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

           عامة معلومات
 
 

أغسرسس  29سرجلت سرابقا فري السرجل التجرار  فري  بحرينيرة مسراهمة شرركة هري مالتجاريرة .م.م  للتسرييتت البحررين شرركة
 سيميامبعد االكتتا  العا. في أ عامة مساهمة سجلت كشركة1991 أبريل شير في ةممقفل بحرينية مساهمة كشركة 1991

 
، وشرركة التسرييتت لخردمات الترأمين 1999 مرارس فري تأسسرت والتري مللسريارات .م.م. الوسنيرة الشرركة بالكامرل الشرركة تمتلك
فري ديسرمبر عرا.  م2112تأسسرت فري مرايو والتي  م، وشركة التسييتت للخدمات العقارية .م.مو1991التي تأسست في  م.م.م.
 لتكررونالعررراق،  - كردسررتان –أربيررل فرري  م.م.ملتجررارة العامررة .لالتسررييتت أسسررت شررركة وتوسررعت المجموعررة جغرافيررا  2111

 ت. تأسيس شركة التسييتت للسيارات في البحرينم  2111 مارسفي  الموزع الحصر  لسيارات هوندا في كردستان العراقم
 
 

 التجار  السجل رق. : 11444

 البريد صندوق : ، المنامة، مملكة البحرين1115
191111 11 

11191111   
: 
  : 

 هاتف
 فاكس

bcredit@bahraincredit.com.bh    : اإللكتروني البريد 
 :   111 توبلي ،111 ، سريق214 مبنى، البحرين تسييتت مبنى

 المكات  
   

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

   خالد محمد علي مسر
   إبراهي. عبدهللا بوهند 

   سيد عبدالغني حمزة قاروني
   عبد الكري. أحمد بوجير  
   عبدالعزيز عبدهللا األحمد
   علي سيف عبد الرحمنالدكتور عبد الرحمن 
   عبدهللا محمد المحمود
   محمد أحمد الخاجة

   
 الرئيس التنفي.  : دمعادل حبيل

 االئتمان والتسويقرئيس  : فاضل الماحوز 
 رئيس الحسابات للمجموعة : فيشال بروهيت
 الشركة الوسنية للسيارات –المدير العا.  : رمز  بركات
 شركة التسييتت لخدمات التأمين –عا. المدير ال : علي الديلمي

 شركة التسييتت للتجارة العامة –المدير العا.  : مصسفى البر 
    
 البنوك :  

   والكويت   البحرين بنك الوسني   البحرين بنك
   المتحد  االهلي البنك باريبا بنك بي ان بي

    بنك الخليج الدولي  بنك تشارترد ستاندرد
   المؤسسة العربية المصرفية ربيالع البنك
   SAOG))يالبنك األهل الست.بنك 
   بنك ات. إس بي سي انتركونتينانتل لبنانبنك 

    بنك المشرق العراق –أربيل  -بنك بغداد

  دبي البنك االهلي المتحد

 

 بنك ا  د  بي ا 
 بنك البركة

  
 
 
 

  المدققون : فخرو جي بي أ. كي 
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    2                                                                   التجارية )ش.م.ب( للتسهيالت البحرين شركة
 

     اإلدارة رئيس مجلس تقرير
     6132ديسمبر  13 في المنتهية السنة أعمال عن

  

  لشرركة البحررين للتسرييتت باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يسي  لي أن أقد. لك. التقرير السنو
، حير  يتضرمن النترائج الماليرة الموحردة لشرركة البحررين 2111ديسرمبر  11التجارية .م.م م للسنة المالية المنتيية فري 

للتسييتت التجارية والشركات الفرعيرة التابعرة ليرا وهري الشرركة الوسنيرة للسريارات وشرركة التسرييتت للتجرارة العامرة 
ن العررراقو وشررركة التسررييتت للخرردمات العقاريررة وشررركة التسررييتت لخرردمات التررأمين وشررركة والسرريارات )كردسررتا
 التسييتت للسياراتم

 

عاما مجزياً بالنسبة للمجموعة، حي  قدمت نترائج اسرتانائية، وبرالرغ. مرن كرل التحرديات التري واجيتيرا  2111كان العا. 
ا التجارية، أامرت جيودها المتواصرلة عرن تحقيقيرا أعلرى األربرا  بيئة العمل التي تزاول فييا شركات المجموعة أنشستي

مليرون دينرار بحرينري  1999، صرافي أربرا  بلغرت 2111ديسرمبر  11مرة أخرىم وسجلت مر  نيايرة السرنة الماليرة فري 
ونرة مليون دينار بحرينري عرن العرا. الماضريم وتردل هر.ا النترائج علرى مر 1194مقارنة بمبلغ  %14911بزيادة مقدارها 

وفعالية النمو.ج التجار  للشركة وال.  ال يزال يحقق المزيد من النمرو القرو  المسرتدا.م كمرا وحققرت عائرداً علرى حقروق 
م وقد أوصى مجلس اإلدارة بدف  أربرا  نقديرة للمسراهمين 2115في عا.  %1591مقارنة بنسبة  %11المساهمين بنسبة 

 وم2115في عا. فلساً للسي.  45و )%51فلساً للسي. ) 51بواق  
 

لقد تواصلت األزمرة االقتصرادية العالميرة وانعكسرت ترداعياتيا علرى اقتصراديات دول العرال.، التري  لرت تعراني مرن وسرأة 
تقلبات اقتصادية مسرتمرة وانخفراض فري معردالت نموهرا، األمرر الر.  أدى إلرى حالرة مرن التبراسؤ  فري األسرواق العالميرةم 

، متررأاراً سررلباً 2111فرري المئررة فرري عررا.  292لمي مجتمعرراً تحسررناً سفيفرراً بنسرربة وعلررى ضرروء .لررك، شرريد االقتصرراد العررا
بانخفاض االستامارات العالمية، وتراج  حجر. التجرارة الدوليرة، وضرعف اإلنتاجيرة، وارتفراع مسرتويات الردين العرا.م كمرا 

البرررامج االقتصررادية للرردول ألقررت الصررراعات الجيوسياسررية واالنخفرراض الشررديد فرري أسررعار الررنفس ب تليررا علررى الخسررس و
اإلقليميررة، حيرر  اضررسرت حكومررات دول مجلررس التعرراون الخليجرري إلررى اتخررا. حزمررة مررن اإلجررراءات التقشررفية القاسررية 
لتقلرريح حجرر. نفقاتيررا وخفررض العجررز الشررديد فرري ميزانياتيررام هرر.ا ولرر. يكررن بلرردنا الحبيرر  بمعررزل عررن تبعررات الوضرر  

الرنفسم فقرد شريد العرا. تخفريض التصرنيف السرياد  االئتمراني لتقتصراد الروسني، االقتصاد  واالنخفاض الحاد في أسرعار 
وزيادة مقدار العجز في الموازنة العامة الحكومية، وتقليح المعونات الحكوميرة المقدمرة للمرواسنين، وزيرادة فري اإلنفراق 

ك التحرديات، فقرد أ يرر االقتصراد على السل  االستيتكية، وانخفاض القيمرة الشررائية لردخل األسررةم وبرالرغ. مرن كرل تلر
 المحلي استقراراً وتصميماً على مواصلة األعمال التجاريةم

 

مليررون دينررار بحرينرريو،  1292: 2115مليررون دينررار بحرينرري ) 1495حققررت تسررييتت البحرررين أرباحرراً صررافية بلغررت 
مليررون دينررار  119الماضرري بمبلررغ مليررون دينررار بحرينرري مقارنررة بالعررا.  159وقرردمت خررتل العررا. قروضرراً جديرردة بمبلررغ 

وقد تكللت جيود الشركة في االبتكار وتحسين نمو.ج أعماليا التجارية وتلبية احتياجات الزبرائن وتجراوز حردود  مبحريني
توقعاتي. إلى تحقيق نمو شمل في جمي  القساعات التي تنشس فييا الشركةم كما عزز من .لك النمو التوس  الجغرافي فري 

من ختل فتح فررعين جديردين خرتل العرا. يسريتن علرى زبائننرا الجردد االسرتفادة مرن الخردمات والمنتجرات شبكة الفروع 
لقد واصلت الشركة أيضاً زيادة مستوى إقراضيا فري منتجيرا الرئيسري قرروض السريارات، ورفعرت  التي تقدميا الشركةم

ت الشرركة واحردة مرن أكبرر اتارة مرزودين من حصتيا السوقية في القروض العقارية والقروض الشخصيةم كمرا وأصربح
 لبساقات االئتمان في السوق المحليم

 

لقد سجلت شكرتك. نموا جيدا في تمويل قروض السيارات رغ. االنخفاض الحاد في سوق مبيعات السريارات المحلري مرن 
فيمرا عرزز النمرو الر.  ختل تعزيز وتقوية الشرراكة االسرتراتيجية المامررة مر  وكرتء ومعرارض السريارات الرئيسريينم و

شيدا السوق العقار  من مستوى القروض العقارية، استساعت الشركة أيضا تحقيق زيرادة كبيررة فري مسرتوى اإلقرراض 
الشخصي تلبية الحتياجات زبائنيام كما حققت الشركة نمواً كبيراً موازيراً فري حجر. أعمرال بساقرة امتيراز االئتمانيرة وعردد 

شرركة فري  إبيرار عمتئيرا بمزيرد مرن المبرادرات والعرروض الجديردة والخردمات المتميرزة، الزبائن، خاصة م  تواصرل ال
 لج.  مزيد من الزبائن وتحسين تجربة الزبائن الحاليين في اقتناء واستخدا. بساقة امتياز بصورة فعالةم 

 
ولررة المتعلقررة برراإلقراض عرتوة علررى .لررك، واصررلت الشرركة جيودهررا الحاياررة لمواكبررة أفضررل الممارسرات والمعررايير المقب

لتتماشى م  التحديات التري يشريدها السروق المحلري، مرن خرتل التنسريق المشرترك برين إدارة القرروض مرن جانر ، وقسر. 
 التحصيل والشئون القانونية من جان  آخرم كما وتواصل الشركة اتباع أفضل الممارسات والسياسات الخاصة بإدارة 

 
 



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

     اإلدارة رئيس مجلس تقرير
     6132ديسمبر  13 في المنتهية السنة أعمال عن

  

ات صرلة برإدارة المخاسر وقد تكللت مبادراتيا النوعية العديدة باالنتياء من إعداد من ومة شاملة تض. سياسات وأن مرة .
وفي  ل نمو القروض الجديردة، وبفضرل االلترزا. بأفضرل الممارسرات التري تتماشرى مر  معرايير اإلقرراض، لر.  المخاسرم

تألوا الشركة جيداً في المحاف ة على جودة محف ة القروض، واستساعت أن تحسن من الرديون المتعاررة وتسريسر علييرا 
 من المحف ةم %299عند نسبة 

 
مليون دينرار  291:  2115مليون دينار بحريني ) 199جلت الشركة الوسنية للسيارات أرباحاً صافية بلغت من جيتيا، س

األمرر الر.  انعكرس  %19بحرينيوم وختل العا. شيد سوق مبيعات السيارات الجديدة في البحررين انخفاضراً شرديداً بلرغ 
بيعرات السريارات الجديردةم وفري  رل بيئرة العمرل على زيادة مخرزون السريارات وانخفراض اليروام. الربحيرة فري سروق م

السررائدة، برر.لت شررركتك. المزيررد مررن الجيررود وسررخرت مواردهررا بكررل براعررة ومرونررة وفاعليررة لرردع. النمررو.ج التجررار  
مليرون دينرار  291ألعماليا، وعلى .لك استساعت الشركة على مستوى عملياتيا في البحرين تحقيق أربا  صرافية بلغرت 

الرغ. من انخفاض حجر. مبيعرات السريارات الجديردة لكرل مرن سريارات جنررال موترورز وهونردا، تمكنرت بحرينيم وعلى 
الشركة من زيادة نسبة حصتيا في السوق بسب  االنخفاض اليامشي لحج. مبيعاتيا من السيارات مقارنرة مر  االنخفراض 

ت المروديتت الجديرردة التري أسلقتيرا جنرررال العرا. الر.  ِمنَريه برر  سروق مبيعرات السرريارات الجديردة فري البحررينم وقررد حراز
موتررورز وهونرردا علررى استحسرران وقبررول زبائنيررا، والرر.  مررن المؤمررل أن يحسررن مررن قرروة هرراتين العتمتررين التجرراريتين 
ومستقبليما في البحرين، رغ. انخفاض اليوام. الربحية لمبيعاتيما نتيجة لزيادة مخزون السريارات لردى مع ر. مروزعي 

على صعيد خدمات ما بعد البي ، فقد كافت الشرركة مرن جيودهرا للمحاف رة علرى قاعردة الزبرائن مرن خرتل السياراتم أما 
 ضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لزيادة أعداده. بصورة متكررةم  

 
ة دينرار بحرينري للشرررك ألررف 911كر.لك اشرتملت النتررائج المعلنرة للشرركة الوسنيررة للسريارات علرى خسررائر تشرغيلية بلغرت 

الفرعية المملوكة ليا بالكامل "شركة التسييتت للتجرارة العامرة والسريارات .م .م .م" فري أربيرل عاصرمة إقلري. كردسرتان 
بجميورية العراقم وقد أارت حالة عد. االستقرار واألحدا  المؤسفة المتواصلة التي يشيدها العراق سلباً على عملياتنرا، 

سوف تنتيي في القري  العاجلم والتزاماً من  بمراجعة أداء الشركة وعلى ضروء  وم  تدهور الوض ، ال يبدو أن األزمة
األوضرراع والمسررتجدات علررى السرراحة العراقيررة، وفرري إسررار الخسرروات االسررتباقية التزمررة المتخرر.ة لحمايررة اسررتامارات 

ييرداً إلغتقيرا، كمرا الشركة، شرعت الشركة بناء على قرار من مجلس اإلدارة في إجرراءات تقلريح عمليرات الشرركة تم
، كما قامت باحتسا  تكلفرة االسرتامار ضرمن األصرول المسرتيلكة بالكامرل وفقرا وقامت بتصفية مخزون السيارات الجديدة

 للمعايير المحاسبيةم
 

عاما متميزاً، حي  حققت أرباحاً صرافية بلغرت  2111أما على صعيد شركة التسييتت للخدمات العقارية، فقد كان العا. 
مليرون دينرار بحرينريوم وخرتل العرا. نجحرت الشرركة فري إدارة اتارة مشراري   291: 2115مليون دينار بحرينري ) 291

قسعةه أرض  ضمن مشاري ه عقارية  لبي َ أراض  إسكانية  في ارتَ  منراسق متفرقرة مرن  11عقارية في آن  واحد، إ. باعت 
تزال شركتك. ملتزمة بتلبية سموحات الكاير من المرواسنين فري تروفير  المملكة تشيد إقباالً كبيراً من قبل الزبائنم ه.ا وال

حلررول إسرركانية الئقررة بتكلفررة مناسرربة، وقامررت خررتل العررا. بشررراَء مخسسرراَت أراض  لتقسرريميا إلررى قسرر   صررغيرة  ومررن اهرر.  
لرة للشرقق المفروشرة سرحيا للبي  في السوقم إلى جان  .لك، واصلت محف ة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشرغال معقو

 ضمنت حصوليا على عوائد اابتة ومعقولة على ه.ا النوع من االستامارم
 

مليرون  1دينرار بحرينري مقابرل مليرون  1,1صافي أربا  بلغرت  شركة التسييتت لخدمات التأمينمن جان  آخر، حققت 
رتبرت الشرركة مرا يزيرد  لبحررين،رغر. االنخفراض فري سروق مبيعرات السريارات فري ادينار بحريني عن العا. المنصر.م و

ه.ا فيمرا واصرلت الشرركة عن العا. الماضيم  %9بزيادة بلغت  على خمسة وعشرين ألف بوليصة تأمين على السيارات
ريادتيرا فري سروق ترأمين السريارات فري البحررين نتيجررة للشرراكة االسرتراتيجية المامررة مر  وكرتء ومعرارض السرريارات، 

ت وسيدة م  كبرى شرركات الترأمين والتري تواصرل تقردي. منتجرات وحلرول تأمينيرة تتماشرى وبفضل ما تتمت  ب  من عتقا
م  متسلبات واحتياجات زبائنيا، استساعت الشركة أن توس  من قاعدة عمتئيا وزيادتيا من ختل إعرادة تجديرد الترأمين 

 للزبائن الحاليينم
 

ول بنجرا ، وبلغرت الخسرائر الصرافية التري سرجلتيا مر  على صعيد متصل، أكملت شركة التسرييتت للسريارات عاميرا األ
ألف دينار بحرينيم وإنر  لمرن دواعري السررور أن نعلرن أن شرركتنا الجديردة اسرتساعت فري  141نياية العا. مبلغا وقدرا 

 فترة قياسية قصيرة أن تأخ. مكانيا في سوق مبيعات السيارات، حي  جعلت من سيارات جي أ  سي في المرتبة األولى 



















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

     بيان الدخل الشامل الموحد
 بحالف الدنانير البحرينية                                               6132 مبرديس  13 في عن السنة المنتهية 

 
 

2115  6132   
     

 السنة حأربا  32,231  11,419

 خراآلشامل الالدخل     
 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة     

 ت النقديةصافي التغيرات في احتياسي تحوس التدفقا  511  129
     

 مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة  610  129

     
 مجموع الدخل الشامل للسنة  61,660  11,119

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م45إلى  11على الصفحات من الموحدة تشتمل البيانات المالية 



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

     الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 بحالف الدنانير البحرينية                                                                                                                      6132ديسمبر   13المنتهية  في عن السنة 

 
 

 مجموع

 حقوق

  رأس المال بقاةتاألرباح المسواالحتياطيات 

     احتياطي   
     تحوط    الملكية
  رأس أسهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي أرباح 
                                6132 المال خزينة انوني*ق النقدية التبرعات عام مستبقاة 

         
   2111يناير  1كما في  11,115 (599) 11,542 (224) 914 21,251 41,112 111,421

 )بموافقة المساهمينو: 2115 تخصيصات        
 2115لسنة  تبرعات معلنة - - - - - 111 - (111) -
 2115لسنة  المحول لتحتياسي العا. - - - - - - 1,511 (1,511) -

 
 
 

 2115الرصيد بعد تخصيصات  32,116 (622) 11,666 (666) 3,336 63,061 12,616 333,661

         
 الدخل الشامل للسنة        

 ربح السنة - - - - - - 19,911 19,911
 النقديةتحوس التدفقات  احتياسيصافي التغيرات في  - - - - 511 - - - 511

  مجموع الدخل الشامل للسنة  - - - 511 - - 19,911 21,441

         
 حقوق الملكيةالمعامتت م  المساهمين المحتسبة في         

 2115معلنة لسنة أسي. أربا   - - - - - - (1,251) (1,251)

 مجموع التوزيعات للمساهمين - - - - - - (1,251) (1,251)
 تبرعات مدفوعة  - - - - (121) - - (121)

         
 6132ديسمبر  13في كما  32,116 (622) 11,666 131 023 63,061 66,323 366,621

 
 .دينار بحريني 25,292يحتو  على عتوة إصدار أسي. بقيمة * 
 
 
 
 

 م45إلى  11على الصفحات من الموحدة تشتمل البيانات المالية 



 14                                                                                                                                         ارية )ش.م.ب(التج للتسهيالت البحرين شركة
 

     بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بحالف الدنانير البحرينية                                                                                                              يتبع(( 6132ديسمبر   13المنتهية  في عن السنة 

 
 

 مجموع

 حقوق

  رأس المال بقاةتاالحتياسيات واألربا  المس

     احتياسي   
     تحوس    الملكية
  رأس أسي. احتياسي التدفقات احتياسي احتياسي أربا  
                              2115 المال خزينة قانوني* النقدية التبرعات عا. مستبقاة 

         
   2115يناير  1كما في  11,115 (599) 11,542 (551) 999 19,151 12,944 111,111

 )بموافقة المساهمينو: 2114تخصيصات         
 2114لسنة  تبرعات معلنة - - - - - 111 - (111) -
 2114لسنة  المحول لتحتياسي العا. - - - - - - 1,511 (1,511) -

 
 
 

 2114الرصيد بعد تخصيصات  11,115 (599) 11,542 (551) 1,199 21,251 11,144 111,111

         
 الدخل الشامل للسنة        

 ربح السنة - - - - - - 11,419 11,419
 تحوس التدفقات النقدية احتياسيالتغيرات في  صافي - - - - 129 - - - 129

  مجموع الدخل الشامل للسنة  - - - 129 - - 11,419 11,119

         
 حقوق الملكيةالمعامتت م  المساهمين المحتسبة في         

 2114أسي. معلنة لسنة أربا   - - - - - - (1,251) (1,251)

 التوزيعات للمساهمين مجموع - - - - - - (1,251) (1,251)
 تبرعات مدفوعة  - - - - (194) - - (194)

         
 2115ديسمبر  11في كما  11,115 (599) 11,542 (224) 914 21,251 41,112 111,421

 
 .دينار بحريني 25,292* يحتو  على عتوة إصدار أسي. بقيمة 

 
 

 م45لى إ 11على الصفحات من الموحدة تشتمل البيانات المالية 



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

     بيان التدفقات النقدية الموحد
 بحالف الدنانير البحرينية                                              6132ديسمبر  13المنتهية  في عن السنة 

 
 

2115  6132   
 التدفقات النقدية من أنشطة العمليات    

 قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخرى  211,511  191,221
 المستل. من بي  المركبات  11,919  19,159
 عموالت تأمين مستلمة  1,125  1,159
 المحصل من بي  مخزون األراضي  9,122  1,524
 ةايجارات مستلم  191  124

 قروض وسلفيات ممنوحة للعمتء  و211,111)  (195,111)
 مدفوعات لمورد  المركبات    و59,121)  (12,111)
 مدفوعات على أراض  محتف  بيا كمخزون  و11,511)  (1,529)

 مدفوعات المصروفات التشغيلية  و11,991)  (12,914)
 مكافأة مجلس اإلدارة المدفوعة  و151)  (125)

 فوائد مدفوعة  و9,111)  (1,121)

     
 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات  (62,661)  (11,191)

     
 التدفقات النقدية ألنشطة االستثمار    

 مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات  و5,999)  (5,129)
 شراء عقارات استامارية  و1,441)  (1,941)

 مبالغ مستلمة من بي  عقارات ومعدات   119  1,111

 مبالغ مستلمة من بي  عقارات استامارية  922  1,291

     
 دمة في أنشطة االستثمارخصافي التدفقات النقدية المست  (6,066)  (4,991)

     
 التدفقات النقدية ألنشطة التمويل    

 , صافيقروض ألجل مستلمة  41,142  29,225
 أربا  أسي. مدفوعة  و1,251)  (1,252)

 تبرعات مدفوعة  و121)  (194)

     
 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل  11,122  21,599

 في النقد وما في حكمه )النقص( /الزيادة صافي      3,106  (1,194)
 يناير  1النقد وما في حكم  في   و159)  1,221

     
 ديسمبر 13د وما في حكمه في النق  230  (159)

     

 يتكون النقد وما في حكم  من :    
 النقد وأرصدة لدى البنوك  2,111  1,119

 ناقصا:    
 النقد المقيد  و121)  (411)

 سحوبات على المكشوف  و1,111)  (1,411)

     
(159)  230   

 
 
 
 
 
 
 

 م45إلى  11ن على الصفحات مالموحدة تشتمل البيانات المالية 



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

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ير البحرينيةبحالف الدنان                                       6132ديسمبر   13المنتهية  في للسنة المالية 

 
   .   التأسيس والنشاط3

 الشركة مسجلة في مملكة البحرينم تقو. عامة مساهمة لشركة"و هي شركةاالتجارية ).م.م و )" للتسييتت البحرين شركة
على  2115يونيو  21بتاريخ  حصلت الشركة وقدم واصدار بساقات ائتمانية األجل وسويلة ومتوسسة قصيرة قروض بمنح

بل مصرف البحرين المركز  للعمل كمؤسسة مالية وخاضعة إلشراف م تشتمل البيانات المالية الموحدة للسنة ترخيح من ق
 المجموعة"ومـ "يشار إلييا مجتمعة بو)ليا على البيانات المالية للشركة والشركات التابعة  2111ديسمبر  11 المنتيية في

 
 كما هو مبين ادناا:المالية للشركة والشركات التابعة المملوكة بالكامل  ية الموحدة للمجموعة تشمل البياناتالبيانات المال

 
 نسبة تملك بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 المجموعة
 األنشطة الرئيسية

    
سي  .وكيل حصر  لجنرال موتورز )جي ا %111 البحرين ).م.م.و الشركة الوسنية للسيارات

مملكة وشفرولي  وكادلكو وسيارات هوندا في 
 البحرينم

 شركة التسييتت للخدمات العقارية
 ).م.موو

 خدمات عقاريةم %111 البحرين

 شركة التسييتت لخدمات التأمين
 ).م.م.و

 

 خدمات لوساسة التأمينم %111 البحرين

شركة التسييتت للتجارة العامة 
 ).م.م.و

كردستان، 
 العراق

وكيل حصر  لسيارات هوندا في العراق  111%
 ست من قبل الشركة الوسنية للسياراتوم)تأس

    
 البحرين شركة التسييتت للسيارات                      
 

111% 
 

 مجاكوكيل حصر  لسيارات 

 
 
 أسس إعداد البيانات.   6

 أ(   بيان االلتزام

ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حكا. قانون الشركات التجارية وسبقا أل أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا
 م2111البحريني لعا. 

 
  ب(  أسس القياس

ً  للمجموعة المالية الموحدة البيانات أعدت بالقيمرة  تقردرالتاريخية ما عردا األدوات الماليرة المشرتقة التري  التكلفة لقاعدة وفقا
 العادلةم 

 
 لية (  العملة المستعملة في انجاز المعامالت وإعداد البيانات الماج

"األلرف"  ىم تر. التقرير  إلرالمسرتعملة فري المجموعرةالبيانات المالية الموحردة بالردينار البحرينري وهري العملرة  عرضيت. 
 مماعدا الحاالت المشار إلييا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بحالف الدنانير البحرينية                                                        6132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 
 أسس إعداد البيانات )يتب وم   2
 
 6132يناير  3الجديدة السارية المفعول ابتداء من  المعايير والتعديالت والتفسيرات(   د

 :المجموعة.ات عتقة بأنشسة  2111يناير  1التعديتت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول في 
 

 (12( ومعيار المحاسبة المالي رقم )32توضيح طرق االستهالك واإلطفاء المقبولة )تعديالت معيار المحاسبة المالي رقم ) (3
 

و تمن  الشركات من تسبيق سريقة االستيتك المبنية على اإليراد على بنود 11تت معيار المحاسبة المالي رق. )تعدي
و تقد. افتراضاً قابتً للنقض حول كون اإليراد ليس 19الممتلكات واآلالت والمعداتم تعديتت معيار المحاسبة المالي رق. )

ً مناسباً إلسفاء الموجودات غير المل موسةم يمكن نقض ه.ا االفتراض فقس إ.ا كانت الموجودات غير الملموسة تعبر أساسا
عن  كمقياس لإليراد، أو إ.ا كان من الممكن إابات أن إيراد واستيتك المناف  االقتصادية للموجودات غير الملموسة مرتبسة 

 ببعضيا إلى حد كبيرم
 

  ، م  السما  بالتسبيق المبكرم2111يناير  1ن أو بعد ه.ا التعديتت ستكون سارية المفعول بأار رجعي ابتداء م
 

 ل. يكن لتسبيق التعديتت أعتا أ  أار جوهر  على البيانات المالية الموحدةم
 

  6136-6136التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة  (6
تشمل عدد من التعديتت لمختلف  2114-2112رير المالية للسنوات التعديتت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقا

يناير  1المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةم مع . التعديتت ستكون سارية المفعول بأار رجعي ابتداء من أو بعد 
وفي ه.ا الحالة سيت. تسبيق ، م  السما  بالتسبيق المبكر )جنباً إلى جن  م  المتسل  االنتقالي الخاح لكل حالةو، 2111

 التعديتت التحقة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرىم  
 

توجييات محددة للموجودات المالية المعمولة لمساعدة اإلدارة على تحديد  –و 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
 مستمرة"، وإ.ا ما كانت الموجودات مؤهلة إللغاء االحتسا  بناًء على .لكم  ما إ.ا كانت شروس اتفاقية الخدمة تمال "مشاركة

 
تضمين االفصاحات اإلضافية المتعلقة بمقاصة الموجودات والمسلوبات  –و 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )

 تسل  .لكمو ي14المالية في التقارير المرحلية، إ.ا ما كان معيار المحاسبة الدولي رق. )
 

عند تحديد معدل خص. مسلوبات مناف  ما بعد التو يف، فإن العملة التي ت ير بيا  –و 19معيار المحاسبة الدولي رق. )
 المسلوبات هي الميمة، وليس البلد ال.  تنشأ في  ه.ا المسلوباتم 

 
ات المفصح عنيا في أ  مكان آخر من المقصود من اإلشارة في المعيار إلى "المعلوم –و 14معيار المحاسبة الدولي رق. )

 البيانات المالية المرحلية" وتضيف متسلباً للرجوع من البيانات المالية المرحلية إلى موق  تلك المعلومات
 

 (3مبادرة اإلفصاح )تعديالت معيار المحاسبة المالي رقم ) (1
المالية في سياق مبادرة اإلفصا  الخاصة بمجلس عرض البيانات  –و 1ت. القيا. بتعديتت على معيار المحاسبة الدولي رق. )

معايير المحاسبة الدولي، والتي من شأنيا استكشاف كيفية تسوير إفصاحات البيانات الماليةم تقد. التعديتت توضيحات بشأن 
 عدد من القضايا، بما في .لك:

  حج  المعلومات المفيدةم عندما يج  على الشركة عد. القيا. بتجمي  أو تبوي  المعلومات بسريقة ت –الجوهرية
 تكون البنود جوهرية، يج  تقدي. معلومات كافية لتفسير األار على المركز المالي  أو األداءم  

  و إلى التبوي  عندما يكون 1قد تحتاج البنود المحددة في معيار المحاسبة الدولي رق. ) –التبوي  والمجامي  الفرعية
 أو األداء للشركةم توجد توجييات جديدة حول استخدا. المجامي  الفرعيةم .لك متعلقاً بفي. المركز المالي

  التأكيد على أن اإليضاحات ليست بحاجة ألن تعرض في ترتي  معينم –اإليضاحات 

  يت. تصنيف الحصة من الدخل الشامل  –الدخل الشامل اآلخر الناتج من االستامارات المحتسبة بسريقة حقوق الملكية
ً إعادة تصنيف ه.ا اآلخرالناتج  من االستامارات المحتسبة بسريقة حقوق الملكية بناء على ما إ.ا كان سيت. الحقا

 البنود إلى الربح أو الخسارةم يج  عرض كل فئة كبند مستقل في بيان الدخل الشامل اآلخرم
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بحالف الدنانير البحرينية                                                        6132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 
 أسس إعداد البيانات )يتب وم   2

ً للش و التي تتعلق بتسبيق المعايير/السياسات المحاسبية 9روس االنتقالية، فإن االفصاحات في معيار المحاسبة الدولي رق. )وفقا
 الجديدة غير مسلوبة لي.ا التعديتتم

 
 ل. يكن لتسبيق التعديتت أعتا أ  اار جوهر  على البيانات المالية الموحدةم

 
  فسيرات الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعدهـ(  المعايير الجديدة والتعديالت والت

 
 1يوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديتت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

الجديدة أو المعدلة التالية  ، م  السما  بالتسبيق المبكرم م  .لك، ل. تق. المجموعة بالتسبيق المبكر أل  من المعايير2111يناير 
 في إعداد البيانات المالية الموحدةم

 
 ((0مبادرة اإلفصاح )تعديالت معيار المحاسبة الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) .3
 

األنشسة  التعديتت تتسل  االفصاحات التي تمّكن مستخدمي البيانات المالية الموحدة من تقيي. التغييرات في المسلوبات الناتجة من
 التمويلية، بما في .لك التغييرات الناتجة من كل من التدفقات النقدية والتغيرات غير النقديةم 

 ، م  السما  بالتسبيق المبكرم2111يناير  1التعديتت سارية المفعول للفترات المالية  التي تبدأ من أو بعد 
 

ض تسوية بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي للمسلوبات بغرض استيفاء متسلبات اإلفصا  الجديدة، تنو  المجموعة عر
 م  التغيرات الناتجة من األنشسة التمويليةم 

 
في بياناتيا المالية الموحدة للسنة  وو1لمبادرة اإلفصا  )تعديتت معيار المحاسبة الدولي )ل. تق. المجموعة بالتسبيق المبكر 

 م2111ديسمبر  11المنتيية في 
      

 إيراد العقود مع العمالء –( 36ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )المعي .6
 

و يؤسس إساراً شامتً لتحديد احتسا  اإليراد، وكمية وتوقيت احتساب م ويحل محل 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
، ومعيرار المحاسربة الردولي رقر. اإليرراد -و 19ولي رقر. )اإلرشادات احتسا  اإليرادات الحالية، بمرا فري .لرك معيرار المحاسربة الرد

 برامج والء العمتءم –و 11رق. )تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ، وعقود اإلنشاء -و 11)
 

 ، م  2119يناير  1و سار  المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
  السما  بالتسبيق المبكرم

 
 تقو. المجموعة حالياً بتقيي. األار الناتج المحتمل من تسبيق ه.ا المعيار على البيانات المالية الموحدةم

 
 االنتقال .1
 

           المنتيية في و على البيانات المالية الموحدة للسنة15تخسس المجموعة لتسبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
، باستخدا. نيج بأار رجعيم نتيجة ل.لك، ستقو. المجموعة بتسبيق جمي  متسلبات المعيار الدولي إلعداد 2119ديسمبر  11

 و لكل فترة مقارنة معروضة، وتعدل بياناتيا المالية الموحدةم15التقارير المالية رق. )
 
 األدوات المالية -( 2م )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق .6
 
 -و 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )بإصدار النسخة النيائية من  2114مجلس معايير المحاسبة الدولي في يوليو قا. 

 األدوات الماليةم
 

، م  السما  2119يناير  1بعد و سار  المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
 م2119يناير  1و مبدئياً في 9بالتسبيق المبكرم تخسس المجموعة حالياً لتسبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. )
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و على البيانات المالية الموحدة للمجموعة غير معروف، وال 9لدولي إلعداد التقارير المالية رق. )األار الفعلي لتسبيق المعيار ا
يمكن تقديرا بصورة مواوقة، ألن  سيعتمد على األدوات المالية التي تحتف  بيا المجموعة، وال روف االقتصادية في .لك الوقت، 

ها في المستقبلم المعيار الجديد سيتسل  من المجموعة مراجعة عملياتيا باإلضافة لتختيارات واألحكا. المحاسبية التي ستتخ.
 المحاسبية والضوابس الداخلية المتعلقة بإعداد التقارير عن األدوات المالية، وه.ا التغييرات ل. تكتمل بعدم

 
 التطبيق المبكر للمعايير ز(  

 م 2111ة في ل. تق. المجموعة بالتسبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدل
 
 ( استخدام التقديرات واالجتهاداتع

على تسبيق السياسات  التي تؤارالتوقعات والفرضيات و أن تض  اإلدارة بعض التقديرات الموحدة يتسل  إعداد البيانات المالية
 التقديراتمه.ا لف عن اإليرادات والمصروفات المبينةم النتائج الفعلية قد تختو المسلوباتو المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات

حي  يت. احتسا  التقديرات المراجعة في فترة مراجعة التقديرات أو أ  فترات  مالتقديرات والفرضيات بشكل مستمريت. مراجعة  
واالجتيادات المدرجة في تسبيق السياسات المحاسبية على وغير المؤكدة مستقبلية متأارةم المعلومات المتعلقة بالتقديرات الميمة 

 م1 يضا  رق.امبينة في الموحدة في البيانات المالية حتسبة لمبالغ الما

 السياسات المحاسبية الهامة.     1

ت. تسبيق السياسات المحاسبية التالية من قبل المجموعة بنحو اابت لكل الفترات المعروضة في ه.ا البيانات المالية الموحدة وعلى 
 مستوى كل الشركات في المجموعةم

 
 البيانات توحيد سسأ(   أ

 
 الشركات التابعة و1

الشركات التابعة هي مؤسسات خاضعة لسيسرة المجموعةم توجد السيسرة عندما يكون للمجموعة سرلسة بصرورة مباشررة أو غيرر 
يررة مباشررة فري إدارة السياسررات الماليرة والتشررغيلية لمؤسسرة مررن أجرل الحصررول علرى منرراف  مرن أنشررستيام يرت. توحيررد البيانرات المال

 للشركات التابعة من تاريخ الحصول على السيسرة ويت. التوقف عن التوحيد عند فقدان السيسرةم
 
 فقد السيسرة  و2

عندما تفقد المجموعة السيسرة على شركة تابعة، فإنيا تستبعد موجودات ومسلوبات الشركة التابعرة، وأيرة حصرح غيرر مسريسرة  
يرت. إحتسرا  أ  ربرح أو خسرارة ناتجرة فري بيران الرربح أوالخسرارةم يرت. قيراس أ   .ات الصلة وغيرها من عناصر حقوق الملكيةم

 حصة محتف  بيا في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيسرةم

 
 معامتت ت. استبعادها عند توحيد البيانات المالية  و1

)مرا عردا األربرا  والخسرائر الناتجرة مرن العمرتت األجنبيرةو  ت. استبعاد المعامتت واألرصردة وأ  أربرا  ومصراريف غيرر محققرة
والناتجة من العمليات البينية بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات الماليرة الموحردةم يرت. اسرتبعاد الخسرائر غيرر المحققرة برنفس 

 فاض القيمةمالسريقة التي تستبعد فييا األربا  غير المحققة، إلى الحد ال.  ال يوجد دليل على انخ
 

 ب(   احتساب اإليرادات 
 

 والمدفوعةالفوائد المكتسبة 
 يت. احتسا  إيراد الفوائد المكتسبة والمدفوعة على أساس االستحقاق باستخدا. سريقة سعر الفائدة الفعليم

 
ر االفتراضي لرصول أو معدل الفائدة الفعلي هو المعدل ال.  يخص. من التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية من ختل العم
 المسلوبات المالية أو في فترة زمنية أقصر، من القيمة الدفترية للموجودات أو المسلوبات الماليةم إن
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لفوائد المدفوعة بالتساو  بما يتناس  م  المبلغ المستحق تسبيق سريقة معدل الفائدة الفعلي يؤار على احتسا  الفوائد المكتسبة وا 
ختل الفترة حتى تاريخ االستحقاق أو السدادمعند حسا  معدل الفائدة الفعلي، يت. تقدير التدفقات النقدية م  األخ. بعين االعتبار 

 جمي  الشروس التعاقدية لردوات المالية باستاناء خسائر االئتمان في المستقبلم
 
 د المبيعات والخدمات إيرا

يت. قياس االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستل. أو المستحق، صافي من الخصومات،  وتمال المبالغ المستحقة على السل  
الموردة أو الخدمات المقدمةم يت. احتسا  اإليرادات عندما يمكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة مواوق بيا، وعندما يكون من 

أن المناف  االقتصادية المستقبلية سوف تتدفق إلى المجموعة، وعندما يت. استيفاء معايير محددة لكل نشاس من أنشسة المحتمل 
 المجموعة على النحو التالي: 

 
 يت. احتسا  إيرادات من مبيعات السيارات وقس  الغيار عند إرسال فاتورة العميل ال.  يحق ل  حيازة تلك البضاعةم  أو 
 حتسا  إيرادات من خدمات الصيانة واإلصت  عندما يت. تقدي. تلك الخدمةم يت. ا   و 
 يت. احتسا  اإليرادات من مسالبات الضمان عندما تقد. تلك الخدمات للعمتء ضمن شروس الضمان المنصوح علييام جو  
 

 الرسو. والعموالت 
جزأ من معدل الفائدة الفعلي على الموجودات أو يت. إدراج إيرادات الرسو. والعموالت والمصاريف التي هي جزء ال يت

بما في .لك رسو. إدارة القروض رسو.  –المسلوبات المالية في قياس معدل الفائدة الفعليم يت. احتسا  رسو. وعموالت أخرى
ليصة وعندما يت. احتسا  إيراد عمولة التأمين عند إصدار البو عندما يت. تنفي. الخدمات .ات الصلةم -إدارة خدمات الحسا  

 يستحق العميل بوليصة التأمينم 
 

 بي  األراضي
 يت. احتسا  إيراد بي  مخزون األراضي عندما يحق للزبون ان يمتلك بحوزت  األرض وعادة يكون بعد نقل ملكية األرض إلي م

 
 دخل اإليجار

 حس  فترة عقد اإليجارميحتس  دخل اإليجار المتحصل من العقارات االستامارية كإيراد بسريقة القسس الاابت 
 

 األجنبية معامالت وأرصدة العمالت (  ج
تدون المعامتت التي تت. بالعمتت األجنبية بالدينار البحريني وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعاملةم تحول 

دينار البحريني بسعر الصرف السائد في إلى ال بيان المركز الماليالموجودات والمسلوبات المالية بالعمتت األجنبية في تاريخ 
األربا  والخسائر من فرق صرف العمتت هي الفرق بين التكلفة المسفأة بالعملة األساسية كما في بداية السنة بعد  .لك التاريخم

بأسعار صرف الفائدة كما  تعديليا بأسعار الفائدة الفعلية والمدفوعات ختل السنة وبين التكلفة المسفأة بالعملة األجنبية بعد تحويليا
 في نياية السنةم

 
يت. تحويل الموجودات والمسلوبات الغير مالية المقيمة بالعمتت األجنبية والتي ت. احتسا  قيمتيا العادلة الى العملة المحلية 

ة التاريخية بالعمتت األجنبية يت. البنود الغير مالية المقيمة بالتكلففي تاريخ احتسا  القيمة العادلة  باستخدا. اسعار التحويل السائدة
 والخسارةمأت. احتسا  فروق اعادة تحويل العملة االجنبية في بيان الدخل ي تحويليا باستخدا. اسعار الصرف في تاريخ المعاملةم 

 
 (  الموجودات والمطلوبات الماليةد
 
 االحتساب( 3

و.م. تجارية مدينرة وأخررى  وسلفيات الزبائنى البنوك وقروض لداألرصدة تتكون األدوات المالية للمجموعة بصورة رئيسية من 
وسررندات الرردين والقررروض ألجررلم تسررجل القررروض و.مرر. دائنررة وأخرررى علررى المكشرروف  اتبوواألدوات الماليررة المشررتقة والسررح

تكرون المجموعرة سرفراً  مبدئياً وفقاً لتاريخ إصدارهام كما تسجل الموجرودات والمسلوبرات الماليرة األخررى مبردئياً عنردما السلفياتو
، وهرو المتراجرةيرت. تسرجيل جمير  الموجرودات والمسلوبرات الماليرة األخررى مبردئيا فري تراريخ تنفير.   تعاقردياً فري األدوات الماليرةم

 التاريخ ال.  تصبح في  المجموعة سرفا في األحكا. التعاقدية لتدوات الماليةم
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إلييا، بالنسبة للبنرد الر.  ال يرت. قياسر  بالقيمرة العادلرة مرن يت. قياس الموجودات المالية أو المسلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافا 
 اصدارهاماستحوا.ها أو المرتبسة مباشرة بتكاليف المعامتت ختل الربح أو الخسارة، 

  
 التصنيف(  6

عة بتصنيف موجوداتيا المالية 'القروض السلفيات' ويت. قياسيا بالتكلفة المسفأةم يت. قياس المسلوبات المالية للمجموعة تقو. المجمو

 .بالتكلفة المسفأة باستاناء المشتقات التي يت. قياسيا بالقيمة العادلة وتصنف على أنيا بالقيمة العادلة من ختل الربح أو الخسارة

 ( إلغاء االحتساب1

. إلغاء احتسا  الموجودات المالية من قبل المجموعة عندما ينتيي حق استت. التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عنردما يت
تقو. المجموعة بنقل جمي  مخاسر وعوائد الملكية بشكل جوهر م يت. إلغاء احتسرا  المسلوبرات الماليرة مرن قبرل المجموعرة عنرد 

 أو إلغائيا أو انتيائيامأداء التزاماتيا التعاقدية 
 

 ( المقاصة6
تت. مقاصة الموجودات والمسلوبات المالية بالمركز المالي عندما يكون للمجموعة الحق القانوني لمعادلة المبالغ أو تعتز. القيا. 

 بسداد الصافي أو تسييل الموجودات وسداد االلتزامات في آن واحد

 ( قياس التكلفة المطفأة6

زائرداً أو ناقصراً اإلسفراء  ،ماليرة بقيمتيرا المبدئيرة ناقصراً مردفوعات أصرل المبلرغمسفأة للموجودات والمسلوبرات التحتس  التكلفة ال
المتراك. باستخدا. سريقة معدل الفائدة الفعليم يشمل حسا  التكلفة المسفأة جمي  الرسو. المدفوعة أو المستلمة بين أسراف العقرد 

 الفائدة الفعليم والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل

 
 تحديد وقياس االنخفاض في القيمة( 2

بعمررل تقيرري. وبصررورة دوريررة خررتل السررنة لتحديررد وجررود دليررل موضرروعي علررى أن  مركررز مرراليتقررو. المجموعررة فرري ترراريخ كررل 
ون هنراك دليرل انخفضرت قيميرام تعتبرر الموجرودات الماليرة منخفضرة القيمرة عنردما يكرالمسفرأة الموجودات المالية المسجلة بالقيمة 

موضرروعي يحرردد الخسررارة بعررد التسررجيل المبرردئي لرصررل وأن الخسررارة ليررا تررأاير علررى الترردفق النقررد  المسررتقبلي لتصررل ويمكررن 
 تقديرها بدقةم 

 
 (  القروض والسلفيات للزبائنهـ
 

 التصنيف

و قابلة للتحديد وال يت. تسعيرها في هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة .ات مدفوعات اابتة أوالسلفيات للزبائن القروض 
والسلفيات مبدئياً بالقيمة العادلة  ضالقرو بيعيا في الوقت الحاضر أو في فترة قريبةم وتحتس  المجموعةسوق نشس وال تعتز. 

منيا  ومن ا. على أساس التكلفة المسفأة باستخدا. معدل الفائدة الفعلي مسروحا، مضافا إلييا تكاليف المعامتت المباشرة
 مخصح انخفاض القيمةم

 
 االحتسا 

 تحتس  القروض والسلفيات عندما يقد. النقد للعمتء المقترضينم
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 و)يتب  السياسات المحاسبية اليامةم   1

 
 )يتب و هـو  القروض والسلفيات للزبائن

 
 انخفاض القيمة

انيا منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي على ان الخسارة حدات من. االعتراف تعتبرالمجموعة القروض والسلفيات ب
على انخفاض قيمة  التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصلم تشمل الدالئل الموضوعيةعلى وه.ا الخسارة أارت  مبدئيال

، إعادة جدولة القرض ووجود مؤشرات على إفتس القروض والسلفيات اإلعسار المالي للمقترض، التأخير والتقاعس عن السداد
 المقترضم

 
يم يت. تقيي. جمي  معتقو. المجموعة بعمل تقيي. يابت وجود دليل موضوعي النخفاض قيمة القروض بشكل فرد  أو بشكل ج

مل تقيي. جماعي القروض والسلفيات لتنخفاح المحدد في القيمةم القروض السلفيات التي ل. تنخفض قيمتيا بشكل محدد يت.  ع
 النخفاض القيمة  يمعجاليامة بشكل  يت. تقيي. القروض والسلف  الفردية غير لتنخفاض في القيم  التي ل. يت. التعرف علييام

 
 من ختل تجمي  القروض والسلف .ات خصائح مخاسر اإلئتمان المماالة م  بعضيا البعضم

 
النخفاض القيمة، تستعمل المجموعة نما.ج من االتجاهات التاريخية يشتمل على احتماليات التخلف عن  يمعجألغراض التقيي. ال

السداد وتوقيت االستردادات ومبلغ الخسارة المتكبدة، بما يتوائ. وتقديرات اإلدارة بأن ال روف االقتصادية الراهنة لتئتمان من 
، ومعدالت معدالت التخلف عن السدادتلك النما.ج التاريخيةم يت. بانت ا. قياس احتمال أن تكون أكبر أو أقل من التي اقترحتيا 

 فقدان وتوقيت تحصيل  المبالغ في المستقبل مقابل النتائج الفعلية للتأكد من جدواهام
 

ة الحالية للتدفقات يت. قياس خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات على أن  الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيم
النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة باستخدا. معدل الفائدة الفعلي األصلي لكل أصلم وتحتس  خسائر انخفاض القيمة في بيان 

 الربح أو الخسارة حي  ت ير كمخصح للقروض والسلفياتم 
 

مخصح انخفاض القيمة للقروضم وفي حال  يت. إعدا. القروض عندما ال يكون هناك أ  احتمال واقعي لتحصيليا في مقابل
تناقح مبلغ خسارة انخفاض القيمة في وقت الحق، وه.ا التناقح يتعلق بصورة موضوعية بحد  ائتماني وق  بعد إابات 
خسارة انخفاض القيمة ، يت. استرجاع خسارة انخفاض القيمة الحاصلة بتعديل حسا  االنخفاضم ويت. احتسا  مبلغ االسترجاع 

 ان الدخل أو الخسارةم  في بي
 

 و(  الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى 

يت. احتسا  ال.م. التجارية بصورة أولية بالقيمة العادلة، وا. تقاس بالقيمة المسفأة، مخصوما منيا مخصح انخفاض القيمةم يت. 
 حدام  احتسا  مخصح انخفاض قيمة األرصدة المشكوك في تحصيليا بعد مراجعة كل رصيد على

 
 (  المخزونز

 المتوسس سريقة بموج  الغيار قس  تكلفة تحديد اقل، وقد ت. أييما الممكن استردادها بالقيمة او التكلفة بسعر قي. مخزون السيارات
 وأيرة الجمرارك ورسرو. الشرحن وأجرور الشرراء محددةم تشتمل التكلفرة  علرى سرعر أسس بموج  للسيارات ت. الموزون، وبالنسبة

ي يرر المخرزون مرن األراضري المحرتف  بيرا  بالشراء حترى وصرول المخرزون للموقر  والوضر  الحراليم مرتبسة أخرى مصاريف
 بالتكلفة أو القيمة الممكن استردادها، أييما أقلم
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   (  عقارات ومعداتح

 : االحتسا 

ت ير العقارات والمعدات بالتكلفة مسروحاً منيا االستيتك المتراك. وأ  خسارة ناتجة عن انخفاض قيمة الموجوداتمتت. مراجعة 
 ىيرت. تعرديل القيمرة الدفتريرة الرويت. تعديليا إ.ا تسل  .لكم  المركز الماليالقيمة الباقية للموجودات وعمرها االفتراضي في تاريخ 

 سترداد المقدرةمسترداد إ.ا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتيا القابلة لتالقابلة لتالقيمة المقدرة 
 

 االستيتك :
               احتسا  استيتك علرى األرضم  م ال يت. صلأ لكل االفتراضي العمر حس  الاابت القسس بسريقة يحتس  االستيتك

  ما يلي : العمر اإلفتراضي المتوق  لتصول فيو
 

  سنة 21 - 15    المباني
 سنوات 1 - 1  والمعدات التركيباتو األاا 

 سنوات  4    السيارات
 

 عقارات استثماريةط( 

االستامار العقار  عبارة عن عقارات تحتف  بيا الشركة إما للحصول دخل إيجار  متكرر أو لزيادة رأس المال أو اإلانين معاً 
ضيا للبي  في إسار النشاس التجار  االعتياد  للشركةم وال يت. استخداميا في انتاج أو توريد السل  أو على حد سواء، وال يت. عر

 مناقصا االستيتكالخدمات أو ألغراض إداريةم يت. قياس االستامارات العقارية بسعر التكلفة 
 

 االستيتك 
  االفتراضي للعقارم الاابت على مدى العمر على أساس القسسة أو الخسار في بيان الدخل االستامارية العقارات تيتكاس يت. تحميل

 
 كما يلي: العمر االفتراضي للعقارات االستامارية  موال يت. احتسا  االستيتك على األراضي

 

  سنة 21    المباني
 سنوات 4  والمعدات التركيباتو األاا 

 

 (  تكاليف االقتراضي

راض األخرى في تقالاشرة بشراء أو بناء أو تأسيس أصل مؤهلم يت. احتسا  تكاليف ايت. رسملة تكاليف اإلقراض المرتبسة مب
 م أو الخسارة في السنة التي تنشأ فييا بيان الدخل

 

 (  أرباح األسهمك

 تحتس  أربا  األسي.، والتخصيصات األخرى ضمن المسلوبات في الفترة التي يت. فييا الموافقة علييا من قبل المساهمينم
 
 اإلصدار وعالوة القانوني حتياطي( االم

 أدنى حدك استقساع يت. ،2111البحريني لسنة  التجارية الشركات قانون ألحكا.  ووفقا للشركة األ. األساسي الن ا. ألحكا. سبقا
 المال )وتستانى من .لك رأس من % 51االحتياسي  ه.ا يبلغ حتى القانوني االحتياسي إلى وتحويل  األربا  صافي من 11%

 في حاالت خاصة نح علييا القانونم إال للتوزي  قابل غير االحتياسي عتوة اإلصداروم إن ه.ا

دينار بحريني  4,292 اإلصدار البالغة عتوةصافي  ت. إضافة ،2111البحريني لسنة  التجارية الشركات قانون ألحكا. وفقا
أسي. حقوق  سر  من المحصلة كصافي المصروفات ينيبحر دينار 21,111 ومبلغ1991المحصلة من االكتتا  العا. في عا. 
 إلى االحتياسي القانونيم 2119أفضلية التي ت. سرحيا في أكتوبر 
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 (  االحتياطي العام ن

يت. تحويل مبالغ محددة إلى االحتياسي العا.م ال توجد أ  قيود تحد  سبقاً ألحكا. الن ا. االساسي للشركة ومقترحات مجلس اإلدارة
 مالسنو  في اجتماع الجمعية العمومية المساهمينتت. التخصيصات بعد موافقة   من توزي  االحتياسي العا.م

 
 احتياطي التبرعات (  س

ومخصص  ملتزم بهالغير  المبلغ، والذي يمثل ياطيهذا االحت إلى أرباح السنة منيتم تحويل مبلغ ، مجلس اإلدارة يةبناء على توص

 .نيالمساهمواألعمال الخيرية بعد موافقة  لتبرعاتا

 

 رأس المال ( ع

 األسهم العادية 

 كاستقطاع من يتم احتساب التكاليف اإلضافية المرتبطة بشكل مباشر بإصدار األسهم العادية. كحقوق ملكية األسهم العادية وتصنف

 حقوق الملكية.

 سهم خزينةأ

يتم تخفيض حقوق الملكية بتكلفة أسهم الشركة المعاد شرائها والمصاريف المتعلقة بها وتظهر كأسهم مستردة حتى يتم إلغاؤها. 

 وفي حالة بيعها أو إعادة إصدارها الحقاً يتم احتساب األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية.

 
 
 

 تحوط التدفقات النقدية ( ف
 

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

على أساس التكلفة وهي القيمة  األدوات المالية المشتقةجنبيةم يت. بداية احتسا  جمي  معدالت الفائدة وعقود تغسية العمتت األ
تاريخ إبرا. العقود ومن ا. يت. إعادة قياسيا بموج  القي. العادلةم يت. احتسا  التغيرات في القيمة العادلة لردوات  فيالعادلة 

المحيسة ب.لك في بيان الدخل  والفعالة بالنسبة للمخاسر في التدفقات النقديةالمالية المشتقة المعينة كأداة مالية لتغسية الت.ب.بات 
م يت. احتسا  األربا  والخسائر غير المحققة في كبند منفصل ويعرض في احتياسي التغسية في حقوق المساهمين اآلخر الشامل

ليم يت. ح.ف الجزء الفعلي من الربح أو بيان الدخل الشامل اآلخر كموجودات أخرى أو مسلوبات أخرى في بيان المركز الما
والخسارة في نفس الفترة حي  أن التدفقات النقدية أالخسارة لردوات المشتقة المحتسبة من الدخل الشامل اآلخر ويضمن في الربح 
المؤهلة لمحاسبة  لمعامتت التحوس غيرأما بالنسبة المغساة تؤار على الربح والخسارة في بيان الدخل الشامل اآلخر كبند تحوسم 

 م الربح أو الخسارةالتحوس، فإن أ  مكاس  أو خسائر ناتجة عن تغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوس ترحل مباشرة إلى بيان 
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 )يتب و تحوس التدفقات النقدية و ف
 

أو عند االنتياء أو البي  أو اإلنياء أو التنفي. أو تبدل التعيين وعندها تتوقف  التحوس شروس محاسبة التحوسعندما ال تستوفي أداة 
ضمن  التحوسم تبقى األربا  أو الخسائر المتراكمة في بيان الدخل الشامل اآلخر والمعروض في احتياسي التحوسمحاسبة 

لمبلغ المحتس  على تغسية الموجود غير المالي في بيان الحقوق حتى تؤار الصفقة المتوقعة على األربا  والخسارةم يت. تحويل ا
 الدخل الشامل اآلخر للقيمة الدفترية للموجود عند احتسا  الموجودم 

 
في بيان الدخل الشامل مباشرة في الربح والخسارةم في الحاالت  الرصيد المسجليت. احتسا   ,الصفقة عند توق  عد. حصول

بة في بيان الدخل الشامل في الربح والخسارة في نفس الفترة التي يؤار فييا البند المغسى على األخرى يت. تحويل المبالغ المحتس
 مالربح والخسارة

 
 
 (  انخفاض القيمة للموجودات غير المالية ص

إن  و في نياية كل عا. لتحديد دالئل انخفاض القيمة والتيـه1تت. مراجعة القيمة الدفترية للموجودات المالية )إيضا  رق. 
وجدت يتحدد بموجبيا تقدير قيمة الموجوداتم وتحتس  خسائر انخفاض القيمة إ.ا فاقت القيمة الدفترية أل  أصل من 

 مربح أو الخسارةاألصول قيمتيا التقديرية الناتجة عن تحديد االنخفاض، وتسجل ه.ا الخسائر في بيان ال

 

 التأمينية  المنافع تكاليف  (ق
 العامة الييئة أن مة حس  تغسيتيا يت. البحرينيين بالمو فين الخاصة األخرى االجتماعية قوالحقو التقاعد حقوق ان

 من اابتة مئوية نسبة أساس على والعاملين الشركة من شيرية اشتراكات تحصيل بموجبيا يت. والتي االجتماعي للتأمين
حقوق  - و19)ار المحاسبي الدولي لمعيحس  ا مساهمة محددة مالتالروات م اشتراك المجموعة في ه.ا الخسة، 

 معند استحقاقيا كمصروفالمو فين وتسجل ه.ا االشتراكات 

ً  الخدمة نياية مكافأة المدة محددة عمل بعقود يعملون ال.ين ألجان ا المو فون يستحق  العمل قانون لنصوح وفقا
 على واحتسابيا االلتزامات لي.ا حمخص احتسا  ت.وياألخرىم  والعتوات والروات  الخدمة مدة أساس على البحريني
 مناف  محددة حس  مخصح االستحقاقات خسة ويمال م المركز المالي بتاريخ المو فين جمي  خدمات إنياء افتراض

 حقوق المو فينم - )19(لمعيار المحاسبي الدولي ا
 

 خطة توفير الموظفين ر(
ختل  يساه. المو فون والشركة بنسبة شيرية اابتة من يتوفر لدى الشركة برنامج توفير اختيار  للمو فين وال.  من 

التقاعد االستبعاد او م في حالة المبلغ التراكمي لإلدخارحاليا على  فائدة سنوية ٪1 معدليت. احتسا  م  مرتبات المو فين
 على أساس  مجموعة وجمي  الفوائد المكتسبةالالمو ف المساهمة الكاملة ل  / ليا وحصة مساهمة  يستحقأو الوفاة، 

 سنوات الخدمةم
 
 ذمم تجارية دائنة وأخرىش(   

 .م. تجارية دائنة وأخرى بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالقيمة المسفأةميت. تسجيل ال
 

 الصادرة(   القروض ألجل والسندات  ت
ً بالقيمة المسفأة  يت. تسجيل القروض ألجل والسندات .ات الفوائد بالقيمة العادلة زائداً تكاليف الصفقة وتقاس الحقا

 باستخدا. معدل الفائدة الفعليم
 

 (  النقد وما في حكمه  ث
في الصندوق وأرصدة غير مقيدة والودائ  لدى البنوك التي تستحق ختل اتاة أشير  يتكون النقد وما في حكم  من النقد

القيمة العادلةم لغرض بيان التدفقات  في الغير جوهريةأو أقل من تاريخ االستحوا.، والتي تخض  لمخاسر التغيرات 
 المقيد والسح  على المكشوفم من النقدصافي ك وما في حكم النقدية الموحد، يت. عرض النقد 

 

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

المعدل الموزون لعدد األسي. العادية  ىعل األ. حملة األسي. العادية للشركة ىأو الخسارة للفترة العائد إل صافي الربح
المتداولة ختل السنةميت. تحديد العائد المخفض على السي. بتعديل الربح أو الخسارة المترتبة على المساه. االعتياد  

 لمحتمل أن تؤد  إلى تخفيض العائد على السي.م والمتوسس الموزون لعدد أسي. المصدرة والتي من ا
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 (   المعلومات القطاعية التشغيلية ذ
 مصروفات أويتكبد إيرادات قد يدر والتي تجارية أنشسة في بالمشاركة ويقو. المجموعة من جزء هو التشغيلي القساع

 النتائج جمي  مراجعة يت. . المجموعة في آخر قساع أ  م  تت. التي توالمصروفات العمليا اإليرادات تلك وتتضمن
 ليا للتي أدائيا وتقيي. الموارد تخصيح قرارات بشأن التخا. التنفي.  الرئيس قبل من منت . وبشكل للقساعات التشغيلية
 .منفصلة مالية معلومات

 

 مخصصاتال(  و   
وأن  من المحتمل تدفق مناف  اقتصادية التزا. حالي قانوني أو متوق  يت. إابات المخصصات إ.ا كان على المجموعة أ  

 خارجية لسداد تلك االلتزاماتم
 

 الملكية مصادرة( ه   
التي م يت. قياس العقارات متخلف عن سدادهاال ياتقروض والسلفلعلى املكية العقارات  مصادرةيت. في  روف معينة، 

 خرى"ماأل الموجودات" يت. بيانيا تحتناقصا تكاليف البي  واييما اقل  لقيمة العادلةالقيمة الدفترية واملكيتيا ب مصادرةت. 
 
 

 .  إدارة المخاطر المالية6

 نظرة عامةو مقدمةأ.  ال

 :اآلتيةتتعرض المجموعة للمخاسر نتيجة استخدا. األدوات المالية 
 
 مخاسراالئتمان  

 مخاسر السيولة  

 مخاسر السوق  

 مخاسر التشغيل 
 
األهداف والسياسات واإلجراءات إضافة إلى  ،أعتا اإلييالتي تتعرض ليا المجموعة المشار  الجزء للمخاسر.ا ه يعرض

 التي تتخ.ها المجموعة لقياس وإدارة المخاسرم
 

 إسار إدارة المخاسر

ابس وضعت سياسات إدارة المخاسر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاسر التي تواج  المجموعة، و.لك لوض  الضو
إن سياسات وأن مة إدارة المخاسر تت. مراجعتيا بشكل  واألسر العامة المناسبة للسيسرة علييا والتقيد باألن مة المقررةم

 دور  بحي  تتماشى م  ما يسرأ من تغييرات في أوضاع السوق والسل  والخدمات المعروضةم 
 

لتزا. بسياسات وإجراءات إدارة المخاسر ومراجعة كفاية وتتولى لجنة التدقيق بالمجموعة اإلشراف على عملية متابعة اال
إسار إدارة المخاسرم وتقو. دائرة التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة في القيا. بو ائفيا الموكلة 

 لجنة التدقيق واإلدارةم م  وتت. مناقشة النتائج   إلييا
 

 ب.   مخاطر االئتمان

مقدرة أحد العمتء أو أحد أسراف األدوات عد. هي مخاسر الخسارة المالية للمجموعة التي تنشأ من ان مخاسر االئتم
والسلفيات النقد وما في حكم  والقروض  في لمخاسر االئتمان تتعرض المجموعةالمالية على الوفاء بالتزامات  التعاقديةم

 مللموجودات القيمة الدفترية القصوى هي مانمخاسر االئتم وغيرها من األصولال.م. التجارية المدينة و
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 إدارة مخاسراالئتمان

 
 إسار إدارة  مخاسراالئتمان للمجموعة يتضمن اآلتي :

 وض  هيكل للصتحيات وحدود للمصادقة على وتجديد التسييتت االئتمانية؛ 

 ل الصتحيات و الحدود قبل ان تت. المصادقة على التسييتت مراجعة وتقيي. تعرضات مخاسر االئتمان وفقا لييك
 المعساة للزبائنم إن تجديد ومراجعة التسييتت خاضعة إلجراءات المراجعة .اتيا؛

 تنوي  أنشسة اإلقراض؛ 

  مراجعة مدى االلتزا. المستمر بحدود التعرض للمخاسر المتعلقة باالسراف ومراجعة الحدود وفقا الستراتيجية ادارة
 المخاسر وتقلبات السوقم

 
 لرفراد والشركات على المستوى المحليم وتدار مخاسر االئتمان على ه.ا القروضوالسلفيات  تمنح كافة القروض

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

ً إجراءات  المجموعة ملزمة من قبل مصرف البحرين المركز  بخصوح سقف المقترض الواحدم توجد هناك أيضا
ار تفصيتًم ك.لك توجد لمراجعة االئتمان لتحديد تعرضات المخاسر في مرحلة مبكرة، والتي تتسل  مراقبة ومراجعة أك

 هناك إجراءات مناسبة للمتابعة واالسترداد )بما في .لك اللجوء إلى اإلجراءات القانونيةو لمراقبة مخاسر ائتمان القروض
 والسلفياتم

 
 التعرض إلى مخاسر االئتمان

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

 دائرة التدقيق الداخلي بإجراء تدقيق دور  للوحدات التجارية وعمليات المجموعة االئتمانيةم
 

ً المبالغ وتقيس المجموعة تعرضيا لمخاسر االئتمان ب الرجوع إلى القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية ناقصا
، إن وجدتم وإن الحد األقصى للتعرض لمخاسر ائتمان القروض في القيمة العادلة والفائدة المعلقة وخسائر اإلنخفاض

 ميمةفي الق هي القيمة الدفترية مسروحاً منيا اإليرادات المؤجلة ومخصح اإلنخفاضوالسلفيات 
 

ديسمبر  13  
6132 

ديسمبر  11 
2115 

       
       للقروض محددالمخصص ال

 1,421  1,155  المبلغ اإلجمالي
 (199)  و112)  مخصح االنخفاض في القيمة

 119  661  صافي المبلغ

     
 المخصص اإلجمالي للقروض

 الحالي
  

211,119 
  

211,591 
 21,255  19,412  القيمة منخفضةوغير  ةمتأخر
 1,191  1,951  القيمة منخفضةو ةمتأخر

 (1,295)  (9,191)  مخصح االنخفاض في القيمة

 229,124  622,011  المبلغصافي 

 211,112  601,362   والسلفيات للعمالء صافي القروض
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 المحدد نخفاض في القيمةالامخصص 

 .ةمحدد والسلفيات بأسسالقروض  قيمة النخفاض موضوعي دليل وجود يثبت فردي تقييم ملبع المجموعة تقوم

 

 الجمعي إلنخفاض امخصص 
أو  لإلنخفاض في قيمتياالتي ل. تقي.  شابيةمجموعات من األصول المتلخسائر القروض الجماعية ل مخصح احتسا يت. 
 مفيما يتعلق بالخسائر التي ت. تكبدها ولكن ل. يت. تحديدهاا ه.؛ ةقيمال ةخفضغير من تقييميا بشكل فرد  ووجد أنيات. 
 

الفائدة والرئيسية  والسلفيات التي ت. استحقاق المدفوعات يات المنخفضة القيمة تلك القروضتشمل القروض والسلف
المتاحة رهونات والعلى أساس مستوى الضمانات ولكن المجموعة تعتقد بان االنخفاض في القيمة غير متئ.  ليا التعاقدية

 ليام المبالغ المستحقة  تحصيلعملية سور في أن المجموعة أو 
 :التأخير التاليةفترات حس   التي مضى استحقاقيا والسلفيات تفاصيل القروضيوضح الجدول أدناا 

 

 
أخر تالقروض الم

  وغير المخفضة
 

 ةأخرتلقروض الما
 والمخفضة

مجموع  
متأخرات 
القروض
6132 

 
 مجموع
ت متأخرا

القروض
    الشركات التجزئة  الشركات التجزئة  6136

 11,141  32,112  - -  1,121 11,991 يوماً  11من يو. إلى 
 9,194  36,631  111 -  414 11,921 يوماً  11إلى  11من 
 1,141  2,111  - 294  115 9,211 يوماً  99إلى  11من 
 4,129  2,361  299 5,914  - - يوما الى سنة 91من 

 1,911  3,632  91 1,411  - - سنوات 1 ىمن سنة ال
 111  262  - 959  - - سنوات 1من ار أك

 

 6132  كردستان  البحرين 

 32,112  2  19,114  يوماً  11من يو. إلى 

 36,631  1  12,511 يوماً  11إلى  11من 

 2,111  11  9,291 يوماً  99إلى  11من 

 2,361  219  5,994 يوما الى سنة 91من 

 3,632  51  1,419 سنوات 1ى من سنة ال

  262  -  959 سنوات 1من  ارأك

 
دينار  9,511 حس  تعليمات مصرف البحرين المركز  المتعارةوالسلفيات ، بلغت القروض 2111ديسمبر  11في 

كمخصح االنخفاض في دينار بحرينيو  4,519: 2115دينار بحريني ) 5,419مقابل  و 2115:1,111بحريني )
سجل على توالمتعارة والسلفيات م وحس  تعليمات مصرف البحرين المركز  ال يت. احتسا  الفوائد على القروض القيمة

 م وليس لي.ا السياسة أ  تأاير جوهر  على صافي ربح المجموعةمأساس االستت. النقد 

صدة لدى البنوك رلتعرض لمخاسر اإلئتمان في النقد واألبلغ إجمالي متوسس ا 2111ديسمبر  11ختل السنة المنتيية في 
: 2115)دينار بحريني  251,912والقروض والسلفيات للعمتء دينار بحرينيو  1,449: 2115) دينار بحريني 1,199

دينار بحرينيو  1,191: 2115)دينار بحريني  9,141وال.م. التجارية المدينة واالخرى  دينار بحرينيو 219,511
ت. احتسا  ه.ا المبالغ بناءاً دينار بحرينيو 11,514: 2115)دينار بحريني  19,125غير المستخدمة اإلئتمان  وحدود

 مفصولعلى متوسس نتائج آخر أربعة 

  %21و و %55: 2115) قروض السيارات %51 تتمال من كما في تاريخ التقريرالقروض والسلفيات المقدمة للعمتء 
لقروض بساقات االئتمان  %9و  و%11: 2115)  قروض غير مضمونة %19و  و%22: 2115) قروض عقارية

 مو1%: 2115)
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 :2111ديسمبر  11الجدول التالي يبين التوزي  الجغرافي لتعرض الشركة كما في 

 

 المجموع  كردستان  البحرين 
      

 2,111  11  2,111 النقد وأرصدة لدى البنوك
 211,121  241  219,991 يات للعمتءفوض وسلقر

 9,142  151  9,292 .م. مدينة

 623,123  211  621,602 المجموع

 21,111  -  21,111 المستخدمة غير تمانيةئالحدود اال

 
 

 منخفضة القيمةاليات لقروض والسلفا
مبلغ القرض قادرة على تحصيل كل  التي تحددها المجموعة بأنيا غيرمالية الموجودات الهي  ياتالقروض والسلف

 والفوائد وفقا للشروس التعاقدية للعقودمالرئيسي 

تتأار بشكل رئيسي بالخصائح الفردية  ال.م. التجارية المدينةالقروض و ان تعرض الشركة لمخاسر االئتمان الناتجة من
 يوما تعتبر قروض متعارةم 91القروض التي تتجاوز  لكل عميلم

  سياسات وإجراءات تقو. من ختليا بتحليل الاقة االئتمانية لكل زبون بشكل فرد م إن ال.م. التجارية قامت الشركة بوض
دينار بحرينيو والتي كان في  2115: 1,149 دينار بحريني ) 1,211  المدينة المتأخرة، كما في نياية العا. بلغت

جمي  ال.م. التجارية المدينة إلى حد ما إجماليم دينار بحرينيو كمخصح  2115 : 415)بحريني دينار  494مقابليا  
 من سنة واحدةم أقلمتأخرة 

 
  المجموعة تسامح وسياسة التفاوض إعادة بشروس قروض
 حققت حي  للمقترض، المالي الوض  لتدهور ن را هيكلتيا إعادة ت. التي القروض هي التفاوضإعادة  بشروس قروض

 من تلك التي المجموعة من للمقترض متءمة أكار هي التي واألحكا. الشروس ىعل الموافقة ختل من تنازالت المجموعة
م السداد عن التخلف مخاسر وتقليل للتحصيل فرح تحقيق أكبر أجل من التسامح سياسة تنف. مجموعةالم البداية في قدمت
 عن اقصرم حاليا المدين فييا يكون التي الحالة في انتقائي أساس على التسامح منح يت. للمجموعة، التسامح سياسة تحت
 جيد كل ب.ل المدين أن على أدلة وهناك ،في سداد الديون التخلف من كبير خسر هناك يكون عندما أو ديون،ال سداد
 مالمعدلة الشروس تلبية على قادرة تكون أن ليا ويتوق  األصلية، التعاقدية الشروس تحت دف لل معقول

 
 إنم القرض ودقع شروس على والتعديتت الفائدة دف  توقيت وتغيير ، فترة السداديد دتم عادة المعدلة الشروس تشمل
 أنشسة عن تقارير بانت ا. المجموعة تدقيق لجنةتستعرض م التسامح لسياسة تخض  الشركاتقروض و التجزئة قروض
 بحريني دينار 1,929  بمبالغ وسلفيات قروضت. اعادة هيكلة  2111ديسمبر  11 في المنتيية السنة ختلم التسامح

 مو بحريني دينار 2115: 1,191)
 

 سياسة الشس 

في القيمةو عندما تكون غير قابلة  لتنخفاضتقو. المجموعة بشس  القروض الممنوحة )وأية مخصصات خسائر 
 للتحصيلم 
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 الضمان

ح في العقارات م  االحتفا  بواائق الملكية والملكية لدى المجموعة ضمانات في مقابل القروض وفي شكل حص
  المشتركة للسيارات واضافة الى .لك الشيكات المؤجلة وضمانات شخصيةم

دينار  2115 : 112,411دينار بحريني )195,991، كان لدى المجموعة قروض تبلغ 2111ديسمبر  11في كما 
دينار  2115: 9,541دينار بحريني ) 21,214 وض تبلغ بحرينيو مدعمة بضمانات تغسي قيمة القرض بالكامل وقر

ً بمبلغ ضمانات وقدرا   2115 : 9,991دينار بحريني ) 19,295بحرينيو مدعمة بضمانات تغسي قيمة القرض جزئيا
  دينار بحرينيوم

 

لقيمة بشكل فرد  تقدر اإلدارة القيمة العادلة للضمانات والتعزيزات األخرى الموجودة في مقابل القروض المنخفضة في ا
م كما تراق  المجموعة تمركز مخاسر االئتمان حس  نوع المركز الماليكافي وبحد معقول لتغسية قيمة القرض في تاريخ 

 االستحوا.دينار بحريني عن سريق  194 بمبلغأصول على ، حصلت المجموعة 2111ديسمبر عا.  11كما في   المنتجم
 مفياتلقروض والسلعلى ضمانات محتف  بيا كضمان مقابل ا

 

 تمركز مخاسر االئتمان

المركز تمنح كافة القروض لمقترضين مقيمين في مملكة البحرين، وتمركز مخاسر االئتمان للقروض في تاريخ إعداد 
 للشركات وتمال الشركات أغل  ال.م. المدينةم % 11 قروض شخصية %91بلغت  المالي 

 

 مخاسر التسوية 

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

 علي م
 

 مخاسر االئتمان المتعلقة بالمشتقات

وات المالية تنتج عن احتمال تخلف أحد األسراف عن التزامات  التعاقدية محددة مخاسر االئتمان المتعلقة بمشتقات األد
 بالقيمة السوقية اإليجابية لردوات في صالح المجموعة والموجودة ضمن الموجودات األخرىم وتسمى القيمة السوقية

ً )"قيمة االستبدال"و حي  أنيا تقدر بالتكلفة لتبديل الصفقات بمعدل  السوق الحالي في حالة عجز السرف اإليجابية أيضا
 اآلخرم علماً بأن العقود المشتقة للمجموعة أبرمت م  مؤسسات مالية أخرىم

 

 مخاسر االئتمان المتعلقة بال.م. المدينة

مخاسر االئتمان المتعلقة بال.م. المدينة تنتج عن إمكانية تخلف أحد األسراف عن دف  مستحقاتيام وقد وضعت المجموعة 
 لصتحيات وحدوداً للمصادقة على التسييتت االئتمانية وتجديدهامهيكتً ل
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 إدارة المخاسر المالية )يتب وم  4

 
 

 مخاطر السيولةج.   

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

 المجموعةم
 

 إدارة مخاسر السيولة

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

 مقدماً وارتباسيا م  مستوى السيولةم
 

التدفقات المالية ملخصة في الجدول أدناام ت. عرض  والمسلوباتالمستقبلية للموجودات  المتبقية االستحقاقات التعاقدية
التعاقدية غير المخصومة للموجودات والمسلوبات المالية بالقيمة الدفترية ومعدل الفائدة السائد في تاريخ التقرير حتى تاريخ 

 مالنيائي حقاقياتاس

 
     6132 

  القيمة التدفقات النقدية  سنة إلى 6أكثر من 
  الدفترية التعاقدية خالل سنة سنوات 6 سنوات

      
 الموجودات     

 وأرصدة لدى البنوكنقد ال 2,111 2,111 2,111 - -
  وسلفيات للعمتءقروض  211,121 115,251 111,151 211,111 41,192

 .م. تجارية مدينة  وأخرى 9,142 9,142 9,142 - -

60,326 612,033 366,116 102,612 623,123  

 المطلوبات     

 لى المكشوفع وباتسح 1,111 1,119 1,119 - -
 .م. تجارية دائنة وأخرى  15,111 15,111 15,111 - -
 قروض ألجل 111,214 191,111 91,111 111,514 -
 سندات دين 19,929 41,919 1,119 42,291 -

- 366,266 316,622 663,333 662,622  

- - 21,111 21,111 21,111 

تمانية غير ئالحدود اال
 المستخدمة

 
     2115 

  القيمة التدفقات النقدية  سنة إلى 5من  أكار
  الدفترية التعاقدية ختل سنة سنوات 5 سنوات

      
 الموجودات     
 وأرصدة لدى البنوكنقد ال 1,119 1,119 1,119 - -

  وسلفيات للعمتءقروض  211,112 119,191 99,191 119,959 41,144
 وأخرى.م. تجارية مدينة   9,111 9,111 9,111 - -

41,144 119,959 99,919 119,521 2419191  

 المسلوبات     
 على المكشوف وباتسح 1,411 1,421 1,421 - -
 .م. تجارية دائنة وأخرى  22,155 22,155 22,155 - -
 قروض ألجل 129,945 142,121 11,119 111,112 -
 سندات دين 19,111 45,121 1,515 41,555 -

- 1499511 11,249 211,915 191,111  

- - 14,911 14,911 14,911 

الحدود االئتمانية غير 
 المستخدمة
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 م  إدارة المخاسر المالية )يتب و4

 مخاطر السوقد.  

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

 قإدارة مخاسر السو

وترف  تقارير إلى لجنة األصول والخصو.  والمالية تت. مراقبة مخاسر السوق بصورة دقيقة من قبل قس. إدارة المخاسر
 )الكوو ومجلس اإلدارةم

 

 
 مخاسر معدل الفائدة

اتجة من مخاسر معدل الفائدة هو خسر تأار إيرادات المجموعة نتيجة لتغير معدل الفائدةم تعرضات المجموعة لمعدل الفائدة ن
رصدة لدى البنوك والقروض وسحوبات على المكشوف والسندات والقروض أالموجودات والمسلوبات المعرضة للفائدة مال 

 ألجلم يلخح الجدول التالي أدناا توزي  األدوات المالية على مجموعات معدل الفائدة :
 
 

 ديسمبر 11في  معدل ثابت معدل عائم بدون فوائد المجموع
2115 6132 2115 6132 2115 6132 2115 6132  

 الموجودات        
 النقد وأرصدة لدى        

 البنوك - - - - 2,111 1,119 2,111 1,119
 وسلفيات قروض        

 للعمتء 219,919 211,191 - - 111 215 211,121 211,112
 .م. تجارية مدينة  - - - - 9,142 9,111 9,142 9,111

241,191 623,123 11,111 33,606 - - 211,191 622,212  

 المطلوبات        
 سحوبات على        

 المكشوف - - 1,111 1,411 - - 1,111 1,411
 .م. تجارية دائنة  - - - - 15,111 22,155 15,111 22,155
 قروض ألجل 2,111 - 119,214 129,945 - - 111,214 129,945
 سندات دين - - 19,929 19,111 - - 19,929 19,111

191,111 662,622 22,155 36,121 111,122 612,312 - 6,111  

 
ً  بحقيرا، تحتف  الشركة أن اابت )إال فائدة تحمل معدل  أقساس بموج  تسددللعمتء  المجموعة قروض إن مع .  لشرروس وفقرا
 تحمرل البنركان قرروض  حرين فري وواحرد شرير برلق للعميل يسل.  أخسار بموج  الفائدة معدل تعديل في العمتء، م  االتفاقية
الشركة بالدخول في عقود مبادلة أسعار الفائدة وتحدد سقف االقتراض ليتجن   قامت المخاسر ه.ا عائمةم إلدارة فائدة معدالت

مبلغراً  2111ديسرمبر  11تقلبات أسعار الفائدةم بلغت مخاسر معدل الفائدة المتعلقة بقروض األجرل والتري تر. تغسيتيرا كمرا فري 
دينرار  مليرون 11,1مليرون دوالر أمريكري، 191:  2115مليرون دينرار بحرينريو ) 19,2)مليون دوالر أمريكري  211وقدرا 
وم ال 14-11يت. االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لعقود مبادلرة أسرعار الفائردة فري بيران حقروق الملكيرة )صرفحة  .بحرينيو

  الية المشتقة إال ألغراض الحماية االقتصاديةمتدخل المجموعة في األدوات الم
 

 11كمرا فري سرنة إن الجزء غير المغسى من القروض التي تحمرل معردل فائردة عرائ. تكرون عرضرة للتغيرر فري معردل الفائردةم  
  بواقر  نقسة سروف يزيرد / )يرنقحو صرافي األربرا 111 إن التغير في معدل الفائدة العائ. لرداة المالية بواق   2111ديسمبر 
 دينار بحرينيوم 994: 2115)دينار بحريني   1,299
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 م  إدارة المخاسر المالية )يتب و4

 )يتب و مخاسر السوقدم  
 

 مخاسر سعر العملة 

 مخاسر العملة هي مخاسر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة تغير معدل سعر الصرف وتنشأ بسب  أدوات مالية مقيمة 
 ت األجنبيةمبالعمت

    
 ديسمبرم 11التعرضات الجوهرية التالية المسماة بالعمتت األجنبية كما في  مجموعةلدى ال

 

2115  6132 
 

 

 دوالر أمريكي 362,231  129,145

 
 بشكل فعلي م  الدوالر األمريكيم الدينار البحريني مرتبس  

 
 . مخاطر التشغيلهـ

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

لمجموعة وتواج  من قبل كل الشركات والمعايير المعترف بيا في سلوك الشركاتم مخاسر التشغيل تنتج عن كل عمليات ا
 التجاريةم

لموازنة تجن  الخسائر المالية والتلفيات وسمعة المجموعة م  فعالية التكلفة  تشغيلهدف المجموعة هو إدارة مخاسر ال 
دارة المجموعة إسار من األن مة والسياسات لتحديد وتقيي. وضبس وإأنشأت  وتجن  سياسات الرقابة التي تحد من اإليداعم

 المخاسرم

قس. إدارة المخاسر للمجموعة وإدارة المخاسر ملدى المجموعة إسار من األن مة والسياسات التي تيدف لتحديد وتقيي. وضبس 
الخسر عن سريق التأمين عندما من يت. الحد يو ف أن مة وسياسات داخلية واضحة للتقليل من احتمال أ  خسائر تشغيليةم 

 يكون مناسباًم
 
 ارة رأس المال.    إدو

إن سياسة المجموعة تتمال في المحاف ة على قاعدة رأس مالم ت. االلتزا. بمتسلبات مصرف البحرين المركز  الخاصة 
بمتئمة رأس المال على مدار السنةم ويحدد ترخيح الشركات المالية التقليدية الممنو  من قبل مصرف البحرين المركز  

ديسمبر  11 وهو كما في ،ات من رأس مال الشركة واالحتياسي )حقوق المساهمينومر خمسمعدالت االقتراض بمقدارا 
 وم1,14: 2115)1,92 بمعدل  2111
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 تواريخ االستحقاق.  6

لسداد التزاماتيا المالية  المتوقعة هي مخاسر عد. قدرة المجموعة في الحصول على األموال التزمة االستحقاقان مخاسر 
 تواريخ االستحقاقم  عن لرصول والمسلوبات ال تفرق بصورة جوهرية االستحقاقجليام مخاسر عند حلول أ

 

 

 ديسمبر 11في  خالل سنة سنوات 6سنة إلى  سنوات31إلى   6  سنة 61إلى   31  المجموع
2115 6132 2115 6132 2115 6132 2115 6132 2115 6132  

           
 الموجودات          
 النقد وأرصدة لدى          

 البنوك 2,111 1,119 - - - - - - 2,111 1,119
 قروض وسلفيات          

 للعمتء  91,199 11,119 145,111 121,195 21,194 21,991 141 911 211,121 211,112
 ة.م. تجارية مدين          

 خرىوأ 9,142 9,111 - - - - - - 9,142 9,111

241,191 623,123 911 061 21,991 62,226 121,195 366,211 91,414 312,166  

 المطلوبات           

 سحوبات على          

 المكشوف         1,111 1,411 - - - - - - 1,111 1,411

 .م. تجارية دائنة   15,111 22,155 - - - - - - 15,111 22,155

 ألجلقروض   19,149 11,251 91,155 99,595 - - - - 111,214 129,945

 سندات دين  - - 19,929 19,111 - - - - 19,929 19,111
191,111 662,622 - - - - 119,111 311,226 54,911 26,626  

 
 

 م الآلزمة مراقبة استحقاقات القروض لضمان توافر السيولةباإلدارة  تقو.
 
 استخدام التقديرات واالجتهادات. 2

 حسرر  المعررايير الدوليررة إلعررداد التقررارير الماليررة أن تضرر  اإلدارة بعررض التقررديراتللمجموعررة يررة يتسلرر  إعررداد البيانررات المال
 مالموحردة مبرالغ المبينرة فري البيانرات الماليرةالالتوقعات والفرضيات مما يؤار على عمليرة تسبيرق السياسرات المحاسربية وعلرى و

 النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديراتم
 

 المحدد للقروضاض نخفاال خسائر أم 

وم تقي. المجموعة القروض بشكل مستمر وتجر  مراجعة شاملة بصورة ـه) 1سريقة تقيي. الخسائر مشروحة في إيضا  
م ولتحديد مقدار خسائر الربح أو الخسارةشيرية لتقيي. مدى الحاجة إلى عمل مخصح للخسائر وتسجيل  في بيان 

من قبل اإلدارة لتقدير مبالغ وتواقيت التدفقات المستقبليةم ولعمل ه.ا  االنخفاض في القيمة يتسل  اجتيادات كبيرة
التقديرات تقو. اإلدارة باتخا. قرارات حول الوض  المالي للسرف اآلخر وسرق الدف  والقيمة القابلة للتحقيق للضمانات 

ر محددة النتائج وان النتائج الفعلية المتوفرةم ان ه.ا التقديرات مبنية على افتراضات لعدة عوامل وتتسل  أحكا. وأنيا غي
 قد تختلف بالمستقبل عن تلك الخسائر التي ت. تسجيليام

 
 للقروض اإلجماليخسائر االنخفاض م  

باإلضافة إلى مخصح انخفاض القيمة وال.  يت. انشاؤا مقابل الموجودات المنخفضة تقو. المجموعة بعمل مخصح 
نفس الخصائح االقتصادية والتي يت. تحدييا على أنيا منخفضة القيمةم  لياروض لمحاف  الق لتنخفاض في القيمة اجمالي

فجوة االئتمان وحج. المحف ة والعوامل توض  اإلدارة في عين االعتبار التمركز و اجماليولتحديد الحاجة إلى مخصح 
وضعيا في نمو.ج  المصاحبةاالقتصاديةم ولتقدير حج. المخصح المسلو  يت. عمل افتراضات لتعريف المخاسر 

 الي والمستقبليم حوتحديد المدختت بناًء على الوض  االقتصاد  ال
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 )يتب و م استخدا. التقديرات واالجتيادات1

 
 مخصح انخفاض قيمة ال.م. المدينة جم

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

 والتدفقات النقدية المقدرةم
 
 المخزون مخصح انخفاض قيمةدم 

ا إ.ا كانت قد انخفضت قيمت  قوائ. تقو. المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزونات في تاريخ كل تقرير لتحديد م
الجردم تحدد المجموعة المخزون، والتي ت. ضعاف استنادا إلى عمر المخزون وتقديراتي. من السل  المستقبلي على 
المخزونم في حالة وجود أ  إشارة ضعف، ويقدر المخزون المبلغ القابل لتسترداد على أساس الخبرة السابقة المتعلقة 

 المخزونالتخلح من ه.ا 
 
 االلتزامات السارئة الناتجة عن اإلدعاءات القانونيةم هـ

ن راً لسبيعة عمليا، فإن المجموعة قد تدخل في منازعات قضائية من ختل أعماليا االعتياديةم يت. عمل مخصح لمقابلة 
للخارج ومدى صحة ه.ا بناًء على احتمالية تدفق الموارد االقتصادية  االلتزامات السارئة من اإلدعاءات القانونية

محددة وان نتائج كل موضوع ال يمكن التنبوء ب  بصورة المور خاضعة للعديد من العوامل غير األالتقديراتم إن ه.ا 
 م صحيحة

 
 تصنيف األدوات المالية المشتقة م و

بناًء وتاريخ الشراء  ختل تسبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارة اليدف من االدوات المالية المشتقة في
  وم19معيار المحاسبة الدولي رق. )وفقا لالمعالجة المحاسبية تحدد على غرض اإلدارة 

 
  القيمة العادلة. 0

ً  الموحدة المالية  البيانات إعـداد ت.  التاريخية ما عدا األدوات المالية المشتقة والتي تسجل بالقيمة العادلةم إن التكلفة لقاعدة وفقا
 بتفاصريل وملمرين راغبرين سررفين برين بر  الترزا. أ  سرداد أو اصرل أ  مبادلرة الر.  يمكرن المبلرغ تمارلللسرعر  العادلرة القيمرة
أو في حال غياب ، أفضل سوق يمكرن للمجموعرة دخولر  فري .لرك اليرو.م القيمرة العادلرة لإللتزامرات تجاريةم أسس على المعاملة

 تعكس خسر عد. األداءم

العادلة هرو التسرلي. أن فرضرية اسرتمرارية المنشرأة التجاريرة قائمرة  دون ان يكرون هنراك نيرة أو حاجرة  إن اساس التسجيل بالقي.
 مالدخول في عمليات .ات بنود سلبيةللتصفية، أو 

 
تحت "القروض وال.م. دينار بحريني و 241,191: 2115)دينار بحريني  291,191البالغةكل الموجودات المالية تصنيف  .ت

دينار بحرينيو 199,119: 2115)ينار بحريني د221,111قياسي. بالقيمة المسفأةم كل المسلوبات المالية بقيمة  المدينة" وت.
وت. تصنيفيا بالقيمة العادلة من ختل الربح أو  بالقيمة العادلة االتي ت. قياسيالمشتقات ت. قياسي. بالقيمة المسفأة فيماعدا 

 مالخسارة
 

 دلةالتسلسل الهرمي للقيمة العا 
تقو. المجموعة بقياس القيمة العادلة لردوات المالية باستخدا. التسلسل اليرمي التالي وال.  يعكس أهمية األدوات المستخدمة في 

 عملية القياسم
 

 : األسعار المسعرة ) غير المعدلةو في سوق نشس لرصول والمسلوبات المماالةم3المستوى 
 

ى مدختت يمكن رصدها إما مباشرة مال األسعار أو غير مباشرة مستمدة من األسعارم : تقنيات التقيي. مبنية عل 6المستوى 
وتتضمن ه.ا الفئة على أدوات ت. تقييميا بسعر السوق في أسواق نشسة ألدوات مماالةم األسعار المسعرة ألدوات مماالة في 

 دها من معلومات السوقمأسواق أقل نشاس أو أسالي  تقيي. أخرى، حي  جمي  المدختت الميمة يمكن رص
 

: تقنيات باستخدا. مدختت ال يمكن رصدها وتتكون ه.ا الفئة على أدوات ت. استخدا. تقنيات تقيي. غير مبنية على  1المستوى 
  مدختت ال يمكن رصدهام
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 )يتب وم القيمة العادلة 1
 

  العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات الموجودات أ( 
 العقد إلنياءعلى أساس المبالغ التي سوف تستلميا المجموعة أو يت. دفعيا  المتداولة، غير للمشتقات العادلة ةالقيم تقدير يت.
إن تعرض م المقابلة لرسراف الحالية االئتمانية جدارةوال الحالية السوق  روف مراعاة م  المركز المالي يختار في

من التسلسل  2يصنف تحت المستوى  د  111 2111ديسمبر  11ا في والتي كانت القيمة العادلة كم, المجموعة للمشتقات
 اليرمي

 
 القيمة العادلة الغير مقاسة ب)ب( الموجودات والمطلوبات المالية 

ال تقاس بالقيمة العادلة ويحلليا من مستوى في التسلسل اليرمي للقيمة التي يحدد الجدول التالي القيمة العادلة لردوات المالية 
 مديسمبر 11لقيمة العادلة كما في لالتي يت. تصنيفيا في كل قياس العادلة 

 

  6132  3المستوى  6المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية
      

 قروض وسلفيات مقدمة للعمتء - - 211,121 211,121 211,121
 قروض بنكية ألجل - 111,214 - 111,214 111,214
 سندات صادرة -  19,929 - 19,929 19,929

 

 

 2115  1المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية
      

 قروض وسلفيات مقدمة للعمتء - - 211,112 211,112 211,112
 قروض بنكية ألجل - 129,945 - 129,945 129,945
 سندات صادرة -  19,111 - 19,111 19,111

 
سعر الفائدة على محف ة القروض يتماشى م  أسعار السوق الحالية متوسس  فإنالسلفيات المقدمة للعمتء، قروض ولل بالنسبة

من المتوق  أن  وتكاليف االنخفاض في القيمةمماالة، وبالتالي بعد الن ر في التعديتت لمخاسر الدف  المسبق التسييتت لل
 ة العادلة لي.ا األصولم لقيما جوهريا عن كون مختلفةتالقيمة الدفترية لن 

 
القي. العادلة  .عائمة فائدة بمعدالت ترتبس ياألنليا  الدفترية القيمة باتقريتساو   صادرةال والسندات للقروض العادلة القيمة

 قصيرة األجلمو.لك لكونيا  الدفتريةلكافة األدوات المالية األخرى تقار  قيميا 
 
  لها العادلة القيمة عن اإلفصاح تم والتي  العادلة القيمةب تقاس الالتي  المالية غير األصول( ج

 أساس على ت. احتسابيا  2115 ديسمبر 11 و 2111ديسمبر  11 في كما للمجموعةللعقارات االستامارية  العادلة القيمة

 لعقارات الحدياة  تتالمعام أسعار يعكس ال.  السوق نيج أساس على العادلة القيمة تحديد ت.م في التواريخ السابقة التقيي.

 م العا. ختل التقيي. أسلو  في تغيير أ  هناك يكن ل.م مماالة
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     ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بحالف الدنانير البحرينية                                          6132ديسمبر   13هية  في للسنة المالية المنت

 
 

 )يتب وم القيمة العادلة 1
 

 كما هي 2111ديسمبر  11 في كما العادلة للقيمة اليرمي التسلسل حول ومعلومات للمجموعة العقارية االستامارات تفاصيل

 :يلي

 

      6132 3المستوى  6المستوى  1المستوى  العادلةالقيمة  القيمة الدفترية

 استاماريةعقارات      - 9,199 - 9,199 1,154

 
 

 2115  3المستوى  6المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية
 عقارات استامارية     - 1,591 - 1,591 1,111

 
 

ديسمبر  11
2115 

ديسمبر  13 
6132 

 ت مقدمة للعمالءوسلفيا.  قروض 2 

     
 إجمالي القروض   219,141  211,141

 مخصح انخفاض القيمة   و9,115)  (1,994)

     
 والسلفيات المقدمة للعمالءصافي القروض   601,362  211,112

 
 
 

 في مخصصات القروض والسلفيات ختل الفترة: الحركةبين الجدول أدناا ي
 

 انخفاض القيمة ات مخصص
 

 المحددمخصص انخفاض القيمة   6132  2115
     

  يناير 1الرصيد كما في   199  521
 المحمل للسنة   19  211
 ، صافي االستردادات قروض ت. شسبيا  11))  (19)

     
 ديسمبر  13كما في   216  199

 عيالجممخصص انخفاض القيمة     
     

  يناير 1الرصيد كما في   1,295  4,519
 المحمل للسنة   4,411  1,111

 ، صافي االستردادات قروض ت. شسبيا  و2,195)  (1,521)

     
 ديسمبر 13كما في   2,121  1,295

     
 مجموع مخصص االنخفاض في القيمة  2,136  1,994

 
 ومسنويأ%11911: 2115سنوياً ) %11912 والبساقات اإلئتمانية  أسعار الفائدة الفعلية للقروضوسس تمتتراو  
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 الدنانير البحرينية بحالف                                          6132ديسمبر   13للسنة المالية المنتهية  في 

 
 

 )يتب وم القيمة العادلة 1
 

ديسمبر  11
2115 

ديسمبر  13 
6132 

 المدينةالتجارية الذمم .  2

    

 .م. تجارية مدينة 9,111  9,491
  القيمة انخفاضمخصح  و494)  (415)

    
9,111  2,266  

 
 الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة

 

2115  6132  

    
 يناير 1كما في  415  191
 ةصافي المحمل للسن 19  12

    
 ديسمبر 13كما في  626  415

 
                                                                 

ديسمبر  11
2115 

ديسمبر  13 
6132 

 .  المخزون31

    

 السيارات  مخزون   
 السيارات - 21,114  21,114
 الغيار قس  - 1,141  1,915
 مخزون األراضي  12,592  11,911

11,952  16,262  
 وقس  الغيار مخصح السيارات و151)  (219)
    

11,114  16,622  

 
 )للسيارات وقس  الغياروحركة المخصصات    

2115  6132  

    
 يناير  1كما في  219  115
 المحمل للسنة صافي  19  119
 باتالمشسو و1)     (211)

    
 ديسمبر 13في  161  219

 
ت. تصنيف م وقد وإعادة بيعياستقو. بتقسيميا إلى قس  صغيرة  اضأر مخسسبشراء  2111 ختل سنةقامت المجموعة 

 م  أقل أو القيمة التي يمكن تحقيقيا أييماالتكلفة كمخزون قي. بسعر األراضي التي ل. يت. بيعيا 
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 ة . عقارات استثماري33
 

2115  6132  
 التكلفة   

 يناير  1كما في  1,111  5,924
 المشتريات ختل السنة 1,441  1,941

 المحول من المخزون 444  -
 ستبعاداتا (191)  (1,114)

 ديسمبر 13في  0,211  1,111

 
 

 
 

 اإلستهالك المتراكم
 يناير 1كما في  512  412
 استيتك السنة 121  299

 استبعادات (121)  (119)

 ديسمبر 13كما في  002  512

    
 صافي القيمة الدفترية   

 ديسمبر 13كما في  0,166  1,111

 
 .دينار بحريني9,199 كانت  2111ديسمبر  11القيمة العادلة للعقارات االستامارية في 

  
 

 .  عقارات ومعدات36
 

 المجموع
  2115 
 

 المجموع
6132 
 

  قيد االنشاء 
 تالسيارا
 

 األثاث
 والمعدات
 والتركيبات

 األراضي
 والمباني

 

 

  

  

 التكلفة      
 يناير 1في 19,191 1,999 5,112 1,215 11,499 29,119
 االضافات  55 114 2,251 2,921 5,999 5,124

 المحول ختل السنة 2,154 و114) - - 2,121 -
   عاداتاالستب - (112) (1,114) - (1,411) (1,491)

       
  ديسمبر 13 في 63,226 0,620 22,26 6,316 12,266 11,622

       
 االستهالكات      

  يناير 1في  1,112 5,411 91,51 - 11,141 11,199
 السنة استيتك 911 111 1,115 - 2,599 2,444

 االستبعادات   - و124) و591) -   و121) (491)
       

  ديسمبر 11 في 0,626 6,212 6,130 -   36,632 31,261
       
 الدفترية صافي القيمة      

 6132ديسمبر  13في  36,620 3,123 6,213 6,316 66,666 32,262

       
 2115 ديسمبر 11في  12,951 1,499 4,194 1,215  19,959

 
 

دينار بحريني   1,111كانت  2111ديسمبر  11في  نستخد. كماتكلفة األصول الاابتة المستيلكة بالكامل ولكن مازالت
  دينار بحرينيوم 2115 : 5,199)
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                                                                        ألجلبنكية  . قروض31
 

ديسمبر  11
2115 

ديسمبر  13 
6132 

 

    
 واحدة سنة ختل تستحق قروض 19,149  11,251

 واحدة سنة بعد تستحق قروض 91,155  99,595

    
362,266  301,616  

 
 

ترتبس القروض ألجل بمعدالت فائدة عائمة وخاضعة للتغيير بصورة رب  سنوية أو نصف سنويةم كان المعدل الفعلي على 
 سنوياًوم %492: 2115سنوياً  ) %4,4 كانت  و4)إيضا  رق.  القروض ألجل متضمناً تأاير عقود مبادلة أسعار الفائدة

 
 صادرة دين .  سندات36

 

ديسمبر  11
2115 

ديسمبر  13 
6132 

 

    
 القيمة االسمية 19,991  19,991

 ناقصاً : مصاريف إصدار غير مسفأة و152)  (215)

    
19,111  12,262  

 
 

2115  6132  
 الحركة في سندات الدين خالل السنة          

 يناير 1في   19,991  19,991
 مضافاً : سندات ت. اصدارها ختل السنة -  -

    
  ديسمبر 11في  12,223  12,223

 

 

االساسرية  سدينار بحرينيم الشررو 111سندات بقيمة اسمية تبلغ  211,111باصدار الشركة ، قامت  2111ديسمبر  21في 
 للسندات الصادرة كالتالي: 

 
 خمس سنوات  الفترة:

 فوق بايبور الاتاة أشير للودائ  بالدينار البحرينيم %295  معدل الفائدة:
 كل ات  شيور من تاريخ االصدارمنياية تدف  الفائدة    

 ةغير مضمون  الضمان:
 2119ديسمبر  21 تاريخ االستحقاق

 
ر دينرا 199,511دوالر أمريكري ) 511,111سرندات بقيمرة اسرمية تبلرغ  111قامت الشركة باصدار  ،2114اكتوبر  21في

 م الشروس االساسية للسندات كالتالي:بحرينيو
 

 خمس سنوات  الفترة:
 كل ستة أشير من تاريخ االصدارمنياية شيورم تدف  الفائدة  1فوق اليبور  %1,2  معدل الفائدة:
 ةغير مضمون  الضمان:

 2119أكتوبر  14 تاريخ االستحقاق
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  المال .  رأس36

                                                                                             

ديسمبر  11
2115 

ديسمبر  13 
6132 

 

    

 رأس المال المصر  ب    

 فلس للسي.   111بقيمة اسمية و سي. 511,111,111: 2115) 511,111,111  61,111  51,111

    

 أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل   

 فلس للسي. 111و سي. بقيمة اسمية 111,151,111: 2115) 11191519111   
 يناير 1في  11,115  11,115

    

 ديسمبر  13في  32,116  11,115

    
  سي.و  2,211,991: 2115سي. ) 2,211,991 خزينةأسي.  622  599

                                                                                       

 م %11ة من أسي. الشركة الصادرة بنسبة ينيجوز للشركة بموج  عقد التأسيس شراء أسي. خز
   

 معلومات إضافية عن توزي  األسي.
 

أو أكار من  %5أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسي. المملوكة والتي يتملكون فييا حصة بنسبة  مأ
 األسي. الصادرة والمدفوعة بالكامل:

 

 الجنسية عدد األسهم نسبة الملكية
 

%    
    

  *الييئة العامة للتأمين االجتماعي البحرين 51,512,111 %11991 
 بنك البحرين والكويت البحرين 11,119,191 %21911 
 بنك البحرين الوسني البحرين 19,129,121 %11922 

 
 لمملوكة للييئة العامة للتامين االجتماعي )تأميناتو وصندوقأسي. الييئة العامة للتأمين االجتماعي تمال األسي. ا*

 التقاعد)تقاعدوم
 

من إجمالي عدد  ن في حقوق التصويتميتدرج جمي  أسي. الشركة تحت فئة واحدة، وجمي  المساهمين متساو م 
 من جنسيات أخرىم  %2ومن المواسنين أو من الشركات البحرينية  % 99 ، المساهمين

 
 حس  عدد المساهمين ونسبة تملكي. كما يلي :ألسي. جدول توزي  ا   مج

 

 * الفئــــة عدد األسهم  عدد المساهمين من مجموع %
    عدد األسهم
    الصادرة

    

 %1أقل من  11,199,929 1,299 %22921  
 **%5إلى أقل من  1% 21,491,129 9 %12954  
 %11إلى أقل من  5% - - - 
 %21إلى أقل من  11% 19,129,121 1 %11922  
 %51إلى أقل من  21% 99,151,124 2 %51991  

    
 المجموع 321,161,111 3,111 %311 

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

 ينةخزأسي.  2,211,991تتضمن  **
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 الرسوم والعموالت. إيرادات 32
 
 6132  2115 

    
 5,114   1,192  يةالئتمانلبساقات اإدارة القروض وغيرها من الرسو. المتعلقة با رسو.

 1,191  1,119 دخل عموالت التأمين

 2,613  1,195 

 
 . إيرادات أخرى 30

 6132  2115 
    

 511  519 حوافز من مورد  المركبات
 411  252 من بي  عقارات استاماريةأربا  

 41  99 جنبية    أربا  صرف العمتت األ
 91  41 إيرادات أخرى

 261  1,141 

 
 تشغيلية مصروفات .  32

  

 6132  2115 
    
    

 4,911  5,111 مصروفات ادارية وعمومية
 2,111  2,191 االستيتك 

 1,492  1,941 مصروفات بي  وترويج
 111  19 مخصح انخفاض قيمة المخزون 

 294  455 مصروفات تمويل المركبات

 31,160  9,921 

 
  والمطلوبات الموجودات .  توزيع32

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

 
 

 . المعلومات القطاعية61

 على الخدمات و.لك ألغراض إدارية كما يلي : تنقس. المجموعة إلى أربعة قساعات تشغيلية بناءاً 
 

  تقدي. القروض التمويلية والبساقات االئتمانية ماألفرادتمويل : 
 

 ما بعد المبيعاتمات : شراء وبي  السيارات وقس  الغيار وخدم السيارات 
 

 العقارات وتقدي. خدمات التامينمتأجير و األراضي : شراء وبي  اتالعقار 
 

  التأمينم وساسة خدماتالتأمين : توفير 
 

و.لك ألغراض صن  القرار وتوزي  الموارد وتقيي. األداءم يرت. تقيري.  امراقبة النتائج التشغيلية للوحدات على حدتقو. االدارة ب
أو الخسائر والتي في بعرض الحراالت قرد تختلرف عرن األربرا  التشرغيلية فري البيانرات التشغيلية أداء القساع بناءاً على األربا  

ال توجررد  يررت. إجرراء العمليرات بررين القساعرات التشررغيلية علرى اسراس تجررار  كمرا لررو أنيرا مر  سرررف االر م م لماليرة الموحردةا
فري  مرن مجمروع إيررادات المجموعرة %11إيرادات من الصفقات المنعقدة مر  عميرل واحرد أو سررف مقابرل تعرادل أو تفروق 

ت والررربح وبعرررض الموجرررودات والمسلوبررات المحرررددة الخاصرررة الجرردول اآلتررري يبررين معلومرررات اإليررررادام 2115أو  2111
 بقساعات المجموعةم
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 )يتب و م المعلومات القساعية21

 
 

  تمويل األفراد السيارات العقارات التأمين المجموع

           
2115 6132 2115 6132 2115 6132 2115 6132 2115 6132  

           

 إيراد التشغيل 29,121 21,442 1,159 1,141 1,119 2,519 1,119 1,191 41,191 14,191

411 191 222 214 - - 159 411 91 14 

إيرادات 
القساعات 

 البينية

(14,514) 

 

 و11,211) (9,111) 5,211)) (5,594) و491) (221) و411) (411) و11,459)
مصروفات 

 التشغيل

 (1,945) (2,925) و192) (19) - - - - (4,121) (2,914)

مخصح 
انخفاض، 
 صافي

 اإلستردادات

 (603) (159) و331) (361) و199) (322) - - و191) (620)

        
مصاريف 
 القساعات
 البينية

 أرباح السنة 36,616 12,244 3,016 2,112 6,266 2,191 3,121 1,111 32,231 11,419

           
الموجودات           

 )المطلوبات(

1,119 2,111 219 320 29 194 511 544 911 1,419 
النقد وأرصدة 
 لدى البنوك

211,112 211,121 - - - - 199 241 229,914 219,991 

قروض 
وسلفيات 
 للعمتء

9,111 9,142 149 511 4 22 1,411 1,914 - 119 
.م. تجارية 

 وأخرىمدينة 

 11,111 1,151 و9,192) (521) و9,299) (9,219) 1,115 2,111 - -

أرصدة 
الشركات 
 التابعة

 المخزون - - 21,114 24,111 12,592 11,911 - - 15,591 11,114

1,111 1,154 - - 1,111 1,154 - - - - 
عقارات 
 استامارية

19,959 24,424 - - - - 15,251 11,115 4,112 1,199 
عقارات 
 ومعدات

 أصول أخرى 519 129 2,199 1,111 - - - - 2,141 1,911

 و1,111) (1,411) - - - - - - و1,111) (1,411)
سحوبات على 

 المكشوف

 و9,192) (9,911) و5,129) (11,941) و51) (919) و291) (451) و15,111) (22,155)
.م. تجارية 
 دائنة  وأخرى

 سندات دين و19,929) (19,111) - - - - - - و19,929) (19,111)
 قروض ألجل و111,491) (121,111) و2,121) (1,144) - - - - و111,214)  (129,945)

 حقوق الملكية (06,123) (11,521) (16,266) (11,919) (33,636) (9,999) (1,062) (1,111) (366,621) (111,421)

           

5,124 0,232 - - - - 1,199 6,223 1,111 1,112 
مصروفات 

 رأسمالية

2,444 6,320 - - - - 2,251 3,210 191 661 

 
استهالك 
العقارات 
 والمعدات
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       والزميلة الصلة ذات األطراف مع المعامالت. 63

 للشرروس وفقرا ترت. الشرركة إدارة مجلرس أعضراء لسريسرة أحرد الخاضرعين المروردين او األسرراف مر  التجاريرة المعرامتت
  المعتادةم التجارية

 
 2115  6132 المساهمين:

    ديسمبر  13كما في 
 11,949  21,911 وض ألجل قر

 1,411  1,111 سحوبات على المكشوف

 911  991 أرصدة البنوك 

    

    ديسمبر  13في للسنة المالية المنتهية 

 1,511  1,191 فوائد مدفوعة 

 
 أعضاء اإلدارة العليا

 المعامتت م  أعضاء اإلدارة العليا

صتحيات والمسئوليات للتخسيس والتوجي  ومراقبة أعمرال المجموعرةم يترألف أعضاء اإلدارة العليا ه. األشخاح ال.ين لي. ال
، والمردراء والنوا  األوائرل للررئيس ساق. اإلدارة العليا من أعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس التنفي. ، ورئيس الشئون المالية

 العامونم 
 

 6132  2115 
    ديسمبر 13في للسنة المالية المنتهية 

 1,141  1,194 ناف  المو فين قصيرة األجل الروات  وم

 511  521 مكافحت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعا  حضور االجتماعات 

 15  19 مستحقات بساقات االئتمان

 
األسراف .ات الصلة في مخصصات انخفاض األرصدة المستحقة ختل الفترة فيما يتعلق بالمعامتت م  ل. تسجل خسائر 

 محدد لخسائر المخصصات لررصدة م  األسراف .ات الصلة نياية العا.م ول. يت. تخصيح مخصح 
 

 . تكاليف المنافع التأمينية66

             دينرار بحرينري  194مبلرغ  2111 سرنة البحررينيين برالمو فين الخاصرة االشرتراكات فري  المجموعرة مسراهمات بلغرت
 2111ديسرمبر  11 تأمينية المتعلقة برالمو فين األجانر  فريمخصح تكاليف المناف  ال بلغ دينار بحرينيوم  115: 2115)

ديسررمبر  11مو فرراً فرري  141 دينررار بحرينرريو وكرران عرردد مررو في المجمررـوعة1,111: 2115بحرينرري ) دينررار   911مبلررغ 
 وم151: 2115) 2111

                 بحرينرررري دينرررار 1,199بلغرررت مسلوبرررات المجموعرررة المتعلقرررة بخسرررة التررروفير للمرررو فين  2111ديسرررمبر  11كمرررا فررري 
 دينار بحرينيوم 1,141: 2115)

 
 السهم على . العائد61

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

 6132  2115 
    

 11,419  19,911 ربح السنة

    
 111,141  111,141 فوالالمتوسس الموزون لعدد أسي. حقوق المليكة )باآل

    
 فلس  119  فلس 366 على السي. الواحداألساسي العائد   

أدوات مخفضرة محتملرة  على السري. الواحرد فالشرركة ال تملرك أيرةاألساسي العائد المخفض على السي. الواحد هو نفس  العائد 
 وتؤد  إلى تخفيض العائد على السي.م
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 القائمة. االلتزامات 66

دينرار  11,191 بلغرتمفتوحة ختل العمل االعتياد  ومبالغ غير مستخدمة  اعتماداتيوجد لدى المجموعة بتاريخ المركز المالي 
: 2115)دينرار بحرينري  21,111بمبلرغ لزبرائن ل احرةمتئتمانيرة إتسرييتت  خسروسو  دينار بحرينريو 11,141: 2115)بحريني 
  دينار بحرينيوم14,911

 
 م2111ديسمبر  11دينار بحريني كما في  129التزا. رأسمال المجموعة لبناء مكت  الشركة الجديد بلغ 
 
 

  . التخصيصات المقترحة66
 

صات لموافقة المساهمين في اجتماع م تخض  ه.ة التخصي2111اقتر  اعضاء مجلس االدارة التخصيصات التالية لعا. 
 العمومية السنو : الجمعية

 

2115  6132  

    

 أربا  مقتر  توزيعيا على المساهمين 9,151  1,251
 التبرعات 111  111

 االحتياسي العا. 1,511  1,511
    

9,151  2,260  

 
 

 . أرقام المقارنة62

إعرادة إن إلعساء مقارنة عادلة م  عرض السنة الحاليةم كلما دعت الضرورة  المماالة ت. إعادة تصنيف بعض أرقا. المقارنة
  محقوق المساهمينالمعلنة سابقاً أو  التصنيف ل. تؤار على األربا 

 
 


