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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 امةع مساهمة سجلت كشركة1993 أبريل شير في مقفلةم بحرينية مساهمة كشركة 1983

 
، وشرركة التسرييتت لخردمات الترأمين 1988 مرارس فري تأسسرت والتري مللسريارات .م.م. الوسنيرة الشرركة بالكامرل الشرركة تمتلك
فري ديسرمبر عرا.  م2002والتي تأسسرت فري مرايو  م، وشركة التسييتت للخدمات العقارية .م.مو1997التي تأسست في  م.م.م.
سريارات  بيعلالعراق،  - كردستان –أربيل في  م.م.ملتجارة العامة .لالتسييتت أسست شركة و توسعت المجموعة جغرافيا   2013

وتأسسرت شرركة  ، .م.موم كة التسرييتت للسريارات فري البحررينتر. تأسريس شرر 2015 مرارسفري  هوندا في كردستان العراقم
 م2017في ابريل  .م.م.م لتأجير السيارات لتسييتتا
 

 التجار  السجل رق. : 13444

 البريد صندوق : ، المنامة، مملكة البحرين1175
17786000 
17786010   

: 
:
   

 هاتف
 فاكس

bcredit@bahraincredit.com.bh  :
   

 اإللكتروني البريد

 العنوان : 701 توبلي ،111 ، سريق290 مبنىالبحرين،  تسييتت مبنى

1-13444، 2-13444 ,5-13444، 6-13444، 7-13444،             
8-13444، 9- 13444، 10-13444، 11-13444، 12-13444 

:
 الفروع:    

   

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

   خالد محمد علي مسر
   براهي. عبدهللا بوهند إ

 محمد أحمد الخاجة
 عبدالعزيز عبدهللا األحمد

 سيد عبدالغني حمزة قاروني

  

   الدكتور عبد الرحمن علي سيف عبد الرحمن
 عبدهللا محمد المحمود

 يوسف صالح سلسان خلف
  

 الرئيس التنفي.   : دم عادل حبيل
 رئيس االئتمان والتسويق  : فاضل الماحوز 

 الشركة الوسنية للسيارات –المدير العا.   رمز  بركات: 
 شركة التسييتت لخدمات التأمين –المدير العا.   : علي الديلمي

 برير جاس.: 
 : ريبين ميتا

 للسياراتشركة التسييتت  –المدير العا.  
 شركة التسييتت لتأجير السيارات –المدير العا. 

 : فيشال بروهيت
 
 للمجموعةرئيس الحسابات  

 : بنك البحرين والكويت                      بنك البحرين الوسني
 البنك االهلي المتحد                         بنك بي ان بي باربيا  
 بنك الخليج الدولي                          ستاندرد تشارترد بنك  
 يالمؤسسة العربية المصرفية                البنك العرب  
 بنك الست.              (SAOG)    البنك األهلي    
 بنك ات. اس بي سي                       بنك ا  د  بي ا   
 كويت –بنك المشرق                                البنك األهلي المتحد   
 البنك األهلي المتحد                        كنارا بنك  
 العراق –اربيل  –كردستان      بنك بغداد  –يل ارب –بنك ا  بي ال   
 كردستان          بنك رأس الخيمة الوسني  –اربيل  –بنك البركة   

 البنوك 

   

 المدققون    : كي بي ا. جي فخرو

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

     2018ديسمبر  31 في المنتهية السنة أعمال عن
  
 

باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يطيب لي أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة البحرين للتسهيالت التجارية 

من النتائج المالية الموحدة لشركة البحرين للتسهيالت التجارية ، حيث يتض2018ديسمبر  31ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 

وشركة التسهيالت للخدمات العقارية ش.ش.و.  ش.م.ب. والشركات الفرعية التابعة لها وهي الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م. .

 ت لتأيير السيارات ذ.م.م.وشركة التسهيالت لخدمات التأمين ذ.م.م. وشركة التسهيالت للسيارات ش.ش.و. وشركة التسهيال

 

إنه لمن دواعي الفخر واالعتزاز أن نعلن لكم أن شركتكم واصلت تقديم أداء مالي متميز أثمر عن تحقيقها مرة أخرى أعلى أرباح 

في تاريخها، وهي نتائج مشرفة رغم كل التحديات التي يشهدها السوق المحلي في الوقت الحاضر. فقد سجلت الشركة صافي أرباح 

مليون  20.7عن العام الماضي ) %11بزيادة مقدارها  2018ديسمبر  31مليون دينار بحريني مع نهاية السنة المالية  22.9بلغت 

(. وتدل هذه النتائج المتحققة على مرونة ومتانة النموذج التجاري المتنوع للشركة وكفاءة عملياتها 2017دينار بحريني في عام 

ومبادرات العمل المشترك  2018-2016بيق الجيد لمبادرات الخطة االستراتيجية للسنوات الثالث الفائتة التجارية وفعاليتها، والتط

. وبهذه المناسبة، يوصى مجلس اإلدارة %15.7بين شركات المجموعة. كما وحققت الشركة عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 

( وبإصدار أسهم منحة على المساهمين 2017فلساً للسهم في عام  50( )%45فلساً للسهم ) 45بدفع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 

 (.2017من رأس المال المدفوع )ال شيء في عام  %25بنسبة 

  

. وفيما استمرت الواليات المتحدة في طرح 2018لقد استمر االقتصاد العالمي في موايهة أوضاع سوقية غير اعتيادية في عام 

ادية لتحفيز النمو في اقتصادها، وايهت االقتصادات الرئيسية للدول األخرى تحديات كبيرة، ومع مجموعة من االصالحات االقتص

ازدياد الضغوطات المحتملة على األسواق المالية العالمية، ازدادت مخاوف المستثمرين بشأن الجدارة االئتمانية لبعض األسواق 

رنامج تطبيع السياسة النقدية القتصاديات الدول المتقدمة. وعلى النقيض من الناشئة واقتصاديات الدول النامية، بسبب تسريع تنفيذ ب

ذلك، ستظل البلدان المكبلة بالديون المرتفعة والبنى االقتصادية الهشة والتي تعاني من عجز مالي شديد وفرص شحيحة في النمو 

عظم األحيان، والتي أثرت بشكل كبير على االقتصادي، عرضة لتكاليف اقتراض باهضة. ومع عدم استقرار أسعار النفط في م

صحة األوضاع االقتصادية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي، لم يكن اقتصاد مملكة البحرين بمعزل عن تلك التداعيات 

لك أنه االقتصادية الصعبة. فقد مر اقتصاد مملكة البحرين بأقسى فتراته أثرت على صحة أوضاعه المالية والنقدية. ومما يدلل على ذ

. وفي سبيل تحسين %2.2، تباطأ النمو السنوي للمملكة وحققت على إثره نموا هامشيا دون المعدل المتوسط بمقدار  2018في عام 

أوضاعها المالية والمحافظة على استقرارها االقتصادي على المدى الطويل، واصلت مملكة البحرين تنفيذ حزمة يديدة من 

خفض الدعم عن السلع المدعومة وزيادة أسعار الخدمات، األمر الذي أثر تأثيرا كبيرا على دخل االصالحات االقتصادية شملت 

األسرة البحرينية. وفي خضم تلك التداعيات، قامت المؤسسات التجارية بشكل عام بتعديل استراتيجيات عملها للتكيف مع الواقع 

 االقتصادي الجديد. 

 

مليون دينار بحريني(، وفي ظلل  17.5: 2017مليون دينار بحريني ) 18.9فية ييدة بلغت لقد حققت تسهيالت البحرين أرباحاً صا

مليلون دينلار بحرينلي  171الظروف الصعبة التي يشهدها السوق واصلت سياساتها الحذرة فلي تقلديم القلروض الجديلدة التلي بلغلت 

تنفيلذ مبادراتهلا فلي االسلتثمار فلي التكنولوييلا لتعزيلز  مليون دينار بحريني. كما واصلت الشركة 161مقارنة بالعام الماضي بمبلغ 

عالقات الزبائن وتحسين تجربتهم في االستفادة من خدمات الشركة عبر الوسائل التقنية المعاصرة، هذا في الوقت الذي للم تلألوا فيله 

جلم المخلاطر والعوائلد لكلل يهدا في مواصلة مسيرة دعم وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر ملن خلالل طلرح منتجلات محلدد فيهلا ح

 زبون حسب كل قطاع من قطاعات العمل المختلفة.

 
، شهد سوق مبيعات السيارات انكماشا كبيرا، وعلى الرغم من  ذلك، حافظت تسهيالت البحرين على ريادتها 2018وخالل العام 

مع وكالء ومعارض السيارات لتحفيز  في مجال تمويل قروض السيارات من خالل تعزيز وتقوية الشراكة االستراتيجية المثمرة

نشاط اإلقراض وبيع السيارات، وفي الوقت نفسه وضعت خطة متكاملة لتمويل شراء السيارات المستعملة. وفيما حققت القروض 

كبيرة العقارية أداءا ييدا على الرغم من االنخفاض الكبير في حركة التداوالت واألنشطة العقارية، استطاعت الشركة تحقيق زيادة 

على مستوى اإلقراض الشخصي تلبية الحتيايات زبائنها وذلك بفضل نموذج األعمال التجاري المتميز للشركة المنتشرة فروعها 

في العديد من المناطق االستراتيجية من المملكة. من يانب آخر تسهم بطاقة امتياز االئتمانية بمختلف باقاتها في استفادة العديد من 

ة في المجتمع من المزايا الرائعة التي يوفرها هذا المنتج التمويلي، الذي من خالله حققت الشركة نموا كبيرا القطاعات الواسع

الكبير الذي سجلته بالنسبة لعدد  النموموازيا انعكس من خالل حجم أعمال بطاقة امتياز االئتمانية وعدد زبائنها، وال أدل على ذلك 

 لف العمالت األينبية. البطاقات الصادرة واستعمالها بمخت

 

وبالرغم من النجاح المتحقق والنمو في القروض الجديدة، انتهجت الشركة نهجا حذرا ضمن الجهود المستمرة المبذولة من قبل 

اإلدارة لتحسين يودة محفظة القروض، ونتيجة الستمرارها في تعزيز أسس التواصل والتنسيق الفاعل بين موظفي إدارة القروض 

 للتعرف عن كثب على التغيرات الجديدة التي تشهدها القطاعات االقتصادية الرئيسية المختلفة والمساعي الحثيثة  والتحصيل،
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                                                                       التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     اإلدارة رئيس مجلس تقرير
     2018ديسمبر  31 في المنتهية نةالس أعمال عن

  
الدؤوبة إلدارة التحصيل والشئون القانونية، فقد تكللت يهود الشركة في تحسين الديون المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة مقبولة 

 من إيمالي محفظة القروض. %2.98بلغت 
 

مليون دينار بحريني للفترة  2.2يون دينار بحريني مقابل مل 2.4من يهتها، سجلت الشركة الوطنية للسيارات أرباحا صافية بلغت 

. ويعد هذا النمو مشرفا خاصة إذا ما أخذنا في عين االعتبار استمرار االنكماش في مبيعات السيارات الجديدة 2017ذاتها من عام 

ارات مقابل الطلب من قبل واالنخفاض الكبير في الهوامش الربحية لدى كافة وكاالت السيارات بسبب زيادة العرض من السي

الزبائن. إن انخفاض دخل األسرة البحرينية وزيادة أسعار الوقود ساهمت في إحداث تحول في رغبات المستهلكين الذين اتجهوا 

نحو شراء السيارات ذات المحركات الصغيرة والكفاءة العالية في استهالك الوقود واألقل قيمة. وفي ظل بيئة العمل السائدة، 

عت الشركة أن تجابه هذه التحديات باتخاذ حزمة من القرارات حيث ركزت على إدارة مخزون السيارات وبيع السيارات استطا

األكثر روايا في السوق، ووظفت العديد من الموارد وويهت القوى العاملة بكل براعة ومرونة وفاعلية لدعم نموذج أعمالها 

واصلت فيه الشركة هذا في الوقت الذي  المصاريف التشغيلية وزيادة اإلنتايية. التجاري لتحقيق رضا العمالء، وبالسيطرة على

التركيز على دعم خدمات ما بعد البيع لتحسين يودة تجربة زبائن الشركة في اقتناء سيارات شركة هوندا وينرال موتورز لضمان 

 وترددهم على خدمات ما بعد البيع بصورة متكررة. يودة وكفاءة الخدمات المقدمة للزبائن بتكلفة معقولة لضمان زيادة أعدادهم

 

ألف دينار   610ألف دينار بحريني مقارنة بمبلغ  773من يانب آخر، حققت شركة التسهيالت لخدمات التأمين صافي أرباح بلغت 

ا وتقليل اعتمادها في بحريني عن العام الماضي. وطرحت الشركة خالل العام العديد من المنتجات الجديدة لتنويع مصادر إيراداته

األرباح على منتج واحد. كما واصلت الشركة ريادتها في سوق تأمين السيارات في البحرين، وقد أثبتت هذه االستراتيجية نجاحها 

ورتبت  %16ورغم التحديات، حققت الشركة نموا بنسبة على الرغم من االنخفاض الكلي في حجم مبيعات السيارات الجديدة. 

 ما يزيد على سبعة وعشرين ألف بوليصة تأمين على السيارات.خالل العام 

 

مليون دينار بحريني مقارنة  0.6أما على صعيد شركة التسهيالت للخدمات العقارية فقد سجلت خالل العام أرباحاً صافية بلغت 

عامة من الركود والترايع، ودخل . لقد شهدت األنشطة العقارية حالة 2017مليون دينار بحريني ما تم تحقيقه في عام  0.4بمبلغ 

السوق العقاري في فترة تصحيح لألسعار في بعض المناطق، وأدت تلك الظروف إلى تأثر خطط الشركة في بيع مخزون 

األراضي. وبالرغم من ذلك، طرحت الشركة مجموعة من المبادرات والمنتجات المبتكرة الجديدة بغية تعزيز الثقة وتحفيز النمو 

األراضي. إلى يانب ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق المفروشة ضمنت وبيع مخزون 

 حصولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من االستثمار.  

 

ألف دينار  200غت عاما متميزا بالنسبة لشركة التسهيالت للسيارات وسجلت أرباحا صافية بل 2018من يانب آخر، لقد كان العام 

بحريني. لقد تمكنت الشركة من أن تجعل من العالمة التجارية لسيارات يي أي سي من أكثر العالمات التجارية الواعدة انتشارا 

وتملكا واألسرع نموا في البالد. ومما يبعث على الفخر واالعتزاز هو أن العديد من زبائن الشركة ممن كانوا يقتنون سيارات 

رية معروفة قرروا اقتناء سيارات يي أي سي، األمر الذي يدلل على أن هذه العالمة التجارية تتبوأ بال منازع مرتبة عالمات تجا

ريادية ومتقدمة بين السيارات الصينية في سوق مبيعات السيارات في مملكة البحرين. فهذه السيارات مجهزة بأحدث التقنيات 

عالية للوقود، فضال عن انخفاض تكلفتها مقارنة بنظيراتها في السوق. وإدراكا منها ألهمية ووسائل السالمة وتتمتع بكفاءة استهالك 

قطاع سوق حافالت وشاحنات النقل التجاري ورغبة من الشركة في خدمة هذا القطاع الحيوي، اتخذ مجلس اإلدارة قرارا بطرح 

حظيت هذه العالمة التجارية بعيد اإلعالن عنها وطرحها في  العالمة التجارية الصينية المعروفة "فوتون" في السوق المحلي، وقد

السوق برضا الزبائن والقت استحسانهم وايتذبت قطاعاً كبيراً منهم. ونود أن نؤكد أن مجلس اإلدارة سيواصل البحث عن فرص 

 سيارات المجموعة. استثمارية يديدة في االستحواذ على عالمات تجارية واعدة لمواصلة درب النجاح الذي حققته شركات 

 
من يانب آخر، أتمت شركة التسهيالت لتأيير  السيارات عامها األول، واستطاعت في فترة قياسية قصيرة في غضون ثمانية عشر 

شهرا من أن تصبح شركة مؤثرة وقادرة على تلبية متطلبات الحياة المعاصرة وطرح حلول وبدائل يديدة ومبتكرة لزبائن قطاع 

ير السيارات في مملكة البحرين من األفراد والشركات، والذين يرغبون في اختيار التأيير كبديل عن شراء المواصالت وتأي

السيارات إلدارة تدفقاتهم النقدية بصورة أفضل. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من خيارات تأيير السيارات وبمدد متفاوتة 

سيارة لتقديم خدمات تأيير السيارات بعقود يومية وشهرية  1,000أكثر من وبأسعار معقولة، ويضم أسطولها الحالي من السيارات 

وطويلة األيل. كذلك، تمكنت هذه الشركة من توسيع شبكة فروعها يغرافيا واستطاعت أن تصبح األكثر انتشارا مقارنة بنظيراتها 

يع قاعدة زبائنها لتشمل المقيمين والسواح في المملكة. هذا في الوقت الذي تعكف فيه الشركة على تطوير نموذج أعمالها لتوس

 والزائرين المترددين على المملكة بين الفينة واألخرى. 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     بيان الدخل الشامل الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                               2018 ديسمبر  31 في عن السنة المنتهية 

 
 

2017  2018   
     

 ح السنةأربا  22,891  20.714

 خرالدخل الشامل اآل    
 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة     

 صافي التغيرات في احتياسي تحوس التدفقات النقدية  184  869
     

 مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة  184  869

     
 مجموع الدخل الشامل للسنة  23,075  21.583

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءا ال يتجزأ من ه.ه البيانات المالية الموحدةم 30الى  1ت المرفقة من تعتبر االيضاحا
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                                                                                                                                       التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     الموحد الملكيةت في حقوق بيان التغيرا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                       2018ديسمبر  31المنتهية  في عن السنة 

 
 

 

 

  رأس المال بقاةتاألرباح المسواالحتياطيات 

     ات األخرىياالحتياط 

  احتياطي  
  تحوط    

  رأس أسهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي أرباح مجموع حقوق
    2018 المال خزينة  قانوني النقدية التبرعات عام مستبقاة الملكية

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

 )كما أعلن سابقا ( 2017ديسمبر  31 كما في

(6,250) (6,250) - - - - - - 
( 9رق. ) أثر تسبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية

 (2)ايضاح رق.  2018يناير  1كما في 

 2018يناير  1الرصيد المعدل كما في  16,335 (599) 33,542 1,182 680 23,250 56,768 131,158
 فقة المساهمين(:)بموا 2017تخصيصات         
 تبرعات معلنة - - - - - 300 - (300) -
 أرباح أسي. مدفوعة للمساهمين - - - - - - - (8,057) (8,057)
 المحول لتحتياسي العا.  - - - - - - 1,500 (1,500) -

 
 
 

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

         
 الدخل الشامل للسنة        

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

 صافي التغيرات في احتياسي تحوس التدفقات النقدية - - - - 184 - - - 184

 للسنةمجموع الدخل الشامل  - - - 184 - - 22,891 23,075

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

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

 
 .دينار بحريني 25.292 عتوة إصدار أسي. بقيمة االحتياسي القانوني يتضمن

 
 جزءا ال يتجزأ من ه.ه البيانات المالية الموحدةم 30الى  1تعتبر االيضاحات المرفقة من 
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                                                                                                                                          جارية )ش.م.ب(الت للتسهيالت البحرين شركة
 

     بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                              يتبع(( 2018ديسمبر   31المنتهية  في عن السنة 

 
 

  رأس المال بقاةتاالحتياسيات واألرباح المس 

     ات األخرىياالحتياس 

  احتياسي  
    تحوس    

  رأس أسي. احتياسي فقاتالتد احتياسي احتياسي أرباح مجموع حقوق
                             2017 المال خزينة  قانوني النقدية التبرعات عا. مستبقاة الملكية

         
 2017يناير  1كما في  16.335 (599) 33.542 313 791 21.750 52.161 124.293

 )بموافقة المساهمين(: 2016تخصيصات         
 2016لسنة تبرعات معلنة  - - - - - 300 - (300) -
 2016المحول لتحتياسي العا. لسنة  - - - - - - 1.500 (1.500) -

 
 
 

 2016الرصيد بعد تخصيصات  16.335 (599) 33.542 313 1.091 23.250 50.361 124.293

         
 الدخل الشامل للسنة        

 ربح السنة - - - - - - 20.714 20.714
 صافي التغيرات في احتياسي تحوس التدفقات النقدية - - - - 869 - - - 869

  مجموع الدخل الشامل للسنة  - - - 869 - - 20.714 21.583

         
 المعامتت مع المساهمين المحتسبة في حقوق الملكية        
 2016أرباح أسي. معلنة لسنة  - - - - - - (8.057) (8.057)

 مجموع التوزيعات للمساهمين - - - - - - (8.057) (8.057)
 تبرعات مدفوعة  - - - - (411) - - (411)

         
 2017ديسمبر  31في كما  16.335 (599) 33.542 1.182 680 23.250 63.018 137.408

 
 .دينار بحريني 25.292عتوة إصدار أسي. بقيمة  االحتياسي القانوني يتضمن

 جزءا ال يتجزأ من ه.ه البيانات المالية الموحدةم 30الى  1قة من تعتبر االيضاحات المرف
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     بيان التدفقات النقدية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                              2018ديسمبر  31المنتهية  في عن السنة 

 
 

2017  2018   
 التدفقات النقدية من أنشطة العمليات    

 قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخرى  313,822  273.903
 المستل. من بيع المركبات  58,504  59.573
 عموالت تأمين مستلمة  1,499  1.248
 المحصل من بيع مخزون األراضي  6,465  6.162
 ايجارات مستلمة  698  750

 قروض وسلفيات ممنوحة للعمتء  (295,182)  (259.167)
 مدفوعات لمورد  المركبات    (48,615)  (41.325)
 محتفظ بيا كمخزونعقارات مدفوعات على   (784)  (4.931)
 مدفوعات المصروفات التشغيلية  (19,739)  (17.057)
 مكافأة مجلس اإلدارة المدفوعة  (464)  (393)
 فوائد مدفوعة  (11,820)  (10.998)

     
 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة العمليات  4,384  7,765

     
 التدفقات النقدية ألنشطة االستثمار    

 مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات  (3,145)  (3.483)
 االضافة على / شراء عقارات استثمارية  (669)  (226)

 مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات  804  829

     
 دمة في أنشطة االستثمارخصافي التدفقات النقدية المست  (3,010)  (2.880)

     
 التدفقات النقدية ألنشطة التمويل    

 قروض ألجل مستلمة  55,280  79.486
 قروض ألجل مدفوعة  (28,775)  (71.527)
 سندات مدفوعة عند االستحقاق  (20,000)  -
 أرباح أسي. مدفوعة  (8,020)  (7.994)
 تبرعات مدفوعة  (248)  (411)

     
 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  (1,763)  (446)

 كمهالزيادة في النقد وما في ح )النقص( / صافي  (389)  4,439
 يناير  1النقد وما في حكمه في   5,356  917

     
 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في   4,967  5,356

     

 يتكون النقد وما في حكمه من :    
 النقد وأرصدة لدى البنوك  5,171  5.637

 ناقصا:    
 النقد المقيد  (63)  (208)
 سحوبات على المكشوف  (141)  (73)

     
65,35  4,967   

 
 
 
 

 جزءا ال يتجزأ من ه.ه البيانات المالية الموحدةم 30الى  1تعتبر االيضاحات المرفقة من 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة

 
     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31المنتهية  في نة المالية للس
 
   التأسيس والنشاط.   1

 الشركة مسجلة في مملكة البحرينم تقو. عامة مساهمة لشركة"( هي شركةاالتجارية ).م.م ( )" للتسييتت البحرين شركة
على  2005يونيو  26بتاريخ  حصلت الشركة وقدم واصدار بساقات ائتمانية األجل وسويلة ةومتوسس 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 لياة الشركات التابع،على البيانات المالية للشركة  2018ديسمبر  31 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 %100 البحرين ).م.م.( للسياراتالشركة الوسنية 

وشفروليه وكادلك( وسيارات هوندا في مملكة 
 البحرينم

 شركة التسييتت للخدمات العقارية
 ).م.مو(

 خدمات عقاريةم %100 البحرين

 شركة التسييتت لخدمات التأمين
 ).م.م.(

 

 خدمات لوساسة التأمينم %100 البحرين

شركة التسييتت للتجارة العامة 
 ).م.م.(

كردستان، 
 العراق

سيارات هوندا في العراق )تأسست من قبل بيع  100%
 الشركة الوسنية للسيارات(م

    
 البحرين                      ).م.مو(شركة التسييتت للسيارات 

 
100% 

 
 موفوتون جاكوكيل حصر  لسيارات 

سيارات شركة التسييتت لتأجير ال
 ).م.م.(

والتأجير لمدد قصيرة  خدمات تأجير السيارات %100 البحرين
 وسويلة األجل

        
 
 أسس إعداد البيانات.  2

 أ(   بيان االلتزام

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

  س القياسب(  أس

بالقيمة  تقدرالتاريخية ما عدا األدوات المالية المشتقة التي  التكلفة لقاعدة وفقا   للمجموعة المالية الموحدة البيانات أعدت
 العادلةم 

 
 (  العملة المستعملة في انجاز المعامالت وإعداد البيانات المالية ج

وهي العملة المستعملة في المجموعةم ت. التقري  إلى "األلف" ماعدا يت. عرض البيانات المالية الموحدة بالدينار البحريني 
 الحاالت المشار إلييام
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                                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                        2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 أسس إعداد البيانات )يتبع(م   2
 

 2018يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من (   د

 :.ات عتقة بأنشسة المجموعة 2018يناير  1سيرات التالية أصبحت سارية المفعول في التعديتت والتف
 
 (9رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية  (1

متسلبات األعتراف وقياس األصول المالية والمسلوبات المالية وبعض ( 9)يحدد المعيار الدولي العداد التقارير المالية رق. 
األدوات المالية: االعتراف ( 39)ود غير الماليةم يستبدل ه.ا المعيار معيار المحاسبة الدولي رق. العقود لشراء أو بيع البن

 والقياسم
 

ا من ( 9)قامت المجموعة في البداية بتسبيق المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية رق.  م نتيجة 2018يناير  1اعتبار 
تسبيق ه.ا المعيار، ل. يت. إعادة تصنيف المعلومات المقارنة في ه.ه البيانات لخيارات االنتقال التي اختارتيا المجموعة في 
 المالية الموحدة لتعكس متسلبات المعايير الجديدةم

 
 يعزى تأثير تسبيق ه.ه المعايير مبدئيا  إلى الزيادة في خسائر انخفاض القيمة المعترف بيا على الموجودات الماليةم

 
( 1). قرلي دولالمحاسبي ر المعيااعلی ت يتدلتعاعة ولمجمدت اعتم، ا(9). قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعياالتسبيق نتيجة 

رة لخساأو ابح رلن افي بيال منفصد لمالية في بنودات اجولماقيمة ض نخفا. ايدتق  لسلتي تت، والمالية ت البيانارض اع
 رمآلخل الشامل اخدلوا
 

ت إلفصاحاالمالية: دوات األا( 7). قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعيااعلی ت يتدعة تعولمجمدت اعتمك، ال.لی إباإلضافة 
 نةمرمقات ماوعلی معل. عال بيقيا بشکست. يت. لن لکو 2018. عاعلى ت إلفصاحااعلی ق بسلتي تا
 

ي الرصيد االفتتاحي على الرصيد المحتفظ به ف( 9)يلخص الجدول التالي تأثير االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ((:4د ) 2صف لسريقة التحويل ، يرجى الرجوع )لو
 

 األرباح 
 المستبقاة 
  

 63,018 2017ديسمبر  31( كما في 39الرصيد الختامي وفقاُ لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
  

  :األثر من احتسا  الخسائر االئتمانية المتوقعة
 (5,401) قروض وسلفيات مقدمة لعمتء

 (849)  ال.م. التجارية
  

 (6,250) وفقاً للمعيار الدولي إلعداد المعدلالرصيد االفتتاحي 

  

 56,768 2018يناير 1( بتاريخ التطبيق المبدئي في 9التقارير المالية رقم )
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                                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                        2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 أسس إعداد البيانات )يتبع(م   2

 
 )يتبع( 2018يناير  1لتعديتت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من د(   المعايير وا

 
 تصنيف وقياس األصول المالية والمطلوبات المالية .1

قياسيا بالتکلفة . لمالية: يتودات اجوئيسية للمف رتصنيت علی ثتثة فئا( 9). قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعيال ايشتم
ف تصنيد يستن ممن ختل بيان الربح أو الخسارة الموحد والقيمة العادلة من ختل بيان الدخل الشامل لةدلعاالقيمة ة وافأسلما
ل ألصافيه دار ت.  لل األعماو.ج الی نمإبصفة عامة  9. قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعيا  اجولمالية بمودات اجولما
ر لمعيان السابقة مت الفئاا( 9). قرلمالية ر ايرلي للتقادولار لمعياايلغي د م لتعاقد  النقق افدلتص اعلی خصائولمالي ا
بموج  المعيار الدولي لمتاحة للبيع ن واينيدلمروض والقق واالستحقاايخ رحتی تاة لمقتناا( 39). قرلي دولالمحاسبي ا

ف هو أصل مالي في ، ال يت. فصل المشتقات المضمنة في العقود التي يكون فييا المضي(9)إلعداد التقارير المالية رق. 
 نساق المعيارم بدال من .لك ، يت. تقيي. األداة المالية المختلسة ككل للتصنيفم

 
( 39). قرلي دولالمحاسبة ر الحالية في معيات اباالحتياجار کبيد لی حإ (9). قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعياظ ايحتف
 لماليةمو. الخصس اقياف ولتصني
 

ا  (9)الدولي العداد التقارير المالية رق. ل. يكن لتسبيق المعيار  على السياسات المحاسبية للمجموعة والمتعلقة جوهر  تأثير 
 بالمسلوبات المالية واألدوات المالية المشتقةم

 
وفئات  (39)يوضح الجدول التالي والمتحظات المرفقة أدناه فئات القياس األصلية وفق ا للمعيار المحاسبي الدولي رق. 

لكل فئة من األصول المالية والمسلوبات المالية للمجموعة  (9)الجديدة بموج  المعيار الدولي للتقارير المالية رق.  القياس
يناير  1ألصول المالية في لعلى القيمة الدفترية  (9)المعيار الدولي للتقارير المالية تسبيق م تأثير 2018يناير  1 كما في
 لقيمة الجديدة:تتعلق فقس بمتسلبات انخفاض ا 2018

 
التصنيف األصلي  

بموجب معيار 
المحاسبة الدولي 

 (39رقم )

التصنيف الجديد 
بموجب المعيار 
الدولي إلعداد 
التقارير المالية 

 (9رقم )

القيمة الدفترية 
 األصلية

القيمة الدفترية  إعادة القياس
 الجديدة

      الموجودات المالية
وال.م.  القروض قروض وسلفيات مقدمة للعمتء

 289,317 (5,401) 294,718 التكلفة المسفأة المدينة
القروض وال.م.  .م. تجارية مدينة

 6,262 (849) 7,111 التكلفة المسفأة المدينة
القروض وال.م.  النقد وأرصدة لدى البنوك

 5,637 - 5,637 التكلفة المسفأة المدينة
القروض وال.م.  أصول اخرى

 3,608 - 3,608 التكلفة المسفأة المدينة

   311,074 (6,250) 304,824 

 
 انخفاض قيمة األصول المالية .2

مع  (39)نمو.ج "الخسارة المتكبدة" في المعيار المحاسبي الدولي رق.  (9)يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. 
ة فأسلماقياسيا بالتکلفة . لتي يتالمالية ودات اجولماعلی د يدلجض االنخفاو.ج انمق بسيننمو.ج "خسارة االئتمان المتوقعة"م 

وفق ا للمعيار لملکيةم وق احقدوات ألس لين لکالقيمة العادلة من ختل بيان الدخل الشامل وفي ن يدلود وأدوات العقول اصوأ
 م(39)ولي رق. ، يت. إثبات خسائر االئتمان في وقت سابق عن المعيار المحاسبي الد (9)الدولي للتقارير المالية رق. 

 
 
 
 
 



20 

 

                                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                        2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 أسس إعداد البيانات )يتبع(م   2

 
 )يتبع( 2018يناير  1د(   المعايير والتعديتت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من 

 
زداد ت. أن عال قع بشکويت، اليةحس  المعيار الدولي إلعداد التقارير الملقيمة ض انخفاو.ج انمق اسفي نول بالنسبة لألص

 حس  المعيار الدولي انخفاض القيمةتسبيق قررت المجموعة أن متسلبات تقلبا م ر کثأتصبح ولقيمة افي ض النخفار اخسائ
 نتج عنه مخصص إضافي إلنخفاض القيمة كما يلي:وال.   2018يناير  1( في 9العداد التقارير المالية )

 

 11,389 (39)رقم  حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 2017يسمبر د 31مخصص االنخفاض كما في 

  في: 2018يناير  1مخصصات انخفاض اضافية كما في 

 5,401 قروض وسلفيات مقدمة للعمتء

 849 .م. تجارية مدينة

  

 17,639 (9)رقم حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  2018ديسمبر  31مخصص االنخفاض كما في 

 
 محاسبة التحوط .3

 (39)رق.  حس  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةسوف تستمر المجموعة في تسبيق متسلبات محاسبة التحوس الخاصة 
، إلى أن يت. إصدار متسلبات التحوس لتقتصاد الكلي في المعيار (9)رق.  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةعلى تبني 

 م(9)لدولي إلعداد التقارير المالية رق. ا
 
 االنتقال .4

بأثر رجعي،  (9)رق. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ت. تسبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تسبيق 
 باستثناء ما هو موضح أدناه:

 
السابقة فيما يتعلق بمتسلبات التصنيف والقياس )بما عفاء بعد. إعادة المعلومات المقارنة للفترات اإلاستخدمت المجموعة  -

في .لك انخفاض القيمة(م يت. إثبات الفروق في القي. الدفترية للموجودات المالية والمسلوبات المالية الناتجة عن اعتماد 
م وبناء  عليه ، 2018يناير  1واالحتياسيات حتى المستبقاة في األرباح ( 9) رق. لتقارير الماليةا إلعداد المعيار الدولي

ا متسلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق.  2017فإن المعلومات المقدمة لعا.  ، تلك من  (9)ال تعكس عموم 
 م39معيار المحاسبة الدولي 

 ت. إجراء التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التسبيق األولي: -
 
 نمو.ج العمل ال.  يت. بموجبه االحتفاظ بموجود ماليم تحديد 
  تعيين وإلغاء التسميات السابقة لبعض األصول المالية والمسلوبات المالية كما ت. قياسيا بالقيمة العادلة من ختل

 الربح أو الخسارةم
 

 ( ابرام العقود مع العمالء15المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ) (2
ا شامت لتحديد  (15)عيار الدولي العداد التقارير المالية رق. يضع الم وقد حلت محل  مبلغ وتوقيت تسجيل اإليراداتمإسار 

تفسيرات .ات عقود اإلنشاء، وال - (11)ومعيار المحاسبة الدولي رق. اإليرادات  – (18)معيار المحاسبة الدولي رق. 
، يت. إثبات االيرادات عندما يحصل العميل على السيسرة  (15)رق. ر المالية لتقاريإلعداد ا م بموج  المعيار الدوليالعتقة

 الحك.م -في وقت معين أو بمرور الوقت  -على السلع أو الخدماتم يتسل  تحديد توقيت نقل السيسرة 
 ل. يكن لتسبيق ه.ا المعيار أ  تأثير جوهر  على البيانات المالية الموحدةم

 
 األخرىالمعايير  (3

 ع أن يكون للمعايير المعدلة التالية تأثير كبير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة:ال يتوق
 .(40) نقل العقارات االستثمارية )تعديتت على المعيار المحاسبي الدولي رق 
 ددةمتعر معايي - 2016 - 2014 تحسينات سنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
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                                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت ينالبحر شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الف الدنانير البحرينيةبآ                                                        2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 أسس إعداد البيانات )يتبع(م   2
 

 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد هـ(  
ويسمح بالتسبيق  2018يناير  1يسر  عدد من المعايير والتعديتت الجديدة على المعايير للفترات السنوية التي تبدأ بعد 

.لك؛ ل. تسبق المجموعة في وقت مبكر المعايير الجديدة أو المعدلة التالية في إعداد ه.ه البيانات المالية المبكرم ومع 
 الموحدةم

 
 من المتوقع أال يكون للمعايير التالية تأثير جوهر  على البيانات المالية المجمعة للمجموعة في فترة التسبيق األولي:

 
 ( عقود االيجار16الية رقم )المعيار الدولي العداد التقارير الم .1

( للمستأجرين نمو.ج واحد لمعالجة اإليجارات بالميزانية العموميةم 16قد. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
يحتس  المستأجر حق االنتفاع من األصل وال.  يمثل حقه لتنتفاع باألصل المعني، ومسلوبات اإليجار التي تمثل 

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

 تمويليةم
 

( توجييات اإليجارات الحالية والتي تشمل على .لك معيار 16لية رق. )يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير الما
تحديد ما إ.ا  –( 4اإليجارات، وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رق. ) –( 17المحاسبة الدولي رق. )

الحوافز،  –اإليجارات التشغيلية  -( 15كانت الترتيبات تحتو  على صيغة إيجار، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رق. )
 تقيي. جوهر المعامتت التي تتضمن الصفة القانونية لعقود اإليجارم  –( 27وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رق.  )

 
م التسبيق المبكر مسموح للشركات التي 2019يناير  1المعيار سار  المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

إيراد العقود مع العمتء كما في أو قبل تاريخ التسبيق المبدئي  -( 15الدولي إلعداد التقارير المالية رق. ) ستسبق المعيار
 (م16للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )

 
ا المالية ( تأثير كبير على بياناتي16ال تتوقع المجموعة أن يكون لتسبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رق. )

 الموحدةم
 
 المعايير الدولية االخرى العداد التقارير المالية .2

ويسمح بالتسبيق المبكرم ل. تسبق المجموعة  2019يناير  1تسر  المعايير المعدلة التالية للفترات السنوية التي تبدأ بعد 
 .ه البيانات المالية الموحدة:في وقت مبكر المعايير التالية ، وليس من المتوقع أن يكون ليا تأثير كبير على ه

 مختلفةر معايي 2017-2015لمعايير الدولية لو  سنن تحسي 

  (19خسة التعديتت أو التقليص أو التسوية )تعديتت على معيار المحاسبة الدولي 

 يير المحاسبة الدولية العداد التقارير الماليةيمي في معاهلمفار ااسإلالی إجعية رلمت ايتدلتعا 
 

 التقديرات واالجتهادات ( استخدامو

على تسبيق  التي تؤثرالتوقعات والفرضيات و أن تضع اإلدارة بعض التقديرات الموحدة يتسل  إعداد البيانات المالية
ه.ه اإليرادات والمصروفات المبينةم النتائج الفعلية قد تختلف عن و المسلوباتو السياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات

 التقديراتم
 
حيث يت. احتسا  التقديرات المراجعة في فترة مراجعة التقديرات أو أ   مالتقديرات والفرضيات بشكل مستمرت. مراجعة ي

واالجتيادات المدرجة في تسبيق السياسات وغير المؤكدة فترات مستقبلية متأثرةم المعلومات المتعلقة بالتقديرات الميمة 
 م(6) يضاح رق.امبينة في الموحدة انات المالية في البيحتسبة المحاسبية على المبالغ الم
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                                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                        2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 لسياسات المحاسبية الهامةا. 3

(  15( والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رق. )9قامت المجموعة مبدئي ا باعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
ا من  ا من 2018يناير  1اعتبار  ا اعتبار  ، ولكن ليس ليا أ   2018يناير  1م وهناك عدد من المعايير الجديدة األخرى ناف.ة أيض 

 تأثير جوهر  على البيانات المالية للمجموعةم
 

ا لسريقة التحويل التي اختارتيا المجموعة في تسبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. ) ير الدولية ( والمعاي9نظر 
( ، ل. يت. بشكل عا. إعادة بيان المعلومات المقارنة في جميع ه.ه البيانات المالية لتعكس متسلباتيام وفق ا ل.لك 15للتقارير المالية )

 ، فإن التأثير على المعلومات المقارنة محدود بمتسلبات اإلفصاح الجديدةم
 

رات لفتاعلی جميع رار لمحاسبية باستمت السياساق ابيسعة بتولمجمت امقاه ، عتر ألصلة بالمعاييرات .ات التغييء اباستثنا
 دةحولمالمالية ت البياناه.ه امة في دلمقا

 البيانات توحيد أ(   أسس
 

 الشركات التابعة (1
الشركات التابعة هي مؤسسات خاضعة لسيسرة المجموعةم توجد السيسرة عندما يكون للمجموعة سلسة بصورة مباشرة 

باشرة في إدارة السياسات الماليرة والتشرغيلية لمؤسسرة مرن أجرل الحصرول علرى منرافع مرن أنشرستيام يرت. توحيرد أو غير م
 البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ الحصول على السيسرة ويت. التوقف عن التوحيد عند فقدان السيسرةم

 
 فقد السيسرة  (2

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

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

 
 معامتت ت. استبعادها عند توحيد البيانات المالية  (3

ت. اسرتبعاد المعرامتت واألرصردة وأ  أربراح ومصراريف غيرر محققرة )مرا عردا األربراح والخسرائر الناتجرة مرن العمرتت 
بعاد الخسرائر األجنبية( والناتجة من العمليات البينية بين شركات المجموعة عنرد إعرداد البيانرات الماليرة الموحردةم يرت. اسرت

 غير المحققة بنفس السريقة التي تستبعد فييا األرباح غير المحققة، إلى الحد ال.  ال يوجد دليل على انخفاض القيمةم
 

 الفوائد وااليراداتب(   احتساب 
 
 الفوائد  (1

 2018يناير  1ية من رلساالسياسة ا -يف رلمصاوائد الفوادات ايرإ
باستخدا. سريقة معدل الفائدة الفعليم معدل الموحد الربح أو الخسارة  بيان ئد فييت. إثبات إيرادات ومصروفات الفوا

 الفائدة الفعلي هو السعر ال.  يحدد بالضبس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ختل العمر المتوقع لألداة المالية إلى:

 القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل الماليم أو 

 وبات الماليةمالتكلفة المسفأة للمسل 
 

األصول المشتراة أو التي نشأت من قبل، تقو. المجموعة بتقدير غير عند احتسا  معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية 
التدفقات النقدية المستقبلية مع األخ. بعين االعتبار جميع الشروس التعاقدية لألداة المالية ، وليس خسائر االئتمان 

 المتوقعةم
 

ا ال يتجزأ  يشمل احتسا  معدل الفائدة الفعلي تكاليف المعاملة والرسو. والنقاس المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزء 
من معدل الفائدة الفعليم تشمل تكاليف المعامتت التكاليف االضافية التي ترتبس مباشرة باقتناء أو إصدار الموجودات 

لفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزا. المالي عند االعتراف المبدئي المالية أو المسلوبات الماليةم يت. احتسا  معدل ا
بأصل مالي أو التزا. ماليم عند احتسا  إيرادات ومصروفات الفوائد، يت. تسبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة 

لتزا.م ت. تعديل معدل الفائدة التكلفة المسفأة لإلعلى الدفترية اإلجمالية لألصل )عندما يكون األصل غير مقيدين دائن( أو 
 الفعلي نتيجة إلعادة تقدير التدفقات النقدية ألدوات السعر العائ. بشكل دور  لتعكس التحركات في أسعار الفائدة بالسوقم
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                                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                        2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 )يتبع( م السياسات المحاسبية اليامة3
 

  (   احتسا  الفوائد وااليرادات )يتبع(
 
 تكلفة المطفأة والقيمة الدفترية اإلجماليةال

إن "التكلفة المسفأة" لألصل المالي أو األلتزا. المالي هي المبلغ ال.  يت. عنده قياس األصل المالي أو االلتزا. المالي عند 
ا مبالغ السداد الرئيسية، زائد أو ناقص االسفاء المتراك. باستخدا. سريقة الفائدة الفعلية الى الفرق  الثبات المبدئي ناقص 

بين تلك المبلغ األولي ومقدار االستحقاق ، بالنسبة للموجودات المالية، معدلة الى مخصص خسائر االئتمان المتوقع )أو 
 (م2018يناير  1مخصص انخفاض القيمة قبل 

 
مخصص خسارة ائتمان  ألصل المالي قبل تعديل أ لإن "القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي" هي التكلفة المسفأة 

 متوقعم
 

 2018يناير  1السياسة المسبقة قبل  -إيرادات الفوائد والتكاليف 
 

 يت. إثبات إيرادات ومصروفات الفوائد على أساس االستحقاق باستخدا. سريقة معدل الفائدة الفعليم
 

مستقبلية ختل العمر المتوقع إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل ال.  يقو. بالضبس بتخفيض التدفقات النقدية ال
للموجودات أو المسلوبات المالية أو، عند االقتضاء، فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي أو المسلو م 
إن تسبيق سريقة معدل الفائدة الفعلي له تأثير على االعتراف بإيرادات الفوائد ومصاريف الفوائد بالتساو  بما يتناس  

غ المستحق ختل الفترة حتى االستحقاق أو السدادم عند احتسا  معدل الفائدة الفعلي ، يت. تقدير التدفقات النقدية مع المبل
 مع األخ. في االعتبار جميع الشروس التعاقدية لألداة المالية ولكن مع استبعاد خسائر االئتمان المستقبليةم

 
 الدخل من بيع السلع وتوفير الخدمات (2

 2018يناير  1قة من السياسة المسب
يت. فيه نقل السيسرة على البضائع إلى العميل ، أ   ال.  وقتالتتحقق إيرادات بيع البضائع )السيارات وقسع الغيار( في 

 عندما يت. تسلي. البضائع إلى العميل وقبولهم
 

إيرادات خدمات صيانة وإصتح بالقيمة العادلة للمقابل المستل. أو المستحقم تتألف اإليرادات من  اليراداتيت. قياس ا
وصيانة السياراتم يت. االعتراف باإليرادات مع مرور الوقت عندما يت. تقدي. الخدمات ، بشرس وجود دليل شامل على 

 وجود ترتي  ، يت. تحديد الرسو. الجمركية / المعدالت أو يمكن تحديدها وتكون قابلية التجميع مؤكدة بشكل معقولم
 

رادات من العقارات االستثمارية والسيارات المستأجرة بموج  عقد إيجار تشغيلي على مدى فترة عقد يت. اإلعتراف باإلي
مع التضخ. العا.  ترتفعاإليجار / الخدمة على أساس القسس الثابت على مدى فترة اإليجار، إال إ.ا كانت اإليجارات 

 يائيمالتحصيل النالمتوقع ، باستثناء ما إ.ا كان هناك عد. التأكد من 
 

 2018يناير  1السياسة المسبقة قبل 
 

يت. قياس االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستل. أو المستحق القبض، بالصافي بعد الخصومات، وتمثل المبالغ 
المستحقة عن السلع الموردة أو الخدمات المنجزةم تعترف المجموعة باإليرادات عندما يت. تحويل المخاسر اليامة 

، ويمكن تقدير التكاليف المرتبسة والعائد محتمت  الملكية إلى العميل، ومن المحتمل أن يكون استرداد المقابل ومنافع 
 المحتمل للسلع بشكل موثوق، وال توجد مشاركة إدارية مستمرة مع السلع ، يمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوقم
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 بآالف الدنانير البحرينية                                                               2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 حاسبية اليامة )يتبع(م السياسات الم3

 
  (   احتسا  الفوائد وااليرادات )يتبع(

 
 فيما يلي المعايير المحددة لكل نشاس من أنشسة المجموعة:

 
 فاتورة ويحق للعميل امتتك البضائع ؛إصدار الأ( يت. إثبات الدخل من مبيعات السيارات وقسع الغيار عند 

 ح عند تقدي. الخدمة ؛ و ( يت. إثبات الدخل من خدمات الصيانة واإلصت
 ج( يت. إثبات اإليرادات من مسالبات الضمان عندما يت. تقدي. ه.ه الخدمات إلى العمتء بموج  التزامات الضمان ؛ و

 د( يت. اإلقرار بإيرادات اإليجار من تأجير السيارات على أساس القسس الثابت على مدى فترة اإليجارم
ن األراضي عندما يحق للعميل االستحوا. على األرض التي عادة ما تكون عند تسلي. هـ( يت. إثبات الدخل من بيع مخزو

 صك الملكية إليهم
 و( يت. إثبات إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية كإيرادات على أساس القسس الثابت على مدى فترة عقد اإليجارم

 
 الرسو. والعموالت (3

ا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي على أصل مالي يت. إدراج إيرادات الرسو. والعموالت و المصروفات التي تعتبر جزء 
 أو التزا. مالي في قياس معدل الفائدة الفعليم

 
بمرور الوقت عند  -بما في .لك رسو. القروض وخدمة الحسابات  -يت. االعتراف بإيرادات الرسو. والعموالت األخرى 

 إجراء الخدمات .ات الصلةم
 

 األجنبية الت وأرصدة العمالتمعام (  ج

تدون المعامتت التي تت. بالعمتت األجنبية بالدينار البحريني وفقا  ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعاملةم 
إلى الدينار البحريني بسعر  بيان المركز الماليتحول الموجودات والمسلوبات المالية بالعمتت األجنبية في تاريخ 

األرباح والخسائر من فرق صرف العمتت هي الفرق بين التكلفة المسفأة بالعملة  في .لك التاريخم الصرف السائد
األساسية كما في بداية السنة بعد تعديليا بأسعار الفائدة الفعلية والمدفوعات ختل السنة وبين التكلفة المسفأة بالعملة 

 السنةم األجنبية بعد تحويليا بأسعار صرف الفائدة كما في نياية
 

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

ت. احتسا  فروق اعادة تحويل العملة ي . تحويليا باستخدا. اسعار الصرف في تاريخ المعاملةم بالعمتت األجنبية يت
 والخسارةمأاالجنبية في بيان الدخل 

 
 د(  الموجودات والمطلوبات المالية

 المبدئي عتراف والقياس( اال1
سلفيات إلى العمتء وال.م. التجارية تتكون األدوات المالية للمجموعة بشكل أساسي من أرصدة لدى البنوك والقروض وال 

المالية المشتقة والسح  على المكشوف من البنوك وال.م. التجارية وال.م. الدائنة  ألدواتالمدينة وال.م. المدينة األخرى وا
ت فيهم في التاريخ ال.  نشأ ياتوالسندات الصادرة والقروض البنكيةم تقو. المجموعة مبدئي ا بإثبات القروض والسلفألخرى ا

 ألحكا.مبدئي ا في تاريخ المتاجرة ، وهو التاريخ ال.  تصبح فيه المجموعة سرف ا في ا الخرىالمالية ا ألدواتيت. إثبات جميع ا
 متداةالتعاقدية ل
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                                               2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 م السياسات المحاسبية اليامة )يتبع(3
 

 د(  الموجودات والمسلوبات المالية )يتبع(
 

 التصنيف والقياس الالحق  (2
 2018يناير  1السياسة المسبقة من  -األصول المالية 

عند االحتسا  المبدئي، يت. تصنيف األصل المالي كأصل مالي مقاس كالتالي :بالتكلفة المسفأة؛ بالقيمة العادلة من ختل 
أوراق حقوق الملكية؛ أو بالقيمة العادلة  –اآلخر أدوات الدين؛ بالقيمة العادلة من ختل الدخل الشامل  –الدخل الشامل اآلخر 

 من ختل الربح أو الخسارةم

ال يت. إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االحتسا  المبدئي، إال إ.ا قامت المجموعة بتغيير نمو.ج عمل إدارة الموجودات 
ثرة في اليو. األول من الفترة األولى للتقرير المالي الماليةم وفي ه.ه الحالة، يت. إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأ

 ال.  يتبع التغيير في نمو.ج العملم

يت. قياس األصل المالي بالتكلفة المسفأة إ.ا كان يستوفي الشرسين التاليين، ول. يكن مصنفا  بالقيمة العادلة من ختل الربح أو 
 الخسارة:

 إلى االحتفاظ بالموجودات لقبض تدفقات نقدية تعاقدية؛ و إ.ا كان يت. االحتفاظ به ضمن نمو.ج عمل ييدف  

  إ.ا كانت شروسه التعاقدية تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ محددة، والتي تعتبر فقس مدفوعات المبلغ األصلي والفوائد
 على المبلغ األصلي القائ.م

 
 تقييم نموذج العمل:

ل.  يحتفظ فيه باألصل المالي على مستوى المحفظة، ألن .لك يعكس تقو. المجموعة بعمل تقيي. ليدف نمو.ج العمل ا
السريقة التي تدار بيا األعمال، وتقدي. المعلومات لإلدارة بشكل أفضلم تشمل  المعلومات التي يت. النظر فييا ما يلي: )يرجى 

 :أدناه( اختيار ما ينسبق على العميل، أو إضافة تقييمات أخرى إ.ا ل. تكن موجودة  في القائمة

  السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة، وعمل ه.ه السياسات فعليا م ويشمل ه.ا ما إ.ا كانت استراتيجية اإلدارة ترّكز على
اكتسا  إيرادات الفوائد التعاقدية، مع االحتفاظ بمحفظة خاصة لمعدالت الفوائد، ومسابقة فترات الموجودات المالية مع 

 قة أو التدفقات النقدية للخارج المتوقعة، أو تحقيق التدفقات النقدية من ختل بيع األصولم فترات المسلوبات .ات العت

 كيف يت. تقيي. أداء المحفظة، ورفع التقارير عنيا إلى إدارة المجموعةم 

 المخاسر التي تؤثر على أداء نمو.ج العمل )والموجودات المالية المحتفظ بيا ضمن .لك النمو.ج( وكيف يت. إدارة 
 والتعامل مع ه.ه المخاسرم      

  كيف يت. تعويض ومكافأة المدراء، على سبيل المثال، ما إ.ا كانت المكافآت تستند على القيمة العادلة للموجودات المدارة
 أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة

   .ه المبيعات، والتوقعات بخصوص وتيرة وحج. وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة، وأسبا  ه
 أنشسة البيع المستقبليةم

 
 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد :

ألغراض ه.ا التعريف، يت. تعريف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االحتسا  المبدئيم تعرف "الفائدة"  
القيمة الزمنية للنقود، وللمخاسر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائ. ختل فترة معينة من الزمن،  على أنيا مقابل

ولمخاسر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )على سبيل المثال، مخاسر السيولة، والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة ليام. 
 الربحم

عاقدية هي فقس مدفوعات األصل والفوائد، تأخ. المجموعة باالعتبار الشروس التعاقدية لتقيي. ما إ.ا كانت التدفقات النقدية الت
لألداةم ويشمل ه.ا تقيي. ما إ.ا كان األصل المالي يحتو  على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية 

 مجموعة تأخ. ما يلي في االعتبار:التعاقدية بحيث ال تستوفي ه.ا الشرسم عند عمل ه.ا التقيي.، فإن ال

 األحداث السارئة، التي من شأنيا تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية؛ 

 الشروس التي قد تعدل سعر الكوبون التعاقد ، بما فييا ميزات السعر المتغير، والدفع المسبق والتمديد؛ 

 لنقدية التعاقدية من موجودات محددة )على سبيل المثال، ميزات الشروس التي تحد من مسالبة المجموعة على التدفقات ا
 عد. الرجوع(م
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 م السياسات المحاسبية اليامة )يتبع(3
 

 د(  الموجودات والمسلوبات المالية )يتبع(
 

مدفوع مقدما  يمثل بشكل جوهر  مبالغ تتفق ميزة الدفع المسبق مع معيار مدفوعات األصل والفائدة ال غير، إ.ا كان المبلغ ال
غير مسددة لمبلغ األصل والفائدة على المبلغ األصلي القائ.، وال.  قد يشمل مبلغ تعويض إضافي معقول مقابل إنياء العقد 

الميزة في وقت مبكرم باإلضافة ل.لك، بالنسبة للموجودات المالية المشتراة بخص. أو عتوة على المبلغ التعاقد  اإلسمي، فإن 
التي تسمح أو تتسل  الدفع المسبق بمبلغ يمثل بشكل جوهر  المبلغ التعاقد  اإلسمي زائدا  الفائدة التعاقدية المستحقة )لكن 
غير المدفوعة( )والتي قد تشمل أيضا  مبلغ تعويض إضافي معقول مقابل إنياء العقد في وقت مبكرم( يت. التعامل معيا على 

 معيار، إ.ا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير جوهرية عند االحتسا  المبدئيمأنيا متوافقة مع ه.ا ال
 

  القياس التحق، واألرباح والخسائر
 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
ض التكلفة يت. قياس ه.ه الموجودات الحقا  بالتكلفة المسفأة باستخدا. سريقة معدل الفائدة الفعليم خسائر انخفاض القيمة تخفّ 

المسفأةم يت. احتسا  دخل الفوائد، وأرباح وخسائر صرف العمتت األجنبية، وانخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارةم 
 أ  ربح أو خسارة من إلغاء االحتسا  يت. احتسابه في الربح أو الخسارةم 

 
 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  -األصول المالية 
المقدمة إلى  يات" ويت. قياسيا بالتكلفة المسفأةم القروض والسلفياتصنيف أصوليا المالية كـ "قروض وسلفتقو. المجموعة بت

العمتء هي أصول مالية غير مشتقة .ات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشس ، وال تنو  المجموعة 
مبدئي ا بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعاملة المباشرة  ياتض والسلفالبيع على الفور أو على المدى القري م يت. إثبات القرو

ا مخصص االنخفاض في القيمةم  المتزايدة ، ويت. قياسيا الحقا  بالتكلفة المسفأة باستخدا. سريقة معدل الفائدة الفعلي ، ناقص 
 

ا مخصص االنخفاض في القيمةم يت. إثبات ال.م. التجارية المدينة مبدئيا  بالقيمة العادلة وتقاس الحقا ب التكلفة المسفأة ، ناقص 
 يةمردلفدة اصرألاجعة رامس ساأعلی ر لخسائاقيمة ض نخفاص امخصد يدتح. يت
 

 التصنيف والقياس الالحق والمكاسب والخسائر -المطلوبات المالية 
رم يت. لخسائح أو ابارألل اختن لة مدلعاامة بالقية أو فأسلماجة بالتکلفة درلمالقيمة س اساألمالية علی ت اباولسلمف اتصني. يت

قياس المسلوبات المالية الحقا بالتكلفة المسفأة باستخدا. سريقة الفائدة الفعليةم يت. إثبات مصاريف الفوائد ومكاس  وخسائر 
ا في الربح   أو الخسارةمصرف العمتت االجنبية في الربح أو الخسارةم أ  ربح أو خسارة في عد. التحقق يت. إدراجه أيض 

 
 ( إلغاء االحتساب3

 األصول المالية
تقو. المجموعة بإلغاء احتسا  الموجودات المالية عندما ينتيي حق استت. التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما 

ائد الملكيرة بشركل تقو. المجموعة بتحويل الحق في استت. التدفقات النقدية من ختل معاملة يت. فييا نقل جميع مخاسر وعو
جوهر ، أو ل. يت. نقل أو إبقاء جميع مخاسر وعوائد الملكية الجوهرية للموجودات، وال تحتفظ بالسيسرة على الموجودات 

 الماليةم 
 

 االلتزامات مالية

كمررا تقررو.  تقررو. المجموعررة بإلغرراء احتسررا  المسلوبررات الماليررة عنررد الوفرراء بااللتزامررات التعاقديررة أو إلغائيررا أو انتيائيررام
المجموعررة بإلغرراء احتسررا  المسلوبررات الماليررة عنررد تعررديل شررروسيا، والترردفقات النقديررة لتلتررزا. المعرردل مختلفررة بصررورة 

 جوهرية، وفي ه.ه الحالة يت. احتسا  التزا. مالي جديد بالقيمة العادلة بناء  على الشروس المعدلة
 

فرق بين القيمة الدفترية المسفأة والمبلغ المدفوع )بما في .لرك األصرول عند إلغاء احتسا  االلتزا. المالي، يت. احتسا  ال
 غير النقدية المحولة، أو المسلوبات المفترضة( في الربح أو الخسارةم
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 ( المقاصة4

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

 
 النخفاض في القيمة( قياس ا5

 موجودات مالية غير مشتقة  .1
 

 2018يناير  1السياسة المطبقة من 
 

 أدوات مالية
لمجموعة . اتقوةم فأسلمالمقاسة بالتکلفة المالية ول المتعلقة باألصا المتوقعةر لخسائت امخصصاد يدعة بتحولمجمو. اتق
داد لتي لم تزالبنكية ة اصدرألء اباستثنا، خسائر المتوقعة مدى الحياةلاقيمة و  لخسائر بمبلغ يسات امخصصاس بقيا

 مليوألالتسجيل امنذ ظ بشكل ملحون الئتماامخاطر 

يت. قياس مخصصات الخسائر لل.م. التجارية المدينة وموجودات العقود دائما  بمبلغ يساو  الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 لمدى الحياةم

 
عند تحديد ما إ.ا كانت المخاسر االئتمانية لألصل المالي قد زادت كثيرا  من. االحتسا  المبدئي عند تقدير الخسائر 

مانية المتوقعة، تأخ. المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، و.ات عتقة ومتوفرة بدون أ  تكاليف أو جيد االئت
ال داعي ليام ويشمل .لك كت  من المعلومات والتحليتت الكمية والنوعية، بناء على الخبرات السابقة المجموعة، والتقيي. 

 التسلعيةم االئتماني المسلع، بما في .لك المعلومات
 

 60أن المخاسر االئتمانية على األصل المالي قد ارتفعت كثيرا ، إ.ا تجاوزت مدة استحقاقه أكثر من تفترض المجموعة 
 يوما   بالنسبة لبساقات االئتمان  م 30يوما   بالنسبة للقروض و

 
 تعتبر الشركة/المجموعة/البنك أن األصل المالي في حالة تعثر إ.ا:

 ل أن يقو. المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، بدون اللجوء للمجموعة لخسوات من غير المحتم
 مثل تسييل األداة المالية )إن ت. االحتفاظ بأ  منيا( 

  يوما م  90الموجودات المالية مستحقة ألكثر من 
 

قعة الناتجة من جميع إحتماالت حاالت التعثر على الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتو
 مدى العمر االفتراضي لألداة الماليةم

 
الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر شيرا  هي الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من إحتماالت حاالت 

 12ترة أقصر، إ.ا كان العمر االفتراضي للمتوقع أقل من شيرا  بعد تاريخ نياية السنة )أو لف 12التعثر المحتملة ختل 
 شيرا (م 

 
أقصى فترة يت. أخ.ها باالعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض 

 ختليا المجموعة للمخاسر االئتمانيةم
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 قروض وسلفيات - قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانيةم يت. قياس الخسائر االئتمانية بالقيمة الحالية لجميع 

النقدية )أ  الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا  للعقد، والتدفقات النقدية  العجوزات النقدية لجميع العجوزات
 التي تتوقع المجموعة استتميا(م

 
 بسعر الفائدة الفعلي لألصل الماليم خسائر االئتمان المتوقعةيت. خص. 

 تغيرات التالية:هي هيكل المصسلحات للم خسائر االئتمان المتوقعةالمدختت الرئيسية في قياس 
 ؛ خلف عن السداداحتمالية الت• 
 ؛ الخسائر المتوقعة في حالة حدوث تخلف عن السداد• 
 معند حدوث تخلف عن السدادالتعرض • 
 

وتستمد ه.ه المعلومات عموما من نما.ج إحصائية مسورة داخليا والبيانات التاريخية األخرىم يت. تعديليا لتعكس 
 وضح أعتهممعلومات تسلعية كما هو م

 
تقديرات احتمالية التخلف عن السداد هي تقديرات في تاريخ معين، والتي يت. حسابيا على أساس نما.ج التقيي. 
اإلحصائية، ويت. تقييميا باستخدا. أدوات تصنيف مصممة وفق ا لمختلف فئات األسراف المقابلة والتعرضاتم تستند ه.ه 

ن يمک، متاحةون حيثما تکة داخلي ا والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعيةم والنما.ج اإلحصائية إلى البيانات المجمع
رةم إ.ا قا. السرف لکبيت اکارلشن امظراء للنص احتمالية التخلف عن السداد الستختوق لست ابيانادا. ستخايضا  أ

التخلف عن السداد المرتبسم المقابل أو التعرض بالتنقل بين فئات التصنيف، فإن ه.ا سيؤد  إلى تغيير في تقدير احتملية 
يت. تقدير تكاليف احتمالية التخلف عن السداد بالنظر في آجال االستحقاق التعاقدية للتعرض ومعدالت الدفع المسبق 

 المقدرةم
 

عة ولمجمو. اتقالخسائر المتوقعة في حالة حدوث تخلف عن السداد هو حج. الخسارة المحتملة إ.ا كان هناك تقصيرم 
درةم لمقسراف األد اضت الباسللمرداد الستت االديخ معرعلی تاء بنائر المتوقعة في حالة حدوث تخلف بتوقع الخسا

تنظر نما.ج الخسائر المتوقعة في حالة حدوث تخلف في الييكل والضمان وأقدمية المسالبة وصناعة السرف المقابل 
ا ال يتجزأ من األصل الماليم ي ت. إعادة تقيي. تقديرات الخسائر المتوقعة في وتكاليف استرداد أ  ضمانات تعتبر جزء 

حالة حدوث تخلف لمختلف السيناريوهات االقتصادية، وإلقراض العقارات، لتعكس التغيرات المحتملة في أسعار 
 العقاراتم يت. احتسابيا على أساس التدفق النقد  المخصو. باستخدا. معدل الفائدة الفعلي كعامل الخص.م

 
التعرض وث تخلف عن السداد التعرض المتوقع في حالة التخلف عن السدادم تستمد المجموعة حد دتمثل التعرض عن

من التعرض الحالي للسرف المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به  عن حدوث تخلف عن السداد
ي هو إجمالي قيمته الدفتريةم من أصل مال التعرض عند حدوث تخلف عن السدادبموج  العقد بما في .لك اإلسفاءم إن 

على المبلغ المسحو ،  يشتمل التعرض عند حدوث تخلف عن السدادبالنسبة إللتزامات اإلقراض والضمانات المالية، 
باإلضافة إلى المبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبيا بموج  العقد، والتي يت. تقديرها بناء  على المتحظات 

من  التعرض عند حدوث تخلف عن السدادت المستقبليةم بالنسبة لبعض األصول المالية، يت. تحديد التاريخية والتوقعا
 ختل وضع مجموعة من نواتج التعرض المحتملة في نقاس زمنية مختلفة باستخدا. تقنيات السيناريو واإلحصاءم
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 مبسط(:الالذمم المدينة )النهج  -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
لتي تشتمل ، وايين دلفرء العمتالمدينة من اللذمم س خسائر االئتمان المتوقعة لمجموعة مصفوفة مخصصة لقيا. اتستخد
 ةملصغيرة اصدرألامن ا  جدد كبير على عد

 
على أساس ’roll rate (Net-flow)‘)صافي التدفق(" التدحرج معدالت الخسارة باستخدا. سريقة "معدل  تُحس 
م استرجاع خسائر يت. بواسسة تسور ال.م. المدينة ختل مراحل التخلف المتعاقبة في اعمار ال.م. المدينة احتمال

تعرضات على اساس خصائص مخاسر لمعدالت التسور تحس  منفصلة ل مسابات معدالت الخسائر التاريخيةتحا
   اللئتمان 

 
معدالت الخسارة تستند إلى تجربة خسارة االئتمان الفعلية على مدى السنوات الخمس الماضيةم يت. تعديل ه.ه المعدالت 
لتعكس الفروق بين الظروف االقتصادية ختل الفترة التي ت. ختليا جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية وعرض 

م يعتمد التعديل المستقبلي لمعدالت الخسارة على لل.م. المدينةالمجموعة لألوضاع االقتصادية على مدى العمر المتوقع 
 بساقة نقاس نوعية التي تعالج وجية نظر اإلدارة حول الظروف االقتصادية والتجارية المستقبلية

 
 النقدية وأرصدة البنوك )النهج العام( -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

شيرا ويعكس فترات االستحقاق  12ت. قياس انخفاض قيمة النقد والنقد المعادل على أساس الخسارة المتوقعة لمدة 
ت لتصنيفاالی دا  إتناسامنخفضة ن ئتماسر اييا مخادلدل لمعاد النقواا دهنقأن عة ولمجمرى اتالقصيرة للتعرضاتم 

 لمقابلةمسراف اجية لألرلخااالئتمانية ا
 

 أصول مالية متعثرة
م يعتبر األصل متعثرةفي تاريخ كل تقرير، تقو. المجموعة بتقيي. ما إ.ا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المسفأة 

النقدية المستقبلية المقدرة لألصل الماليم تتضمن " عند وقوع حدث أو أكثر ، له تأثير ضار على التدفقات متعثراالمالي "
 البيانات التالية التي يمكن متحظتيا: متعثرةاألدلة على أن األصل المالي .و قيمة إئتمانية 

 

 صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ 

  ؛يوما   90خرق العقد مثل التخلف عن السداد أو تجاوز 

 مجموعة بشروس ال تعتبرها المجموعة غير .لك؛إعادة هيكلة قرض أو سلفة من قبل ال 

 من المحتمل أن يدخل المقترض في اإلفتس أو إلى إعادة تنظي. مالي أخرى؛ أو 

  بسب  الصعوبات الماليةمللضمان اختفاء سوق نشس 
 

 عرض خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
 ة بالتكلفة المسفأة من إجمالي القيمة الدفترية لألصولميت. خص. مخصصات الخسائر للموجودات المالية المقاس

 
 الشطب

تقو. المجموعة بشس  إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية )إما كليا  أو جزئيا (، عندما ترى أنه ال توجد أسس 
ن المبالغ المشسوبة يمكن ا تتوقع المجموعة أ  استردادات جوهرية من المبالغ المشسوبةم ومع .لك، فإم واقعية لتسترداد

 أن تخضع إلجراءات تنفي.ية بغرض االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقةم
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 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 
 

 ض ودفعات مقدمة للعمالءقرو
 

دث حدوث عي علی حوضومل ليك دناون هما يکدبالقيمة عنرة متأثودات جوکمفيات لسلروض والقاعة ولمجمر اتعتب
لم إن الدليل ألصن المستقبلية ماية ريدلتقاية دلنقت افقادلتاعلی ر له تأثيرة لخسادث احوئي دلمبق التحقث أن احيرة خسا

السلفيات قد انخفضت قيمتيا يمكن أن تشمل صعوبة مالية كبيرة للمقترض، أو التخلف الموضوعي على أن القروض و
عن السداد، أو التخلف عن السداد من جان  المقترض، وإعادة هيكلة القرض، وداللة على أن المقترض سيدخل في 

 اإلفتسم
 

القروض  فرد أو بشكل جمعي. تقو. المجموعة بعمل تقييم يابت وجود دليل موضوعي النخفاض قيمة القروض بشكل
  السلفيات التي لم تنخفض قيمتيا بشكل محدد يتم عمل تقييم جماعي لتنخفاض في القيمه التي لم يتم التعرف علييا.

 
ا لتتجاهات التاريخية الحتمال التخلف عن السداد، وتوقيت  عند تقيي. االنخفاض الجماعي، تستخد. المجموعة نمو.ج 

خسارة المتكبدة، مع تعديليا لحك. اإلدارة فيما إ.ا كانت شروس االئتمان االقتصاد  الحالية بحيث االسترداد ومقدار ال
تكون الخسائر الفعلية أكبر أو أقل مما اقترحه النمو.ج التاريخيم يت. قياس المعدالت االفتراضية ومعدالت الخسارة 

 قابل النتائج الفعلية لضمان أنيا تظل مناسبةموالتوقيت المتوقع لعمليات االسترداد المستقبلية بشكل منتظ. م
 

يت. قياس خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات على أنيا الفرق بين القيمة الدفترية لألصل المالي والقيمة الحالية 
انخفاض عتراف بخسائر الللتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بأسعار الفائدة الفعلية األصلية لألصلم يت. ا

 مياتباح أو الخسائر وتظير في مخصص مقابل القروض والسلفألرالقيمة في ا
  

م إ.ا بانخفاض قيمة القرض، يت. شس  القرض مقابل المخصص المتعلق لتستردادهناك احتمال واقعي  ال يكونعندما 
قع ث وموضوعية بحدرة ومرتبطا  بصض النخفان ايكوأن يمكن ، والحقة ة لقيمة في فترض انخفارة انخفض مبلغ خساا

يت. إثبات لمخصصم   اتعديل حسال لمحققة سابقا  من ختالقيمة ض انخفارة ايتم عكس خسا، لقيمة ض انخفاابعد تحقق 
  مبلغ االنعكاس في الربح أو الخسارةم

 
 الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى 

ث. تقاس بالقيمة المسفأة، مخصوما منيا مخصص انخفاض يت. احتسا  ال.م. التجارية بصورة أولية بالقيمة العادلة، و
 القيمةم يت. احتسا  مخصص انخفاض قيمة األرصدة المشكوك في تحصيليا بعد مراجعة كل رصيد على حدهم 

 
 (  المخزونهـ

 سريقة بموج  الغيار قسع تكلفة تحديد 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 أخرى مصاريف وأية الجمارك

 استردادها، أييما أقلماألراضي المحتفظ بيا بالتكلفة أو القيمة الممكن 
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   (  عقارات ومعداتو

  االحتسا 

تظير العقارات والمعدات بالتكلفة مسروحا  منيا االسرتيتك المترراك. وأ  خسرارة ناتجرة عرن انخفراض قيمرة الموجروداتمتت. 
يت. تعرديل القيمرة موجودات وعمرها االفتراضي في تاريخ المركز المالي ويت. تعديليا إ.ا تسل  .لكم مراجعة القيمة الباقية لل

 القيمة المقدرة القابلة لتسترداد إ.ا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتيا القابلة لتسترداد المقدرةم الدفترية الى
 

  االستيتك
العمرر  احتسرا  اسرتيتك علرى األرضم م ال يت. صلأ لكل االفتراضي العمر حس  الثابت القسس بسريقة يحتس  االستيتك

  اإلفتراضي المتوقع لتصول فيو ما يلي :
 

  سنة 35  – 15    المباني
 سنوات 6 - 3   والمعدات األثاث والتركيبات

 سنوات  4   المملوكة السيارات
 سنوات 6 -4   ؤجرةمالسيارات ال

 
 تثماريةعقارات اس  ( ز

االستثمار العقار  عبارة عن عقارات تحتفظ بيا الشركة إما للحصول دخل إيجار  متكرر أو لزيادة رأس المال أو اإلثنين 
معا  على حد سواء، وال يت. عرضيا للبيع في إسار النشاس التجار  االعتياد  للشركةم وال يت. استخداميا في انتاج أو توريد 

 راض إداريةم يت. قياس االستثمارات العقارية بسعر التكلفة ناقصا االستيتكمالسلع أو الخدمات أو ألغ
 

 االستيتك 
االفتراضي  الثابت على مدى العمر على أساس القسسأو الخسارة  في بيان الدخل االستثماريةالعقارات  يت. تحميل استيتك

 كما يلي: للعقارات االستثمارية وال يت. احتسا  االستيتك على األراضيم العمر االفتراضي  للعقارم
 

 سنة 35 – 15 المباني
 سنوات 4 والمعدات األثاث والتركيبات

 
 (  تكاليف االقتراضح

يت. رسملة تكاليف اإلقراض المرتبسة مباشرة بشراء أو بناء أو تأسيس أصل مؤهلم يت. احتسا  تكاليف االقتراض األخرى 
 تنشأ فييام  في بيان الدخل أو الخسارة في السنة التي

 
 أرباح األسهم (  ط

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

 اإلصدار وعالوة القانوني االحتياطي  ( ي

 استقساع كحد يت. ،2001البحريني لسنة  التجارية الشركات قانون ألحكا.  ووفقا للشركة األ. األساسي النظا. ألحكا. سبقا
المال )وتستثنى  رأس من % 50االحتياسي  ه.ا يبلغ حتى القانوني االحتياسي إلى وتحويله األرباح صافي من %10 أدنى

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

دينار بحريني  4,282اإلصدار البالغة  صافي عتوة ت. إضافة ،2001البحريني لسنة  التجارية لشركاتا قانون ألحكا. وفقا
أسي.  سرح من بحريني كصافي المصروفات المحصلة دينار 21,010ومبلغ  1993المحصلة من االكتتا  العا. في عا. 

 إلى االحتياسي القانونيم 2009حقوق أفضلية التي ت. سرحيا في أكتوبر 
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 (  االحتياطي العام ك

سبقا  ألحكا. النظا. االساسي للشركة ومقترحات مجلس اإلدارة يت. تحويل مبالغ محددة إلى االحتياسي العا.م ال توجد أ  
 قة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنو متت. التخصيصات بعد مواف  قيود تحد من توزيع االحتياسي العا.م

 
 (  احتياطي التبرعات ل

بناء على توصية مجلس اإلدارة، يت. تحويل مبلغ من أرباح السنة إلى ه.ا االحتياسي، وال.  يمثل المبلغ غير الملتز. به 
 ومخصص التبرعات واألعمال الخيرية بعد موافقة المساهمينم

 
 (  رأس المالم

 . العادية األسي

 يت. احتسا  التكاليف اإلضافية المرتبسة بشكل مباشر بإصدار األسي. العاديةم كحقوق ملكية األسي. العادية تصنف
 حقوق الملكيةم كاستقساع من

 
 أسي. خزينة

ت. يت. تخفيض حقوق الملكية بتكلفة أسي. الشركة المعاد شرائيا والمصاريف المتعلقة بيا وتظير كأسي. مستردة حتى ي
 إلغاؤهام وفي حالة بيعيا أو إعادة إصدارها الحقا  يت. احتسا  األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكيةم

 
 (  تحوط التدفقات النقديةن

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

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

العادلة لألدوات المالية المشتقة المعينة كأداة مالية لتغسية الت.ب.بات في التدفقات النقدية والفعالة بالنسبة للمخاسر المحيسة 
ق المساهمين كبند منفصلم يت. احتسا  األرباح ب.لك في بيان الدخل الشامل اآلخر ويعرض في احتياسي التغسية في حقو

والخسائر غير المحققة في بيان الدخل الشامل اآلخر كموجودات أخرى أو مسلوبات أخرى في بيان المركز الماليم يت. 
 ح.ف الجزء الفعلي من الربح أو الخسارة لألدوات المشتقة المحتسبة من الدخل الشامل اآلخر ويضمن في الربح أوالخسارة
في نفس الفترة حيث أن التدفقات النقدية المغساة تؤثر على الربح والخسارة في بيان الدخل الشامل اآلخر كبند تحوسم أما 
بالنسبة لمعامتت التحوس غير المؤهلة لمحاسبة التحوس، فإن أ  مكاس  أو خسائر ناتجة عن تغيرات في القيمة العادلة 

 لربح أو الخسارةم ألداة التحوس ترحل مباشرة إلى بيان ا
 

عندما ال تستوفي أداة التحوس شروس محاسبة التحوس أو عند االنتياء أو البيع أو اإلنياء أو التنفي. أو تبدل التعيين وعندها 
تتوقف محاسبة التحوسم تبقى األرباح أو الخسائر المتراكمة في بيان الدخل الشامل اآلخر والمعروض في احتياسي التحوس 

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

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

الحاالت األخرى يت. تحويل المبالغ المحتسبة في بيان الدخل الشامل في الربح والخسارة في نفس الفترة التي يؤثر فييا البند 
 المغسى على الربح والخسارةم
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 ات غير المالية (  انخفاض القيمة للموجودس

( في نياية كل عا. لتحديد دالئل انخفاض القيمة والتي إن ـه3تت. مراجعة القيمة الدفترية للموجودات المالية )إيضاح رق. 
وجدت يتحدد بموجبيا تقدير قيمة الموجوداتم وتحتس  خسائر انخفاض القيمة إ.ا فاقت القيمة الدفترية أل  أصل من 

 مربح أو الخسارةالناتجة عن تحديد االنخفاض، وتسجل ه.ه الخسائر في بيان ال األصول قيمتيا التقديرية
 

 التأمينية  المنافع تكاليف  (ع

 للتأمين العامة الييئة أنظمة حس  تغسيتيا يت. البحرينيين بالموظفين الخاصة األخرى االجتماعية والحقوق التقاعد حقوق ان
الروات م  من ثابتة مئوية نسبة أساس على والعاملين المجموعة من شيرية كاتاشترا تحصيل بموجبيا يت. والتي االجتماعي

حقوق  - (19) الدولي إلعداد التقارير المالية رق.لمعيار حس  ا مساهمة محددة مثلتاشتراك المجموعة في ه.ه الخسة، 
 معند استحقاقيا كمصروفالموظفين وتسجل ه.ه االشتراكات 

 
 البحريني العمل قانون لنصوص وفقا   الخدمة نياية مكافأة المدة محددة عمل بعقود يعملون ينال. ألجان ا الموظفون يستحق
 افتراض على واحتسابيا االلتزامات لي.ه مخصص احتسا  ت.وياألخرىم  والعتوات والروات  الخدمة مدة أساس على
المعيار الدولي منافع محددة حس  خسة  مخصص االستحقاقاتويمثل م المركز المالي بتاريخ الموظفين جميع خدمات إنياء

 حقوق الموظفينم - )19(إلعداد التقارير المالية رق. 
 

 خطة توفير الموظفين  (ف

 تصل الى  بنسبةالمجموعة برنامج توفير اختيار  للموظفين وال.  من ختله يساه. الموظفون و المجموعةيتوفر لدى 
على المبلغ التراكمي لإلدخارم في  فائدة سنوية حاليا   ٪4.5حتسا  معدل شيرية ثابتة من مرتبات الموظفين م يت. ا 10%

حالة االستبعاد او التقاعد أو الوفاة، يستحق الموظف المساهمة الكاملة له / ليا وحصة مساهمة المجموعة وجميع الفوائد 
 المكتسبة على أساس سنوات الخدمةم

 
 (  ذمم تجارية دائنة وأخرىص

 ارية دائنة وأخرى بالقيمة العادلة وتقاس الحقا  بالقيمة المسفأةم.م. تجيت. تسجيل ال
 

 (  القروض ألجل والسندات الصادرةق

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

 
 مه (  النقد وما في حكر

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وأرصدة غير مقيدة والودائع لدى البنوك التي تستحق ختل ثتثة أشير أو 
أقل من تاريخ االستحوا.، والتي تخضع لمخاسر التغيرات الغير جوهرية في القيمة العادلةم لغرض بيان التدفقات النقدية 

 مه كصافي من النقد المقيد والسح  على المكشوفمالموحد، يت. عرض النقد وما في حك
 

 (  العائد لكل سهمش
تقد. المجموعة معلومات عن الربح األساسي لحاملي األسي. العادية، ويحتس  حصة السي. من األرباح األساسية بتقسي. 

موزون لعدد األسي. العادية صافي الربح أو الخسارة للفترة العائد إلى حملة األسي. العادية للشركة األ. على المعدل ال
 يت. تحديد العائد المخفض على السي. بتعديل الربح أو الخسارة المترتبة على المساه. االعتياد  المتداولة ختل السنةم

 ؤد  إلى تخفيض العائد على السي.مالمتوسس الموزون لعدد أسي. المصدرة والتي من المحتمل أن تو
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 (   المعلومات القطاعية التشغيليةت

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

 ( المخصصاتث

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

 

 الملكية مصادرة  ( خ

التي ت. م يت. قياس العقارات المتخلف عن سدادها ياتقروض والسلفلعلى املكية العقارات  مصادرةيت. في ظروف معينة، 
 خرى"ماأل الموجودات" ت. بيانيا تحتيتكاليف البيع و ناقصا  اييما اقل  القيمة الدفترية والقيمة العادلةملكيتيا ب مصادرة

 
 التغيير في تقدير العمر االفتراضي  .4

ا من  ام  35 - 15إلى  20 - 15، قامت المجموعة بمراجعة العمر اإلنتاجي التقدير  لمبناها من  2018يناير  1اعتبار  عام 
االقتصادية التي ستشتق من االستخدا. ومن ث.  بشكل مناس  فترة الفوائدالمعدل وفق ا لتقيي. اإلدارة ، يعكس العمر اإلنتاجي 

، "السياسات (8وفقا  للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )ستؤد  إلى إعداد أكثر متءمة للبيانات المالية الموحدةم 
تغييرا  في التقديرات  المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخساء"، يعتبر التغيير في العمر األنتاجي للموجودات

 المحاسبية ويت. إثبات أثر التغيير مستقبلي ام
 

،  2018ديسمبر  31بناء  على .لك ، إ.ا ل. تق. المجموعة بتغيير العمر اإلنتاجي التقدير  لمبانييا ختل السنة المنتيية في 
ي ، وكانت القيمة الدفترية للمبنى أقل   ألف دينار بحرين 471ديسمبر كانت أقل بمقدار  31فإن أرباح السنة المنتيية في 

 31لمنتيية في ايني للسنة ربحر يناف دلأ 2،204ك الستيتروف امصون سيکك ، ل.علی وة عتألف دينار بحرينيم  471
 إلنتاجيمر العماعة ولمجمر اتغي. لإ.ا  2018ر يسمبد

 
 

 إدارة المخاطر المالية  .5

 ونظرة عامة مقدمةال

 :اآلتيةر نتيجة استخدا. األدوات المالية تتعرض المجموعة للمخاس
 
 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
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 إسار إدارة المخاسر

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

 بحيث تتماشى مع ما يسرأ من تغييرات في أوضاع السوق والسلع والخدمات المعروضةم 
 

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

 لجنة التدقيق واإلدارةم مع وتت. مناقشة النتائج   إلييا
 

 .   مخاطر االئتمانأ

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

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

 إدارة مخاسراالئتمان
 

 مان للمجموعة يتضمن اآلتي :إسار إدارة  مخاسراالئت

 موضع هيكل للصتحيات وحدود للمصادقة على وتجديد التسييتت االئتمانية 

   لييكل الصتحيات والحدود قبل ان تت. المصادقة على التسييتت  مراجعة وتقيي. تعرضات مخاسر االئتمان وفقا
 مراجعة .اتياالمعساة للزبائنم إن تجديد ومراجعة التسييتت خاضعة إلجراءات الم

 متنويع أنشسة اإلقراض 

   ستراتيجية إل مراجعة مدى االلتزا. المستمر بحدود التعرض للمخاسر المتعلقة باالسراف ومراجعة الحدود وفقا
 دارة المخاسر وتقلبات السوقمإ

 
ه القروض تمنح كافة القروض والسلفيات لألفراد والشركات على المستوى المحليم وتدار مخاسر االئتمان على ه.

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

لمركز  بخصوص سقف المقترض الواحدم توجد هناك أيضا  إجراءات المجموعة ملزمة من قبل مصرف البحرين ا
لمراجعة االئتمان لتحديد تعرضات المخاسر في مرحلة مبكرة، والتي تتسل  مراقبة ومراجعة أكثر تفصيت م ك.لك توجد 

خاسر ائتمان القروض هناك إجراءات مناسبة للمتابعة واالسترداد )بما في .لك اللجوء إلى اإلجراءات القانونية( لمراقبة م
 والسلفياتم

 
 التعرض إلى مخاسر االئتمان

المجموعة غير معرضة أل  تركيز جوهر  لمخاسر االئتمان الناتجة عن التعرضات للمخاسر من قبل مدين واحد أو 
ل األخرىم تقو. مدينين يحملون المواصفات نفسيا كقدرتي. على الوفاء بالتزاماتي. أن تتأثر بالتغيير في االقتصاد أو العوام

 دائرة التدقيق الداخلي بإجراء تدقيق دور  للوحدات التجارية وعمليات المجموعة االئتمانيةم
 

وتقيس المجموعة تعرضيا لمخاسر االئتمان بالرجوع إلى القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية ناقصا  المبالغ 
القروض إئتمان ، إن وجدتم وإن الحد األقصى للتعرض لمخاسر لقيمةفي ا العادلة والفائدة المعلقة وخسائر اإلنخفاض

 مفي القيمة والسلفيات هي القيمة الدفترية مسروحا  منيا اإليرادات المؤجلة ومخصص اإلنخفاض
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مالية المقاسة بالتكلفة المسفأةم المبالغ أدناه تظير باإلجمالي، إال الجدول اآلتي يقد. معلومات عن جودة اكتمال الموجودات ال

 إ.ا .كر غير .لكم
 

ديسمبر  31  
2018 

 يناير 1 
 2018 

 (المعدلة)     
       مقيمة بشكل خاص –رحلة الثالثة الم

 661  1,724  المبلغ اإلجمالي
 (460)  (967)  ص خسائر االئتمان المتوقعةمخص

 201  757  غصافي المبل

     
     مقيمة بشكل جماعي –مرحلة االولى، الثانية والثالثة ال

 272,586  291,580  شيرا 12 –المرحلة االولى 
 11,845  17,117  ليس متعثر عن السداد –مدى الحياة  –المرحلة الثانية 

 20,426  22,212  متعثر -مدى الحياة  –المرحلة الثالثة 
 (15,741)  (16,863)  ئتمان المتوقعةخسائر االمخصص 

 289,116  314,046  صافي المبلغ

 289,317  314,803  صافي القروض والسلفيات للعمالء 

 

ديسمبر  31  
2017 

    المخصص المحدد للقروض
 661  المبلغ اإلجمالي

 (460)  مخصص االنخفاض في القيمة

 201  صافي المبلغ

   

   روضالمخصص اإلجمالي للق
 247.219  الحالي

 47.095  متأخرة وغير منخفضة القيمة
 10.543  متأخرة ومنخفضة القيمة

 (10.340)  مخصص االنخفاض في القيمة

 294.517  صافي المبلغ

 294.718  صافي القروض والسلفيات للعمالء 

 
 القروض المقيمة بشكل خاص -المرحلة الثالثة 

على انخفاض القيمة لكافة القروض والسلف اليامة بشكل فرد  والتي يت. تقييميا لتحديد  تقو. المجموعة بدراسة دليل
 انخفاض القيمة على أساس محددم

 
 القروض المقيمة بشكل جماعي -المرحلة االولى و الثانية و الثالثة 

جة درلمالمالية ودات اجولماقعة علی ولمتن االئتمار اخسائس لقيال حراثتثة من مون نيج مکق بيسعة بتولمجمو. اتق
تنتقل األصول المالية عبر المراحل  مبالقيمة العادلة من ختل الدخل الشامل االخرلمصنفة ن ايدلة وأدوات افأسلمابالتکلفة 

 الثتث التالية بناء  على التغيير في جودة االئتمان من. االعتراف األوليم
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 بع(م   مخاسر االئتمان )يتأ

 

  المتوقعة الناتجة عن أحداث  شيرا : هي الخسائر االئتمانية 12المرحلة االولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة
 شيرا  بعد تاريخ التقرير؛ و 12افتراضية محتملة في غضون 

  ة المتوقعة التي تنتج خسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة  وليست متعثرة: ه.ه هي الخسائر االئتماني –المرحلة الثانية
من جميع األحداث االفتراضية المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة الماليةم تتضمن األصول المالية التي شيدت 

 زيادة كبيرة في مخاسر االئتمان من. االعتراف األولي ولكن ليس لدييا دليل موضوعي على انخفاض القيمةم

  التي  خسائر االئتمان المتوقعةانخفاض قيمة االئتمان: ه.ه هي  -وقعة مدى الحياة خسائر ائتمانة مت –المرحلة الثالثة
تنتج عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة الماليةم تتضمن األدوات المالية التي 

 لدييا دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقريرم
 

 ر االئتمانزيادة كبيرة في مخاط
عند تحديد ما إ.ا كانت مخاسر التخلف عن السداد على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير من. االعتراف المبدئي، فإن 
المجموعة تعتبر المعلومات المعقولة والداعمة .ات الصلة والمتاحة بدون تكلفة أو مجيود غير ضرور م ويشمل .لك 

على حد سواء ، استنادا  إلى الخبرة التاريخية للمجموعة وتقيي. االئتمان الخبير بما في المعلومات والتحليل الكمي والنوعي 
 .لك المعلومات التسلعيةم

 
 اليدف من التقيي. هو تحديد ما إ.ا حدثت زيادة كبيرة في مخاسر االئتمان للتعرض من ختل المقارنة:

 يخ التقريرم معالعمر االفتراضي المتبقي من التخلف عن السداد  كما في تار 

  .التخلف عن السداد المتبقية مدى الحياة لي.ه النقسة في الوقت ال.  ت. تقديره في وقت االعتراف األولي بالتعرض )ت
 تعديله عندما يكون مناسب ا للتغيرات في توقعات الدفع المسبق(م

 
 رصد مخاطر االئتمان

 التخلف عن السدادكيفية ايجاد 
 

بشكل رئيسي مدختت لتحديد احتمالية حدوث ) اعمار الذمم(  ام االستحقاقيأ اعمار الذمم بناء على

منسقة، التعثر في السدادم تقو. المجموعة بجمع معلومات األداء والتعثر في السداد حول تعرضات المخاسر االئتمانية، والتي يت. تحليليا حس  ال

  .على أيام االستحقاق أعمار الذمم بناء  و نيوحس  نوع المنتج والُمقترض، باإلضافة لدرجة التصنيف االئتما
 

تستخد. المجموعة نما.ج إحصائية لتحليل البيانات التي يت. جمعيا وتوليد تقديرات العمر االفتراضي المتبقي من التعرضات 
 ميا. االستحقاقأعلى  عمار ال.م. بناء  أو وكيفية التنبؤ بتغيرها كنتيجة لمرور الوقت

 
العتقات بين التغيرات في معدالت التخلف عن السداد والتغيرات في عوامل االقتصاد ومقارنة حديد يتضمن ه.ا التحليل ت

الكلي الرئيسية وك.لك التحليل المتعمق لتأثير بعض العوامل األخرى )مثل خبرة التحمل( على مخاسر التخلف عن السدادم 
ية: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وأسعار الفائدة القياسية بالنسبة لمعظ. التعرضات، تشمل مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيس

 والبسالةم
 

لحالة "اية رؤعة بصياغة ولمجمو. اتق، جيةرلخااية ؤلتنبوالفعلية ت اماولمعلن اعة موعة متنوفي مجمظر لناعلی ء  بنا
ت قعاولتت ااوهيرسينان معة ممثلة ولی مجمإلصلة باإلضافة .ات اية دالقتصارات المستقبلي للمتغيه األساسية" لتتجاا
 رى ث. تستخد. المجموعة ه.ه التنبؤات لتعديل تقديراتيا الخاصة بالتخلف عن السدادمألخالمحتملة ا

 

لکمية في رات التغيل اتشموة ظلمحف  ابحسر کبيل بشکت تفاقمد قن الئتماسر امخات کانإ.ا ما د يدتحر معاييف تختل
 رملتأخس اساأعلی . عدلك ال.بما في ، عية ولنل اموالعواية راسيمقدلت اعارولمشا
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للمجموعة تحديد أن التعرض يمكن ، العتقةالخاص بيا، وحيثما أمكن ، الخبرة التاريخية .ات  خبرة االئتمانباستخدا. 

معينة تعتبر أنيا مؤشرا لمثليا والتي ال يمكن عكس خضع لزيادة كبيرة في مخاسر االئتمان بناء على مؤشرات نوعية 
 تأثيرها بشكل كامل في تحليليا الكمي في الوقت المناس م

 
كمعايير عامة ، تعتبر المجموعة أن حدوث زيادة كبيرة في مخاسر االئتمان يحدث في موعد ال يتجاوز تاريخ استحقاق 

ام يت. تحديد األيا. الماضية بعد استحقاقيا من ختل  30وزت ، أو لبساقة االئتمان التي تجايوما   60أصل أكثر من  يوم 
احتسا  عدد األيا. من. أقد. تاريخ مستحق ل. يت. استت. الدفع الكامل لهم يت. تحديد تواريخ االستحقاق دون األخ. في 

 االعتبار أ  فترة سماح قد تكون متاحة للمقترضم
 

 ة لتحديد الزيادات الكبيرة في مخاسر االئتمان من ختل المراجعات الدورية تراق  المجموعة فعالية المعايير المستخدم
 للتأكد من:

 المعايير قادرة على تحديد الزيادات الكبيرة في مخاسر االئتمان قبل التعرض للتقصير؛ 

  ا ؛ و 60ال تتماشى المعايير مع النقسة الزمنية التي تصبح فييا األصول متأخرة  يوم 

 ا )المرحلة  12ير مبرر في بدل الخسارة من التحويتت بين التخلف عن السداد لمدة عد. وجود تقل  غ ( 1شير 
 والتخلف عن السداد لمدى الحياة )المرحلة الثانية(م

 
يجوز تعديل الشروس التعاقدية للقرض لعدد من األسبا  ، بما في .لك تغيير ظروف السوق، واالحتفاظ بالعمتء وعوامل 

ه روسشل يدتع. ت.  ل. القائرض ابالقراف العتء الغا. إيتد قدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميلم أخرى ال تتعلق بت
 لمحاسبيةمافقا للسياسة ولة دلعاابالقيمة د يدجرض لمعالج عليه کقرض ابالقراف العت. ايتو

 
مالية )يشار إلييا باس. "أنشسة تقو. المجموعة بإعادة التفاوض على القروض المقدمة للعمتء ال.ين يواجيون صعوبات 

التحمل"( لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاسر التخلف عن السداد، وبموج  سياسة التحمل الخاصة بالمجموعة ، يت. منح  
القرض على أساس انتقائي إ.ا كان المدين في الوقت الحالي إ.ا كان هناك عجز في سداد الدين أو إ.ا كان هناك خسر كبير 

السداد، فيناك دليل على أن المدين ب.ل كل الجيود المعقولة للدفع بموج  الشروس التعاقدية األصلية ومن  للتخلف عن
 المتوقع أن يتمكن المدين من الوفاء بالشروس المعدلةم

 
تتضمن الشروس المعدلة عادة تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات الفائدة وتعديل شروس القرضم تخضع كل من 

 قروض األفراد والشركات لسياسة التحملم
 

بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة التحمل للمجموعة ، يعكس تقدير التخلف عن السداد ما إ.ا كان التعديل 
مل سي. والتجربة السابقة للمجموعة إلجراءات التحالقد أدى إلى تحسين أو استعادة قدرة المجموعة على جمع الفائدة وا

المماثلةم كجزء من ه.ه العملية ، تقو. المجموعة بتقيي. أداء الدفع للمقترض مقابل الشروس التعاقدية المعدلة وتعتبر مختلف 
 المؤشرات السلوكيةم

 
بصفة عامة، يعتبر التحمل مؤشرا  نوعيا  على وجود زيادة كبيرة في مخاسر االئتمان، وقد يمثل توقع التحمل دليت  على أن 

ا قبل أن يصبح  12رض هو ضعف االئتمانم يحتاج العميل إلثبات سلوك الدفع الجيد باستمرار ختل فترة التع شير 
التعرض ل. يعد معرضا لخسر الئتمان أو في حالة التخلف عن السداد أو يعتبر أن التخلف عن السداد قد تناقص بحيث أن 

 شيرام 12ائر االئتمانية المتوقعة لمدة تعويض الخسارة يعود إلى أن يت. قياسه بمبلغ يساو  الخس
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تقو. المجموعة بدمج معلومات تسلعية في كل من تقييميا لما إ.ا كانت المخاسر االئتمانية لألداة قد زادت بشكل كبير من. 

المتوقعةم استنادا إلى الخبراء االقتصاديين والنظر في مجموعة متنوعة االعتراف األولي وقياسيا لقانون خسائر االئتمان 
من المعلومات الفعلية والتوقعات الخارجيةم تقو. المجموعة بصياغة وجية نظر "الحالة األساسية" لتتجاه المستقبلي 

حتملة األخرىم وتنسو  ه.ه للمتغيرات االقتصادية .ات الصلة باإلضافة إلى مجموعة تمثيلية من سيناريوهات التنبؤ الم
وتشمل المؤشرات  العملية على وضع سيناريوهين اقتصاديين إضافيين أو أكثر والنظر في االحتماالت النسبية لكل نتيجة

االقتصادية الكلية الرئيسية: سعر النفس، مؤشر مشتريات المستيلكين، نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، سعر الفائدة 
ل البسالة، نمو االئتمان المحلي، إيرادات الحكومة المركزية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ونفقات الحقيقي، معد

 الحكومة المركزية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي م
 

ى خراض أغرلمجموعة ألالمستخدمة من قبل ت المعلوماافق مع اتتواالحتمال االكثر توقعا وألساسية نتيجة الحالة اتمثل 
 انيةم تمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤال  وأكثر تشاؤميةملميزواتيجي االسترالتخطيط امثل 

 
تتضمن القروض والسلفيات المتأخرة السداد ولكن غير المنخفضة القيمة تلك القروض التي استحقت بموجبيا الفوائد 

ة أن االنخفاض في القيمة غير مناس  على أساس مستوى الضمان التعاقدية والمدفوعات الرئيسية ولكن تعتقد المجموع
 والضمان المتاح و / أو في عملية تحصيل المبالغ المستحقة إلى المجموعةم

 
 لقروض المتأخرة والسلف للعمتء كما يلي:ا أعمارتحليل 

 
 

  المرحلة االولى
المرحلة 
 الثانية

 
المرحلة 

 الثالثة
 2018  2017 

          
 247,587  273,551  7,785  5,142  260,624 متأخرغير 
 20,885  24,011  1,805  757  21,449 يوما   30من يو. إلى متأخر 
 15,414  15,270  1,975  3,788  9,507 يوما   60إلى  31من  متأخر
 10,796  9,766  2,336  7,430  - يوما   89إلى  61من  متأخر
 7,890  6,416  6,416  -  - يوما الى سنة 90من  متأخر
 2,263  2,974  2,974  -  - سنوات 3من سنة الى  متأخر
 683  645  645  -  - سنوات 3أكثر من  متأخر

 -  (17,830)  (11,006)  (3,708)  (3,116) خسائر االئتمان المتوقعة

          مخصص االنخفاض في
 (10,800)  -  -  -  - القيمة

 294,718  314,803  12,930  13,409  288,464 يةالدفترالقيمة 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                               2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 م   إدارة المخاسر المالية )يتبع(5

 
 أم   مخاسر االئتمان )يتبع(

 
 حس  الصناعة او السرف المقابل

 
2018 

 المجموع  الشركات  التجزئة

      

 273,551  28,641  244,910 غير متأخر

 24,011  636  23,375 يوما   30من يو. إلى  متأخر

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

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

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

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

 645  -  645 سنوات 3أكثر من  متأخر

 332,633  32,975  299,658 القروض والسلفيات لدى العمتء

 الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل جماعي
(16,052) 

 
(811) 

 
(16,863) 

 (967)  (286)  (681) الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل خاص

 314,803  31,878  282,925 صافي القروض والسلفيات لدى العمالء

 
 

2017 
 المجموع  الشركات  التجزئة

      

 247,588  27,840  219,747 تأخرمغير 

 20,885  1,088  19,797 يوما   30من يو. إلى  متأخر

 15,414  883  14,531 يوما   60إلى  31من  متأخر

 10,796  953  9,843 يوما   89إلى  61من  متأخر

 7,890  135  7,755 يوما الى سنة 90من  متأخر

 2,263  115  2,148 سنوات 3من سنة الى  متأخر

 683  -  683 سنوات 3أكثر من  متأخر

 305,518  31,014  274,504 القروض والسلفيات لدى العمتء

 مخصص انخفاض القيمة الجماعي
(9,715) 

 
(424) 

 
(10,139) 

 (661)  (81)  (580) مخصص انخفاض القيمة الخاص

 294,718  30,509  264,209 صافي القروض والسلفيات لدى العمتء
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                               2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 م   إدارة المخاسر المالية )يتبع(5

 
 أم   مخاسر االئتمان )يتبع(

 
 حس  التوزع الجغرافي:

 
2018 

 المجموع  كردستان  البحرين

      

 273.551  -  273.551 متأخرغير 

 24.011  -  24.011 يوما   30من يو. إلى  متأخر

 15.270  -  15.270 يوما   60إلى  31من  متأخر

 9.766  -  9.766 يوما   89إلى  61من  متأخر

 6.416  -  6.416 يوما الى سنة 90من  متأخر

 2.974  117  2.857 سنوات 3من سنة الى  متأخر

 645  -  645 سنوات 3أكثر من  متأخر

 332.633  117  332.516 القروض والسلفيات لدى العمتء

 (16,863)  (117)  (16,746) الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل جماعي
 (967)  -  (967) الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل خاص

 314,803  -  314,803 صافي القروض والسلفيات لدى العمالء

 
2017 

 المجموع  كردستان  البحرين

      

 247,587  -  247,587 متأخرغير 

 20,885  -  20,885 يوما   30من يو. إلى  متأخر

 15,414  -  15,414 يوما   60 إلى 31من  متأخر

 10,796  1  10,796 يوما   89إلى  61من  متأخر

 7,890  18  7,890 يوما الى سنة 90من  متأخر

 2,263  155  2,263 سنوات 3من سنة الى  متأخر

 683  -  683 سنوات 3أكثر من  متأخر

 305,518  174  305,518 القروض والسلفيات لدى العمتء

 االئتمانية المتوقعة بشكل جماعي الخسائر
(10,340) 

 
(2) 

 
(10,340) 

 (460)  -  (460) الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل خاص

 294,718  172  294,718 صافي القروض والسلفيات لدى العمتء
 
 

دينار  10,035 تعليمات مصرف البحرين المركز ل وفقا   ، بلغت القروض والسلفيات المتعثرة2018ديسمبر  31في 
تعليمات مصرف البحرين المركز  ال يت. احتسا  الفوائد على القروض والسلفيات وفقا  ل(م 10,836: 2017بحريني )
 سجل على أساس االستت. النقد م ليس لي.ه السياسة أ  تأثير جوهر  على صافي ربح المجموعةمتالمتعثرة و

 
صدة لدى البنوك رجمالي متوسس التعرض لمخاسر اإلئتمان في النقد واألبلغ إ، 2018ديسمبر  31ختل السنة المنتيية في 

: 2017)دينار بحريني  302,695والقروض والسلفيات للعمتء دينار بحريني(  3,918: 2017) دينار بحريني 4,570
بحريني( دينار  7,909: 2017)دينار بحريني  7,447وال.م. التجارية المدينة واالخرى  دينار بحريني( 285,096

ت. احتسا  ه.ه المبالغ بناءا   دينار بحريني( 25,857 :2017)دينار بحريني  27,738غير المستخدمة وحدود اإلئتمان 
 مفصولعلى متوسس نتائج آخر أربعة 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 
     ضاحات حول البيانات المالية الموحدةاي

 بآالف الدنانير البحرينية                               2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 
 
 م   إدارة المخاسر المالية )يتبع(5

 
 أم   مخاسر االئتمان )يتبع(

 
  %20و ( %51: 2017) قروض السيارات %47تمثل من ت كما في تاريخ التقريرالقروض والسلفيات المقدمة للعمتء 

لقروض بساقات االئتمان  %10مو (%20: 2017)  قروض غير مضمونة %23و (%20: 2017) قروض عقارية
 م(9%: 2017)
 

الجدول التالي يبين التوزيع الجغرافي للحد األقصى لتعرض الشركة لمخاسر االئتمان دون األخ. في اإلعتبار الضمانات 
 ديسمبر: 31عزيزات االئتمانية األخرى كما في والت

 

 2018  كردستان  البحرين 2018
      

 5,171  2  5,169 أرصدة لدى البنوك
 314,803  -  314,803 قروض وسلفيات للعمتء

 8,879  -  8,879 .م. مدينة
 3,332  -  3,332 موجودات اخرى

 332,185  2  332,183 المجموع

 27,651  -  27,651 نية غير المستخدمةالحدود االئتما

 

 2017  كردستان  البحرين 2017
      

 5.616  9  075.6 أرصدة لدى البنوك
 294.718  173  294.545 قروض وسلفيات للعمتء

 7.111  256  6.855 .م. مدينة
 626  4  622 موجودات اخرى

 308.071  442  307.629 المجموع

 26.119  -  26.119 غير المستخدمةالحدود االئتمانية 

 
 منخفضة القيمةالالقروض والسلفيات 

مبلغ القرض التي تحددها المجموعة بأنيا غير قادرة على تحصيل كل مالية الموجودات الالقروض والسلفيات هي 
 والفوائد وفقا للشروس التعاقدية للعقودمالرئيسي 

 
القروض وال.م. التجارية المدينة تتأثر بشكل رئيسي بالخصائص الفردية ان تعرض الشركة لمخاسر االئتمان الناتجة من 

 يوما تعتبر قروض متعثرةم 90لكل عميلم القروض التي تتجاوز 
 

قامت الشركة بوضع سياسات وإجراءات تقو. من ختليا بتحليل الثقة االئتمانية لكل زبون بشكل فرد م إن ال.م. التجارية 
دينار بحريني( والتي كان في مقابليا   1,567: 2017دينار بحريني ) 2,517نياية العا. بلغت  المدينة المتأخرة، كما في

دينار بحريني( كمخصص إجماليم إلى حد ما جميع ال.م. التجارية المدينة متأخرة أقل  585: 2017)بحريني دينار  912
 من سنة واحدةم

 
 قروض بشروس إعادة التفاوض وسياسة تسامح المجموعة 

لتدهور الوضع المالي للمقترض، حيث حققت  وض بشروس إعادة التفاوض هي القروض التي ت. إعادة هيكلتيا نظرا  قر
المجموعة تنازالت من ختل الموافقة على الشروس واألحكا. التي هي أكثر متءمة للمقترض من المجموعة من تلك التي 

تحقيق أكبر فرص للتحصيل وتقليل مخاسر التخلف عن السدادم  قدمت في البدايةم المجموعة تنف. سياسة التسامح من أجل
عن  مقصرا   تحت سياسة التسامح للمجموعة، يت. منح التسامح على أساس انتقائي في الحالة التي يكون فييا المدين حاليا  

ب.ل كل جيد  في سداد الديون، وهناك أدلة على أن المدين التخلفسداد الديون، أو عندما يكون هناك خسر كبير من 
 معقول للدفع تحت الشروس التعاقدية األصلية، ويتوقع ليا أن تكون قادرة على تلبية الشروس المعدلةم
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                               2018ديسمبر   31لسنة المالية المنتهية  في ل
 
 م   إدارة المخاسر المالية )يتبع(5

 
 أم   مخاسر االئتمان )يتبع(

 
لقرضم إن ديد فترة السداد، وتغيير توقيت دفع الفائدة والتعديتت على شروس عقود اتمتشمل الشروس المعدلة عادة 

ت. اعادة هيكلة  2018ديسمبر  31الشركات تخضع لسياسة التسامحم ختل السنة المنتيية في قروض قروض التجزئة و
 دينار بحريني( م 406: 2017دينار بحريني ) 7,532قروض وسلفيات بمبالغ 

 
 الضمان

بوثائق الملكية والملكية لدى المجموعة ضمانات في مقابل القروض وفي شكل حصص في العقارات مع االحتفاظ 
  المشتركة للسيارات واضافة الى .لك الشيكات المؤجلة وضمانات شخصيةم

 
دينار  178,412: 2017دينار بحريني ) 174,955، كان لدى المجموعة قروض تبلغ 2018ديسمبر  31كما في 

دينار  32,194: 2017يني )دينار بحر 38,305بحريني( مدعمة بضمانات تغسي قيمة القرض بالكامل وقروض تبلغ  
 28,139: 2017دينار بحريني ) 31,291بحريني( مدعمة بضمانات تغسي قيمة القرض جزئيا  بمبلغ ضمانات وقدره 

 دينار بحريني(م 
 

تقدر اإلدارة القيمة العادلة للضمانات والتعزيزات األخرى الموجودة في مقابل القروض المنخفضة في القيمة بشكل فرد  
د معقول لتغسية قيمة القرض في تاريخ المركز الماليم كما تراق  المجموعة تمركز مخاسر االئتمان حس  نوع كافي وبح
 1,521: 2017) دينار بحريني 2,045، حصلت المجموعة على أصول بمبلغ 2018ديسمبر عا.  31كما في  المنتجم 

 ابل القروض والسلفياتمعن سريق االستحوا. على ضمانات محتفظ بيا كضمان مق دينار بحريني(
 

 تمركز مخاسر االئتمان

تمنح كافة القروض لمقترضين مقيمين في مملكة البحرين، وتمركز مخاسر االئتمان للقروض في تاريخ إعداد المركز 
 للشركات وتمثل الشركات أغل  ال.م. المدينةم % 10 قروض شخصية %90المالي  بلغت 

 
 مخاسر التسوية 

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

 عليهم
 

 مخاسر االئتمان المتعلقة بالمشتقات

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

معدل السوق الحالي في حالة عجز السرف اإليجابية أيضا  )"قيمة االستبدال"( حيث أنيا تقدر بالتكلفة لتبديل الصفقات ب
 اآلخرم علما  بأن العقود المشتقة للمجموعة أبرمت مع مؤسسات مالية أخرىم

 
 مخاسر االئتمان المتعلقة بال.م. المدينة

مخاسر االئتمان المتعلقة بال.م. المدينة تنتج عن إمكانية تخلف أحد األسراف عن دفع مستحقاتيام وقد وضعت المجموعة 
 ت  للصتحيات وحدودا  للمصادقة على التسييتت االئتمانية وتجديدهامهيك
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                               2018ر ديسمب  31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 م  إدارة المخاسر المالية )يتبع(5

 
 .   مخاطر السيولةب

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

 المجموعةم
 

 إدارة مخاسر السيولة

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

 المدفوعة مقدما  وارتباسيا مع مستوى السيولةم
 

االستحقاقات التعاقدية المتبقية المستقبلية للموجودات والمسلوبات المالية ملخصة في الجدول أدناهم ت. عرض التدفقات 
جودات والمسلوبات المالية بالقيمة الدفترية ومعدل الفائدة السائد في تاريخ التقرير حتى التعاقدية غير المخصومة للمو

 تاريخ استحقاقيا النيائيم
 

     2018 
  القيمة التدفقات النقدية  سنة إلى 5أكثر من 
  الدفترية التعاقدية خالل سنة سنوات 5 سنوات

      

 الموجودات     

 رصدة لدى البنوكأ 5,171 5,171 5,171 - -
 قروض وسلفيات للعمتء  314,803 436,450 139,963 236,043 60,444

 .م. تجارية مدينة  وأخرى 8,879 8,879 8,879 - -
 موجودات اخرى 3,332 3,332 3,332 - -

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

 المطلوبات     

 سحوبات على المكشوف 141 141 141 - -
 .م. تجارية دائنة وأخرى  16,910 16,910 16,910 - -
 قروض ألجل 204,292 234,239 65,619 168,620 -
 سندات دين 19,964 20,856 20,856 - -

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

 الحدود االئتمانية غير المستخدمة 27,651 27,651 27,651 - -

 
     2017 

  القيمة تدفقات النقديةال  سنة إلى 5أكثر من 
  الدفترية التعاقدية ختل سنة سنوات 5 سنوات

      

 الموجودات     
 أرصدة لدى البنوك 5.637 5.637 5.637 - -

 قروض وسلفيات للعمتء  294.718 395.919 125.911 219.804 50.204
 .م. تجارية مدينة  وأخرى 7.111 7.111 7.111 - -
 موجودات اخرى 626 626 626 - -

50.204 219.804 139.285 409.293 308.092  

 المسلوبات     
 سحوبات على المكشوف 73 73 73 - -
 .م. تجارية دائنة وأخرى  14.042 14.042 14.042 - -
 قروض ألجل 177.703 202.237 40.986 161.251 -
 سندات دين 39.900 42.647 21.936 20.711 -

- 181.696 77.037 258.999 231.718  

 الحدود االئتمانية غير المستخدمة 26.119 26.119 26.119 - -
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                               2018يسمبر د  31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 م  إدارة المخاسر المالية )يتبع(5

 
 .  مخاطر السوقج

 مخاسر السوق هي خسر التغير في إيراد أو قيمة األدوات المالية للمجموعة نتيجة للتغير في أسعار السوق كمعدل الفائدةم
 

 إدارة مخاسر السوق

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

 
 مخاسر معدل الفائدة

مخاسر معدل الفائدة هو خسر تأثر إيرادات المجموعة نتيجة لتغير معدل الفائدةم تعرضات المجموعة لمعدل الفائدة ناتجة من 
جودات والمسلوبات المعرضة للفائدة مثل أرصدة لدى البنوك والقروض وسحوبات على المكشوف والسندات والقروض المو

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

 

 ديسمبر 31في  معدل ثابت معدل عائم بدون فوائد المجموع
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

 الموجودات        
 النقد وأرصدة لدى        

 البنوك - - - - 5,171 5.637 5,171 5.637
 قروض وسلفيات        

 للعمتء 314,302 294.329 - - 501 389 314,803 294.718
 .م. تجارية مدينة  - - - - 8,879 7.111 8,879 7.111
 موجودات اخرى 1,349 - 1,439 - 544 626 3,332 626

308.092 332,185 13.763 15,095 - 1,439 294.329 315,651  

 المطلوبات        
 سحوبات على        
 المكشوف - - 141 73 - - 141 73

 .م. تجارية دائنة  - - - - 16,910 14.042 16,910 14.042
 قروض ألجل - - 204,292 177.703 - - 204,292 177.703
 سندات دين - - 19,964 39.900 - - 19,964 39.900

231.718 241,307 14.042 16,910 217.676 224,397 - -  

 
 

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

مبلغرا   2018ديسرمبر  31يرا كمرا فري تقلبات أسعار الفائدةم بلغت مخاسر معدل الفائدة المتعلقة بقروض األجرل والتري تر. تغسيت
مليرون  113,1مليرون دوالر أمريكري،  300:  2017مليرون دينرار بحرينري( ) 101,79)مليرون دوالر أمريكري  270وقدره 

(م 14-13يت. االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لعقود مبادلة أسعار الفائدة في بيان حقوق الملكية )صفحة  .دينار بحريني(
  خل المجموعة في األدوات المالية المشتقة إال ألغراض الحماية االقتصاديةمال تد
 

 31كمرا فري سرنة إن الجزء غير المغسى من القروض التي تحمرل معردل فائردة عرائ. تكرون عرضرة للتغيرر فري معردل الفائردةم  
يزيرد / )يرنقص( صرافي األربراح بواقرع  نقسة سروف 100إن التغير في معدل الفائدة العائ. لألداة المالية بواقع   2018ديسمبر 
 دينار بحريني(م 1,046: 2017)دينار بحريني  1,226
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                          2018ديسمبر   31في   للسنة المالية المنتهية

 
 م  إدارة المخاسر المالية )يتبع(5

 
 جم  مخاسر السوق )يتبع(

 
 

 مخاسر سعر العملة
الية مقيمة مخاسر العملة هي مخاسر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة تغير معدل سعر الصرف وتنشأ بسب  أدوات م

 بالعمتت األجنبيةم
    

 ديسمبرم 31لدى المجموعة التعرضات الجوهرية التالية المسماة بالعمتت األجنبية كما في 
 

2017  2018 
 

 

 دوالر أمريكي 212,123  178.598 

 
 الدينار البحريني مرتبٌس بشكل فعلي مع الدوالر األمريكيم

 
 مخاطر التشغيل . د

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

نتج عن كل عمليات المجموعة وتواجه من قبل كل والمعايير المعترف بيا في سلوك الشركاتم مخاسر التشغيل ت
 الشركات التجاريةم

هدف المجموعة هو إدارة مخاسر التشغيل لموازنة تجن  الخسائر المالية والتلفيات وسمعة المجموعة مع فعالية التكلفة  
ديد وتقيي. وضبس وإدارة أنشأت المجموعة إسار من األنظمة والسياسات لتح وتجن  سياسات الرقابة التي تحد من اإليداعم

 المخاسرم

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

 مناسبا مالتأمين عندما يكون 
 
 .  إدارة رأس المالهـ

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

اض بمقداره خمس مرات من رأس مال الشركة واالحتياسي )حقوق المساهمين(، وهو كما في المركز  معدالت االقتر
 (م1,72: 2017) 1,68بمعدل  2018ديسمبر  31
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     ت المالية الموحدةايضاحات حول البيانا
 بآالف الدنانير البحرينية                                          2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 

 تواريخ االستحقاق. 6

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

 

 

 ديسمبر 31في  خالل سنة سنوات 5سنة إلى  سنوات10إلى   5  سنة 20إلى   10  المجموع
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017  2018  

           
 الموجودات          
 النقد وأرصدة لدى          

 البنوك 5,171 5.637 - - - - - - 5,171 5.637
 قروض وسلفيات          

 للعمتء  119,033 107.764 161,179 156.067 33,213 29.919 1,378 968 314,803 294.718
 .م. تجارية مدينة          

 رىخوأ 8,879 7.111 - - - - - - 8,879 7.111
 موجودات اخرى 3,332 626 - - - - - - 3,332 626

308,092 332,185 968 1,378 29.919 33,213 156.067 161,179 121.138 136,415  

 المطلوبات          

 سحوبات على          

 المكشوف 141 73 - - - - - - 141 73

 نة .م. تجارية دائ 16,910 14.042 - - - - - - 16,910 14.042

 قروض ألجل 53,096 33.293 151,196 144.410 - - - - 204,292 177.703

 سندات دين 19,964 19.919 - 19.981 - - - - 19,964 39.900
231.718 241,307 - - - - 164.391 151,196 67.327 90,111  

 
 

 تقو. اإلدارة بمراقبة استحقاقات القروض لضمان توافر السيولة الآلزمةم 
 
 استخدام التقديرات واالجتهادات .7 

يتسلرر  إعررداد البيانررات الماليررة للمجموعررة حسرر  المعررايير الدوليررة إلعررداد التقررارير الماليررة أن تضررع اإلدارة بعررض التقررديرات 
 والتوقعات والفرضيات مما يؤثر على عمليرة تسبيرق السياسرات المحاسربية وعلرى المبرالغ المبينرة فري البيانرات الماليرة الموحردةم

 النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديراتم
 

 خسائر االنخفاض المحدد للقروض  .1

 
 2018يناير  1السياسة المطبقة من 

 
 انخفاض قيمة األدوات المالية

تقيي. ما إ.ا كانت مخاسر االئتمان على األصول المالية قد زادت بشكل كبير من. االحتسا  المبدئي وإدراج معلومات تسلعية في 
 خسائر االئتمان المتوقعةم قياس
 

 زيادة جوهرية في مخاسر االئتمان
. االحتسا  المبدئي، منل جوهر  بشکت تفعد ارمالية قأداة علی داد لسن اعف لتخلسر امخان کاإ.ا ما د يدتحد عن

تلك المعلومات  رور م وتشملضر غيد جيأو تکلفة رة دون فولمتوالعتقة .ات امة وعدلموالة ولمعقللمعلومات اعة ولمجمتنظرا
والتحليتت الكمية والنوعية على حد سواء، استنادا  إلى خبرة المجموعة التاريخية وتقيي. االئتمان الخبير، بما في .لك المعلومات 

 التسلعيةم
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                          2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 م استخدا. التقديرات واالجتيادات )يتبع(7

 
 المدختت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة

ا لتفاوت التعرض مع التغيرات  ا معقد ا ويتسل  استخدا. النما.ج نظر  إن تقدير التعرض األئتماني لغرض إدارة المخاسر يعد أمر 
في ظروف السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقتم إن تقيي. مخاسر االئتمان لمحافظة األصول يتسل  مزيد ا من 

دوث التخلف عن السداد، ونس  الخسارة المرتبسة بيا، واالرتباسات االفتراضية بين األسراف التقديرات فيما يتعلق باحتمال ح
د حدوث تخلف عن عنرض لتعالتخلف عن السداد واحتمالية دا. اقعة باستخولمتن االئتمار اخسائس عة بقياولمجمو. اتقالمقابلةم 
 ر المتوقعة في حالة حدوث التخلف عن السدادملخسائالسداد وا

 
تخد. المجموعة نما.ج إحصائية لتحليل البيانات التي يت. جمعيا، وإنتاج تقديرات احتمالية التخلف عن الدفع للتعرضات، وكيف تس

يتوقع أن تتغير نتيجة لمرور الوقتم ه.ا التحليل يشمل تحديد ومعايرة العتقات بين معدالت التخلف والتغيرات في عوامل 
 االقتصاد الكلي الرئيسيةم

 
لف المسب  للخسارة هو حج. الخسارة المحتمل في حالة التخلفم تقدر المجموعة التخلف المسب  للخسارة بناء على التجربة التخ

 التاريخية في معدالت استرداد المسالبات مقابل األسراف المتخلفة عن السدادم 

 
 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 

 
 خسائر االنخفاض المحدد للقروض

(م تقي. المجموعة القروض بشكل مستمر وتجر  مراجعة شاملة بصورة د) 3ي. الخسائر مشروحة في إيضاح سريقة تقي
شيرية لتقيي. مدى الحاجة إلى عمل مخصص للخسائر وتسجيله في بيان الربح أو الخسارةم ولتحديد مقدار خسائر االنخفاض 

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

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

 
 خسائر االنخفاض اإلجمالي للقروض 

باإلضافة إلى مخصص انخفاض القيمة وال.  يت. انشاؤه مقابل الموجودات المنخفضة تقو. المجموعة بعمل مخصص اجمالي 
ة والتي يت. تحدييا على أنيا منخفضة القيمةم ولتحديد لتنخفاض في القيمة لمحافظ القروض ليا نفس الخصائص االقتصادي

جمالي توضع اإلدارة في عين االعتبار التمركز وفجوة االئتمان وحج. المحفظة والعوامل االقتصاديةم إالحاجة إلى مخصص 
ت بناء  ولتقدير حج. المخصص المسلو  يت. عمل افتراضات لتعريف المخاسر المصاحبة وضعيا في نمو.ج وتحديد المدخت

 على الوضع االقتصاد  الحالي والمستقبليم 
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 )يتبع( م استخدا. التقديرات واالجتيادات7

 
 . مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة2

 
 2018يناير  1السياسة المطبقة من 

 
 roll rate‘)صافي التدفق(" طريقة ا. ية باستخدرلتجاالمدينة المتوقعة للذمم ن االئتمارة اخساس لمجموعة بقيا. اتقو

(Net-flow)’ لمجموعة بتقدير . اتقورةم لخسااليل دلى إلمتتالية احل المرل ايتحقق مستحق ختل أن حتماالى دا  إستناا
 ملمستقبليةاية رلتجاواية دالقتصاع اضاوألالتي يتم تعديليا لتعكس ، وايخ رلتاة اخبرس ساألخسائر على ت امعدال

 
 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 

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

 والتدفقات النقدية المقدرةم
 
 المخزون اض قيمةمخصص انخف. 4

قمية تقو. المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزونات في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إ.ا كانت قد انخفضت 
المخزون وتقديراتي. من السل  المستقبلي أعمار إلى  استنادا   والمخفض القيمةم تحدد المجموعة المخزون، المخزون

، ويقدر المخزون المبلغ القابل لتسترداد على أساس نخفاض في القيمةاعلى المخزونم في حالة وجود أ  إشارة 
 مالخبرة السابقة المتعلقة التخلص من ه.ا المخزون

 
 االلتزامات الطارئة الناتجة عن اإلدعاءات القانونية. 5

عمل مخصص نظرا  لسبيعة عمليا، فإن المجموعة قد تدخل في منازعات قضائية من ختل أعماليا االعتياديةم يت. 
بناء  على احتمالية تدفق الموارد االقتصادية للخارج ومدى صحة  لمقابلة االلتزامات السارئة من اإلدعاءات القانونية

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

 
 مالية المشتقةتصنيف األدوات ال . 6

بناء  وختل تسبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارة اليدف من االدوات المالية المشتقة في تاريخ الشراء 
 (م 39معيار المحاسبة الدولي رق. )وفقا لالمعالجة المحاسبية تحدد على غرض اإلدارة 

 
 القيمة العادلة . 8

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

مكن للمجموعة دخوله في .لك اليو.م القيمة العادلة لإللتزامات أو في حال غيابه، أفضل سوق ي تجارية 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 
 للتصفية، أو الدخول في عمليات .ات بنود سلبيةم

 

دينار بحريني( تحت "القروض  308,092 : 2017دينار بحريني ) 332,186 البالغةجودات المالية ت. تصنيف كل المو
  231,718: 2017دينار بحريني ) 241,307 وال.م. المدينة" وت. قياسي. بالقيمة المسفأةم كل المسلوبات المالية بقيمة

 مدينار بحريني(
 

ت. قياسيا بالقيمة العادلة وت. تصنيفيا بالقيمة العادلة من ختل الربح أو  ت. قياسي. بالقيمة المسفأة فيماعدا المشتقات التي
 الخسارةم
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 م القيمة العادلة )يتبع(8

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تقو. المجموعة بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدا. التسلسل اليرمي التالي وال.  يعكس أهمية األدوات 
 عملية القياسمالمستخدمة في 

 
 : األسعار المسعرة ) غير المعدلة( في سوق نشس لألصول والمسلوبات المماثلةم1المستوى 

 
: تقنيات التقيي. مبنية على مدختت يمكن رصدها إما مباشرة مثل األسعار أو غير مباشرة مستمدة من  2المستوى 

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

 السوقم
 

ير مبنية : تقنيات باستخدا. مدختت ال يمكن رصدها وتتكون ه.ه الفئة على أدوات ت. استخدا. تقنيات تقيي. غ 3المستوى 
  على مدختت ال يمكن رصدهام

 
 الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة  ( 1

يت. تقدير القيمة العادلة للمشتقات غير المتداولة، على أساس المبالغ التي سوف تستلميا المجموعة أو يت. دفعيا إلنياء 
إن تعرض والجدارة االئتمانية الحالية لألسراف المقابلةم  مع مراعاة ظروف السوق الحالية المركز الماليالعقد في تاريخ 

 1,182: 2017دينار بحريني ) 1,366 هي 2018ديسمبر  31وكانت القيمة العادلة كما في  ،المجموعة للمشتقات
 ممن التسلسل اليرمي 2يصنف تحت المستوى  دينار بحريني(

 
 العادلة  ( الموجودات والمطلوبات المالية الغير مقاسة بالقيمة2

يحدد الجدول التالي القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة ويحلليا من مستوى في التسلسل اليرمي 
 ديسمبرم 31للقيمة العادلة التي يت. تصنيفيا في كل قياس للقيمة العادلة كما في 

 

  2018 1توى المس 2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية
      

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

 

 

 2017 1المستوى  2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية
      

 قروض وسلفيات مقدمة للعمتء - - 294.718 294.718 294.718
 قروض بنكية ألجل - 177.703 - 177.703 177.703
 سندات صادرة - 39.900 - 39.900 39.900

 
سعر الفائدة على محفظة القروض يتماشى مع أسعار السوق بالنسبة للقروض والسلفيات المقدمة للعمتء، فإن متوسس 

تالي بعد النظر في التعديتت لمخاسر الدفع المسبق وتكاليف االنخفاض في القيمة من الحالية للتسييتت المماثلة، وبال
 عن القيمة العادلة لي.ه األصولم  المتوقع أن القيمة الدفترية لن تكون مختلفة جوهريا  

 
القي. العادلة  .ئدة عائمةالقيمة الدفترية ليا ألنيا ترتبس بمعدالت فا القيمة العادلة للقروض والسندات الصادرة تساو  تقريبا  

 لكافة األدوات المالية األخرى تقار  قيميا الدفترية و.لك لكونيا قصيرة األجلم
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31المالية المنتهية  في  للسنة

 
 م القيمة العادلة )يتبع(8

 
 ( األصول غير المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة والتي  تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها 3

ت. احتسابيا على أساس   2017ديسمبر  31و  2018ديسمبر  31للمجموعة كما في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 
التقيي. في التواريخ السابقةم ت. تحديد القيمة العادلة على أساس نيج السوق ال.  يعكس أسعار المعامتت الحديثة  

 لعقارات مماثلةم ل. يكن هناك أ  تغيير في أسلو  التقيي. ختل العا.م 
 

هي  2018ديسمبر  31تثمارات العقارية للمجموعة ومعلومات حول التسلسل اليرمي للقيمة العادلة كما في تفاصيل االس
 كما يلي:

 

      2018 1المستوى  2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية

      
 استثماريةعقارات  - 9,324 - 9,324 6,757

 

 2017  1المستوى  2المستوى  3لمستوى ا القيمة العادلة القيمة الدفترية
      

 عقارات استثمارية - 8,638 - 8,638 6,939

 
 قروض وسلفيات مقدمة للعمالء. 9
 

 أ( األصول المالية بالمراحل
 

ديسمبر  31
2017 

  2018ديسمبر  31

المرحلة  المجموع المجموع
 الثالثة

المرحلة 
 الثانية

 المرحلة

 األولى

 

 إجمالي القروض  291,580 17,117 23,936 332,633 305,518
 ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة (3,116) (3,708) (11,006) (17,830) (10,800)

      
  صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 288,464 13,409 12,930 314,803 294,718

 
 

  )معدلة( 2018يناير  1

  األولى المرحلة لثانيةالمرحلة ا المرحلة الثالثة المجموع
 إجمالي القروض  272,586 11,845 21,087 305,518

 ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة (3,136) (3,419) (9,646) (16,201)

     
  صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 269,450 8,426 11,441 289,317
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                                                                  .م.ب(التجارية )ش للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 م قروض وسلفيات مقدمة للعمتء )يتبع(9

 
  ب( الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة

 

 المجموع

المرحلة 
 الثالثة

مقيمة بشكل 
 خاص

المرحلة 
 الثالثة
مقيمة 
 اجماليا

المرحلة 
  الثانية

  المرحلة األولى

 

 ريناي 1خسائر االئتمان المتوقعة كما في      
 )معدلة( 2018 (3,136) 3,419 9,186 460 16,201

 حول الى المرحلة األولىالم 104 (47) (57) - -
 المحول الى المرحلة الثانية (505) 569 (64) - -
 المحول الى المرحلة الثالثة (2,973) (851) 3,824 - -

 للسنة المحتس  3,354 618 945 563 5,480
 قروض ت. شسبيا - - (3,795) (56) (3,851)

 ديسمبر 31خسائر االئتمان المتوقعة كما في      
17,830 967 10,039 3,708 3,116 2018 

 
 

 سنويأ(م%11.68: 2017سنويا  ) %11.66تتراوح متوسس أسعار الفائدة الفعلية للقروض والبساقات اإلئتمانية  
 
 

ديسمبر  31
2017 

ديسمبر  31 
2018 

 الذمم التجارية المدينة. 10

    

 .م. تجارية مدينة 10,259  7.700
 االئتمان المتوقعةناقصا: خسائر  (1,380)  (589)

    
7.111  8,879  

 
 الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة

 

ديسمبر  31
2017 

ديسمبر   31 
2018 

 

 سنةالرصيد كما في بداية ال 589  494
 2018يناير  1كما في  9أثر تسبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رق.  849  -
 (3)ايضاح رق.    

 2018يناير  1الرصيد المعدل كما في  1,438  494
    
 سنةالمحتس  لل 77  95
 سنةالعكس ختل ال (87)  -
 سنةالشس  ختل ال (48)  -

    
 سنةالرصيد كما في نهاية ال 1,380  589
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
                                                                 

ديسمبر  31
2017 

ديسمبر  31 
2018 

 المخزون. 11

    

 مخزون السيارات    
 السيارات - 10,303  13.427
 الغيار قسع - 4,597  3.855
 ءوالبنا مخزون األراضي  8,510  12.739

30.021  23,410  
 وقسع الغيار مخصص السيارات (568)  (305)

    
29.716  22,842  

 
 )للسيارات وقسع الغيار(حركة المخصصات    

2017  2018  

    
 يناير  1كما في  305  350
 المحمل للسنة صافي  320  50

 المستعمل (57)  (95)

    
 ديسمبر 31في  568  305

 
ت. وقد  يشمل مخزون األراضي والبناء قسع أراضي ومبنى سكني قيد اإلنشاء لغرض بيع الشقق بمجرد االنتياء منيام

 التكلفة أو القيمة التي يمكن تحقيقيا أييما أقلم  مخزون قي. بسعر كتصنيف األراضي التي ل. يت. بيعيا 
 
 

 عقارات استثمارية .12
 

2017  2018  
 التكلفة   

 يناير  1كما في  8,056  7.830
 ختل السنة االضافة 669  226
 المحول من المخزون (631)  -

 ديسمبر 31في  8,094  8.056

 
 

 
 

 اإلستهالك المتراكم
 يناير 1كما في  1,117  776
 استيتك السنة 220  341

 ديسمبر 31كما في  1,337  1.117

    
 صافي القيمة الدفترية   

 ديسمبر 31كما في  6,757  6.939

 
ثمينيا من قبل مقي. ت.  والتي دينار بحريني 9,324 كانت 2018ديسمبر  31القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في 

 مت والخبرات المناسبةتل مع المؤهعقارات مستق
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 عقارات ومعدات. 13

 

 المجموع
  2017 
 

 المجموع
2018 
 

  قيد االنشاء 
 السيارات

 

 األثاث
 والمعدات
 والتركيبات

 األراضي
 والمباني

 

 

  

  

 التكلفة      
 يناير 1في 26,855 8,422 6,065 350 41,692 39.942
 االضافات  21 655 1,145 1,324 3,145 3.995

 المحول ختل السنة -22 454 - (479) - (872)
 التحويل من المخزون - - 2,197 - 2,197 -
 االستبعادات (713) (3) (1,259) - (1,975) (1.373)

       
  ديسمبر 31 في 26,185 9,528 4,148 1,198 45,059 41,692

       
 االستهالكات      

  يناير 1في  8,453 6,618 1,278 - 16,349 15.518
 السنة استيتك 507 775 1,291 - 2,573 2.852

 المحول ختل السنة - - - -- - (1,491)
 االستبعادات   (713) (3) (511) -   (1,227) (530)

       
  ديسمبر 31 في 8,247 7,390 2,058 - 17,695 16,349

       
 الدفترية صافي القيمة      

 2018ديسمبر  31في  17,938 2,138 6,090 1,198 27,364 25.343

       
 2017ديسمبر  31في  18,402 1,804 4,787 350 - 25,343

 
 

دينار بحريني   7,614كانت  2018ديسمبر  31نستخد. كما في  تكلفة األصول الثابتة المستيلكة بالكامل ولكن مازالت
 دينار بحريني(م  6,602: 2017)

 
 

                                                                       قروض بنكية ألجل . 14
 

ديسمبر  31
2017 

ديسمبر  31 
2018 

 

    
 واحدة سنة ختل تستحق قروض 53,096  33.293

 واحدة سنة بعد تستحق قروض 151,196  144.410

    
177.703  204,292  

 
 

جل بمعدالت فائدة عائمة وخاضعة للتغيير بصورة ربع سنوية أو نصف سنويةم كان المعدل الفعلي على ترتبس القروض أل
 سنويا (م %4,9: 2017سنويا   ) % 5.4( كانت 5القروض ألجل متضمنا  تأثير عقود مبادلة أسعار الفائدة )إيضاح رق. 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 

 سندات دين صادرة. 15
 

ديسمبر  31
2017 

ديسمبر  31 
2018 

 

    
 القيمة االسمية 19,981  39.981

 ناقصا  : مصاريف إصدار غير مسفأة (17)  (81)

    
39.900  19,964  

 
 

2017  2018  
 الحركة في سندات الدين خالل السنة    

 يناير 1في   39,981  39.981
 مضافا  : سندات ت. اصدارها ختل السنة (20,000)  -

    
  ديسمبر 31في  19,981  39.981

 

 

 سدينررار بحرينرريم الشرررو 100سررندات بقيمررة اسررمية تبلررغ  200,000، قامررت الشررركة باصرردار  2013ديسررمبر  26فرري 
 االساسية للسندات الصادرة كالتالي: 

 
 خمس سنوات  الفترة:

 فوق بايبور الثتثة أشير للودائع بالدينار البحرينيم %2.5  معدل الفائدة:
 كل ثتث شيور من تاريخ االصدارم نيايةتدفع الفائدة    

 غير مضمونة  الضمان:
 2018ديسمبر  26 تاريخ االستحقاق

 
 188,500دوالر أمريكري ) 500,000سرندات بقيمرة اسرمية تبلرغ  106، قامرت الشرركة باصردار 2014اكتروبر  26 في

 م الشروس االساسية للسندات كالتالي:دينار بحريني(
 

 خمس سنوات  الفترة:
 كل ستة أشير من تاريخ االصدارمنياية شيورم تدفع الفائدة  6فوق اليبور  %3,2  ئدة:معدل الفا
 غير مضمونة  الضمان:

 2019أكتوبر  14 تاريخ االستحقاق
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ت حول البيانات المالية الموحدةايضاحا
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
  المال رأس . 16

                                                                                             

سمبر دي 31
2017 

ديسمبر  31 
2018 

 

    

 رأس المال المصرح به   

 فلس للسي.   100( سي. بقيمة اسمية 500,000,000: 2017) 500,000,000  50.000  50.000

    
 أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل   
 فلس للسي. 100( سي. بقيمة اسمية 163,350,000: 2017) 163.350.000   

 يناير 1ي ف 16.335  16.335
    

 ديسمبر  31في  16.335  16.335
    

 سي.(   2,206,891: 2017سي. ) 2,206,891أسي. خزينة  599  599
                                                                                       

 م %10ة الصادرة بنسبة يجوز للشركة بموج  عقد التأسيس شراء أسي. خزينة من أسي. الشرك
   

 معلومات إضافية عن توزيع األسي.
 

أو أكثر 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*  بحرينال 50.532.033  30,93%
 بنك البحرين والكويت البحرين 37.618.691 23,03%
 بنك البحرين الوسني البحرين 18.328.620 11,22%

 
 تأمينات( وصندوقال*أسي. الييئة العامة للتأمين االجتماعي تمثل األسي. المملوكة للييئة العامة للتامين االجتماعي )

 تقاعد(مال) التقاعد
 

تدرج جميع أسي. الشركة تحت فئة واحدة، وجميع المساهمين متساوين في حقوق التصويتم من إجمالي عدد  م 
 من جنسيات أخرىم  %2من المواسنين أو من الشركات البحرينية و % 98 ،المساهمين 

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

 

 الفئــــة * عدد األسهم  مساهمينعدد ال من مجموع %
    عدد األسهم
    الصادرة

    

 %1أقل من  40,727,243 1,250 24.94%
 **%5إلى أقل من  1% 16,143,413 5 9.88%

 %10إلى أقل من  5% - - -
 %20إلى أقل من  10% 18,328,620 1 11.22%
 %50إلى أقل من  20% 88,150,724 2 53.96%

    

 المجموع 163,350,000 1,258 100.00%

 
 * تبين كنسبة من األسي. الصادرة والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين 

 أسي. خزينة 2.206.891** تتضمن 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     مالية الموحدةايضاحات حول البيانات ال
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 عائدات المركبات. 17
 
 2018  2017 

    
 50,459  53,621 السيارات وملحقاتيابيع 

 5,461  5,276 تصليح السيارات وخدمات ما بعد البيع
 1,196  1,509 تأجير السياراتدخل 

 60,406  57,116 

 
 

 الرسوم والعموالتإيرادات . 18
 
 2018  2017 

    
 9.489  10,560 إدارة القروض وغيرها من الرسو. المتعلقة بالبساقات االئتمانيةرسو. 

 1.124  1,456 دخل عموالت التأمين

 12,016  10.613 

 
 

 ضيمن بيع مخزون االرأ أرباح. 19
 

 2018  2017 
    

 5,935  6,554 مبيعات االراضي
 (4,784)  (5,645) تكلفة المبيعات

    
 1,151  909 أرباح من بيع مخزون االراضي

  
 

 أخرى إيرادات. 20
 

 2018  2017 
    

 616  517 حوافز من مورد  المركبات
 367  225 إيرادات أخرى

 826  983 

 

 
 أخرى مصروفات تشغيلية. 21

  

 2018  2017 
    
    

 6.475  7,240 مصروفات ادارية وعمومية
 2.259  1,733 االستيتك 

 1.865  2,047 مصروفات بيع وترويج
 51  320 مخصص انخفاض قيمة المخزون 

 316  217 مصروفات تمويل المركبات

 11,557  10.966 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
  والمطلوبات الموجودات توزيع. 22

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

 
 

 المعلومات القطاعية. 23
 تنقس. المجموعة إلى أربعة قساعات تشغيلية بناءا  على الخدمات و.لك ألغراض إدارية كما يلي :

 لتمويلية والبساقات االئتمانية متمويل األفراد: تقدي. القروض ا 

 السيارات : شراء وبيع السيارات وقسع الغيار وخدمات ما بعد المبيعات و تاجير السيارات لمدد سويلة وقصيرةم 

 العقارات : شراء وبيع األراضي وتأجير العقارات وتقدي. خدمات التثمينم 

 التأمين : توفير خدمات وساسة التأمينم 
 

و.لك ألغراض صنع القررار وتوزيرع المروارد وتقيري. األداءم يرت.  هبة النتائج التشغيلية للوحدات على حدمراقتقو. االدارة ب
أو الخسائر والتي في بعض الحراالت قرد تختلرف عرن األربراح التشرغيلية فري التشغيلية تقيي. أداء القساع بناءا  على األرباح 

ال  القساعات التشغيلية على اساس تجار  كما لو أنيا مرع سررف ثالرثميت. إجراء العمليات بين  م البيانات المالية الموحدة
مررن مجمرروع إيرررادات  %10توجررد إيرررادات مررن الصررفقات المنعقرردة مررع عميررل واحررد أو سرررف مقابررل تعررادل أو تفرروق 

دة الجدول اآلتي يبين معلومات اإليرادات والربح وبعض الموجودات والمسلوبات المحدم 2017أو  2018في  المجموعة
 الخاصة بقساعات المجموعةم
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 م المعلومات القساعية )يتبع(23

 

   تمويل ال السيارات العقارات التأمين المجموع

           
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

           
 إيراد التشغيل 36,029 33.328 7,189 6.383 1,635 1.902 1,488 1.124 46,341 42.737

884 730 187 194 - 66 432 414 265 56 

إيرادات 
القساعات 

 البينية

(17.629) (19,801) (701) (884) (1.056) (866) (4.447) (4,999) (11.425) (13,052) 

مصروفات 
 التشغيل

(4.394) (3,649) - (25) - - (134) 59 (4.260) (3,683) 

مخصص 
انخفاض، 

 يصاف
 اإلستردادات

(884) (730) - - (397) (207) (55) (43) (432) (480) 

        
مصاريف 
القساعات 

 البينية

 أرباح السنة 18,870 17.476 2,620 2.179 628 449 773 610 22,891 20.714

           
الموجودات           

 )المطلوبات(

5.637 5,171 237 112 273 15 1.573 1,222 3.554 3,822 

النقد وأرصدة 
 لدى البنوك

294.718 314,803 - - - - 173 - 294.545 314,803 

قروض 
وسلفيات 
 للعمتء

7.111 8,879 381 397 23 40 6.699 8,332 8 110 

.م. تجارية 
 مدينة وأخرى

- - 3.601 3,835 (7.736) (3,898) (90) 2,155 4.225 (2,092) 

أرصدة 
الشركات 
 التابعة

 المخزون - - 14,332 16.977 8,510 12.739 - - 22,842 29.716

6.939 6,757 - - 6.939 6,757 - - - - 

عقارات 
 استثمارية

25.343 27,364 - - - - 16.641 17,695 8.702 9,669 

عقارات 
 ومعدات

 أصول أخرى 1,613 1.427 2,300 2.142 1,353 - - 39 5,266 3.608

(73) (141) - - - - - - (73) (141) 

سحوبات على 
 المكشوف

(17.988) (20,757) (401) (324) (277) (188) (6.060) (6,496) (11.250) (13,749) 

.م. تجارية 
 دائنة  وأخرى

 سندات دين (19,964) (39.900) - - - - - - (19,964) (39.900)
 جلقروض أل (199,472) (175.770) (4,820) (1.933) - - - - (204,292) (177.703)

 حقوق الملكية (94,599) (85.468) (34,720) (36.122) (12,589) (11.961) (4,020) (3.857) (145,928) (137.408)

3.995 3,145 - - - - 2.044 1,480 1.951 1,665 

مصروفات 
 رأسمالية

2.852 2,573 - - - - 2.212 1,876 640 697 

 
استهالك 
العقارات 
 والمعدات

           

 
 
 



60 

 

                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31المنتهية  في للسنة المالية 

 
       والزميلة الصلة ذات األطراف مع لمعامالتا. 24

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

 

 2017  2018 :المساهمين الرئيسيين
    ديسمبر  31كما في 

 39.005  38,505 قروض ألجل 

 71  141 على المكشوف سحوبات

 1,468  1,560 أرصدة البنوك 

    

    ديسمبر  31في للسنة المالية المنتهية 

 1.701  2,145 فوائد مدفوعة 

 

 2017  2018 والشركات التابعة ذات الصلة: أعضاء مجلس اإلدارة
    ديسمبر  31كما في 
 -  1,349 .م. مدينة

    

    ديسمبر  31 فيللسنة المالية المنتهية 

 -  9 ايرادات

 
 

) ( من قانون الشركات التجارية في  189تمت الموافقة على بعض المعامتت من قبل مجلس اإلدارة بموج  المادة 
حيث كان لرئيس مجلس اإلدارة أو المديرين أو المديرين مصلحة مباشرة  2018ديسمبر  31السنة المالية المنتيية في   

 العقود أو المعامتت التي تمت الموافقة علييا من قبل المجلسم أو غير مباشرة في
 
 

 أعضاء اإلدارة العليا
 المعامتت مع أعضاء اإلدارة العليا

أعضاء اإلدارة العليا ه. األشخاص الر.ين لير. الصرتحيات والمسرئوليات للتخسريس والتوجيره ومراقبرة أعمرال المجموعرةم 
 ، والمدراء العامونم والنوا  األوائل للرئيسمجلس اإلدارة، والرئيس التنفي. ،  يتألف ساق. اإلدارة العليا من أعضاء

 

 2018  2017 
    ديسمبر 31كما في 

 24  29 مستحقات بساقات االئتمان
    

    ديسمبر 31في للسنة المالية المنتهية 

 1.308  1,523 الروات  ومنافع الموظفين قصيرة األجل 

 625  726 اإلدارة وأتعا  حضور االجتماعات  مكافآت أعضاء مجلس

 594  99 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
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين ركةش
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 تكاليف المنافع التأمينية .25

             دينرار بحرينري  642مبلرغ  2018 سرنة البحررينيين برالموظفين الخاصرة االشرتراكات فري  المجموعرة مسراهمات بلغرت
ديسررمبر  31 مخصررص تكرراليف المنررافع التأمينيررة المتعلقررة بررالموظفين األجانرر  فرري بلررغ دينررار بحرينرري(م 601: 2017)

    موظفرا  فري 847 دينار بحريني( وكان عردد مروظفي المجمرـوعة  1,039: 2017بحريني )  دينار 1,252مبلغ  2018
 (م794: 2017) 2018ديسمبر  31
 

                 دينرررار بحرينررري 2,247بلغرررت مسلوبرررات المجموعرررة المتعلقرررة بخسرررة التررروفير للمررروظفين  2018ديسرررمبر  31كمرررا فررري 
 دينار بحريني(م 1,787: 2017)

 
 

  ئد على السهم  العا. 26

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

 

 2018  2017 
    

 20.714  22,891 ربح السنة

    
 161.143  161,143 لعدد أسي. حقوق المليكة )باآلالف(المتوسس الموزون 

    
 فلس 129  فلس 142 العائد األساسي على السي. الواحد  

 
 

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

 
 

 القائمةااللتزامات . 27

بلغرت مفتوحرة خرتل العمرل االعتيراد  ومبرالغ غيرر مسرتخدمة  اعتمراداتيوجد لدى المجموعة بتاريخ المركز المالي كما 
 27,651بمبلررغ لزبررائن ل متاحررةئتمانيررة إتسررييتت  خسرروسو  دينررار بحرينرري(  8,190: 2017)دينررار بحرينرري  8,548

 ر بحريني(م دينا 26,119:  2017)دينار بحريني 
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                                                                  التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                       2018ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 تسوية الحركة في المطلوبات مقابل التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية:. 28
 

 
 
 
 
 
 

 
 

المطلوبات /  الملكية حقوق 

)الموجودات( 

المشتقة 

المحتفظ بها 

للتحوط 

للقروض 

 طويلة األجل

  المطلوبات

أرباح  المجموع

 مستبقاة

رأس المال  احتياطي

 / عالوة

ادلة معدالت  مب

 الفوائد وعقود

 صرف العمالت

المستقبلية  األجن

المستخدمة 

 -للتحوط 

 المطلوبات

 سندات

 قابلة للتحويل

قروض 

 وسلفيات

 أخرى

ذمم تجارية 

 دائنة وأخرى

بنكية  سحوبات

 المكشوف على

 استخدمت

لغرض إدارة 

 النقد

 2018يناير  1لرصيد في ا 73 17,964 177,703 39,900 24 15,736 58,654 63,018 373,072

68,089 - - - - 
- 

قروض العوائد من  - - 68,089

 سلفيات الو

 القروض والسلفيات دفع - - (41,584) - - - - - ( 41,584)

 أرباح أسي. مدفوعة - - - (20,000) - - - - (20,000)

 أرباح مدفوعة - (8,020) - - - - - - (8,020)

 برعات مدفوعةت - - - - - - (248) - (248)

مجموع التغيرات من  - (8,020) 26,505 (20,000) - - (248) - (1,763)

 التدفقات النقدية التمويلية

 التغيرات في القيمة العادلة - - - - - - 184 - 184

 تغيرات أخرى - - - - - - 1,800 6,784 8,584

 .ات عتقة بالمسلوبات - 2,847 - - (24) - - - 2,823

 أرباح أسي. معلنة - 8,057 - - - - - - 8,057

تغيرات السحوبات البنكية  68 - - - - - - - 68

 على المكشوف

 تكاليف قروض مرسملة - - 84 64 - - - - 148

 مصروفات الفوائد - 11,729 - - - - - - 11,729

 فوائد مدفوعة - (11,820) - - - - - - (11,820)

 رىمجموع التغيرات األخ         

 المتعلقة بالمطلوبات 68 10,813 84 64 (24) - - - 11,605

مجموع التغيرات األخرى  - - - - - - 1,984 6,784 8,768

 المتعلقة بحقوق الملكية

391,082 69,802 60,390 15,736 - 19,964 204,292 20,757 141 

ديسمبر  31الرصيد كما في 

2018 
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                                                                  جارية )ش.م.ب(الت للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                        2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية  في 

 
  التخصيصات المقترحة. 29

م تخضع ه.ة التخصيصات لموافقة المساهمين في اجتماع 2018ح اعضاء مجلس االدارة التخصيصات التالية لعا. اقتر
 العمومية السنو : الجمعية

 

2017  2018  

    

 أرباح مقترح توزيعيا على المساهمين 7,251  8,057
 أسي.( 4أسي. منحة )بواقع سي. لكل  4,084  -

 التبرعات 300  300
 االحتياسي العا. 1,500  1,500

 االحتياسي القانوني 1,500  -
    

9,857  14,635  

 
 

 أرقام المقارنة. 30

إن إلعساء مقارنرة عادلرة مرع عررض السرنة الحاليرةم كلما دعت الضرورة  المماثلة ت. إعادة تصنيف بعض أرقا. المقارنة
 م ق المساهمينحقوالمعلنة سابقا  أو  إعادة التصنيف ل. تؤثر على األرباح

 
 




