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

    د المختصربيان الدخل الشامل الموح
 بآالف الدنانير البحرينية                                            8132 مارس   13 ثالثة أشهر المنتهية فيلل
 
 

 مارس 31
2117 

 مارس 13 
8132 

  

   )مراجعة(  )مراجعة(

     
 ربح الفترة  1,620  48688

     
 خراآلشامل الدخل ال    
 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا للربح أو الخسارة     

 عادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقديةربح القيمة ال  1,111  119

     
 للفترةالدخل الشامل إجمالي   5,660  48797

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

    المختصر الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                    8132 مارس   13 ثالثة أشهر المنتهية فيلل
 
 

 مجموع

 حقوق

  رأس المال بقاةتاالحتياطيات واألرباح المس

     احتياطي   
     تحوط    الملكية
  رأس أسهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي أرباح 
                            )مراجعة(  8132 المال خزينة قانوني* النقدية تالتبرعا عام مستبقاة 

         
 )كما أعلن سابقاً(  2117ديسمبر  31كما في  16,335 (599) 33,542 1,182 681 23,251 63,118 137,418

 أثر تطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية        
 (3)ايضاح رقم  2118يناير  1كما في  (9) رقم - - - - - - (6,251) (6,251)

 8132يناير  3الرصيد المعدل كما في  30,115 (566) 11,518 3,328 021 81,851 50,802 313,352
 )بموافقة المساهمين(: 2117تخصيصات         
  تبرعات معلنة - - - - - 311 - (311) -
 سهم مدفوعة للمساهمينأرباح أ - - - - - - - (8,157) (8,157)
  المحول لالحتياطي العام - - - - - - 1,511 (1,511) -

 
 
 

 8138الرصيد بعد تخصيصات  30,115 (566) 11,518 3,328 621 81,851 10,633 381,313

         
 الدخل الشامل للفترة        

 فترةربح ال - - - - - - 4,986 4,986
 رالدخل الشامل اآلخ         

 تحوط التدفقات النقدية احتياطيصافي التغيرات في  - - - - 1,111 - - - 1,111
         

 مجموع الدخل الشامل للفترة  - - - 3,131 - - 1,620 5,660

 تبرعات مدفوعة  - - - - - - - -

         
 8132 مارس 13في كما  30,115 (566) 11,518 8,368 621 81,851 53,268 386,168

 
 .دينار بحريني 25,292 حتو  على عالوة إصدار أسهم بقيمةي* 
 
 

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



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

    المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                              (يتبع) 8138 مارس 13ثالثة أشهر المنتهية في لل
 
 

 مجموع

 حقوق

  رأس المال بقاةتاالحتياطيات واألرباح المس

     احتياطي   
     تحوط    الملكية
  رأس أسهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي أرباح 
                            )مراجعة(  2117 المال خزينة قانوني* النقدية التبرعات عام مستبقاة 

         
  2117يناير  1كما في  16,335 (599) 33,542 313 791 218751 528161 1248293

 )بموافقة المساهمين(: 2116تخصيصات         
  تبرعات معلنة - - - - - 311 - (311) -
 أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين - - - - - - - (8,157) (8,157)
  المحول لالحتياطي العام - - - - - - 18511 (18511) -

 
 
 

 2116الرصيد بعد تخصيصات  16,335 (599) 33,542 313 18191 238251 428314 1168236

         
 الدخل الشامل للفترة        

 فترةربح ال - - - - - - 48688 48688
 الدخل الشامل اآلخر        

 تحوط التدفقات النقدية احتياطيصافي التغيرات في  - - - - 119 - - - 119
         

 مجموع الدخل الشامل للفترة  - - - 119 - - 4,688 4,797

 تبرعات مدفوعة  - - - - (99) - - (99)

         
 2117 مارس 31في كما  16,335 (599) 33,542 422 992 238251 468992 1218934

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

 
 

 .17إلى 2 على الصفحات منالمختصرة  الموحدةالمرحلية تشتمل المعلومات المالية 



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

     المختصر الموحد لماليةبيان التدفقات ا
 بآالف الدنانير البحرينية                                              8132 مارس 13نتهية في للثالثة أشهر الم

 
 

مارس  31
2117 
 )مراجعة(

مارس  13 
8132 

 )مراجعة(

  

 أنشطة العمليات    
 قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصاالت ائتمانية أخرى  76,243  688178
 ع المركباتالمستلم من بي  13,626  14,138

 عموالت تأمين مستلمة  351  294
 المستلم من بيع مخزون األراضي  2,211  618
 ايجارات مستلمة  191  198

 قروض وسلفيات ممنوحة للعمالء  (69,692)  (618462)
 مدفوعات لمورد  المركبات    (11,379)  (7,652)
 المصروفات التشغيليةمدفوعات   (6,644)  (48715)
 مدفوعات مشتريات مخزون األراضي  -  (156)
 فوائد مدفوعة  (2,418)  (28261)

     
 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة العمليات  1,126  78181

     
 أنشطة االستثمار    

 مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات  (491)  (18357)
 الستثماريةاالضافة الى العقارات ا   (121)  (48)

 مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات  214  146

     

 دمة في أنشطة االستثمارخصافي التدفقات النقدية المست  (162)  (18259)

     
 أنشطة التمويل    

 قروض ألجل مستلمة   -  3,434
 مدفوعة قروض ألجل  (6,311)  (7,824)
 أرباح أسهم مدفوعة  (11)  (3)
 تبرعات مدفوعة  -  (99)

     
 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  (0,131)  (48492)

     
 في النقد وما في حكمه الزيادة  / النقص()  صافي  (1,836)  18431

     
 يناير  1النقد وما في حكمه في   5,281  917

     
 ارسم 13النقد وما في حكمه في   8,103  28347

 يتكون النقد وما في حكمه من :    
 النقد وأرصدة لدى البنوك  2,951  38589

 ناقصا:    
 النقد المقيد  (196)  (491)
 سحوبات على المكشوف  (694)  (751)

     
28347  8,103   

 
 

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



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

     المختصرة المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                       8132 مارس 13ثالثة أشهر المنتهية في لل
 
   .   التأسيس والنشاط3

 الشركة مسجلة في مملكة البحرين. تقوم عامة مساهمة لشركة"( هي شركةاالتجارية )ش.م.ب( )" للتسهيالت البحرين شركة
على  2115يونيو  26واصدار بطاقات ائتمانية. وقد حصلت الشركة بتاريخ  األجل وطويلة ومتوسطة قصيرة قروض بمنح

ن المركز  للعمل كمؤسسة مالية وخاضعة إلشرافه. تشتمل المعلومات المالية المرحلية ترخيص من قبل مصرف البحري
على المعلومات المالية للشركة والشركات التابعة لها )ويشار  2118مارس  31ثالثة أشهر المنتهية في المختصرة ل الموحدة

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

 لتزامبيان اال أ(   

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

ى كل المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ويجب ال تشمل المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عل
. وبالرغم من ذلك، تم إدراج 2117ديسمبر  31قراءتها بالتزامن مع البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

للمجموعة وأدائها منذ آخر إيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي 
 .2117ديسمبر  31بيانات مالية سنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 للمجموعة حيث تم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم هي االولى هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة
 تغييرات في السياسات المحاسبية الهامة.( ل3)االيضاح رقم  فيص. (15)والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  (9)

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مراجعة، وليست مدققة. أرقام المقارنة لبيان المركز المالي الموحد المختصر 
. وأرقام المقارنة للبيانات 2117ديسمبر  31تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة المدققة عن السنة المنتهية في 

المختصرة لبيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد المختصر والتغيرات في حقوق الملكية الموحد والتدفقات النقدية 
مارس  31الموحد تم استخراجها من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المراجعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

2117. 
 

 ب(   استخدام التقديرات واالجتهادات

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

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

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

باستثناء األحكام الجوهرية الجديدة والمصادر الرئيسية لتقدير  ،2117ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  (9)عدم اليقينية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .3والموضحان في االيضاح رقم ، (15)
 

 إدارة المخاطر المالية ج(

هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة للمجوعة إن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 
والمعيار  (9)لية رقم المعيار الدولي للتقارير الماتطبيق ، باستثناء تأثيرات 2117ديسمبر  31المدققة للسنة المنتهية في 
، مما قد يؤد  إلى إفصاحات إضافية في نهاية  (3)على النحو المبين في إيضاح رقم  (15)الدولي للتقارير المالية رقم 

 العام.
 
 
 
 
 
 
 



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

     المختصرة  ات حول المعلومات المالية الموحدةايضاح
 بآالف الدنانير البحرينية                                              8132مارس  13للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 .   السياسات المحاسبية الهامة1

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

 . 2117ديسمبر  31للسنة المنتهية في  كما في و اليقينية، والتي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة المدققة

 
للمجموعة كما في وللسنة المنتهية  وحدةمن المتوقع أيًضا أن تظهر التغييرات في السياسات المحاسبية في البيانات المالية الم

 .2118ديسمبر  31في 
 

 (6لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )تطبيق  أ(   

كما تم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي  (9)رقم  قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
، مما نتج عن تغييرات في السياسات المحاسبية والتسويات على 2118يناير  1، مع التاريخ االنتقالي في 2114في يوليو 

 .2117ر ديسمب 31كما في وعن السنة المنتهية في الموحدة  المبالغ المحتسبة سابقاً في البيانات المالية 
 

ً لألحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ، اختارت المجموعة عدم ( 9)حسب ما هو مسموح به وفقا
أ  تسويات على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في التاريخ االنتقالي في تم احتساب  تعديل أرقام المقارنة. 
رباح المستبقاة للفترة الحالية. وستقوم المجموعة بمواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة الرصيد االفتتاحي لأل

؛ حتى إصدار متطلبات تحوط (9)حول تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 39)بمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 .(9قم )العام بموجب معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رالقتصاد ا

 
تغيير السياسات المحاسبية الحتساب، وتصنيف، وقياس  (9)نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 (9)الموجودات والمطلوبات المالية، وانخفاض قيمة الموجودات المالية. كما أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
(  7)يير األخرى التي تتعامل مع األدوات المالية، مثل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يعدل بصورة جوهرية المعا

 "األدوات المالية: اإلفصاحات". –
 

المطبقة في هذه الفترة الحالية، وإفصاحات األثر  (9)فيما يلي التفاصيل حول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ا المعيار على المجموعة.االنتقالي لهذ

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

نتج عنه انخفاض األرباح المستبقاة بمبلغ  2118يناير  1كما في  (9)أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 دينار بحريني: 6,251

 
 األرباح  

 المستبقاة

 63,118 2117ديسمبر  31كما في  39معيار المحاسبة الدولي رقم  ي بموجبالرصيد الختام

  أثر احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

 (5,411) قروض وسلفيات مقدمة للعمالء
 (849) ذمم تجارية مدينة

 (0,851) 

  طبيق المبدئي( بتاريخ الت6الرصيد االفتتاحي حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 50,802 8132يناير  3 في

 
 
 
 



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

     المختصرة  ايضاحات حول المعلومات المالية الموحدة
 بآالف الدنانير البحرينية                                               8132مارس  13ثالثة أشهر المنتهية في لل

 
 .   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(3
 

كما في ( 39)الجدول التالي يوفّق بين مخصص انخفاض القيمة الختامي للموجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ، مع مخصص الخسائر االئتمانية 2117ديسمبر  31  ( 9)المتوقعة االفتتاحي وفقا

 .2118يناير  1كما في 
 

ديسمبر  13في  
8138 

 8132يناير  3 إعادة القياس
 

لي ولدالمحاسبة ر ابموجب معيا وسلفيات مقدمة للعمالءوض لقرا
لي ولدر االمعيابموجب ة لمطفأالمالية بالتكلفة دات الموجو/ ا (39)

 16,211 5,411 11,811 (9)قم رلمالية اير رللتقا

/ (39)ذمم تجارية مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
المعيار الدولي إلعداد الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بموجب 

 1,438 849 589 (9)رقم  التقارير المالية

 
33,126 0,851 38,016  

 
 تصنيف وقياس األدوات المالية( 8

م قرلي دولالمحاسبة ر الحالية في معيات اباالحتياجار کبيد لی حإ( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )ظ يحتف
السابقة  (39)ومع ذلك ، فإنه يلغي فئات معيار المحاسبة الدولي رقم لمالية ا مطلوباتلس اقياف ولتصني( 39)

 .ية المحتفظ بها حتى االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيعللموجودات المال
 
تأثيًرا كبيًرا على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة  (9)التقارير المالية رقم  يكن لتطبيق المعيار الدولي العدادلم 

 المالية المشتقة. ودات والمطلوبات المالية واألدواتبالموج
 

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

وفئات  (39)يوفق الجدول أدناه بين فئات القياس األصلية والقيم الدفترية لألصول المالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 
 .2117ديسمبر  31في  (9إلعداد التقارير المالية رقم )المعيار الدولي القياس الجديدة بموجب 

 
التصنيف األصلي  

بموجب معيار 
المحاسبة الدولي 

 16رقم 

التصنيف الجديد 
المعيار بموجب 

الدولي إلعداد 
التقارير المالية 

 (6رقم )

القيمة الدفترية 
 األصلية

القيمة الدفترية  إعادة القياس
 الجديدة

      الماليةالموجودات 
الذمم القروض و قروض وسلفيات مقدمة للعمالء

 289,317 (5,411) 294,718 التكلفة المطفأة المدينة

القروض والذمم  ذمم تجارية مدينة
 6,262 (849) 7,111 التكلفة المطفأة المدينة

القروض والذمم  النقد وأرصدة لدى البنوك
 5,637 - 5,637 التكلفة المطفأة المدينة

وض والذمم القر أصول اخرى
 3,618 - 3,618 التكلفة المطفأة المدينة

   133,181 (0,851) 111,281 

 
 لم تطرأ أ  تغييرات على تصنيف وقياس المطلوبات المالية.
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 خسائر االئتمان المتوقعة / مخصصات انخفاض القيمة( 1

 
مع  ( 39)نموذج "الخسارة المتكبدة" في المعيار المحاسبي الدولي رقم  (9)الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يستبدل المعيار 

ة فأطلماقياسها بالتکلفة م لتي يتالمالية ودات اجولماعلی د يدلجاانخفلض القيمة وذج نمق بطيننموذج "خسارة االئتمان المتوقعة". 
رات الستثمااعلی س لين لکالتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وون يدلرات استثماود والعقول اصوأ
عن  مبكر، يتم إثبات خسائر االئتمان في وقت  (9)وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لملکية. وق احقأدوات في 

 .( 39)المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

الية بالتكلفة المطفأة من القروض وسلفيات مقدمة للعمالء وذمم تجدارية مدينة والنقد وأرصدة لدى البنوك تتكون الموجودات الم
 واألصول األخرى.

 
 ، يتم قياس مخصصات الخسارة على األسس التالية: (9)بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
  قروض وسلفيات مقدمة للعمالء أ( 

 عن السداداحتمال حدوث تخلف شهرا: هي خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة من  12متوقعة لمدة خسائر االئتمان ال 
 شهرا من تاريخ التقرير. 12خالل 

  مدى  عن السداداحتمال حدوث تخلف خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة: هي خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة من
 من تاريخ التقرير. الحياة 

 
بالتکلفة  مسجلةلالمالية ودات اجولماقعة علی ولمتن االئتماراخسائس لقيال حراثالثة من مون نهج مکق بيطعة بتومجملوم اتق
المالية عبر الموجودلت التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  تنتقل لمصنفة ن ايدلة وأدوات افأطلما

 األولي. تمادلتغيير في جودة االئتمان منذ االعالمراحل الثالث التالية بناًء على ا
 

ال تملك زيادة جوهرية تتضمن الموجودات المالية التي شهرا": الثني عشر المرحلة األولى "خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
بة لهذه األصول ، يتم أو التي لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. بالنس االحتساب المبدئيفي مخاطر األئتمان منذ 

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

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

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

)ما لم يكن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير(  االحتساب المبدئيمنذ   زيادة جوهرية في مخاطر األئتمانشهدت 
ولكن ليس لديها دليل موضوعي على انخفاض القيمة. بالنسبة لهذه األصول ، يتم تسجيل مخصص انخفاض القيمة مدى الحياة 

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

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

يوجد تتضمن األصول المالية التي "خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة للقروض المتأخرة و المخفضة": الثالتةالمرحلة 
ومع ذلك ، سيستمر تطبيق تتضمن العمالء المتعثرين حلة رلمفي تاريخ التقرير. هذه اقيمتها دليل موضوعي على انخفاض 

 المتطلبات التنظيمية للحسابات التي تعاني من ضعف االئتمان تحت المرحلة الثالثة.
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 ب( ذمم تجارية مدينة

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

  تأخر االستحقاق بشكل ملحوظ.
 

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

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

 القيمة الدفترية لألصول.
 
 ( محاسبة التحوط: 1

على تطبيق المعيار الدولي  (39)ستقوم المجموعة بمواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
رقم  ، إلى أن يتم إصدار متطلبات التحوط لالقتصاد الكلي في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية(9)لتقارير المالية رقم ل
(9). 

 
 التغييرات في األحكام والتقديرات ب(  

 تصنيف األصول المالية
لشروط التعاقدية لألصل المالي هي فقط دفعات تقييم نموذج العمل الذ  يتم بموجبه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت ا

 أصل وفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 

 انخفاض قيمة األدوات المالية
وإدراج معلومات تطلعية في  االحتساب المبدئيتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصول المالية قد زادت بشكل كبير منذ 

 خسائر االئتمان المتوقعة.قياس 
 
 في مخاطر االئتمانجوهرية  يادة ز
،  االحتساب المبدئيذ من جوهريةل بشکت تفعد ارمالية قأداة علی داد لسن اعف لتخلطر امخان کاإذا ما د يدتحد عن

تللك شمل ترور . وضر غيد جهأو تکلفة رة دون فولمتوالعالقة ذات امة وعدلموالة ولمعقا للمعلوماتعة ولمجماتنظر
ت الكمية والنوعية على حد سواء ، استناداً إلى خبرة المجموعة التاريخية وتقييم االئتمان الخبير، بما في المعلومات والتحليال

 ذلك المعلومات التطلعية.
 

 المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة
استخدام النماذج نظًرا لتفاوت التعرض مع التغيرات إن تقدير التعرض األئتماني لغرض إدارة المخاطر يعد أمًرا معقًدا ويتطلب 

في ظروف السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان لحافظة األصول يتطلب مزيًدا من 
ة بين األطراف التقديرات فيما يتعلق باحتمال حدوث التخلف عن السداد، ونسب الخسارة المرتبطة بها، واالرتباطات االفتراضي

د حدوث تخلف عن عنرض لتعالتخلف عن السداد  واحتمالية دام اقعة باستخولمتن االئتمار اخسائس عة بقياولمجموم اتقالمقابلة. 
 ر المتوقعة في حالة حدوث التخلف عن السداد.لخسائالسداد وا

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

 .عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية

لتخلف المسبب للخسارة بناء على التجربة التخلف المسبب للخسارة هو حجم الخسارة المحتمل في حالة التخلف. تقدر المجوعة ا
التاريخية في معدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف المتخلفة عن السداد. نماذج التخلف المسبب للخسارة تأخذ باالعتبار 

 قيمة الضمان المقدرة، وتكلفة االسترداد ذات العالقة.
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 بع(.   السياسات المحاسبية الهامة )يت3

 
 إيراد العقود مع العمالء (35)اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ج(  

إطاراً شامالً لتحديد طبيعة، وكمية وتوقيت احتساب اإليرادات. ويحل  (15) يؤسس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
اإليرادات، ومعيار المحاسبة الدولي  -(18)معيار المحاسبة الدولي رقم محل اإلرشادات احتساب اإليرادات الحالية، بما في ذلك 

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

. بناًء على 2118يناير  1ي تبدأ من أو بعد سار  المفعول للفترات المالية الت (15)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 تقييم اإلدارة، لن يكون هناك أ  أثر جوهر  على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 
 . قروض وسلفيات مقدمة للعمالء1
 

 األصول المالية بالمراحل أ( 
 

  )مراجعة( 8132مارس  13كما في  

المرحلة  المرحلة األولى 
 الثانية

 ديسمبر 13 المجموع ثالثةالمرحلة ال
8138 

      
 315,518 116,151 22,859 16,151 271,344 اجمالي القروض

 (11,811) (30,130) (11,341) (2,986) (3,189) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

 294,718 868,612 12,518 13,165 267,255 صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

 
 )معدلة( 8132ير ينا 3كما في  

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

     
 115,532 21,187 11,845 272,586 اجمالي القروض

 (30,813) (9,646) (3,419) (3,136) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

 826,138 11,441 8,426 269,451 صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

 
 حسب المراحل –مخصص انخفاض القيمة  (ب
 
 

 المرحلة األولى
المرحلة 
 الثانية

 المرحلة الثالثة
 مقيمة اجماليا

المرحلة 
 الثالثة

مقيمة بشكل 
 خاص

 المجموع

يناير   1مخصص انخفاض القيمة كما في 
 9,186 3,419 3,136 )معدلة( 2118

 
461 30,813 

 - - 1,921 269 (2,189) صافي المحول بين المراحل
 3,511 (17) 117 (712) 2,142 المحتسب للفترة
 (3,135) - (1,315) - - قروض تم شطبها

      مخصص انخفاض القيمة كما في
 30,130 111 31,113 8,620 1,126  8132مارس  13
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 ذمم تجارية مدينة  .5
 مارس 13 

8132 
 

 ديسمبر 31
2117 

    

 7,711  7,293 رية مدينةذمم تجا

 (589)  (1,476) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

 
5,238  8,333 

 
 مارس 13 الحركة في مخصص انخفاض القيمة

8132 
 

 ديسمبر 31
2117 

    

 494  589 الرصيد كما في بداية المرحلة

 2118ير ينا 1كما في  9أثر تطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
 -  849 (3)ايضاح رقم 

 494  3,112 8132يناير  3الرصيد المعدل كما في 

 95  38 للسنة المحتسب

 الرصيد كما في نهاية المرحلة
3,180  589 

 
                                                               

 2117ديسمبر  31
 )مدققة(

 8132مارس  13 
 )مراجعة(

 زون.  المخ0

 مخزون السيارات    
 السيارات - 15,266  13,427
 الغيار قطع - 4,481  3,855
 مخزون األراضي 11,748  12,739

31,121  31,495  

    
 وقطع الغيارمخصص السيارات  (318)  (315) 

    

29,716  11,328  

 
 )للسيارات وقطع الغيار(حركة المخصصات    

2117  8132  

    
 يناير  1كما في  315  351
 المحمل للفترةصافي  3  51
 المشطوبات -    (95)

            

 في نهاية الفترة 318  315
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       الصلة ذات األطراف مع .  المعامالت8

لبحاارين والكويات وبنااك البحاارين الااوطني الااذين المسااهمون الرئيساايون للشااركة هاام الهيئااة العاماة للتااأمين االجتماااعي وبنااك ا
. لادى الشاركة المعاامالت التالياة 2118مارس  31من رأس مال الشركة كما في  %1182و  %2381و  %3189يمتلكون 

 مع األطراف الزميلة:
مارس  13 

8132 
 مراجعة((

ديسمبر  31 
2117 
 )مدققة(

    المساهمين:

 39,115  38,115 قروض ألجل 

 71  573 على المكشوفسحوبات 
 1,468  673 أرصدة البنوك

 

مارس  13 
8132 

 مراجعة((

مارس  31 
2117 
 )مراجعة(

    
 375  413   دفوعةفوائد م      

 
 أعضاء اإلدارة العليا

 المعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا

ط والتوجيه ومراقبة أعماال المجموعاة. يتاألف أعضاء اإلدارة العليا هم األشخاص الذين لهم الصالحيات والمسئوليات للتخطي
طاقم اإلدارة العليا من أعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذ ، ورئيس الشئون المالية والناواب األوائال للارئيس، والمادراء 

 العامون. 
 

مارس  13 
8132 

 مراجعة((

مارس  31 
2117 

 مراجعة((
    

 344  378 الرواتب ومنافع الموظفين قصيرة األجل 
 143  179 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات 

 22  27 مستحقات بطاقة االئتمان
 -  99 بيع مخزون األراضي

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

 . الفترةنهاية بألطراف ذات الصلة سائر المخصصات لألرصدة مع اولم يتم تخصيص مخصص محدد لخ
 

 .  التخصيصات 2

توزيعات العلى  2118مارس  27 تمت الموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنو  المنعقد بتاريخ
دينار  311حتياطي العام، تحويل دينار بحريني لال 18511والتي أثرت على هذه الفترة: تحويل  2117التالية عن سنة 

 دينار بحريني. 8,157بحريني الحتياطي التبرعات وأرباح نقدية 
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     مختصرةال  ايضاحات حول المعلومات المالية الموحدة

 بآالف الدنانير البحرينية                                                8132مارس  13للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 . المعلومات القطاعية 6
 

  اإليرادات الربح

 الثالثة أشهر 
 المنتهية

الثالثة أشهر 
 المنتهية

 الثالثة أشهر 
 المنتهية

الثالثة أشهر 
 المنتهية

 

مارس  31في 
2117 

مارس  13في 
8132 

مارس  31في 
2117 

مارس  13في 
8132 

 

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

 تمويل األفراد 11,217 118174 4,171 38916
 المركبات 13,149 13,299 531 593
 تأمينال 311 248 151 119
 العقارات 2,524 721 234 61

     
48688 1,620 24,442 88,363  

 
بلغ  2118مارس  31موجودات ومطلوبات المجموعة تتمركز في قطاع التمويل وقطاع السيارات. كما في إن أغلب 

دينار بحريني  318,236 : 2117ديسمبر  31دينار بحريني ) 44,131دينار بحريني و  316,161 مجموع الموجودات 
 8,286دينار بحريني  231,886قطاع التمويل وقطاع السيارات  ات فيدينار بحريني( وبلغ مجموع المطلوب 44,215و 

 .دينار بحريني( 7,993ديناربحريني  و  226,993: 2117ديسمبر  31دينار بحريني )
 

 . القيمة العادلة 31

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

 تعكس خطر عدم األداء.
 

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

( تحت "القروض دينار بحريني 318,192: 2117دينار بحريني ) 311,716 تم تصنيف كل الموجودات المالية البالغة
 دينار  231,718: 2117) دينار بحريني 237,373 والذمم المدينة" وتم قياسهم بالقيمة المطفأة. كل المطلوبات المالية بقيمة

بحريني( تم قياسهم بالقيمة المطفأة فيماعدا المشتقات التي تم قياسها بالقيمة العادلة وتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة.

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

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

 
 : األسعار المسعرة ) غير المعدلة( في سوق نشط لألصول والمطلوبات المماثلة.3المستوى 

 
: تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة مثل األسعار أو غير مباشرة مستمدة من األسعار.  8المستوى 

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

 
أدوات تم استخدام تقنيات تقييم غير مبنية  تقنيات باستخدام مدخالت ال يمكن رصدها وتتكون هذه الفئة على:  1المستوى 

 على مدخالت ال يمكن رصدها.
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     المختصرة  ايضاحات حول المعلومات المالية الموحدة

 بآالف الدنانير البحرينية                                                8132مارس  13المنتهية في  للثالثة أشهر
 
 . القيمة العادلة )يتبع(11
 

 أ(  الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة 
ها المجموعة أو يتم دفعها إلنهاء العقد يتم تقدير القيمة العادلة للمشتقات غير المتداولة، على أساس المبالغ التي سوف تستلم

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

 
 ادلة ب( الموجودات والمطلوبات المالية الغير مقاسة بالقيمة الع

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

 
  مراجعة() 8132مارس  13 3المستوى  8المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية

      

 قروض وسلفيات مقدمة للعمالء - - 292,938 292,938 292,938
 قروض بنكية ألجل - 171,499 - 171,499 171,499
 سندات صادرة - 39,918 - 39,918 39,918

 
  1المستوى  2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية

 )مدققة( 2117ديسمبر  31     

      
 قروض وسلفيات مقدمة للعمالء - - 294,718 294,718 294,718
 قروض بنكية ألجل - 177,713 - 177,713 177,713
 سندات صادرة - 39,911 - 39,911 39,911

 
 

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

 الدفترية لن تكون مختلفة جوهريا عن القيمة العادلة لهذه األصول. 
 

القيم العادلاة لكافاة  نها ترتبط بمعدالت فائدة عائمة.القيمة العادلة للقروض والسندات الصادرة تساو  تقريبا القيمة الدفترية لها أل
القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى تقاارب قيمهاا  .األدوات المالية األخرى تقارب قيمها الدفترية نظرا النها قصيرة األجل

 الدفترية وذلك لكونها قصيرة األجل.
 
 

 . أرقام المقارنة33

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

 
 


