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                                                                    التجارية )ش.م.ب(        للتسهيالت البحرين شركة

 
           عامة معلومات

 
أغساا س  29سااجلت سااابقا فااي السااجل التجااار  فااي  بحرينيااة مساااهمة شركة هي .التجارية ش.م.ب للتسهيالت البحرين شركة
 سهمها.بعد االكتتاب العام في أ ةعام مةمساه سجلت كشركة1993 أبريل شهر في مقفلة. بحرينية مساهمة ةكشرك 1983

 
، وشااركة التسااهيالت لخاادمات التااأمين 1988 مااارس فااي تأسساات والتااي .للسيارات ذ.م.م الو نية الشركة بالكامل الشركة تمتلك
فااي ديساامبر عااام  .2002والتااي تأسساات فااي مااايو  .م.م.ذعقاريااة ل، وشركة التسهيالت للخاادمات ا1997التي تأسست في   .ذ.م.م
سيارات   بيعلالعراق،    -  كردستان  –أربيل  في    .م.م.لتجارة العامة ذلالتسهيالت  أسست شركة  و  سعت المجموعة جغرافيا  تو  2013

 لتااأجير الساايارات لتسااهيالتشركة اوم.م. ذ.كة التسهيالت للسيارات تم تأسيس شر 2015 مارسفي  هوندا في كردستان العراق.
 .2017 في ابريل ذ.م.م.

 
 التجار   السجل رقم :  13444

 البريد صندوق  :  1175
17786000 
17786010   

 : 
 :
    

 هاتف
 فاكس 

bcredit@bahraincredit.com.bh   :
    

 ياإللكترون  البريد

 نالعنوا :  701 توبلي ،111 ،  ريق 290 البحرين، مبنى تسهيالت مبنى

1-13444، 2-13444 ,6-13444، 7-13444، 8-13444،              
9-13444، 10- 13444، 13-13444، 14-13444 

 :
 الفروع:      

   

 أعضاء مجلس اإلدارة  :  الرئيس  –عبدالرحمن يوسف فخرو 
   نائب الرئيس   – د الرحمن علي سيف عبد الرحمنور عب الدكت 

 حسن ساتروسف  ي  رياض
 نادر كريم المسق ي 

  

   إبراهيم عبدهللا بوهند 
 عبدالعزيز عبدهللا األحمد 
 عبدهللا محمد المحمود 

  

   عيسى  عبدهللا محمد
 يوسف صالح سل ان خلف 

 وكمال اد ب جهمحمد 
  

 عضو مجلس إدارة منتدب    رياض يوسف حسن ساتر: 
 ابةي بالن  االئتمان والتسويق  رئيس  حسين الماضي : 

 سيارات ل الشركة الو نية ل –المدير العام   : رمز  بركات 
  دمات لخ شركة التسهيالت  –بالنيابة المدير العام   حمزة شهاب : 

 التأمين 
 برير جاسم : 

 : ريبين مهتا
 للسياراتشركة التسهيالت   –المدير العام  

 شركة التسهيالت لتأجير السيارات   –المدير العام 
 : فيشال بروهيت 

 
 رئيس الحسابات للمجموعة  

 ( ش.م.ب)   بنك البحرين الو ني               )ش.م.ب(لكويت  ا: بنك البحرين و
 بنك بي ان بي باربيا                  ( ش.م.ب) لي المتحد هالبنك اال  
 ستاندرد تشارترد بنك                           بنك الخليج الدولي      
 بي البنك العر        (ش.م.ب )   المؤسسة العربية المصرفية  
 ي                        بنك اتش اس بي س                                         بنك السالم   
 كنارا بنك                                   بنك المشرق      
 حبيب بنك المتحد                         ني س الخيمة الو رأ  كبن   
   

 البنوك 

   

 ون   المدقق  جي فخرو   م: كي بي ا

   

mailto:bcredit@bahraincredit.com
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                                                                    التجارية )ش.م.ب(  للتسهيالت البحرين كةشر
 

     حد ل الموالشام خلالد بيان
 بآالف الدنانير البحرينية                                                     2020 ديسمبر  31 في عن السنة المنتهية 

 
 

2019  2020   
     

 ح السنة أربا  ( 4.275)  17.112

 امل اآلخر الدخل الش     
 ة  ها للربح أو الخسارصنيف البنود التي يمكن إعادة ت    
 التدفقات النقدية صافي التغيرات في احتيا ي تحو    (3.723)  (3.088)

     
 موع الدخل الشامل اآلخر للسنة جم  ( 3.723)  (3.088)

     
 مجموع الدخل الشامل للسنة   ( 7.998)  14.024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيانات المالية الموحدة. ه المن هذ جزءا  أساسيا    30الى   1  تشكل االيضاحات المرفقة من
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                                                                                                                                                ب( . مالتجارية )ش. هيالتتسلل البحرين شركة
 

     الموحد  ملكيةلاق بيان التغيرات في حقو 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                                2020ديسمبر  31ية  في  ته منالنة عن الس

 

 

 

  رأس المال  بقاة تسواألرباح الماالحتياطيات   

      ات األخرى ياطاالحتي 

  اطي احتي  
  تحوط      

  س أر أسهم  احتياطي  دار وة إص الع التدفقات  احتياطي  ي احتياط أرباح  مجموع حقوق
    2020 المال  خزينة  قانوني  هم أس النقدية  التبرعات  عام  مستبقاة  الملكية 

152.362 71.819 26.250 693 (1.722) 
 

25.292 10.210 (599) 20.419 
 

 2019سمبر دي   31 كما في
          
 المساهمين(:  معتمدة من قبل ) 2019 مخصصات         
 تبرعات معلنة  - - - - - - 300 - (300) -
 للمساهمين معلنةسهم ح أأربا - - - - - - - - (5.036) (5.036)
   العام ا ي حتي المحول لال - - - - - - - 750 (750) -

 
 
 

 2019 مخصصات الرصيد بعد  20.419 ( 599) 10.210 25.292 ( 1.722) 993 27.000 65.733 147.326
          
 ل الشامل للسنة دخ ال         
 ربح السنة  - - - - - - - (4.275) (4.275)
 اآلخر شامل ل الالدخ         
 احتيا ي تحو   على  لعادلةلقيمة اخسارة ا -         
 التدفقات النقدية  - - - - (3.723) - - - (3.723)

 مجموع الدخل الشامل للسنة  - - - - ( 3.723) - - ( 4.275) ( 7.998)

 (( 1أ)-2)إيضاح   تعديالتال رئ خسا - - - - - - - (15.191) (15.191)

 (( 2أ)-2إيضاح )ية  حكوم ةمنح  - - - - - - 1.960 1.960

 تبرعات  ا ي الم إحتي أستخدا - - - - - (464) - - (464)

125.633 48.227 27.000 529 (5.445 ) 
 

25.292 10.210 (599 ) 20.419 
 

 2020  سمبريد  31في كما 

 

 
 ة الموحدة. الماليهذه البيانات   من  اسيا   أسجزءا   30الى   1  نم رفقة حات المااليضا تشكل
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                                                                                                                                                ( التجارية )ش.م.ب للتسهيالت البحرين شركة

 
     حد ة الموحقوق الملكي ي لتغيرات ف ن ابيا

 ير البحرينية دنانلابآالف                                                                                                                    يتبع(( 2020ديسمبر   31في  المنتهية   سنة عن ال
 

 

 

  ل المارأس  بقاةت االحتيا يات واألرباح المس 

  ات األخرى ي تيا حاال 
 

 
 

ر  عالوة إصدا 
 أسهم

    

  ا ياحتي   
  تحو       

  رأس  أسهم احتيا ي التدفقات  احتيا ي احتيا ي أرباح مجموع حقوق 

    2019 المال  ينةزخ قانوني النقدية تالتبرعا عام مستبقاة ةلكي الم

145.928 69.802 24.750 732 1.366 
 

25.292 8.250 (599) 16.335 
 
  2018ر ديسمب   31 في كما

          
 همين(: المسا معتمدة من قبل ) 2018 مخصصات         
 معلنة تبرعات  - - - - - - 300 - (300) -
 حة ن مأسهم  - 4.084 - - - - - - (4.084) -
 ني مهمسالل معلنةأرباح أسهم  - - - - - - - - (7.251) (7.251)
 انونيلق ي االحتيال محول ال - - - 1.500 - - - - (1.500) -
  ي العام  يال لالحت المحو - - - - - - - 1.500 (1.500) -

 
 
 

 2018 تمخصصا الرصيد بعد  20.419 (599) 9.750 25.292 1.366 1.032 26.250 55.167 138.677

          
 ة ن شامل للسالدخل لا         

 نة ربح الس - - - - - - - 17.112 17.112
 اآلخر  الدخل الشامل         
 احتيا ي تحو   على  خسارة القيمة العادلة -         
 التدفقات النقدية  - - - - (3.088) - - - (3.088)

 مجموع الدخل الشامل للسنة  - - - - (3.088) - - 17.112 14.024

 ات مدفوعة رعتب  - - - - - (339) - - (339)

 ا ي القانونيالمحول لالحتي  -  - 460 - - - - (460) -

152.362 71.819 26.250 693 (1.722) 

 
25.292 10.210 (599) 20.419 

 
 2019ديسمبر   31في ا مك

 يانات المالية الموحدة. البءا ال يتجزأ من هذه زج 30  الى  1المرفقة من  تعتبر االيضاحات 
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                                                                        )ش.م.ب(  اريةالتج للتسهيالت البحرين كةشر
 

     الموحدالنقدية  ت ابيان التدفق
 البحرينية ير بآالف الدنان                                             2020ديسمبر  31المنتهية  في  عن السنة 

 
 

2019  2020   
 نشطة العمليات التدفقات النقدية من أ    

 متعلقة بب اقات االئتمانات ومقبوضقروض مسددة وفوائد مستلمة    223.237  328.399
 المركبات عي المستلم من ب   42.097  51.262
 تأمين مستلمة  التعمو  924  1.402
 مخزون األراضي  بيع نم حصل ت الم  2.158  3.049
 ايجارات مستلمة   819  849

 ة للعمالءقروض وسلفيات ممنوح   ( 158.576)  ( 296.037)
 المركبات   مدفوعات لمورد    (34.379)  (44.024)
 عقارات مخزون المدفوعات على   (578)  (696)
 ة مدفوعات المصروفات التشغيلي   (14.088)  (20.524)
 المدفوعة مكافأة مجلس اإلدارة   (440)  (535)
 فوائد مدفوعة   (10.940)  (13.106)

     
 أنشطة العمليات   النقدية الناتجة من صافي التدفقات   50.234  10.039

     
 نشطة االستثمار من أالتدفقات النقدية     

 عقارات ومعدات  ىلعمصروفات رأسمالية   (2.956)  (3.020)
 ة )الصافي( ء عقارات استثماري االضافة على / شرا  (263)  (6.165)

 دات ات ومعمن بيع عقار مقبوضات  1.215  708

     
 االستثمار  ة دمة في أنشطخ المست ةيصافي التدفقات النقد   ( 2.004)  (774.8)

     
 شطة التمويل نأمن  التدفقات النقدية     

 ألجل مستلمة  كيةن ب قروض   169,283  41.473
 ألجل مدفوعة  بنكيةقروض   ( 193,279)  (15.593)
 حقاق ة عند االست ت مدفوعداسن   -  (19.981)
 وعة ح أسهم مدفباأر  (5.179)  (7.205)
 مستلمة  ةحكومي  ةمنح  1.960  -
 دفوعة تبرعات م  (464)  (339)

     
 ت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل قالتدفا صافي   ( 27.679)  (1.645)

 مه في النقد وما في حك  (لنقص ا) الزيادة/ في صا  20.551  ( 83)
  يناير 1النقد وما في حكمه في   4.884  4.967

     
 ديسمبر   31حكمه في  ي النقد وما ف  25.435  4.884

     

 كون النقد وما في حكمه من : ت ي     
 النقد وأرصدة لدى البنوك   25.530  5.040

 ناقصا:     
 دالنقد المقي   ( 95)  (155)
 سحوبات على المكشوف   -  ( 1)

     
4.884  25.435   

 
 
 
 

 ات المالية الموحدة. البيان ها  من هذ جزءا  أساسي 30  الى  1قة من  تشكل االيضاحات المرف
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                                                                       التجارية )ش.م.ب(  للتسهيالت البحرين ةشرك

 
     ة ل البيانات المالية الموحدات حوايضاح
 ف الدنانير البحرينية البآ                                        2020ديسمبر    31المنتهية  في  المالية نة للس
 
   والنشاطسيس التأ.   1

 الشركة تقوم  في مملكة البحرين.لة  مسج عامة مساهمة لشركة"( هي شركةا)ش.م.ب( )"   يةارتجال للتسهيالت البحرين شركة
على    2005ونيو  ي  26  خبتاري  حصلت الشركة  وقد.  واصدار ب اقات ائتمانية  األجل لةويو  توس ةمو قصيرة قروض بمنح
نات المالية الموحدة للسنة لبيامل اشتشرافه. تللعمل كمؤسسة مالية وخاضعة إل  من قبل مصرف البحرين المركز   خيصرت

في البي  2020ديسمبر    31  المنتهية  المعلى  للشركة  انات  ا،الية  بو)  والفروع  الهلتابعة  الشركات  مجتمعة  إليها  ا يشار 
  .وعة"(المجم" 
 
 مبين ادناه: هو امكابعة المملوكة بالكامل ة والشركات التالمالية للشرك مل البياناتوعة تشمجوحدة للمية المالالم اناتبيال
 

 بة تملك سن بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 
 المجموعة 

 شطة الرئيسية ناأل

    
لج ٪ 100 البحرين )ذ.م.م( ياراتو نية للسالشركة ال حصر   موتورزوكيل  ا  نرال  سي    م)جي 

وكادلكوشفرولي مملكة وسيارا  (ه  في  هوندا  ت 
 البحرين.

 
 شركة التسهيالت للخدمات العقارية

 (م.م.ذ)
 

 خدمات عقارية. ٪ 100 البحرين

 خدمات التأمين شركة التسهيالت ل
 ()ذ.م.م

 

 لتأمين. خدمات لوسا ة ا ٪ 100 البحرين

شركة التسهيالت للتجارة العامة 
 )ذ.م.م(

دستان، رك
 راقالع

هوندا  سيارابيع   ٪ 100 قبل العرا  يفت  من  )تأسست  ق 
 و نية للسيارات(.الشركة ال

    
 البحرين                       (م.م.ذ)رات لسيال شركة التسهيالت

 
100 ٪ 

 
و هافال و   وفوتون  جاك  وكيل حصر  لسيارات

 البحرين.  في مملكة ريت والج
 

رات شركة التسهيالت لتأجير السيا
 )ذ.م.م(

تأجير  خدما ٪ 100 نيالبحر قصيرة    سياراتلات  لمدد  والتأجير 
 .لة األجلو وي

         
 
 نات ياأسس إعداد الب.  2

 أ(   بيان االلتزام

للقواعد واألنظمة  الصادرة ع ن مصرف البحرين المركزي. تتطلب هذه القواعد واألنظمة وفقا     حدةأعدت البيانات المالية المو
 :  الدولية، باستثناء  اسبيةحمالصادرة من قبل مجلس المعايير ال المالية  ريقارتلل معايير الدولية ال  تطبي ق جميع

 
  ن بوباء الكوروناء المتأثريللعمال  دمةعات القروض المقفدالناتجة من تأجيل  سائر التعديل على الموجودات المالية  اب خاحتس -

الموحد رباح والخسائر  ، بدال من احتسابها في األية، في حقوق الملكافيةت إضالدون احتساب فوائد وعمو(، ب19  –)كوفيد  
التعديل مبلغ إحتساب خسائر  لقد كان لتأثير    .األدوات المالية  –(  9رقم )قارير المالية  عداد التت لبات المعيار الدولي إلحسب م
بحريني   15.191وقدره   أر.  دينار  خساأ   أو  من  رئباح  ا  أخرى  احتالمال  وجوداتملتعديالت  يتم  لمت لبات ية  وفقا   سابها 

 المالية.   األدوات  –( 9رير المالية رقم )المعيار الدولي إلعداد التقا
ا - منلمساعدة  احتساب  المستلمة  ال  المالية  الجهات  و/أو  االحكومة  الكوستجتنظيمية  بوباء  الخاصة  الدعم  إلجراءات    ناروابة 

الموحد  ر  الملكية، بدال  من احتسابها في األرباح أو الخسائ  ية، في حقوقلحكوممنح الا  في مت لباتالتي تستو  (19  –وفيد  )ك
وق الملكية سبة في حقخسارة تعديل محت  حكومية، فق  إلى حد أ المنح ال –(  20الدولي رقم )حسب مت لبات معيار المحاسبة  

 يد المتبقي ب الرصاسالتعديل، يتم احت ةراخس هذا المبلغق فا( أعاله، وفي حال نتيجة لا )أ
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                                                                                      التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت نالبحري ةشرك
 

     حدة المو اليةالم ل البياناتايضاحات حو
 البحرينية لدنانير بآالف ا                                                      2020سمبر دي  31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 انات )يتبع( أسس إعداد البي.   2

 
أ  احتساب  يتم  الخسائر.  أو  األرباح  م   في  لمت لبات  وفقا   أخرى  مالية  المحاسبة  مساعدات  رقالدعيار  )ولي  تلقت  (20م   .

ر الكهرباء  وتخفيضات في فواتي ينبحرينياتب الو رني على شكل دعم لريحب دينار 1.960ى الالمجموعة منحا يصل مجموعها 
 والماء. 

 
لمالية  اإلعداد التقارير  لية  الدوير  ايمعال"   للمجموعة يشار إليه فيما يلي بإسمالمالية الموحدة    البياناتفي إعداد  اإل ار المستخدم  

 كز ". رممصرف البحرين القبل  لة منغتها المعدصيب
 

 ى مع اإل ار أعاله.المالية للشركات التابعة لتتماشالبيانات ، تم تعديل المالية البيانات ذه لغرض ه
 

 رنة. المقا ةرتالية الواردة عن فملا البياناتير في رجعي ولم ينتج عنها أ  تغي بأثر اسبيةالمحتم ت بيق التعديل على السياسات 
 

  ب(  أسس القياس

الموحدة اتالبيان أعدت ماالتاري التكلفة لقاعدة ا  وفق للمجموعة المالية  المالي  خية  األدوات  التي  ة  عدا  بالقيمة   ظهرتالمشتقة 
 العادلة.  
 
   يةاليانات الموإعداد الب في انجاز المعامالت المستعملة(  العملة ج

 يةلمعلومات المالا  يعمجتقريب  تم  في المجموعة.  المستعملة  حريني وهي العملة  ار الببالدين  ةية الموحدنات المالاييتم عرض الب
 ف ذلك. فيما عدا المشار إليه خال ،ألف" " أقرب إلى ني ريبحبالدينار ال وضةالمعر
 
 2020يناير  1من  ءاعول ابتدالمف يةارجديدة السالالتعديالت و التفسيرات  يير والمعا (د

 
ا من   عولالمف   ايير ، والتي أصبحت ساريةعتكن هناك معايير وتعديالت جديدة على الم  مل ت الصلة  ، ذا  2020يناير    1اعتبار 
 جموعة. ة للمجوهريو

 
 يقها بعد م يتم تطبعديالت و التفسيرات الصادرة التي ليدة و التدجالمعايير ال( ـه
 

اعدد   الجديدة  من  والتعديالت  التسر   لمعايير  تبدأ  للفتراتمعايير  على  التي  يسمح  و  2021يناير    1بعد    اوفي    السنوية 
لتالية في إعداد هذه البيانات معدلة الاجديدة أو  معايير اللاة في وقت مبكر  موعم ت بق المج؛ ومع ذلك؛ للها   بيق المبكر  بالت

 دة. المالية الموح
 
 ولة. ر متداتصنيف المطلوبات على أنها متداولة وغي - 1ة الدولي معيار المحاسب (1

ندما ال يكون لديها "حق ع  جاريةعلى أنه    لوبات مالات  الشرك  في ، تصنلحالا  1لي  محاسبة الدوبموجب مت لبات معيار ال
ا د الم لوبات  يتسد ر مشرو  في تأجيل"  غي ه ، تم  تعديالتكجزء من    ة فترة التقرير.على األقل بعد نهاي  لمدة اثني عشر شهر 
يكون    مضمون ا وأن  التسديدل  ي جتأللحق في    أن يكون  ن، يت لب اآلن ذلك  مرو  وبدال   الحق غير مشغاء شر  أن يكون  إل

  لتفسير .حكم ا ا التقييم من اإلدارة ممارسة الت لب هذترة التقرير. قد يموجود ا في نهاية ف

المشمولة  ة الفترة  في نهاي  ية القرضالمحددة في اتفاقرو   إال إذا امتثلت الشركة للش  وجد "حق التأجيل" ال ي  ذلك ، على    عالوة
شركات لمنشآت لتصنيف ا   كيفية  ديالحق. قد يغير هذا الم لب الجدال حتى تاريخ  لُمقرض االمتثبالتقرير ، حتى لو لم يختبر ا

ااول.ير متدغ  يصبح بعضهاوير ، حيث  التد أن  عديتلتنص  أدوات ح  ديدستالت على  الملكية الم لوبات تتضمن تحويل  قوق 
ولة ، يمكن للشركة أن تتجاهل  غير متدااولة أو  تصنيف الم لوبات على أنها متدالمقابل. عند    شركة إلى ال رفبالصة  الخا

التي يمكن   ف الم لوباتييم تصنيقتإلى إعادة  شركات  قد تحتاج ال  ق ملكية. لذلك ، ترف بها كحقول المعحويالترات  فق  خيا
 يل المثال الديون القابلة للتحويل.على سب -ركة الخاصة بالش ملكيةوق الوات حقويل أدعن  ريق تحتسديدها 

جوهر  على  تأثير  أ   المجموعة  ال تتوقع    .2023يناير    1عد  و بأ في ألتي تبدالتعديالت سارية المفعول للفترات السنوية ا
 من ت بيق هذا التعديل. ة دحالمولمالية اناتها ايب
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                                                                     ب()ش.م. ةالتجاري تتسهياللل البحرين كةشر
  

     الموحدة  بيانات الماليةايضاحات حول ال
 ينيةدنانير البحربآالف ال                                                            2020ديسمبر   31ي ف  للسنة المالية المنتهية 

 
 البيانات )يتبع( اد  د عأسس إ.   2
 
  المحاسبة الدولي  ارمعيو  9ير المالية  التقار  إلعداد  الدولي  المعيار)تعديالت على    2المرحلة    -معيار سعر الفائدة    تعديل (2

ال  الدولي  يارمعال  و  39 المالية  إلعداد  اإلعد  يدولال  رعياالمو  7تقارير  المالية  لاد  إلعداد    الدولي  رعياالم  و  4تقارير 
 ( 16 ماليةلاتقارير ال

بما في ذلك آثار التغييرات على    الفائدة ،  معيار سعر  لتعديلضايا التي قد تؤثر على التقارير المالية نتيجة  يالت القدعتتناول الت
 بديل.بسعر  ار سعر الفائدةمعي  تبدالعن اسج الناتتحو  ما يتعلق بالالنقدية التعاقدية أو التدفقات 

إعفاء  التعديال  دمقت عملي ا  ت  ال  نم  الوابعض  المعدرمت لبات  في  الدولياية  ال  ر  المالية  إلعداد  ومع  9تقارير  المحاسبة اي،  ر 
  إلعداد   ليالدو  يارعالم  ، و  4تقارير المالية  إلعداد ال  الدولي  المعيار  و،    7تقارير المالية  إلعداد ال  الدولي  المعيار،    39  ي الدول
 : بما يليالمتعلقة  16تقارير المالية لا

 ؛ اإليجار م لوباتالمالية والم لوبات المالية و للموجودات فقات النقدية التعاقديةدتر في أساس تحديد الييغالت)أ( 

المنشأة   التعديالت من  تت لب  التعاقدغييالتمحاسبة  سوف  النقدية  التدفقات  تحديد  أساس  في  أو  المال  جودللموية  ر   الم لوبي 
 المالي.  الم لوبالمالي أو  للموجودائدة الفعلي  فليق تحديث معدل اعن  ر لفائدةر اسع ارعيم تعديل لبه المالي الذ  يت

 محاسبة التحو  )ب(
 
 .التعديلي يت لبها اح بتعديل تعيين عالقة التحو  لتعكس التغييرات التسمال -
المتراكم في مبلغ  لا، فإن    التعديلا  التي يت لبه  ليعكس التغييرات  قات النقدية  التدفحوت  نودب   منعندما يتم تعديل بند   -

الذ  يتم بموجبه التحو  للتدفقات    يلبدال  للمعيارساس المعدل  األعلى    سيتم اعتباره  ةالنقدي  اتا ي تحو  التدفقيتاح
 لية.النقدية المستقب

لوبة من تغييرات الم المجموعة ليعكس ال  يل بند فيويتم تعد  محو ند  عندما يتم تخصيص مجموعة من البنود كب  -
 لها. الت المعيارية التي يتم التحو يدلتعبناء  على ا  المحو ةت فرعية للبنود اع، يتم تخصيص مجمو ليدعالتخالل 

ال يُحظر  ا ، فر  هش  24د سعر مرجعي بديل بشكل منفصل خالل فترة  إذا توقعت المنشأة بشكل معقول أنه سيتم تحدي  -
 .منفصل في تاريخ التعيين لكيد بشن قابال  للتحدكيتعاقدي ا إذا لم  ر غير محدد عليها تحديد السعر كعنصر مخا

 
ا من   التعديالت اعتبار  لت بيق  المجموعة  المبالغ  2021يناير    1تخ    الت بيق على  أو    2020عنه لعام    المعلن . ولن يؤثر 

 الفترات السابقة. 
 
 . المالية الموحدة بياناتها علىمل قييم مبدئي للتأثير المحتي إجراء تجموعة فبدأت الم
 

 تهاداتاستخدام التقديرات واالج. و

المالي البيانات  إعداد  تضعيت لب  أن  الموحدة  بع  ة  التقدياإلدارة  والتض  والفرضيارات  تؤالت  وقعات  ت تي  على  بيق  ثر 
هذه  د تختلف عن  علية قالمبينة. النتائج الف  إليرادات والمصروفات اوودات والم لوبات  لغ الموجمبا  وعلىسبية  السياسات المحا

 ات.التقدير
 

التقدي التقديراتل مستمر. حيث يتم  رات والفرضيات بشكيتم مراجعة  التقديرات  ة مالمراجعة في فتر  احتساب  أو أ  راجعة 
المقبلية متأت مست رافت المعلومات  تلاواالجتهادات  ؤكدة  الم  وغير  الجوهريةرات  تقديبال  تعلقةثرة.  السياسات  مدرجة في   بيق 

 (. 4يضاح رقم )امبينة في الموحدة مالية المبالغ المحتسبة في البيانات الى علالمحاسبية 
 
 لسياسات المحاسبية الهامة ا .3
 

ا باستمرار ناه. قامت المجموعة بت بيقهدأمبينة  ةالموحد بيانات الماليةداد هذه ال بقة في إعلملهامة ااسبية اإن السياسات المح
 .)أ( 2في إيضاح  ح وضالمالية الموحدة باستثناء ما هو م تانالبيامعروضة في هذه لالى جميع الفترات ع
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                                                                      التجارية )ش.م.ب( تللتسهيال البحرين شركة
 

     لمالية الموحدة لبيانات اات حول ايضاحا
 بآالف الدنانير البحرينية                                                            2020 رديسمب  31ية  في منتهمالية الللسنة ال

 
 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 3
 

 البيانات توحيد أ(   أسس
 

 الشركات التابعة (1
ق في عوائد عرض المجموعة، أو تملك الحتت  رة عندماتوجد السي .موعةجمالي رة ي مؤسسات خاضعة لسالشركات التابعة ه

يااتم  .بعةد من خالل سي رتها على الشركة التاة التأثير على هذه العوائردا قركة التابعة، ويوجد لديهن الشفة من عالقتها ممختل
 السي رة. وقف عن التوحيد عند فقدانات التابعة من تاريخ الحصول على السي رة ويتم التالبيانات المالية للشرك  دتوحي
 
 فقد السي رة  (2

 رص غياا شااركة التابعااة، وأيااة حصاا وم لوبااات الودات جاا وسااتبعد مت شااركة تابعااة، فإنهاااوعة السي رة على  عندما تفقد المجم
رة. يااتم ساب أ  ربح أو خسارة ناتجة في بيان الربح أوالخساحقوق الملكية. يتم إحت  رصلصلة وغيرها من عناا  تذا    ةمسي ر

 د فقدان السي رة.ادلة عنسابقة بالقيمة العبها في الشركة التابعة ال ظقياس أ  حصة محتف
 

 البيانات المالية  بعادها عند توحيد تتم اس التمعام (3
 دا األرباح والخسائر الناتجة من العمااالت األجنبيااة(صاريف غير محققة )ما عموواألرصدة وأ  أرباح    تالمابعاد المعاستتم  

ة محققاا لار غياار سااائالموحاادة. يااتم اسااتبعاد الخ  الماليااة  ند إعداد البياناااتينية بين شركات المجموعة عوالناتجة من العمليات الب
 قيمة.جد دليل على انخفاض الوي، إلى الحد الذ  ال ةقحقملاح غير األربها اقة التي تستبعد فيبنفس ال ري
 

 االيرادات  احتساب(   ب
 
 فوائد  لاإيرادات و مصروفات  (1
الفائدة  . معدل يالفعل دةباستخدام  ريقة معدل الفائالموحد رة الربح أو الخسا بيان ئد فيت ومصروفات الفواإيرادا احتسابيتم 
 درة خالل العمر المتوقع لألداة المالية إلى: مقلالية نقدية المستقبال تدفقابالضب  الت م صخيسعر الذ  فعلي هو الال

 المالي. أو د موجوة للالقيمة الدفترية اإلجمالي •

 الية.ة الم فأة للم لوبات المكلفالت •
 
احتس معدل  عند  المالياب  لألدوات  الفعلي  ا  شتراةالم  موجوداتلا  داعة  الفائدة  نشأت  أو  المجموعة   ،انيا  مت إئ  ةضعيفلتي  تقوم 

النقديةقبت التدفقات  ال  دير  لألداة  التعاقدية  الشرو   جميع  االعتبار  بعين  األخذ  مع  وليماليةالمستقبلية  االئتمان ،  خسائر  س 
 قعة.متوال

 
االمة ولتالمدفوعة أو المسعاملة  لي تكاليف المالفعئدة  الفا  ليشمل احتساب معد ائدة الفعلي.  الف  معدلال يتجزأ من    تي تشكل جزء 
الية. يتم  ة أو الم لوبات المماليت ال ء أو إصدار الموجوداتناة باقية التي ترتب  مباشرالت التكاليف االضافتشمل تكاليف المعام

مالي. عند   م لوبأو    يمال  موجود مبدئي بلا  حتساباالد  لي عنالما  م لوبأو ال  المالي  جودومللعلي  ة الفعدل الفائداحتساب م
 ونيك  العندما  )  موجودلمة الدفترية اإلجمالية للقيدل الفائدة الفعلي على ا عاحتساب إيرادات ومصروفات الفوائد، يتم ت بيق م 

تدفقات النقدية  إلعادة تقدير ال  ةلي نتيجالفائدة الفع  ل. تم تعديل معدوبم للم فأة للى التكلفة اأو عل   (انيا  ضعيف ائتم  موجودال
 ائدة بالسوق. تحركات في أسعار الفبشكل دور  لتعكس ال ةالعائمت الفائدة الذات معدات ألدول
 

 ية لقيمة الدفترية اإلجمالالمطفأة وة االتكلف
عند    ه بالمالي    م لوبأو ال  المالي   موجوداس اليقذ  يتم  ال  المبلغ  المالي هي  م لوبو الالي ألم ا  موجودإن "التكلفة الم فأة" لل

ا مب  حتساباال فرق بين    أل لية  ائدة الفع ريقة الف  امكم باستخد، زائد أو ناقص اال فاء المتراالرئيسي  دالتسديلغ  المبدئي ناقص 
 . االئتمان المتوقع خسائرمعدلة الى مخصص  موجودات المالية،ة للسبنل، بااالستحقاقلغ بمو يألوللغ الك المبذ

 
لل  اإلجمالية  الدفترية  "القيمة  هي  موجودإن  ال  المالي"  قبل    موجودللة  م فأالتكلفة  مخالمالي  أ   ائتمصتعديل   يةانص خسارة 

 . ةمتوقع
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                                                                     م.ب(ية )ش.جارالت للتسهيالت البحرين ةشرك
  

     الموحدة  المالية ت حول البياناتاحاايض
 نانير البحرينيةبآالف الد                                                           2020 سمبردي  31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 ( مة )يتبعبية الهاحاسات المياس. الس3
 
 اتمدفير الخسلع وتوالع لدخل من بيا (2

الغيار( في ات  رالبضائع )السيا  عإيرادات بي  تحتسب السي رة  الذ    وقتال  وق ع  العميل ، أ     على  يتم فيه نقل  إلى  البضائع 
 ى العميل وقبوله. عندما يتم تسليم البضائع إل

 
  وضمان إصالح  وة  نامن إيرادات خدمات صي  ت . تتألف اإليراداقحتسمالالمستلم أو    لللمقابدلة  يرادات بالقيمة العااس االقي  يتم

د ترتيب، يتم ر  وجود دليل شامل على وجوما يتم تقديم الخدمات ، بشيرادات مع مرور الوقت عنداإل  احتسابيتم    .السيارات
 ول.معق لكبش ةمؤكد التحصيلبلية ن قاوتكو حصيلهاتكن يمالت أو المعد / التعرفةتحديد 

 
ي على مدى فترة عقد اإليجار /  ار تشغيلعقد إيج  بموجب  جرةؤالملعقارات االستثمارية والسيارات  ا من    يراداتاإل  احتسابيتم  

اء  باستثنوالمتوقع،  خم العام  ع التضت ترتفع ماإليجارا   إذا كانتبت على مدى فترة اإليجار، إالاس القس  الثاالخدمة على أس
 النهائي.ل يصمن التح يقين عدم كاما إذا كان هن
  

 جموعة: لكل نشا  من أنش ة المددة ايير المحالمع يلي فيما
 
 ورة ويحق للعميل امتالك البضائع؛فاتالإصدار ر عند  غيالاالسيارات وق ع ات يعبمالدخل من  احتساب أ( يتم

 ن خدمات الصيانة واإلصالح عند تقديم الخدمة؛  ل مالدخ احتسابب( يتم 
 مان؛  لضموجب التزامات ات إلى العمالء بالخدما ديم هذهتقعندما يتم  تااإليرادات من م البات الضمان احتساب يتمج( 

 ساس القس  الثابت على مدى فترة اإليجار.على أرات لسياير امن تأج يجارإلادات ايرإ احتسابد( يتم 
د كون عنيا  دة م  عا ذالو  ،لعميل االستحواذ على األرضالدخل من بيع مخزون األراضي عندما يحق ل  احتسابم  يت  (ها
 لكية إليه. ملا وثيقةليم تس
 رة عقد اإليجار. دى فتلى مبت عالثاالقس    أساس ىدات عليراإتثمارية كسر من العقارات االإيرادات اإليجا احتسابتم ي و(

 
 تاصالح واإل الدخل من الصيانة( 2
  وجود أدلة  شرخدمات ، بعند تقديم ال  الوقتة وإصالح السيارات والضمان بمرور  اإليرادات من خدمات صيان  احتساب يتم  
 .ة بشكل معقولتحصيل مؤكدلا وقابلية  ،حديدتلللة  قابعار ثابتة أو سكون التعرفة / األعلى وجود ترتيب ، ت ةلماش
 
 الرسوم و العموالت  (3
ا ال يتجزأ من مع ات التي تعتبرإيرادات الرسوم والعموالت والمصروف احتساب م يت مالي أو  موجودي على دل الفائدة الفعلجزء 
لقروض ذلك رسوم ابما في    -رى  موالت األخدات الرسوم والعارإي  احتسابيتم    لي.علفمعدل الفائدة امالي في قياس    بلوم 

 الخدمات ذات الصلة.  بمرور الوقت عند إجراء -وخدمة الحسابات 
 
   التأمين. صةللعميل الحصول على بوليين و يحق التأم ة يغتصدار إعمولة التأمين عند دات ارإي احتسابيتم 

 
 األجنبية  بالعملةمعامالت   ( ج

راء المعاملة.  لصرف السائدة بتاريخ إجلبحريني وفقا  ألسعار االدينار اإلى  ت األجنبية  تتم بالعماللمعامالت التي  ا  تم تحويلي
الموجودات ا  تحول  ابياي تاريخ  لمالية بالعمالت األجنبية فوالم لوبات  الب  الماليلمركز  ن  ني بسعر الصرف  يرحإلى الدينار 

الالسائ ذلك  في  و  اريخ.تد  النقديةعمالت  ال  صرف  رئخساأرباح  البنود  على  ال  األجنبية  التكهي  بين  الم فأفرق  بالعملة لفة  ة 
السن  لوظيفيةا بداية  في  بأسعاركما  تعديلها  بعد  الف  دلمع  ة  خالفائدة  والمدفوعات  باالسنالل  علية  الم فأة  التكلفة  وبين  لعملة ة 
 . السنة ا في نهايةالفائدة كمرف تحويلها بأسعار صبعد  جنبيةاأل

 
ة وظيفيملة الالعادلة الى العيمة  بالق  قياسهالتي تم  ألجنبية واة بالعمالت االمقيم  النقديةر  غيوالم لوبات    تتحويل الموجودام  يت

اسعار   احتسرتا  في  السائدة  الصرف باستخدام  العادلةيخ  القيمة  اللل  . اب  التاريخاسالمق  قديةالنر  غيبنود  بالتكلفة  مالت لعباية  ة 
فإنهاألجنبية المعاملصرف في تاعار ا سااستخدام  م تحويلها بتي  ،  الاعاد  اب فروقتم احتسي  لة.ريخ  بية في عملة االجنة تحويل 

 والخسارة. أ ربحن البيا
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     وحدة الم ةيالمال ل البياناتايضاحات حو
 ف الدنانير البحرينيةبآال                                                           2020ديسمبر   31في  لمنتهية مالية الاة للسن

 
 الهامة )يتبع(  المحاسبية . السياسات3

 
 المالية األدوات د(  

 المبدئي  والقياس حتسابال( ا1
للمجمدواألاتتكون   المالية  البنوكأ  ن ة بشكل أساسي مع وت  العمالءوالقروض والسلفي  ،رصدة لدى  إلى  رية  التجا  والذمم   ،ات 

لتجارية والذمم الدائنة  والذمم ا  ،كوالسحب على المكشوف من البنو  ،المشتقة  اليةلما  اتدوألوا  ،األخرىلمدينة  المدينة والذمم ا
المدينة  السلفيات  ض والقرو  احتساببمبدئي ا    ةعالمجمو. تقوم  ألجل  بنكية  قروضالصادرة و  توالسندا  ،األخرى الذمم  في و 

فيه      تصبحريخ الذ، وهو التاالمتاجرةفي تاريخ    الية االخرى مبدئي  جميع األدوات الما  احتسابيه. يتم  ف  التاريخ الذ  نشأت
    التعاقدية لالداة.موعة  رف ا في األحكام المج

 
الربح  دلة من خالل  بالقيمة العامقاس  اللبند غير  ل  ها،قيمة العادلة مضاف ا إليلية بالات المام لوبية أو الودات المالجويتم قياس الم
الخسارة تكالأو  المعاي،  إلى  التي تنسب بشكل مباشمالت  ف  قياس الذصدار.  اإلأو  حواذ  االستر  المدينة  يتم  التجارية  بدون  مم 

 .ةلبسعر المعام بدئي اممكون تمويلي جوهر  
 
 قالتصنيف والقياس الالح  (2
 

 الموجودات المالية
 
  لة العادلة من خالالتالي :بالتكلفة الم فأة؛ بالقيمس كمقا  مالي  جودومك  المالي  موجودتصنيف ال  اب المبدئي، يتمحتسالعند ا

ادلة  أو بالقيمة الع  الملكية؛حقوق    دواتأ  –آلخر  ادلة من خالل الدخل الشامل القيمة العالدين؛ باأدوات    –ل اآلخر  الدخل الشام
 . ةرمن خالل الربح أو الخسا 

ت  ادعمل إدارة الموجوإذا قامت المجموعة بتغيير نموذج    إالئي،  لمبدساب ااالحت  الية بعديف الموجودات المال يتم إعادة تصن
ر المالي  ة األولى للتقريمن الفترم األول  ليورة في ايع الموجودات المالية المتأثتصنيف جم  يتم إعادةحالة،  لاوفي هذه  المالية.  

 موذج العمل. ن يفالذ  يتبع التغيير 

أو    حبخالل الرن  العادلة م  ةكن مصنفا  بالقيم وفي الشر ين التاليين، ولم يإذا كان يست   ة الم فأةالتكلفالمالي ب  موجودال  قياسيتم  
 خسارة: ال

   نقدية تعاقدية؛ وات لقبض تدفقات بالموجودالحتفاظ ى اكان يتم االحتفاظ به ضمن نموذج عمل يهدف إلا إذ •

كانت   • الترشإذا  تزيدو ه  بتو  عاقدية  النقدية  التدفقات  والحم اريخ  من  فق تددة،  تعتبر  األصلي    ي  المبلغ  مدفوعات 
 .ئمصلي القاألاوائد على المبلغ والف
 

 العمل:ذج مون مقييت

تقييم  ومتق بعمل  ي  المجموعة  الذ   العمل  نموذج  فيهلهدف  يعكمالال  موجودبال  حتفظ  ذلك  ألن  المحفظة،  مستوى  على   س ي 
 ر فيها ما يلي:معلومات التي يتم النظل  الل. تشمشكل أفضلإلدارة بلومات وتقديم المع  ال ريقة التي تدار بها األعمال،

اإلدارة ترّكز   ويشمل هذا ما إذا كانت استراتيجية  اسات فعليا .هذه السي  فظة، وعمللمح ة لنلسياسات واألهداف المعلا •
التعاقدي الفوائد  إيرادات  الفوائد،  مع االحتفا  ،ةعلى اكتساب  فترات اوم ابقظ بمحفظة خاصة لمعدالت  ت لموجوداة 

الل أو تحقيق التدفقات النقدية من خ  عة،المتوق  ارجيةخ لا النقدية  ات  قفالعالقة أو التد  ع فترات الم لوبات ذاتلية مالما
 . الموجوداتبيع 

 جموعة. ى إدارة الملإفع التقارير عنها كيف يتم تقييم أداء المحفظة، ور •

إدارة   متنموذج( وكيف ي ال  ذلكضمن    فظ بها)والموجودات المالية المحتذج العمل  اء نموالمخا ر التي تؤثر على أد •
   ه المخا ر.      ذهعامل مع والت

المدراء، على سبيتعويض    يتمكيف   • إومكافأة  المثال، ما  الل  القيمةذا كانت  للموجودا  مكافآت تستند على    تالعادلة 
 . صلةفقات النقدية التعاقدية المحالمدارة أو التد

قعات بخصوص وت عات، والب هذه المبيابالسابقة، وأس  راتلفتفي ا  لماليةات الموجودات اوتوقيت مبيعة وحجم  يروت •
 لمستقبلية.ع اة البيأنش 
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 د : فوائوال صلعاقدية هي فقط مدفوعات األنقدية التات اللتدفق تقييم ما إذا كانت ا

ي عند االحتساب المبدئي. تعرف "الفائدة" على يمة العادلة لألصل الماللقاألصل" على أنه اغراض هذا التقييم، يتم تعريف " أل
للن الزمنية  القيمة  با قودأنها مقابل  المتعلقة  االئتمانية  القائم، وللمخا ر  فترة معينة من  لمبلغ األصلي  الزمن، ولمخا ر   خالل 

 لهامش الربح.   ضافةليف اإلدارية(، باإل كا ر السيولة، والتاألخرى )على سبيل المثال، مخا ةسيساإلقراض األوتكاليف ا
 

إذا    ييملتق التعاقدية هي فقما  النقدية  التدفقات  ا كانت  التعالشروتبار  ل والفوائد، تأخذ المجموعة باالعألص  مدفوعات  ة  اقدي  
م تقييم  هذا  ويشمل  كالألداة.  إذا  األا  يحتواصل  ن  تغيلمالي  أن  يمكن  تعاقدية  مدة  على  مبلغ     أو  توقيت  النقلار  دية تدفقات 

 تبار:العما يلي في اد عمل هذا التقييم، فإن المجموعة تأخذ ا الشر . عنهذ وفيتست يث ال دية بحقاالتع

 اقدية؛التدفقات النقدية التع بلغت أو م ر توقيتغيي شأنهااألحداث ال ارئة، التي من  •

 ديد؛تمالميزات المسبق و لمتغير، والدفعسعر الاميزات  بما فيها التعاقد ، القسيمةسعر ي قد تعدل الت شرو لا •

االشر • تو   م البلتي  من  التدفقاتحد  على  المجموعة  م  ة  من  التعاقدية  المثوداوجالنقدية  سبيل  )على  محددة  ال،  ت 
 الرجوع(.  دمع ميزات

 
الد المدفوائدةألصل والففوعات ار مدمعياالمسبق مع    عفتتفق ميزة  المبلغ  إذا كان  لغ غير مبا   ع مقدما  يمثل بشكل جوهر، 
ت هاء العقد في وقإضافي معقول مقابل إن ويضتع ل مبلغالقائم، والذ  قد يشم ليمبلغ األصدة على الصل والفائمسددة لمبلغ األ
باإلضاف للموجو  ةمبكر.  بالنسبة  المشتادلذلك،  المالية  أوبراة  ت  عل  خصم  العالوة  المبلغ  فإن ى  اإلسمي،  التي    تعاقد   الميزة 

الدتسمح   ال  المسبق بمبلغ يمثلفع  أو تت لب  التبشكل جوهر   الفائدة    سميعاقد  اإلمبلغ  كن غير قة )للمستحا  التعاقديةزائدا  
ا عها على أنهالتعامل م( يتم  وقت مبكر.  إنهاء العقد في  لبإضافي معقول مقاويض  عت مبلغ    تشمل أيضا  )والتي قد  المدفوعة(  

 ئي.اب المبدد االحتسغير جوهرية عن ميزة الدفع المسبقة للقيمة العادل لمعيار، إذا كانت امتوافقة مع هذا ا
 

 ات الماليةدالموجو تتعديال
ت اتعديل  م  إذا  وأحكام  المجموعة  المالية،    وداتلموجشرو   التتقوم  كانت  إذا  ما  النقدية  دبتقييم  المعدلفقات  تختلف   لألصل 

ل المالي  صاأل  ة منقديتدفقات النتختلف اختالفا  جوهريا ، فإن الحقوق التعاقدية في الة  النقديدفقات  كانت التإذا    .اختالفا  جوهريا  
الحاالالص  هيةمنت  تبري تعاألصل احتحية. في هذه  إلغاء  يتم  المالة،  الي األصلي، ويحتسساب األصل  المالي  لجديد  ب األصل 

 ، زائدا  أ  تكاليف معاملة مؤهلة.لعادلةالقيمة اب
 

ال  ذا كانإ بالتكلفة  المقاس  المالي  العادلة من خالأةم فتعديل األصل  بالقيمة  أو  الشامل اآلخر،  الدخل  ينتج عنها    ل  ء  إلغا لن 
لألصل المالي باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي    يةرتادة قياس إجمالي القيمة الدفتقوم المجموعة بإعالي،  ساب أصل حتاح

الناتج التسوية  واحتساب  تعلالصل،  أو خسارة  كربح  الخسارةة  أو  الربح  بيان  في  باستديل  ال،  تعديل  وثناء  ات السلفيقروض 
    .(1)أ()2ديل في حقوق الملكية )إيضاح ، حيث تم احتساب خسارة التعليةهالتسا حرين المركز نتيجة إلجراءات مصرف الب

 
 طفأة لمالتكلفة اموجودات مالية ب

الموجودات الحقا  با الم فأة بيتم قياس هذه  الالفعلي. خسا  ئدةافدل التخدام  ريقة معسالتكلفة  اتخفّ   قيمةئر انخفاض  تكلفة  لض 
ة. أ   بيان الربح أو الخسارفاض القيمة في  ت األجنبية، وانخعمالخسائر صرف الوأرباح والفوائد،    أة. يتم احتساب دخل الم ف

 سارة. ربح أو الخاالحتساب يتم احتسابه في ال اءرة من إلغربح أو خسا
 
 الحتسابا ءاإلغ  (3
 المالية جوداتومال

م التدفقات  التد إنتهاء حق اسعن  دوحي المل المكز ارالمان  يمن ب  اهاستبعادو  ةيلالما  اتدموجول احتساب  اة بإلغاء  عمومجال  تقوم
ا التددما تحول حقوق  عن  أو  ،ةالمالي  اتدللموجولتعاقدية  النقدية  بمو  ،صفقة  ي فة  يداقعتالالنقدية    اتفقاستالم   جبها تحويل يتم 

   .ةاليالم اتودلموجاعلى  بالسي رة االحتفاظأو عند عدم  ،ةاليلما اتودللموجت فآلمكاا ر وال المخية كملك
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 مالية بات لوالم

اقدية، تعالعند الوفاء بااللتزامات    الموحدلي  امال  المركز  من بيانادها  تبعواسالية  الم لوبات الم  احتساب  بإلغاء  عةموجملوم اقت
ا بإلغاء االعتراف بالم لوب  أو انتهائها.  أو إلغائها، فقات  رو ها وتكون التدات المالية عندما يتم تعديل شتقوم المجموعة أيض 

م مالي جديد قائم على الشرو  المعدلة بالقيمة جوهري ا ، وفي هذه الحالة يتم إثبات التزا  لمعدل مختلفة اختالف اام  لتزاقدية لالالن
نقدية    يرغ  موجودمدفوع )بما في ذلك أ   الفرق بين المبلغ المسجل والمبلغ ال  تسجيلد االلتزام المالي ، يتم  ستبعاعند ا  لة.العاد

 ربح أو الخسارة. لا ت متحملة( فيمحولة أو م لوبا
 
 المقاصة ( 4

د  لي الموحد فق  عندما يوج الماركز  ن المي بياف  غمبللاي  ويدرج صاف  المالية  والم لوبات  اتودالموج  نبية  ء مقاصاإجرم  تي
قا قابحق  لنوني  للرجالذ  لتنفيل  مقاصة  ن  المحتسبةالغ  مباء  وجود  علوعند  للتسوية  ص  ىية  تسييل المبافي  أساس  أو    لغ 

 في آن واحد.  لوباتد الم وجودات وسدالما
 

 مةقيالفي فاض النخا  (5
 

 المجموعةقيس  تة.  التکلفة الم فأالمالية المقاسة ب  الموجودات  مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة على  لمجموعةحتسب ات
ها خا ررض معم تتلتي لاأرصدة البنوك،    دااة، ما علمدى الحيقعة  ولمتية امان الئتالخسائر اساو   يبلغ  ر بممخصصات الخسائ

 .ئيلمبداب اجوهرية منذ االحتسورة صع برتفالالنية االئتما 
 

 يساو  الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة. لغ دائما  بمب لمدينةارية ا سائر للذمم التجقياس مخصصات الخ ميت

خسائر لاد تقدير  ي وعنبدئلما  اباالحتس  نذم  بشكل كبيرت  قد ازداد  ةيالمال  موجوداتللن  مائت إلا ا ر  إذا كانت مخ  ماحديد  عند ت
هود  جاحة بدون تكلفة أو متلة ومصت  ذالدعم  بلة لمعقولة وقا  مات تأخذ بعين االعتبار معلو  مجموعةلفإن ا  ،ة  عقمتوال  ةيتمان إلا

  مجموعةلية لة التاريخبردا  إلى الخحد سواء، استنا  على  وعيةنليالت الكمية والت والتحعلوماالم   ، كذلشمل  ر . ويغير ضرو
 ية.ع لالت توماللمعلك اا في ذمبدروس ، تماني الماالئ  ييمتقوال
 

كل  بش ادتد زي قفترضت المجموعة أن مخا ر االئتمان على األصل المالا بحرين المركز  ،ى توجيهات مصرف البناء  عل
ا. 74ر من أكثالقروض محفظة  اققت مدة استحزإذا تجاوكبير    يوم 
 
 حالة تعثر إذا: في لي الما  الموجودأن   لمجموعةا تبرعت

المحتم • غير  الممن  يقوم  أن  بسدادل  بالكاملم لوب  قترض  للمجموعة  االئتمانية  بدون اته  لمجموعة  اء  لجو  ، 
 بأ  منها(  اظ حتفإن تم االثل تسييل األداة المالية )لخ وات م

 .  او اكثر ا  موي 90من كثر أل قةتحالموجودات المالية مس •
 

ميع إحتماالت حاالت التعثر على مدى  تمانية المتوقعة الناتجة من جتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئملانية امتئر االالخسائ
 ة المالية. لألداراضي العمر االفت

 
لفترة المتوقعة  االئتمانية  االئتمانية  ا   شهر  أثني عشر  الخسائر  الخسائر  الجزء من  الناتجة  متوقعلاهي  ت ت حاالإحتماال  نمة 

 شهرا (.   12متوقع أقل من  الن العمر االفتراضي أقصر، إذا كاالسنة )أو لفترة بعد تاريخ نهاية شهرا    12ملة خالل ر المحتثعلتا
 

 اهرض خاللعالتي تت  لتعاقديةتوقعة هي الحد األقصى للفترة الما  ئتمانيةائر االبار عند تقدير الخسأخذها باالعت  يتمصى فترة  قأ
 .ئتمانيةالخا ر اموعة للمالمج
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 قروض وسلفيات  - تمانية المتوقعةالئئر االخساقياس 
المتوقاناالئتم  الخسائر تية  هي  للعة  مرجحة  االقديرات  قي  .ئتمانيةخسائر  االئتمانيةالخس  سايتم  لجميع  الحالية  بالقيمة    ائر 
النقديالعجوزا الفر  ةت  الت)أ   بين  لل ق  المستحقة  النقدية  للعقد  منشاةدفقات  والتدفقوفقا   المجموعة  ات  ،  تتوقع  التي  النقدية 

 المها(. است
 
 المالي. دوجللموفعلي لالفائدة بسعر ا المتوقعة الئتمانخسائر ا يتم خصم
 الية: تلهيكل المص لحات للمتغيرات اي ه خسائر االئتمان المتوقعةفي قياس رئيسية لاالمدخالت 

 ؛  خلف عن السداد• احتمالية الت
 ؛ التعثر عن السدادالخسارة في حالة • 
 .قيمة التعرض للتعثر في السداد • 
 
معايير بصفة عامة من النماذج اإلحصائية الم ورة داخليا  والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها بحيث تعكس  لاتستمد هذه  

 ومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله. معل
 

حدوث   احتمالية  السداد تقديرات  عن  ا  التعثر  نماذج  أساس  على  حسابها  يتم  والتي  معين،  تاريخ  في  تقديرات  قييم تلهي 
د هذه النماذج  صممة وفقا  لمختلف فئات األ راف األخرى والتعرضات. تستناإلحصائية، ويتم تقييمها باستخدام أدوات تقييم م

الممكن  من  السوق،  معلومات  توفر  عند  ونوعية.  كمية  عوامل  تشمل  والتي  داخليا ،  المجمعة  المعلومات  على  اإلحصائية 
السداد  استخدامها الشتقاق احتمالية حدوث الكبيرة.    التعثر عن  إذا كان ال رف اآلخر او     لأل راف األخرى من الشركات 

م تقدير تي  . التعثر عن السدادل بين فئات التصنيف، فإن ذلك سيؤد  لتغيير التقدير ذ  العالقة باحتمالية حدوث  التعرض يتنق
 المقدرة.ومعدالت الدفع المسبق  اتضللتعر ةيالتعاقد اتاالستحقاقفي بالنظر د سداالتعثر عن الاحتمالية حدوث 

 
. وتقدر المجموعة ُمعاِمالت  تعثر عن السدادالهي حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود    التعثر عن السدادالخسارة في حالة  
أل راف األخرى  ة لمعدالت استرداد الم البات مقابل ااستنادا  إلى واقع خبراتها التاريخي  التعثر عن السدادالخسارة في حالة  

ال  التعثر عن السداد تعثرة في السداد. نماذج الخسارة في حالة  الم م البة، والق اع  تأخذ باالعتبار هيكل، وضمانات، وأقدمية 
 معايرةتم إعادة  يي.  التشغيلي لل رف اآلخر، وتكاليف االسترداد أل  ضمانات والتي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من األصل المال 

لمحتملة لتعكس التغيرات اات،  قارالع  ولقروض،  مختلفة  اقتصادية  لسيناريوهات  ن السدادالتعثر عالخسارة في حالة  يرات  دقت
 لخصم. عامل امُ لفائدة الفعلي كام معدل التدفق النقد  المخصوم باستخداس ايتم احتسابها على أسفي أسعار العقارات. 

 
تشتق المجموعة قيمة التعرض  حالة التعثر عن السداد.  تمثل التعرض المتوقع في   التعثر عن السداد وث  رض عند حدقيمة التع

على المبلغ الحالي، والمسموح    الحالية لأل راف المقابلة، والتغييرات المحتملة  من التعرضات  التعثر عن السدادعند حدوث  
قيمة اإل فاء.   ذلك  في  بما  العقد،  بموجب  حدوث    بها  عند  السدادالتعرض  عن  إج  التعثر  هي  المالي  القيمة  لألصل  مالي 

للتالدفتري التعرض  قيمة  فإن  المالية،  والضمانات  اإلقراض  اللتزامات  بالنسبة  المسحوب، ة.  المبلغ  تشمل  السداد  في  عثر 
تقديرها يتم  والتي  العقد،  بموجب  سحبها  يمكن  التي  المحتملة  المستقبلية  للمبالغ  التاريخية  باإلضافة  المالحظات  على   بناء 

يتم تحديد    لية الما  الموجوداتلبعض  بالنسبة    المستقبلية.لتوقعات  او التعرض عند حدوث  ،  السدادقيمة  من خالل    التعثر عن 
 حصاء.اإلو اريوسينام تقنيات الالمحتملة في نقا  زمنية مختلفة باستخدض التعر نتائجوضع مجموعة من 

 
 (: سطمبال النهج ة )نيالمد الذمم -قعة ئتمانية المتوسائر االقياس الخ

، والتي  لعمالء الفرديينمن ا  تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة
 من األرصدة الصغيرة. تشتمل على عدد كبير جدا  

 
م المدينة خالل مراحل  على احتمال تقّدم الذم  بناء    ،في التدفق(دل المدور )صادام  ريقة "معتحتسب معدالت الخسارة باستخ 

من  م والخروج  التعافي  يؤخذ  الخسارة.  خانة  إلى  االستحقاق  من  الخسارة    حالة تعاقبة  معدالت  لحساب  باالعتبار  الخسارة 
ستنادا  على خصائص مخا ر االئتمان التاريخية. تحتسب المعدالت المدورة بشكل منفصل للتعرضات في الق اعات المختلفة ا

للعميل.   يد  تنتسالمشتركة  الماضية.  الخمس  السنوات  مدى  على  الفعلية  االئتمانية  الخسارة  تجربة  على  الخسارة  تم معدالت 
ف تعديل هذه المعدالت لتعكس الفروقات بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التاريخية، والظرو

على   االقتصادية  للظروف  المجموعة  نظر  ووجهة  المدينة.  الحالية،  للذمم  المتوقع  العمر  المستقبلية تستند  مدى  التعديالت 
 نتائج النوعية، التي تعالج وجهة نظر اإلدارة حول الظروف االقتصادية والتجارية المستقبلية.لمعدالت الخسارة على ب اقة ال
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 دة البنوك )النهج العام( أرصو النقدية -وقعة تمئر االئتمانية الخسالاقياس 

رة المتوقعة لفترة إثني عشر شهرا ، وتعكس االستحقاقات  تم قياس انخفاض القيمة على النقد وما في حكمه على أساس الخسا
للتعرضقصيرة   حكماألجل  في  وما  النقد  أن  المجموعة  تعتبر  علات.  استنادا   منخفضة  ائتمانية  مخا ر  له  التصنيفات ه  ى 

 االئتمانية الخارجية لأل راف المقابلة.
 

  المنخفضة ائتمانيا   الموجودات المالية

وعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة الم فأة منخفضة كز المالي، تقوم المجمفي تاريخ كل بيان للمر
خفض ائتمانيا " عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة يعتبر األصل المالي "من ائتمانيا .  

 ضعيف ائتمانيا  تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية:  اليلألصل المالي. األدلة على أن األصل الم
 

 لمصدر؛ ض أو اللمقتر جوهريةصعوبة مالية  •

 ؛يوما   90خرق للعقد، مثل العجز أو التأخر في السداد، أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق  •

 ؛أخرى ظروففي  المجموعةبشرو  ال تعتبرها  مجموعةإعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل ال •

 ؛  إفالسه أو أ  إعادة هيكلة مالية أخرى من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن •

 أو ؛ و اختفاء سوق نش  لألداة المالية بسبب الصعوبات الماليةركود أ •

 اناتالضمفية صت •
 

 عرض خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
 ترية للموجودات. من إجمالي القيمة الدف لية المقاسة بالتكلفة الم فأةمخصصات الخسارة للموجودات المايتم  رح 

 
 الشطب

سس واقعية  ه ال توجد أدات المالية )إما كليا  أو جزئيا (، عندما ترى أنالقيمة الدفترية للموجو  يإجمال  لمجموعة بش با  متقو
المجموعة    ال   .ستردادلال جوتتوقع  استردادات  المبالغ  أ   من  ذلك،   وبلمشاهرية  ومع  المباة.  المشفإن  أن  لغ  يمكن   وبة 

 ة.رداد المبالغ المستحقتسوعة الإلجراءات المجم لغرض االمتثاية بنفيذ تخضع إلجراءات ت
 
 الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى ( هـ

المدينة    احتسابيتم   التجارية  العادلةب  مبدئيا  الذمم  احتسابها  و  ،القيمة  بيتم  مخصص   م روحا    ،الم فأةلفة  التكالحقا   منها 
 انخفاض القيمة.

 
 (  المخزونو

 لااى أساااسع رالغيااا ق ع لفةكت دديتح اقل، وقد تم أيهما ،القيمة القابلة للتحقق صافي وأ لفةالتك عربس مخزون السيارات ظهري
 رسااوم، والشااحن وأجااور ،الشااراء رمحددة. تشتمل التكلفة  على سع أسس بموجب تميللسيارات  موزون، وبالنسبةلا المتوس 
 .وقعبالشراء حتى وصول المخزون للم مرتب ة متكبدة أخرى مصاريف وأية، كالجمار

نيف العقااار فااي وقاات . يااتم إعااادة تصاا لة للتحقق ، أيهما أقاالبالتكلفة أو صافي القيمة القامخزون األراضي والممتلكات ب  ظهري
خاازون إلااى ملالسااتخدام وإعااادة تصاانيفه ماان ار فعلااي فااي ايياا هناااك تغذا كان ية إمارى الممتلكات االستثالحق من المخزون إل

 ام.ر في نية االستخدييعند التغ توالمعدا  تاكتلالمم
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   للموجودات و حق اإلستخدام تت ومعداقارا(  عز

   االحتساب

مراجعااة  تموياا  .، إن وجاادتةقيمفي النخفاض اال  سائرخهالك المتراكم والستا اتظهر العقارات والمعدات بالتكلفة م روحا  منه
الدفتريااة يااتم تخفاايض القيمااة   بيااان مركااز مااالي.  كل  ريخازم ذلك، في تل، وتعّدل كلما  اإلنتاجيالمتبقية والعمر  الموجوداتقيم  

 .القابلة لإلستردادالمقدرة ت إلى قيمتها القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها للموجودا

مباادئيا   دام  سااتخحااق االموجااودات  والتزام اإليجار بتاريخ بدأ اإليجار. يتم قياس    دام  ستخجودات حق االومتحتسب المجموعة  
التاازام عااادة قياااس إبعض عمليات معدال  ل ر انخفاض القيمة،  استهالك متراكم وخسائم روحا  منها أ  بالتكلفةوالحقا   بالتكلفة،  
 اإليجار.

 
 

 ستهالك  الا
 احتساااب اسااتهالك علااى األرض مت. ال ياا  دجااومو لكاال يضاا رااالفت العماار بحساا  الثاباات القساا  ةب ريقاا  يحتسب االسااتهالك

  يلي :ما  يهلالصول  ةقدرالم ةاضيفترر اإلاعماأل .كة تملكا  حرا  ملوالم
 

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

 وات سن 6-4   ملوكةالسيارات الم
 سنوات 6 -4   مؤجرةال راتالسيا

 يجارإلفترة ا  على                         حق االستخدام     
 
 ات استثماريةعقار  ( ح

بها بغ  ات االستثماريةالعقار المحتفظ  تلك  أو كالهماهي  قيمتها،  ارتفاع  أو  التأجير،  للبيع فيرض  ليس  ال  ، ولكن  عمل  سياق 
االستخدام  االعتياد  أو  الب،  وتوريد  انتاج  وافي  إضائع  أو ألغراض  قياس  .داريةلخدمات،  االستثماريةالعقار  يتم  مبدئيا    ات 

 مة، إن وجد.  وحا  منها االستهالك وأ  انخفاض في القيبالتكلفة، م ر

 ابت على مدى فترة اإليجار.ثلا س القس  ت تأجير العقارات االستثمارية كإيرادات أخرى على أساإيرادااب احتسيتم 
 

 ك  تهالاالس
ا ال  يف  يةاالستثمارالعقارات    تهالكسيتم تحميل  الخسارة    ربح بيان  القس أو  العمر  الثابت على  على أساس  الفتراضي  ا  مدى 

 كما يلي: رات االستثمارية راضي للعقالعمر االفتا  .ضاألرن كوّ محتساب االستهالك على وال يتم ا للعقار.
 
 سنة  35 – 15 يبانالم

 تنواس 4 ات والمعد األثاث والتركيبات
 
 كاليف االقتراض ت(  ط

ف االقتراض األخرى مؤهل. يتم احتساب تكالي  موجودتأسيس  اإلقراض المرتب ة مباشرة بشراء أو بناء أو  ليف  تكا  يتم رسملة
 سارة في السنة التي تنشأ فيها. الخ أو  ربحبيان الفي 

 

 سهم أرباح األ (  ي

اأربا   تحتسب والتخصح  الالمقترحة  يصات  ألسهم،  ااألخرى ضمن  في  عللم لوبات  الموافقة  فيها  يتم  التي  قيها  فترة  بل من 
 المساهمين.

 

  القانوني ياطياالحت  ( ك

 صافي  من   أدنى حد ك   ٪10استق اع   يتم التجارية، الشركات ونقان ألحكام   ووفقاللشركة   اسياألس النظام ألحكام  بقا
عالوة اإلصدار(.   اءنباستث)المدفوع  المال   رأس من %   50الحتيا ي  ا هذا يبلغ ىتح القانوني  ياالحتيا إلى وتحويله رباحألا

 عليها القانون.   في حاالت خاصة نص إال زيعللتو بلاق غير االحتيا ي إن هذا 
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 م العااالحتياطي  ( ل

وجد أ  قيود  تالعام. ال    يإلى االحتيا   حويل مبالغ محددةدارة يتم تمجلس اإل  ركة ومقترحات بقا  ألحكام النظام االساسي للش 
 ا ي العام.ن توزيع االحتيتحد م

 السنو . تماع الجمعية العموميةاجالمساهمين في ل من قبصات ص مخالالموافقة على تتم 
 
 (  احتياطي التبرعات  م

ت  امخصص التبرع  غلمب  ل، والذ  يمثهذا االحتيا ي  أرباح السنة إلىغ من  ل مبلتحوي  يتم  ،  جلس اإلدارةة مبناء على توصي
 بعد موافقة المساهمين. ،به ملتزم الر  غي واألعمال الخيرية

 
 (  رأس المال ن

 سهم العاديةاأل
كاستق اع   يةسهم العادإصدار األر بف اإلضافية المرتب ة بشكل مباشب التكالييتم احتسا  .كحقوق ملكية  العادية  األسهم  تصنف

 حقوق الملكية. نم
 

 ةأسهم خزين

ال تشتر   رأس مشركعندما  أسهم  الملكية  ة  حقوق  إجمالي  من  بالمعاملة  تتعلق  تكاليف  أ   شامال   المدفوع  المبلغ  ي رح  الها، 
ا. عند بيع السهم أو إعادة إصداره الحقا ، فإن أ  أرباح أو خسائر تتضمن في حقوق ينة إلى أن يتم إلغاءهخزوتسجل كأسهم  

 الملكية.
 
 التدفقات النقدية  اتطو(  تحس

المجموعة مقايضات م  تستخدم  للتحو   الفائدة  اأسعار  لتقلبات  تعرضها  المستلتدفقان  النقدية  الألا.  قبليةت  المشدوات  تقة مالية 
األجنبية العمالت    رفصوتشتمل على عقود    ات،دوات المالية أو المؤشرمن األ  احدة أو أكثرهي عقود تشتق قيمتها من وو

لمشتقة ات المالية ااألدوجميع  تساب  اح  مبدئيا     ية العمالت األجنبية. يتموعقود تغ   ت الفائدةمبادلة معدال  قودوالعقود اآلجلة وع
التكلف أساس  القي  ةعلى  العادلة وهي  العقود  مة  إبرام  تاريخ  ثم  ،في  ق  ومن  إعادة  احتس  ةالقيمبالحقا   اسها  ييتم  يتم  اب  العادلة. 

ا لألدوات  العادلة  القيمة  في  المشتقة  لمالتغيرات  ماليةالمعينة  الية  التدفق  التغييراتلتغ ية    كأداة  النقديفي  يتم   . الةوالفع  ةات 
  كتحو ات للتدفقات النقدية والتي أثبتت فعاليتها   ةوالمؤهل  لمصنفةادلة لألدوات المالية المشتقة  قيمة العا التغيرات في الاحتساب  

يتع فيما  الالعالية  بمخا ر  ال   ةتحو ملق  وعرضدخل  في  اآلخر  التالشامل  احتيا ي  في  حقوها  من  منفصل  كعنصر  ق  حو  
  ات أخرى كموجود  ،الشامل اآلخر  لفي بيان الدخالمحتسبة  لخسائر غير المحققة  ألرباح والثر المقابل  األ. يتم احتساب  الملكية
 محتسبة من ألدوات المشتقة العلى ا لربح أو الخسارة  من ا  الفعال  كز المالي. يتم حذف الجزءلوبات أخرى في بيان المرأو م 
وي  ل الدخ اآلخر  أوالتالشامل  الربح  في  نفسخسارة  ضمن  االفت  في  أن  حيث  الربح  رة  على  تؤثر  المغ اة  النقدية  لتدفقات 
الدخل  لخساروا بيان  نف  الشامل اآلخرة في  الشامل اآلخرس  في  الدخل  أربتحو .  المبند  كال  بيان  ناتجة من  أ   أو خسائر  اح 

الم غير  المشتقة  األدوات  على  العادلة  القيمة  التحو   تغيرات  لمحاسبة  غير    وأؤهلة  بأنها  تحديدها  تم  فإفعالةالتي  يتم  ،  نه 
في الربح    داولةمتلمشتقة الات ار القيمة العادلة على األدووخسائ  تساب أرباحتم احرة.  يالربح أو الخسا  رة في  شااحتسابها مب
    أو الخسارة.

 
  ه يتم فإن  إلغاء التصنيف،أو  ذ  أو التنفي   الش بيع أو  بهاء أو الو  أو عند االنتلتحو  شرو  محاسبة التحوفي أداة اعندما ال تست

 .بشكل مستقبلي محاسبة التحو عن ف توقال

ر  حتى تؤثالملكية    في احتيا ي التحو  ضمن الحقوق  نةالمعلالدخل الشامل اآلخر   في بيان  ةكمائر المتراألرباح أو الخستبقى ا
دخل  الفي بيان  بلغ المحتسب  ل المتحوي  يتمليس أصال  ماليا ،  و   إذا كان البند المتحلى األرباح والخسارة.  عالمتوقعة    العملية

 .  صل الاب اعند احتس  صللقيمة الدفترية لالإلى ا الشامل اآلخر 

بيان  في    اآلخر فورا  د المسجل في بيان الدخل الشامل  يتم احتساب الرصي  ،التقديرية  ةمعاملالحصول  وقع  المت  عد من إذا لم ي
رة في  الربح والخسايان  خر إلى باآلويل المبالغ المحتسبة في بيان الدخل الشامل  أخرى يتم تححاالت  ة. في  سارخال  وأالربح  
 الخسارة.   وألى الربح ع  حوتالمؤثر فيها البند رة التي ينفس الفت
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    غير المالية  الموجودات انخفاض قيمة  (ع

المجموعة الدفترية لموجودات  القيمة  القيمة في   دووجلتحديد  ،  (د3إيضاح رقم  )   الغير مالية  يتم مراجعة  دالئل إنخفاض في 
تقدير   يتم  الدليل  إذا وجد مثل هذا  بيان مركز مالي.  إسترداتاريخ كل  المتوقع  الموجوداتلدها  القيمة  ، واحتساب خسائر هذه 

في    القيمةانخفاض  خسائر  تسجل  القابلة لالسترداد.    قيمته  الموجوداتن  م  ود موجفاقت القيمة الدفترية أل   إذا    انخفاض القيمة
 رة. بح أو الخساربيان ال

 
 ة قاعديالت المنافع تكاليف  (ف

  للتأمين  العامة لهيئةا أنظمة سب ح تغ يتها يتم البحرينيين وظفينبالم لخاصةا األخرى يةاالجتماع والحقوق عدالتقا حقوق ان
.  الرواتب من ةثابت مئوية نسبة سأسا على والعاملين المجموعة من يةشهر اشتراكات تحصيل بموجبها يتم والتي عياالجتما

الموظفين وتسجل هذه حقوق    -  (19) الدولي  سبة  المحالمعيار  حسب ا  ةمساهمة محدد  مثلتخ ة،  اشتراك المجموعة في هذه ال
 .ند استحقاقهاع كمصروفاالشتراكات 

 
 البحريني العمل نقانو لنصوص وفقا   دمةخال نهاية مكافأة ةالمد  محددة عمل بعقود يعملون لذين ا ألجانبا  الموظفون يستحق
 خدمات إنهاء راضافت على هاواحتساب تام لوبال لهذه مخصص حتسابا تموي.  يةالنهائ  والرواتب الخدمة دةم أساس على
ي إلعداد التقارير  لالمعيار الدوحسب    منافع محددةمخصص االستحقاقات خ ة  ويمثل  .  المركز المالي بتاريخ الموظفين عجمي
 فين.حقوق الموظ - )19(مالية رقم ال

 
 خطة توفير الموظفين   (ص

موظفون  ه يساهم ال  من خاللوالذ ،را  محددةيستوفون معاييالبحرينيين الذين فير اختيار  للموظفين مج توبرنا جموعةالموفر ت
على المبلغ    ٪ فائدة سنوية حاليا  4.5الموظفين . يتم احتساب معدل  مرتبات    شهرية ثابتة من  ٪10  تصل الى  سبةبنالمجموعة  و

  لها وحصة مساهمة المجموعة   مة الكاملة له /المساه  الموظف  لمو الوفاة، يستاو التقاعد أ  المغادرةلإلدخار. في حالة    التراكمي
 الخدمة.  تسبة على أساس سنواتفوائد المكوجميع ال

 
 إليجار والتزام ا أخرىمطلوبات و(  ذمم تجارية دائنة ق

 الم فأة. ة تكلفبالقيمة العادلة وتقاس الحقا  بالمبدئيا   خرى الم لوبات األة ودائنال تجارية الذمم اليتم تسجيل 
 

 ألجل بنكية قروض (  ر

القروض  تسجيمبدئيا   يتم   تتحملوالسندات    جلألالبنكية  ل  بالالفوا  التي  ائد  تكاليف  زائدا   العادلة  الحقا    سوتقا  ،ةمعامللقيمة 
 لي. عفائدة الفمعدل ال ريقة استخدام ة الم فأة بتكلفبال

 
 (  النقد وما في حكمه  ش

ة أشهر أو  بنوك التي تستحق خالل ثالثوالودائع لدى الة غير مقيدة  يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وأرصد
االستحواذ تاريخ  من  والت أقل  التغي،  لمخا ر  تخضع  الغيري  في  رات  لغر  جوهرية  العادلة.  النقدالقيمة  التدفقات  بيان  ية  ض 

 على المكشوف. اتبوصافي من النقد المقيد والسحيتم عرض النقد وما في حكمه  ،الموحد
 
 ائد لكل سهم (  العت

معلوم  وعةمجمال  قومت رببعرض  عن  الواات  السهم  األ حية  ألسهمهحد  ويتماديةالع  اساسية  ربحية    .  الواحد  الاحتساب  سهم 
د األسهم الموزون لعد  على المتوس   ، ةمجموعلن لهمين العادييبالمسا  ح أو الخسائر المتعلقةألربا سية عن  ريق قسمة ااألسا

  وكذلك   ،يةالعادمتعلقة باألسهم  ال  باح أو الخسائرديل األربتع  مالسه  علىالمخفض    العائد  م تحديدويتة.  سنخالل الالقائمة  العادية  
 م العادية. ت أ  تخفيض محتمل لألسهلتأثيراالقائمة عادية ألسهم العديل المتوس  الموزون لعدد اتم تي
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 (   المعلومات القطاعية ث

جزء   هو  التشغيلي  الالق اع  باويقو  مجموعةمن  فيشملم  تجاأنش   اركة  تتكبد مصرية  ة  أو  إيرادات  تدر  قد   ات،روفوالتي 
التشغيلية جميع النتائج مراجعة م ت. يمجموعةالي ع آخر فق اتتم مع أ  لتي ت اامالعمال روفاتصوالمات راداإلين تلك تضموت

قبل  للق اعات   من  منتظم  التنفيذيةبشكل  بش  ،اإلدارة  قرارات  المالتخاذ  تخصيص  لديها   يوجدي  تلوا  ،أدائها  مييوتق  وارد أن 
 معلومات مالية منفصلة.

 
 المخصصات (خ

سها يمكن قيا  مجموعةعلى الضمنية    أو  تكون هناك إلتزامات قانونية  عندماسابقة،    ثاأحد   على  خصصات، بناء  يتم إحتساب م
 اإللتزامات.  سداد تلك دية يتم من خاللهااقتصا  منافع قاجة لتدفمال الحمع إحت ،موثوقة يقةب ر

 
 

 واالجتهادات خدام التقديراتاست . 4
إع ه داعند  الموحدةد  المالية  البيانات  اإلدذه  قامت  و،  وتقديرات  أحكام  بوضع  ت بيارة  على  تؤثر  السياسات    قافتراضات 

النتائج الفعلية عن هذ  بات واإليرادات والمصروفات.لموجودات والم لوغ المدرجة لالمحاسبية للمجموعة والمبال ه  قد تختلف 
 .تقبليس بأثر ملتقديرات تحتسب التعديالت على اساسية بشكل مستمر. ألت اتقديرات واالفتراضاتتم مراجعة ال .التقديرات

 
 األحكام أ(
 المالية وجوداتالم تصنيف( 1)

الذ  يت إذا كانت    ن خالله االحتفاظ باألصولم متقييم نموذج األعمال  للوتقييم ما  التعاقدية    أصل   المالي هي   موجودالشرو  
 . (2(  )د 3 إيضاح -القائم  األساسيوالمبلغ  الفائدة فق  الموجود و

 
 شتقةالم  األدوات الماليةتصنيف ( 2)

ة وبناء   شترااألداة المالية المشتقة الماملة الغرض من  ة في تاريخ المع، تقرر اإلدارلمحاسبية للمجموعةات ااسأثناء ت بيق السي
 . 9إلعداد التقارير المالية الدولي لمعيار لوفق ا ة المعالجة المحاسبي ، يتم تحديدعلى غرض اإلدارة

 
  ر االئتمان في مخا  الجوهريةة زيادال( 3)

ك إذا  ما  لتحديد  معايير  مخا روضع  الا  انت  على  ق  موجودالئتمان  بشكل  المالي  زادت  ،  بدئيمال  االحتسابنذ  م  جوهر د 
التأسيسوت منهجية  والمعلوماتحديد  قياس    المستقبلية  الت لعية  ،  االئفي  المتوقالخسائر  واتمانية  واختيار  النماذج عة  عتماد 

 .)أ(( 5اح )راجع إيض ئتمانية المتوقعةاللخسائر االمستخدمة لقياس ا
 

 ( COVID-19ا )لجائحة الكورونالتأثير المحتمل 
( 19كالورونا )كوفيد   كان لجائحة(.  19الكورونا )كوفيد   شي جائحةتف  مة الصحة العالمية، أعلنت منظ   2020  مارس  في
العالقة  تدابيرالو العالم  المتخذة  ذات  حول  الحكومات  قبل  المحلي    من  االقتصاد  على  جوهريا   أثرا   الوباء  تفشي  الحتواء 

 واألسواق المالية. والعالمي، وسالسل التوريد، 
 

باال المجموعة  جائحةأخذت  أثر  )كوفيد  الكور عتبار  ذ19ونا  السوق  وتقلبات  المالية  (  البيانات  هذه  إعداد  عند  الصلة  ات 
تلك   عن  تغيير  بدون  تظل  المالية  البيانات  في  المختلفة  البنود  لقياس  الم بقة  والفرضيات  المنهجيات  أن  حين  في  الموحدة. 

جتهادات، ى لت بيق المزيد من االحكام واال( أد19لكورونا )كوفيد  ا ، فإن أثر جائحة 2020ات المالية لسنة  الم بقة في البيان
 (.19الكورونا )كوفيد  وإدراج تقديرات وفرضيات خاصة بجائحة

 
وقعة، وتقييم  بشكل أساسي، فقد أدى ذلك لتحديث الفرضيات االقتصادية للمجموعة، المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المت

وإدارة رأس المال الخاص بالمجموعة،  ستمر ت بيق إ ار إدارة المخا ر  ي غير المالية األخرى.انخفاض القيمة للموجودات  
الكورونا   جائحة  أثر  مراقبة  المجموعة  تحديد،  19)كوفيد  وتواصل  يتم  بالمجموعة.  الخاصة  المال  ورأس  المخا ر  على   )

  فين عن بعد، واأل راف المقابلة، والعالمية، وعمل الموظمالية الناتجة من قيود الحركة المحلية  وتقييم، وإدارة المخا ر غير ال
 والعمالء والموردين، وحوكمتها من خالل ت بيق إ ار إدارة المخا ر للمجموعة في الوقت المناسب.
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     موحدة لمالية الحول البيانات ا ايضاحات

 نيةلبحريا الدنانير بآالف                                                           2020ديسمبر   31سنة المالية المنتهية  في لل

 
 )يتبع(  جتهاداتالتقديرات و اال استخدام.  4
 

 اتلسلفيالقروض وا
للع الدعم  إجراءات  من  عددا   المجموعة  قدمت  المركز ،  البحرين  مصرف  عن  الصادرة  المساعدة  إلجراءات  مالء وفقا  

لعمالء من األفراد  ا  أرباح على (، بما في ذلك تأجيل أقسا  القروض بدون احتساب أ   19)كوفيد  الكورونا    بجائحة  المتأثرين
اء من ابتد  األرباحأشهر، والتي تم تمديدها الحقا  ألربعة أشهر أخرى مع احتساب    والشركات الصغيرة لفترة مبدئية مدتها ستة

الب2020في ديسمبر    .2020مارس   اح، مدد مصرف  لفترة  فع األقسا   دتأجيل  لمركز   رين  الفوائد  احتساب  هر أش  6مع 
 . 2021يونيو  30اية أخرى لغ

 
 ة الم فأةات بالتكلفالسلفياض قيمة القروض ومخصص انخف

أخذت المتوقعة،  االئتمانية  للخسائر  المناسب  المستوى  تحديد  باال  عند  والجودة  المجموعة  الكلي،  االقتصاد  ت لعات  عتبار 
قسا  كما في تاريخ بيان المركز االئتمانية للعميل، ونوع الضمان المحتفظ به، والتعرض المتعثر، وأثر خيارات تأجيل دفع األ

 المالي. 
 

والترجيحات والسيناريوهات  الت لعية،  المعلومات  ذلك  في  بما  النموذج،  ُمدخالت  تعديل  التوقعات    تم  لتعكس  بها،  المتعلقة 
الم الكلي  االقتصاد  وتوقعات  للسيناريوهات  الواسعة  المجموعة  مالحظة  مع  التيقنحتملة،  الحالية.  العوا  وعدم  قب بتحقق 

كما في تاريخ   ومدعومةاالجتماعية واالقتصادية لجائحة الكورونا، فإن هذه السيناريوهات تمثل وجهات نظر ت لعية معقولة  
 مركز المالي.   بيان ال

 
نماذج   معايرة  في  المجموعةتم  الت لعيةا  لألخذ  الكلي  االقتصاد  ومتغيرات  السابق  األداء  أصدر  العتبار   مجلس  كُمدخالت. 

، ألخذ  (9متوافقة مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )  إرشاداتالجهات التنظيمية الدولية  و  محاسبة الدولية ليير امعا
العالية  الظروف   والدرجة  الحكومي  الدعم  ذلك  ويشمل  باالعتبار.  الكورونا  لجائحة  اليقينيةاالستثنائية  عدم  المحي ة    من 

األجلب التاريخية  ويلة  المعقولة    االتجاهات  الت لعية  المعلومات  لتحديد  التدهور والمدعومةالمستخدمة  لتقييم  باإلضافة   ،
 حل تقدمية.  االئتماني المعني، وترحيل األرصدة إلى مرا

باالعت المجموعة  في  تأخذ  الجوهرية  الزيادة  تقييم  في  والكمية  النوعية  المعلومات  االئتمان.  بار  استخدام  مخا ر  اعتبار  تم 
كمؤ  األقسا   دفع  تأجيل  االئتمانبرنامج  مخا ر  في  الجوهرية  الزيادة  على  المتضرريلق اع  شر  العمالء  جائحة  ات  من  ن 

 .نية المتوقعة، أو ترحيال  للمراحل ألغراض احتساب الخسائر االئتماالكورونا

أ  الكامن وراء  للسبب  باالعتبار  األخذ  السداد، مع  على  القدرة  لعدم  أخرى  لمؤشرات  المقترضين  تقييم  المجموعة   تواصل 
 صعوبة مالية، واحتمالية كونها مؤقتة نتيجة لجائحة الكورونا، أو على المدى ال ويل.

   التقديرات (ب

 اليةمت الانخفاض قيمة األدوا( 1)
 )أ(( 5إيضاح ) بما في ذلك دمج المعلومات الت لعية ، الخسارة اإلئتمانية المتوقعةماذج قياس ن مدخالت فييد التحد -
 داد ترلنقدية القابلة لالسالمستخدمة في تقدير التدفقات راضات الرئيسية ااالفت -

 انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية( 2)
الخسارة المجموعة  المتمانياالئ  تقيس  الة  المدينة  للذمم  "معدتجارتوقعة  باستخدام  ريقة  التية  على    وير" دل  التدفق(  )صافي 

احتم المدينة  أساس  الذمم  تقدم  متتاالية  مراحل  إلىخالل  السداد  في  التأخر  من  اد  لية  تقدر  الخسارة.  معدالت  لملو  جموعة 
)راجع    ة المستقبليةجاريالظروف االقتصادية والتتعكس  لها لتعدي  الخسارة على أساس الخبرة السابقة في الخسارة ، والتي يتم

 . (10و إيضاح  (س)3اح إيض

 لمخزون ى اتوفير عل( 3)
الدفت القيم  المجموعة بمراجعة  للمخزون فيقوم  إذا كاتاريخ كل تق  ترية  انخفضت قيمته. تحدد   المخزون قدن  رير لتحديد ما 

  د جوو حالةلمخزون وتقديرها لل لب المستقبلي على المخزون. في عمر اعلى  بناء  المجموعة المخزون الذ  تم تخفيض قيمته 
هذا  ن  التخلص مة المتعلقة بزون بناء  على الخبرة السابقللمخ  ر المبلغ القابل لالسترداد يتم تقدي  ؤشر على انخفاض القيمة ، أ  م

 (11و إيضاح  (ث)3)إيضاح  المخزون
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                                                                    التجارية )ش.م.ب( هيالتلتسل البحرين شركة
  

     لبيانات المالية الموحدة حول ا احاتايض
 نيةالف الدنانير البحريبآ                                                          2020ديسمبر   31 يللسنة المالية المنتهية  ف 

 
 )يتبع(  جتهاداتالا ت والتقديرا استخدام.  4
 
 ليةمخاطر المارة الإدا  .5

 : آلتيةااألدوات المالية تخدام  يجة استتعرض المجموعة للمخا ر نت
 
  ا راالئتمانخم •

 ، و لةمخا ر السيو •

  قمخا ر السو •
 
اءات التي اإلجراألهداف والسياسات وإضافة إلى   ،أعاله  اإليهة المشار  عرض لها المجموتعالتي ت  الجزء للمخا را  هذ  عرضي

 تتخذها المجموعة لقياس وإدارة المخا ر.
 
 ر  لمخاج إدارة انه

واب  مناسبة دود وضا المجموعة ، ووضع حموعة لتحديد وتحليل المخا ر التي تواجههجع سياسات إدارة المخا ر للمتم وض
 وااللتزام بالحدود.  راقبة المخا رومللمخا ر ، 

 
 انأ.   مخاطر االئتم

دوات المالية  راف األد العمالء أو أحد أ لية للمجموعة التي تنشأ من عدم مقدرة أحائتمان هي مخا ر الخسارة المخا ر االم
الوف التعاقدية.  ام لوبب  اءعلى  المجموعةته  االئتمان  تتعرض  ومالن  في  لمخا ر  حكمهقد  في  و  ا  والسلفيات  الذمم والقروض 
 . للموجودات مة الدفتريةيالق القصوى هي ا ر االئتمانمخ. صولن األوغيرها مالمدينة  التجارية

 

 19تأثير كوفيد 

د  الناتج عن ذلك على عمليات تمويل المجموعة ومن  تصاوالتقلب االق  19-باء كوفيدوالناجمة عن  قين  أثرت حاالت عدم الي
 اع ل قجة التأثير الذ  يواجهه كة تقييم درصعوبحد ما. على الرغم من  ى معظم العمالء والق اعات إلى  لأن تؤثر ع  متوقعال

قل وتجار التجزئة.  النات ال يران /  ركة والسياحة والترفيه وشضيافرئيسية المتأثرة هي ال في هذه المرحلة ، فإن الصناعات ال
أ المتوقع  من   ، ذلك  إلى  تتأباإلضافة  الصن  بعض  مثنثر  مباشر  غير  بشكل  األخرى  والعقارااعات  المقاوالت  وتل  جارة  ت 

 . صادات المن قةنخفاض أسعار النف  تأثير كبير على اقتال ة. عالوة على ذلك ، سيكونالجمل

ن مخا ر االئتمان من خالل اتباع نهج أكثر  للتخفيف م  ءات وقائيةإجرا  بالنظر إلى هذا الوضع المت ور ، اتخذت المجموعة
للعمالء ، بما في ذلك ة. تم تمديد إجازات الدفع  يد معايير منح االئتمان للق اعات المتأثرللموافقات االئتمانية وبالتالي تشد  حذرا

ه اإلجراءات  قد تؤد  هذالمركز .    حرينب اع الخاص والشركات الصغيرة والمتوس ة ، تماشيا  مع تعليمات مصرف اللقا
 . التمويل وانخفاض اإليرادات األخرىية ، مما يؤد  إلى انخفاض صافي دخل  مويلإلى انخفاض صرف التسهيالت الت

ا  المخ  عزز قسم إدارة ق اعات المتوقع أن تتأثر بشكل ت للمراقبته لمحفظة التمويل من خالل مراجعة أداء التعرضاا ر أيض 
 .عيالمحتمل على أساس نو انمخا ر اإلئتمة الكبيرة في الزياديد لتحد 19كوفيد أو غير مباشر با  مباشر

 .(4)إيضاح لمتوقعة ا انيةممجموعة بتحديث مدخالتها وافتراضاتها الحتساب الخسائر االئتقامت ال
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                                                                  (التجارية )ش.م.ب للتسهيالت البحرين ركةش
 

     لمالية الموحدة ا ايضاحات حول البيانات
 لدنانير البحرينية الف ابآ                                           2020ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 إدارة المخا ر المالية )يتبع(.   5

 
 خا راالئتماندارة مإ

 موعة يتضمن اآلتي :ئتمان للمجراالإ ار إدارة  مخا 
 التسهيالت االئتمانية. يكل للصالحيات وحدود للمصادقة على وتجديدوضع ه •
الت لتسهيان تتم المصادقة على ا  الصالحيات والحدود قبل   لهيكلا   وفق  االئتمان   ر اجعة وتقييم تعرضات مخامر •

 تها. لمراجعة ذاات اومراجعة التسهيالت خاضعة إلجراءة للزبائن. إن تجديد المع ا
 . تنويع أنش ة اإلقراض •
علمراجعة   • المدىاإلمتثال  التع  م لوبال   ى  بابحدود  المتعلقة  للمخا ر  والرض  الحدود  ومراجعة  فقا     راف 

 ق.لسوة إدارة المخا ر وتقلبات اجيتيإلسترا
 

القروض والسلف المؤس  ياتجميع  المحليين والكيانات  األفراد  إدارة مخ  .ةمحليال  اتسمع  اتتم  االئتمان على هذه  روض  لقا ر 
فع  ياتوالسلف ابشكل  وإجراءات  لسياسات  وفق ا  ومراقبتها بصرامة  المحددةالئتمال  لكل   ان  االئتمانية  الجدارة  تقييم  يتم  جيد ا. 
مدين الواحد على النحو  ا  االئتمان. تخضع المجموعة أيض  تتضمن تقرير  راض وبمراجعة شاملة للمعلومات التي  اإلقل  قب  عميل

 . ين المركز حرالمحدد من قبل مصرف الب
 

 مانئتاالتعرض إلى مخا ر ال

مدينين    أور من قبل مدين واحد  خا ن الناتجة عن التعرضات للم  تركيز جوهر  لمخا ر االئتماير معرضة ألالمجموعة غ
المواص بفايحملون  الوفاء  على  كقدرتهم  نفسها  أن  التزامت  دائرة بالتغيير    تتأثراتهم  تقوم  األخرى.  العوامل  أو  االقتصاد  في 

 ات المجموعة االئتمانية. ارية وعملي  للوحدات التجدورق خلي بإجراء تدقيالداالتدقيق 
 

المجموعة تعرضها لمخا ر  وتقي ا االس  إلى  الدفترية اإلجماليلقئتمان بالرجوع  العادلة  ة  يمة  المالية ناقصا  المبالغ  للموجودات 
ات هي  القروض والسلفيان  تمإئلتعرض لمخا ر  صى ل، إن وجدت. وإن الحد األقفي القيمة  وخسائر اإلنخفاض  دة المعلقةالفائو
 .في القيمة فاضرادات المؤجلة ومخصص اإلنخمة الدفترية م روحا  منها اإلي القي
 

بالغ أدناه تظهر باإلجمالي، إال إذا م فأة. المفة الدة اكتمال الموجودات المالية المقاسة بالتكلجوآلتي يقدم معلومات عن ا الجدول
 ذكر غير ذلك. 

 

ديسمبر  31  
2020 

سمبر دي 31 
2019 

      
       بشكل خاص مقيمة  –لة الثالثة المرح 
 3.081  7.925  إلجماليا المبلغ

 (1.984)  (3.103)  خسائر االئتمان المتوقعة 

 1.097  4.822  المبلغ صافي 

     مقيمة بشكل جماعي   –ثة لثالالمرحلة االولى، الثانية وا 
 275.700  186.819  شهرا   12 –االولى  المرحلة 
 41.626  65.943  د داليس متعثر عن الس  –ياة مدى الح –ة ة الثاني المرحل

 28.268  38.016  داد عن الس ثرمتع –مدى الحياة   –المرحلة الثالثة 
 (21.402)  (31.594)  خسائر االئتمان المتوقعة 

 324.192  259.184  صافي المبلغ 

 325.289  264.006  السلفيات للعمالء  صافي القروض و

 
 
 
 
 



33 

 

                                                                      ش.م.ب() التجارية للتسهيالت رينالبح ةشرك
  

     ات حول البيانات المالية الموحدة ايضاح
 لبحرينيةانير ابآالف الدن                                                           2020ديسمبر   31تهية  في المنللسنة المالية 

 
 ا ر المالية )يتبع( مخ.  إدارة ال5

 
 كل جماعيالمقيمة بش ضوالقر -ثانية و الثالثة و الالمرحلة االولى 

ة  مان المتوقعة علی الموجودات المالية المدرجة بالتکلف خسائر االئتقياس  ثة مراحل لتقوم المجموعة بت بيق نهج مکون من ثال
 لية عبر المراحل الثالثالما  الموجودات  تنتقل  .ل الدخل الشامل االخرة العادلة من خاليمم فأة وأدوات الدين المصنفة بالقال
 األولي. على التغيير في جودة االئتمان منذ االعتراف لتالية بناء  ا

 

داث  أح االئتمانية المتوقعة الناتجة عن  ائر  شهرا : هي الخس  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  ة االولى:  لمرحلا •
 ؛ ولتقريرريخ ابعد تاشهرا   12ملة في غضون افتراضية محت

ائتما  –الثانية    رحلة الم • الحياة  ة متوقعة مدي نخسائر  المتوليست متعثرة: هذه هي الخسائر االئتى  التي  وقعة  مانية 
ة المالي  الموجوداتوقع لألداة المالية. تتضمن  المتمن جميع األحداث االفتراضية المحتملة على مدى العمر  تنتج  

كبي زيادة  شهدت  في  التي  االئتمان  رة  ليس  اال  منذمخا ر  ولكن  األولي  مودلعتراف  دليل  على  يها  ضوعي 
 انخفاض القيمة.

توقعة  الم  انخفاض قيمة االئتمان: هذه هي خسائر االئتمان  -حياة  قعة مدى الة متوائر ائتمانخس  –المرحلة الثالثة   •
دوات المالية  ألن اتضمداة المالية. توقع لأللة على مدى العمر المتالفتراضية المحتما التي تنتج عن جميع األحداث

 ي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير.دليل موضوع  اهالتي لدي
 
 مة بشكل خاصقروض المقي ال - لة الثالثةالمرح

 تقييمها لتحديد انخفاض فرد  والتي يتم    كلة لكافة القروض والسلف الهامة بشلقيمتقوم المجموعة بدراسة دليل على انخفاض ا 
 . ة على أساس محددالقيم

 
 نامة كبيرة في مخاطر االئتزياد

تحديد األد  عند  على  السداد  عن  التخلف  كانت مخا ر  إذا  الماليما  قد  وات  بشكل  ة  فإن  زادت  المبدئي،  االعتراف  منذ  كبير 
المع تعتبر  والداعمةلوماالمجموعة  المعقولة  و  ت  الصلة  تكلفةال ذات  بدون  ضرور .    متاحة  غير  مجهود  ذلك  ويشمل  أو 

للمجموعة وتقييم االئ اء ، استنادوسالكمي والنوعي على حد    حليلالتالمعلومات و التاريخية  الخبرة  إلى  الخبيا   في   ر بماتمان 
 معلومات الت لعية.ذلك ال
 

 لمقارنة:للتعرض من خالل ا ن خا ر االئتماثت زيادة كبيرة في ما حدالهدف من التقييم هو تحديد ما إذ

 ر. مع يرداد  كما في تاريخ التقالس عن  متبقي من التخلفاضي الالعمر االفتر •

ي وقت االعتراف األولي بالتعرض م تقديره فلذ  تفي الوقت اف عن السداد المتبقية مدى الحياة لهذه النق ة التخل •
 مسبق(.الوقعات الدفع اسب ا للتغيرات في تن من)تم تعديله عندما يكو
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                                                                    ية )ش.م.ب(التجار للتسهيالت البحرين شركة
 
     ضاحات حول البيانات المالية الموحدة اي

 بحرينية البآالف الدنانير                                            2020ديسمبر   31ة  في المنتهية المالية للسن

 
 يتبع(.   إدارة المخا ر المالية )5

 
 ئتمانمخاطر اال بةمراق 

 د التخلف عن السدا  توليد هيكل
 

احتمالية    الرئيسيةالمدخالت   ع اللتحديد  الستخلف  أيام  عماهي    داد ن  على  بناء  الذمم  بشار  الذمم(  اعمار   ( كل االستحقاق 
م تحليلها حسب انية، والتي يتئتماال  رسداد حول تعرضات المخا لمعلومات األداء والتعثر في ا. تقوم المجموعة بجمع ئيسير

  ستحقاق.اال  وأعمار الذمم بناء  على أيامدرجة التصنيف االئتماني ل باإلضافةترض، والُمقالمن قة، وحسب نوع المنتج 

ت  اضي المتبقي من التعرضاوتوليد تقديرات العمر االفتر  حصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعهاإ  تستخدم المجموعة نماذج
 الستحقاق.يام اعلى أكنتيجة لمرور الوقت وأعمار الذمم بناء   التنبؤ بتغيرهافية وكي

التحليل تحديد التغ  يتضمن هذا  العالقات بين  السداد وال  يراتومقارنة  التخلف عن  يرات في عوامل االقتصاد  تغفي معدالت 
ا ر التخلف عن السداد.  التحمل( على مخبرة  خ  لمثر بعض العوامل األخرى )وكذلك التحليل المتعمق لتأثي  الكلي الرئيسية

الت لمعظم  الرئيسية:  ال مؤشرات  ، تشمعرضاتبالنسبة  الكلي  المحلي اإلجماليالقتصاد  الناتج  وأنمو  القياسية ،  الفائدة  سعار 
،  لب الة وأاو المتغيرات  لهذه  الت لعية  البيانات  العادية والتغيرات في  الظروف غير  إلى  بالنظر  النف .  استخدمت  سعار  فقد 

 السداد.   ف عنالية التخلأحتمباستخدام أسعار النف  كعامل لتحديد  فاسكالشركة منهجية 

النظرب علی  مجمو  ناء   مم  عة في  المعلوماتتنوعة  المجم   ن  تقوم  الخارجية،  والتنبؤية  بصالفعلية  رؤية  وعة  لة  "الحاياغة 
المس لالتجاه  ذاألساسية"  االقتصادية  للمتغيرات  باإلضتقبلي  الصلة  مجات  إلی  مافة  ممثلة  التوقعات  ن  موعة  سيناريوهات 
 عن السداد.   بالتخلفة اصت لتعديل تقديراتها الخاتخدم المجموعة هذه التنبؤتس المحتملة األخرى ثم

 

مخا ر   کانت  إذا  ما  تحديد  معايير  تفاقماالئتماتختلف  قد  بشکن  وتشت  المحفظة  بحسب  کبير  في  ل  الکمية  التغيرات  مل 
 ما في ذلك الدعم علی أساس التأخر. ب مل النوعية ،  ية والعواوعات الديمقراالمشر

 
ة، يمكن للمجموعة تحديد أن التعرض خضع  ذات العالق تاريخيةالة ا، وحيثما أمكن ، الخبرهام خبرة االئتمان الخاص بتخدباس
شكل  ب عكس تأثيرها تي ال يمكنرا لمثلها والنوعية معينة تعتبر أنها مؤش الئتمان بناء على مؤشراتا ر ابيرة في مخيادة كلز

 سب.مناكامل في تحليلها الكمي في الوقت ال
 

ا ترى   ، يتجاوز  لمجموعة  كدعم  في موعد ال  تحدث  االئتمان  في مخا ر  الكبيرة  الزيادة  تجاوز    30أن  بعد  ا   الموجوديوم 
إتا في  ستحقاريخ  المنتهية  للسنة  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  احتساب  لغرض  أن  تعتب.  2020مبر  ديس  31قه.  المجموعة  ر 

 30مقابل    وما  ي  74أكثر من    موجودال  قد ال يتجاوز تاريخ استحقامان يحدث في موعخا ر االئتميرة في  كب ة  حدوث زياد
لمت لبات مص  احتساب عددا من خالل  األيام الماضية بعد استحقاقه. يتم تحديد  المركز  االمتيازية  رف البحرينيوماَ وفقاَ 

 ل له. تاريخ مستحق لم يتم استالم الدفع الكامم األيام منذ أقد
 

ة للتأكد  ل المراجعات الدوريرة في مخا ر االئتمان من خال د الزيادات الكبي لية المعايير المستخدمة لتحديتراقب المجموعة فعا
 ن:م

 

 ؛  قصيرلتعرض لل التة في مخا ر االئتمان قبعايير قادرة على تحديد الزيادات الكبيرلم• ا
 ؛ و يوما   74األصول متأخرة صبح فيها لزمنية التي يالمعايير مع النق ة ا شى• ال تتما

( 1المرحلة )ن م شهرا   12د لمدة التخلف عن السداين بدل الخسارة من التحويالت ب  مبرر له في رعدم وجود تقلب غي• 
 (. 2 المرحلة)حياة  التخلف عن السداد لمى الو 
  
بالعمالء وعوامل  ير ظروف السوق، واالحتفاظ  في ذلك تغيبما  لعدد من األسباب ،  ض  قرلشرو  التعاقدية للديل اوز تعيج

لذ  تم تعديل شرو ه ويتم  ا  القائم راف بالقرضقد يتم إلغاء االعت ن الحالي أو المحتمل للعميل.دهور االئتماأخرى ال تتعلق بت
 المحاسبية. ة اسالعادلة وفقا للسي لقيمةيد باض المعالج عليه کقرض جداالعتراف بالقر

 

ا بإعادةلمجمتقوم  المقد  وعة  القروض  على  يواجهون صعوبات  التفاوض  الذين  للعمالء  )يشار  مة  "أنش ة مالية  باسم  إليها 
  صة بالمجموعة ، يتم منح ف عن السداد، وبموجب سياسة التحمل الخاخلا ر التوتقليل مخ  لزيادة فرص التحصيلالتحمل"(  

خ ر كبير إذا كان هناك    هناك عجز في سداد الدين أوي إذا كان  لحالالمدين في الوقت ا  انك   ى أساس انتقائي إذارض علالق
عن فهن  للتخلف  كالسداد،  بذل  المدين  أن  على  دليل  المعقولة  اك  الجهود  ومن  ب  بموج  ادللسدل  األصلية  التعاقدية  الشرو  
   المعدلة. الشروفاء بأن يتمكن المدين من الوالمتوقع 
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                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت حرينلبا شركة
 

     وحدة ة المول البيانات الماليايضاحات ح
 ر البحرينية ف الدنانيبآال                                           2020ديسمبر   31 يهية  ف الية المنتللسنة الم

 
 ارة المخا ر المالية )يتبع(إد.   5
 

كل من  الفائدة وتعديل شرو  القرض. تخضع    ستحقاق وتغيير توقيت مدفوعاتيد فترة االدو  المعدلة عادة تمن الشرتتضم
 تحمل. اللسياسة والشركات  األفرادقروض 

 
ا إذا كان التعديل  ف عن السداد مخلة ، يعكس تقدير التمل للمجموعدلة كجزء من سياسة التحبالنسبة للموجودات المالية المع

إلقد   استعادةأدى  أو  تحسين  المجم  ى  واقدرة  الفائدة  جمع  على  إلجراءاسهم  الوعة  للمجموعة  السابقة  التحوالتجربة  مل  ت 
 معدلة وتعتبر مختلف تعاقدية اللمقترض مقابل الشرو  الة ، تقوم المجموعة بتقييم أداء الدفع لليذه العمكجزء من ه  مماثلة.ال
 كية. لمؤشرات السلوا
 

ن  وقد يمثل توقع التحمل دليال  على أ ى وجود زيادة كبيرة في مخا ر االئتمان،  ل مل مؤشرا  نوعيا  عر التحبصفة عامة، يعتب
ا قبل أ  12ل فترة  ل إلثبات سلوك الدفع الجيد باستمرار خالميتاج العئتمان. يحضعف اال  رض هوالتع عرض  ن يصبح التشهر 

السداد قد تناقص بحيث أن تعويض   ن يعتبر أن التخلف ع  داد أو في حالة التخلف عن السالئتمان أو  ر  خ لم يعد معرضا ل
 شهرا.  12ة لمدة ية المتوقعالئتمانائر ا  الخسيعود إلى أن يتم قياسه بمبلغ يساو الخسارة

 
إذا كلوبدمج معالمجموعة    تقوم لما  المخا ر االئتمانيةمات ت لعية في كل من تقييمها  ذ زادت بشكل كبير من  لألداة قد  انت 

مجموعة متنوعة من    نادا إلى الخبراء االقتصاديين والنظر في تئتمان المتوقعة. اسئر االلي وقياسها لقانون خسااالعتراف األو
ت  اتجاه المستقبلي للمتغيربصياغة وجهة نظر "الحالة األساسية" لالة  المجموعجية. تقوم  ت الخاروقعاية والتالمعلومات الفعل

إلى مجموعة ضادية ذات الصلة باإلاالقتصا التنتمثيلية من سيناريوها  فة  المحتملة األخرىت  العملية على    . بؤ  وتن و  هذه 
سيناريوهين والنظر   وضع  أكثر  أو  إضافيين  اال   اقتصاديين  النحتمافي  نالت  لكل  االقتصادية  شموت  تيجةسبية  المؤشرات  ل 
ي، معدل الحقيقالحقيقي، سعر الفائدة  حلي اإلجمالي  لملكين، نمو الناتج اات المستهي: سعر النف ، مؤشر مشترالكلية الرئيسية

مركزية  الحكومة الونفقات الي ي اإلجمركزية كنسبة مئوية من الناتج المحلو االئتمان المحلي، إيرادات الحكومة الممالب الة، ن
 سبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي .كن
 

  لموعة ألغراض أخرى مثل المج لومات المستخدمة من قبتوافق مع المعوتتمال االكثر توقعا  تيجة االحنتمثل الحالة األساسية  
 .تشاؤميةكثر ؤال  وألسيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاالتخطيط االستراتيجي والميزانية. تمثل ا

 
تعاقدية  الت بموجبها الفوائد  لتي استحقافضة القيمة تلك القروض سلفيات المتأخرة السداد ولكن غير المنخاللقروض وتتضمن ا
توالمد ولكن  الرئيسية  افوعات  االنخفاعتقد  أن  ال  ضلمجموعة  مستوى  أساس  على  مناسب  غير  القيمة  والضمان  في  ضمان 

 ة. وعى المجملمستحقة إلمبالغ ال الية تحصيالمتاح و / أو في عمل
 

 كما يلي: لقروض والسلف للعمالءا أعمارتحليل 
 

المرحلة   
 ولى اال

 
حلة  المر

 الثانية 
 

  لةالمرح 
 الثالثة 

 2020  2019 

          
 265.488  216.829  10.257  49.599  156.973 الحالي 
          متأخر :
 32.304  22.215  2.356  2.837  17.022 ا   يوم 30إلى  يوم
 17.710  15.160  1.558  2.243  11.359 يوما    60إلى  31
 13.040  13.993  1.264  11.264  1.465 يوما    89إلى  61
 14.914  22.114  22.114  -  - يوما الى سنة  90

 4.664  7.686  7.686  -  - نوانس  3 لى إمن سنة 
 555  706  706  -  - سنوات  3أكثر من 

 (23.386)  ( 34.697)  (23.507)  (5.522)  (5.668) ة تمان المتوقع خسائر االئ 

 325.289  264.006  22.434  60.421  181.151 القيمة الدفترية 
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                                                                   ة )ش.م.ب(التجاري تسهيالتلل البحرين شركة
 
     وحدة لمالبيانات المالية اضاحات حول اي

 بآالف الدنانير البحرينية                                             2020ديسمبر   31ي ف  للسنة المالية المنتهية 

 
 )يتبع(لمخا ر المالية ة ا .   إدار5

 
 او ال رف المقابلحسب الصناعة 

 
2020 

 المجموع   الشركات   التجزئة 

      

 216.829  17.343  199.486 الحالي 

      متأخر :

 22.215  1.964  20.251 يوما    30يوم إلى 

 15.160  1.664  13.496 وما   ي  60إلى  31من 

 13.993  1.046  12.947 يوما    89إلى  61من 

 22.114  2.107  20.007 ى سنة يوما ال 90من 

 7.686  1.043  6.643 ات نوس  3ى من سنة ال

 706  -  706 سنوات  3أكثر من 

 298.703  25.167  273.536 القروض والسلفيات إجمالي 

 بشكل جماعي المقيمة المتوقعة الخسائر االئتمانية  إجمالي
(29.788) 

 
(1.806) 

 
(31.594) 

 (3.103)  (1.103)  (2.000) رد  فبشكل  قيمة المانية المتوقعة ئتمالالخسائر ا

 264.006  22.258  241.748 ات ي القروض والسلفي صاف

 
 

2019 
 وع المجم  كات الشر  التجزئة 

      

 265.488  24.739  240.749 غير متأخر

      متأخر :

 32.304  2.475  29.829   يوما   30لى يوم إ

 17.710  1.170  16.540 يوما    60إلى  31من 

 13.040  840  12.200 يوما    89إلى  61من 

 14.914  311  14.603 ة يوما الى سن  90من 

 4.664  580  4.084 ات نوس  3ى من سنة ال

 555  238  317 نوات س 3أكثر من 

 348.675  30.353  318.322 القروض والسلفيات إجمالي 

 كل جماعي بشالمقيمة سائر االئتمانية المتوقعة الخ إجمالي 
(20.004) 

 
(1.398) 

 
(21.402) 

 (1.984)  (768)  (1.216) رد  فبشكل   قيمة المئتمانية المتوقعة الخسائر اال

 325.289  28.187  297.102 لقروض والسلفيات ي اصاف
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                                                                      ب()ش.م. التجارية للتسهيالت البحرين ركةش
 

     دة ية الموحالايضاحات حول البيانات الم
 ية دنانير البحرينبآالف ال                                           2020ديسمبر   31ية  في المنتهالية ة المللسن

 
 تبع(إدارة المخا ر المالية )ي   .5
 

 حسب التوزع الجغرافي: 
 . (العراق -في كردستان  يألف دينار بحرين 13: 2019)  نيع القروض والسلفيات تقع جغرافيا  في البحريجم
 

والسلف2020  ديسمبر  31في   القروض  بلغت  المتعث،  ل  رة يات  المركز مصر  ماتتعليوفقا   البحرين    متأخرة كحسابات  ،  ف 
أكثر  90السداد   أو  ا  بحرين  30.506  يوم  )دينار  ال(.  20.133:  2019ي  المرحلة  حسابات  دينار   45.941ثة  ثالبلغت 

 . دينار بحريني(  31.349: 2019) حرينيب
 

وك صدة لدى البنرواألاإلئتمان في النقد    رض لمخا رتوس  التعم  غ إجماليبل،  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
:  2019)ار بحريني  دين  287.332لعمالء  والقروض والسلفيات لبحريني(  ار  دين  5.509:  2019)  رينيدينار بح  19.474
وحدود بحريني( دينار  7.648: 2019)يني بحر ردينا 5.826والذمم التجارية المدينة واالخرى  بحريني(دينار   326.146

المستخدمةإلئتمان  ا بحرين  31.243  غير  بحردي  29.502  : 2019)ي  دينار  المبالغ    ي(يننار  هذه  احتساب  على  تم  بناءا  
 . يةاع سنومتوس  نتائج آخر أرب

 
والق للعمالء  روض  المقدمة  االسلفيات  تاريخ  في  من    رلتقريكما  السياراقرو  ٪39تتمثل     ٪ 20و  (  ٪41:  2019)  ت ض 
 . (٪12: 2019ان )ب اقات االئتم عاتدف ٪11 و (٪27: 2019) شخصيةقروض  ٪30و  (٪20: 2019) ض عقاريةقرو
 

جميع   االئتمانتقع  ال  مخا ر  )في  و  دينار    3:  2019بحرين  قرو  13بحريني رصيد مصرفي  بحريني  للعدينار  مالء  ض 
دون األخذ في  ض الشركة لمخا ر االئتمان  وزيع الحد األقصى لتعرالجدول التالي تيبين    ق(.العرا  -ن  ردستاكي  ف  المقيمين
 :األخرىالئتمانية انات والتعزيزات ار الضمااإلعتب
 

 
 القيمة نخفضة مالوالسلفيات  قروضال

الرئيسي    مبلغ القرض درة على تحصيل كل  ا غير قاا المجموعة بأنهالتي تحدده مالية  الوجودات  مالالقروض والسلفيات هي  
تتأثر ينة المد مم التجاريةض والذلشركة لمخا ر االئتمان الناتجة من القروتعرض ا نا للعقود. اقديةوالفوائد وفقا للشرو  التع

  ثرة.يوما تعتبر قروض متع 90وز دية لكل عميل. القروض التي تتجاص الفررئيسي بالخصائ بشكل

لسنة، نهاية ا  يف  تمانية.االئ  ليل كل عميل على حدة من أجل الجدارةسات وإجراءات يتم بموجبها تحموعة سياوضعت المج
التجارية   المدينة  الذمم  السيارات  كانت  )ر  دينا  3.438  تهاقيملشركات  بحر  3.449:  2019بحريني  مدينار  ستحقة يني( 

المدينة  (. جميع الذمم  حرينيدينار ب  1.324  :2019)دينار بحريني    1.654ة بمبلغ  مقابل مخصصات انخفاض القيمالسداد  
  نة واحدة. ل من ستجارية المستحقة في الماضي أق ال

 2020   2019 
     

 5.040   25.530 لدى البنوكأرصدة 
 325.289   264.006 ض وسلفيات للعمالء قرو
 7.270   4.495 م مدينةذم

 1.335   672 موجودات اخرى 
 338.934   294.703 وع جمالم

 29.519   31.487 خدمة الحدود االئتمانية غير المست 
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                                                                    )ش.م.ب( يةلتجارا التلتسهيل البحرين شركة
 
     دة ضاحات حول البيانات المالية الموحاي

 ير البحرينية الدنانبآالف                                            2020يسمبر د  31المالية المنتهية  في  للسنة

 
 بع(يتلية )الما مخا ر.   إدارة ال5

 
 مح المجموعة وسياسة تسارو  إعادة التفاوض بش قروض

إعادة بشرو   ه التفا  قروض  إعادة  تم  التي  القروض  هي  نظريكلتهوض  المالدهلت  ا  ا  الوضع  للمور  حققت ي  حيث    قترض، 
تنازالت مالمجم الشرووعة  الموافقة على  لن خالل  أكثر مالءمة  التي هي  ال  واألحكام  التي  لمقترض من  تلك  مجموعة من 
المجموعة  في  قدمت   فر  تنفذ سياسةالبداية.  أكبر  تحقيق  أجل  للتحالتسامح من  التخلف عن اص  وتقليل مخا ر  .  لسدادصيل 
عن سداد    مقصرا    لمدين حاليا  ي الحالة التي يكون فيها اساس انتقائي فعلى أ  تم منح التسامحعة، يالتسامح للمجموة  سياس  تحت
دفع  قول للة على أن المدين بذل كل جهد معوهناك أدل   في سداد الديون،  لفلتخايكون هناك خ ر كبير من    ون، أو عندماالدي

 معدلة. لبية الشرو  العلى تأن تكون قادرة ا قع لهويتو صلية، تحت الشرو  التعاقدية األ

 
ض  قرو على شرو  عقود القرض. إن  والتعديالت    السداد، وتغيير توقيت دفع الفائدةديد فترة  تمالمعدلة عادة    تشمل الشرو 

و تخضعالقروض  التجزئة  ا  شركات  السنة  خالل  التسامح.  في  لمنتهيلسياسة  اعادة  2020ديسمبر    31ة  قروهيكل  تم  ض  ة 
 دينار بحريني( .   10.348: 2019ي )بحرين  دينار 11.605ات بمبالغ فيوسل
 
 ان الضم

المشتركة  والملكية    ثائق الملكيةفاظ بوكل حصص في العقارات مع االحتالقروض وفي شلدى المجموعة ضمانات في مقابل  
  كات المؤجلة وضمانات شخصية. ذلك الشيللسيارات واضافة الى 

 
دينار بحريني(    157.873:  2019ار بحريني )دين  128.545لغ  مجموعة قروض تبال  ، كان لدى2020بر  سمدي  31ا في  كم

تغ  بضمانات  القرض  مدعمة  قيمة  تبلغ  ي  وقروض  بحريني  45.414بالكامل  بحريني(   45.886:  2019)  دينار  دينار 
بضما قيمدعمة  تغ ي  بمبلغ  نات  جزئيا   القرض  وقدرضمانامة  )بدينار    35.215ه  ت  دينار    33.947:  2019حريني 

 ي(.  بحرين
 

القي اإلدارة  اتقدر  والتعزيزات  للضمانات  العادلة  المومة  المنخفضة  جودألخرى  القروض  مقابل  في  فرة  بشكل  القيمة  د   في 
ر االئتمان حسب نوع  ا ز مخة تمركمجموعمالي. كما تراقب التاريخ المركز الحد معقول لتغ ية قيمة القرض في  كافي وب

  2.463:  2019) دينار بحريني  1.137بمبلغ    داتموجو، حصلت المجموعة على  2020يسمبر عام  د  31ي  كما ف منتج.  ال
 مان مقابل القروض والسلفيات.تفظ بها كضعلى ضمانات مح عن  ريق االستحواذ ر بحريني(يناد
 

 ز مخا ر االئتمان تمرك

ي   تاريخ إعداد المركز المال   للقروض في  االئتمان  ز مخا رتمركفي مملكة البحرين، ويمين  قمقترضين م ل  تمنح كافة القروض
 . أغلب الذمم المدينة كاتوتمثل الشرللشركات   (٪9: 2019) ٪8 قروض شخصية( ٪91:  2019) ٪92بلغت 

 
 لتسوية ا مخا ر

لخسارة  عن خ ر اعبارة  التسوية هو  ت. خ ر  مالوالمعا  ياتملالع  من الممكن أن تتعرض أنش ة الشركة للخ ر عند تسوية
 تفاق عليه.لتزاماته لتسليم المال والسندات أو موجودات أخرى كما تم االعن الوفاء با ال رف اآلخر تخلفعن  ناتج
 
 قاتشتلقة بالماالئتمان المتعخا ر م

بالقيمة  ة محددة  تعاقديلتزاماته الراف عن ا  خلف أحد األج عن احتمال تمخا ر االئتمان المتعلقة بمشتقات األدوات المالية تنت
 أيضا  ية اإليجابية  مجموعة والموجودة ضمن الموجودات األخرى. وتسمى القيمة السوقات في صالح اليجابية لألدواإل  وقيةالس

االستب حي)"قيمة  في ث  دال"(  الحالي  السوق  بمعدل  الصفقات  لتبديل  بالتكلفة  تقدر  ال   أنها  اآلخر.  حالة عجز  بأن  علرف  ما  
 ة أخرى.ماليسات برمت مع مؤسمجموعة أتقة للالعقود المش
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                                                                    التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت ينالبحر شركة
 

     نات المالية الموحدة احات حول البياايض
 ية انير البحريندنالف البآ                                            2020ديسمبر    31هية  في للسنة المالية المنت

 
 رة المخا ر المالية )يتبع(.   إدا5

 
 دينةمخا ر االئتمان المتعلقة بالذمم الم

االئ بالمخا ر  المتعلقة  المدينتمان  إمكانذمم  عن  تنتج  وقد  ة  مستحقاتها.  دفع  عن  األ راف  أحد  تخلف  المجموية  عة  وضعت 
 جديدها.وتمانية هيالت االئت على التسدقة  وحدودا  للمصاحيات للصالهيكال  

 
 طر السيولة مخا .ب

المالية  عند  الم لوبات  تزامات المتعلقة بند الوفاء بااللا ر السيولة هي المخا ر والصعوبات التي قد تواجه المجموعة عمخ
بال أو  بالنقد  أما  تض  موجودتسديد  آخر.  مخمالي  إدارة  السيولمن  الا ر  توفر  جميع  تة  في  للوفاألومويل  بمت لبات قات    اء 

 ة. وعالمجم
 

 ا ر السيولة إدارة مخ

مت توافر  التأكد من  إلى  السيولة  إدارة  في  المجموعة  التمويل ومهدف  ريقة  السيولة عن  صادر  للتأكدراقبة  كفاية    قرب  من 
التعاقدوز االستالمقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة مدى تجاالتمويل. ت التسديات  التعاقدية  دية  الجوالمات  المدفو بالغ  عة  ديدة 

 ولة. مع مستوى السي وارتبا ها ما  مقد
 

عاقدية  تم عرض التدفقات الت  دول أدناه. الية ملخصة في الجوالم لوبات الم  االستحقاقات التعاقدية المتبقية المستقبلية للموجودات
خ استحقاقها ريحتى تايخ التقرير  د في تارلسائعدل الفائدة املدفترية وبالقيمة ا  بات الماليةغير المخصومة للموجودات والم لو

 النهائي.
 
 19-وفيد ك ئحةجاير تأث
 

آثار   والتمويعلى    19-كوفيد  جائحةتت ور  السيولة  للنظامخا ر  المصرفي  ل  للمرم  أعلن  وتخضع  المستمر.  والتقييم  اقبة 
إجراء المركز  عن  البحرين  لامصرف  آثات مختلفة  في  ر  تؤث  المصرفي. الق اع    السيولة في   يكلتحر  19-ر كوفيد  مكافحة 

أقساتأ ال  2020ام  أشهر خالل ع  10السداد لمدة    عن    جيل  البحرللعمالء  لتعليمات مصرف  المرمؤهلين وفق ا  على    كز  ين 
   لمجموعة. مخا ر السيولة لدى ا

 
بشكل  دارة العليااعات اإلمواجتإلدارة ت مجلس ا. يتم عقد اجتماعاالتمويلات ولة ومت لبعززت إدارة المجموعة مراقبتها للسي

  لية يل الحاالتمويل المتاحة وسحب خ و  التمو  ن أجل إجراء تقييم دقيق لمت لبات التمويل بهدف استكشاف خ و ر ممتكر
 الكافية بتكلفة تمويل معقولة.السيولة عند الضرورة للحفاظ على 

 
مجموعة في بيئة  ال  لتأثير علىأجل تقييم ا الية منحالوف السوق  لضغ  لظرا  اتريوهات اختباررة سيناعايالمجموعة متواصل  

ستيعاب  موعة قوي ا وفي وضع جيد اللمجتمويل لرير المالي ، ظل مركز السيولة والاإلجهاد الحالية الشديدة. كما في تاريخ التق
أمريكي    دوالر  مليون  80قيمة  مجمعة ب   إعادة تمويل قروض  موعة منلمج، تمكنت ا  رة آثار هذا االض راب. خالل العاموإدا
 .يأمريكدوالر مليون   125و 
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                                                                   ة )ش.م.ب(التجاري للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     لية الموحدة االبيانات الم ت حولايضاحا
 نير البحرينية بآالف الدنا                                           2020ديسمبر   31المنتهية  في  ليةة الماللسن

 
 تبع( .  إدارة المخا ر المالية )ي5

 
 

     2020 
  يمة الق قدية الن التدفقات  سنة إلى  5أكثر من 

  رية ت الدف تعاقدية ال سنة خالل  سنوات  5 وات سن
      

 ت موجوداال     
 دة لدى البنوك أرصالنقد و 25.530 25.600 25.600 - -

 وض وسلفيات للعمالء  قر 264.006 408.150 108.387 222.413 77.350
 أخرى ذمم تجارية مدينة  و 4.495 4.495 4.595 - -
 موجودات اخرى  672 672 672 - -

77.350 222.413 139.154 438.917 294.703  

 المطلوبات      
 المكشوف  سحوبات على - - - - -
 خرى ذمم تجارية دائنة وأ  15.800 15.800 15.800 - -
 قروض ألجل  205.956 224.413 51.483 172.930 -

- 172.930 67.283 240.213 221.756  

 ير المستخدمة ية غالحدود االئتمان  31.487 31.487 31.487 - -

 
 

     2019 
  القيمة التدفقات النقدية   سنة إلى  5أكثر من 

  الدفترية  ديةالتعاق خالل سنة  سنوات  5 وات سن 
      

 ودات الموج     
 أرصدة لدى البنوك نقد وال 5.040 5.040 5.040 - -

 قروض وسلفيات للعمالء   325.289 453.270 144.924 245.598 62.748
 أخرى رية مدينة  وذمم تجا 7.270 7.270 7.270 - -
 موجودات اخرى  1.335 1.335 1.335 - -

62.748 245.598 158.569 466.915 338.934  

 الم لوبات      
 ت على المكشوف سحوبا 1 1 1 - -
 ارية دائنة وأخرى ذمم تج  21.164 21.164 21.164 - -
 ل ج قروض أل 230.163 257.590 97.243 160.347 -

- 160.347 118.408 278.755 251.328  

 االئتمانية غير المستخدمة الحدود  29.519 29.519 29.519 - -

 
 السوقخاطر .  مج

 ة للتغير في أسعار السوق كمعدل الفائدة. جموعة نتيجملل  دوات الماليةغير في إيراد أو قيمة األخ ر الت وق هيمخا ر الس
 

 سوق إدارة مخا ر ال

م بصومخا راقبة  تتم  السوق  المخرر  إدارة  قسم  قبل  من  دقيقة  إة  تقارير  وترفع  والمالية  لجنة  ا ر    الموجوداتلى 
 اإلدارة.مجلس )الكو( و   لوباتالمو
 

 مخا ر معدل الفائدة
فائدة ناتجة عدل المجموعة لمئدة. تعرضات الر إيرادات المجموعة نتيجة لتغير معدل الفاهو خ ر تأث ئدةا ر معدل الفامخ
االموجودات  من   ل والم لوبات  البنوكلمعرضة  لدى  أرصدة  وال  لفائدة مثل  المكشوف    سنداتوالقروض وسحوبات على 

 الفائدة :  موعات معدلجى مات المالية عل لتالي أدناه توزيع األدوالجدول ايلخص والقروض ألجل. 
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                                                                    جارية )ش.م.ب(الت للتسهيالت البحرين شركة
 

     المالية الموحدة ايضاحات حول البيانات 
 ير البحرينية الف الدنانآب                                           2020 يسمبرد  31نتهية  في ة المللسنة المالي

 
 )يتبع(  .  إدارة المخا ر المالية5

 

 سمبر دي  31في  ابت معدل ث عدل عائم م وائد بدون ف  وع المجم
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020  

 الموجودات         
 أرصدة لدى نقد وال        

 وكن الب  19.914 - - - 5.616 5.040 25.530 5.040
 قروض وسلفيات         

 لعمالءل 263.617 324.676 - - 389 613 264.006 325.289
 ة مدينة  ذمم تجاري  - - - - 4.495 7.270 4.495 7.270
 اخرى  جوداتمو 672 - - 2 672 1.333 672 1.335

338.934 294.703 14.256 11.172 2 - 324.676 283.531  

 المطلوبات         
 ى سحوبات عل        
 ف المكشو - - - 1 - - - 1

 ذمم تجارية دائنة   - - - - 15.800 21.164 15.800 21.164
 وض ألجل قر - - 205.956 230.163 - - 205.980 230.163

251.328 221.780 21.164 15.800 230.164 205.956 - -  

 
 وفقااا   بحقهااا، تحااتفظ ةمجموعاا ال أن ثاباات )إال فائاادة دل عاا تحماال م أقسااا  بموجب تسددعمالء لل المجموعة وضقر إن معظم
 قااروض البنااك ان حااين في (واحد شهر قبل لللعمي م يسل أخ ار بموجب لفائدةا لمعد تعديل في العمالء، مع تفاقيةاال لشرو 

سااعار جنااب تقلبااات أتل أسعار الفائدة و ي عقود مبادلةكة بالدخول فالشر قامت المخا ر هذه عائمة. إلدارة ائدةف معدالت لمتح
 المتعلقة بقااروض األجاال والتااي تاام تغ يتهااا ئدةدل الفا. بلغت مخا ر مععلى القروض ألجل ذات معدالت الفائدة الثابتة  الفائدة
مليااون  290:  2019ي( )دينااار بحريناا   مليااون  96،14)أمريكي    الرمليون دو  255دره  مبلغا  وق  2020  ديسمبر  31ي  كما ف

 (. رينيمليون دينار بح 109،33ي، دوالر أمريك
 

 (.14-13فحة ص) ان حقوق الملكيةمبادلة أسعار الفائدة في بيود العادلة لعقفي القيمة التغيرات احتساب  يتم 
 

 31نة ساا كمااا فااي ئاادة.  لفاي معاادل اللتغياار فاا ضااة من القروض التي تحمل معدل فائدة عااائم تكااون عر  حو مإن الجزء غير  
باااح بواقااع / )ينقص( صااافي األر  ف يزيدنق ة سو  100ئدة العائم لألداة المالية بواقع   التغير في معدل الفا  إن  2020ر  بديسم

 (.بحرينيدينار  1.208: 2019)بحريني دينار  1.098
 

 ة بين البنوك ار المعروضبعض األسع  لتبدي لمعايير أسعار الفائدة الرئيسية ، بما في ذلك   تعديليجر  على الصعيد العالمي  
تبديل موعة لمخا ر  "(. تتعرض المجدة المعدلة بين البنوكأسعار الفائ" كا   بديلة شبه خالية من المخا ر )المشار إليهابأسعار  

دم يزال هناك ع، وال    لتبديل معدالت سعر الفائدةالشرو  التعاقدية استجابة  تبديل  لى أدواتها المالية  ع  سعر الفائدة بين البنوك
 تقال. التوقيت و رق االن  أنيقين بش

 

 العملة مخا ر سعر
مخا  هي  العملة  تغيمخا ر  قير  األدر  الماليةمة  تغ  وات  معنتيجة  سعرير  مقيمة و  الصرف  دل  مالية  أدوات  بسبب  تنشأ 

 ت األجنبية. بالعمال
     

 يسمبر.د 31كما في بالعمالت األجنبية وهرية التالية المسماة لدى المجموعة التعرضات الج
 

2019  2020 
 

 

 والر أمريكي د      145.795  213.862
 

 مريكي.فعلي مع الدوالر األل رتبٌ  بشكيني مالدينار البحر
بالدوالر   مليون دينار بحريني للتحو  ضد أ  تغييرات مستقبلية في سعر الرب  45عار آجلة بقيمة سأ الشركة عقودأبرمت 
 . األمريكي
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                                                                    )ش.م.ب( التجارية تللتسهيال ينحربال شركة
 

     وحدة ت حول البيانات المالية المايضاحا
 ينيةحربالدنانير الف بآال                                                          2020ديسمبر   31في   تهيةللسنة المالية المن

 
 بع( ا ر المالية )يتإدارة المخ.  5

 
 .  إدارة رأس المال د 

ا سياسة  علىإن  المحافظة  في  تتمثل  االلتزا  لمجموعة  تم  مال.  رأس  بمقاعدة  المم  البحرين  الخاصة    ركز ت لبات مصرف 
المركز   رف البحرين  مص  الممنوح من قبل قليدية  لشركات المالية التا  حدد ترخيص. ويس المال على مدار السنةبمالئمة رأ

بمع االقتراض  الشركة واالدالت  مال  المساهمين(، وهومقداره خمس مرات من رأس  في    حتيا ي )حقوق  ديسمبر   31كما 
 (.1،7:  2019) 1،8دل بمع 2020
 

 ر التشغيلمخاط . 6

ال الممخا ر  الخسائر  مخا ر  هي  وغيتشغيل  عن  ر  باشرة  الناجمة  االعديالمباشرة  األسباب  من  بعمليامتلد  الشركة، علقة  ت 
والتكن االئتوأفرادها  غير  الخارجية  العوامل  ومن  مثل  ولوجيا  والسيولة  والسوق  النمان  القانوتلك  المت لبات  عن  نية اتجة 

ات  واجه من قبل كل الشركوتالمجموعة  التشغيل تنتج عن كل عمليات  وك الشركات. مخا ر  ي سلوالمعايير المعترف بها ف
 تجارية. ال

ب  فة وتجنالمجموعة مع فعالية التكلتجنب الخسائر المالية والتلفيات وسمعة لتشغيل لموازنة رة مخا ر اموعة هو إدامجلهدف ا
  ر. خاإدارة المياسات لتحديد وتقييم وضب  وار من األنظمة والسة إ أنشأت المجموع اإليداع. د من سياسات الرقابة التي تح

قسم إدارة المخا ر للمجموعة  المخا ر .  ييم وضب  وإدارةلتحديد وتقالتي تهدف    اتساألنظمة والسيار من لدى المجموعة إ ا
دما  عن  ريق التأمين عنخ ر  المن  تشغيلية. يتم الحد  ائر  للتقليل من احتمال أ  خس  ة واضحةيوظف أنظمة وسياسات داخلي

 يكون مناسبا .

 19-فيدوتأثير ك

ل مع العمالء وال رق الرقمية للدفع  ج العمل والتفاعوذفة في نمت مختلتغييرا  ك، كانت هنا  19-دكوفي  جائحة ابة لتفشي  تجاس
العقود  وال وتنفيذ  العمالء  واكتساب  العتسوية  مع  المعامالت  مموتنفيذ  المجموعة  إدارة  عززت  أحدرالء.  لتحديد  اث  اقبتها 

 . ألعماليرات في  ريقة مزاولة التغع الحالي واالمخا ر الناشئة عن الوض
 
 

 خ االستحقاقريتوا. 7

المتلمجموعة في الحصوا  عدم قدرة  ا رالستحقاق هي مخاان مخا ر   التل على األموال الالزمة  المالية  وقعة لسداد  زاماتها 
 صورة جوهرية عن تواريخ االستحقاق.  لوبات ال تفرق بصول والم قاق لألاالستح ول أجلها. مخا رحلعند 

 

 

 ديسمبر  31في  خالل سنة  ت اسنو  5إلى   سنة سنوات 10ى  إل   5  سنة   20إلى    10  المجموع 
2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020  

           
 جوداتالمو          
 دى النقد وأرصدة ل          

 البنوك  25.530 5.040 - - - - - - 25.530 5.040
 تقروض وسلفيا          

 لعمالء  ل 95.099 126.111 133.042 165.710 32.850 31.714 3.015 1.754 264.006 325.289
 مدينة  ذمم تجارية 4.495 7.270 - - - - - - 4.495 7.270
 موجودات اخرى 672 1.335 - - - - - - 672 1.335

338.934 294.703 1.754 3.015 31.714 32.850 165.710 133.042 139.756 125.796 
 

 المطلوبات           

 سحوبات على          

 المكشوف - 1 - - - - - - - 1

 ذمم تجارية دائنة   15.800 21.164 - - - - - - 15.800 21.164

 وض ألجلقر 42.486 84.622 163.471 145.541 - - - - 205.957 230.163

251.328 221.757 - - - - 145.541 163.471 105.787 58.286 
 

 

 تحقاقات القروض لضمان توافر السيولة الآلزمة. بة اسدارة بمراقتقوم اإل
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                                                                    تجارية )ش.م.ب(ال للتسهيالت البحرين شركة
 

     حول البيانات المالية الموحدة احات ايض
 ر البحرينيةدنانيبآالف ال                                                           2020بر ديسم  31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 و تصنيف األدوات الماليةالقيمة العادلة  .8

 لمشتقة والتي تسجل بالقيمة العادلة. إنا خية ما عدا األدوات الماليةيالتار التكلفة عدةلقا وفقا    وحدةالملية ماال ياناتالب ادإعاد تم
 بتفاصاايل وملمااين راغبااين  اارفين بااين بااه التاازام أ  سااداد أو موجود أ  مبادلة لذ  يمكنا المبلغ لتمثعر للس دلةالعا القيمة

تزامااات لك اليااوم. القيمااة العادلااة لإللاا في ذ مجموعة دخولهوق يمكن للسيابه، أفضل غ حالو في أ اريةتج أسس على المعاملة
 تعكس خ ر عدم األداء.

،  دون ان يكون هناك نيااة أو حاجااة للتصاافية ة المنشأة التجارية قائمةفرضية استمراري أنلة هو  م العادبالقيإن اساس التسجيل  
 .بيةد سلات بنوأو الدخول في عمليات ذ

 

 .الم فأة بالتكلفة تصنيفهايتم المالية للمجموعة  موجود ال جميعيمة العادلة ،بالق تسنيفهاي يتم شتقات التمباستثناء ال
 

 اسها بالتكلفة الم فأة. العادلة. يتم قية بالقيمة مالية للمجموعقياس أ  من الم لوبات اليتم  لم
 

 للقيمة العادلةالتسلسل الهرمي 
التالي والذ  يعكس أهمية األدوات المستخدمة   التسلسل الهرمي  استخدامة بألدوات الماليبقياس القيمة العادلة ل  وم المجموعةتق

 اس.في عملية القي
 
 لمماثلة.اوالم لوبات  موجودللنش  سوق  معدلة( فيير السعرة ) غاألسعار الم :1لمستوى ا

 
سعار.  مستمدة من األ  ةغير مباشر  ثل األسعار أويمكن رصدها إما مباشرة معلى مدخالت  ات التقييم مبنية  : تقني  2المستوى  

ثلة في ت مماألدوا  عرةاألسعار المس  دوات مماثلة.ألق نش ة  ي أسوا وتتضمن هذه الفئة على أدوات تم تقييمها بسعر السوق ف
 لومات السوق.رصدها من معخالت المهمة يمكن تقييم أخرى، حيث جميع المد بأقل نشا  أو أساليأسواق 

 
الفئة على أدوات تم استخدام تقنيات تقييم غيرت ال يمكن رصدهتخدام مدخال: تقنيات باس   3المستوى    مبنية  ا وتتكون هذه 
   صدها.ت ال يمكن رخالعلى مد

 
 بالقيمة العادلة  لوبات الماليةوالمطجودات لموا ( 1

قد في عها إلنهاء العفة أو يتم دتلمها المجموعساس المبالغ التي سوف تساولة، على ألمشتقات غير المتديتم تقدير القيمة العادلة ل
الماليتاريخ   السوق الحالية و  المركز  الحالية  ماة االئتالجدار مع مراعاة ظروف  المقانية  ا إن ت.  بلةلأل راف  لمجموعة  عرض 
  ني( بحري  نار( دي1,722)  :  2019ريني )دينار بح  (5,445) هي  2020ديسمبر    31العادلة كما في    وكانت القيمة  ،قاتللمشت

 . ن التسلسل الهرميم 2مستوى يصنف تحت ال
 
 ة العادلةمقاسة بالقيم الغيرة المالي ات والمطلوبات( الموجود2

لهرمي للقيمة التسلسل ا  ا من مستوى فيبالقيمة العادلة ويحلله  لتي ال تقاسلألدوات المالية ا دول التالي القيمة العادلة  جيحدد ال
 مبر. ديس 31ي يتم تصنيفها في كل قياس للقيمة العادلة كما في عادلة التال

 

  2020 1توى المس 2لمستوى ا 3ى توالمس لةالقيمة العاد يمة الدفتريةلقا
      

 ء ات مقدمة للعمالقروض وسلفي  - - 264.006 264.006 264.006
 ألجل روض بنكية ق - 205.956 - 205.956 205.956

 

 
 
 

 2019 1 توىالمس 2مستوى ال 3المستوى  القيمة العادلة  لقيمة الدفترية ا
      

 مالء فيات مقدمة للعقروض وسل - - 325.289 325.289 325.289
 كية ألجل قروض بن  - 230.163 - 230.163 230.163
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                                                                   .ب(التجارية )ش.م للتسهيالت البحرين شركة
 

     ة الموحدة اليمول البيانات الايضاحات ح
 دنانير البحرينيةبآالف ال                                                             2020 ديسمبر  31ة  في هيلية المنتة الماللسن

 
 )يتبع( قيمة العادلة . ال8

 
ظة القروض يتماشى مع أسعار السوق الحالية  الفائدة على محفسعر  وس   عمالء، فإن متوض والسلفيات المقدمة للبالنسبة للقر

المم وبالتاليللتسهيالت  في  بعد  اثلة،  لمخاالتعديال  النظر  الدفع  ت  اال ال ر  وتكاليف  القيمةمسبق  في  أن   من  نخفاض  المتوقع 
  .الموجوداتالقيمة العادلة لهذه عن  ة جوهريا  ة لن تكون مختلفالقيمة الدفتري

 
لالقيمة   تقريبا  لقروض  العادلة  تساو   الصادرة  لها ألن  والسندات  الدفترية  بمعدالالقيمة  ترتب   فها  عائمت  العادل .ةائدة  ة  القيم 

 ألجل. دفترية وذلك لكونها قصيرة اال خرى تقارب قيمهادوات المالية األألكافة ال
 
 مة العادلة لها القيتم اإلفصاح عن  دلة والتي بالقيمة العا ير المالية التي ال تقاسغ الموجودات( 3

للمجموعة للعقارات االستثمارية  العادلة  لدقبل ُمثمن عمن  حتسابها  ا  تم  2020ديسمبر    31في    كما  القيمة  يه  قارات خارجي 
الحديثة في موقع وفوالالمعرفة   الذخبرة  العقار  تقيي ئة  يتم  ا  مه.   الذ  يعكس تم تحديد  السوق  العادلة على أساس نهج  لقيمة 

الحدي المعامالت  المعاكس أسوالذ  يع  عقارات مماثلةلثة   أسعار  دلة من  قيمة عاكات مماثلة مصنفة كالحديثة لممتل  تمالعار 
 م المستخدمة.قيياء  على مدخالت أساليب التبن 2المستوى 
 

ي كما  ه 2020ديسمبر  31ي  دلة كما في للقيمة العامالهرتفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة ومعلومات حول التسلسل 
 يلي:

 

      2020 1المستوى  2وى المست 3المستوى  دلةمة العاالقي قيمة الدفتريةال
      

 رية استثمارات عقا - 14.764 - 14.764 12.564

 

 2019  1المستوى  2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة دفتريةالقيمة ال
      

 رات استثمارية قاع - 17.054 - 17.054 12.641

 
 عمالءقدمة لل. قروض وسلفيات م9
 

 المالية بالمراحل وجوداتالمأ( 

 
معدالت السوق الحالية لمنشآت مماثل لسعر الفائدة لمحفظة القروض    ء ، يكون متوس للعمال  اتلفة القروض والسفي حال 

القي  هامماثلة وبالتالي بعد النظر في تعديل   ه ل   ادلةالع  جوهري ا عن القيمةأختالفاَ  تختلف   مة الدفتريةمن المتوقع أال تكون 
 .الموجودات

 

 بأسعار فائدة متغيرة. الدفترية منذ ذلك الحينة تقارب قيمتها جل الصادردات البنكية ألوض والسنالقيمة العادلة للقر
 

 ى. بيعتها قصيرة المد متها الدفترية المستحقة لهاالقيم العادلة لجميع األدوات المالية األخرى تقارب قي

  2020يسمبر د 31

  األولى المرحلة لثانيةالمرحلة ا رحلة الثالثة مال المجموع
 و السلفيات إجمالي القروض   186.819 65.943 45.941 298.703

 ن المتوقعة خسائر االئتما قصا: نا (5.668) (5.522) (23.507) (34.697)

     
   صافي القروض والسلفيات  181.151 60.421 22.434 264.006

  2019ديسمبر  31

  األولى  المرحلة المرحلة الثانية المرحلة الثالثة  ع جموالم
 و السلفيات القروض   ي لجماإ 275.700 41.626 31.349 348.675

 عة االئتمان المتوقناقصا: خسائر  (3.282) (4.923) (15.181) (23.386)

     
   افي القروض والسلفيات  ص 272.418 36.703 16.168 325.289
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                                                                    .ب(التجارية )ش.م للتسهيالت البحرين شركة
 
     يضاحات حول البيانات المالية الموحدة ا

 بآالف الدنانير البحرينية                                                            2020مبر ديس  31في  المالية المنتهية  للسنة

 
 )يتبع(  الءقروض وسلفيات مقدمة للعم .9
 
  ن المتوقعةتماالئسائر اي خركة ف ( الحب
 

 المجموع 

ة  المرحل
 لثة الثا 

مقيمة بشكل  
 خاص 

  خسائر اإلئتمان المتوقعة 

المرحلة  
 الثالثة 
مقيمة  
 ليا اجما

المرحلة  
  يةالثان

   األولىالمرحلة 

2020 

 ر يناي   1ن المتوقعة كما في خسائر االئتما     
23.386 1.984 13.197 4.923 3.282 2020  

 ة األولى رحل لى الماالمحول  2.090 (670) (1.420) - -
 المحول الى المرحلة الثانية  (573) 1.724 (1.151) - -
 ثالثة حول الى المرحلة الالم (202) (1.090) (492) 1.784 - 

 للسنة  المحتسب (1.071) 635 19.807 46 21.559
 سنة خالل ال  هاتم ش ب  - - (9.537) (711) ( 10.248)

 سمبر دي  31 كما في توقعة االئتمان الم خسائر      
34.697 3.103 20.404 5.522 5.668 2020 

 
 سنويأ(.٪11،66: 2019سنويا  ) ٪10،6  اقات اإلئتمانيةالبائدة الفعلية للقروض والفتتراوح متوس  أسعار 

 

 المجموع 

المرحلة  
 الثالثة

مقيمة بشكل  
 ص خا

  عة ن المتوقماخسائر اإلئت 

المرحلة  
 الثالثة
مقيمة 
 اجماليا

المرحلة  
   الثانية

   حلة األولىالمر

2019 
 
 

 ر يناي   1في عة كما  ئتمان المتوقائر االخس     
17.830 967 10.039 3.708 3.116 2019  

 ة األولى لمحول الى المرحل ا 1.257 (104) (1.126) ( 27) -
 ة المرحلة الثاني  المحول الى  (389) 1.804 (1.415) - -
 الثالثة  لمرحلةالمحول الى ا (211) (355) 367 199 -

 سنة لل حتسبالم (491) (130) 9.378 1.011 9.768
 ا قروض تم ش به - - (4.046) (166) (4.212)

 ديسمبر 31 ة كما فيتوقع الم خسائر االئتمان     
23.386 1.984 13.197 4.923 3.282 2019 

 
 

ديسمبر  31
2019 

ديسمبر  31 
2020 

 نةارية المديم التج. الذم10

    

 دينةرية مذمم تجا 6.221  8.759
 قعة االئتمان المتوائر ناقصا: خس (1.726)  (1.489)

    
7.270  4.495  
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                                                                   م.ب(التجارية )ش. للتسهيالت البحرين ركةش
 

     لية الموحدة يانات الماول البايضاحات ح
 انير البحرينيةالدن الفبآ                                                           2020ديسمبر   31ية  في لمالية المنتهلسنة ال

 
 )يتبع( لمدينة ارية ا .ذمم التج10
 

 لقيمةاالنخفاض في اة في مخصص الحرك
 

ديسمبر  31
2019 

 ديسمبر  31 
2020 

 

 ريناي  1في كما  1.489  1.380
 لمحتسب للسنة ا 239  119
 سنة العكس خالل ال ( 2)  ( 9)
 الش ب خالل السنة  -  ( 1)

    
 ديسمبر   31قعة كما في  نية المتولخسائر اإلتماا 1.726  1.489

 
 

سمبر دي 31
2019 

سمبر دي 31 
2020 

 . المخزون11

    

 ون السيارات  مخز   
 رات االسي  - 9.940  15.122
 لغيارا ق ع - 4.641  5.326
 ممتلكات  5.195  6.529

26.977  19.776  
 وق ع الغيار يارات مخصص الس (1.070)  (655)

    
 26.322   18.706  

 
 ار(ارات وق ع الغي)للسيحركة المخصصات    

2019  2020  

    
 يناير  1كما في  655  568
 مل للسنة  المحصافي   646  355

 ملمستعال (231)  (268)

    
 ديسمبر   31في  1.070   655 
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                                                                    .ب(التجارية )ش.م هيالتللتس البحرين شركة
 

     لموحدة المالية ا حول البيانات ايضاحات
 البحرينية بآالف الدنانير                                                            2020ديسمبر    31في نة المالية المنتهية  لسل

 
 ة عقارات استثماري.12
 

2019  2020  
 التكلفة    

 ير ينا 1كما في  14.273  8.094
 لسنة خالل ا  االضافة 263  6.179

 ديسمبر   31في  14.536  14.273

 
 

 
 

 ي القيمة و االنخفاض ف  اإلستهالك المتراكم 
 يرينا 1كما في  1.632  1.337

 السنة استهالك  316  295

 خفاض في القيمة اإلن  25  

 ديسمبر   31ا في مك 1.973  1.632

 ية القيمة الدفتر صافي    
 ديسمبر   31كما في  12.563  12.641

 
العادالقي ل مة  في  لة  االستثمارية  بح  14.764ت  كان  2020ديسمبر    31لعقارات    دينار  17.054:  2019)  رينيدينار 

يتم تقييمها.  فئة الممتلكات التي  في    المناسبة  براتخت وال مؤه  مع  ثمينها من قبل مقيم عقارات مستقلتم    التي  (بحريني
م  وبالتالي تأسعار المعامالت الحديثة لممتلكات مماثلة ،  مبيعات الذ  يعكس  مقارنة    مة العادلة على أساستم تحديد القي
 تسلسل الهرمي للقيمة العادلة. في ال 2لمستوى افي  أنها  تصنيفها على

 
 عقارات ومعدات. 13

 

 مجموع ال
  2019 
 

 المجموع 
2020 
 

  د االنشاء  قي حق  
 السيارات 
 

 األثاث 
 ت والمعدا 
 يبات والترك

 ي راضاأل
 والمباني 
 

 

   اإلستخدام 

   

 التكلفة        
 ايرين  1في 24.953 10.281 9.223 1.606 3.671  49.734 45.059

 االضافات   2 312  1.263  561 818 2.956 6.999 
 ات التقاعد االستبعادات و  - -  (2.027) ( 1)  ( 471)  (2.499)  (2.324)
 إعادة تصنيف  1.508 316  -  (1.824)  -  -  - 

        
  بريسمد 31 في 26.463 10.909 8.459 342 4.018  50.191 49.734

        
 ات االستهالك        

  يناير 1في  8.339 8.365 2.488 - 950 20.142 17.695
 سنة ال تهالكاس 545  1.019 1.419 - 689 3.672 3.633

 االستبعادات و التقاعدات  -  -  ( 958)  - (315) (1.273) (1.186)
 تصنيف إعادة  -  -  -  - -  - -

        
  برديسم 31 في 8.884 9.384 2.949 - 1.324  22.541 20.142

        
 رية الدفت  صافي القيمة       

 2020ديسمبر    31في  17.579 1.525 5.510 342 2.694 27.650 29.592

        
 2019ديسمبر  31في  16.614 1.916 6.735 1.606 2.721 29.592 29.592

 

الثة  تكلف بااألصول  المستهلكة  نلكامل  ابتة  مازالت  في  ولكن  كما  بحريني   9.368انت  ك  2020ديسمبر    31ستخدم    دينار 
 (. ر بحرينيدينا 8.327: 2019)
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                                                                    لتجارية )ش.م.ب(ا للتسهيالت البحرين شركة
 

     دة انات المالية الموححول البي  ايضاحات
 دنانير البحرينيةآالف الب                                                           2020 ديسمبر  31ية المنتهية  في للسنة المال

 
                                                                        روض بنكية ألجل ق . 14

 

ديسمبر  31
2019 

 ديسمبر 31 
2020 

 

    
 رية جا 42.485  84.622

145.541 
 

163.471 
 
 جارية  رغي 

    
230.163  205.956  

 
 

فائدة   القروض ألجل بمعدالت  للتغيير  وخ  متغيرةترتب   أبصورة ربع  اضعة  الفعلي    نوية. كانو نصف سسنوية  المعدل 
متضمنالقرو  على ألجل  )إيضض  الفائدة  أسعار  مبادلة  عقود  تأثير  رقم  ا   كان5اح  )سنو  ٪4,9ت  (    ٪ 5,6:  2019يا   
 ا (. سنوي
 
 
  المال رأس  .15

                                                                                             

ديسمبر  31
2019 

ديسمبر  31 
2020 

 

    

 رأس المال المصرح به    

 سهم   فلس لل  100ة ة اسمي ( سهم بقيم500.000.000: 2019) 500.000.000  50.000  50.000

    
 مل أسهم مصدرة ومدفوعة بالكا   

 فلس للسهم  100( سهم بقيمة اسمية 163.350.000: 2019) 204.187.500 20.419  16.335
 يناير 1في    

4.084   -  
 أسهم(  4حدة لكل منحة ) حصة وا أسهم 

    

   ديسمبر  31في  20.419  20.419
    

 سهم(    2.759.029: 2019)سهم  2.759.029أسهم خزينة  599  599
                                                                                       

 .  ٪10الصادرة بنسبة  هم الشركةة من أسهم خزينيس شراء أسوجب عقد التأسيجوز للشركة بم
   

 ية عن توزيع األسهممعلومات إضاف
 

المسا .أ الرئيسييأسماء وجنسيات  المملوكة والهمين  فتي يتن وعدد األسهم  أكثر من    ٪5بنسبة    صةيها حملكون  أو 
 المدفوعة بالكامل:هم الصادرة واألس

 

 الجنسية  هم عدد األس  نسبة الملكية 
 

 %    
    

 ماعي*  لتأمين االجت عامة لالهيئة ال البحرين 63.165.039 ٪ 30,93
 الكويت بنك البحرين و البحرين 47.023.363 ٪ 23,03
 ن الو ني بحري بنك ال البحرين 22.910.775 ٪ 11,22

 
   قات( وصندوتأمينالتماعي )تامين االجيئة العامة للاالجتماعي تمثل األسهم المملوكة للهئة العامة للتأمين *أسهم الهي
 د(. تقاعال) التقاعد
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                                                                     التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت ينالبحر شركة
 
     ية الموحدة حات حول البيانات الماليضاا
 ينيةلدنانير البحرآالف اب                                                           2020 ديسمبر  31سنة المالية المنتهية  في لل

 
 أس مال )يتبع( .ر15
 

أسه .أ جميع  فتدرج  تحت  الشركة  المساهمين  م  وجميع  واحدة،  حمتسائة  في  التوين  عدد  صويقوق  إجمالي  من  ت. 
 ى. من جنسيات أخر ٪ 2ن الشركات البحرينية ووا نين أو ممن الم ٪ 98 ،همين المسا
 

 كما يلي : ملكهم المساهمين ونسبة تحسب عدد  ماألسه ل توزيعجدو  .ب
 

 ئــــة * الف عدد األسهم   عدد المساهمين  من مجموع % 
    األسهم عدد 

    الصادرة 
    

 ٪1أقل من  47.922.264 1.286 ٪ 23,47
 ** ٪5قل من إلى أ 1٪ 23.166.059 7 ٪ 11,35

 ٪10ن إلى أقل م 5٪ - - -
 ٪ 20إلى أقل من  10٪ 22.910.775 1 ٪ 11,22
 ٪ 50إلى أقل من  20٪ 110.188.402 2 ٪ 53,96

    

 المجموع  204.187.500 1.296 % 100.00

 
 من قبل المساهمين ة بالكامل لصادرة والمدفوعألسهم اسبة من ان كن* تبي

 م خزينةأسه  2,759,029** تتضمن 
 
 ات المركب عائدات. 16
 
 2020  2019 

    
 41.649  34.343 وملحقاتهايارات بيع الس

 4.610  3.626 يع مات ما بعد الب تصليح السيارات وخد
 1.924  1.886 لسيارات ير ادخل تأج

 39.855  48.183 

 
 
 الرسوم والعموالت إيرادات . 17
 
 2020  2019 

    
 9.516  4.438 االئتمانية ب اقاترسوم المتعلقة بالرها من ال ي روض وغارة الق دإ رسوم 

 1.472  838 دخل عموالت التأمين

 5.276  10.988 

 
 
 ضين االرأ بيع مخزومن  أرباح. 18
 

 2020  2019 
    

 3.011  2.131 مبيعات االراضي 
 (2.677)  (1.911) تكلفة المبيعات

    
 334  220 ن االراضي ويع مخزاح من ب أرب 
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                                                                    التجارية )ش.م.ب( تللتسهيال حرينالب كةشر
 

     البيانات المالية الموحدة ات حول ايضاح
 بحرينيةنير البآالف الدنا                                                          2020ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 

 أخرى إيرادات. 19
 

 2020  2019 
    

 1,075  508   المركبات حوافز من مورد
 509  519 أخرى  اداتإير

 1.027  1,584 

 

 
 أخرى مصروفات تشغيلية . 20

  

 2020  2019 
    
    

 6.139  5.388 ومية ادارية وعممصروفات  
 2.680  2.777 االستهالك 

 2.790  1.784 وترويج صروفات بيعم
 355  646 مة المخزون  انخفاض قي  مخصص 

 -  25 االستثماريةالعقارات  خصص انخفاض قيمة م
 284  260 مصروفات تمويل المركبات 

 10.880  12.248 

 
 ة المبالغ المستردى ، صافيالقيمة على الموجودات الماليةفاض ص إنخمخص. 21

  

 2020  2019 
    
    

 9.768  21.559 )ب((   9إيضاح افي ), صلقروض والسلفيات للعمالءمخصص ا
 110  237 ي المدينة التجارية، صافمخصص الذمم 

 (1.910)  (1.324) ستردادات صافي اإل

 20.472  7.968 

 
  طلوباتوالم تداالموجو توزيع. 22

 التابعة شركاتلوا الشركة اتوم لوب موجودات تتركز ن. اللبحريا داخل المجموعة توم لوبا موجوداتجميع   تركزت
 معين. د اقتصا ق اع في لها

 
 المعلومات القطاعية . 23

 : ك ألغراض إدارية كما يلي لخدمات وذالعلى بناءا   ات تشغيليةلى أربعة ق اع تنقسم المجموعة إ

 ة . اقات االئتمانيتقديم القروض التمويلية والباألفراد: تمويل   •

 ر السيارات لمدد  ويلة وقصيرة.ات ما بعد المبيعات و تاجير وخدماات وق ع الغيلسيارات : شراء وبيع السيارا •

 لتثمين.ا دماتوتقديم خالعقارات  ألراضي وتأجيرالعقارات : شراء وبيع ا •

 ين.التأم  ةلتأمين : توفير خدمات وساا •
 

ياايم األداء. يااتم رد وتقاوتوزيع المااو وذلك ألغراض صنع القرار  هحدعلى    تشغيلية للوحداتمراقبة النتائج الاالدارة ب  تقوم
ة فااي يالتشااغيل  احألرباا تلف عاان ااالت قد تختي في بعض الحأو الخسائر والالتشغيلية  ء الق اع بناءا  على األرباح  تقييم أدا

ال  كما لو أنها مع  اارف ثالااث. تجار غيلية على اساس العمليات بين الق اعات التش  يتم إجراء  .  حدةموالبيانات المالية ال
 المجموعة من مجموع إيرادات  ٪10واحد أو  رف مقابل تعادل أو تفوق  الصفقات المنعقدة مع عميل  ات من  دتوجد إيرا

والم لوبااات المحااددة الخاصااة   الموجوداتبعض  و  ن معلومات اإليرادات والربحياآلتي يبل  الجدو.  2019  و  2020في  
 ة.عات المجموعبق ا
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                                                                   لتجارية )ش.م.ب(ا هيالتللتس نالبحري شركة
 

     حدة ومالية المال اتحول البيانايضاحات 
 ينيةالبحر بآالف الدنانير                                                           2020ديسمبر   31ي ة  ف هيللسنة المالية المنت

 
 المعلومات الق اعية )يتبع( . 23

 

   تمويل ال السيارات العقارات التأمين المجموع

           
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020  

           

 يل اد التشغإير 27.932 36.190 3.902 6.408 1.108 1.196 838 1.472 33.780 45.266

1.141 952 220 161 244 290 626 404 51 97 

إيرادات  
 الق اعات البينية

(20.186 ) (17.583 ) (981 ) (828 ) (1.040 ) (1.034 ) (4.511 ) (4.995 ) (13.654 ) (10.726 ) 

مصروفات 
 التشغيل 

(7.968 ) (20.472 ) (19 ) - (11 ) (30 ) (58 ) (203 ) (7.880 ) (20.239 ) 

مخصص 
 افيخفاض، ص ان

 اإلستردادات 

(1.141 ) (952 ) - - (202 ) (241 ) (99 ) (36 ) (840 ) (675 ) 

مصاريف 
 ةنيعات البيالق ا

 أرباح السنة  (3.611) 13.867 ( 928) 2.366 93 187 171 692 (4.275) 17.112

           
ات  وجودالم          

 )المطلوبات( 

5.040 25.530 214 127 13 93 997 4.051 3.816 21.259 

النقد وأرصدة 
 لدى البنوك

325.289 264.006 - - - - - - 325.289 264.006 

لفيات ض وسقرو
 الء للعم

7.270 4.495 414 228 52 122 6.548 4.126 256 19 

مدينة   ذمم تجارية
 وأخرى 

- - 3.590 3.352 (6.237 ) (4.896 ) 356 (300 ) 2.291 1.844 

دة الشركات  أرص 
 عةالتاب

 خزونالم  - - 13.511 19.793 5.195 6.529 - - 18.706 26.322

12.641 12.563 - - 12.641 12.563 - - - - 

عقارات  
 استثمارية

 ات قارات ومعدع 9.675 10.137 17.975 19.455 - - - - 27.650 29.592

 أصول أخرى  173 379 2.287 3.285 44 3 - 6 2.504 3.673

(1) - - - - - (1) - - - 

سحوبات على 
 المكشوف

(27.301 ) (23.865 ) (285 ) 
 
(290 ) (226 ) (253 ) (9.842 ) (6.423 ) (16.948 ) (16.899 ) 

ية دائنة  ارذمم تج
 وأخرى 

 قروض ألجل ( 205.956) ( 224.658) - ( 5.505) - - - - ( 205.956) ( 230.163)

 يةوق الملكقح ( 74.121) ( 100.562) ( 35.227) ( 35.086) ( 12.868) ( 12.775) (3.417) ( 3.939) ( 125.633) ( 152.362)

5.059 2.955 - - - - 3.305 2.055 1.754 900 

مصروفات  
 رأسمالية

3.632 3.672 - - - - 2.411 2.469 1.221 1.203 

 
ك العقارات  استهال

 والمعدات 
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                                                                     ب(ية )ش.م.التجار للتسهيالت البحرين شركة
 

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                         2020ديسمبر   31منتهية  في اللمالية للسنة ا

 
       الزميلةو الصلة ذات رافاألط مع تالمعامال. 24

 للشاارو  وفقااا تااتم الشااركة إدارة مجلااس أعضاء لسي رة أحد الخاضعين وردينمال او األ راف مع التجارية تمعامالال
  المعتادة. التجارية

 

 2019  2020 :ينيسيالرئين المساهم
    ديسمبر  31كما في 

 49.617  50.160 قروض ألجل  

 -  - المكشوف سحوبات على

 1.611  1.302 وك بنأرصدة ال

    

    ديسمبر  31 يف تهية للسنة المالية المن

 2.504  2.086 فوائد مدفوعة  

 

 2019  2020 لة:ة ذات الصوالشركات التابع لس اإلدارةأعضاء مج
    ديسمبر  31ما في ك

 1.685  - ذمم مدينة

    

    ديسمبر  31في للسنة المالية المنتهية 

 160  - و فوائد  اتادإير

 
 
لتجارية في  الشركات ا )ب( من قانون    189من قبل مجلس اإلدارة بموجب المادة    عامالتت الموافقة على بعض المتم

مصلحة   مدراءالو أ س اإلدارةعضو مجلاإلدارة أو  يث كان لرئيس مجلسح 2020ر ديسمب 31ي لمنتهية فالسنة المالية ا 
 ليها من قبل المجلس. عوافقة المعامالت التي تمت المد أو لعقو مباشرة في ا يرباشرة أو غم
 

 أعضاء اإلدارة العليا 
 اء اإلدارة العليات مع أعضالمعامال

 موعااة.يات للتخ ااي  والتوجيااه ومراقبااة أعمااال المجوالمساائولشخاص الذين لهم الصالحيات هم األ ليادارة العأعضاء اإل
 عضو مجلس اإلدارة المنتدب ، الاارئيس ، ،السابق  رة، والرئيس التنفيذ اإلداجلس  ا من أعضاء مليإلدارة العيتألف  اقم ا

 . الرئيس األوائلواب نو  ء العاموناالمدر
 

 2020  2019 
    ديسمبر 31كما في 

 25  19 حقات ب اقات االئتمانمست

    

    برديسم 31في ية المنته ليةلسنة المال

 1.762  1.754 لموظفين قصيرة األجل ع اب ومنافتالروا

 700  628 عات  جتماعاب حضور االكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتم

 -  70 و تأجير المركبات دمات المبيعات و الخ

 -  20 شراء مواد

 
خسائر   تسجل  مخصصالم  انخفاضفي  الاأل  ت  ارصدة  خالل  يمستحقة  فيما  بالت لفترة  مع  معا علق  ذات مالت  األ راف 

 لة نهاية العام.  ت الص أل راف ذالألرصدة مع اائر المخصصات ولم يتم تخصيص مخصص محدد لخس الصلة
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                                                                    .ب(رية )ش.مالتجا  للتسهيالت رينالبح شركة

 
     موحدة المالية ال حول البياناتايضاحات 

 حرينيةالدنانير البآالف ب                                                            2020ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية  في 

 
 مينيةع التأالمناف تكاليف . 25

             نااار بحرينااي دي 698 مبلااغ 2020 نةساا  البحاارينيين لموظفيناباا  الخاصااة اتاالشااتراك فااي  المجموعااة مساااهمات بلغاات
مبر ديساا  31 نااب فااياألجابااالموظفين  ينيااة المتعلقااةافع التأمتكاااليف المناا  مخصااص بلااغ دينار بحريني(. 684: 2019)

    موظفااا  فااي 849 وعةالمجمااا يان عدد مااوظفدينار بحريني( وك 1.457: 2019بحريني ) ر دينا 1.053مبلغ  2020
 (.911: 2019) 2020ديسمبر  31
 

                 ناايبحري دينااار 2.485مااوظفين لتااوفير للتعلقااة بخ ااة االمبلغاات م لوبااات المجموعااة  2020ديساامبر  31كمااا فااي 
 .ريني(حدينار ب 2,873: 2019)

 
  العائد على السهم  . 26

احتساب   األستم  على  االعائد  إلى صافسي  السنة  السهم  ربح  للمساي  األسهم  لمتاح  لعدد  الموزون  المتوس   على  اهمين 
 يلي :سهم الخزينة كما لموزون ألاد المتوس  ابعالمصدرة خالل السنة بعد است

 

 2020  2019 
    

 17.112  (4.275) ربح السنة

    
 201.429  201.429 (15 رقم ضاحباآلالف( )إي وس  الموزون لعدد أسهم حقوق المليكة )مت ال
    
 فلس  85  فلس ( 21) ألساسي على السهم الواحدئد االعا  

 
 

ا  السهم  على  المخفض  نفسه    واحدلالعائد  السهمهو  على  األساسي  تملك  لواا  العائد  ال  فالشركة  مخفضة  حد  أدوات  أية 
 تخفيض العائد على السهم   إلى محتملة وتؤد

 
 ائمة القلتزامات اال. 27

. .لغت بغير مستخدمة ضمان ة أصردخالل العمل االعتياد  و تماداتاعموعة د لدى المججيوكز المالي  بتاريخ المرا  مك
بمبلااغ لزبااائن  ل  ةمتاحة  ئتمانيإتسهيالت    و خ و    يني(دينار بحر  7.663:  2019)  دينار بحريني  8.800  حرينيب  دينار

 حريني(. دينار ب 29.519: 2019)ر بحريني ادين 31.487
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                                                                   التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين كةشر
 
     الية الموحدة يضاحات حول البيانات الما

 نير البحرينيةبآالف الدنا                                                              2020ديسمبر   31منتهية  في لية الللسنة الما

 
 ة من األنشطة التمويلية:ية الناتج النقد تسوية الحركة في المطلوبات مقابل التدفقات . 28

 
 
 
 
 
 
 

 

/   الملكية  قوقح  المطلوبات 

لموجودات(  )ا

شتقة الم

ب ها المحتفظ 

حوط للت

للقروض  

 طويلة األجل 

  بات المطلو

  أرباح ع موالمج 

 تبقاة مس

الما اطي احتي   ل رأس 

 عالوة  /

معدال م ت   بادلة 

وعقود   الفوائد 

العمالت   صرف 

المستقبلية   األجن

المستخدمة  

  -  للتحوط

 مطلوبات ال

 ندات س

 قابلة للتحويل 

قروض 

 اتلفي وس

 أخرى 

تجارية   ذمم 

 ة وأخرى دائن

بنكية   تسحوبا 

 مكشوفال على

 استخدمت 

إدارة   لغرض 

 النقد 

 2020يناير  1في  الرصيد 1 25.611 230.163 - 1.690 19.820 60.723 71.819 409.827

169.283 - - - - 
- 

القروض وائد  ع - - 169.283   من 

 والسلفيات  

(193.279 ) - - - - - (193,279 ) - - 
 القروض والسلفيات دفع 

 مدفوعة  ات سند - - - - - - - - -

 وعة مدفأسهم ح اأرب - ( 5.179) - - - - - - ( 5.179)

 تبرعات مدفوعة  - - - - - - ( 464) - ( 464)

من  مجمو - (5.179) ( 23.996) - - - (464) - ( 29.639) التغيرات  ع 

 نقدية التمويلية التدفقات ال

 دلة القيمة العا التغيرات في  - - - - - - ( 3.723) - ( 3.723)

 تغيرات أخرى  - - - - 3.847 - 750 ( 23.592) ( 18.995)

 ت بالم لوباات عالقة ذ - ( 2.166) - - - - - - ( 2.166)

 معلنة تبرعات - - - - - - 300 - 300

البنكية السحوبتغيرات   (1) - - - - - - - (1) ات 

 على المكشوف 

 مرسملة  تكاليف قروض - - ( 211) - - - - - ( 211)

 مصروفات الفوائد  - 10.861 - - - - - - 10.861

 فوعة فوائد مد - ( 10.799) - - - - - - ( 10.799)

 األخرى  غيرات مجموع الت         

 بالمطلوبات  المتعلقة  (1) (2,104) (211) - 3.847 - - - 1.531

 ات األخرى وع التغير مجم - - - - - - (2.673) ( 23.592) ( 26.265)

   الملكيةالمتعلقة بحقوق   

355.454 48.227 57.586 19.820 5.537 - 205.956 18.368 - 

في   كما  ديسمبر    31الرصيد 

2020 
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                                                                      رية )ش.م.ب(التجا  للتسهيالت البحرين شركة

 
     الموحدة  ايضاحات حول البيانات المالية

 بآالف الدنانير البحرينية                                                            2020ديسمبر   31في  المنتهية للسنة المالية 

 
  ةيصات المقترحالتخص. 29

ي اجتماع فتخضع هذة التخصيصات لموافقة المساهمين    . 2020لعام  ية  يصات التالصاالدارة التخح اعضاء مجلس  اقتر
 السنو :العمومية  الجمعية

 

2019  2020  

    

 ها على المساهمينمقترح توزيع  أرباح -  10.071
 عاتالتبر -  300
 ا ي العاماالحتي -  750
 ي القانوني االحتيا  -  460
    

11.581  -  

 
 م المقارنةأرقا. 30

إن اليااة. مااع عاارض الساانة الح إلع اء مقارنة عادلةدعت الضرورة  كلما ثلةاالمم عض أرقام المقارنةتم إعادة تصنيف ب
 . المساهمين حقوقالمعلنة سابقا  أو  ى األرباحؤثر علالتصنيف لم ت إعادة
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                                                                   ية )ش.م.ب(التجار للتسهيالت البحرين شركة

 
     الموحدة المالية البيانات ايضاحات حول 

 ر البحرينيةالدنانيبآالف                                                            2020ديسمبر   31ة المنتهية  في للسنة المالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19-كوفيد  لتأثير  مدققةلاية غير إضاف مات معلو
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                                                                   ب(التجارية )ش.م. سهيالتللت البحرين شركة
 

     الموحدة مالية نات الاحات حول البياايض
 لدنانير البحرينيةبآالف ا                                                             2020مبر ديس  31ي المنتهية  ف  للسنة المالية

 
لتوجيهات مصرف   ا وفق ا  الحفاظ  بهدف    2020يو  يول  14  بتاريخ  OG/259/2020  قمر  لمركز  من خالل تعميمالبحرين 

الش كورونفافية  على  لفيروس  الحالية  اآلثار  ) وس   تقدم    (COVID-19ا  للتتمجموعة  ،  البحرين  التجاريشركة    ة سهيالت 
 .ما يليك ةعلى بياناتها المالي  COVID-19المالي لا  ق بالتأثيرفية فيما يتعلمات إضامعلو
 

لتفشي   سابق  COVID-19كان  وقت  عام    في  ا   آثار  2020من  على  ، السوق  ظروف    ،منها  لمجموعة  متعددة  متوترة 
الكبير ال  مبيعات الفي    واالنخفاض  وانخفاض    خدماتالو  تجاتمنمن  الفي  ،  عملالقرمن  نقدية  التدفقات  وتع يل  ياتها وض 

الالعا التجتباعد االجتماعي و األدية بسبب معايير  ب حكومة المركز  ، إلى جانلمقيدة. اعتمد مصرف البحرين  ارية انش ة 
دة ستة  قرض لماللمركز  عن تأجيل  لبحرين اأعلن مصرف ا ،  2020اءات االمتيازية. في مارس اإلجر ين ، العديد منالبحر

لج األأشهر  وميع  البحرفراد  المؤهالشركات  أصد ينية   ، ذلك  بعد  المركزلين.  البحرين  مصرف  تعليماتر  للمرخص   لهم    ه 
مالية(  التقارير ال  " بموجب المعايير الدولية إلعداد لتعديلمسماة "خسارة ات الفوائد )الة للنقص في إيراداالقيمة الحالييتسجيل  

المسجلة    ةديل المبدئية. بلغت خسارة التعومية مستلمخصم أ  منح حك، بعد    لملكيةحقوق ا  فياشرة  لناشئة عن هذا التأجيل مبا
قوق الملكية بسبب إلى ح  دينار بحريني 934بعكس مبلغ    ا ، قامت المجموعةدينار بحريني. الحق    16.125مجموعة من قبل ال

ي شكل دعم ينار بحريني فد  1.684بقيمة  المجموعة منحة  ة ب اقات االئتمان. تلقت  داد أرصدرة للقروض وسالتسويات المبك
 . ماءالالكهرباء و فواتيري للرواتب وتخفيضات ف

 
 : 2020مبر ديس 31كما في  على المجموعة ختلفة وظروف السوقاه تأثير التدابير المص الجدول أدنيلخ
 

 
 

مجموع  
 الموجودات 

  
حقوق  مجموع 
اء بإستثن) الملكية

 صافي الربح( 

  
 
 
 الربح صافي  

 

      
 بإستثناء 2020سمبر دي  31ا في ديرية كمالتق األرصدة     

 COVID-19ير تأث 16.987  143.139  395.527
 ي و الحكومة حرين المركز صرف البتدابير م     
 عديل رة التوض و خساتأجيل القر -  ( 15.191)  ( 28.558)
 الحكومية  المنح -  1.960  -

(28.558)  (13.231)  -  

 :وقالس ظروفر في التغييبسبب ر التأثي     

 COVID-19مة نتيجة في القي  اضاإلنخف يادة في مخصصالز (11.516)  -  (11.516)

 الفوائد لنقصان في إيرادات  ا (6.087)  -  -

 الفوائد النقصان في تكاليف  1.116  -  -

 أعمال السيارات يرادات  ن في إالنقصا (2.312)  -  -

 أجيل التتيجة  ن  اقات اإلئتمانإيرادات ب في النقصان   (1.867)  -  -

 ات مال العقارأع  نقصان في إيراداتال (205)  -  -

 ت من أعمال التأمينالنقصان في إيرادا (390)  -  -

(11.516)  -  (21.262)  

 المالية بيانات كما في التامي الخ الرصيد ( 4.275)  129.908  355.453

 
عتماد  كمله أو االنتائج العام بأنبغي اعتبارها مؤشرا  على   يعينة واللى افتراضات مأعاله بناء  عات الواردة  لومتم إعداد المع

ا  ثير ن التأ، فإ قير الت وركد وال يزال غير مؤ COVID-19ألن الكشف عن األحداث بسبب   عليها أل  أغراض أخرى. نظر 
اعدادأعاله   فيه  تم  هذه  كما  إعداد  تتغير وماالمعل  تاريخ  قد  ق  ت.  مما  عدالظروف  إلى  يؤد   مالءمد  هم  المعلومات. ة  ذه 

إل تمثباإلضافة  ال   ، ذلك  المعلى  هذه  لتأثيرل  كامال   شامال   ا  تقييم  هذه    COVID-19  ومات  المجموعة.  لم  على  المعلومات 
 الخارجيين.  باتلحساققين امد  خضع لمراجعة رسمية من قبلت




