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

    د المختصربيان الدخل الشامل الموح
 بآالف الدنانير البحرينية                                            7132 مارس   13 لثالثة أشهر المنتهية في ل

 
 

 مارس 31
2116 

 مارس 13 
7132 

  

   )مراجعة(  )مراجعة(

     
 ربح الفترة  5.344  4,467

     
 خراآلشامل الالدخل     

 للربح أو الخسارة  الحقا البنود التي يمكن إعادة تصنيفها    
 احتياطي تحوط التدفقات النقديةالقيمة العادلة على  )خسارة( ربح /  113  (378)

     
 للفترةالدخل الشامل إجمالي   5.222  3,483

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .12إلى  2على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 



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

    المختصر الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                    7132 مارس   13 للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 مجموع

 حقوق

  رأس المال بقاةتاطيات واألرباح المساالحتي

     احتياطي   
     تحوط    الملكية
  رأس أسهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي أرباح 
                            )مراجعة(  7132 المال خزينة قانوني* النقدية التبرعات عام مستبقاة 

         
  2117يناير  1كما في  162335 (533) 33,542 313 731 218751 528161 1248233

 )بموافقة المساهمين(: 2116تخصيصات         
  تبرعات معلنة - - - - - 311 - (311) -

 أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين - - - - - - - (8,157) (8,157)
  المحول لالحتياطي العام - - - - - - 18511 (18511) -

 
 
 

 7133الرصيد بعد تخصيصات  33,115 (522) 11,557 131 3.123 71.751 57.115 333.713

         
 فترةالدخل الشامل لل        

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

 تحوط التدفقات النقدية احتياطيصافي التغيرات في  - - - - 113 - - - 113
         

 فترةمجموع الدخل الشامل لل  - - - 577 - - 59344 59222

 تبرعات مدفوعة  - - - - (33) - - (33)

         
 7132 مارس 13في كما  33,115 (522) 11,557 577 227 71.751 53.227 371.215

 
 .دينار بحريني 25,232 حتوي على عالوة إصدار أسهم بقيمةي* 
 

 .12إلى  2على الصفحات من المختصرة  موحدةالالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 



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

    المختصر دبيان التغيرات في حقوق الملكية الموح
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                              (يتبع) 7132 مارس 13للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 
 
 
 
 

 مجموع
 حقوق
 الملكية

  الرأس الم بقاةتاالحتياطيات واألرباح المس

    احتياطيات أخرى  

     احتياطي   
     تحوط   

  رأس أسهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي أرباح

                              )مراجعة( 2116 المال خزينة قانوني* النقدية التبرعات عام مستبقاة

         
  2116يناير  1كما في  16,335 (533) 33,542 (224) 814 21,251 41,312 111,421

 )بموافقة المساهمين(: 2115 لسنةتخصيصات         
  تبرعات معلنة - - - - - 311 - (311) -

 أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين - - - - - - - (7,251) (7,251)
  المحول لالحتياطي العام - - - - - - 1,511 (1,511) -

 
 
 

         

 2115الرصيد بعد تخصيصات  16,335 (533) 33,542 (224) 1,114 21,751 32,251 114,163

         
 فترةالدخل الشامل لل        

 فترةربح ال - - - - - - 4,467 4,467
 الدخل الشامل اآلخر        

 تحوط التدفقات النقدية احتياطيصافي التغيرات في  - - - - (378) - - - (378)
         

  فترةمجموع الدخل الشامل لل  - - - (378) - - 4,467 3,483

         
 تبرعات مدفوعة  - - - - (4) - - (4)

         
 2116مارس  31في كما  16,335 (533) 33,542 (12212) 1,111 21,751 36,718 117,654

 
 .دينار بحريني 25,232 حتوي على عالوة إصدار أسهم بقيمة* ي
 
 

 .12إلى  2على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية لومات المالية المعتشتمل 



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

     المختصر الموحد لماليةبيان التدفقات ا
 بآالف الدنانير البحرينية                                              7132 مارس 13للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

مارس  31
2116 

 )مراجعة(

مارس  13 
7132 

 )مراجعة(

  

 أنشطة العمليات    
 وايصاالت ائتمانية أخرىقروض مسددة وفوائد مستلمة   688178  52,614
 المستلم من بيع المركبات  142138  14,843

 ت تأمين مستلمةعموال  234  376
 من بيع مخزون األراضي المستلم  618  1,136

 ايجارات مستلمة  138  163
 قروض وسلفيات ممنوحة للعمالء  (618462)  (55,534)
 مدفوعات لموردي المركبات    (72652)  (17,383)
 المصروفات التشغيليةمدفوعات   (48715)  (4,372)
 ات مخزون األراضيمشتريمدفوعات   (156)  (1,117)

 مكافأة مجلس اإلدارة المدفوعة  -  (351)
 فوائد مدفوعة  (28261)  (1,576)

     
 أنشطة العمليات (المستخدمة فيالناتجة من / )صافي التدفقات النقدية   2.343  (11,216)

     
 نشطة االستثمارأ    

 عداتمصروفات رأسمالية لشراء عقارات وم  (18357)  (1,264)
 االضافة الى العقارات االستثمارية   (48)  -

 مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات  146  172

     

 دمة في أنشطة االستثمارخصافي التدفقات النقدية المست  (3.752)  (1,132)

     
 نشطة التمويلأ    

 صافي ،مستلمة)مدفوعة( /  قروض ألجل  (48331)  11,237
 أرباح أسهم مدفوعة  (3)  (13)
 تبرعات مدفوعة  (33)  (4)

     
 الناتجة من أنشطة التمويل )المستخدمة في( / صافي التدفقات النقدية  (5.527)  11,214

     
 في النقد وما في حكمه (النقص) الزيادة / صافي  3.511  (2,134)

     
 يناير  1النقد وما في حكمه في   317  (158)

     
 مارس 13النقد وما في حكمه في   7.152  (2,252)

 يتكون النقد وما في حكمه من :    
 النقد وأرصدة لدى البنوك  38583  1,333

 ناقصا:    
 النقد المقيد  (431)  (374)

 سحوبات على المكشوف  (751)  (3,817)

     
(2,252)  7.152   

 
 

 .12إلى  2على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية المعلومات المالية تشتمل 



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

     المختصرة المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                       7132 مارس 13للثالثة أشهر المنتهية في 

 
   .   التأسيس والنشاط3

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

 المختصرة  الموحدةالمرحلية المالية  المعلوماتمصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية وخاضعة إلشرافه. تشتمل 
ويشار إليها مجتمعة بـ المالية للشركة والشركات التابعة لها ) المعلوماتعلى  2117مارس  31المنتهية في  أشهر ثالثةلل
 المجموعة"(."

 
 داد البياناتأسس إع.   7

 أ(   بيان االلتزام

ً 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 

لية الموحدة المختصرة على كل المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ويجب قراءتها بالتزامن مع البيانات المرح
وبالرغم من ذلك، تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير  .2116ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

غيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذ آخر بيانات مالية سنوية كما في وللسنة األحداث والمعامالت الهامة لفهم الت
 .2116ديسمبر  31المنتهية في 

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مراجعة، وليست مدققة. أرقام المقارنة لبيان المركز المالي الموحد المختصر 
. وأرقام المقارنة للبيانات 2116ديسمبر  31السنة المنتهية في الموحدة المدققة عن  تم استخراجها من البيانات المالية

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

2116. 
 

 (    استخدام التقديرات واالجتهاداتب

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

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

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

 . 2116ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
 
 إدارة المخاطر المالية  ج(

دة المدققة إن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للشركة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموح
 .2116ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 السياسات المحاسبية الهامة.   1

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

 . 2116ديسمبر  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



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

     المختصرة  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                              7132 مارس 13للثالثة أشهر المنتهية في 

                                                                 

ديسمبر  31
2116 
 )مدققة(

مارس  13 
7132 

 )مراجعة(

 .  المخزون5

 السيارات  مخزون   
 السيارات - 138311  218114
 الغيار قطع - 38415  38341

 مخزون األراضي 128385  128532

    
358346  358631  

 وقطع الغيارمخصص السيارات  (354)  (351)

    
358536  15.113  

 
 )للسيارات وقطع الغيار(حركة المخصصات    

2116  7132  

    
 يناير  1كما في  351  278
 فترةالمحمل للصافي  16  73

 المشطوبات (12)  (7)

    
 نهاية الفترةفي  155  351

  
       الصلة ذات األطراف مع المعامالت.  3

الااذين  بنااك البحاارين الااوطنيو بنااك البحاارين والكوياتو الهيئااة العاماة للتااأمين االجتماااعيالمسااهمون الرئيساايون للشااركة هاام 
. لادى الشاركة المعاامالت التالياة 2117مارس  31من رأس مال الشركة كما في  %1182و  %2381و  %3183يمتلكون 

 مع األطراف الزميلة:

 
 مارس 13 

7132 
 (مراجعة(

 ديسمبر 31 
2116 
 )مدققة(

    المساهمين:

 278811  31,851 قروض ألجل 

 18173  751 سحوبات على المكشوف
 833  748 أرصدة البنوك

 

مارس  13 
7132 

 مراجعة((

مارس  31 
2116 

 (راجعة)م
    

 181  375  فوائد مكتسبة       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

     المختصرة  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية                                               7132 مارس 13للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )يتبع( الصلة ذات فاألطرا مع المعامالت.  3
 

 أعضاء اإلدارة العليا
 المعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا

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

  العامون.
 

مارس  13 
7132 

 مراجعة((

مارس  31 
2116 

 مراجعة((
    

 281  325 الرواتب ومنافع الموظفين قصيرة األجل 
 136  143 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات 

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

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

 التخصيصات  . 2

توزيعات الى عل 2117مارس  28المنعقد بتاريخ  العمومية السنوي في اجتماع الجمعيةتمت الموافقة من قبل المساهمين 
دينار  311دينار بحريني لالحتياطي العام، تحويل  18511والتي أثرت على هذه الفترة: تحويل  2116التالية عن سنة 

 دينار بحريني. 82157بحريني الحتياطي التبرعات وأرباح نقدية 

 
 المعلومات القطاعية . 4

  اإليرادات الربح
 الثالثة أشهر 

 المنتهية
الثالثة أشهر 

 نتهيةالم
الثالثة أشهر  الثالثة أشهر المنتهية

 المنتهية
 

مارس  31في 
2115 

مارس  13في 
7132 

مارس  31في 
2116 

مارس  13في 
7132 

 

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

 تمويل األفراد 118174 88455 38316 3,412
 المركبات 132233 14,175 533 284
 نتأميال 248 344 113 233
 العقارات 721 2,185 61 488

     
4,467 5.344 258153 759557  

 
بلغ  2117مارس  31موجودات ومطلوبات المجموعة تتمركز في قطاع التمويل وقطاع السيارات. كما في إن أغلب 

يني دينار بحر273,323 : 2116ديسمبر  31دينار بحريني ) 51,583دينار بحريني و  283,483 مجموع الموجودات 
 12,355دينار بحريني  221,211دينار بحريني( وبلغ مجموع المطلويات في قطاع التمويل وقطاع السيارات  51,876و 

 .دينار بحريني( 8,152ديناربحريني  و  218,175: 2116ديسمبر  31دينار بحريني )
 
 . القيمة العادلة 2

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

ذلاك الياوم. القيماة العادلاة لالتزاماات  أو في حال غيابه، أفضل سوق يمكان للمجموعاة دخولاه فايتجارية. أسس على المعاملة
 تعكس خطر عدم األداء.



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

 
     المختصرة  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 

 بآالف الدنانير البحرينية                                                7132 مارس 13ي للثالثة أشهر المنتهية ف
 
 )يتبع(. القيمة العادلة 3

 

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

 
تحت "القروض ( دينار بحريني281,181 : 2116)دينار بحريني  284,161 البالغةكل الموجودات المالية تم تصنيف 

دينار   223,336 : 2116) ينار بحرينيد  231,441والذمم المدينة" وتم قياسهم بالقيمة المطفأة. كل المطلوبات المالية بقيمة
وتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح  ة المطفأة فيماعدا المشتقات التي تم قياسها بالقيمة العادلةبحريني( تم قياسهم بالقيم

 .أو الخسارة
 

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

 في عملية القياس.
 

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

: تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة مثل األسعار أو غير مباشرة مستمدة من األسعار.  7المستوى 
ر السوق في أسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار المسعرة ألدوات مماثلة في وتتضمن هذه الفئة على أدوات تم تقييمها بسع

 أسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرى، حيث جميع المدخالت المهمة يمكن رصدها من معلومات السوق.
 

تقييم غير مبنية تقنيات باستخدام مدخالت ال يمكن رصدها وتتكون هذه الفئة على أدوات تم استخدام تقنيات :  1المستوى 
 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 لحاليةا السوق ظروف مراعاة مع المركز المالي تاريخ في

 من التسلسل الهرمي. 2المجموعة للمشتقات يصنف تحت المستوى 
 

  القيمة العادلةالغير مقاسة بب( الموجودات والمطلوبات المالية 
ة ويحللها من مستوى في التسلسل الهرمي للقيمة ال تقاس بالقيمة العادلالتي يحدد الجدول التالي القيمة العادلة لألدوات المالية 

 :لقيمة العادلة لالعادلة التي يتم تصنيفها في كل قياس 
 

  )مراجعة( 7132مارس  13     3المستوى  7المستوى  1المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية
      

 قروض وسلفيات مقدمة للعمالء - - 2728623 2728623 2728623
 قروض بنكية ألجل - 1658822 - 1658822 1658822
 سندات صادرة - 338846 - 338846 338846

 

 

  1المستوى  2المستوى  3المستوى  القيمة العادلة القيمة الدفترية
 )مدققة( 2116ديسمبر  31     
      

 قروض وسلفيات مقدمة للعمالء - - 2718126 2718126 2718126
 قروض بنكية ألجل - 1718214 - 1718214 1718214
 سندات صادرة - 338823 - 338823 338823
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     المختصرة  المعلومات المالية الموحدةايضاحات حول 

 بآالف الدنانير البحرينية                                                7132 مارس 13تهية في للثالثة أشهر المن
 
 )يتبع(. القيمة العادلة 3
 

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

 لقيمة العادلة لهذه األصول. ا جوهريا عن كون مختلفةتالدفترية لن 
 
 لكافة العادلة القيم .عائمة دةفائ 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 المقارنة31

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

 
 


