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

    د المختصربيان الدخل الشامل الموح
 بآالف الدنانير البحرينية                                          6302  سبتمبر  03 المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

  المنتهية للتسعة أشهر  المنتهية للثالثة أشهر

  سبتمبر 03 سبتمبر 33  سبتمبر 03 سبتمبر 33
2315 
 )مراجعة(

6302 
 )مراجعة(

 2315 
 )مراجعة(

6302 
 )مراجعة(

 

      
 ربح الفترة 01.220 136341  2.602 46521

      
 خراآلشامل الالدخل      
 للربح أو الخسارة  الحقا البنود التي يمكن إعادة تصنيفها     

 التدفقات تحوط احتياطي على العادلة القيمة ربح (/خسارة)     

 النقدية (723) (421)  551 (456)

      
 للفترةشامل الدخل الإجمالي  00.103 126628  2.122 46365

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .11إلى  2على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 



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

    المختصر الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 انير البحرينيةبآالف الدن                                                                                                                  6302  سبتمبر  03 المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

 
 
 

مجموع حقوق 
 الملكية

     احتياطي   
     تحوط   

  رأس أسهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي أرباح

 )مراجعة( 6302سبتمبر  03 المال خزينة قانوني* النقدية التبرعات عام مستبقاة

         
   6302يناير  0كما في         

 )بموافقة المساهمين(: 6302 لسنةتخصيصات  166335 (511) 336542 (224) 814 236253 416332 1116423
  تبرعات معلنة - - - - - 333 - (333) -

 أرباح أسهم مدفوعة للمساهين - - - - - - - (76251) (76251)
  المحول لالحتياطي العام - - - - - - 16533 (16533) -

 
 
 

         

 6302الرصيد بعد تخصيصات  02.002 (211) 00.216 (661) 0.001 60.123 06.620 031.021

         
 فترةالدخل الشامل لل        

 فترةربح ال - - - - - - 146653 146653
 الدخل الشامل اآلخر        

 تحوط التدفقات النقدية احتياطي على القيمة العادلةخسائر  - - - - (723) - - - (723)

         
  فترةمجموع الدخل الشامل لل  - - - (160) - - 01.220 00.103

         
 تبرعات مدفوعة  - - - - (242) - - (242)

         
 6302 سبتمبر 03في كما  02.002 (211) 00.216 (111) 716 60.123 12.131 001.721

 
 
 .دينار بحريني 256212يحتوي على عالوة إصدار أسهم بقيمة * 
 

 .11إلى  2على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية ل تشتم



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

    المختصر التغيرات في حقوق الملكية الموحد بيان
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                             (يتبع) 6302 سبتمبر 03المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

 
 
 

مجموع حقوق 
 الملكية

     ياحتياط   
     تحوط   

  رأس أسهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي أرباح

 )مراجعة( 2315سبتمبر  33 المال خزينة قانوني* النقدية التبرعات عام مستبقاة

         
 2315يناير  1كما في  166335 (511) 336542 (553) 818 186753 326144 1316317

 )بموافقة المساهمين(: 2314 لسنةتخصيصات         
  تبرعات معلنة - - - - - 333 - (333) -

 أرباح أسهم مدفوعة للمساهين - - - - - - - (76251) (76251)
  المحول لالحتياطي العام - - - - - - 16533 (16533) -

 
 
 

         

 2314 الرصيد بعد تخصيصات 166335 (511) 336542 (553) 16118 236253 236813 146366

         
 فترةالدخل الشامل لل        

 فترةربح ال - - - - - - 136341 136341
 الدخل الشامل اآلخر        

 تحوط التدفقات النقدية احتياطي على القيمة العادلة خسائر - - - - (421) - - - (421)

         
  فترةمجموع الدخل الشامل لل  - - - (421) - - 136341 126628

         
 تبرعات مدفوعة  - - - - (363) - - (363)

         
 2315 سبتمبر 33في كما  166335 (511) 336542 (174) 838 236253 366142 1366334

 
 

 .دينار بحريني 256212* يحتوي على عالوة إصدار أسهم بقيمة 
 

 .11إلى  2لصفحات من على االمختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 



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

     المختصر الموحد لماليةبيان التدفقات ا
 الدنانير البحرينية بآالف                                            6302 سبتمبر 03المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

 سبتمبر 33
2315 
 )مراجعة(

 سبتمبر 03 
6302 

 )مراجعة(

  

 أنشطة العمليات    
 أخرى ائتمانية وايصاالت مستلمة وفوائد مسددة قروض   1616118  1366267
 المستلم من بيع المركبات  476432  546136

 عموالت تأمين مستلمة  16356  663
 من بيع مخزون األراضي مالمستل  76315  46424
 ايجارات مستلمة  511  533

 قروض وسلفيات ممنوحة   (1716635)  (1436628)
  لموردينمدفوعات ل   (426134)  (436167)
 المصروفات التشغيليةمدفوعات    (116782)   (116357)

 مشتريات مخزون األراضيمدفوعات    (16133)  (53)
 لس اإلدارة المدفوعةمكافأة مج   (353)  (325)

 فوائد مدفوعة   (66245)  (46543)

     
 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات  (02.301)  (46383)

     
 نشطة االستثمارأ    

 مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات  (46362)  (46713)
 شراء عقارات استثمارية  (16371)  (16812)

 مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات  413  715

 مبالغ مستلمة من بيع عقارات استثمارية  -  16333

     
 دمة في أنشطة االستثمارخصافي التدفقات النقدية المست  (2.067)  (46513)

     
 نشطة التمويلأ    
     

 صافي قروض ألجل مستلمة  326136  156533
 أرباح أسهم مدفوعة  (76243)  (76241)

 تبرعات مدفوعة  (242)  (363)

     
 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل  61.220  76132

     
 حكمه في وما النقد في (النقص/(الزيادة صافي  0.672  (741)

     
 يناير  1النقد وما في حكمه في   (158)  16226

     
 سبتمبر 03ما في حكمه في النقد و  0.067  485

 

 يتكون النقد وما في حكمه من :    
 النقد وأرصدة لدى البنوك  56311  26236

 :ناقصا    
 النقد المقيد  (224)   (313)

 سحوبات على المكشوف  (16151)  (16328)

     
485  0.067   

 
 

 .11إلى  2صفحات من على الالمختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 



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

     المختصرة المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 آالف الدنانير البحرينيةب                                       6302 سبتمبر 03المنتهية في  للتسعة أشهر

 
   .   التأسيس والنشاط0

 الشركة مسجلة في مملكة البحرين. تقوم عامة مساهمة لشركة"( هي شركةاالتجارية )ش.م.ب( )" للتسهيالت البحرين شركة
على ترخيص من قبل  2335 يونيو 26بتاريخ  حصلت الشركة وقداألجل.  وطويلة ومتوسطة قصيرة قروض بمنح

 المختصرة  الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماترين المركزي للعمل كمؤسسة مالية وخاضعة إلشرافه. تشتمل مصرف البح
ـ يشار إليها مجتمعة بو)لها المالية للشركة والشركات التابعة  المعلوماتعلى  2316 سبتمبر 33المنتهية في  للتسعة أشهر

 المجموعة"(."
 
 أسس إعداد البيانات.   6

 ن االلتزامأ(   بيا

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) الخاص بالمعلومات  –( 34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقا
المالية المرحلية، والذي يجيز عرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بصورة مختصرة. ال تشمل المعلومات المالية 

على كل المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ويجب قراءتها بالتزامن مع البيانات المرحلية الموحدة المختصرة 
وبالرغم من ذلك، تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير  .2315ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

ي للمجموعة وأدائها منذ آخر بيانات مالية سنوية كما في وللسنة األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المال
 .2315ديسمبر  31المنتهية في 

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مراجعة، وليست مدققة. أرقام المقارنة لبيان المركز المالي الموحد المختصر 
. وأرقام المقارنة للبيانات 2315ديسمبر  31لسنة المنتهية في اتم استخراجها من البيانات المالية الموحدة المدققة عن 

المختصرة لبيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد المختصر والتغيرات في حقوق الملكية الموحد والتدفقات النقدية 
 سبتمبر 33 يالمنتهية ف أشهر سعةالتالموحد تم استخراجها من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المراجعة لفترة 

2315. 
 

 استخدام التقديرات واالجتهادات (   ب

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

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

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

 . 2315ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
 
 إدارة المخاطر المالية  ج(

إن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للشركة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققة 
 .2315ديسمبر  31نتهية في للسنة الم

 
 السياسات المحاسبية الهامة   .0

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

 . 2315ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
 

 الموسمية  . 4

بين شهري  تتمغالبية مبيعات السيارات إن على مدار السنة.  بشكل متساووالسلف إيرادات الفوائد من القروض تتوزع 
 بريل.أأغسطس و



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

     المختصرة  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                            6302 سبتمبر 03المنتهية في  للتسعة أشهر

     
                                                            

ديسمبر  31
2315 
 )مدققة(

سبتمبر  03 
6302 

 )مراجعة(

 .  المخزون2

 السيارات  مخزون   
 السيارات - 186471  216174
 الغيار قطع - 26111  36835

246171  216318  
    

 وقطع الغيارمخصص السيارات  (323)  (278)

246731  216378  
    

 مخزون األراضي  66732  116173
    

366674  61.173  

 
       الصلة ذات األطراف مع المعامالت.  2

ين ذالاا بنااك البحاارين الااوطنيو بنااك البحاارين والكوياتو الهيئااة العاماة للتااأمين االجتماااعيمسااهمون الرئيساايون للشااركة هاام ال
لدى الشركة المعاامالت التالياة . 2316 سبتمبر 33كما في  من رأس مال الشركة %1162و  %2363و  %3361يمتلكون 

 مع األطراف الزميلة:

 
 سبتمبر 03 

6302 
 مراجعة((

ديسمبر  31 
2315 
 )مدققة(

    

    المساهمين:

 176848  286313 قروض ألجل 

 16411  16427 سحوبات على المكشوف
 863  577 أرصدة البنوك

 

 سبتمبر 03 
6302 

 مراجعة((

سبتمبر  33 
2315 

 مراجعة((
    
    

 475  813  فوائد مكتسبة 

 
 أعضاء اإلدارة العليا

أعضاء اإلدارة العليا هم األشخاص الذين لهم الصالحيات والمسئوليات للتخطيط والتوجيه ومراقبة أعماال المجموعاة. يتاألف 
، والمادراء والناواب األوائال للارئيس س الشئون الماليةطاقم اإلدارة العليا من أعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي، ورئي

  العامون.

سبتمبر  03 
6302 

 مراجعة((

سبتمبر  33 
2315 

 مراجعة((
    

 161  16321 الرواتب ومنافع الموظفين قصيرة األجل 
 431  437 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات 

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

 ولم يتم تخصيص مخصص محدد لخسائر المخصصات لألرصدة مع األطراف ذات الصلة نهاية العام.



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

     المختصرة  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                              6302 سبتمبر 03للتسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 التخصيصات  . 1

ت توزيعاالعلى  2316مارس  22عقد بتاريخ المن العمومية السنوي في اجتماع الجمعيةتمت الموافقة من قبل المساهمين 
دينار  333دينار بحريني لالحتياطي العام، تحويل  16533والتي أثرت على هذه الفترة: تحويل  2315التالية عن سنة 

 دينار بحريني. 76251ح نقدية بحريني الحتياطي التبرعات وأربا
 

 
 المعلومات القطاعية . 7
 

  اإليرادات الربح
  المنتهية أشهر التسعة المنتهية أشهرالتسعة  المنتهية أشهر التسعة المنتهية أشهر التسعة
 سبتمبر 33في 
 2315 

 سبتمبر 03في 
6302 

 سبتمبر 33في 
 2315 

 سبتمبر 03في 
6302 

 

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

 تمويل األفراد 276333 216811 136673 86855
 المركبات 476354 546355 16257 16781
 تأمينال 16324 113 872 783

 العقارات 86531 46113 16854 16622

     
136341 01.220 826361 71.631  

 
 

بلغ  2316 سبتمبر 33موجودات ومطلوبات المجموعة تتمركز في قطاع التمويل وقطاع السيارات. كما في إن أغلب 
دينار  41,528 دينار  241,623: 2315ديسمبر  31ار بحريني )دين  516155دينار 2736884 الموجودات مجموع 

دينار بحريني   13,436و دينار بحريني  2116418 السياراتات في قطاع التمويل وقطاع بحريني( وبلغ مجموع المطلوب
 .(دينار بحريني17,613 و بحريني دينار  174,315: 2315 ديسمبر 31)

 
 . القيمة العادلة 1

ً  ومات المالية الموحدةالمعل إعـداد تم التاريخية ما عدا األدوات المالية المشاتقة والتاي تساجل بالقيماة العادلاة.  التكلفة لقاعدة وفقا
 بتفاصايل وملماين راغباين طارفين باين باه التازام أي ساداد أو صالأ أي مبادلة الذي يمكن المبلغ تمثلللسعر  العادلة القيمة إن

ل غيابه، أفضل سوق يمكان للمجموعاة دخولاه فاي ذلاك الياوم. القيماة العادلاة ل لتزاماات أو في حاتجارية. أسس على المعاملة
 تعكس خطر عدم األداء.

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

 
تحت "القروض دينار بحريني ( 243,317 : 2315)دينار بحريني  2716743 البالغةكل الموجودات المالية تم تصنيف 

دينار 113,837 : 2315) ينار بحرينيد 2236137 والذمم المدينة" وتم قياسهم بالقيمة المطفأة. كل المطلوبات المالية بقيمة
وتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح  ا المشتقات التي تم قياسها بالقيمة العادلةبحريني( تم قياسهم بالقيمة المطفأة فيماعد

 .أو الخسارة
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام التسلسل الهرمي التالي والذي يعكس أهمية األدوات المستخدمة 

 ياس.في عملية الق
 

 : األسعار المسعرة ) غير المعدلة( في سوق نشط لألصول والمطلوبات المماثلة.0المستوى 
 
 



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

 
     رةالمختص  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 

 بآالف الدنانير البحرينية                                              6302 سبتمبر 03للتسعة أشهر المنتهية في 
 
 )يتبع(. القيمة العادلة 1

 
: تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة مثل األسعار أو غير مباشرة مستمدة من األسعار.  6المستوى 

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

 
هذه الفئة على أدوات تم استخدام تقنيات تقييم غير مبنية  تقنيات باستخدام مدخالت ال يمكن رصدها وتتكون:  0المستوى 

 على مدخالت ال يمكن رصدها.
 

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

 من التسلسل الهرمي. 2المجموعة للمشتقات يصنف تحت المستوى 
 

  القيمة العادلةالغير مقاسة بب( الموجودات والمطلوبات المالية 
ال تقاس بالقيمة العادلة ويحللها من مستوى في التسلسل الهرمي للقيمة التي وات المالية يحدد الجدول التالي القيمة العادلة لألد
 :لقيمة العادلة لالعادلة التي يتم تصنيفها في كل قياس 

 

  )مراجعة( 6302 سبتمبر 03     0المستوى  6المستوى  0المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية
      

 قروض وسلفيات مقدمة للعمالء - - 2656318 2656318 2656318
 قروض بنكية ألجل - 1616628 - 1616628 1616628
 سندات صادرة - 316816 - 316816 316816

 

 

  1المستوى  2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية
 )مدققة( 2315ديسمبر  31     
      

 يات مقدمة للعمالءقروض وسلف - - 2336362 2336362 2336362
 قروض بنكية ألجل - 1216845 - 1216845 1216845
 سندات صادرة - 316766 - 316766 316766

 
 

سعر الفائدة على محفظة القروض يتماشى مع أسعار السوق الحالية متوسط  فإنقروض والسلفيات المقدمة للعمالء، لل بالنسبة
من المتوقع أن القيمة  وتكاليف االنخفاض في القيمةفي التعديالت لمخاطر الدفع المسبق مماثلة، وبالتالي بعد النظر التسهيالت لل

 لقيمة العادلة لهذه األصول. ا جوهريا عن كون مختلفةتالدفترية لن 
 
 لكافة العادلة القيم .عائمة فائدة بمعدالت ترتبط هاألنلها  الدفترية القيمة باتقريتساوي  صادرةال والسندات للقروض العادلة القيمة

القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى تقارب قيمها  .األجل قصيرةالنها  نظرا الدفترية قيمها تقارب األخرى المالية األدوات

 قصيرة األجل.وذلك لكونها  الدفترية

 
 . أرقام المقارنة03

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

 


