠١٧ تمبرسب ٣٠المنتهية في  للتسعة أشهر

  
  

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٦  

  (مراجعة)

 سبتمبر ٣٠ 
٢٠١٧  

  (مراجعة)

    

  أنشطة العمليات        
  أخرى ائتمانية وايصاالتقروض مسددة وفوائد مستلمة      ٢٠٦٫٨٣٠     ١٦٩٫١١٨
  كباتالمستلم من بيع المر   ٤١٬٢٢٣   ٤٧٫٤٣٢
  عموالت تأمين مستلمة   ٩٥١   ١٫٠٥٦
  من بيع مخزون األراضي المستلم   ٢٬٠١٩   ٧٫٠٩٥

  ايجارات مستلمة   ٥٤٠   ٥١١
  قروض وسلفيات ممنوحة    )١٩٨٬٤٧٦(   (١٧٩٫٦٠٥)
   لموردينمدفوعات ل   )٣٠٬٤٤٣(   (٤٢٫١٣٤)

  المصروفات التشغيليةمدفوعات    )١٢٬٥٩٠(   (١١٫٧٨٢) 
  مشتريات مخزون األراضيمدفوعات    )٤٬٩٠٤(   (١٫١٣٣)

  مكافأة مجلس اإلدارة المدفوعة   )٣٩٣(   (٣٥٠)
  فوائد مدفوعة   )٨٬١٤٨(   (٦٫٢٤٥)

        
  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات   )٣٫٣٩١(   (١٦٫٠٣٧)

        
  نشطة االستثمارأ      

  قارات ومعداتمصروفات رأسمالية لشراء ع   )٣٫٤٤٨( (٤٫٣٦٢)
  االستثمارية العقارات الى االضافة    )٦٦(  (١٫٣٧٩)

  مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات   ٧١٧ ٤١٣

        
  دمة في أنشطة االستثمارخصافي التدفقات النقدية المست   (٢٫٧٩٧)   (٥٫٣٢٨)

        
  نشطة التمويلأ      
        

  صافي قروض ألجل مستلمة   ١٤٫٦٧٤   ٣٢٫١٣٦
  أرباح أسهم مدفوعة   )٧٫٩٧٤(   (٧.٢٤٣)

  تبرعات مدفوعة   )٤١٢(   (٢٤٢)
        

  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل   ٦٫٢٨٨   ٢٤٫٦٥١
        

  حكمه في وما النقد في الزيادة صافي   ١٠٠   ٣٫٢٨٦
        

  يناير  ١النقد وما في حكمه في    ٩١٧   (١٥٨)
        

  سبتمبر ٣٠لنقد وما في حكمه في ا   ١٫٠١٧   ٣٫١٢٨
  

  يتكون النقد وما في حكمه من :      
  النقد وأرصدة لدى البنوك   ٢٫٨٦٨   ٥٫٣١١

  ناقصا:      
  النقد المقيد   )٢٥٣(   (٢٢٤)

  سحوبات على المكشوف   )١٫٥٩٨(   (١٫٩٥٩)
        

١٫٠١٧   ٣٫١٢٨     
  
  

  .١٢إلى  ٢على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 



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

          المختصرة المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
  بآالف الدنانير البحرينية                                        ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتهية في  للتسعة أشهر

  
      .   التأسيس والنشاط١

 الشركة تقوم .مسجلة في مملكة البحرين عامة مساهمة لشركة") هي شركةاب) (".م.التجارية (ش للتسهيالت البحرين شركة
على  ٢٠٠٥يونيو  ٢٦وقد حصلت الشركة بتاريخ  .واصدار بطاقات ائتمانية األجل وطويلة ومتوسطة قصيرة قروض بمنح

المرحلية المالية  المعلوماتتشتمل  .ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية وخاضعة إلشرافه
المالية للشركة والشركات التابعة لها  المعلوماتعلى  ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتهية في  أشهر المختصرة للتسعة الموحدة

 .")المجموعةويشار إليها مجتمعة بـ "(

مدفوع   قامت الشركة بتأسيس شركة جديدة " شركة التسهيالت لتأجير السيارات ذ.م.م" برأس مال ،٢٠١٧بريل عام أفي 
  .٢٠١٧من  يوليو  بدءاً الشركة عملياتها بتأجير السيارات  بدأتدينار بحريني.  ١٫٠٠٠وقدره 

 
  أسس إعداد البيانات   .٢

  أ)   بيان االلتزام

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( تم إعداد المعلومات الخاص بالمعلومات  –) ٣٤المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقا
ال تشمل المعلومات المالية  .المالية المرحلية، والذي يجيز عرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بصورة مختصرة

البيانات المالية السنوية ويجب قراءتها بالتزامن مع البيانات المرحلية الموحدة المختصرة على كل المعلومات المطلوبة في 
وبالرغم من ذلك، تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

انات مالية سنوية كما في وللسنة األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذ آخر بي
 .٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية في 

أرقام المقارنة لبيان المركز المالي الموحد المختصر  .المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مراجعة، وليست مدققة
وأرقام المقارنة للبيانات  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة المدققة عن السنة المنتهية في 

المختصرة لبيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد المختصر والتغيرات في حقوق الملكية الموحد والتدفقات النقدية 
ر سبتمب ٣٠ يالمنتهية ف أشهر التسعةالموحد تم استخراجها من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المراجعة لفترة 

٢٠١٦. 
  

 )    استخدام التقديرات واالجتهاداتب

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

  .النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

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

   .٢٠١٦ديسمبر  ٣١المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
  
  إدارة المخاطر المالية   ج)

إن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للشركة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققة 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  السياسات المحاسبية الهامة  . ٣

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

 . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
  

  الموسمية.   ٤

بين شهري  تتمغالبية مبيعات السيارات إن  .على مدار السنة بشكل متساويوالسلف إيرادات الفوائد من القروض تتوزع 
  .بريلأأغسطس و



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

          المختصرة  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
  بآالف الدنانير البحرينية                                            ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتهية في  للتسعة أشهر

      
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
سبتمبر  ٣٠ 

٢٠١٧  
  يات مقدمة للعمالءوسلفقروض   .٥  

     (مراجعة)    (مدققة)
  

  إجمالي القروض     ٣٠١٫١٣٥    ٢٧٩٫١٤١
  مخصص انخفاض القيمة     )١٠٫٥٢٩(    )٩٫٠١٥(
          

  والسلفيات المقدمة للعمالءصافي القروض     ٢٩٠٫٦٠٦    ٢٧٠٫١٢٦
                                                                       

 ديسمبر ٣١
٢٠١٦  
  (مدققة)

 سبتمبر ٣٠ 
٢٠١٧  

  (مراجعة)

  المخزون  .٦

  السيارات  مخزون     
  السيارات -  ١٨٫١٨٩    ٢٠٫٠١٤
  الغيار قطع -  ٣٫٩٨٢   ٣٫٣٤٠

  مخزون األراضي  ١٦٫٢٩٦    ١٢٫٥٩٢
        

٣٨٫٤٦٧    ٣٥٫٩٤٦   
  وقطع الغيارمخصص السيارات  )٢٧١(    (٣٥٠)

      
٣٨٫١٩٦    ٣٥٫٥٩٦    

  
  (للسيارات وقطع الغيار)ت حركة المخصصا     

٢٠١٧    ٢٠١٦    

       
  يناير  ١كما في   ٣٥٠    ٢٧٨
  على الفترةالمحمل صافي   ١٧    ٧٩

  المشطوبات  )٩٦(    )٧(
        

  نهاية الفترةفي   ٢٧١    ٣٥٠
  
              الصلة ذات األطراف مع المعامالت  .٧

م  ركة ه يون للش اهمون الرئيس اعيالمس أمين االجتم ة للت ة العام تو الهيئ رين والكوي ك البح وطنيو بن رين ال ك البح ذين  بن ال
ة  .٢٠١٧ سبتمبر ٣٠رأس مال الشركة كما في  نم %١١٫٢و  %٢٣٫٠و  %٣٠٫٩ن يمتلكو امالت التالي دى الشركة المع ل

  مع األطراف الزميلة:
  

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١٧ 

  مراجعة)(

ديسمبر  ٣١ 
٢٠١٦  
  (مدققة)

        المساهمين:
  ٢٧٫٨١٠   ٣٩٫٥٠٥  قروض ألجل 

  ١٫٠٧٣   ٤٩٩  سحوبات على المكشوف
 ٨٩٣   ٨١٩  أرصدة البنوك

 
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١٧ 
  مراجعة)(

 سبتمبر ٣٠ 
٢٠١٦ 

  مراجعة)(
        

  ٨١٣   ١٫٢٨٥ مدفوعه فوائد 



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

          المختصرة  المعلومات المالية الموحدةاحات حول ايض
  بآالف الدنانير البحرينية                                              ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

  
  (يتبع) الصلة ذات األطراف مع المعامالت.  ٧
 

  أعضاء اإلدارة العليا

ال المجموعةأعضاء اإلدارة العليا هم األشخاص ا ة أعم ألف  .لذين لهم الصالحيات والمسئوليات للتخطيط والتوجيه ومراقب يت
ة يس الشئون المالي ذي، ورئ رئيس التنفي س اإلدارة، وال بوالن طاقم اإلدارة العليا من أعضاء مجل رئيس لاألو ائ دراء لل ، والم

    .العامون
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١٧ 
  مراجعة)(

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١٦ 

  مراجعة)(
        

 ٩١٣   ٩٨١  الرواتب ومنافع الموظفين قصيرة األجل 
  ٤٠٧    ٥٠٢  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات 

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

  .صدة مع األطراف ذات الصلة نهاية العامولم يتم تخصيص مخصص محدد لخسائر المخصصات لألر
 
  التخصيصات   .٨

توزيعات العلى  ٢٠١٧مارس  ٢٨المنعقد بتاريخ  العمومية السنوي في اجتماع الجمعيةتمت الموافقة من قبل المساهمين 
دينار  ٣٠٠دينار بحريني لالحتياطي العام، تحويل  ١٫٥٠٠والتي أثرت على هذه الفترة: تحويل  ٢٠١٦التالية عن سنة 

  دينار بحريني. ٨٫٠٥٧بحريني الحتياطي التبرعات وأرباح نقدية 
 
  القطاعية  المعلومات .٩
  

    اإليرادات  الربح
    أشهر المنتهية التسعة  أشهر المنتهية التسعة  أشهر المنتهيةالتسعة   أشهر المنتهية التسعة
  سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٦ 
سبتمبر  ٣٠في 

٢٠١٧ 
  سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٦ 
 سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٧ 
  

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

  تمويل األفراد ٣٢٫٣٠٣ ٢٧٫٣٠٣ ١٢٫٣٤٠ ١٠٫٦٧٠
  المركبات ٣٩٫٦١٥ ٤٧٫٣٨١ ١٫٦٧٤ ١٫٢٥٧

  تأمينال ٨٥٠ ١٫٠٢٤ ٤٩٠ ٨٧٢
  العقارات ٢٫٢١٠ ٨٫٥٠١ )٨٧( ١٫٨٥٤

      
٧٤٫٩٧٨ ٨٤٫٢٠٩ ١٤٫٤١٧ ١٤٫٦٥٣   

  
بلغ  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ات المجموعة تتمركز في قطاع التمويل وقطاع السيارات. كما في موجودات ومطلوبإن أغلب 

دينار بحريني  ٢٧٩٫٣٢٩ : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١دينار بحريني ( ٤٨٫٩٥٢دينار بحريني و  ٣٠١٫٩٢١مجموع الموجودات 
و دينار بحريني  ٢٢٨٫٧٩٤دينار بحريني) وبلغ مجموع المطلوبات في قطاع التمويل وقطاع السيارات  ٥٠٫٨٧٦و 

  .دينار بحريني) ٨٫٠٥٢ديناربحريني  و  ٢١٨٫٠٧٥: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١دينار بحريني ( ١٤٬٨١٣
  

  القيمة العادلة  .١٠

ً   المعلومات المالية الموحدة إعـداد تم ة التكلفة لقاعدة وفقا ة العادل ي تسجل بالقيم تقة والت  .التاريخية ما عدا األدوات المالية المش
ن المبلغ تمثلللسعر  العادلة القيمة إن ة الذي يمك داد أو صلأ أي مبادل زام أي س ه الت ين ب ين طرفين ب ين راغب  بتفاصيل وملم

وم.تجارية أسس على المعاملة ك الي ي ذل ه ف ن للمجموعة دخول ات  .أو في حال غيابه، أفضل سوق يمك ة لإللتزام ة العادل القيم
  .تعكس خطر عدم األداء

القيمأإن  ة  ساس التسجيل ب ة أو حاج اك ني ون هن ة دون ان يك ة قائم أة التجاري تمرارية المنش ليم أن فرضية اس و التس ة ه العادل
  .الدخول في عمليات ذات بنود سلبيةللتصفية، أو 



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

          المختصرة  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
  بآالف الدنانير البحرينية                                              ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

  
  

  (يتبع)القيمة العادلة  .١٠
  

تحت "القروض دينار بحريني )  ٢٨١٫٠٨١ : ٢٠١٦(دينار بحريني  ٣٠١٬٢٨٢ البالغةكل الموجودات المالية تم تصنيف 
 ٢٢٣٫٣٣٦ : ٢٠١٦( ينار بحرينيد ٢٤١٬١١٩ والذمم المدينة" وتم قياسهم بالقيمة المطفأة. كل المطلوبات المالية بقيمة 

لعادلة من خالل وتم تصنيفها بالقيمة ا دينار بحريني) تم قياسهم بالقيمة المطفأة فيماعدا المشتقات التي تم قياسها بالقيمة العادلة
 .الربح أو الخسارة

  
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام التسلسل الهرمي التالي والذي يعكس أهمية األدوات المستخدمة 
  .في عملية القياس

  
  .ول والمطلوبات المماثلة: األسعار المسعرة ( غير المعدلة) في سوق نشط لألص١المستوى 

  
 .: تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة مثل األسعار أو غير مباشرة مستمدة من األسعار ٢المستوى 

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

  
تقنيات باستخدام مدخالت ال يمكن رصدها وتتكون هذه الفئة على أدوات تم استخدام تقنيات تقييم غير مبنية :  ٣المستوى 

  .على مدخالت ال يمكن رصدها
  

  العادلة قيمةبال المالية والمطلوبات الموجودات أ) 
 العقد إلنهاءعلى أساس المبالغ التي سوف تستلمها المجموعة أو يتم دفعها  المتداولة، غير للمشتقات العادلة القيمة تقدير يتم
تعرض يصنف  .المقابلة لألطراف الحالية االئتمانية جدارةوال الحالية السوق ظروف مراعاة مع المركز المالي تاريخ في

من  ٢تحت المستوى  دينار بحريني ٥٤٠حوالي  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠والتي كانت القيمة العادلة كما في  تالمجموعة للمشتقا
  .التسلسل الهرمي

  
   القيمة العادلةالغير مقاسة بب) الموجودات والمطلوبات المالية 

ن مستوى في التسلسل الهرمي للقيمة ال تقاس بالقيمة العادلة ويحللها مالتي يحدد الجدول التالي القيمة العادلة لألدوات المالية 
  :لقيمة العادلة لالعادلة التي يتم تصنيفها في كل قياس 

  
    (مراجعة) ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  ١المستوى   ٢المستوى   ٣المستوى   القيمة العادلة  القيمة الدفترية

            
  قروض وسلفيات مقدمة للعمالء - - ٢٩٠٫٦٠٦ ٢٩٠٫٦٠٦ ٢٩٠٫٦٠٦
  قروض بنكية ألجل - ١٨٤٫٣٤٤ - ١٨٤٫٣٤٤ ١٨٤٫٣٤٤
  سندات صادرة - ٣٩٫٨٨٢ - ٣٩٫٨٨٢ ٣٩٫٨٨٢

  
  

    ١المستوى   ٢المستوى   ٣المستوى   القيمة العادلة  القيمة الدفترية
  (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          
        

  قروض وسلفيات مقدمة للعمالء - - ٢٧٠٫١٢٦ ٢٧٠٫١٢٦ ٢٧٠٫١٢٦
  كية ألجلقروض بن - ١٧٠٫٢٠٤ - ١٧٠٫٢٠٤ ١٧٠٫٢٠٤
  سندات صادرة - ٣٩٫٨٢٩ - ٣٩٫٨٢٩ ٣٩٫٨٢٩

  
  
  
  
  
  



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

          المختصرة  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
  بآالف الدنانير البحرينية                                              ٢٠١٧ بتمبرس ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

  
  

  )(يتبعالقيمة العادلة  .١٠
  

  (يتبع) القيمة العادلةالغير مقاسة بب) الموجودات والمطلوبات المالية 
 

قروض يتماشى مع أسعار السوق الحالية سعر الفائدة على محفظة المتوسط  فإنقروض والسلفيات المقدمة للعمالء، لل بالنسبة
من المتوقع أن  وتكاليف االنخفاض في القيمةمماثلة، وبالتالي بعد النظر في التعديالت لمخاطر الدفع المسبق التسهيالت لل

   .لقيمة العادلة لهذه األصولا جوهريا عن كون مختلفةتالقيمة الدفترية لن 
  
 العادلة القيم .عائمة فائدة بمعدالت ترتبط هاألنلها  الدفترية القيمة باتقريتساوي  ةصادرال والسندات للقروض العادلة القيمة
القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى  .األجل قصيرةالنها  نظرا الدفترية قيمها تقارب األخرى المالية األدوات لكافة

  .قصيرة األجلوذلك لكونها  الدفتريةتقارب قيمها 
  
  
  المقارنة أرقام .١١

إن إعادة  .الحالية الفترةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة المماثلة كلما دعت الضرورة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض 
   .لكيةحقوق الم الدخل الشامل أو التصنيف لم تؤثر على األرباح المعلنة سابقاً أو

 
  
  

  


