
التقــــــريــــــر
٢٠٢١السنـــوي

 با�مـــــــــــــــل والتفـــــــــــــاني
نتجـــــاوز التحــــديات



 تأسست شركة البحرين
 للتسهيالت التجارية في  29

 أغسطس 1983 كشركة مقفلة وفقًا
 لنصوص قانون الشركات التجارية رقم

 28 لسنة 1975 برأسمال مصرح به ١٠.٠٠٠.٠٠٠
 دينار بحريني )عشرة ماليين دينار بحريني(
 ورأسمال صادر ٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار بحريني )خمسة

 ماليين دينار بحريني( وذلك لغرض العمل كشركة
 تمويل متخصصة في البحرين. وفي شهر أبريل 1993 ،

لت الشركة كشركة مساهمة عامة. وبمناسبة صدور قرار  ُسجِّ
 الجمعية العامة غير العادية في 10 مارس 2003 ، تم تعديل عقد

 التأسيس والنظام األساسي للشركة بما يتوافق و أحكام قانون
 الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ٢١ لسنة 2001 ، كما

أصبحت الشركة غير محددة المّدة برأسمال مصرح به ٥٠.٠٠٠.٠٠٠
دينار بحريني ورأسمال صادر ٢٠.٤١٨.٧٥٠ دينار بحريني.

وبدءًا من 26 يونيو 2005 ، حصلت الشركة على ترخيص من مصرف البحرين المركزي 
للعمل كمؤسسة مالية خاضعة إلشرافه. 

الرؤية والرسالة

المؤشرات المالية

مجلس اإلدارة

الحوكمة اإلدارية

أعضاء اإلدارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي للشركة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

تقرير اإلدارة عن عمليات الشركة

تقرير المسؤولية المجتمعية

معلومات عامة

القوائم المالية الموحدة

معلومات إضافية غير مدققة لتأثير جائحة كورونا
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28
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36

40

46

47

97

المحتوى

قامت المجموعة في عام 2017 بتأسيس 
شركة التسهيالت لتأجير السيارات  ذ.م.م. 

لمزاولة نشاط تأجير السيارات.

قطاع التأمين
تم تدشين شركة التسهيالت لخدمات التأمين ذ.م.م. في 

عام 1997 كشركة وسيطة تقدم تشكيلة واسعة من منتجات 
وخدمات التأمين، تشمل هذه الخدمات التأمين على السيارات، 

والمنازل، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، وتأمين السفر.

قطاع العقارات
تأسست شركة التسهيالت للخدمات العقارية ذ.م.م. في عام 2002 ، حيث 
تقوم بشراء, وبيع, وتسويق, وتقديم خدمات التثمين, والتأجير لألراضي

والعقارات في مناطق مختلفة من مملكة البحرين.

التمويل االستهالكي
يتمثل عمل تسهيالت البحرين الرئيسي في تقديم التمويل 

االستهالكي القصير، والمتوسط والطويل األجل لألشخاص القاطنين في 
مملكة البحرين . وتتضمن أنواع التمويالت: تمويل السيارات، التمويل 

الشخصي، والتمويل العقاري، شيكات مخصومة، تمويل الشركات 
وبطاقات ااإلئتمان.

قطاع السيارات
الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م والتي تأسست في ١٩٨٨. هي إحدى 
الشركات الرائدة في مملكة البحرين في مجال بيع وخدمات السيارات 

وقطع الغيار الخاصة بها. وتمتلك الشركة حقوق االمتياز الحصرية لوكالة 
هوندا وجنرال موتورز )شفروليه، جي ام سي، كاديالك( وشاحنات ماك 

األمريكية ) الشق  العسكري( في مملكة البحرين. كما شهد العام 2013 
تأسيس شركة التسهيالت للتجارة العامة والسيارات ذ.م.م. كشركة 
مملوكة لها بالكامل لبيع وتسويق سيارات هوندا وقطع غيارها في 

أبريل عاصمة إقليم كردستان بجمهورية العراق.

قامت المجموعة في عام 2015 بتأسيس شركة تابعة بالكامل وهي شركة 
التسهيالت للسيارات ذ.م.م. لتسويق وبيع سيارات جي أي سي موتور، 

فوتون, هافال وجريت وول في سوق مملكة البحرين. 
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 صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء

 حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين
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رؤيــتــنـا

من خـالل إيـجـاد

سنكون الشركة األكثر احترامًا،
 وإعجابًا في عيون جميع من

نقدم لهم خدماتنا.

ارتـــقـــاء
اجــتـمــاعـي

ســعــيـد
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رسـالـتـنـا

نحن شركة ديناميكية 
ومبتكرة تجسد روح 

ريادة األعمال، ونسعى 
جاهدين...

•  لنساهم في تطوير قطاعات األعمال التجارية التي نختار
العمل فيها؛  

لنكون الخيار األول لعمالئنا من خالل توفير منتجات  •
وخدمات وحلول متميزة؛  

لنكون المكان المفضل للعمل، ونبث في موظفينا الحماس  •
ليكونوا األفضل؛  

الثراء مجتمعاتنا واإلحسان لها كجار صالح؛  •
لتحقيق عوائد مالية مجزية للمساهمين.  •
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مجلس اإلدارة

عبد الرحمن يوسف فخرو
لجنــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 

قيــق  لتد ا

ــر 1989 )مســتقل  ــارًا مــن 12 نوفمب عضــٌو اعتب
واســعة  خبــرة  يمتلــك  تنفيــذي(؛  وغيــر 
ومتنوعــة تمتــد ألكثــر مــن 57 عامــً فــي مجــال 
األعمــال التجاريــة، واالســتثمار والتأميــن. عضــو 

معهــد المــدراء فــي لنــدن، 2016.

بــن  يوســف  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس   •
البحريــن )مقفلــة(،  ش.م.ب.  فخــرو  يوســف 

• شــريك فــي خدمــات يوســف فخــرو للتقنيــة 
ذ.م.م، البحريــن

• رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة التدقيق 
التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن  شــركة  فــي 

البحريــن  ش.م.ب.، 

الدكتور عبد الرحمن علي سيف
ورئيــس  اإلدارة،  مجلــس  رئيــس  نائــب 
لجنــة  رئيــس  ونائــب  التنفيذيــة،  اللجنــة 
بنــك  ممثــل   - والمكافــآت  التعيينــات 

ش.م.ب. والكويــت  البحريــن 
 

)عضــو   2016 أبريــل   24 مــن  اعتبــارًا  عضــٌو 
تنفيــذي فــي البنــك المســاهم بنــك البحريــن 
واســعة ومتنوعــة  يمتلــك خبــرة  والكويــت(؛ 
االقتصــاد،  فــي  عامــً   39 مــن  ألكثــر  تمتــد 
والخزينــة  واالســتثمار،  الماليــة  واإلدارة 
واالئتمــان؛  الدوليــة،  المصرفيــة  واألعمــال 
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد 
المتحــدة،  المملكــة  ليســتر،  جامعــة  مــن 
1992؛ ودرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد مــن 
1986؛  المتحــدة،  المملكــة  النكســتر،  جامعــة 
والدبلومــا العليــا فــي االقتصــاد مــن جامعــة 
وارويــك، المملكــة المتحــدة، 1985؛ وشــهادة 
جامعــة  مــن  االقتصــاد  فــي  البكالوريــوس 
بونــا، الهنــد، 1982. عضــو معهــد المــدراء فــي 

.2016 لنــدن، 

بنــك   - للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس   •
البحريــن  ش.م.ب.،  والكويــت  البحريــن 

ماكــس  كريــدي  إدارة  مجلــس  رئيــس   •
البحريــن )مقفلــة(،  ش.م.ب. 

• نائــب رئيس مجلــس اإلدارة، ورئيــس اللجنــة 
التعيينــات  لجنــة  رئيــس  ونائــب  التنفيذيــة، 
والمكافــآت فــي شــركة البحريــن للتســهيالت 

التجاريــة ش.م.ب.، البحريــن 
كابيتــال  اجيــال  إدارة  مجلــس  رئيــس   •
المتحــدة المملكــة  لنــدن،  ليمتــد،  منجمنــت 

رياض يوسف حسن ساتر 
مجلــس  ورئيــس  اإلدارة،  مجلــس  عضــو 
رئيــس  ونائــب  الســيارات،  شــركات  إدارة 

التنفيذيــة اللجنــة 

 31 لغايــة   2014 مــارس   18 مــن  اعتبــارًا  عضــٌو 
البنــك المســاهم  مــارس 2020 )تنفيــذي فــي 
ــن عضــٌو  بنــك البحريــن والكويــت آنــذاك(؛ ُعيِّ
 31 مــن  اعتبــارًا  ذلــك  بعــد  تنفيــذي(  )غيــر 
مــارس 2020؛ وبعــد ذلــك عضــٌو )مســتقل وغيــر 
أبريــل 2021؛  يمتلــك   01 تنفيــذي( اعتبــارًا مــن 
خبــرة واســعة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر مــن 43 
عامــً فــي األعمــال المصرفيــة والتدقيــق؛ يحمل 
جامعــة  مــن  التنفيذيــة  اإلدارة  فــي  دبلومــا 
إدارة  فــي  الماجســتير  درجــة  1996؛  البحريــن، 
المتحــدة،  المملكــة  مــن جالمورغــن،  األعمــال 
الداخلييــن  للمدققيــن  الزمالــة  شــهادة  2001؛ 
أكمــل   ،2002 المتحــدة،  الواليــات  المعتمديــن، 
متطلبــات برنامــج تطويــر القيــادات التنفيذيــة 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بجامعــة 
فرجينيــا، داردن، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
2003. عضــو معهــد المــدراء فــي لنــدن، 2016.

رئيــس  ونائــب  اإلدارة،  مجلــس  عضــو   •
البحريــن  شــركة  فــي  التنفيذيــة  اللجنــة 
البحريــن ش.م.ب.،  التجاريــة   للتســهيالت 

الســيارات  شــركات  إدارة  مجلــس  رئيــس   •
لــكل مــن الشــركة الوطنيــة للســيارات ذ.م.م.، 
وشركة التسهيالت للسيارات ذ.م.م.، وشركة 
 التســهيالت لتأجيــر الســيارات ذ.م.م.، البحريــن

التســهيالت  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس   •
لخدمــات التأميــن ذ.م.م. )TISCO(، البحريــن

للشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس   •
 الوطنيــة للســيارات ذ.م.م. )NMC(، البحريــن

لشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس   •
 التسهيالت للسيارات ذ.م.م. )TAC(، البحرين

لشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس   •
 ،)TCL( .التســهيالت لتأجيــر الســيارات ذ.م.م

يــن لبحر ا

٠٧



شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

نادر كريم المسقطي
 عضو مجلس اإلدارة ورئيس

لجنة التدقيق 
 

)مســتقل   2020 مــارس   31 مــن  اعتبــارًا  عضــٌو 
يمتلــك  محتــرف،  مصرفــي  تنفيــذي(؛  وغيــر 
مــن  ألكثــر  تمتــد  ومتنوعــة  واســعة  خبــرة 
والمتنوعــة  الواســعة  الخبــرة  مــن  عامــً   39
الماليــة،  والخدمــات  المصرفيــة،  األعمــال  فــي 
والتدقيــق،  والتجــارة  واألعمــال  واالســتثمار، 
برنامــج  متطلبــات  أكمــل  المخاطــر؛  وإدارة 
تطويــر القيــادات التنفيذيــة فــي دول مجلــس 
كليــة  فرجينيــا،  بجامعــة  الخليجــي  التعــاون 
داردن لألعمــال، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
2001؛ حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة 
األعمــال )فــي الماليــة( مــن جامعــة البحريــن، 
العمليــات  فــي  شــهادة  علــى  حاصــل  1992؛ 
ــع لســيتي  ــب التاب واالئتمــان مــن مركــز التدري
بكالوريــوس  درجــة  1983؛  اليونــان،  بنــك، 
العلــوم فــي االقتصــاد مــن جامعــة القاهــرة، 
فــي  عليــا  دراســات  ودبلــوم  1978؛  مصــر، 
التســويق مــن جامعــة البحريــن، 1990. عضــو 

.2020 لنــدن،  فــي  المــدراء  معهــد 

لجنــة  ورئيــس  اإلدارة،  مجلــس  عضــو   •
للتســهيالت  البحريــن  شــركة  فــي  التدقيــق 

البحريــن ش.م.ب.،  التجاريــة 
• عضــو مجلــس اإلدارة، وعضــو لجنــة التدقيــق 
وإدارة المخاطــر لصنــدوق احتياطــي األجيــال 
الوطنــي،  الماليــة واالقتصــاد  بــوزارة  القادمــة 

ــن البحري

إبراهيم عبد اهلل بوهندي
لجنــة  وعضــو  اإلدارة،  مجلــس  عضــو 
مجلــس  وعضــو  والمكافــآت،  التعيينــات 

الســيارات شــركات  إدارة 

عضــٌو اعتبــارًا مــن 15 مــارس 1988 لغايــة يوليــو 
بنــك  المســاهم  البنــك  فــي  )تنفيــذي   2004
ــن  ُعيِّ ذلــك  بعــد  آنــذاك(؛  والكويــت  البحريــن 
ــر  عضــٌو اعتبــارًا مــن مــارس 2007 )مســتقل وغي
ومتنوعــة  واســعة  خبــرة  يمتلــك  تنفيــذي(؛ 
األعمــال  فــي  عامــً   46 مــن  ألكثــر  تمتــد 
إدارة  ماجســتير  درجــة  يحمــل  المصرفيــة؛ 
األعمــال فــي االستشــارات اإلداريــة مــن جامعــة 
 .1999 المتحــدة،  المملكــة  هالــم،  شــيفيلد 

 .2016 لنــدن،  فــي  المــدراء  معهــد  عضــو 

لجنــة  وعضــو  اإلدارة،  مجلــس  عضــو   •
البحريــن  التعيينــات والمكافــآت فــي شــركة 
البحريــن ش.م.ب.،  التجاريــة  للتســهيالت 
• عضــو مجلــس إدارة شــركات الســيارات لــكل 
ذ.م.م.،  للســيارات  الوطنيــة  الشــركة  مــن 
ذ.م.م.،  للســيارات  التســهيالت  وشــركة 
وشــركة التســهيالت لتأجيــر الســيارات ذ.م.م.، 

البحريــن

عبد العزيز عبد اهلل عبد
العزيز األحمد

لجنــة  ورئيــس  اإلدارة،  مجلــس  عضــو 
رئيــس  ونائــب  والمكافــآت  التعيينــات 
مجلــس إدارة شــركات الســيارات، وعضــو 
اللجنــة التنفيذيــة - ممثــل بنــك البحريــن 

ش.م.ب. الوطنــي 
 

عضــٌو اعتبــارًا مــن 28 مــارس 2011 )تنفيــذي فــي 
الوطنــي(؛  البحريــن  بنــك  المســاهم  البنــك 
يمتلــك خبــرة واســعة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر 
مــن 48 عامــً فــي اإلدارة واألعمــال المصرفيــة؛ 
القيــادات  تطويــر  برنامــج  متطلبــات  أكمــل 
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  التنفيذيــة 
الواليــات  داردن،  فرجينيــا،  بجامعــة  الخليجــي 
المتحــدة األمريكيــة، 2001 – 2002. حضــر العديــد 
مجــال  فــي  والدوليــة  المحليــة  الــدورات  مــن 
اإلدارة واألعمــال التجاريــة. عضــو معهــد المــدراء 

 .2016 لنــدن،  فــي 

• رئيــس تنفيــذي – الحســابات االســتراتيجية  
فــي بنــك البحرين الوطنــي ش.م.ب.، البحرين. 
لجنــة  ورئيــس  اإلدارة،  مجلــس  عضــو   •
اللجنــة  وعضــو  والمكافــآت،  التعيينــات 
ــهيالت  ــن للتس ــركة البحري ــي ش ــة ف التنفيذي

البحريــن  ش.م.ب.،  التجاريــة 
• نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركات الســيارات 
لــكل مــن الشــركة الوطنيــة للســيارات ذ.م.م.، 
ذ.م.م.،  للســيارات  التســهيالت  وشــركة 
وشــركة التســهيالت لتأجيــر الســيارات ذ.م.م.، 

البحريــن
الصحيــة  الرعايــة   – األمنــاء  مجلــس  عضــو   •
البحريــن للصحــة،  األعلــى  بالمجلــس  األوليــة 

إنفونــاس  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو   •
بالبحريــن القابضــة 
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عبد اهلل محمد آل محمود 
لجنــة  وعضــو  اإلدارة،  مجلــس  عضــو 
ممثــل   - وااللتــزام  والمخاطــر  الحوكمــة، 
االجتماعــي،  للتأميــن  العامــة  الهيئــة 

يــن لبحر ا
 

)غيــر   2014 مــارس   18 مــن  اعتبــارًا  عضــٌو 
ومتنوعــة  واســعة  خبــرة  يمتلــك  تنفيــذي(؛ 
تمتــد ألكثــر مــن 33 عامــً فــي مجــال تقنيــة 
والشــئون  البشــرية،  والمــوارد  المعلومــات، 
التأمينيــة  والمســتحقات  والماليــة،  اإلداريــة 
وخدمــات الزبائــن؛ يحمــل دبلومــا فــي العلــوم 
اإلكتواريــة مــن مؤسســة مهنــا، قبــرص، 1998؛ 
التكنولوجيــا  إدارة  فــي  الماجســتير  درجــة 
ودرجــة  1997؛  العربــي،  الخليــج  جامعــة  مــن 
البكالوريــوس فــي علــوم اإلحصــاء مــن جامعــة 
فــي  المــدراء  معهــد  عضــو   .1988 الكويــت، 

 .2016 لنــدن، 

• المديــر التنفيذي إلدارة خدمات المشــتركين 
االجتماعــي،  للتأميــن  العامــة  الهيئــة  فــي 

البحريــن
لجنــة  وعضــو  اإلدارة،  مجلــس  عضــو   •
شــركة  فــي  وااللتــزام  والمخاطــر  الحوكمــة، 
ش.م.ب.،  التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن 

يــن لبحر ا

محمد عبداهلل عيسى 
لجنــة  ورئيــس  اإلدارة،  مجلــس  عضــو 
ونائــب  وااللتــزام،  والمخاطــر  الحوكمــة 
التدقيــق، وعضــو مجلــس  لجنــة  رئيــس 
بنــك  ممثــل   - الســيارات  شــركات  إدارة 

ش.م.ب. والكويــت  البحريــن 

عضــٌو اعتبــارًا مــن 31 مــارس 2020 )تنفيــذي فــي 
والكويــت(؛  البحريــن  بنــك  المســاهم  البنــك 
يمتلــك خبــرة واســعة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر 
وعمليــات  الماليــة  مجــال  فــي  عامــً   29 مــن 
والمحاســبة  الماليــة  والمحاســبة  الخزينــة 
اإلداريــة. خريــج جامعــة البحريــن 1992. محاســب 
قانونــي معتمــد )CPA( واليــة ديــالور، الواليــات 
المعهــد  وعضــو   ،2000 األمريكيــة  المتحــدة 
أكمــل  القانونييــن.  للمحاســبين  األمريكــي 
متطلبــات برنامــج تطويــر القيــادات التنفيذيــة 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بجامعــة 
 .2007 األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فرجينيــا، 

عضــو معهــد المــدراء فــي لنــدن، 2020.

• رئيــس تنفيــذي للمجموعــة، الرقابــة الماليــة 
والتخطيــط، بنــك البحرين والكويــت ش.م.ب.، 

البحريــن
لجنــة  رئيــس  و  اإلدارة،  مجلــس  عضــو   •
ســيكو،  بنــك  فــي  والتعيينــات  المكافــآت 

يــن لبحر ا
• عضــو مجلــس اإلدارة، رئيــس لجنــة الحوكمــة 
لجنــة  رئيــس  ونائــب  وااللتــزام،  والمخاطــر 
للتســهيالت  البحريــن  شــركة  فــي  التدقيــق 

البحريــن ش.م.ب.،  التجاريــة 
الســيارات  شــركات  إدارة  مجلــس  عضــو   •
لــكل مــن الشــركة الوطنيــة للســيارات ذ.م.م.، 
ذ.م.م.،  للســيارات  التســهيالت  وشــركة 
وشــركة التســهيالت لتأجيــر الســيارات ذ.م.م.، 

البحريــن
• عضــو مجلــس اإلدارة لنظــام حمايــة الودائــع 
مصــرف  المطلقــة،  االســتثمار  وحســابات 

البحريــن المركــزي،  البحريــن 

يوسف صالح سلطان خلف
عضــو مجلــس اإلدارة، ونائــب رئيــس لجنــة 

الحوكمــة والمخاطــر وااللتــزام
 

عضــٌو اعتبــارًا مــن شــهر أبريل 2018 )مســتقل 
الرئيــس  منصــب  شــغل  تنفيــذي(،  وغيــر 
التنفيــذي لعــدة بنــوك، يمتلــك خبــرة واســعة 
تمتــد ألكثــر مــن 41 عامــً فــي قطــاع الخدمــات 
جمعيــة  فــي  عضــو  والماليــة؛  المصرفيــة 
  )ACCA(المعتمديــن القانونييــن  المحاســبين 
منــذ 1980، ويحمــل شــهادة الدبلــوم العالــي 
فــي الدراســات التجاريــة مــن جامعــة ســالفورد 
فــي  المــدراء  معهــد  عضــو  بريطانيــا؛  فــي 

.2018 لنــدن، 

• عضــو مجلــس اإلدارة، ونائــب رئيــس لجنــة 
شــركة  فــي  وااللتــزام  والمخاطــر  الحوكمــة 
ش.م.ب.،  التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن 

لبحريــن ا
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CFA ،محمد جهاد بوكمال
اللجنــة  وعضــو  اإلدارة،  مجلــس  عضــو 
شــركات  إدارة  مجلــس  وعضــو  التنفيذيــة، 
الســيارات - ممثــل الهيئــة العامــة للتأميــن 

البحريــن االجتماعــي، 
 

عضــٌو اعتبــارًا مــن 25 ديســمبر 2018 )غيــر تنفيذي(؛ 
يمتلــك خبــرة واســعة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر مــن 13 
عامــً فــي إدارة االســتثمارات والخدمــات المصرفيــة؛ 
يحمــل درجــة البكالوريــوس )مــع مرتبــة الشــرف( 
فــي إدارة األعمــال الدوليــة مــن جامعــة ليدز ميتــرو 
المــدراء  معهــد  عضــو   .2008 بريطانيــا،  بوليتــان، 
الممثــل  علــى شــهادة  2019. حاصــل  لنــدن،  فــي 
شــهادة  يحمــل   .2011  ،)Series  7( االســتثماري 

.)CFA( المحلــل المالــي المعتمــد

فــي 15 ديســمبر 2021، وافــق مجلــس إدارة شــركة 
علــى  ش.م.ب.  التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن 
بتعييــن  والمكافــآت  التعيينــات  لجنــة  توصيــة 
الرئيــس  نائــب  منصــب  فــي  بوكمــال  الســيد 
التنفيــذي للشــركة، بعــد الحصــول علــى موافقــة 

المركــزي. البحريــن  مصــرف 

إدارة  شــركة  فــي  العامــة  االســثمارات  رئيــس   •
التابعــة  )أصــول(،  )مقفلــة(  ش.م.ب.  األصــول 
البحريــن االجتماعــي،  للتأميــن  العامــة  للهيئــة 

• عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة 
فــي شــركة دلمــون للدواجــن ش.م.ب.، البحريــن

بوكمــال  شــركة  فــي  اإلدارة  مجلــس  عضــو   •
البحريــن )مقفلــة(،  ش.م.ب.  القابضــة 

التدقيــق  لجنــة  اإلدارة ورئيــس  • عضــو مجلــس 
فــي شــركة البحريــن للمواشــي ش.م.ب.)مقفلــة(، 

البحريــن
• عضــو مجلــس اإلدارة، وعضــو اللجنــة التنفيذيــة 
التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن  شــركة  فــي 

البحريــن ش.م.ب.، 
الســيارات  شــركات  إدارة  مجلــس  عضــو   •
ذ.م.م.،  للســيارات  الوطنيــة  الشــركة  مــن  لــكل 
ذ.م.م.، وشــركة  للســيارات  التســهيالت  وشــركة 
البحريــن ذ.م.م.،  الســيارات  لتأجيــر  التســهيالت 

السيد جالل جعفر الموسوي
نائب رئيس، ســكرتير مجلس اإلدارة - شــركة 

البحرين للتســهيالت التجارية ش.م.ب.

التحــق بالشــركة فــي 2 مايــو 2007، يمتلــك خبــرة 
تراكميــة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر مــن 21 عامــً فــي 
للجمعيــات  واإلداري  المهنــي  الدعــم  تقديــم 
التابعــة،  ولجانهــا  اإلدارات،  ومجالــس  العموميــة 
ــدة متعلقــة  وأعضائهــا؛ ويقــوم بمســئوليات عدي
ذات  األمــور  مــن  وغيرهــا  الشــركات  بحوكمــة 
الصلــة علــى مســتوى شــركات المجموعــة؛ وإدارة 
الشــئون العامــة ألمانــة ســر المجموعــة تماشــيا مــع 
االشــتراطات التنظيميــة والقانونيــة كمقــرر وأميــن 
ســر محتــرف ذي خبــرة وإلمــام بالقانــون، وااللتــزام، 
المتخصصــة،  والترجمــة  الشــركات،  وحوكمــة 
والعالقــات العامــة واإلعالميــة، والصياغــة القانونية، 
والعامــة؛  والمتخصصــة  الصحفيــة،  والكتابــة 
مــن  القانــون  فــي  البكالوريــوس  درجــة  يحمــل 
جامعــة المملكــة، 2019؛ ودرجــة البكالوريــوس فــي 
اّداب اللغــة اإلنجليزيــة مســار الترجمــة مــن جامعــة 
هندســة  فــي  األولــى  والدبلــوم  2002؛  البحريــن، 
األجهــزة الدقيقــة والتحكــم مــن معهــد البحريــن 
أعمــال  إدارة  فــي  وشــهادة  1997؛  للتدريــب، 
انفورمــا  معهــد  مــن  اإلدارة  مجلــس  ســكرتارية 
العديــد  حضــر   .2013 األوســط،  للشــرق  كونكــت 
والحوكمــة،  المحاســبة،  فــي مجــال  الــدورات  مــن 
ومكافحــة غســل األمــوال، ونظــم أمــن المعلومــات 
فــي  التدريبيــة  والــدورات  الســيبراني،  واألمــن 
البيئيــة  والحوكمــة  المســتدامة،  التنميــة  مجــال 
لــدى  والحوكمــة االجتماعيــة وحوكمــة الشــركات 
معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة، 
2021. عضــو مشــارك فــي معهــد أعضــاء مجالــس 
اإلدارات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 2020. 

١٠



١١شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

الحوكمة اإلدارية

شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب هــي شــركة مرخصــة مــن مصــرف البحريــن المركــزي كـ«شــركة تمويــل« وهــي 
منظمــة بموجــب كتــاب االرشــادات والقواعــد – المجلــد ٥ تحــت تصنيــف »فئــة التراخيــص الخاصــة«، وهــي مدرجــة فــي بورصــة 
ــد 6 تنطبــق عليهــا كمشــاركة فــي أســواق المــال. وتتعلــق أحــكام  ــن وأحــكام كتــاب االرشــادات والقواعــد – المجل البحري

الحوكمــة اإلداريــة بمجلــد معاييــر الرقابــة العليــا فــي كتــاب االرشــادات والقواعــد المذكــور. 

تلتــزم شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب. بتطبيــق المعاييــر الســليمة للحوكمــة اإلداريــة، تماشــيًا مــع 
االشــتراطات القانونيــة والتنظيمــة. ويشــكل االلتــزام بأعلــى معاييــر الحوكمــة جــزًء أساســيًا فــي مزاولة الشــركة ألنشــطتها 
ــاتها،  ــة وممارس ــة اإلداري ــر الحوكم ــى معايي ــركة ألعل ــق الش ــر تطبي ــان مظاه ــزء ببي ــذا الج ــص ه ــة. يخت ــة المتنوع التجاري
ــر الحوكمــة ذاتهــا ومتطلبــات اإلفصــاح، وعلــى وجــه الخصــوص تماشــيًا مــع مبــادئ  ــب ترتبــط بمعايي ــي جوان حيــث يغط
قانــون حوكمــة الشــركات الصــادر عــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، وعلــى أحــدث االشــتراطات والقوانيــن التنظيميــة 
ــن ٥ و6  ــن المركــزي مــن كتــاب االرشــادات والقواعــد – المجلدي ــة العليــا الصــادرة عــن مصــرف البحري لمجلــد معاييــر الرقاب

ــي للشــركة. وعقــد التأســيس والنظــام األساس

أ. معلومات حول المساهمين 
يمكــن الحصــول علــى التفاصيــل المتعلقــة بــرأس مــال الشــركة 
المنــدرج   16 رقــم  إيضــاح  تحــت  األســهم  وتوزيــع  ومســاهميها 
ضمــن اإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي 31 

 2021 ديســمبر 

ب. معلومات عن مجلس اإلدارة
التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن  شــركة  إدارة  مجلــس  يتكــون 
ــى أعضــاء مســتقلين  ش.م.ب. مــن عشــرة أعضــاء؛ مقســمين إل
وغيــر تنفيذييــن وتنفيذييــن يتــم تعيينهــم وانتخابهــم لمــدة 
عقــد  أحــكام  وفــق  عضويتهــم  مــن  ويجــردون  ســنوات  ثــالث 
اإلدارة.  مجلــس  عمــل  وميثــاق  األساســي  والنظــام  التأســيس 
الشــركة مــن أعضــاء ذوي كفــاءة وخبــرة  إدارة  ويتألــف مجلــس 
مهنيــة عاليــة. وفــي ســبيل ضمــان اضطالعهــم بمســئولياتهم 
المناطــة بهــم، تتبــع الشــركة إجــراءات خاصــة تحتــوي علــى برامــج 
مكثفــة تهــدف إلــى تعريــف أعضــاء المجلــس الجــدد المعينيــن 
ــة  ــب المالي ــن بعمــل الشــركة وبخاصــة الجوان منهــم والمنتخبي
والقانونيــة. وفــي هــذا الشــأن تجــدر اإلشــارة إلــى أن تدريــب أعضــاء 
ــون مهمــات  مجلــس اإلدارة، بصفتهــم أشــخاصً أساســيين يزاول
قياديــة فــي الشــركة، يحتــل مــكان الصــدارة ضمــن ســلم أولويــات 
الشــركة، والتــي تضمــن حصــول جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة 
المســتمرة  المهنيــة  والتنميــة  للتدريــب  كافيــة  برامــج  علــى 
CPD Training بموجــب متطلبــات مجلــد القوانيــن التنظيميــة 
للتدريــب والكفــاءة المهنيــة لمصــرف البحريــن المركــزي. وبهــدف 
لجــان  اإلدارة  مجلــس  عــن  تتفــرع  مســئولياته،  ببعــض  الوفــاء 
معاونــة للمجلــس فــي إدارة أعمــال الشــركة؛ فهــي حلقــة الوصــل 
بيــن اإلدارة التنفيذيــة والمجلــس. وعلى ذلــك يضم مجلس اإلدارة 
لجنــة تنفيذيــة، ولجنــة للتدقيــق، ولجنــة للمكافــآت والتعيينــات، 
ولجنــة الحوكمــة وإدارة المخاطــر واالمتثــال ويتــم اختيــار أعضائهــا 
علــى ضــوء الخبــرة والكفــاءة المهنيــة.  ويقــوم مجلــس اإلدارة 
بمراجعــة ســنوية لتركيبــة أعضائــه وأدائــه فضــاًل عــن أداء اللجــان 

لعمــل  المرجعيــة  الشــروط  إلــى  اســتنادًا  وعملهــا  لــه  التابعــة 
إدارة  مجلــس  عضــو  كل  ومســاهمة  وكفــاءة  وأداء  منهــا  كل 
ــة عبــر اســتمارات  ــم األداء بصــورة كتابي علــى حــده. ويكــون تقيي
أعــدت خصيصــً لهــذا الغــرض حيــث يتــم رفعهــا واعتمادهــا فــي 
االجتمــاع األخيــر مــن العــام الميــالدي. وفــي المحصلــة تقــوم لجنــة 
المكافــآت والتعيينــات برفــع تقريــر شــامل نهائــي عــن التقييــم 
ــس  ــه ومجال ــس إدارة الشــركة األم ولجان الســنوي لألعضــاء ومجل
إدارات شــركاته التابعــة وذلــك العتمــاده مــن قبــل مجلــس إدارة 
شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة وذلــك خــالل االجتمــاع األول 
ــج  ــالن الرســمي للنتائ ــع اإلع ــً م ــة تزامن ــة التالي ــن الســنة المالي م
الماليــة الســنوية.   وقــد بلــغ التقييــم اإلجمالــي لمجلــس اإلدارة 
ولجانــه ومجالــس إدارات الشــركات التابعــة واللجــان التنفيذيــة 

لشــركات الســيارات 3.9 مــن 4. 

الماليــة  القوائــم  إعــداد  عــن  المســئولية  المجلــس  يتولــى 
ــة  ــر المالي ــر التقاري ــً لمعايي ــا وفق ــل العــادل له الموحــدة والتمثي
الدوليــة، وهــي ضمــن الضوابــط الداخليــة الضروريــة المعتمــدة 
مــن المجلــس لتمكينــه مــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة 
ــة أخطــاء جوهريــة ســواء كانــت بســبب االحتيــال أو  خاليــة مــن أي

الخطــأ.

يتولــى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة البحرين للتســهيالت التجارية 
القيــام بممارســة مهــام عملهــم ويتخــذون قراراتهــم بموضوعية 
وشــفافية وبنيــة حســنة فيمــا يعتقــدون بالشــكل المعقــول أنــه 
معهــا.  والمتعامليــن  ومســاهميها  الشــركة  مصلحــة  يخــدم 
كمــا يتولــى المجلــس مهــام اإلشــراف علــى عمليــات اإلفصــاح 
واالتصــاالت مــع جميــع المتعامليــن ســواء مــن داخــل الشــركة أو 
خارجهــا. ويســعى المجلــس لجعــل جميــع عمليــات اإلفصــاح عــن 
المعلومــات عادلــة وشــفافة وشــاملة وتعكس شــخصية الشــركة 
وطبيعــة ومــدى تعقيــد المخاطــر التــي تشــتمل عليهــا أنشــطة 
الشــركة. كمــا ويضطلــع مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا بتقييــم 



شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فئة األسهم * أعضاء مجلس اإلدارة

٨٠١,٧١٨ ٩٤٥,٤٤٩ عادية عبد الرحمن يوسف فخرو

ال يوجد ال يوجد عادية الدكتور عبد الرحمن علي سيف

ال يوجد ال يوجد عادية رياض يوسف حسن ساتر

ال يوجد ال يوجد عادية نادر كريم المسقطي

ال يوجد ال يوجد عادية إبراهيم عبد اهلل بوهندي

ال يوجد ال يوجد عادية عبد العزيز عبد اهلل األحمد

ال يوجد ال يوجد عادية عبد اهلل محمد آل محمود

ال يوجد ال يوجد عادية محمد عبداهلل عيسى

ال يوجد ال يوجد عادية محمد جهاد حسن بوكمال

ال يوجد ال يوجد عادية يوسف صالح خلف

* لم يتداول أعضاء مجلس اإلدارة وال األفراد المرتبطين بهم في أسهم الشركة،  فيما عدا السيد عبد الرحمن يوسف فخرو، خالل 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

مــدى كفايــة األنظمــة الخاصــة بتأميــن المعلومــات وإدارة المخاطــر 
المرتبطــة باســتخدام ومعالجــة وتخزيــن ونقــل تلــك المعلومــات 

عبــر الشــبكة العنكبوتيــة بصــورة دوريــة. 

فــإن  محليــً  بهــا  المعمــول  القانونيــة  االشــتراطات  وبمراعــاة 
للقائميــن  المخولــة  الصالحيــات  علــى  يشــرف  اإلدارة  مجلــس 
بالعمل في الشــركة، ويســعى إلدارة أنشــطة الشــركة وشــئونها 
المعلنــة. وفــي هــذا  بمــا يحقــق أهدافهــا وأغراضهــا  بفعاليــة 
اإلطــار يبــدي مجلــس اإلدارة إهتمامــً بالغــً بالمحافظــة علــى أعلــى 
مســتويات االنضبــاط بمــا فــي ذلــك مراعــاة القوانيــن واألنظمــة 

ومعاييــر النشــاط التجــاري والقيــم األخالقيــة.

بموافقــة  المرهونــة  والمســئوليات  المعامــالت  أنــواع  وتشــمل 
بيــن  مــا  تتــراوح  وواســعة  عديــدة  مجــاالت  اإلدارة  مجلــس 
الموافقــة علــى عمليــات التمويــل، والمصادقــة علــى السياســات 
واالســتثمار. التوقيــع  وصالحيــات  والتبرعــات،  واالســتراتيجيات، 

مــن جهــة أخــرى، تعمــل الشــركة علــى ترســيخ المعاييــر المهنيــة 
كافــة  وبيــن  بينهــا  العالقــة  وتنظيــم  الســليمة  واألخالقيــة 
المتعامليــن معهــا مــن الزبائــن، والموظفيــن والجهــات الرقابيــة 
والمجتمــع. وفــي ســبيل ذلــك، أقــر مجلــس اإلدارة ميثــاق شــرف 
والعامليــن  للمديريــن  المهنــي  للســلوك  وقواعــد  ألعضائــه 
بالشــركة بمــا يشــمل »إجــراءات التبليــغ عــن أي أعمــال مشــبوهة«. 
المعنييــن  يلتــزم كافــة األطــراف  الميثاقيــن،  وبموجــب هذيــن 

إطــار  فــي  واإلجرائيــة  المهنيــة  األصــول  معاييــر  أعلــى  باتبــاع 
المتبعــة  القواعــد  أيضــا  ويتضمنــان  عملهــم.  بمهــام  الوفــاء 
فــي حــال وجــود تضــارب فــي المصالــح، ومعامــالت األطــراف ذوي 
ومراعــاة  والمهنيــة،  النزاهــة  معاييــر  بأعلــى  وااللتــزام  العالقــة 
ســرية المعلومــات الحساســة، إضافــة إلــى تســليط األضــواء علــى 
المســؤوليات المناطــة بجميــع األفــراد المعنييــن بغيــة االلتــزام 

بأعلــى معاييــر القواعــد األخالقيــة والســلوكية فــي العمــل.  

وعــالوة علــى ذلــك، يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأداء واجباتهــم 
المناطــة بهــم والتــي تتضمــن البعــد القانونــي والتقيــد بعــدم 
اســتخدام ممتلــكات الشــركة كمــا لــو كانــت تخصهــم لتحقيــق 
ــة معلومــات ســرية أو  مصالــح شــخصية بحتــة، وعــدم تســريب أي
اســتخدامها لتحقيــق منافــع شــخصية، وعــدم االســتئثار بالفــرص 
التــي تتطلــع الشــركة القتناصهــا والتــي  االســتثمارية الواعــدة 
تشــكل تضاربــً مباشــرا فــي المصالــح، وعــدم مزاولــة أي عمــل 
مــن شــأنه أن يشــكل منافســة مباشــرة للشــركة فيمــا يتعلــق 
بنشــاطها التجــاري، وإذا مــا كانــت لهــم مصالــح شــخصية فــي 
أيــة معاملــة تجاريــة أن يتعهــدوا بتقديــم مصلحــة الشــركة علــى 

مصلحتهــم. 

ــاه عــدد  ــً الشــتراطات الجهــات الرقابيــة، يوضــح الجــدول أدن وإذعان
األســهم المملوكــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، بصفتهــم أشــخاصً 
  2021 ديســمبر   31 حتــى  بهــم  المرتبطيــن  واألفــراد  أساســيين، 

حســب اآلتــي ذكــره:

الحوكمة اإلدارية
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نسبة 
الحضور

المجموع 15 
ديسمبر

26 
اكتوبر

10 
  اغسطس

(2)

8 
اغسطس

30 
مارس

28 
فبراير

26
يناير 

(1) 

أعضاء مجلس اإلدارة

٪86 6 ✓ ✓  حضور
افتراضي ✓ × ✓ ✓ عبد الرحمن يوسف فخرو، الرئيس

٪100 7
 حضور

افتراضي ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي ✓  حضور

افتراضي ✓ الدكتور عبد الرحمن علي سيف، 
نائب الرئيس 

٪100 7 ✓ ✓  حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ ✓ رياض يوسف حسن ساتر، عضو 

٪100 7
 حضور

افتراضي ✓  حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ ✓ نادر كريم المسقطي، عضو 

٪100 7 ✓ ✓  حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ ✓ إبراهيم عبد اهلل بوهندي، عضو

٪100 7
 حضور

افتراضي ✓  حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ ✓ عبد العزيز عبد اهلل األحمد، عضو

٪100 7 ✓ ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي ✓  حضور

افتراضي ✓ عبد اهلل محمد آل محمود، عضو

٪100 7
 حضور

افتراضي ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي ✓ محمد عبداهلل عيسى، عضو 

٪100 7 ✓ ✓  حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ ✓ محمد جهاد حسن بوكمال، عضو 

٪100 7 ✓ ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي ✓ يوسف صالح خلف، عضو 

يتــم الحصــول علــى التأكيــدات الســنوية بخصــوص التفاصيــل 
الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة وعضوياتهــم وبشــأن أي تضــارب 
فــي المصالــح والمصالــح الشــخصية لهــم )كما هي محــددة أدناه( 
مــن مجلــس اإلدارة نفســه. وهــذه اإلقــرارات المتعلقــة بالمصالــح 
الشــخصية تتــم بصــورة ســنوية وكجــزء مــن متطلبــات اإلفصــاح 
ــر الســنوي للشــركة. وفــي هــذا الشــأن، يقــوم  العــام فــي التقري
أميــن ســر مجلــس اإلدارة بالكتابــة الــى جميــع األعضــاء يطلــب 
وبياناتهــم  تفاصيــل عضوياتهــم  تحديــث  و/أو  تأكيــد  منهــم 
الحاليــة.  ولــدى اســتالم ردودهــم بشــأن التفاصيــل الخاصــة بهــم 
وعضوياتهــم وأي تضــارب فــي المصالــح ومصالحهــم الشــخصية 
كل  نهايــة  فــي  الســنوي  التقريــر  فــي  عنهــا  اإلفصــاح  يتــم 
ســنة ماليــة.  وتطبــق نفــس التأكيــدات عنــد انتخــاب وتعييــن 
ــم  ــة وتقدي ــحون بتعبئ ــوم المرش ــا يق ــد عندم ــس إدارة جدي مجل

اســتمارات مصــرف البحريــن المركــزي المخصصــة لهــذا الغــرض 
مــع اقراراتهــم بــأي مصالــح لهــم فــي المؤسســات األخــرى، وتخضــع 
هــذه اإلقــرارات للتحديــث بعــد ذلــك بإضافــة المعلومــات الضروريــة 
ــام  باألحــكام  ــزام الت ــى اإللت بصــورة ســنوية ومنتظمــة حرصــا عل
المنصــوص عليهــا فــي كتــاب قواعــد مصــرف البحريــن المركــزي. 

يجتمــع مجلــس اإلدارة أربــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة الماليــة 
الواحــدة وذلــك بدعــوة مــن رئيــس المجلــس أو نائبــه )عنــد غيــاب 
الرئيــس أو عجــزه( أو مــن عضويــن علــى األقــل.  وال يكــون االجتمــاع 
صحيحــً إال إذا حضــره نصــف عــدد األعضــاء زائد عضو واحد علــى 
األقــل. وبغيــة ممارســته لمســئولياته فقــد قــام المجلــس بعقــد 
خمســة اجتماعــات اعتياديــة، واجتماعيــن غيــر مجدوليــن فــي عــام 

2021 بحضــور األعضــاء التاليــة أســمائهم: 

1. لمناقشة مسائل مختلفة على جدول األعمال. 
2. لمناقشة موضوع اعتماد القوائم المالية نصف السنوية واصدار الخبر الصحفي 

ولمــا كان مــن أهــداف مجلــس اإلدارة خلــق بيئــة عمــل ســليمة 
شــأنه  مــن  لمــا  المصالــح  تعــارض  وتجنــب  االســتقالل  تراعــي 
النهــوض بأعمــال الشــركة؛ وبغيــة قيامــه بــأداء مهامــه المنوطــة 
بــه علــى أَتــّم َوجــه مــع التزامــه بأعلــى معاييــر النزاهــة والمهنيــة 
المتبعــة  واألنظمــة  والمواثيــق  المرعيــة  القوانيــن  مــع  تماشــيً 
عنــه  منبثقــة  فرعيــة  لجــان  بتشــكيل  اإلدارة  مجلــس  يلتــزم   ،

ــر  ــً مــن أعضــاءه غي ــً مــن أعضــاءه عامــة، وأحيان تضــم عــددًا كافي
ــداء وجهــات نظرهــم باســتقاللية  ــى إب ــن عل ــن القادري المصرفيي
لجــان  ثــالث  اإلدارة  2021، شــكل مجلــس  عــام  وموضوعيــة. وفــي 
بحضــور  فيهــا،  والنظــر  مختلفــة  مســائل  لمناقشــة  فرعيــة 

أســمائهم: التاليــة  األعضــاء 
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١٧ مارس  اللجنة الفرعية لمجلس اإلدارة

حضور افتراضي  الدكتور عبد الرحمن علي سيف، الرئيس

✓ رياض يوسف حسن ساتر، عضو 

✓ إبراهيم عبد اهلل بوهندي، عضو

✓ يوسف صالح خلف، عضو 

حضور افتراضي نادر كريم المسقطي، عضو 

حضور افتراضي محمد عبداهلل، عضو 

٢٢ مارس  اللجنة الفرعية لمجلس اإلدارة

✓  عبد الرحمن يوسف فخرو، الرئيس 

 الدكتور عبد الرحمن علي سيف، نائب  الرئيس حضور افتراضي

✓ رياض يوسف حسن ساتر، عضو 

حضور افتراضي عبدالعزيز عبداهلل األحمد، عضو 

حضور افتراضي نادر كريم المسقطي، عضو 

حضور افتراضي محمد عبداهلل، عضو

٥ سبتمبر  اللجنة الفرعية لمجلس اإلدارة

✓  عبد الرحمن يوسف فخرو، الرئيس 

✓  الدكتور عبد الرحمن علي سيف، نائب  الرئيس

✓ رياض يوسف حسن ساتر، عضو 

✓ عبدالعزيز عبداهلل األحمد، عضو 

ج. سياسات اإلفصاح عن تعامالت األشخاص األساسيين
أََقــرَّ مجلــس اإلدارة سياســات لإلفصــاح عــن تعامــالت األشــخاص 
اشــتراطات  بكافــة  المطلعيــن  إلمــام  لضمــان  األساســيين 
بتعامــالت  يرتبــط  فيمــا  خاصــة  الرقابيــة  الجهــات  ومتطلبــات 
أســهم شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة منعــً الســتغالل 
المعلومــات الداخليــة للشــركة. ويعــرف الشــخص األساســي بأنــه 
شــخص طبيعــي أو شــخص اعتبــاري يملــك معلومــات حساســة 
ــالع الجمهــور أو لديــه تخويــل للحصــول عليهــا  غيــر متاحــة الطِّ
مــن وقــت آلخــر بالنظــر إلــى منصبــه الوظيفــي أو بحكــم طبيعــة 
عملــه. وتشــمل قائمــة األشــخاص األساســيين: أعضــاء مجلــس 
ــرى يحددهــا  ــراف أخ ــراد أو أط ــا للشــركة وأي أف اإلدارة، واإلدارة العلي
مجلــس اإلدارة. كمــا يحتفــظ مســؤول المجموعــة لاللتــزام فــي 
جميــع األوقــات بســجل تعامــالت األشــخاص األساســيين ملتزمــً 
بتحديثــه وإفــادة بورصــة البحريــن بجميــع التعامــالت فــي أســهم 

الشــركة وفقــً آلخــر التغييــرات أوالً بــأول.

د. اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
 

١. اللجنة التنفيذية
وفقــً للمادتيــن )19( و)20(  مــن النظــام األساســي للشــركة والمــادة 
باللجنــة  تنــاط  اإلدارة،  مجلــس  عمــل  ميثــاق  مــن   )1( فقــرة   )1,6(
ــطة  ــق بأنش ــا يتعل ــررة فيم ــلطات المق ــام والس ــة المه التنفيذي
العقاريــة،  للخدمــات  التســهيالت  البحريــن، وشــركة  تســهيالت 
وشــركة التســهيالت لخدمــات التأميــن ومراجعــة ورفــع التوصيــات 

الالزمــة لمجلــس اإلدارة فــي حــدود صالحياتهــا المقــررة فــي ميثــاق 
عملهــا. 

مجلــس  يعينهــم  أعضــاء  ثالثــة  أدنــى  كحــد  اللجنــة  تضــم 
اإلدارة كل ثــالث ســنوات، ويشــترط ألَّا يكونــوا أعضــاء فــي لجنــة 
التدقيــق. كمــا ويشــترط أن تضــم اللجنــة عضــوًا مســتقاًل واحــدًا 
علــى األقــل. وبمقتضــى ميثــاق عملهــا، تتولــى اللجنــة التنفيذية 
مهــام دراســة التقاريــر واألنشــطة واتخــاذ القــرارات بشــأن األمــور 
ذات العالقــة بســلطاتها وصالحياتهــا وتقديــم التوصيــات إلــى 
تتعــدى  التــي  األخــرى  والمســائل  األمــور  بشــأن  اإلدارة  مجلــس 
صالحياتهــا حيثمــا ينطبــق ذلــك. وتشــمل هــذه المســئوليات 
ــن الموافقــة  ــا بي ــراوح م ــدة وواســعة تت ــات مجــاالت عدي والصالحي
األعمــال  وتخطيــط  الديــون،  وشــطب  التمويــل،  عمليــات  علــى 

والتبرعــات والتوقيــع علــى تفويضــات االســتثمار. 

اللجنــة  تجتمــع  بهــا،  المناطــة  بالمســؤوليات  الوفــاء  وبهــدف 
اجتماعــات كحــد  أربعــة  وبمعــدل  بصــورة منتظمــة  التنفيذيــة 
أدنــى فــي الســنة الماليــة الواحــدة. وعليــه عقــدت اللجنــة فــي 
عــام 2021 ســتة اجتماعــات اعتياديــة واجتمــاع واحــد غيــر مجــدول 

أســمائهم:  التاليــة  األعضــاء  بحضــور 
 

الحوكمة اإلدارية
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 نسبة
الحضور

المجموع 14 
ديسمبر

 24
نوفمبر 

)٢(

7 
نوفمبر

25 
اكتوبر

 19
اكتوبر 

)١(

 5
أكتوبر

)١(

 22
سبتمبر 

)١(

22  
اغسطس

28 
يوليو

 30
يونيو 

)١(

25 
ابريل

21 
فبراير

11
 فبراير 

)١(

أعضاء اللجنة

٪100 13 ✓ حضور
افتراضي ✓ ✓ حضور

افتراضي
حضور

افتراضي
حضور

افتراضي ✓ ✓ حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ نادر كريم المسقطي، 

الرئيس 

٪100 13 حضور
افتراضي

حضور
افتراضي

حضور
 افتراضي

حضور
افتراضي

حضور
افتراضي

حضور
افتراضي

حضور
افتراضي

حضور
افتراضي

حضور
افتراضي

حضور 
افتراضي

حضور 
افتراضي

حضور 
افتراضي

حضور 
افتراضي

محمد عبداهلل 
عيسى، نائب الرئيس     

٪٩٢ 12 ✓ حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عبدالرحمن يوسف 

فخرو، عضو 

 نسبة
الحضور

المجموع 23 
نوفمبر

29 
سبتمبر

29 
يونيو

٨
يونيو 

)١(

٢٨
أبريل 

٣٠
مارس 

٢٠
يناير 

أعضاء اللجنة

٪100 7 ✓ ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ الدكتور عبد الرحمن علي 

سيف، الرئيس 

٪100 7
 حضور

افتراضي ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رياض يوسف حسن ساتر، 
نائب الرئيس 

٪100 7
 حضور

افتراضي ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي ✓ ✓ عبد العزيز عبد اهلل األحمد، 

عضو 

٪100 7 ✓  حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ محمد جهاد حسن 

بوكمال، عضو 
1. لمناقشة مسائل مختلفة على جدول األعمال.

٢. لجنة التدقيق 
تتولــى لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة مســاعدة المجلس 
حســب ميثــاق عملــه فــي اإلشــراف علــى المســئوليات الخاصــة 
الداخلــي،  الرقابــة  ونظــام  الماليــة،  التقاريــر  إصــدار  بعمليــات 
وعمليــة التدقيــق. وفــي إطــار هــذه المهــام تعمــل اللجنــة علــى 
بسياســات  التقيــد  وضمــان  المتواصــل  التحســين  تشــجيع 
وإجــراءات وممارســات الشــركة الســليمة علــى جميــع المســتويات.

ــم  ــل يعينه ــى األق ــة أعضــاء عل ــن ثالث ــق م ــة التدقي ــون لجن تتك
أعضــاء  غالبيــة  وســيكون  ســنوات.   ثــالث  كل  اإلدارة  مجلــس 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  رئيســها،  فيهــم  بمــن  اللجنــة 
قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  للمعاييــر  وفقــً  المســتقلين 
حوكمــة الشــركات. ويكــون جميــع األعضــاء مــن أعضــاء المجلــس 
مــن ذوي الخبــرة والمعرفــة باألمــور الماليــة ويتمتعــون باالســتقالل 
عــن اإلدارة، وال توجــد لديهــم أي عالقــات تجاريــة أو عالقــات أخــرى 
)تشــمل دون حصــر المشــاركة اليوميــة فــي إدارة أعمــال الشــركة( 
بمــا مــن شــأنه أن يؤثــر فــي اتخــاذ القــرارات بصــورة مســتقلة. كمــا 

تضطلــع اللجنــة بــدور إرشــاد وتقييــم أداء إدارة التدقيــق الداخلــي. 

بإجــراء  والتخويــل  المباشــرة  الســلطة  التدقيــق  للجنــة  تكــون 
التحقيــق فــي أيــة أمــور تدخــل فــي نطــاق مســئولياتها، ويكــون 
لهــا الحــق الكامــل فــي اإلطــالع علــى جميــع المعلومــات المطلوبة 

ألداء مهامهــا.

لجنــة  تعقــد  أجلهــا،  مــن  أنشــئت  التــي  بالمهــام  ولالضطــالع 
التدقيــق مــا ال يقــل عــن أربعــة اجتماعــات فــي الســنة الماليــة 
إذا  إضافيــة،  اجتماعــات  عقــد  صالحيــة  لهــا  ويكــون  الواحــدة، 
دعــت الحاجــة. وفــي كل حالــة، تجتمــع اللجنــة كل ثالثــة أشــهر 
الخارجييــن وبحضــور أعضــاء ادارة الشــركة األم،  مــع المدققيــن 
والشــركات التابعــة لهــا ومــع المدققيــن الداخلييــن، وغيرهــم، 
عنــد الضــرورة. وخــالل عــام 2021، عقــدت لجنــة التدقيــق ســبعة 
اجتماعــات عاديــة وســتة اجتماعــات غيــر مجدولــة. وســجل أعضــاء 

اللجنــة حضورهــم فــي اجتماعــات اللجنــة كمــا يلــي: 

1. لمناقشة مسائل مختلفة على جدول األعمال.
2. اجتماع مشترك بين لجنة الحوكمة اإلدارية واالمتثال ولجنة التدقيق لمناقشة تقرير الفحص من مصرف البحرين المركزي الخاص بمكافحة غسل األموال 

ومكافحة تمويل اإلرهاب. 
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نسبة الحضور المجموع 13 
ديسمبر

١٩
 يوليو 

)٢(

 ٢٧
يونيو 

)٢(

٢٣
 مارس 

)١(

 ٢٣
فبراير

٢٥
يناير 

)١(

أعضاء اللجنة

٪100 6 ✓  حضور
افتراضي ✓  حضور

افتراضي ✓ ✓ عبد العزيز عبد اهلل األحمد، الرئيس 

٪100 6
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي ✓  حضور
افتراضي ✓ ✓ الدكتور عبد الرحمن علي سيف، نائب 

الرئيس 

٪100 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ إبراهيم عبد اهلل بوهندي، عضو

الماليــة  الشــئون  ورئيــس  التنفيــذي  الرئيــس  يصــدق  كمــا 
المرحليــة  الماليــة  القوائــم  مســودة  علــى  كتابيــً  للمجموعــة 

اإلدارة.   ومجلــس  التدقيــق  لجنــة  لعنايــة  والســنوية 

 بنــاء علــى مقتــرح بعــض المســاهمين فــي إحــدى الجمعيــات 
ــر المدقــق الخارجــي  ــة تغيي العامــة الســابقة بالنظــر فــي إمكاني
والــذي قــد أمضــى ســنوات طويلــة فــي تدقيــق حســابات الشــركة، 
ومــن منطلــق تطبيــق أفضــل الممارســات المحاســبية والحوكمــة 
الموضــوع مــن خــالل  المجلــس بالنظــر فــي هــذا  اإلداريــة، قــام 
لجنــة التدقيــق التــي خاطبــت مجموعــة مــن شــركات التدقيــق 
قدمــت  مســتفيضة  دراســة  وبعــد  عروضهــا،  علــى  وحصلــت 
اللجنــة توصيتهــا النهائيــة للمجلــس ومــن ثــم للجمعيــة العامــة 
ويونــغ  إرنســت  تعييــن  علــى  وافقــت  بدورهــا  والتــي  العاديــة 
وخولــت   2021 عــام  حســابات  لتدقيــق  خارجــي  كمدقــق   )E&Y(
مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم، بعــد موافقــة مصــرف البحريــن 

المركــزي علــى هــذا التعييــن.

3. لجنة المكافآت والتعيينات
ــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة  ــى األقــل ثالث ــة عل تضــم هــذه اللجن
اللجنــة  هــذه  وتقــدم  ســنوات،  ثــالث  كل  المجلــس  يعينهــم 
ذات  األمــور  حــول  اإلدارة  مجلــس  إلــى  والتوصيــات  المشــورة 
العالقــة بترشــيح وتعييــن أعضــاء المجلــس وأعضــاء مجالــس 
إدارات واللجــان التنفيذيــة للشــركات التابعــة للمجموعــة وأعضــاء 
التنفيــذي  والرئيــس  المجلــس  عــن  المنبثقــة  اللجــان  جميــع 
والوظائــف الخاضعــة للرقابــة بموجــب شــركة البحريــن االئتمانيــة، 
ــن  ــة وأمي ــة للمجموع ــركات التابع ــع الش ــون لجمي ــدراء العام والم
ســر مجلــس اإلدارة.  وتركيبــة اللجنــة هــي متوافقــة فــي الوقــت 
تشــتمل  ألنهــا  نظــرا  اللجنــة  عمــل  ميثــاق  مــع  جزئيــً  الحالــي 

ــار  ــالن كب ــن يمث ــن تنفيذيي ــد وعضوي ــو مســتقل واح ــى عض عل
المســاهمين مــن بينهمــا رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة حســب 

موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي. 

وتقــوم اللجنــة أيضــً بدراســة وتقديــم التوصيــات إلــى مجلــس 
اإلدارة بشــأن كل األمــور الخاصــة بأجــور ومكافــآت أعضــاء مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي أو مــن ينــوب عنــه، والمــدراء العامــون أو 
مــن ينوبــون عنهــم لجميــع الشــركات التابعــة للمجموعــة، وأمين 
بالمكافــآت،  الخاصــة  الشــركة  وسياســات  اإلدارة،  مجلــس  ســر 
الموظفيــن  عــن  االســتغناء  األســهم، وسياســة  خيــار  وحقــوق 
وإنهــاء خدماتهــم. وتتولــى اللجنــة أيضــً تقييــم مهــام الرئيــس 
التنفيــذي أو مــن ينــوب عنــه والمــدراء العامــون أو مــن ينوبــون 
عنهــم لجميــع الشــركات التابعــة للمجموعــة،  وأميــن مجلــس 
رواتــب  اللجنــة مراجعــة وإقــرار  اإلدارة. عــالوة علــى ذلــك، تتولــى 

ومكافــآت المــدراء التابعيــن للرئيــس التنفيــذي. 

وفــي هــذا اإلطــار تحــرص اللجنــة علــى عــدم مكافــأة مــن يخفقــون 
فــي  مهامهــم فيمــا  تبــدي اللجنــة تقديرهــا الكامــل لمــن يقــوم 
بواجبــه ويجنــب الشــركة التعــرض للخســارة أو الضــرر. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تضــع اللجنــة السياســة الخاصــة باإلفصــاح عــن مكافــآت 

وأتعــاب أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة.

عنــد  اللجنــة  تجتمــع  عنهــا،  المســؤولة  بالمهمــات  وللقيــام 
الرئيــس  أو  الرئيــس  نائــب  أو  الرئيــس  مــن  بدعــوة  الضــرورة 
اثنيــن كحــد  اجتماعيــن  بمعــدل  اللجنــة  وتجتمــع  التنفيــذي.  
أدنــى فــي الســنة الماليــة الواحــدة. فــي عــام 2021، عقــدت لجنــة 
اجتماعــات  وأربعــة  عادييــن  اجتماعيــن  والتعيينــات   المكافــآت 

أســمائهم:  التاليــة  األعضــاء  بحضــور  مجدولــة  غيــر 

 1. لمناقشة المسائل المتعلقة بتعيين الرئيس التنفيذي الجديد والبنود األخرى على جدول األعمال.
2. لمناقشة مسائل مختلفة على جدول األعمال.

الحوكمة اإلدارية
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٤. لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال
ُتفــوض لجنــة الحوكمــة والمخاطــر واالمتثــال بنطــاق محــدد مــن 
األدوار والصالحيــات المتعلقــة بمســائل الحوكمــة اإلداريــة وعمليــة 
بسياســات  االمتثــال  ومراقبــة  واالجــراءات  السياســات  مراجعــة 
واجــراءات ادارة المخاطــر للمجموعــة، متطلبــات االمتثــال للقوانيــن 
واألنظمــة وقواعــد الســلوك للمجموعــة وذلك بمقتضــى المادتين 
مســاعدة  بهــدف  للشــركة،  األساســي  النظــام  مــن  و)20(   )19(
مجلــس اإلدارة )»المجلــس«(  علــى القيــام بمســؤولياته وواجباتــه. 

ــة أعضــاء علــى األقــل يعينهــم مجلــس  تتكــون اللجنــة مــن ثالث
ــة  ــة أعضــاء اللجن ــالث ســنوات علــى أن يكــون غالبي اإلدارة لمــدة ث
بموجــب  وذلــك  مســتقلين  أعضــاء   ، الرئيــس  فيهــم  بمــن   ،
الشــركات،  حوكمــة  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  المعاييــر 
علمــً بــأن تركيبــة اللجنــة متوافقــة جزئيــً فــي الوقــت الحالــي مــع 
ميثــاق عمــل اللجنــة حيــث أنهــا تتألــف مــن عضــو واحد مســتقل، 
وعضــو واحــد غيــر تنفيــذي وعضــو واحــد تنفيــذي. ويمثــل االخيــر 
أحــد كبــار المســاهمين ويتــرأس اللجنــة حســب موافقــة مصــرف 

البحريــن المركــزي.

إدارة  إدارات  أداء  بتقييــم  وتقــوم  الــدور  هــذا  اللجنــة  وتتولــى 

وتتحمــل  األمــوال،  غســل  ومكافحــة  واإلمتثــال  المخاطــر، 
مســئولية تطويــر إطــار الحوكمــة  ونطــاق إدارة المخاطــر  المتبــع 
اإلدارة  الــى مجلــس  اإلقتراحــات بشــأنها  الشــركة وتقديــم  فــي 
مــرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل بمــا يتوافــق مــع االشــتراطات 
التنظيميــة للجهــات الرقابيــة. وتقــوم اللجنــة بمراجعة والتوصية 
بــأي تعديــالت علــى سياســات الشــركة بعــد الموازنــة بيــن إدارة 
للقواعــد  واالمتثــال  العمليــة  والكفــاءات  والمكافــآت  المخاطــر 
ــأي  ــت تنطبــق. كمــا تراجــع اللجنــة وتوصــي ب التنظيميــة، إن كان
تعديــالت علــى عقــد الشــركة ونظامهــا األساســي بالتشــاور مــع 

قانونــي. مستشــار 

اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة للحصــول علــى  ُتفــوض  كمــا 
وخارجهــا  الشــركة  داخــل  مــن  المناســبة  المهنيــة  المشــورة 

الشــركة. علــى حســاب  ذلــك  و  ذلــك ضرورًيــا  تــرى  عندمــا 

ولالضطــالع بالمهــام التــي أنشــئت مــن أجلهــا ، تنعقــد لجنــة 
حســب  دوريــة  بصــورة  واالمتثــال  والمخاطــر  اإلداريــة  الحوكمــة 
المطلــوب  بمــا ال يقــل عــن أربعــة اجتماعــات فــي الســنة الماليــة 
الواحــدة. وعلــى هــذا الصعيــد، عقــدت لجنــة الحوكمــة اإلداريــة 
والمخاطــر أربعــة اجتماعــات اعتياديــة  واجتماعيــن غيــر مجدوليــن 

خالل عام 2021، حضرها: 

  1. لمراجعة سياسات الشركة.
2. اجتماع مشترك بين لجنة الحوكمة اإلدارية واالمتثال ولجنة التدقيق لمناقشة تقرير الفحص من مصرف البحرين المركزي الخاص 

بمكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب. 

هـ. إدارة المخاطر   
تــدرك شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب بشــكل تــام 
مســئولياتها لتطبيــق أفضــل األعــراف الدوليــة فــي مجــال ادارة 
المخاطــر بمتقضــى تعليمــات مصــرف البحريــن المركــزي فيمــا 
يتحمــل مجلــس اإلدارة مســئولية ادارة مخاطــر المجموعــة بصــورة 
عامــة. ويعتمــد مجلــس اإلدارة السياســات المناســبة فــي مجــال 
بنــاء  وذلــك  التشــغيل  ومخاطــر  والســوق  والســيولة  االئتمــان 

ــال.  ــة واالمتث ــة الحوكمــة اإلداري علــى مشــورة لجن

يوجــد لــدى الشــركة رئيــس إلدارة المخاطــر، وتتمتــع هــذه الوظائف 

فــي  اليوميــة  والمشــاركة  الشــركة  أنشــطة  عــن  باالســتقاللية 
أعمالهــا، فضــاًل عــن اســتقاللها عــن عمليــات التدقيــق الداخلــي.
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ــة الحوكمــة  ــك، يتبــع رئيــس إدارة المخاطــر للجن ــى ذل باإلضافــة إل
ــة الــى  الرئيــس  ــة والمخاطــر واالمتثــال، ومــن الناحيــة اإلداري اإلداري
مخاطــر  الدارة  سياســات  الشــركة  وضعــت  كمــا  التنفيــذي. 
المجموعــة بغــرض تحديــد المخاطــر وتحليلهــا ومراقبتهــا ووضــع 
الحــدود والضوابــط واألطــر المناســبة ومراقبــة المخاطــر واالمتثــال 
المخاطــر  ادارة  سياســات  وتخضــع  لهــا.  المحــددة  الحــدود  مــع 
ــرة  ــروف المتغي ــع الظ ــا م ــن توافقه ــد م ــة للتأك ــة الدوري للمراجع
للســوق ومــع نشــاطات المجموعــة.  وتبــذل المجموعــة أقصــى 
جهودهــا اليجــاد بيئــة منظمــة بضوابــط مناســبة يتمكــن جميــع 
الموظفيــن مــن خاللهــا مــن فهــم أدوارهــم ومســئولياتهم مــن 
خــالل الــدورات التدريبيــة بمقتضــى المعاييــر واالجــراءات اإلداريــة. 

و. إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموال 
إن شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب علــى علــم تــام 
بمســئولياتها فــي االلتــزام بكافــة األحــكام التنظيميــة وأفضــل 
األعــراف العالميــة فــي مجالهــا الوظيفــي، وهــي ملتزمــة بالتقيــد 
بأفضــل الممارســات الدوليــة بشــأن االمتثــال ومكافحــة غســل 
ــة المحــددة مــن قبــل مصــرف  األمــوال حســب المتطلبــات الرقابي

ــن المركــزي. البحري

يوجد لدى الشــركة رئيس إلدارة االمتثال ومكافحة غســل األموال، 
وتتمتــع هــذه الوظائــف باالســتقاللية عن أنشــطة الشــركة واإلدارة  
اليوميــة لألعمــال المختلفــة، فضــاًل عــن اســتقاللها عــن عمليــات 
التدقيــق الداخلــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتبــع رئيــس إدارة االمتثــال 
ــة مباشــرة للرئيــس  ــة اإلداري ومكافحــة غســل األمــوال مــن الناحي
والمخاطــر  اإلداريــة  الحوكمــة  لجنــة  الــى  ومباشــرة  التنفيــذي 
واالمتثــال ولديــه الصالحيــة الكاملــة للتواصــل مــع مجلــس اإلدارة. 

إلدارة  واضحــة  واطــارات  اســتراتيجيات  الشــركة  وضعــت  وقــد 
المخاطــر وااللتــزام لتحديــد المخاطــر ومراقبتهــا ووضــع الضوابــط 
واألطــر العامــة المناســبة للســيطرة عليهــا بشــكل دوري وقامــت 
أيضــً بوضــع سياســات وإجــراءات معتمــدة لالمتثــال ولمكافحــة 
غســل األمــوال تتضمــن تدابيــر التحقــق مــن العمــالء، وإجــراءات 
للتعــرف علــى العمليــات المشــبوهة واإلبــالغ عنهــا، وإقامــة دورات 
ــن، وحفــظ الســجالت الخاصــة  ــب الموظفي ــة وتدري ســنوية لتوعي
بذلــك والتوثيــق والتــي تخضــع للمراجعــة واالعتمــاد مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة. 

وتحــرص إدارة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال علــى تطبيــق 
المتطلبــات الرقابيــة القابلــة للتطبيــق علــى مســتوى المجموعــة 
والشــركات التابعــة لهــا وفروعهــا.  هــذا ويتــم تدقيــق إجــراءات 
االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال بشــكل منتظــم مــن قبــل 
إدارة  ثالــث ومــن قبــل  الخارجييــن وطــرف مســتقل  المدققيــن 

التدقيــق الداخلــي  ومصــرف البحريــن المركــزي.

ز. اللجان اإلدارية:
اللجنــة  هــذه  تضــم  )»ألكــو«(:  وااللتزامــات  األصــول  لجنــة   .١
التنفيــذي،  الرئيــس  يترأســهم  أعضــاء  ثالثــة  األقــل  علــى 
الرئيــس المالــي ورئيــس إدارة المخاطــر كأعضــاء دائميــن، ويحــق 
للرئيــس التنفيــذي تعييــن أي عضــو آخــر حســب الحاجــة.  كمــا 
ــس  ــوال ورئي ــل األم ــة غس ــال ومكافح ــس إدارة االمتث ــر رئي ويحض
باللجنــة  وتنــاط  كمراقبيــن.  اللجنــة  اجتماعــات  المخاطــر  إدارة 
ــة علــى المجموعــة فيمــا يخــص )1( إدارة األصــول  مســئولية الرقاب
 )4( الســيولة،  كفايــة   )3( المالــي،  التخطيــط   )2( والمطلوبــات، 
)الــذي  خطــط االلتزامــات الطارئــة و)5( اعتمــاد برامــج المنتجــات 
ــل المســتهلكين وقــروض  ســوف يكــون جــزءا إلطــار عمــل تموي
كمــا  ســبق.  بمــا  يتعلــق  فيمــا  الشــركات(   وتمويــل  الرهــن 
اإلجماليــة  المحفظــة  علــى  العائــد  بتثبيــت  اللجنــة  وتضطلــع 
ومراجعتهــا، وإجــراء مراجعــة دوريــة لسياســات شــطب الديــون 
االستشــارية  بــاألوراق  يتعلــق  المناســبة فيمــا  اإلجــراءات  واتخــاذ 
والمبــادئ التوجيهيــة والقواعــد الجديــدة الصــادرة عــن مصــرف 
ــر  ــواردة فــي تقاري ــع المســائل ال ــن المركــزي، ومتابعــة جمي البحري
التفتيــش المســتلمة مــن الجهــة الرقابيــة، ومراجعــة واعتمــاد 
التجاريــة، وتحديــد  والشــروط  اإلداريــة،  والرســوم  الفائــدة  أســعار 
المعاييــر والشــروط الواجــب توفرهــا عنــد منــح القــروض أو أيــة 
منتجــات جديــدة. ولالضطــالع بالمهــام التــي أنشــئت مــن أجلهــا، 
تعقــد اللجنــة مــا ال يقــل عــن اجتمــاع واحــد كل ربــع ســنة أو أكثــر 
ــة األصــوات الحاضــرة،  كلمــا دعــت الحاجــة، وتصــدر القــرارات بأغلبي
ــة.  ــة مــن قبــل الســكرتيرة اإلداري ــدون محاضــر اجتماعــات اللجن وت
وتقــوم اللجنــة أيضــا بمراجعــة دوريــة لتركيبــة أعضائهــا وتقييــم 

أدائهــا وأداء أعضائهــا وفقــً للشــروط المرجعيــة لعملهــا.

ــة بهــدف اإلشــراف  ــان: يتــم تشــكيل هــذه اللجن ــة االئتم ٢. لجن
علــى جميــع الجوانــب المرتبطــة باإلقــراض االئتمانــي  ضمــن حــدود 
أو أعلــى مــن صالحياتهــا  وإجــراء دراســة وافيــة لجميــع طلبــات 
المخاطــر  ومراقبــة  عليهــا  النهائيــة  الموافقــة  قبــل  القــروض 
بالمهــام  ولالضطــالع  المديونيــة.  فتــرة  طــوال  بهــا  المرتبطــة 
ــة االئتمــان بنطــاق محــدد  ــف لجن التــي أنشــئت مــن أجلهــا، تكل
مــن المســؤوليات والســلطات  ضمــن ميثــاق عملهــا. كمــا يتــم 
تعييــن أعضائهــا بنــاًء علــى الخبــرات والكفــاءات المهنيــة بــدالً 
مــن المنصــب الوظيفــي واألقدميــة. وتقســم صالحيــات الموافقــة 
االئتمانيــة فــي اللجنــة إلــى مســتويين يخضعــان لســقف محــدد. 
كمــا يتــم تعييــن أعضــاء المســتوى األول والمســتوى الثانــي مــن 
قبــل مجلــس إدارة شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة بنــاء 
علــى توصيــة مــن الرئيــس التنفيــذي. ويمكــن الرجــوع لتفاصيــل 
دليــل  ضمــن  بهــم  المناطــة  الموافقــة  وصالحيــات  األعضــاء 
السياســات واألنظمــة الداخليــة المعتمــد مــن قبل مجلــس اإلدارة.

3. لجنــة إدارة المخاطــر: تعــد هــذه اللجنــة جــزًء ال يتجــزأ مــن 

الحوكمة اإلدارية
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الراميــة  الجهــود  لتعزيــز  للشــركة  االســتراتيجية  التوجهــات 
إلــى إشــاعة ثقافــة إدارة المخاطــر وتوفيــر الرقابــة علــى الشــركة 
لجميــع أنــواع المخاطــر للتأكــد مــن وجــود ممارســات كافيــة إلدارة 
المخاطــر ذات األولويــة فيمــا يتعلــق بتســهيالت البحرين، وشــركة 
التســهيالت  وشــركة  ذ.م.م.،  التأميــن  لخدمــات  التســهيالت 
الرئيســية  المســئوليات  وتتمثــل   . ذ.م.م  العقاريــة  للخدمــات 
للجنــة فــي إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الممارســات الجيــدة 
تلــك  فــي  المســتويات  مختلــف  علــى  المخاطــر  إدارة  لثقافــة 
الشــركات، واإلشــراف علــى جميــع جهودهــا، وقراراتهــا، وإجراءاتهــا 
المخاطــر  إدارة  ثقافــة  علــى  وصــدى  تأثيــر  لهــا  ســيكون  التــي 
ــة للشــركات مــع الممارســات  للشــركات، ومواءمــة األهــداف التجاري
الســليمة إلدارة المخاطــر وفقــا لإلرشــادات والقواعــد الصــادرة عــن 
المركــزي، ومراجعــة امتثــال اإلدارات إلطــار إدارة  البحريــن  مصــرف 
ــار نائــب  ــة الرئيــس التنفيــذي ويتــم اختي المخاطــر. يتــرأس اللجن
الرئيــس مــن قبــل الرئيــس. وتضــم هــذه اللجنــة فــي عضويتهــا 
الرئيــس التنفيــذي،  ورئيــس اإلئتمــان والتســويق، ورئيــس ادارة 
المخاطــر ورئيــس العمليــات والمــوارد البشــرية، ورئيــس الشــئون 
الماليــة، ورئيــس  إدارة المعلومــات وتكنولوجيــا األعمــال، ورئيــس 
ــع  ــة كل رب ــوال. وتعقــد اللجن ــال ومكافحــة غســل األم إدارة االمتث

ــت الحاجــة. ــر كلمــا دع ــل أو أكث ــى األق ســنة عل

ح.  سياسة المكافآت:

١. مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
لــدى الشــركة سياســة مكافــآت تتوافــق مــع إرشــادات وقواعــد 
المســتويات  ذات  الضوابــط  بشــأن  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
العاليــة للمصــرف، ونمــوذج الضوابــط رقــم 5- مكافــآت الشــخص 
فــي  تفاصيلهــم  الموضحــة  المعتمديــن  المخاطــر  وقابلــي 

التقليديــة.  البنــوك   :1 المجلــد 

لــدى الشــركة سياســات ومبــادئ توجيهيــة تختص بدفــع مكافآت 
وبــدالت حضــور أعضــاء المجلــس الجتماعــات مجلــس اإلدارة وأيــً 
مــن اللجــان التابعــة للمجلــس نظيــر حضورهــم اجتمــاع واحــد أو 
أكثــر مــن اجتماعــات المجلــس أو اللجــان فــي كل ســنة ماليــة.  
وتعكــس سياســة المكافــآت التــزام الشــركة بأفضــل الممارســات 
فــي الحوكمــة اســتنادًا للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة، كمــا 
وأنهــا تهــدف إلــى مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه بطريقــة 
عادلــة ومســئولة كفيلــة لضمــان اســتمرار الكفــاءات وتحفيزهــا 
فــي القيــام بمهامهــا فــي تشــغيل عمليــات الشــركة بالكفــاءة 

المطلوبــة لتســيير الشــركة بصــورة ناجحــة. 

وتطبــق هــذه السياســة علــى مجلــس إدارة الشــركة األم واللجــان 
التابعــة وأي لجــان  المنبثقــة عنهــا، ومجالــس إدارات الشــركات 
ــآت أعضــاء  ــت آلخــر. وتصــرف مكاف ــن وق ــم تشــكيلها م اخــرى يت

المجلــس وبــدالت حضــور االجتماعــات للجــان التابعــة حســب اآلتــي: 

العاديــة،  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  المســاهمون  يقــر   •
ــت كمكافــأة ألعضــاء  ــغ ثاب ــة مــن مجلــس اإلدارة، دفــع مبل بتوصي
العــام  طــوال  المجلــس  اجتماعــات  حضــور  عــن  اإلدارة  مجلــس 

المنتهــي.  المالــي 
• تصــرف مبالــغ ماليــة كبــدالت عــن حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة 

اجتماعــات إحــدى لجــان المجلــس.

ب. مكافأة الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة:
الرئيــس  أداء  بتقييــم  والتعيينــات  المكافــآت  لجنــة  تقــوم 
ــة لمجلــس اإلدارة للموافقــة  ــم تتقــدم بتوصي ــن ث ــذي، وم التنفي
النهائيــة علــى دفــع مبلــغ المكافــأة الســنوية. فيمــا تقــوم لجنــة 
الســنوية  المكافــأة  وإقــرار  بمراجعــة  والتعيينــات  المكافــآت 
لمعاييــر  وفقــا  وذلــك  التنفيــذي  للرئيــس  التابعيــن  للمــدراء 
محــددة. وفــي ســبيل إقــرار صــرف المكافــأة الســنوية للرئيــس 
التنفيــذي، يأخــذ مجلــس اإلدارة فــي الحســبان األبعــاد التاليــة:

لمكافــأة الســنوية هــي مكافــأة تقديريــة تمنــح بقــرار مــن . ١
مجلــس اإلدارة بالنظــر إلــى األربــاح الصافيــة التــي تحققهــا 

الشــركة كل عــام.  
متانة الضوابط  الداخلية وممارسات ادارة المخاطر.. ٢
نمو مستوى اإلقراض في كل منتج. . 3
تلبيــة جميــع متطلبــات التمويــل الالزمــة لضمــان اســتمرار . ٤

نمــو عمليــات الشــركة. 
جــودة محفظــة القــروض والســيطرة علــى القــروض المتعثرة . ٥

عنــد مســتويات مقبولة.  
تلبيــة األهــداف المتفــق عليهــا مــن الناحيــة الماليــة وغيــر . 6

الماليــة. 
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ط. السياسة الخاصة باألطراف ذوي العالقة:
العالقــة  ذوي  األطــراف  لتحديــد  محــددة  سياســة  الشــركة  لــدى 
والمعامــالت ذات الصلــة، وكيفيــة إفصاح الشــركة عــن المعلومات 
المتعلقــة بتعــارض المصالــح والقــروض والتســهيالت االئتمانيــة. 
وتســري هــذه السياســة علــى أعضاء مجلــس  اإلدارة وأعضاء اإلدارة 
العليــا والموظفيــن. كمــا تغطــي ضمــن نطاقهــا التســهيالت 
االئتمانيــة الممنوحــة للمشــاريع المشــتركة واتفاقيــات العمــل 

والمشــتريات المتعلقــة بهــا.

ي. استراتيجية/سياسة التواصل:
المعلومــات  توصيــل  تجــاه  واضحــة  سياســة  الشــركة  تتبــع 
المتعامليــن  لجميــع  وأعمالهــا  بأنشــطتها  المتعلقــة 
الرســمية  والجهــات  والزبائــن  والموظفيــن  والمســاهمين 
والرقابيــة والجمعيــات ولديهــا توجيهــات مؤسســية فــي مجــال 
بدعــوة  ســنويً  العموميــة  الجمعيــة  تنعقــد  كمــا  االتصــال. 
مــن رئيــس مجلــس اإلدارة بحضــور الرئيــس وأعضــاء المجلــس 
الذيــن مــن بينهــم رؤســاء اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة التدقيــق 
ولجنــة  اإلدارة  الحوكمــة  ولجنــة  والتعيينــات  المكافــآت  ولجنــة 
المخاطــر واالمتثــال ورؤســاء مجالــس إدارات الشــركات والمدققيــن 
أســئلة  علــى  واإلجابــة  الماليــة  النتائــج  الســتعراض  الخارجييــن 
المســاهمين أو ممثلــي وســائل اإلعــالم فيمــا يخــص أنشــطة 
الشــركة وعملياتهــا وأدائهــا المتحقــق. كمــا تــدرك الشــركة جيــدًا 
مســؤولياتها تجــاه تطبيــق المتطلبــات التنظيميــة والقانونيــة 
فيمــا يتعلــق بتوفيــر المعلومــات لجميــع المتعامليــن واألطــراف 
اإلخــالل بمعاييــر وتوجيهــات اإلفصــاح  العالقــة. ومــع عــدم  ذوي 
متطلبــات  عــن  فضــاًل  األساســيين  باألشــخاص  المتعلقــة 
المعلومــات   وتوفيــر  االعــالن  يتــم  األخــرى،   الرقابيــة  الجهــات 
الماليــة وغيرهــا أو عــن أيــة مســتجدات تتعلــق بالشــركة عبــر 
اإللكترونــي الشــركة  موقــع  خــالل  مــن  أو  المحليــة  الصحافــة 

البحريــن  بورصــة  موقــع  أو   www.bahraincredit.com.bh
أو أيــة وســيلة تواصــل أخــرى. ويمكــن للجميــع الحصــول علــى  
النتائــج الماليــة والتقاريــر الســنوية ومواثيــق عمــل مجلــس اإلدارة 
علــى  اإلداريــة  الحوكمــة  وإرشــادات  للمجلــس  التابعــة  واللجــان 
الرســمي. ويشــتمل الموقــع االلكترونــي علــى  موقــع الشــركة 
والمســاهمين  المســتثمرين  بعالقــات  يتعلــق  محــدد  قســم 
فــي  المشــاركة والتصويــت  فــي  المســاهمين  وتوضــح حقــوق 
كل اجتمــاع مــن اجتماعــات المســاهمين والتــي تشــتمل علــى 
االشــعارات  مــن  كاملــة  مجموعــة  مــع  االجتماعــات  مســتندات 
نظــام  للشــركة  يوجــد  الداخلــي،  الصعيــد  علــى  والمحاضــر. 
إلكترونــي خــاص للتواصــل مــع الموظفيــن فيمــا يخــص الشــؤون 
المشــترك.  االهتمــام  ذات  المعلومــات  فــي  والمشــاركة  العامــة 
أمــا علــى مســتوى مجلــس اإلدارة، فقــد اعتمــد المجلــس أحــد 
االســتخدام  إلكترونيــة ســهلة  بوابــة  بإنشــاء  التقنيــة  الحلــول 
علــى شــبكة اإلنترنــت، تهــدف إلــى أتمتــة جميــع أعمــال المجلــس 

المجلــس  أعمــال  عــن  إلكترونيــا  المفهرســة  الوثائــق  وتوفيــر 
واالجتماعــات بصــورة فوريــة وفــي بيئــة آمنــة.

ك. سياسة األشخاص األساسيين
باشــتراطات  المتعلقــة  المتطلبــات  بجميــع  الشــركة  تلتــزم 
مالءمــة تعييــن »األشــخاص األساســيين«، حيــث ال يتــم تعيينهــم 
أو تنصيبهــم فــي مناصــب هامــة فــي الشــركة إال بعــد الحصــول 
علــى الموافقــة المســبقة لمصــرف البحريــن المركــزي. وتشــمل 

تلــك المناصــب )أي االشــخاص األساســيين( مــا يلــي:

عضو مجلس اإلدارة. ١
الرئيس التنفيذي أو المدير العام. ٢
 رؤساء األقسام . 3
مسئول االمتثال؛ و. ٤
مسئول مكافحة غسل األموال. . ٥

أ. توظيف األقارب
يوجــد فــي الشــركة سياســات ومبــادئ أقرهــا مجلــس اإلدارة فيمــا 
يتعلــق بتوظيــف أقــارب األشــخاص األساســيين ضمــن األنظمــة 
الداخليــة المتنوعــة للشــركة. حيــث يلتــزم الرئيــس التنفيــذي 
أي  أقــارب  عــن  ســنوي  بشــكل  اإلدارة  مجلــس  أمــام  باإلفصــاح 
فــي  هامــة  أساســية  مهمــات  يزاولــون  أساســيين  أشــخاص 

وجــدوا. إن  الشــركة، 

ل. قواعد السلوك
تبــذل شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة قصــارى جهودهــا 
ــز أرقــى المعاييــر والقيــم األخالقيــة المهنيــة تجــاه أصحــاب  لتعزي
المصلحــة والشــأن )مثــل الزبائــن والموظفيــن والجهــات الرقابيــة 
والمجتمــع(. وتشــمل هــذه القيــم اإلخالقيــة 10  قواعــد لممارســة 
ــاب  ــن كت ــم 5 م ــد رق ــي المجل ــال ف ــة تفصي ــي موضح األعمــال وه
وال  وتشــمل   المركــزي  البحريــن  لمصــرف  واالرشــادات  القواعــد 

ــا يلــي: تقتصــر علــى م

الحــرص علــى اتبــاع أعلــى معاييــر النزاهــة والتعامــل العــادل . ١
وأصحــاب  الزبائــن  مــع  التعامــل  فــي  والصــدق  واألمانــة 

والشــأن.  المصلحــة 
اإلنفتاح والحرص على الشفافية في عمليات الشركة.. ٢
اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة للتعــرف علــى وجــود أي . 3

ــن  ــح الزبائ ــر علــى مصال ــح  ممــا  قــد يوث تضــارب فــي المصال
وتفاديهــا أو التحكــم فيهــا .

التعامل بطريقة تتميز بالمهارة والعناية واإلجتهاد.. ٤
المحافظــة التامــة علــى اإللتــزام بســرية المعلومــات الخاصــة . ٥

بالزبائــن علــى أن ال تتضــارب مــع متطلبــات اإلفصــاح التــي 
يفرضهــا القانــون. 

الحوكمة اإلدارية

٢٠
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اتبــاع المعاييــر المناســبة فيمــا يخــص ســلوك الشــركة فــي . 6
الســوق وتفــادي أي إجــراء قــد ينظــر اليــه عمومــا بأنــه غيــر 

ــم.  مالئ
بذل العناية المعقولة لحماية أصول الزبائن.. ٧
للزبائــن . ٨ المشــروعة  للمصالــح  الواجبــة  العنايــة  توجيــه 

والتواصــل معهــم بصــورة عادلــة وشــفافة وفــي التعامــل 
الذيــن يســتحقون اإلعتمــاد والمشــورة وعلــى  الزبائــن  مــع 
ــة وبــذل الحيطــة واإلهتمــام الــالزم  للتأكــد  القــرارات التقديري

مــن اســتدامة تلــك المشــورة أو القــرارات. 
تلتــزم الشــركة بتحقيــق التفــوق والتميــز فــي مجــال خدمــات . ٩

شــكاوي  لبحــث  اجــراءات  ُوضعــت  الغــرض  ولهــذا  الزبائــن، 
الزبائــن ومراجعــة النتائــج بصــورة مســتمرة.

اإلحتفــاظ بعالقــة مفتوحــة وتعاونيــة مــع مصــرف البحريــن . ١٠
وبــذل  األخــرى  والرقابيــة  التنظيميــة  والجهــات  المركــزي 
الشــركة مــع  المعقولــة لضمــان توافــق نشــاطات  العنايــة 

بهــا. المعمــول  واألنظمــة  القوانيــن  جميــع 
 اإلحتفــاظ بمــوارد مناســبة، ســواء بشــرية أو ماليــة أو خالفــه، . ١١

تكــون كافيــة لتســيير نشــاطات الشــركة بصــورة ســليمة.
 اتخــاذ الحيطــة الالزمــة للتأكــد مــن أن أمــور الشــركة تــدار . ١٢

واألنظمــة  بــاإلدارة  باإلســتعانة  ومســئولة  فعالــة  بصــورة 
والضوابــط المالئمــة بمــا يتناســب مــع حجــم ومــدى تعقيــد 

العمليــات.
معهــا . ١3 تتعامــل  التــي  األطــراف  جميــع  حمايــة  إطــار  فــي 

واتفاقيــات  عقــود  تقديــم  علــى  الحــرص  يجــب  الشــركة، 
العالقــة. ذوي  مــن  األطــراف  جميــع  الــى  كتابيــة 

األشــخاص . ١٤ جميــع  قيــام  مــن  التأكــد  الشــركة  علــى  يجــب 
اقــرارات  أي  بتقديــم  قبلهــا  مــن  المعتمديــن  األساســيين 
بشــأن تعــارض المصالــح بصــورة ســنوية. باإلضافــة الــى ذلــك، 
بخصــوص  المعتمديــن،  األشــخاص  اقــرارات  تحديــث  يجــب 
فــي  األســهم،   فــي  التعامــالت  بخــالف  المصالــح،  تعــارض 

الســلوك.  قواعــد 

م. سياسة اإلبالغ عن المخالفات:  
توضــح هــذه السياســة اإلجــراءات المتعلقــة باإلبــالغ عــن المخالفــات 
المختصــة  العليــا  الجهــة  الــى  شــكوى  أي  تصعيــد  أجــل  مــن 
واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن قبــل لجنــة التدقيــق للتأكــد مــن 
التحقيــق فــي أي شــكوى تصــل لإلبــالغ عــن أيــة مخالفــة بالصــورة 
ــك، فــي نفــس الوقــت  ــالزم بشــأن ذل ــاذ اإلجــراء ال المناســبة  واتخ
الــذي يتــم الحــرص فيــه علــى حمايــة الشــخص الــذي قــام بالتبليغ، 

ضــد أي اجــراء ســلبي نتيجــة تلــك الشــكوى.

ن. التعليمات العامة

)أ( خطط األعمال
 تحــرص الشــركة علــى وضــع خطــة اســتراتيجية للشــركة كل 
ثــالث ســنوات فيمــا يتــم وضــع خطــط التشــغيل بصــورة ســنوية. 
وتخضــع الخطــة االســتراتيجية للموافقــة  مــن قبــل مجلــس إدارة 
شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة فــي حيــن تتــم مراجعــة 
التنفيذية/مجالــس  اللجنــة  جانــب  مــن  التشــغيل  خطــط 
الشــركات التابعــة وتعتمــد مــن مجلــس إدارة شــركة البحريــن 
للتســهيالت التجاريــة علــى أن تتــم مراجعــة االســتراتيجية مــن 

قبــل المجلــس بصــورة ســنوية.

)ب( أعضاء مجلس اإلدارة
علــى  اإلطــالع  فــي  اإلســتمرار  وأعضائــه  المجلــس  علــى  يجــب 
وأن  بهــا،  الخاصــة  الحوكمــة  قواعــد  وعلــى  الشــركة  نشــاطات 

يلــي: بمــا  ومجتمعيــن  منفرديــن  أدنــى،  كحــد  يقومــوا 

علــى . ١ والحــرص  وبنيــة حســنة  ونزاهــة  بشــرف  يعملــوا  أن 
بــذل العنايــة الواجبــة بطريقــة تكفــل المصلحــة القصــوى 

فيهــا.  المصلحــة  واصحــاب  ومســاهميها  للشــركة 
أن يعملــوا فــي نطــاق مســئولياتهم وعــدم المشــاركة فــي . ٢

اإلدارة اليوميــة للشــركة. 
مــع . 3 للتعامــل  المناســبة  والقــدرات  بالفهــم  يتمتعــوا  أن 

مــن  يكفــي  مــا  وتكريــس  ومنتجاتهــا  الشــركة  شــئون 
مســئولياتهم. ألداء  الوقــت 

أي . ٤ واســتيضاح  بتقييــم  مســتقلة  بصــورة  يقومــوا  أن 
بالشــركة  خاصــة  إجــراءات  أو  معالجــات  طــرق  أو  سياســات 
المســائل  بشــان  إداري  إجــراء  بإتخــاذ  والبــدء  معرفــة  بنيــة 
التــي تحتــاج للتحســينات )مثــل العمــل كمدققيــن والتأكــد 

المطلــوب(.  بالتــوازن  تتســم  اإلدارة  أن  مــن 

)ج( مراجعة التعليمات والسياسات
التعليمــات  بمراجعــة  ســنويا  يقــوم  أن  المجلــس  علــى  يجــب 
الخاصــة بالحوكمــة اإلداريــة واعتمادهــا وتعديلهــا، إذا ارتــأى ضــرورة 
ــه  ذلــك كجــزء مــن المتطلبــات الرقابيــة، وذلــك فــي أول اجتمــاع ل

ــدة. ــي الســنة الجدي ف

)د( كبار المالك
ــن  ــى موافقــة مصــرف البحري ــن الشــركة الحصــول عل ــب م يتطل
الشــركة  مــالك  كبــار  فــي  تغييــر  بــأي  يتعلــق  فيمــا  المركــزي 
حســبما هــو محــدد فــي تعليمــات مصــرف البحريــن المركــزي.

)ه( العقوبات المالية:
يجــب اإلفصــاح فــي التقريــر الســنوي عــن أيــة غرامــات ماليــة تترتــب 
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علــى مخالفــة أي مــن أنظمــة مصــرف البحريــن المركــزي وقواعــده 
الخاصــة، وذلــك حســب األصــول بمــا يتماشــى مــع االشــتراطات 

ــة. التنظيمي

)و( اإلفصاح عن شطب المبالغ
يجــب اإلبــالغ عــن أيــة ديــون مشــطوبة تعــادل أو تتجــاوز مبلــغ 
ــن المركــزي حســب  ــى مصــرف البحري ــي ال ــار بحرين 100,000 دين

التعليمــات واللوائــح المحــددة لهــذا الغــرض.

)ز( مكافــآت مجلــس اإلدارة واإلدارة العليا والرســوم المدفوعة 
إلــى المدقــق الخارجي

إلــى  يمكــن اإلطــالع علــى بيــان تفاصيــل المكافــآت المدفوعــة 
بإجمالــي  بيــان  وعلــى  حــدة،  علــى  كل  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
المكافــآت المدفوعــة إلــى أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة المتمثلــة فــي 
أعلــى ســت مكافــآت ضمــن مــا ورد فــي تقريــر رئيــس مجلــس 
لبورصــة  اإللكترونــي  الموقــع  علــى  أيضــً  والمنشــور  اإلدارة 
البحريــن. وكانــت إرنســت ويونــغ )E&Y( هــي المدقــق الخارجــي 
المعيــن لتدقيــق الحســابات عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2021. يمكــن اإلطــالع علــى رســوم التدقيــق المدفوعــة 
تفاصيــل  جانــب  إلــى   2021 عــام  خــالل  الحســابات  مدققــي  الــى 
الخدمــات غيــر التدقيقيــة ورســومها المدفوعــة فــي الســجالت 
للمســاهمين  متاحــة  وهــي  الشــركة  مكاتــب  فــي  الموجــودة 

الذيــن يحــق لهــم اإلطــالع عليهــا بطلــب خــاص.

)ح(  أمور أخرى
باإلضافــة الــى اســتيفاء متطلبــات االمتثــال والترخيص، تبذل . ١

الممارســات  أفضــل  معاييــر  لتطبيــق  جهودهــا  الشــركة 
والمؤسســات  المركــزي  البحريــن  مصــرف  عــن  الصــادرة 

 .ً أو االثنيــن معــ الدوليــة  أو  المحليــة 
ســوف يتــم تقديــم ملخــص للتوجيهــات مــن قبــل المجلــس . ٢

لتــدرج فــي التقريــر الســنوي للشــركة. 

الحوكمة اإلدارية
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أعضاء اإلدارة 
التنفيذية

عبداهلل عبدالرزاق عبداهلل بوخوة
البحريــن  شــركة   - التنفيــذي  الرئيــس 

ش.م.ب. التجاريــة  للتســهيالت 

يحمــل  2021؛  يوليــو   1 فــي  بالشــركة  التحــق 
األعمــال  إدارة  فــي  البكالوريــوس  شــهادة 
جامعــة  مــن  التســويق  فــي  تخصــص  مــع 
علــى  حاصــل   .1995 أرلينغتــون،  تكســاس، 
 .2007 )Series 7( ،شــهادة الممثل االســتثماري
يمتلــك الســيد بوخــوة خبــرة محليــة وإقليميــة 
واســعة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر مــن 25 عامــً 
االتصــاالت.   وخدمــات  الماليــة،  الخدمــات  فــي 

بخبــرة  بوخــوة  عبــداهلل  الســيد  ويحظــى 
ــة بعــد أن شــغل  واســعة فــي اإلدارة التنفيذي

التالــي:  حســب  قياديــة  مناصــب  عــدة 
ســتاندرد  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس   •

البحريــن تشــارترد، 
الخدمــات  ورئيــس  التنفيــذي  الرئيــس   •
المصرفيــة العالميــة لبنــك ســتاندرد تشــارترد، 

قطــر
ــر إدارة الشــركات والمؤسســات الماليــة  • مدي
ــة لبنــك ســتاندرد  ــر إدارة األســواق المالي ومدي

تشــارترد، البحريــن
المصرفيــة  للخدمــات  المشــارك  الرئيــس   •
للشــركات ورئيــس األســواق العالميــة لبنــك 

البحريــن تشــارترد،  ســتاندرد 
مصــرف  فــي  المحفظــات  إدارة  رئيــس   •

البحريــن المركــزي،  البحريــن 

• عضــو مجلــس إدارة مســتقل وغيــر تنفيــذي 
ونائــب رئيــس لجنــة التدقيــق لشــركة البحريــن 
ش.م.ب.  والالســلكية  الســلكية  لالتصــاالت 
)بتلكــو(، البحريــن )ممثــًلا عــن الهيئــة العامــة 

ــن( للتأميــن االجتماعــي، البحري
• عضــو مجلــس اإلدارة لصنــدوق احتياطــي 
واالقتصــاد  الماليــة  بــوزارة  القادمــة  األجيــال 

البحريــن الوطنــي، 
مصــارف  جمعيــة  إدارة  مجلــس  عضــو   •

البحريــن  البحريــن، 
الســيارات  شــركات  إدارة  مجلــس  رئيــس   •
لــكل مــن الشــركة الوطنيــة للســيارات ذ.م.م.، 
ذ.م.م.،  للســيارات  التســهيالت  وشــركة 
وشــركة التســهيالت لتأجيــر الســيارات ذ.م.م.، 

البحريــن
التســهيالت  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو   •
لخدمــات التأميــن ذ.م.م. )TISCO(، البحريــن
التســهيالت  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو   •
 ،)TRESCO( ذ.م.م.  العقاريــة  للخدمــات 

يــن لبحر ا

فيشال بروهت
نائــب رئيــس أول، رئيــس الشــئون الماليــة 
للمجموعة - شــركة البحرين للتســهيالت 

التجاريــة ش.م.ب.

التحــق بالشــركة فــي 16 ســبتمبر 2007؛ يمتلــك 
خبــرة واســعة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر مــن 23 
الماليــة والخزينــة والتدقيــق  اإلدارة  عامــً فــي 
لألعمــال  االســتراتيجية  الخطــط  وإعــداد 
فــي  البكالوريــوس  يحمــل شــهادة  التجاريــة؛ 
مــن  قانونــي  محاســب  وشــهادة  التجــارة 
ــد.  ــي الهن ــن ف ــد المحاســبين القانونيي معه
ــدورات التدريبيــة المعــدة  ــد مــن ال حضــر العدي
كليــات  أفضــل  فــي  للتنفيذييــن  خصيصــً 
المشــهورة  العالميــة  والجامعــات  األعمــال 
الــدورات:  تلــك  بيــن  ومــن  دوليــً  والمعتمــدة 
الميــزة  واســتدامة  االســتراتيجية  بنــاء  دورة  
القيــادات  تنميــة  ودورة  2012؛  التنافســية، 
هارفــرد  كليــة  لــدى   2014 المعتمــدة،  اإلداريــة 
لــدى  االســتراتيجية  الخطــط  ودورة  لألعمــال؛ 
وتنفيــذ  بنــاء  ودورة  2015؛  أكســفورد،  جامعــة 
التنافســية،  الميــزة  أجــل  مــن  االســتراتيجية 
لــدى كليــة وارتــون بجامعــة بنســلفانيا، 2018. 

لشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو   •
 التســهيالت للســيارات ذ.م.م. )TAC(، البحرين 
للشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو   •
 الوطنيــة للســيارات ذ.م.م. )NMC(، البحريــن
لشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو   •
 ،)TCL( .التســهيالت لتأجيــر الســيارات ذ.م.م

يــن لبحر ا
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رمزي بركات 
الوطنيــة  الشــركة   - العــام  المديــر 

ذ.م.م. للســيارات 
 

يمتلــك  2016؛  فبرايــر   1 فــي  بالشــركة  التحــق 
خبــرة واســعة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر مــن 23 
أســندت  حيــث  الســيارات  قطــاع  فــي  عامــً 
إليــه العديــد مــن المهمــات. قبيــل انضمامــه 
للشــركة التحــق للعمــل لــدى عــدد مــن وكالء 
عليــا  إداريــة  مناصــب  تقلــد  حيــث  الســيارات 
فــي  البكالوريــوس  متنوعــة؛ يحمــل شــهادة 
تكســاس  جامعــة  مــن  )اإلدارة(  األعمــال  إدارة 
فــي أريلنجتــون الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد  حضــر   .1997
أفضــل  فــي  للتنفيذييــن  خصيصــً  المعــدة 
العالميــة  والجامعــات  األعمــال  كليــات 
بيــن  ومــن  دوليــً  والمعتمــدة  المشــهورة 
ــم األعصــاب التطبيقــي  ــدورات: دورة عل ــك ال تل
عاليــة  أداء  ســرعة  ذات  مؤسســات  وإنشــاء 
لمعهــد  التابعــة  لــإلدارة  ســلون  كليــة  لــدى 
ودورة  2016؛  للتكنولوجيــا،  ماساتشوســتس 
لــدى  التنظيمــي  والتجديــد  التغييــر  قيــادة 

.2018 لألعمــال،  هارفــرد  كليــة 

لشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو   •
التســهيالت للســيارات ذ.م.م. )TAC(، البحرين 
لشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو   •
 ،)TCL( .التســهيالت لتأجيــر الســيارات ذ.م.م

يــن لبحر ا
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة التسهيالت 

لخدمات التأمين ذ.م.م. )TISCO(، البحرين
• عضــو مجلــس اإلدارة لجمعيــة جنــرال موتــورز 

الشــرق األوســط وأفريقيــا لحقــوق االمتياز

حسين الماضي 
رئيــس  بأعمــال  القائــم  رئيــس،  نائــب 
الخدمــات الماليــة والتســويق - تســهيالت 
المديــر  بأعمــال  القائــم  البحريــن، 
لخدمــات التســهيالت  شــركة   -  العــام 

التأمين ذ.م.م

يمتلــك  1997؛  مايــو   3 فــي  بالشــركة  التحــق 
مــن  ألكثــر  تمتــد  ومتنوعــة  واســعة  خبــرة 
والمصرفيــة؛  الماليــة  الخدمــات  فــي  عامــً   25
يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الدراســات 
المصرفيــة والماليــة مــن جامعــة البحريــن، 2004. 
ــدورات التدريبيــة المعــدة  ــد مــن ال حضــر العدي
كليــات  أفضــل  فــي  للتنفيذييــن  خصيصــً 
المشــهورة  العالميــة  والجامعــات  األعمــال 
الــدورات:  تلــك  بيــن  ومــن  دوليــً  والمعتمــدة 
إلدارة  ســعيد  كليــة  فــي  التفــاوض  دورة 
2018؛  أكســفورد،  لجامعــة  التابعــة  األعمــال 
الميــزة  واســتدامة  االســتراتيجية  بنــاء  ودورة  
لألعمــال،  هارفــرد  كليــة  لــدى  التنافســية 
لــدى كليــة القاضــي  2015؛ ودورة اإلدارة العامــة 
 .2016 كامبــردج،  لجامعــة  التابعــة  لألعمــال 
تــم   .2016 لنــدن،  فــي  المــدراء  معهــد  عضــو 
الخدمــات  رئيــس  بأعمــال  كقائــم  تعيينــه 
الماليــة والتســويق بعــد تقاعــد ســلفه الســيد 
.2020 يوليــو   28 مــن  بــدء  الماحــوزي   فاضــل 

لشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو   •
 التســهيالت للســيارات ذ.م.م. )TAC(، البحرين
• عضــو اللجنــة التنفيذيــة للشــركة الوطنيــة 

للســيارات ذ.م.م. )NMC(، البحريــن

على إبراهيم المرزوق 
تكنولوجيــا  رئيــس  رئيــس،  نائــب 
تســهيالت   - والعمليــات  المعلومــات 

يــن لبحر ا

التحق بالشركة في 4 يونيو 2006؛ يمتلك خبرة 
واســعة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر مــن 29 عامــً 
فــي مجــال تقنيــة المعلومــات؛ يحمــل شــهادة 
ماجســتير اإلدارة فــي تقنيــة المعلومــات مــن 
 .2010 المتحــدة،  المملكــة  ســندرالند،  جامعــة 
ــدورات التدريبيــة المعــدة  ــد مــن ال حضــر العدي
كليــات  أفضــل  فــي  للتنفيذييــن  خصيصــً 
المشــهورة  العالميــة  والجامعــات  األعمــال 
الــدورات:  تلــك  بيــن  ومــن  دوليــً  والمعتمــدة 
فــي  المســتقبل  لتشــكيل  االســتعداد  دورة 
عالــم ســريع التغيــر لــدى جامعــة ســنجلرتي، 
تحليــل  فــي  التنافســية  القــدرة  ودورة  2019؛ 
بيانــات األعمــال التجاريــة الضخمــة لــدى كليــة 
هارفــرد لألعمــال، 2014؛  ودورة اجعل مؤسســتك 
مؤسســة مبتكــرة لــدى كليــة القاضــي لألعمال 

التابعــة لجامعــة كامبــردج، 2015.

أعضاء اإلدارة 
التنفيذية
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على أبورويس
االلتــزام  إدارة  رئيــس  رئيــس،  نائــب 
 - للمجموعــة  األمــوال  غســل  ومكافحــة 
التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن  شــركة 

ش.م.ب.

1995؛  أغســطس   1 فــي  بالشــركة  التحــق 
يمتلــك خبــرة واســعة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر 
مــن 30 عامــً فــي اإلدارة الماليــة، وإدارة المخاطــر، 
يحمــل  األمــوال؛  غســل  ومكافحــة  وااللتــزام 
شــهادة ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة 
ــة المتحــدة، 2006، ويحمــل  اســترثكاليد، المملك
الدبلومــا الدوليــة  )ICA( فــي االلتزام، المملكة 
المتحــدة. عضــو فــي المعهــد الدولــي لاللتــزام 
)ICA(، المملكــة المتحــدة، عضــو فــي معهــد 
مجلــس  دول  فــي  اإلدارات  مجالــس  أعضــاء 
التعــاون الخليجــي. حضــر العديــد مــن الــدورات 
للتنفيذييــن  خصيصــً  المعــدة  التدريبيــة 
والجامعــات  األعمــال  كليــات  أفضــل  فــي 
ــً ومــن  ــة المشــهورة والمعتمــدة دولي العالمي
األشــخاص  مهــارات  دورة  الــدورات:  تلــك  بيــن 
ذوي األداء العالــي للقيــادات لــدى كليــة لنــدن 
لألعمــال، 2016؛ وحصــل علــى شــهادة معتمــدة 
فــي مكافحــة غســل األمــوال مــن األكاديميــة 

.2016 واإلدارة،  للماليــة  العالميــة 

محمد أحمد المطاوعة 
رئيــس إدارة التدقيــق الداخلــي - شــركة 
التجاريــة ش.م.ب. البحريــن للتســهيالت 

التحــق بالشــركة فــي 15 أبريــل 2018 ؛ يمتلــك 
مــن  ألكثــر  تمتــد  ومتنوعــة  واســعة  خبــرة 
الداخلــي  التدقيــق  مجــال  فــي  عامــً   14
والخارجــي والتــي تغطــي قطاعــات متعــددة 
والخدمــات  المصرفيــة،  الخدمــات  تشــمل 
يحمــل درجــة  والتأميــن، واالســتثمار.  الماليــة، 
الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة واليــة 
 .2016 األمريكيــة،  المتحــدة  بالواليــات  كولــورادو 
وهــو مدقــق داخلــي معتمــد )CIA( مرخــص 
الداخلييــن  المراجعيــن  منظمــة  قبــل  مــن 
نيويــورك؛ وهــو محاســب قانونــي  فــي   )IIA(
مجلــس  قبــل  مــن  مرخــص   )CPA( معتمــد 
المحاســبة فــي نيويــورك ومجلــس المحاســبة 
إداري  محاســب  وهــو  كاليفورنيــا؛  فــي 
مــن قبــل معهــد  )CMA( مرخــص  معتمــد 
نيوجيرســي؛  فــي  اإلدارييــن  المحاســبين 
وهــو أيضــا مدقــق نظــام معلومــات معتمــد 
تدقيــق  جمعيــة  قبــل  مــن  مرخــص   )CISA(
ورقابــة نظــم المعلومــات )ISACA( بالواليــات 

األمريكيــة. المتحــدة 

• عضــو اللجنــة االستشــارية المهنيــة – برنامج 
الماجســتير في المحاســبة بجامعــة البحرين

عائشة السنان
البشــرية  المــوارد  رئيــس  رئيـــس،  نائــب 
للتســهيالت البحريــن  شــركة   - 

التجارية ش.م.ب.
 

التحقــت بالشــركة فــي 2 يوليــو 2006؛ تمتلــك 
خبــرة واســعة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر مــن 15 
عامــً فــي ادارة المــوارد البشــرية فــي القطــاع 
فــي  البكالوريــوس  درجــة  تحمــل  المصرفــي؛ 
جامعــة  مــن  والماليــة  المصرفيــة  األعمــال 
ادارة  فــي  شــهادة  وتحمــل  2004؛  البحريــن، 
معهــد  مــن   )CPP( الموظفيــن  شــؤون 
تشــارترد لألفــراد والتنميــة )CIPD(، المملكــة 

المتحــدة.
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هدى جناحي 
رئيــس إدارة المخاطــر - شــركة البحريــن 

ش.م.ب. التجاريــة  للتســهيالت 
 

التحقــت بالشــركة فــي 21 يوليــو 2019؛ تمتلــك 
خبــرة واســعة ومتنوعــة تمتــد ألكثــر مــن 17 
عامــً فــي التدقيــق الداخلــي، وإدارة المخاطــر 
التقليديــة  الماليــة  المؤسســات  قطــاع  فــي 
البكالوريــوس فــي  واإلســالمية؛ تحمــل درجــة 
المحاســبة مــن جامعــة البحريــن، 2004؛ وتحمــل 
المهنــي  المخاطــر  مديــر  مســاعد  شــهادة 
)APRM(، وهــي عضــو فــي الجمعيــة الدوليــة 
الواليــات   ،)PRMIA( المخاطــر  إدارة  لمديــري 
المتحــدة األمريكيــة؛ وهــي محاســب قانونــي 
إســالمي معتمــد )CIPA( مرخــص مــن قبــل 
للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة 

 .)AAIOFI( اإلســالمية  الماليــة 

سامي عباس محمد بوحسن
شــركة    - العــام  المديــر  بأعمــال  القائــم 

ذ.م.م. للســيارات  التســهيالت 
 

التحــق بالشــركة فــي يوليــو 2015؛ يمتلــك خبــرة 
عامــً   19 مــن  ألكثــر  تمتــد  ومتنوعــة  واســعة 
فــي وكاالت الســيارات فــي مملكــة البحريــن، 
المعــارض  إدارة  قســم  فــي  ســنوات   10 منهــا 
ــن كقائــم  فــي الشــركة الوطنــة للســيارات. ُعيِّ
بريــر  للســيد  خلفــا  العــام  المديــر  بأعمــال 
2021. يحمــل  اعتبــارا مــن 23 ديســمبر  جاســم 
معهــد  مــن  المحاســبة  فــي  الدبلــوم  درجــة 
المحاســبين  ورابطــة  للتدريــب  البحريــن 

المتوســط(.  )المســتوى   AAT الفنييــن 

أعضاء اإلدارة 
التنفيذية
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نجيب حسين
شــركة   - العــام  المديــر  بأعمــال  القائــم 
الســيارات  ذ.م.م. لتأجيــر  التســهيالت 

 
2020؛  ينايــر   13 فــي  بالشــركة  التحــق 
ــر  يتملــك  خبــرة شــاملة و متنوعــه تمتــد ألكث
مــن 12 عامــً فــي مجــال المركبــات وإدارة تأجيــر 
والطويــل  القصيــر  المــدى  علــى  المركبــات 
ــن  ُعيِّ االمــارات.  ودولــة  البحريــن  مملكــة  فــي 
للســيد  العــام خلفــا  المديــر  بأعمــال  كقائــم 
 .2021 ســبتمبر   20 مــن  اعتبــارا  ميهتــا  ريبيــن 
يحمــل درجــة الدبلومــا فــي هندســة المركبــات 
 .2010 بالهنــد،  للتقنيــات  اجاريــا  معهــد  مــن 
عمــل فــي واحــدة مــن اكبــر شــركات التأجيــر 
ايضــا  البحريــن، عمــل  فــي مملكــة  األوروبيــة 
فــي شــركة ياماهــا وســوزكي المتخصصــة فــي 
ــارت،  ــة االم ــة فــي دول ــة والبحري المعــدات األرضي
وورش  التدريبــة  الــدورات  مــن  العديــد  حضــر 
ــدات و  ــإدارة االســعار والعائ ــة ب ــل المتعلق العم
خدمــة الزبائــن وهــو حاصــل علــى اعتمــاد مــن 

.)YTA( التقنيــة  ياماهــا  أكاديميــة 

محمد العوامي
التســهيالت  شــركة   ، مســاعد  مديــر 

ذ.م.م العقاريــة  للخدمــات 

يمتلــك  2013؛  أبريــل   1 فــي  بالشــركة  التحــق 
 8 مــن  تمتــد ألكثــر  خبــرة واســعة ومتنوعــة 
أعــوام فــي االســتثمارات والتطويــر والتثميــن 
العقــاري، والوســاطة العقاريــة، وإدارة العقــارات 
المبانــي؛  وخدمــات  لهــا،  التابعــة  والمرافــق 
الهندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  يحمــل 
الدوليــة،   AMA جامعــة  مــن  المعلوماتيــة 
برنامــج دورة  البحريــن، 2012. أكمــل متطلبــات 
كليــة  لــدى  اإلســتراتيجية  المشــاريع  قيــادة 
كامبــردج  لجامعــة  التابعــة  لألعمــال  القاضــي 
المهــارات  تنميــة  وبرنامــج  2017؛  مــارس  فــي 
القياديــة لــدى إيميــك للتدريــب فــي يوليــو 2018. 

* لم يتملك أعضاء اإلدارة التنفيذية وال األفراد المرتبطين بهم أسهم الشركة ولم يتداولوا فيها خالل السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2021. 
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الهيكل التنظيمي
للشـركـة
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التقريــر  لكــم  أقــدم  أن  اإلدارة،  مجلــس  عــن  نيابــة  يســعدني، 
ش.م.ب  التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن  لشــركة  الســنوي 
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021. ويتضمــن 
التقريــر الســنوي البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة تســهيالت 
الوطنيــة  الشــركة  وهــي  لهــا  التابعــة  والشــركات  البحريــن 
للســيارات ذ.م.م، شــركة التســهيالت للخدمــات العقاريــة ذ.م.م، 
شــركة التســهيالت لخدمــات التأميــن ذ.م.م، شــركة التســهيالت 
ــر الســيارات ذ.م.م، و  للســيارات ذ.م.م، شــركة التســهيالت لتأجي

ذ.م.م. العامــة  للتجــارة  التســهيالت  شــركة 

فــي  دوره    2021 عــام  خــالل  الجائحــة  كثافــة  فــي  للتغيــر  كان 
ــت طفــرة متحــورات  ــا زال ــد توجهــات االقتصــاد العالمــي. وم تحدي
الكوفيــد-19 مســتمرة فــي فــرض تحديــات علــى األســواق العالمية 
وتنحيتهــا  الناشــئة   الــدول  اقتصاديــات  تراجــع  إلــى  أدى  ممــا 
ــة الســنة،  ــا فــي بداي ــة أخــرى تطــور متحــور دلت ــا.  ومــن ناحي جانب
الــذي نجــم عنــه معــدالت وفيــات عاليــة، إلــى متحــور أوميكــرون 
الجائحــة،  ً. وقــد ســاهمت  فتــك األقــل  االنتشــار ولكــن  الســريع 
  ،ً التــي تســببت فــي تســجيل وفــاة أكثــر مــن 5.9 مليــون شــخص
إلــى إحــداث اضطرابــات كاملــة فــي سلســلة التوريــدات العالميــة 

وعلــى تدفــق المعامــالت التجاريــة. 

وفــي البحريــن بــدأت النشــاطات االقتصاديــة التــي تأثــرت أيضــا 
بســبب الوبــاء تظهــر عالمــات مبكــرة مــن التعافــي.  ومــن جانبها 
ســارعت الحكومــة إلــى احتــواء انتشــار الجائحــة مــن خــالل حمــالت 
التطعيــم المنظمــة التــي حظيــت بإشــادة عالميــة. وســاهمت 
هــذه المبــادرات تدريجيــا فــي اســتعادة الشــركات للثقــة وزيــادة 

ــة.  توقعــات التعافــي فــي الســنوات القادم

ــك الظــروف  وبالنســبة للشــركة فقــد اســتطاعت فــي خضــم تل
أرباحــً صافيــة  الســوقية الصعبــة أن تحــرز أداًء طيبــا لتســجل 

تقرير رئيس 
مجلس اإلدارة

''وفــي البحريــن بــدأت النشــاطات 
أيضــا  تأثــرت  التــي  االقتصاديــة 
عالمــات  تظهــر  الوبــاء  بســبب 
ومــن  التعافــي.   مــن  مبكــرة 
جانبهــا ســارعت الحكومــة إلــى 
مــن  الجائحــة  انتشــار  احتــواء 
خــالل حمــالت التطعيــم المنظمــة 
عالميــة.  بإشــادة  حظيــت  التــي 
المبــادرات  هــذه  وســاهمت 
تدريجيــً فــي اســتعادة الشــركات 
للثقــة وزيــادة توقعــات التعافــي 

القادمــة.'' الســنوات  فــي 
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بلغــت 6.2 مليــون دينــار بحرينــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
ــار  31 ديســمبر 2021 )مقابــل خســارة صافيــة بلغــت 4.3 مليــون دين
بحرينــي فــي عــام 2020(.  واســتمرت الشــركة فــي اتبــاع خطــوات 
تحديــات  مقابــل  عاليــة  اضمحــالل  مخصصــات  بوضــع  حكيمــة 
العمــالء، لتحقــق بذلــك معــدل عائــد  التــي توقعهــا  الســيولة 
يوصــي  ذلــك،  علــى  وبنــاًء  بلــغ %5.  المســاهمين  علــى حقــوق 
ــع 25  ــى المســاهمين بواق ــة عل ــاح نقدي ــع أرب مجلــس اإلدارة بتوزي
فلــس للســهم )25% مــن رأس المــال المدفــوع( علمــً بأنــه لــم يتــم 

توزيــع أي أربــاح نقديــة علــى المســاهمين فــي العــام الماضــي.

وقــد حققــت شــركة تســهيالت البحريــن أرباحــا صافيــة بلغــت 
  3.6 بلغــت  صافيــة  خســارة  )مقابــل  بحرينــي  دينــار  مليــون   4.4
فــي  الشــركة  وتســتمر   .)2020 عــام  فــي  بحرينــي  دينــار  مليــون 
اتخــاذ الحيطــة والحــذر فــي تقديــم القــروض الجديــدة. وبلغــت 
القــروض الجديــدة المقدمــة خــالل العــام 18 مليــون دينــار بحرينــي 
)مقابــل 28 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2020(. كمــا اســتمرت 
خاصــة شــملت  امتيازيــة  بمعاييــر  العمــالء  دعــم  فــي  الشــركة 
تأجيــل أقســاط القــروض وإعــادة جدولــة التزاماتهــم بمــا يتــالءم 
مــع دخلهــم الشــهري الحالــي، عمــاًل بتوجيهــات مصــرف البحريــن 
المركــزي الداعيــة إلــى تأجيــل أقســاط القــروض لغايــة 12 شــهرا 
فــي الســنة الحاليــة للعمــالء المؤهليــن وإلــى الشــركات الوطنيــة 

المؤهلــة لمســاعدتهم علــى التغلــب علــى تبعــات الجائحــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، اســتمرت الشــركة فــي التركيــز علــى توطيــد 
االســتثمار  فــي  وشــرعت  المخاطــر  إدارة  صعيــد  علــى  أعرافهــا 
تعييــن  خــالل  مــن  والتشــغيل  االئتمــان  مخاطــر  مجــاالت  فــي 
ومراجعــة  جديــدة  مــوارد  وإضافــة  مســتقلين  مستشــارين 
سياســاتها وإجراءاتهــا.  وفــي نفــس الوقــت واصلــت الشــركة 
جهودهــا فــي االســتثمار فــي التقنيــات الرقميــة مــن أجــل تعزيــز 
التواصــل الوثيــق ضمــن عالقاتهــا مــع عمالئهــا الكــرام. وحرصــا 
مــن الشــركة علــى توفيــر المزيــد مــن الســهولة واليســر للعمــالء 
فــي ســداد أقســاط قروضهــم وبطاقاتهــم االئتمانيــة، فقــد بــادرت 
إلــى تقديــم خدمــة الدفــع عبــر تطبيــق »فواتيــر« وخدمــات الدفــع 
الســريع »Apply Pay«. وســوف تســتمر الشــركة فــي االســتثمار 
عمــالء  وطموحــات  احتياجــات  لتلبيــة  الرقميــة  التقنيــات  فــي 

الجيــل الجديــد. 

بلغــت 1.7  أرباحــً صافيــة  للســيارات  الوطنيــة  الشــركة  ســجلت 
مليــون دينــار بحرينــي )مقابــل خســارة صافيــة بلغــت 0.4 مليــون 
الــذي  الحكومــي  الدعــم  2020(، شــاملة  عــام  فــي  دينــار بحرينــي 
بلــغ 250 ألــف دينــار بحرينــي )مقابــل 841 ألــف دينــار بحرينــي تــم 
تســجيله فــي بنــد األربــاح المســتبقاة(. واتســم عــام 2021 بالعديــد 
مــن التقلبــات والصعوبــات فــي قطــاع الســيارات مــع وجــود  نقــص 
فــي رقائــق أشــباه المواصــالت واالضطرابــات في سلســة التوريدات. 
وشــهد الربــع األول مــن عــام 2020 عنــد بــدء الجائحــة فائضــً فــي 

معروضــات الســيارات ومــع نهايــة عــام 2021 كان هنــاك مخــزون 
يكفــي ألقــل مــن شــهرين بســبب التخفيــض الهائــل فــي االنتــاج 
مــن قبــل الشــركات المصنعــة، ممــا وضــع نمــاذج أعمــال موزعــي 
الســيارات علــى مســتوى العالــم أمــام اختبــار كبيــر. ومــع كل هــذه 
التحديــات، إال أن الشــركة تمكنــت بفضــل ضوابطهــا الداخليــة 
المتينــة وطــرق المعالجــات الفعالــة ووجــود إدارة تتميــز برؤيــة 
مســتقبلية مــن  تحقيــق نتائــج قويــة ومتميــزة. واســتطاعت 
مخــزون  نقــص  فــي  المتمثلــة  التحديــات  تحــّول  أن  الشــركة 
تشــكيلة الســيارات لصالحهــا عــن طريــق االحتفــاظ بهوامــش 
ربحيــة أعلــى ونقــل العمــالء إلــى منصــات منتجاتهــا الجديــدة. 
ــع فــي  ــا بعــد البي ــرة خدمــات م وفــي نفــس االتجــاه، اســتمرت دائ
تحقيــق أداء طيــب وذلــك بفضــل سياســاتها وإجراءاتهــا التــي 

ــالء.  ــع العم ــات م ــد العالق ــى توطي ــز عل ترك

وبالنســبة لشــركة التســهيالت للســيارات فقــد ســجلت خســارة 
صافيــة بلغــت 197 ألــف دينــار بحرينــي )مقابــل خســارة صافيــة 
بلغــت 587 ألــف دينــار بحرينــي فــي عــام 2020(، وهــذه النتائــج هــي 
بعــد الدعــم الحكومــي بمبلــغ 75 ألــف دينــار بحرينــي )مقابــل 
188 ألــف دينــار بحرينــي فــي عــام 2020 والــذي تــم تســجيله تحــت 
ــاح المســتبقاة(. واســتطاعت الشــركة خــالل الســنة أن تطــور  األرب
مــن أدائهــا إلــى درجــة كبيــرة. ومــع وجــود قاعــدة عمــالء  متناميــة 
اليــد وذات  فــي متنــاول  الحصــول علــى ســيارات  إلــى  تســعى 
مزايــا غنيــة وتتمتــع بالكفــاءة، فقــد بــدأت عروضهــا مــن ســيارات 
االســتراتيجية  ايجابيــة ضمــن  نتائــج  تحقــق  الصينيــة   »OEM«
طويلــة األجــل للمجموعــة. وبصــورة عامــة، بــدأت الحصــة الســوقية 
للســيارات الصينيــة فــي البحريــن تتزايــد مــن ســنة إلــى أخــرى. 
وتتميــز جميــع المــاركات الصينيــة مــن الســيارات )جــاك، وهافــال، 
وجريــت وول، وفوتــون( التــي تمثلهــا الشــركة بســمعة جيــدة 
وتتســم ســياراتها بالفخامــة واالقتصــاد فــي اســتهالك الوقــود 
والمتانــة والديمومــة. وســوف يســتمر المجلــس فــي االســتثمار 
الحصــة  علــى  المحافظــة  بغــرض  الهــام  المجــال  هــذا  فــي 

الســوقية للشــركة وتنميتهــا.

شــركة  حققــت  فقــد  ـــأمين،  التـ خدمــات  صعيــد  علــى  أمــا 
ألــف   151 بلغــت  صافيــة  أرباحــا  التأميــن  لخدمــات  التســهيالت 
 .)2020 عــام  فــي  بحرينــي  دينــار  ألــف   171 )مقابــل  بحرينــي  دينــار 
وكانــت االنتقالــة الملحوظــة مــن جانــب العمــالء نحــو الســيارات 
ــن فــي  ــن شــركات التأمي ــادة التنافــس بي ــى وزي ذات القيمــة األدن
قــد  التنافســية  غايــة  فــي  بأســعار  التأمينــي  الغطــاء  تقديــم 
ــى تقلــص فــي دخــل الشــركة مــن عمــوالت التأميــن علــى   أدت إل
الســيارات. كمــا ســاهم االنخفــاض فــي مبيعــات الســيارات بيــن 
الشــركات الشــقيقة أيضــا فــي التأثيــر علــى بيــع وثائــق التأميــن 
علــى الســيارات. وتعمــل الشــركة مــع شــركات التأميــن األخــرى 
لتوســيع قاعــدة التواصــل مــع عمالئهــا ومحفظــة منتجاتهــا مــن 

الرقميــة.  مبادراتهــا  خــالل 

تقرير رئيس 
مجلس اإلدارة
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ــات  ــد العقــاري، حققــت شــركة التســهيالت للخدم ــى الصعي وعل
ألــف دينــار بحرينــي )مقابــل  أرباحــا صافيــة بلغــت 57  العقاريــة 
النتائــج  هــذه  وتشــمل   .)2020 عــام  فــي  بحرينــي  دينــار  ألــف   93
الدعــم الحكومــي البالــغ 12 ألــف دينــار بحرينــي )مقابــل 84 ألــف 
دينــار بحرينــي فــي عــام 2020 الــذي تــم تســجيله تحــت بنــد األربــاح 
المســتبقاة(. واتســم الســوق العقاري في البحرين بالركود, حيث 
كان لالنخفــاض فــي دخــل األســر للمســتأجرين والذيــن يتشــكل 
أكثرهــم مــن الوافديــن - تأثيــرًا  متنوعــً علــى معــدالت اإلشــغال 
واإليجــارات. وعلــى هــذا الصعيــد أثــر انخفــاض معــدالت اإلشــغال 
وأســعار تأجيــر العقــارات االســتثمارية علــى دخــل الشــركة. وتعمــل 
اإلدارة فــي الوقــت علــى الحاضــر علــى تحقيــق التــوازن بيــن عائــد 
التأجيــر وتقديــم أســعار تأجيــر مقبولــة وفــي متنــاول الجميــع. 
اســتثماريا  عقــارا  تبيــع  أن  الســنة  خــالل  الشــركة  واســتطاعت 
مــع تحقيــق هامــش ربحــي ممــا خفــض مــن مخزونهــا الفعلــي، 
ــي  ــي والشــقق، والت ــن األراض ــزون محــدود م ــرك الشــركة بمخ لتت

ــة.  ــح فــي الســنة القادم ــع أن تبيعهــا برب تتوق

إلــى ذلــك، ســجلت شــركة التســهيالت لتأجيــر الســيارات أرباحــا 
دينــار  ألــف   27 )مقابــل  بحرينــي  دينــار  ألــف   75 بلغــت  صافيــة 
بحرينــي فــي عــام 2020(. وتشــمل هــذه األربــاح الدعــم الحكومــي 
بمبلــغ 11 ألــف دينــار بحرينــي )نظيــر مبلــغ 38 ألــف دينــار بحرينــي 
فــي عــام 2020 تــم تســجيله تحــت األربــاح المســتبقاة(.  وقــد ســاهم 
تحســين  فــي  الــزوار  أمــام  البحريــن  لحــدود  التدريجــي  الفتــح 
الطلــب ببطــىء علــى تأجيــر الســيارات، غيــر أن الشــركة اســتمرت 
فــي العمــل علــى تحســين فعاليــة أســطولها وجــودة الخدمــات 
المقدمــة إلــى عمالئهــا فضــاًل عــن كفــاءة عملياتهــا. وكانــت هــذه 
النتائــج قــد تحققــت فــي بيئــة تشــغيلية غايــة فــي الصعوبــة 
ــر واالحتفــاظ  ــر مضاعفــة عقــود اإليجــار المربحــة وفــرص التأجي عب
بربــح جيــد علــى التصــرف فــي الوحــدات المؤجــرة الســابقة.  ومــع 
اســتمرار الســوق فــي التعافــي مــن تأثيــرات فيــروس الكورونــا، 
فإنــه مــن المؤمــل أن يســاهم النمــو فــي ســوق تأجيــر الســيارات 

ــدة.  ــى آفــاق رحبــة جدي ــى انطــالق الشــركة إل إل

 أمــا بالنســبة لمجموعــة شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة 
الرغــم مــن منــح  فقــد احتفظــت بمركــز ســيولة صحــي علــى 
قروضهــم  أقســاط  تأخيــر  مــن  لالســتفادة  الفرصــة  عمالئهــا 
المركــزي،  البحريــن  مصــرف  توجيهــات  حســب  شــهرا   12 لمــدة 
أن  كمــا  العــام،  طــوال  المركــز  بهــذا  تحتفــظ  أن  واســتطاعت 
معــدل المديونيــة للمجموعــة ظــل منخفضــا ويبلــغ 1.3 ضعًفــا.  
وقــد قامــت المجموعــة فــي وقــت ســابق بتســديد قــروض معينــة 
نتيجــة ســيولتها الماليــة القويــة. وخــالل العــام، ســددت الشــركة 
والمبلــغ  بحرينــي،  دينــار  مليــون   10 بمبلــغ  األجــل  قرضــا محــدد 
ــار بحرينــي مــن القــرض المشــترك  ــون دين المتبقــي هــو 16.6 ملي
ــذي يبلــغ 33.2 مليــون دينــار بحرينــي، 27 مليــون دوالر أمريكــي  ال
مــن القــرض المشــترك البالــغ 125 مليــون دوالر أمريكــي و10 مليــون 

ــي.  ــون دوالر أمريك ــغ 40 ملي ــن قــرض بأجــل والبال ــي م دوالر أمريك
وتعــزى هــذه المبــادرات إلــى مــا تتميــز بهــا اإلدارة مــن تبنيهــا 
ــة ونظــرة اســتباقية فــي مجــال االقتــراض  لخطــة مدروســة بعناي
ــز  ــة تركي ــا مشــاكل وصعوب ــات الســيولة لتجنيبه وإدارة متطلب

االســتحقاقات طويلــة األجــل. 

عبــداهلل  الســيد  بتعييــن  العــام،  اإلدارة  مجلــس  قــام  كذلــك 
الســيد  ويتمتــع  للشــركة.  تنفيذيــا  رئيســا  بوخــوة  عبدالــرزاق 
بوخــوة بخبــرة كبيــرة وواســعة فــي اإلدارة التنفيذيــة حيــث شــغل 
العديــد مــن المناصــب القياديــة لــدى مصــارف ومؤسســات ماليــة 
محليــة وإقليميــة.  ويعبــر مجلــس اإلدارة عــن تمنياتــه لــه بالنجــاح 
فــي تحقيــق أهــداف وأغــراض المجموعــة.  كمــا يعبــر المجلــس 
عــن خالــص امتنانــه وتقديــره لعضــو المجلــس الســيد ريــاض 
ســاتر لقيامــه بــإدارة شــئون الشــركة كعضــو منتــدب خــالل الفتــرة 

االنتقاليــة. 
 

لعــام  البحرينــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  لمتطلبــات  ووفًقــً 
2001، فقــد بلــغ المبلــغ اإلجمالــي المدفــوع/ المحتســب إلــى أعضــاء 
مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2021 مبلغــاً وقــدره 384 ألف دينار بحريني. 
وحســب متطلبــات المــادة رقــم 188 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
المتعلقــة  التفاصيــل  جميــع  علــى  االطــالع  يمكــن  البحرينــي، 
برســوم وبــدالت حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة ومجالــس إدارة 
الشــركات التابعــة واللجــان الفرعيــة فــي الملحــق المرفــق بهــذا 
)مــن  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  إجمالــي مســاهمة  ويبلــغ  التقريــر. 
ســهم  مليــون   134,04 الشــركة  فــي  والمعينيــن(  المنتخبيــن 

)65.68٪ مــن رأس المــال المدفــوع(.

ويســرني نيابــة عــن مجلــس اإلدارة، أن أعــرب عــن خالــص تقديــري 
وشــكري الجزيــل إلــى عمالئنــا ومســاهمينا الكــرام علــى دعمهــم 
جميــع  إلــى  موصــول  والشــكر  الدائــم  ووالئهــم  المتواصــل 
موظفينــا علــى التزامهــم وجهودهــم الدؤوبــة التــي مــن شــأنها 

ــة.   ــوام القادم ــوة دافعــة للشــركة للنمــو فــي األع أن تشــكل ق

وأخيــرًا، وبالنيابــة عــن المجلــس أود ان أعــرب عــن تقديــري لجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة وصاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس مجلــس الــوزراء األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة .  كمــا 
اتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة 
فــي البحريــن علــى تعاونهــا ودعمهــم المتواصــل، وأخــص بالذكر 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  ،وزارة  المركــزي  البحريــن  مصــرف 

ــن. ــة البحري وبورص

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس اإلدارة 

28 فبراير2022
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المجموع الكلي
)د.ب(

أي مكافآت أخرى نقدية 
/ عينية للعام 2021 

مجموع المكافآت 
المدفوعة 

مجموع الرواتب 
والبدالت المدفوعة 

اإلدارة التنفيذية

593,349 - *94,250 499,099

أعلى ستة مكافآت من 
التنفيذيين بما فيهم 

الرئيس التنفيذي 
والمسؤول المالي األعلى

* خاضع لموافقة مجلس اإلدارة.

تفاصيل مكافآت اإلدارة 
التنفيذية:
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تقـرير اإلدارة عن عمـليـات 
الـشـركـة

كورونــا  جائحــة  انتشــار  مــن  الناشــئة  التقلبــات  اســتمرت  لقــد   
“كوفيــد 19” والتــي بــدات فــي عــام 2020 فــي التأثيــر علــى القطاعــات 
األنشــطة  ان  رغــم  العالــم،  مســتوى  علــى  والتجاريــة  الصناعيــة 
ــي.  ــام الحال ــالل الع ــا خ ــا تدريجي ــهد انتعاش ــدأت تش ــة ب االقتصادي
ــزال  ــة، كمــا ال ت ــاء فــي بعــض الضغــوط االقتصادي وقــد تســبب الوب
ــة  ــات. ونتيج ــى التحدي ــب عل ــى التغل ــل عل ــات تعم ــض القطاع بع
لذلــك، اضطــرت سلســلة التوريــدات إلــى تجميــد نشــاطاتها بســبب 
حــاالت اإلغــالق المتكــررة فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم. وكان 
للتحــوالت التــي شــهدتها الجائحــة تاثيــرًا شــاماًل علــى الثقــة فــي 
وبرامــج  التطعيــم  حمــالت  ســاهمت  فيمــا  هــذا  األعمــال،  قطــاع 
الدعــم الحكوميــة المختلفــة مــن جانــب الحكومــات فــي التخفيــف 
وفــي  المختلفــة.   العمــل  علــى قطاعــات  التداعيــات  مــن وطــأة 
االقتصاديــة  النشــاطات  2021، شــهدت  عــام  مــن  الثانــي  النصــف 
تدريجيــا نوعــا مــن االنتعــاش، ومــع اتبــاع معاييــر صارمــة للتباعــد 
االجتماعــي وفــرض القيــود علــى رحــالت الســفر الدوليــة، اســتطاعت  
أن تســتأنف وتيرتهــا، وإن كانــت بطاقــاٍت أقــل،  مــع اســتمرار معظــم 
القــوى العاملــة فــي العمــل مــن المنــازل. وبفضــل حمــالت التطعيــم 
ــتحداث  ــم واس ــكان العال ــن س ــرا م ــزء كبي ــت ج ــي غط ــة الت الناجح
فكــرة مناعــة القطيــع ضــد الفيــروس، فــإن المتحــورات الجديــدة 
علــى الرغــم مــن اتســامها بســرعة العــدوى إلــى درجــة كبيــرة، لــم 
ــفيات.  ــي المستش ــة ف ــاالت المرضي ــدل الح ــادة مع ــي زي ــاهم ف تس
وُيَعــد هــذا مــن التطــورات اإليجابيــة الحاليــة التــي مــن المؤمــل أن 
تســاهم فــي اســتعادة األجــواء الطبيعيــة فــي األســواق العالميــة.

ولــم تكــن عمليــات المجموعــة بمعــزل عــن تلــك التطــورات الحاصلــة حيــث كان 
للجائحــة تأثيرهــا اإليجابــي علــى عمالئهــا. وإنــه ألمــر يبعــث علــى االرتيــاح بــأن 
المجموعــة قــد اســتطاعت مــن خــالل عملياتهــا فــي هــذه الظــروف الصعبــة، 
التــي اتســمت بالكثيــر مــن التحديــات وحــاالت الاليقيــن،أن تحقــق أرباحــا صافيــة 
بلغــت 6.2 مليــون دينــار بحرينــي )مقابــل خســارة صافيــة بلغــت 4.3 مليــون 
دينــار بحرينــي فــي عــام 2020(. وهــذه األربــاح الصافيــة هــي بعــد خصــم مخصــص 
انخفــاض القيمــة الــذي بلــغ 13,230 ألــف دينــار بحرينــي علــى القــروض والســلفيات 
والذمــم المدينــة، والــذي وضعتــه الشــركة بصــورة تحفظيــة لحمايــة محفظتهــا 
اســتمرار  بســبب  عمالئهــا  يواجههــا  أن  المتوقــع  مــن  التــي  التحديــات  مــن 
ــي  ــت ف ــا ظل ــرادات التشــغيلية، إال أنه ــن انخفــاض اإلي ــم م ــى الرغ الجائحــة. وعل

وضــع صحــي جيــد.  

وكان 2021 هــو العــام النهائــي لتنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية المعتمــدة للشــركة 
التــي تغطــي فتــرة ثــالث ســنوات مــن 2019 إلــى 2021 حيــث خضعــت الشــركة 
تطبيــق  فــي  مســيرتها  فــي  الشــركة  واســتمرت  قيادتهــا.  فــي  لتغييــرات 
مجــال  فــي  وخاصــة  الخطــة  فــي  المحــددة  المبــادرات  مــن  واســعة  تشــكيلة 
اإلدارة  فــي  باالســتثمار  األم  الشــركة  المخاطــر. وقامــت  وإدارة  الرقمــي  التحــول 
وفــي المــوارد بغــرض توطيــد ممارســاتها وأعرافهــا فــي مجــال إدارة المخاطــر 
مــن خــالل مراجعــة سياســاتها واجراءاتهــا الحاليــة وادخــال ضوابــط واســتثمارات 
جديــدة ضمــن مــوارد وأنظمــة جديــدة. وقــد ســاعدت هــذه المبــادرات الشــركة 
علــى االســتمرار فــي خدمــة عمالئهــا دون توقــف فــي هــذه األوقــات العصيبــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، ســوف تتــم مناقشــة مســألة إعــداد الخطــة االســتراتيجية 
الجديــدة لعــام 2022 وتتطلــع الــى تنفيــذ االســتراتيجية بهــدف زيــادة العائــد علــى 

حقــوق المســاهمين.  

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تسهيالت البحرين 
حققــت تســهيالت البحريــن أرباحــً صافيــة بلغــت 4.4 مليــون دينــار بحرينــي 
)مقابــل خســارة صافيــة بلغــت 3.6 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2020(. وتجســد 
ــة التــي تتبعهــا الشــركة فــي وضــع  ــة السياســة التحفظي ــج المالي هــذه النتائ
الصعبــة  الظــروف  اســتمرار  فرضيــة  علــى  المتوقعــة  للخســائر  مخصصــات 
والتحديــات فــي الســوق، مــع األخــذ فــي عيــن االعتبــار الصعوبــات التــي يواجههــا 
العمــالء فــي تســديد أقســاطهم المســتحقة فــي مواعيدهــا. وظلــت نشــاطات 
اإلقــراض الجديــدة فــي أدنــى الحــدود، حيــث مارســت الشــركة أقصــى درجــات 
ــي  ــن سياســاتها ف ــدة وشــددت م ــروض الجدي ــم الق ــي تقدي ــذر ف ــة والح الحيط
هــذا المجــال، األمــر الــذي أدى إلــى االبتعــاد عــن العديــد مــن قطاعــات العمــالء 

ــة.  ــوقية الحالي ــروف الس ــي الظ ــة ف ــر عالي ــم بمخاط ــي تتس الت

وحرصــا منــه علــى التخفيــف عــن األعبــاء عــن العمــالء مــن تبعــات الجائحــة، فقــد 
عــرض مصــرف البحريــن المركــزي  بعــض التدابيــر المتمثلــة فــي تأجيــل األقســاط 
اختارتهــا شــريحة  والتــي   2021 عــام  خــالل  اإلثنــا عشــر  الشــهور  طــوال جميــع 
واســعة مــن عمــالء الشــركة فــي حيــن ظلــت الشــركة متيقظــة فــي مواجهــة 
هــذه الفتــرة الصعبــة بإعطــاء األولويــة لالحتفــاظ بمركــز ســيولة صحــي مقابــل 
تحقيــق الربــح علــى المــدى القصيــر. وقــد أثــرت عمليــة تأجيــل األقســاط مــع زيــادة 
فتــرات التأخيــر فــي الســداد علــى التدفقــات النقديــة المنتظمــة للشــركة. وبلــغ 
مجمــوع القــروض الجديــدة التــي منحــت خــالل الســنة 17.7 مليــون دينــار بحرينــي، 
وهــو يقــل عمــا تــم منحــه خــالل عــام 2020 والــذي بلــغ 27.8 مليــون دينــار بحرينــي، 
ــن  ــد ُمنحــت للعمــالء الذي ــدة ق ــأن القــروض الجدي ــار ب ــي االعتب ــع األخــذ ف ــذا م ه
ــة  ــركة متيقظ ــت الش ــرى، ظل ــة أخ ــن ناحي ــل. وم ــوقية أق ــر س ــزون بمخاط يتمي
وحــذرة  فــي إصــدار بطاقــات ائتمــان جديــدة علــى الرغــم مــن أن عــام 2021 قــد 
شــهد تحســنا فــي معــدالت االنفــاق مــن قبــل العمــالء ممــا قلــل مــن وتيــرة 
االنخفــاض فــي الذمــم المدينــة الناشــئة عــن البطاقــات االئتمانيــة. وبشــكل 
عــام، انخفــض إجمالــي قيمــة المحفظــة بمبلــغ 35.6 ميلــون دينــار بحرينــي خــالل 
الســنة )نظيــر 50 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2020(. وفــي 31 ديســمبر 2021 بلــغ 
إجمالــي قيمــة المحفظــة مبلغــا وقــدره 263.1 مليــون دينــار بحرينــي، بانخفــاض 

ــة العــام الــذي بلــغ  298.7 مليــون دينــار بحرينــي.  بلغــت نســبته 12٪ عــن بداي

لــم  حيــث   3 المرحلــة  مــن  الشــركة  قــروض  فــي  زيــادة  العــام  شــهد  كمــا 
ــهرية  ــديد أقســاطهم الش ــن تس ــة م ــات معين ــن قطاع ــالء م ــن العم يتمك

المســتحقة بســبب الظــروف الصعبــة الســائدة فــي الســوق. ومــن جانــب 
اتســمت  أنهــا  التحصيــل غيــر  الشــركة نشــاطات  اســتأنفت  آخــر، 

مــع  االجتماعــات  علــى  المفروضــة  القيــود  بســبب  بالتحديــات 
العمــالء وجهــا لوجــه، والعــدد الكبيــر مــن القضايــا العالقــة 

ــم   ــرة للمحاك ــام القضــاء المحــاوالت الكبي ــورة أم المنظ
للفصــل فــي تلــك القضايــا وعــدم قبــول دعــاوى 

التحصيــل  جديــدة. هــذا فيمــا واصلــت دائــرة 
تســديد  علــى  العمــالء  تشــجيع  فــي 

تأجيــل  مــن  الرغــم  علــى  قروضهــم 
القــروض لتفــادي زيــادة التزاماتهــم 

فــي حالــة توافــر فائــض مــن 
لديهــم.  األمــوال 

لهــذه  ونظــرًا 
 ، ف و لظــر ا
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

انخفضــت قــروض المرحلــة 3 لتصــل الــى 44.6 مليــون دينــار بحرينــي ) مقابــل 
45.9 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2020(. وقــد شــكلت التســهيالت الممنوحــة 
تحديــا فريــدا مــن نوعــه فــي تحديــد مــدى مالئمــة حجــم المخصصــات. وفــي هــذا 
ــة وشــددت علــى  الخصــوص، حرصــت الشــركة علــى اتبــاع نهــج متحفــظ للغاي
لتعكــس  المتوقعــة  الخســائراالئتمانية  بقيــاس  الخــاص  نموذجهــا  تطبيــق 
بذلــك الظــروف الســائدة فــي الســوق. وبلــغ مخصــص انخفــاض القيمــة 33.8 
مليــون دينــار بحرينــي، ويمثــل تغطيــة بنســبة 12.8٪ لقيمــة المحفظــة، وهــي 

.2020 عــام  نهايــة  فــي   ٪11.6 نســبة  مــن  أعلــى 

الشركة الوطنية للسيارات 
حققــت الشــركة الوطنيــة للســيارات أرباحــا صافيــة بلغــت 1.7 

مليــون دينــار بحرينــي )مقابــل خســارة صافيــة بلغــت 0.4 
مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2020(. وكان أداء الشــركة 

االعتبــار  فــي  أخذنــا  إذا  الســنة  خــالل  اســتثنائيً 
ــات المختلفــة التــي واجههــا  مجموعــة التحدي

ــدأ،  ــث المب ــه مــن حي قطــاع الســيارات. فإن
والتــي  الشــركة  عمليــات  تعرضــت 

لقطاعــات  خدماتهــا  تخــدم 
كبيــرة مــن األفراد والشــركات 

كبيــرة  ضغوطــات  إلــى 
اختــار  حيــث 

المســتهلكون 
البقــاء فــي 

انتقالهــم مــن مــكان آلخــر فــي  بالعــدوى عنــد  منازلهــم خشــية إصابتهــم 
المملكــة، األمــر الــذي كان لــه تأثيــره الســلبي علــى عمليــات البيــع وخدمــات 
الجائحــة علــى سلســلة  التــي خلفتهــا  الخطيــرة  اآلثــار  البيــع. ومــع  مــا بعــد 
التوريــدات العالميــة، ســاهم النقــص فــي رقائــق أشــباه الموصــالت فــي التوقــف 
عــن انتــاج المركبــات. كمــا ســاهم النقــص فــي الحاويــات والشــحنات لتســهيل 
عمليــة نقــل الســيارات فــي تقليــص توريــدات الســيارات. ومــن جهــة أخــرى، بــادرت 
الشــركات المصنعــة الــى زيــادة أســعار جميــع العالمــات التجاريــة للســيارات مــن 
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ــرار والخســائر التــي ســببتها  ــدة نتيجــة األض ــا المتزاي ــة مصروفاته أجــل تغطي
الجائحــة. وكان ال بــد للشــركة أن تتحكــم فــي هــذه الظــروف غيــر المســبوقة 
ــة الســنة واالحتفــاظ بالحــد  ــد فــي بداي التــي تتمثــل فــي االحتفــاظ بمخــزون زائ
األدنــى مــن المخــزون فــي نهايتهــا. ورغــم ذلــك، تمكنــت الشــركة، بالتشــاور 
مــع الشــركات المصنعــة الرئيســية، أن تحصــل علــى توريــدات مــن الســيارات 
المهمــة لتنهــي الشــركة الســنة بمخــزون ال بــأس بــه ولكــن فــي الحــدود الدنيــا 
بمــا تتطلبــه عمليــات الشــركة. كمــا اســتطاعت الشــركة أن تقــوم بتحســين 
هوامشــها الربحيــة علــى مبيعــات الســيارات مــع االســتمرار فــي اتبــاع سياســة 
تقشــفية تمثلــت فــي اتبــاع منهــج تجــاري حصيــف مــع المحافظــة علــى الكفــاءة 

للعامليــن. الوظيفــي  والنمــو 

شركة التسهيالت للسيارات 
ســجلت الشــركة خســارة صافيــة بلغــت 197 ألــف دينــار بحرينــي )مقابــل 587 
ألــف دينــار بحرينــي فــي عــام 2020(  نظــرا لحجــم التحديــات القائمــة فــي قطــاع 
بيــع الســيارات الجديــدة والــذي ألقــى بظاللــه علــى أداء الشــركة علــى 
ــة  ــل مــن خســائرها مقارن الرغــم مــن أنهــا اســتطاعت أن تقل
أسســت  قــد  كانــت  المجموعــة  أن  ُيذكــر   .2020 بعــام 
الفــرص  مــن  االســتفادة  بغــرض  الشــركة 
بيــع  قطــاع  فــي  المتاحــة  التجاريــة 
الجديــدة  الصينيــة  الســيارات 
نمــوا  يشــهد  والــذي 
مضطــردا نظــرا 

ــه هــذه الســيارات مــن تصاميــم متميــزة بتقنيــات متقدمــة فضــال  ــز ب لمــا تتمي
عــن االقتصــاد فــي اســتهالك الوقــود وتتميــز بتصنيفــات عاليــة مــن حيــث 
الوقــت  فــي  الشــركة  أصبحــت  وقــد  وبأســعار جذابــة.  والموثوقيــة  الســالمة  
الحاضــر المــوزع الحصــري لســيارات جــي أي ســي، وجريــت وول، وهافــال وفوتــون، 
ــة فــي ســوق مبيعــات الســيارات.  ــع بســمعة طيب ــة تتمت ــات تجاري ــا عالم وكله
ــارزة فــي  ــة ب ــدة، تبــوأت الشــركة مكان ــة الجدي ومــن خــالل هــذه العالمــات التجاري
الســوق حيــث تمكنــت مــن بيــع  أكثــر مــن 3,500 ســيارة منــذ إنشــائها.  ُيشــار إلــى 
ــت نتيجــة للتكلفــة اإلضافيــة التــي تكبدتهــا الشــركة  أن الخســائر الحاليــة كان
جــراء االســتحواذ علــى عالمــات تجاريــة أخــرى فــي وقــت شــهد فيهــا الســوق 
تحديــات صعبــة فرضتهــا جائحــة كورونــا. ورغــم التحديــات، فإن الشــركة على ثقة 
ــة  تمثــل قيمــة متميــزة فــي الســوق  تامــة بــأن جميــع ســيارات عالماتهــا التجاري
النشــاطات  اســتئناف  عقــب  رواجــا وطلبــا كبيــرًا  تشــهد  البحرينــي وســوف 
ــار إقبــال العمــالء علــى  ــا فــي نظــر االعتب ــا أخذن ــة، خاصــة إذا م ــة االعتيادي التجاري
ــة.  ــى والتــي تتناســب مــع حجــم إمكانياتهــم المادي الســيارات ذات القيمــة األدن

شركة التسهيالت لتأجير السيارات 
ــل خســائر  ــي )مقاب ــار بحرين ــف دين ــت 75 أل ــة بلغ ســجلت الشــركة أرباحــا صافي
ــار بحرينــي فــي عــام 2020( مــع اســتمرار الشــركة فــي  ــف دين صافيــة قدرهــا 27 أل
التكيــف مــع الظــروف الســائدة فــي الســوق. وكانــت الجائحــة فــي بدايتهــا قــد 
أثــرت إلــى حــد كبيــر علــى حاجــة النــاس وحركتهــم فــي قضــاء حوائجهــم مــع 
الحكوميــة وتشــجيعهم  والجهــات  والمؤسســات  للمحــالت  المؤقــت  اإلغــالق 
علــى العمــل مــن المنــازل. كمــا كان إلغــالق الحــدود الدوليــة والتخفيــض الهائــل 
فــي الحركــة الجويــة تأثيــره علــى الطلــب علــى تأجيــر الســيارات لفتــرات قصيــرة، 
هــذه  حــدة  ورغــم  البحريــن.  إلــى  المســافرين  لتدفــق  الكلــي  التوقــف  بعــد 
الظــروف والبيئــة التجاريــة الصعبــة، فقــد اســتطاعت الشــركة أن تتــواءم مــع 
احتياجــات تلــك األوقــات.  ومــن ناحيــة أخــرى، قامــت الشــركة بترشــيد اإلنفــاق 
فــي مجــال أســطولها مــن الســيارات وأعــادت التفــاوض بشــأن العقــود مــع كبــار 
المورديــن وحرصــت علــى التوزيــع األمثــل للمــوارد البشــرية مــع التركيــز علــى 
العمــل التجــاري بهوامــش عاليــة. واســتمرت الشــركة فــي تعزيــز قيمــة الشــركة 
ــة ومــن الشــركات.  ــى عــدد مــن المناقصــات الحكومي مــن خــالل االســتحواذ عل

وخــالل هــذا الفتــرات العصيبــة التــي تشــكل اختبــارا لقدراتهــا، قامــت الشــركة 
ــة  ــورة مربح ــيارات بص ــي الس ــرف ف ــق التص ــن طري ــطولها ع ــم أس ــيد حج بترش
ــة عــام  فــي القطاعــات ذات الطلــب األقــل. وأصبــح أســطول الســيارات فــي نهاي
2021 يتميــز بمزيــج جيــد مــن عقــود التأجيــر طويلــة األجــل وقصيــرة األجــل بنســبة 
صحيــة بلغــت 35:65، بينمــا اســتمرت الشــركة فــي تقديــم خدماتهــا لعمالئهــا 

انطالقــا مــن مواقــع اســتراتيجية فــي المملكــة. 

شركة التسهيالت للخدمات العقارية
حققــت الشــركة أرباحــا صافيــة بلغــت 57 ألــف دينــار بحرينــي )مقابــل 93 ألــف 
ــات  ــد اإلصاب ــرة بالركــود االقتصــادي الناجــم عــن تواصــل تزاي ــام 2020(، متأث فــي ع
العقاريــة  التقليــل مــن حجــم األنشــظة  أثرهــا فــي  التــي كان لهــا  بالجائحــة 
فــي الســوق العقاريــة بيــن المشــترين والبائعيــن. كمــا أدت هــذه الجائحــة إلــى 
تخفيــض رواتــب العديــد مــن الوافديــن العامليــن فــي البحريــن  فيمــا فقــد 
ــى  ــد مــن العمــالء ال ــك، ممــا حــدا بالعدي البعــض اآلخــر وظائفهــم مــن جــراء ذل
االنتقــال إلــى مســاكن ذات قيمــة إيجاريــة أقــل، األمــر الــذي كان مــن شــأنه التأثيــر 

تقـرير اإلدارة عن عمـليـات 
الـشـركـة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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علــى معــدالت اإليجــارات ومســتويات اإلشــغال للعقــارات الســكنية. ولــم تكــن 
العقــارات والشــقق االســتثمارية الخاصــة بالشــركة بمعــزل عــن هــذه التطــورات 
الحاصلــة فــي الســوق، حيــث شــهدت انخفاضــا فــي معــدالت اإلشــغال. وبنــاء 
علــى ذلــك شــرعت الشــركة فــي تحســين معــدالت اإلشــغال مــن خــالل تعديــل 
أســعار االيجــارات المعروضــة، فيمــا واصلــت عمليــات بيــع قطــع األراضــي والشــقق 
التــي تمتلكهــا. كمــا قامــت الشــركة خــالل الســنة بتخفيــض مخزونهــا العقــاري 
مــن خــالل بيــع الشــقق وقطــع األراضــي، لتحقــق بذلــك أرباحــا إجماليــة بلغــت 
156 ألــف دينــار بحرينــي. أن الشــركة متيقظــة فــي اعــادة بنــاء مســتوياتها مــن 

ــة. ــزون العقــاري فــي الوقــت الراهــن وبأســعار جاذب المخ

شركة التسهيالت لخدمات التـأمـيـن
ســجلت الشــركة أرباحــا صافيــة بلغــت 151 ألــف دينــار بحرينــي )مقابــل 171 ألــف 
دينــار بحرينــي فــي عــام 2020(، نظــرا لتأثــر أداء الشــركة  بانخفــاض الطلــب علــى 
منتجــات التأميــن لألفــراد، والســيما التأميــن علــى الســيارات. وكان لتخفيــض 
نشــاطات اإلقــراض لشــراء ســيارات جديــدة مــن قبــل شــركة تســهيالت البحريــن 
وانخفــاض مبيعــات الســيارات لــدى شــركات الســيارات الشــقيقة تأثيــره علــى 
مبيعــات الشــركة مــن بوالــص التأميــن علــى المركبــات.  وبالرغــم مــن هــذه 
وذلــك  الســوقية  علــى حصتهــا  المحافظــة  مــن  الشــركة  تمكنــت  الظــروف، 
بفضــل المعــدل الكبيــر إلعــادة تجديــد التأميــن ووالء العمــالء وخدمــات الزبائــن 
التــي لــم تتوقــف وتيرتهــا،  غيــر أنــه بســبب االنخفــاض العــام فــي قيم الســيارات 
الدخــل  تأثــر  وبالمثــل،   .ً أيضــ العمــوالت  تدنــت عوائــد  فقــد  المؤمنــة عليهــا 

ــاة.  ــى الحي ــن عل ــي والتأمي ــن الصح ــص التأمي ــوالت بوال ــن عم ــل م المتحص

وعلــى الرغــم مــن كافــة التحديــات، اســتمرت الشــركة فــي التركيــز علــى االحتفاظ 
بقاعــدة عمالئهــا وعملــت علــى الوصــول الــى العمــالء وذلــك بفضــل المنصــة 
الرقميــة والمبــادرات العديــدة التــي توجهــت نحــو اســتمالة العمــالء، حيــث ســوف 
ــدة مــن خــالل  ــم منتجــات وتســهيالت تأمينيــة جدي تســتمر الشــركة فــي تقدي

الشــراكة التجاريــة والتعــاون والتنســيق مــع شــركات التأميــن.  

نظرة على المستقبل 
لقــد ســاهمت حمــالت التطعيــم الواســعة ضــد جائحــة كوفيــد19- فــي التقليــل 
مــن خطــورة الجائحــة بنهايــة عــام 2021، غيــر أن مــا تســببت بــه مــن أضــرار علــى 
التعافــي.  نحــو  فــي مســاره  أطــول  وقتــا  المتحقــق ســيأخذ  النمــو  مســارات 
موازنــة  بإعــادة  وقامــت  شــئونها  تنظيــم  فــي  الكبــرى  الشــركات  ونجحــت 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  تســتمر  حيــن  فــي  التجاريــة،  نماذجهــا 
التعامــل مــع التداعيــات. هــذا ومــن المتوقــع أن تســاهم التأثيــرات اإليجابيــة 
الرتفــاع أســعار النفــط واإليــرادات الحكوميــة القويــة علــى تحفيــز النمــو فــي 
تــزال  ال  عــام 2022.  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  المحليــة  االقتصاديــة  النشــاطات 
المخاطــر الجيوسياســية مرتفعــة مــع دخــول الشــركة للعــام الجديــد. إن الشــركة 
متفائلــة بشــأن آفــاق النمــو وستســتمر فــي اتخــاذ مبــادرات لتعزيــز جــودة أصــول 
وإدارة  الشــركة  وعمليــات  خدمــات  ورقمنــة  الدخــل،  مصــادر  وتنويــع  الشــركة، 

الحســابات المتعثــرة بكفــاءة بهــدف تنميــة أمــوال المســاهمين.
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تقرير المسؤولية المجتمعية

كشجرٍة طيبٍة ُتؤتي ُأكلها منذ
40 عاما

االجتماعيــة  المســؤولية  بــأن  منهــا  إيمانــً 
للشــركات تعــد مــن أهــم الركائــز التــي ترتكــز 
عليها الشــركة في نطاق ممارســتها للعمل 
البحريــن  شــركة  اضطلعــت  فقــد  التجــاري، 
للتســهيالت التجاريــة منــذ تأسيســها قبــل 
نحــو 40 عامــً بــدور فّعــال وقيــادي فــي الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه 

المســؤولية  حــس  مــن  انطالقــً  المجتمــع 
وامتثــاالً لاللتــزام الملقــى علــى عاتقهــا إلدارة ما 
يترتــب وينتــج عــن عملياتها من آثــار اجتماعية 
وبيئيــة واقتصاديــة بمــا يتماشــى مــع توقعــات 
 المجتمــع، وأصحــاب المصلحــة، والمســاهمين.

الريادة واألسبقية
للتســهيالت  البحريــن  شــركة  وتتصــدر 
العمــل  فــي  واألســبقية  الريــادة  التجاريــة 
الخيــري واإلنســاني منــذ والدتهــا فــي العــام 
1983م، حيــث جعلــت المســؤولية االجتماعيــة 
أصــاًل مــن أصــول عملهــا طويــل األمــد الــذي 
االقتصــاد  بعجلــة  والدفــع  العــام،  الصالــح  خدمــة  فــي  يصــب 
الوطنــي، والنهــوض بالواقــع االجتماعــي والخيــري والتطوعــي، 
مجســدًة بذلــك أروع النظريــات األخالقيــة التــي تؤمــن بــأن ديمومــة 

التناغــم التجــاري والنجــاح تتجّلــى فــي الحفــاظ 
بين االقتصاد والُنظــم  مــا  التــوازن  علــى 
االجتماعيــة والبيئيــة، فوجــود التــوازن والتناغم 
بيــن التنميــة االقتصاديــة ورفاهيــة المجتمــع 
يمّثــل  والتعليــم  والصحــة  البيئــة  وســالمة 
ــة قصــوى للنجــاح المؤسســي. محــورًا ذا أهمي

مبادرات األلفية الجديدة
األلفيــة  بدايــة  مــع  خصوصــً   – الماضيــة  األعــوام  َحفلــْت  وقــد 
الجديــدة - بالكثيــر مــن مشــاريع الدعــم المجتمعــي والتطوعــي 
مختلــف  فــي  مســاهماتها  الشــركة  فيهــا  ضاعفــت  التــي 
وتعزيــزا  تكريســً  الخّيــرة  االجتماعيــة  والمشــاريع  القطاعــات 
كانــت  مبــادرات  عبــر  واإلنســانية  األخالقيــة  المســؤولية  لثقافــة 
لهــا بصماتهــا وأثرهــا الالفــت فــي النهــوض التنمــوي واالقتصــادي 
والصحــي  والتطوعــي  والتعليمــي  والبيئــي  واالجتماعــي 
والثقافــي وحتــى علــى المســتوى العملــي والوظيفــي ضمــن 

الشــركة. داخــل  الواحــدة  األســرة  كيــان  إطــار 

المبــادرات  تلــك  علــى  ســريعة  فبإطاللــة 
حرصــت  التــي  الحيويــة  والمشــاريع  النوعيــة 
ودعمهــا  فيهــا  المســاهمة  علــى  شــركتنا 
وقطاعــات  عديــدة  منــاٍح  شــملت  أنهــا  نجــد 
كان   2000 العــام  ففــي  متنوعــة،  اجتماعيــة 
التوّجــه ُمنصّبــً غالبــً علــى دعــم المؤسســات الرســمية واألهليــة 
فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة والطفولــة مثــل دعــم 
أنشــطة ومشــاريع: جمعيــة الهــالل األحمــر البحرينــي، جمعيــة 
البحريــن لمكافحــة الســرطان، دار يوكــو لرعايــة الوالديــن، دار رعايــة 
ــة، الجمعيــة البحرينيــة لمتالزمــة داون، جمعيــة الصداقــة  الطفول
ــرق  ــز المح ــن، مرك ــال المعاقي ــل لألطف ــد األم ــن، معه للمكفوفي
للرعايــة االجتماعيــة، مركــز محمــد بــن خليفــة بــن ســلمان الخليفة 
التخصصــي للقلــب .. وغيرهــا مــن دعــم المنظمــات والقطاعــات 
المختصــة بشــأن الرعايــة االجتماعيــة والصحيــة، حيــث انطلقنــا 
مــن شــعار )ننمــو مــع مجتمعنــا(، فــكان لذلــك أثــره الهــام فــي 

المســاهمة ببنــاء المجتمــع ونهضــة ونمــاء البلــد.

مضاعفة الجهود والدعم
التــي  واألخالقيــة  االجتماعيــة  القيــم  إن 
جهودنــا  مواصلــة  علينــا  تحّتــم  بهــا  نؤمــن 
فــي  باســتمرار  ومضاعفتهــا  عــام  كل  فــي 
خدمــة  فــي  تصــب  التــي  المبــادرات  مختلــف 
أن  إدراكنــا  وألهميــة  والمجتمــع،  اإلنســان 

لإلعــالم دورًا بــارزًا وتوعويــً وتثقيفيــً فــي تكريــس وتعزيــز هــذه 
ــي  ــة ف ــن التســهيالت التجاري ــت شــركة البحري ــد منح ــم، فق القي
العــام 2005 جامعــة البحريــن مبلغــً وقــدره 420,000 دينــار بحرينــي، 
ــر  ــن، األم ــة البحري ــي مملك ــي ف ــي أكاديم ــز إعالم إلنشــاء أول مرك
الحيــاة  اإلعــالم فــي  إيمــان الشــركة بأهميــة دور  الــذي يعكــس 
مفاصــل  فــي  ســريع  بشــكل  الــدور  هــذا  وتنامــي  المعاصــرة، 
الحيــاة، حتــى يكــون هــذا المركــز صرحــً إعالميــً يخــدم الجانــب 
ــر األداء اإلعالمــي  األكاديمــي والتدريبــي للطلبــة، إلــى جانــب تطوي
ــن، باســتخدام أفضــل الوســائط المتاحــة، وال شــك أن  فــي البحري
هــذا المشــروع يجســد ترجمــة فعليــة لتوجــه الشــركة نحــو دعــم 

البحريــن.  مملكــة  فــي  الحيويــة  المشــروعات  وإنجــاز 

كمــا أن الشــركة وّســعت فــي العاميــن 2006 و2007م مــن  دورهــا 
الصحــة،  مثــل:  األخــرى  المجــاالت  مــن  الكثيــر  فــي  الداعــم 
والثقافــة  والتعليــم  الخاصــة،  االحتياجــات  ذات  والمؤسســات 
التــي  األخــرى  الخدمــات  وجميــع  والرياضــة 
والمواطــن،  الوطــن  خدمــة  فــي  تســاهم 
وذلــك لتوفيــر حيــاة أكثــر أمنــً ورفاهيــة فــي 
التطلعــات  إبــراز  إلــى  ســعيً  المســتقبل، 
ــة مــن  واألهــداف المرجــوة فــي بنــاء قاعــدة قوي
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المســئولية المجتمعيــة تعمــل علــى تحقيــق الهــدف الرئيســي 
ــم، لــذا قــد  فــي نمــاء وطــن ينعــم أبنــاؤه بالرفــاه والعيــش الكري
الصحــة،  وزارة  فــي:  مبــادرات ومشــاريع حيويــة  الشــركة  دعمــت 
الجمعيــة البحرينيــة لإلعاقــة الذهنيــة والتوّحــد، االتحــاد البحرينــي 
لرياضــة المعاقيــن، مركــز الرحمــة، صنــدوق الــزكاة، مركــز الطفــل 
أزهــار  روضــة  والنطــق،  الســمع  تنميــة  مركــز  النهاريــة،  للرعايــة 
البحريــن  معهــد  والبحــوث،  للدراســات  البحريــن  مركــز  الحــراك، 
للتدريــب، جمعيــة الهــالل األحمــر البحرينــي، أســرة األداء والكتــاب 

اللبنانــي. الشــعب  لمناصــرة  العليــاء  واللجنــة  البحرينيــة، 

االستمرار والّتوّسع
البحريــن  شــركة  احتفــال  مــع  وتزامنــً 
الفضــي،  باليوبيــل  التجاريــة  للتســهيالت 
مبادراتهــا  مــن  الشــركة  ــعْت  وسَّ فقــد 
ــة بهــدف مواصلــة دعــم  ومســاهماتها الخيري
ُتأّمــن  التــي  والمؤسســات  الجمعيــات  تلــك 
االحتياجــات للمواطنيــن، لــذا حصلــت 17 جمعيــة ومؤسســة علــى 
تبرعــات ســخية، منهــا التجهيــز الكامــل للمختبــر التابــع لجمعيــة 
ــا  ــات، كم ــة المعلوم ــزة تقني ــة داون بأحــدث أجه ــن لمتالزم البحري
كان للجهــود الحثيثــة للشــركة فــي ضمــان وصــول مســاهماتها 
إلــى أكبــر شــريحة مــن المجتمــع البصمــة الواضحــة، وذلــك مــن 
خــالل دعــم 78 مــن الصناديــق والجمعيــات الخيريــة المســجلة 
الدعــم  إجمالــي  بلــغ  كمــا  االجتماعــي،  الشــأن  فــي  والنشــطة 
المقــدم مــن الشــركة للمجتمــع المحلــي خــالل العــام 2009 أكثــر 
مــن 188 ألــف دينــار بحرينــي، حيــث غطــت التبرعــات 26 مؤسســة 
إنســانية  فــي مجــاالت  العاملــة  الربحيــة  غيــر  المؤسســات  مــن 

عــدة. وتطوعيــة  واجتماعيــة 

فــي العاميــن 2010 و2011 وضمــن اســتراتيجية الشــركة فــي تغطيــة 
قطاعــات أوســع ومجــاالت أكثــر، فقــد حرصــت علــى توجيــه الدعــم  
للمشــاريع الوطنيــة مــن خــالل هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار، 
حيــث اســتمرت فــي دعــم بنــاء مركــز قلعــة بوماهــر الســتقبال 
ــة الهيئــة، وهــو مــن  ــؤ برعاي ــق اللؤل ــن ضمــن مشــروع طري الزائري
المشــاريع الحيويــة فــي البحريــن، إذ يســجل لقطــاٍت حّيــة مــن 
تاريــخ تجــارة اللؤلــؤ فــي البحريــن والتــي تشــكلت منــه الهويــة 
الوطنيــة. فيمــا اســتمر العطــاء والدعــم لمختلــف المؤسســات 
الخيريــة غيــر الربحيــة وأنشــطتها المتنوعــة، ففــي عــام 2012 كان 
الدعــم موجهــً ألكثــر مــن 80 مؤسســة وجهــة خيرية فــي البحرين 
والمواطنيــن،  المتعّففــة  لألســر  الخاصــة  االحتياجــات  وتأميــن 
فيمــا بلــغ مجموعــة مــا تــم صرفــه علــى كل المشــاريع الخيريــة 
أمــا فــي  ألــف دينــار،  العــام 2013 مــا يفــوق 271  والتطوعيــة فــي 
الخيريــة  والمنظمــات  للصناديــق  الدعــم  بلــغ  فقــط   2014 العــام 
غيــر الربحيــة 317 ألــف دينــار، كمــا خصصــت الشــركة مبلــغ 282 

ألــف دينــار إلنشــاء طابــق ثــاٍن لــدار يوكــو لرعايــة الوالديــن، وكذلــك 
مبنــى الحضانــة والروضــة للمركــز البحرينــي للحــراك الدولــي.

الثقافة والتراث والنهضة
واســتمر فــي العــام 2017 دعمنــا لألعمال الخيرية والرفــاه االجتماعي 
وتوجهــت  النــاس،  حيــاة  تحســين  فــي  واســهامنا  بلدنــا  فــي 
بوصلتنــا أيضــا نحــو المســاهمة فــي إعــادة بنــاء وترميــم قاعــة 
مرافقهــا  وتجديــد  الوطنــي  البحريــن  متحــف  فــي  المدافــن 
التاريخيــة واألثريــة، ومواصلــة تمويــل األنشــطة الثقافيــة لمركــز 
الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة للثقافــة والبحــوث، وتوفيــر 
ــر  ــب والتطوي ــى إدارة التدري ــة إل عــدد مــن األجهــزة اللوحيــة الذكي
بــوزارة الصحــة، وغيرهــا مــن المشــروعات الحيويــة،  وفــي العــام 
2018 وافقــت الشــركة علــى مســاهمة قدرهــا 180,000 دينــار بحرينــي 
لبنــاء ملحــق كامــل لمركــز الحــد لتأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصة، 
وذلــك لغــرض بنــاء صفــوف دراســية إضافيــة ومرافــق أخــرى لتلبيــة 

ــز. ــات المرك احتياج

وقــد بلــغ دعــم الشــركة للمجتمــع أوجــه فــي عــام 2019 ، حيــث 
َل هــذا العــام عالمــًة فارقــًة فــي تاريخ المســئولية المجتمعية  َشــكَّ
للشــركة، حيــث قامــت مــن خــالل منتجهــا بطاقــة )امتيــاز فــور 
هيــر(، وهــي البطاقــة االئتمانيــة النســائية األولــى فــي مملكــة 
البحريــن، بتنظيــم ورعايــة حفــل ومؤتمــر »رائــدات فــي نهضــة 
البحريــن«، تــم خاللــه تكريــم خمــس وعشــرين امــرأة رائــدة مــن 
الرائــدات البحرينيــات الالئــي قدمــن إســهامات مميــزة فــي نهضــة 
ــرز إنجازاتهــن  ــن، واســتعراض أب مملكــة البحري
الجليلــة فــي ســبيل خدمــة الوطــن، ويضــاف 
إلــى ذلــك، مــا قدمتــه الشــركة مــن برامــج دعــم 
عديــدة صبــت فــي إطــار العمــل الخيــري الهــادف 

ــز أركان المجتمــع. ــى تعزي إل

رغم تحديات الجائحة
ومــع إطاللــة العــام 2020م، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة هــذا العــام 
عصفــت  صعبــة  اســتثنائية  ظــروف  مــن  معــه  ترافــق  ومــا 
باالقتصــاد وغيرهــا مــن القطاعــات، ورغــم التحديــات التــي خلفتهــا 
جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( والتكاليــف اإلضافيــة التــي تكبدتهــا 
المؤسســات قاطبــة، إال أن الشــركة واصلــت جهودهــا فــي االلتــزام 
وصبــت  ملــل،  أو  كلــل  دون  االجتماعيــة  المســؤولية  ببرامــج 
جهودهــا الســخية لغــرس قيــم الحــس االجتماعــي المســئول 

مبــدأ  مــن  انطالقــً  والمجتمــع  الفــرد  فــي 
واصلــت  حيــث  العامــة،  بالمصلحــة  االهتمــام 
جهودهــا فــي الجمــع بيــن الحمــالت الخيريــة 
الرئيســية والمشــاريع المجتمعيــة، التــي تعــزز 
فيهــا قيمــة المســؤولية المجتمعيــة العميقة 
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للشــركة، واســتراتيجية العمــل االجتماعــي، كمــا شــاركت الشــركة 
أيضــا ضمــن جهــود الحملــة الوطنيــة »فينــا خيــر« التــي أطلقتهــا 
المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية بمبــادرة كريمــة من ســمو 
ــك لألعمــال  ــة المل ــن حمــد آل خليفــة ممثــل جالل الشــيخ ناصــر ب
ورئيــس  الوطنــي،  األمــن  الشــباب مستشــار  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، وهــي المبــادرة التــي تجــري 
لفيــروس  للتصــدي  الوطنــي  البحريــن  فريــق  مــع  بالتنســيق 
كوڤيــد-19، بقيــادة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة، ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

لرئيــس مجلــس الــوزراء.

خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠
والتزامــً منهــا بالمعاييــر الدوليــة والخطــط المســتقبلية ســعيً 
لديمومــة التنميــة المســتدامة فــي البلــدان، حرصــت )تســهيالت 
البحريــن( علــى اتبــاع تلــك الخطــة التــي أقرتهــا األمــم المتحــدة 
ــا للحــد  ــر أفضــل مســار للمضــي قدًم فــي العــام 2015 والتــي توف
مــن الفقــر وتحســين حيــاة النــاس فــي كل مــكان، حيــث يســاعد 
تقليــل  اســتدامة عبر  أكثــر  عالمــي  بناء اقتصــاد  علــى  ذلــك 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري التــي تســبب تغيــر المنــاخ. 
المناخــي مرتبطــان  والعمــل  المســتدامة  التنميــة  أن  وال شــك 
ً، وكالهمــا ضــروري لرفاهيــة البشــرية فــي الحاضــر  ارتباطــً وثيقــ

والمســتقبل.
 17 الـــ  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  باختصــار  نســتعرض  وهنــا 
وغاياتهــا الـــ 169 مــن خــالل اســتخدام مجموعــة مــن المؤشــرات 
ــة، ولقــد وافقــت فــي  ــة اإلحصائي ــة التــي تعتمدهــا اللجن العالمي
الـــ17 التاليــة مــن ضمنهــا  العــام 2015م 193 دولــة علــى األهــداف 

البحريــن: مملكــة 

القضاء على الفقر.. ١
القضاء التام على الجوع. ٢
الصحة الجيدة والرفاه. 3
التعليم الجيد. ٤
المساواة بين الجنسين. ٥
المياه النظيفة والمياه الصحية.. 6
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.. ٧
العمل الالئق ونمو االقتصاد . ٨
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية. ٩
1الحد من أوجه عدم المساواة. ١٠
مدن ومجتمعات محلية مستدامة.. ١١

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن.. ١٢
العمل المناخي.. ١3
الحياة تحت الماء.. ١٤
الحياة في البر.. ١٥

السالم والعدل والمؤسسات القوية.. ١6
عقد الشراكات لتحقيق األهداف.. ١٧

وبالرغــم مــن األهــداف الـــ17 متكاملــة فــي مضمونهــا ومؤشــراتها 
أن  إال  المســتدامة  التنميــة  لغــرض  المطلــوب  التــوازن  لتحقــق 
ــا  ــاه تنســب بشــكل مباشــر للقضاي األهــداف الســبع المدرجــة أدن

البيئية: 

الصحــي  الصــرف  وخدمــات  الميــاه  توافــر  ضمــان   :6 الهــدف 
مســتدامة. إدارة  وإدارتهــا  للجميــع 

علــى  بتكلفــة ميســورة  الجميــع  ٧: ضمــان حصــول  الهــدف 
والمســتدامة. الموثوقــة  الحديثــة  الطاقــة  خدمــات 

شــاملة  البشــرية  والمســتوطنات  المــدن  جعــل   :١١ الهــدف 
ومســتدامة. الصمــود  علــى  وقــادرة  وآمنــة  للجميــع 

ــدف ١٢: االســتخدام المســئول للمــوارد وضمــان االســتهالك  اله
المســتدام وأنمــاط اإلنتــاج.

الهدف ١3: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
البحريــة  والمــوارد  والبحــار  المحيطــات  حفــظ   :١٤ الهــدف 
واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيــق التنمية المســتدامة.
وترميمهــا  البريــة  اإليكولوجيــة  النظــم  حمايــة   :١٥ الهــدف 

مســتدام. نحــو  علــى  اســتخدامها  وتعزيــز 

مواجهة التغير المناخي
ومــن هــذا المنطلــق ارتأينــا أنــه مــن األهميــة 
التغيــر  لمواجهــة  نوعيــة  بمبــادرات  القيــام 
المناخــي بنــاًء علــى تلــك الخطــة، عــن طريــق:

1التمويــل المســتدام أو التمويــل األخضــر والــدور الــذي يلعبــه أ. 
توفيــر  أو  واالجتماعــي  االقتصــادي  الشــأن  صعيــد  علــى 
التــي   Green Loan الخضــراء  القــروض  الخضــراء:  القــروض 
تســتخدم لتمويــل المشــاريع الصديقــة للبيئــة )المشــاريع 
باالســتخدام  االلتــزام  علــى  العمــالء  يحفــز  وبمــا  الخضــراء( 
التدميــر،  مــن  عليهــا  والحفــاظ  الطبيعــة،  لمــوارد  األمثــل 
وإعــادة تدويرهــا بالشــكل المناســب، ومســاعدة الحكومــات 
والشــركات واألفــراد علــى الحصــول علــى األجهــزة والمعــدات 

للبيئــة.  الصديقــة  والمســتلزمات 
االســتثمار في معالجة وإعادة تدوير المخلفات البالســتيكية ب. 

المعنيــة وتخصيــص  الجهــات  مــع  بالتعــاون 
عوائدهــا لتمويــل أنشــطة الجمعيــات الخيريــة. 
مثــال: التعــاون مــع الجمعيــة البحرينيــة ألوليــاء 
امــور المعاقيــن وأصدقائهــم )بهــدف توفيــر 
األجهــزة والمعينــات الحركيــة ذات المواصفــات 

تقرير المسؤولية المجتمعية

٤٢
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الخاصــة لألطفــال ذوي الهمــم.
ــر خراطيــش الحبــر، ومخلفــات ج.  إعــادة تدوي

والكارتــون  البالســتيك  مــن  المكاتــب 
وغيرهــا. 

بحمــالت د.  والقيــام  الشــواطئ  تنظيــف 
توعويــة لحــث عامــة النــاس علــى عــدم تلويــث البيئــة والبحار 
والشــواطئ واالمتنــاع عــن اســتخدام المعطــرات والمبيــدات 

المحتويــة علــى غــازات ضــارة بالبيئــة وبطبقــة األوزون. 
ــادة وتوســيع نطــاق المســاحات الخضــراء فــي ه.  التشــجير وزي

ــوع البيئــي.  ــن والمحافظــة علــى التن البحري
االســتثمار فــي مشــاريع أنظمــة الطاقــة الشمســية وتركيــب و. 

األلــواح الشمســية.
الكهربائيــة ز.  الســيارات  وتمويــل  توفيــر 

الضــارة  الغــازات  انبعاثــات  لخفــض 
األوزون. بطبقــة 

ترشيد استهالك المياه والكهرباء.ح. 
فــي ط.  التدويــر  إعــادة  براميــل  عــدد  زيــادة 

العامــة  لتشــجيع  المأهولــة  المناطــق 
المنزليــة. المخلفــات  فصــل  علــى 

تحسين ظروف العمل للعاملين ي. 

برنامج جنرال موتورز
ــذي لعبتــه  ــدور ال ــى ال ــد مــن اإلشــارة إل ــا الب وهن
وتلعبــه الشــركة الوطنيــة للســيارات )التابعــة 
ــي المحافظــة  ــن(  ف لشــركة تســهيالت البحري
علــى البيئــة وكيفيــة التخلــص مــن المخلفــات 
الناتجــة عــن عمليــات شــركات الســيارات، مــن 
قبيــل )برنامــج جنــرال موتــورز( إلعــادة التصنيــع، وتوفيــر للمــال، 
حيــث  خصوصــا،  البحريــن  ولبلدنــا   ،ً عمومــ لكوكبنــا  وحمايــة 
ــف  ــة للســيارات بشــكل مســتمر لتخفي تعمــل الشــركة الوطني

اآلثــار الســلبية علــى البيئــة، مــن خــالل » برنامــج 
تمنــح  إذ  التصنيــع«،  إلعــادة  موتــورز  جنــرال 
بدورهــم  للقيــام  والعمــالء  للنــاس  الفرصــة 
صفقــات  عبــر  وذلــك  والبلــد،  الكوكــب  تجــاه 
تبــادل قطــع غيــار جنــرال موتــورز المســتعملة 

ــدة أو معــاد تصنيعهــا حفاظــً علــى البيئــة  ــار جدي مــع قطــع غي
خــالل  مــن  العميــل  يســتطيع  حيــث  التوفيــر.  مــن  ومزيــدًا 
المســتعملة مــع قطــع معــاد  القطــع  يبــادل  البرنامــج أن  هــذا 
بأســعار  ذلــك  علــى  وســيحصل  تصنيعهــا 
محفــزة. وإعــادة التصنيــع هــي عمليــة صناعيــة 
إعــادة  جهــات  بهــا  تقــوم  ومكثفــة  شــاملة 
التصنيــع المعتمــدة مــن قبــل جنــرال موتــورز، 
والتــي  األصليــة،  المعــدات  أو جهــات تصنيــع 

قامــت مســبقً ببيــع المنتجــات أو مكوناتهــا المســتعملة أو غيــر 
الفاعلــة أو المكونــات التــي تــم إرجاعهــا إلــى حالتهــا األفضــل وتــم 

منحهــا الضمــان لتقــدم مســتويات األداء والجــودة.

تمكين المرأة وإتاحة الفرص
ودورهــا  التزامهــا  عــن  الشــركة  تغفــل  ولــم 
لتبــوء  البحرينيــة  للمــرأة  الفرصــة  إتاحــة  فــي 
تهيئــة  عبــر  الشــركة،  فــي  قياديــة  مناصــب 
البيئــة المناســبة والمبــادرات المتنوعــة التــي 
المــرأة  لــدى  والتطويــر  المنافســة  روح  تبــث 

فــي واقــع العمــل، وخــالل الخطــة الخمســية الموضوعــة مــن قبــل 
الشــركة والممتــدة )بيــن عامــي 2017 حتــى 2021( عملــت الشــركة 
علــى رفــع نســبة الموظفــات اللواتــي يعملــن فيهــا، حيــث كانــت 
النســبة لهــنَّ 14% مــن بيــن مجمــوع الموظفيــن فــي العــام 2017، 
لكــن ارتفعــت هــذه النســبة خــالل خمــس ســنوات لتصــل إلــى 

22% مــع نهايــة العــام 2021.

وكانــت الســتراتيجية وسياســية تمكيــن المرأة 
التــي عملــت عليهــا الشــركة وإتاحــة الفــرص 
بالموظــف  ومســاواته  النســائي  للعنصــر 
الرجــل الــدور البــارز فــي تبــوء المــرأة مناصــب 
بلغــت  حيــث  الشــركة،  فــي  وقياديــة  إداريــة 
نســبة شــغل المــرأة لمناصــب إداريــة 25%، وهــذه النســبة نعتــز 
ــل  ــي العم ــن ف ــن جدارته ــي أثبت ــا اللوات ــر بموظفاتن ــا ونفتخ به
فــي مختلــف المواقــع وكانــت لهــّن الحظــوة فــي الترقــي والتطــور 

واإلداري. الوظيفــي 

االلتزام بالحوكمة
وعلــى صعيــد متصــل، مــا زالــت الشــركة تؤكــد 
التزامهــا التــام بإطــار الحوكمــة وفقــا لتعليمات 
ومتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون 
حوكمــة الشــركات الصــادر عــن وزارة الصناعــة 
الــذي  الكبيــر  والشــوط  والســياحة،  والتجــارة 

قطعتــه الشــركة فــي هــذا الشــأن منــذ مــا يزيــد عــن 10 ســنوات. 

واضحــة  خطــة  وضــع  صــدد  فــي  الشــركة  أن  إلــى  هنــا  ويشــار 
واالقتصاديــة،  واالجتماعيــة  البيئيــة  الحوكمــة  مبــادئ  لتبنــي 
ــة جمــع المعلومــات، وتعييــن  والتــي ســوف تتمحــور حــول مركزي
ــة  ــة واالجتماعي ــادئ الحوكمــة البيئي ــد مب استشــاري ليضــع قواع
البيئيــة  الحوكمــة  مبــادئ  تقاريــر  إصــدار  وأتمتــة  واالقتصاديــة، 
إدارات  مــن  عمــل  فريــق  وتشــكيل  واالقتصاديــة،  واالجتماعيــة 
تقاريــر  لتقديــم  المجموعــة  مســتوى  علــى  مختلفــة  وأقســام 
حــول تطبيــق تلــك المبــادئ علــى مســتوى المجموعــة، ووضــع 
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خطــة اســتراتيجية لتطبيــق تلــك المبــادئ مــع االسترشــاد بدليــل 
عــن  الصــادر  والحوكمــة  واالجتماعــي  البيئــي  اإلفصــاح  معاييــر 
بورصــة البحريــن، بجانــب خطــة الشــركة لتأســيس قســم يعنــى 
بعالقــات المســتثمرين وذلــك وفقــا لدليــل أفضــل الممارســات 
فــي مجــال عالقــات المســتثمرين الصــادر عــن بورصــة البحريــن، 
وذلــك تطويــرًا للعمــل وارتقــاًء بالــرؤى واألهــداف التــي تصــب فــي 

والمجتمــع. المســاهمين  الشــركة وخدمــة  مصلحــة 

وعطائنــا  جهودنــا  مواصلــة  علــى  نؤكــد  آخــرًا،  وليــس  وأخيــرًا 
أعلــى  باتبــاع  مجتمعنــا  تنميــة  فــي  المســؤولة  ومشــاركتنا 
االجتماعــي  عملنــا  جوهــر  يمثــل  وهــذا  األخالقيــة،  المعاييــر 
واإلنســاني الــذي نعتــز بــه منــذ أن تأسســت الشــركة، وســوف 
نســير عليــه ونســعى دائمــً لمضاعفــة تلــك الجهــود فــي ســبيل 
تعزيــز مكانتنــا كمؤسســة ماليــة تجاريــة رائــدة فــي المنطقــة 
المســتوى  علــى  المجتمــع  فــي  والدعــم  البــذل  عــن  تغفــل  ال 

الخيــري والتطوعــي واالقتصــادي والتعليمــي والبيئــي والثقافــي 
للمســاهمة فــي التنميــة المســتدامة وبنــاء وطــن يفخــر شــعبه 

باالنتمــاء إليــه اســمه مملكــة البحريــن.

تقرير المسؤولية المجتمعية
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أهداف التنمية 
المستدامة
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معلــومـــات
عــــامـــة

شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب. 
هــي شــركة مســاهمة بحرينيــة ســجلت ســابقً 
 1983 أغســطس   29 فــي  التجــاري  الســجل  فــي 
ــة. فــي شــهر  ــة مقفل كشــركة مســاهمة بحريني
عامــة  مســاهمة  كشــركة  ســجلت   1993 أبريــل 

بعــد االكتتــاب العــام فــي أســهمها.

تمتلــك الشــركة بالكامــل الشــركة الوطنيــة للســيارات ذ.م.م. والتــي تأسســت 
فــي مــارس 1988، وشــركة التســهيالت لخدمــات التأميــن ذ.م.م. التــي تأسســت 
فــي أبريــل1997، وشــركة التســهيالت للخدمــات العقاريــة ذ.م.م. والتــي تأسســت 
ــً وأسســت  ــام 2013 توســعت المجموعــة جغرافي ــو2002. فــي ديســمبر ع فــي ماب
شــركة التســهيالت للتجــارة العامــة ذ.م.م. فــي أربيــل – كردســتان - العــراق، 
لبيع ســيارات هوندا. في مارس 2015 تم تأســيس شــركة التســهيالت للســيارات 
ذ.م.م. وتأسســت شــركة التســهيالت لتأجيــر الســيارات ذ.م.م. فــي أبريــل 2017. 

13444 رقم السجل التجاري   :

1175 المنامة، مملكة البحرين صندوق البريد   :

www.bahraincredit.com.bh : الموقع اإللكتروني

bcredit@bahraincredit.com.bh   : البريد اإللكتروني

مبنى تسهيالت البحرين، مبنى 290، طريق 111، توبلي 701 : العنوان

بنك البحرين الوطني ش. م. ب.
بنك الخليج الدولي

بنك المشرق
بنك السالم

بنك رأس الخيمة الوطني
حبيب بنك المتحد

بيت التمويل الكويتي

بنك البحرين والكويت ش. م. ب.
البنك األهلي المتحد ش، م، ب.

البنك العربي ش. م. ع.
ستاندرد تشارترد بنك

بي ان بي باريبا
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.

بنك اش اس بي سي

: البنوك

إرنست ويونغ : المدققين الخارجيين

+973  1778 6000 هاتف :
+973  8000 8000 الرقم المجاني                                             :

+973  1778 7209 الخط الساخن للمستثمرين   :

+973  1778 6010 فاكس :

٤6



شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

القوائم

المالية الموحدة

المحــتويات

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

القائمة الموحدة للمركز المالي

القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر

القائمة الموحدة للدخل الشامل

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

معلومات إضافية غير المدققة لتأثير جائحة كورونا

48

52

53

54

55

57

58

97

٤٧



شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

تقرير

مدققي الحسابات 
المستقلين  

إلــى الســادة مســاهمي شــركة البحريــن للتســهيالت 
ــة ش.م.ب التجاري

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة 

الرأي 
المرفقــة  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  بتدقيــق  لقــد قمنــا 
لشــركة البحرين للتســهيالت التجارية ش.م.ب. )»الشــركة«( 
وشــركاتها التابعــة )المشــار إليهــم معــً »بالمجموعــة«(، 
المالــي  للمركــز  الموحــدة  القائمــة  مــن  تتكــون  والتــي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، والقوائــم الموحــدة لألربــاح أو 
الخســائر والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات 
فــي حقــوق الملكيــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، 
واإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك 

ــبية. ــات المحاس ــم السياس ــص أله ملخ

فــي رأينــا، إن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر 
المـــركز  النواحــي الجوهريــة،  بصـــورة عادلــة، مــن كافــة 
 ،2021 31 ديســمبر  فــي  للمجموعــة كمــا  الموحــد  المالــي 
الموحــدة  النقديــة  وتدفقاتهــا  الموحــد  المالــي  وأداؤهــا 
للمعاييــر  وفقــً  التاريــخ  ذلــك  فــي  المنتهيــة  للســنة 
ــن  ــة م ــا المعدل ــة بصيغته ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع الدولي

المركــزي. البحريــن  مصــرف  قبــل 

أساس الرأي 
تمــت عمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن 
مســئولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر مفصلــة أكثــر ضمــن 
بنــد مســئوليات مدققــي الحســابات حــول تدقيــق القوائــم 
الماليــة الموحــدة الــواردة فــي تقريرنــا. نحــن مســتقلون 
ــة  ــي الدولي ــلوك األخالق ــد الس ــً لقواع ــة وفق ــن المجموع ع
للمحاســبين المهنييــن )بمــا فــي ذلــك معاييــر االســتقالل 
الدوليــة( ووفقــً للمتطلبــات األخالقية ذات الصلــة بتدقيقنا 
للقوائــم الماليــة فــي مملكــة البحريــن، وقــد اســتوفينا 

المتطلبــات  لتلــك  وفقــً  األخــرى  األخالقيــة  مســئولياتنا 
ووفقــً لقواعــد الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين 
المهنييــن. إننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا 

ــا. ــً لرأين ــر أساس ــة لتوفي ــة ومالئم ــا كافي عليه

أمور أخرى
للمجموعــة  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  تدقيــق  تــم  لقــد 
ــق  ــل مدق ــن قب ــمبر 2020 م ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي للس
ــخ 28  ــظ بتاري ــر متحف ــق غي ــن رأي تدقي ــدى ع ــذي أب ــر وال آخ

فبرايــر 2021 حــول تلــك القوائــم الماليــة الموحــدة. 

أمور التدقيق الرئيسية
ــً  ــي وفق ــور الت ــك األم ــي تل ــية ه ــق الرئيس ــور التدقي إن أم
ــا  ــالل تدقيقن ــة خ ــر جوهري ــت األكث ــي كان ــا المهن الجتهادن
 31 فــي  المنتهيــة  للســنة  الموحــدة  الماليــة  للقوائــم 
ديســمبر 2021. لقــد تــم دراســة هــذه األمــور ضمــن نطــاق 
تدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة ككل، وذلــك إلبــداء 
رأينــا حــول هــذه القوائــم، وال نبــدي رأيــً منفصــاًل حــول هــذه 
األمــور. بالنســبة لــكل أمــر مــن األمــور الموضحــة أدنــاه، تــم 
تقديــم تفاصيــل عــن كيفيــة معالجــة هــذه األمــور فــي 

عمليــة التدقيــق فــي ذلــك الســياق.

بنــد  فــي  المذكــورة  المســئوليات  اســتوفينا  لقــد 
القوائــم  تدقيــق  حــول  الحســابات  مدققــي  مســئوليات 
الــواردة فــي تقريرنــا، باإلضافــة لكافــة  الماليــة الموحــدة 
األمــور المتعلقــة بذلــك. بنــاًء عليــه، فــإن تدقيقنــا يشــمل 
تنفيــذ اإلجــراءات التــي تــم تصميمهــا لالســتجابة لتقييمنــا 
لمخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. 
إن نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا، بمــا فــي ذلــك 
ــاه،  ــا أدن ــار إليه ــور المش ــة األم ــة بمعالج ــراءات المتعلق اإلج
توفــر أساســً لرأينــا حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة 

المرفقــة.
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 انخفاض في قيمة القروض والسلف
راجع اإليضاحات رقم 3 و4 و10

 الكيفية التي تمت بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في
عملية التدقيق أمور التدقيق الرئيسية

ــة  ــات المتصل ــة بالعملي ــة المرتبط ــص الرقاب ــا فح ــن نهجن ــد تضم لق
بتقديــر الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة وتنفيــذ إجــراءات موضوعيــة 

بشــأن تلــك التقديــرات. 

لقــد قمنــا بتقديــر سياســة الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة الخاصــة 
بالمجموعــة القائمــة علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
رقــم 9 بمــا فــي ذلــك تحديــد الزيــادة الجوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة 
المعيــار  مــع متطلبــات  التصنيــف  درجــات  معاييــر  علــى  وتأثيرهــا 
التنظيميــة  والتوجيهــات   9 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي 

الصــادرة فيمــا يتعلــق بجائحــة كوفيــد - 19.

وكذلــك قمنــا بتقديــر األســاس لتحديــد المخصصــات اإلضافيــة المحددة 
مقابــل   19  - كوفيــد  جائحــة  تأثيــر  االعتبــار  فــي  باألخــذ  اإلدارة  مــن 
متطلبــات سياســة الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة الخاصــة بالمجموعــة.

ــد  ــة تحدي ــن صح ــق م ــا بالتحق ــات، قمن ــن التعرض ــة م ــبة لعين بالنس
المجموعــة درجــات تصنيــف التعــرض.

بالنســبة الحتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد المســتخدمة فــي 
احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة، فقــد قمنــا بمطابقــه احتماليــة 
دورات  عــدة  علــى  بنــاًء  المحتســبة   - الســداد  فــي  التعثــر  حــدوث 
اقتصاديــه - مــع البيانــات التاريخيــة الداخليــة وكذلــك تأكدنــا مــن 
مــدى مالئمــة تحويــل احتمــال حــدوث التعثــر فــي الســداد - المحتســبة 
بنــاًء علــى عــدة دورات اقتصاديــة - إلــى احتماليــة حــدوث التعثــر فــي 

ــددة. ــة مح ــدورة اقتصادي ــبة ل ــداد المحتس الس

لقــد تحققنــا مــن مــدى مالئمــة الخســارة فــي حالــة حــدوث التعثــر فــي 
الســداد المســتخدمة مــن قبــل إدارة المجموعــة فــي احتســاب الخســائر 

االئتمانيــة المتوقعة.

بالنســبة لعينــة مــن التعرضــات، قمنــا بالتحقــق مــن مــدى مالئمــة 
تحديــد قيمــة التعــرض عنــد التعثــر فــي الســداد، بمــا فــي ذلــك األخــذ 
فــي االعتبــار المبالــغ المســددة فــي التدفقــات النقديــة والعمليــات 

ــك. ــن ذل ــة ع ــابية الناتج الحس

ــالء  ــلف للعم ــروض والس ــال الق ــة اكتم ــن صح ــق م ــا بالتحق ــد قمن لق
والبنــود المحتملــة المرتبطــة باالئتمــان المدرجــة فــي عمليــة احتســاب 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

لقــد قمنــا بإشــراك أخصائــي إدارة مخاطــر الخدمــات الماليــة ونظــام 
المعلومــات للتحقــق مــن مــدى مالئمــة النمــوذج.

بتحديــد  المتعلقــة  العليــا  اإلدارة  افتراضــات  بتقييــم  قمنــا  لقــد 
ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي المســتقبلية بمــا فــي ذلــك معلومــات 
النظــرة المســتقبلية وتحديــد نســبها الترجيحيــة وإدراج المخصصــات 

اإلضافيــة مــن اإلدارة لتأثيــر جائحــة كوفيــد - 19.

لقــد أخذنــا فــي االعتبــار مــدى كفايــة اإلفصاحــات فــي القوائــم الماليــة 
الموحــدة فيمــا يتعلــق بالخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى القــروض 

ــر الماليــة المعمــول بهــا. والســلف وفقــً لمعاييــر إعــداد التقاري

تعتبــر عمليــة تقديــر الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى المخاطــر 
االئتمانيــة المرتبطــة بالقــروض والســلف وفقــً للمعيــار الدولــي إلعــداد 
ــدة.  ــة ومعق ــة هام ــاألدوات المالي ــق ب ــم 9 - المتعل ــة رق ــر المالي التقاري

يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 اســتخدام 
نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ألغــراض احتســاب مخصصــات 
الخســارة. تتضمــن المجــاالت الرئيســية الجتهــادات اإلدارة المطبقــة فــي 

ــي: ــا يل ــى م ــة عل ــة المتوقع ــارة االئتماني ــد الخس تحدي

• تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر التعثــر فــي الســداد علــى العميــل قــد 
زادت بشــكل جوهــري، وباألخــص نتيجــة لتأجيــل المدفوعــات التنظيمية 

بســبب جائحــة كوفيــد - 19 المقدمــة مــن المجموعــة؛

ــة  ــار النمــاذج واالفتراضــات المناســبة لقيــاس الخســارة االئتماني • اختي
ــي  ــاد الكل ــرات االقتص ــي متغي ــرات ف ــك التغي ــي ذل ــا ف ــة، بم المتوقع

للنظــرة المســتقبلية؛ و

ــالت النوعيــة )المخصصــات اإلضافيــة المحــددة( التــي أدخلــت  • التعدي
علــى نتائــج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمعالجــة قيــود النمــاذج 
والتــي  األساســية،  المحفظــة  فــي  الناشــئة  واالتجاهــات  المخاطــر  أو 
بطبيعتهــا اجتهاديــة، وباألخــص األخــذ فــي االعتبــار التأثيــر الحالــي 

لجائحــة كوفيــد - 19.

ــر  نظــرًا لتعقيــدات المتطلبــات بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري
ــي  ــة ف ــرات المطبق ــادات والتقدي ــة االجته ــدى أهمي ــم 9، وم ــة رق المالي
ــر جائحــة  ــى تأثي ــة إل ــة المتوقعــة، وباإلضاف احتســاب الخســارة االئتماني
كوفيــد - 19 وتعــرض المجموعــة للقــروض والســلف التــي تشــكل 
74% مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة، فــإن عمليــة تدقيــق الخســارة 
االئتمانيــة المتوقعــة للقــروض والســلف تســتحوذ علــى تركيزًا رئيســيً.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، بلــغ إجمالــي قــروض وســلف المجموعــة 
263,1 مليــون دينــار بحرينــي وبلغــت الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ذات 
الصلــة 33,8 مليــون دينــار بحرينــي، مشــتملة علــى خســارة ائتمانيــة 
متوقعــة بمبلــغ وقــدره 11,1 مليــون دينــار بحرينــي مقابــل تعرضــات 
1 و2 ومبلــغ وقــدره 22,7 مليــون دينــار بحرينــي مقابــل  المرحلتيــن 

التعرضــات المصنفــة ضمــن المرحلــة 3. 

٤٩
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تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة 
)تتمة(

الســنوي  التقريــر  فــي  الــواردة  األخــرى  المعلومــات 
٢٠٢١ لســنة  للمجموعــة 

ــي  ــواردة ف ــات ال ــن المعلوم ــرى م ــات األخ ــون المعلوم تتك
التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2021، بخــالف القوائــم 
ــس  ــابات. إن مجل ــي الحس ــر مدقق ــدة وتقري ــة الموح المالي
اإلدارة هــو المســئول عــن المعلومــات األخــرى. وقــد حصلنــا 
قبــل تاريــخ هــذا التقريــر علــى بيــان رئيــس مجلــس اإلدارة 
ــع  ــن المتوق ــنوي، وم ــر الس ــن التقري ــزءًا م ــل ج ــذي يمث وال
ــك  ــر الســنوي بعــد ذل ــة مــن التقري ــود المتبقي ــر البن توفي

ــخ. التاري

يشــمل  ال  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  حــول  رأينــا  إن 
المعلومــات األخــرى، وإننــا ال نبــدي أي شــكل مــن أشــكال 

الشــأن. هــذا  فــي  التأكيــد 

وفيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة، تكمــن 
مســئوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاله 
ــن  ــذ بعي ــك، نأخ ــام بذل ــد القي ــة، وعن ــح متاح ــا تصب عندم
االعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخــرى تتعــارض 
جوهريــً مــع القوائــم الماليــة الموحــدة أو مــع معرفتنــا 
التــي حصلنــا عليهــا مــن خــالل عمليــة التدقيــق أو يبــدو 
وإذا  خاطئــة.  جوهريــة  معلومــات  علــى  تحتــوي  أنهــا 
مــا اســتنتجنا، بنــاًء علــى العمــل الــذي قمنــا بــه علــى 
المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر 
ــة،  ــة خاطئ التدقيــق، أنهــا تحتــوي علــى معلومــات جوهري
فإنــه يتوجــب علينــا اإلفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. ولــم 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــه ف ــاح عن ــب اإلفص ــا يتوج ــظ م نالح

الماليــة  القوائــم  حــول  اإلدارة  مجلــس  مســئوليات 
الموحــدة 

إن مجلــس اإلدارة هــو المســئول عــن إعــداد القوائــم الماليــة 
الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة 
قبــل  مــن  المعدلــة  بصيغتهــا  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد 
مصــرف البحريــن المركــزي وعــن نظــام الرقابــة الداخلــي 
ماليــة  قوائــم  إلعــداد  اإلدارة ضروريــً  مجلــس  يــراه  الــذي 
موحــدة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء كانــت ناتجــة 

ــأ. ــال أو الخط ــن االحتي ع

مجلــس  يكــون  الموحــدة،  الماليــة  القوائــم  إعــداد  عنــد 
اإلدارة مســئوالً عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى العمــل 

كمنشــأة مســتمرة، واإلفصــاح، حيــث أمكــن، عــن األمــور 
اســتخدام  ذلــك  فــي  بمــا  االســتمرارية  بمبــدأ  المتعلقــة 
ــم الماليــة  مبــدأ االســتمرارية المحاســبي عنــد إعــداد القوائ
تصفيــة  اإلدارة  مجلــس  نيــة  فــي  كان  إذا  إال  الموحــدة، 
بديــل  أي  عــدم وجــود  أو  إيقــاف عملياتهــا  أو  المجموعــة 

واقعــي آخــر ســوى القيــام بذلــك.

مســئوليات مدققــي الحســابات حــول تدقيــق القوائــم 
الماليــة الموحــدة

معقــول  تأكيــد  علــى  الحصــول  فــي  أهدافنــا  تتمثــل 
بــأن القوائــم الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن األخطــاء 
الجوهريــة، ســواًء كانــت ناتجة عــن االحتيــال أو الخطأ وإصدار 
تقريــر تدقيــق يتضمــن رأينــا. يعتبــر التأكيــد المعقــول هــو 
تأكيــدًا عالــي المســتوى، ولكنــه ليــس ضمانــً بــأن التدقيــق 
الــذي يتــم وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة سيكشــف دائمــً 
إن  وجودهــا.  عنــد  الخاطئــة  الجوهريــة  المعلومــات  عــن 
األخطــاء قــد تحــدث نتيجــة الحتيــال أو خطــأ ويتــم اعتبارهــا 
ــون  ــن أن يك ــًة، يمك ــردًة أو مجتمع ــت منف ــة، إذا كان جوهري
ــل  ــن قب ــذة م ــة المتخ ــرارات االقتصادي ــى الق ــر عل ــا تأثي له

ــة الموحــدة. ــم المالي مســتخدمي هــذه القوائ

التدقيــق  لمعاييــر  وفقــً  التدقيــق  عمليــة  مــن  كجــزء 
الدوليــة، فإننــا نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي والحفــاظ 
علــى الشــك المهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق، وكمــا 

نقــوم بمــا يلــي:

• تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم 
أو  االحتيــال  عــن  ناتجــة  كانــت  الموحــدة، ســواًء  الماليــة 
الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق تســتجيب لتلــك 
المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة 
ــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ  ــداء رأين ــر أساســً إلب توف
جوهــري ناتــج عــن احتيــال يعــد أكبــر مــن ذلــك الناتــج عــن 
خطــأ، ِلمــا قــد يتضمنــه االحتيــال مــن تواطــؤ أو تزويــر أو 
حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز لنظــام الرقابــة الداخلــي.
• فهــم نظــام الرقابــة الداخلــي المتعلــق بالتدقيــق وذلــك 
الظــروف  ظــل  فــي  مالئمــة  تدقيــق  إجــراءات  لتصميــم 
القائمــة وليــس بهــدف إبــداء رأي حــول مــدى فعاليــة نظــام 

الرقابــة الداخلــي للمجموعــة. 
• تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة، 
ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات الصلــة 

التــي قــام بهــا مجلــس اإلدارة. 
• التأكــد مــن مــدى مالئمــة اســتخدام مجلــس االدارة لمبــدأ 
االســتمرارية المحاســبي، وبنــاًء علــى أدلة التدقيــق التي تم 

تقرير

مدققي الحسابات 
المستقلين  

٥٠
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الحصــول عليهــا، فيمــا إذا كان هنــاك عــدم تيقــن جوهــري 
مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تلقــي بشــكوك جوهريــة 
حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. 
وإذا مــا توصلنــا إلــى نتيجــة بــأن هنــاك شــك جوهــري، 
ــات ذات  ــى اإلفصاح ــق إل ــر التدقي ــي تقري ــارة ف ــا اإلش فعلين
ــا إذا  ــل رأين ــدة أو تعدي ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ــة ف الصل
كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة. إن اســتنتاجاتنا مبنيــة 
علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر 
التدقيــق، ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية 
إلــى عــدم اســتمرار المجموعــة فــي أعمالهــا  تــؤدي  قــد 

ــتمرة. ــأة مس كمنش
• تقييــم العــرض العــام وهيــكل القوائــم الماليــة الموحــدة 
ومحتواهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات حولهــا وفيمــا إذا 
كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة تمثــل المعامــالت واألحــداث 

األساســية التــي تحقــق العــرض العــادل.
• الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة فيمــا يتعلــق 
ــة  ــطة التجاري ــركات أو األنش ــن الش ــة ع ــات المالي بالمعلوم
ضمــن نطــاق المجموعــة إلبــداء الــرأي حــول القوائــم الماليــة 
الموحــدة. إننــا مســئولون عــن التوجيــه واإلشــراف وإنجــاز 
الوحيــدة  الجهــة  ونظــل  للمجموعــة.  التدقيــق  عمليــة 

ــا حــول التدقيــق. المســئولة عــن رأين

ــور  ــدة أم ــول ع ــة ح ــن بالحوكم ــع المكلفي ــل م ــا نتواص إنن
مــن بينهــا، نطــاق التدقيــق وتوقيتــه ومالحظــات التدقيــق 
الهامــة التــي تتضمــن أي أوجــه قصــور هامــة فــي نظــام 
الرقابــة الداخلــي التــي يتــم تحديدهــا مــن قبلنــا خــالل 

عمليــة التدقيــق.

كمــا نقــوم بتزويــد المكلفيــن بالحوكمــة بمــا يفيــد التزامنــا 
بالمتطلبــات األخالقيــة المتعلقــة باالســتقاللية، ونطلعهــا 
تؤثــر  قــد  التــي  األخــرى  واألمــور  العالقــات  جميــع  علــى 
ــذه  ــى ه ــظ عل ــأنه أن يحاف ــن ش ــا م ــتقالليتنا وم ــى اس عل

االســتقاللية.

ــن  ــع المكلفي ــا م ــل به ــم التواص ــي ت ــور الت ــك األم ــن تل م
بالحوكمــة، القيــام بتحديــد األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق 
القوائــم الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة والتــي تمثــل 
ــا نقــدم توضيــح بشــأن تلــك  أمــور التدقيــق الرئيســية. أنن
األمــور فــي تقريــر التدقيــق مالــم تمنــع القوانيــن أو األنظمــة 
اإلفصــاح عــن ذلــك األمــر، أو فــي حــاالت نــادرة جــدًا والتــي بناًء 
ــا حيــث  ــر فــي تقريرن ــك األم عليهــا ال يتــم اإلفصــاح عــن ذل
ــار الســلبية المتوقعــة لإلفصــاح قــد تفــوق المنفعــة  أن اآلث

العامــة الناتجــة عنــه.

تقرير حول المتطلبات القانونية 
والتنظيمية األخرى

البحرينــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  لمتطلبــات  وفقــً 
والدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي )المجلــد رقــم 

ــد: 5( ،نفي
بــأن الشــركة تحتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة وأن أ. 

القوائــم الماليــة الموحــدة تتفــق مـــع تلك الســجالت؛
رئيــس ب.  بيــان  فــي  الــواردة  الماليــة  المعلومــات  وأن 

الموحــدة؛ الماليـــة  القوائــم  مــع  تتفــق  اإلدارة  مجلــس 
إلــى علمنــا خــالل الســنة المنتهيــة فــي ت.  يــرد  ولــم 

31 ديســمبر 2021 وقــوع أيــة مخالفــات ألحــكام قانــون 
قانــون  ألحــكام  أو  البحرينــي  التجاريــة  الشــركات 
المؤسســات  وقانــون  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
الماليــة أو الدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي 
)المجلــد رقــم 5 واألحــكام النافــذة مــن المجلــد رقــم 
6( وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي والقوانيــن 
بورصــة  بهــا وقواعــد وإجــراءات  المتعلقــة  والقــرارات 
البحريــن أو ألحــكام عقــد التأســيس والنظــام األساســي 
ــر بشــكل جوهــري ســلبً  للشــركة علــى وجــه قــد يؤث

علــى نشــاط الشــركة أو مركزهــا المالــي الموحــد؛ 
المعلومــات ث.  جميــع  علــى  اإلدارة  مــن  حصلنــا  وقــد 

تدقيقنــا. ألغــراض  ضروريــة  رأيناهــا  التــي  واإليضاحــات 

الشــريك المســئول عــن مهمــة التدقيــق الناتــج عنهــا هــذا 
التقريــر لمدققــي الحســابات المســتقلين هــو

 السيد عيسى أحمد الجودر.

سجل قيد الشريك رقم 45
28 فبراير 2022

المنامة، مملكة البحرين
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

23.955 19.484 15 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

205.956 156.497 قروض بنكية ألجل

229.911 175.981 مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
20.419 20.419 16 رأس المال

(599) (599) 16 أسهم خزينة

10.210 10.210 إحتياطي قانوني

25.292 25.292 عالوة إصدار أسهم

22.084 25.190 إحتياطيات أخرى

48.227 54.408 أرباح مستبقاة

125.633 134.920 مجموع حقوق الملكية
355.544 310.901 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة الموحدة

في 3١ ديسمبر  ٢٠٢١ للمركز المالي

عبداهلل عبدالرزاق بوخوة
الرئيس التنفيذي

د. عبد الرحمن علي سيف 
نائب الرئيس 

عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

 31 ديسمبر 2020
ألف دينار بحريني

 31 ديسمبر 2021
ألف دينار بحريني إيضاح 

الموجودات
25.530 28.354 نقد وأرصدة لدى البنوك

264.006 229.325 10 قروض وسلف للعمالء

4.495 3.569 11 ذمم تجارية مدينة 

18.706 11.479 12 المخزون

12.563 10.787 13 عقارات استثمارية

27.650 24.945 14 عقارات ومعدات

2.594 2.442 موجودات أخرى

355.544 310.901 مجموع الموجودات
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

2020 
ألف دينار بحريني

2021 
ألف دينار بحريني إيضاح

34.366 28.915 فوائد مكتسبة

)10.861( )8.749( فوائد مدفوعة

23.505 20.166 صافي الفوائد المكتسبة
39.855 43.408 17 إيرادات المركبات  

)35.964( )38.020( تكلفة مبيعات المركبات

3.891 5.388 اجمالي الربح الناتج من إيرادات المركبات
5.276 6.357 18 دخل الرسوم والعموالت

220 156 19 ربح من بيع مخزون العقارات

888 595 دخل اإليجار و التثمين

33.780 32.662 مجموع الدخل التشغيلي
1.027 1.129 20 إيرادات أخرى 

)7.730( )7.001( الرواتب والتكاليف ذات الصلة

)10.880( )9.642( 21 مصروفات تشغيلية

16.197 17.148 الربح قبل المخصص على األدوات المالية
)20.472( )10.967( 22 مخصص القروض و الذمم المدينة ، مخصومَا منها المبالغ المستردة

)4.275( 6.181 الربح / )الخسارة( للسنة
)21( فلس 31 فلس 28 العائد األساسي والمخفض على السهم بقيمة 100 فلس

- 25 فلس أرباح أسهم نقدية مقترحة لكل سهم بقيمة 100 فلس

القائمة الموحدة

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر  ٢٠٢١ لألرباح أو الخسائر

عبداهلل عبدالرزاق بوخوة
الرئيس التنفيذي

د. عبد الرحمن علي سيف 
نائب الرئيس 

عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

2020 
ألف دينار بحريني

2021 
ألف دينار بحريني

(4.275) 6.181 الربح / )الخسارة( للسنة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي سيتم او من الممكن إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 

(3.723) 3.332 صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية

(7.998) 9.513 مجموع الدخل / )الخسارة( الشامل للسنة

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة. 

القائمة الموحدة

للدخل الشامل

٥٤
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

القائمة الموحدة

للتغيرات في حقوق 
الملكية

إحتياطيات وأرباح المستبقاة رأس المال 

إحتياطيات أخرى
 مجموع
حقوق
الملكية
 
 ألف دينار
بحريني

أرباح
مستبقاة

 
 ألف دينار
بحريني

احتياطي
عام

 
 ألف دينار
بحريني

احتياطي
التبرعات

 
 ألف دينار
بحريني

احتياطي
 تحوط
التدفقات
النقدية
 ألف دينار
بحريني

عالوة إصدار
أسهم

 
 ألف دينار
بحريني

احتياطي
قانوني

 
 ألف دينار
بحريني

أسهم
خزينة

 
 ألف دينار
بحريني

رأس
المال

 
 ألف دينار
بحريني

125.633 48.227 27.000 529 (5.445) 25.292 10.210 (599) 20.419 كما في 1 يناير 2021

الدخل الشامل 
للسنة

6.181 6.181 - - - - - - - الربح للسنة

الدخل الشامل 
اآلخر:

3.332 - - - 3.332 - - - -

- صافي التغيرات 
في احتياطي 

تحوط التدفقات 
النقدية

135.146 54،408 27.000 529 (2.113) 25.292 10.210 (599) 20.419

(226) - - (226) - - - - -
أستخدام إحتياطي 

التبرعات 

134.920 ٥4،40٨ 27.000 303 (2.113) 2٥.292 10.210 (٥99) 20.419
كما في 31 

ديسمبر 2021

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

٥٥
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

إحتياطيات وأرباح المستبقاة  رأس المال

إحتياطيات أخرى
مجموع حقوق
الملكية

 
 ألف دينار
بحريني

أرباح
مستبقاة

 
 ألف دينار
بحريني

احتياطي
عام

 
 ألف دينار
بحريني

احتياطي
التبرعات

 
 ألف دينار
بحريني

احتياطي
 تحوط
التدفقات
النقدية
 ألف دينار
بحريني

عالوة إصدار
أسهم

 
 ألف دينار
بحريني

احتياطي
قانوني

 
 ألف دينار
بحريني

أسهم
خزينة

 
 ألف دينار
بحريني

رأس
المال

 
 ألف دينار
بحريني

152.362 71.819 26.250 693 (1.722) 25.292 10.210 (599) 20.419 كما في 1 يناير 2020

المخصصات المتعلقة 
بسنة 2019 (معتمدة 

من قبل المساهمين):

- (300) - 300 - - - - - - تبرعات معتمدة

(5.036) (5.036) - - - - - - -
- أرباح أسهم معلنة 

لحاملي األسهم

- (750) 750 - - - - - - - المحول الى 
االحتياطي العام 

147.326 65.733 27.000 993 (1.722) 25.292 10.210 (599) 20.419 الرصيد بعد 
المخصصات

(الخسارة) / الدخل 
الشامل للسنة

(4.275) (4.275) - - - - - - - خسارة السنة

الدخل الشامل اآلخر

(3.723) - - - (3.723) - - - -

- صافي التغيرات 
في احتياطي تحوط 

التدفقات النقدية

139.328 61.458 27.000 993 (5.445) 25.292 10.210 (599) 20.419

(15.191) (15.191) - - - - - - -
خسارة التعديل

(إيضاح 2-1(أ))
1.960 1.960 - - - - - - - منحة حكومية

(464) - - (464) - - - - -
أستخدام إحتياطي 

التبرعات 

125.633 48.227 27.000 529 (5.445) 25.292 10.210 (599) 20.419
كما في 31 ديسمبر 

2020

القائمة الموحدة

للتغيرات في حقوق
الملكية
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

 القائمة الموحدة

للتدفقات النقدية

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

2020 
ألف دينار بحريني

2021  
ألف دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
211.631 211.318 قروض مسددة وفوائد مستلمة وإيصاالت إئتمانية أخرى 
42.097 44.731 المبالغ النقدية المستلمة من بيع المركبات
924 713 عموالت تأمين مستلمة
2.158 2.302 المتحصل من بيع مخزون العقارات
819 627 دخل اإليجار و التثمين المستلم
(146.970) (152.638) قروض وسلف للعمالء
(34.379) (34.673) مدفوعات للموردين 
(13.902) (11.056) مدفوعات المصروفات التشغيلية
(578) - مدفوعات على مخزون العقارات
(626) (335) مكافأة مجلس اإلدارة المدفوعة
(10.940) (8.396) فوائد مدفوعة
50.234 52.593 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
(2.956) (2.093) مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
(263) - أضافة  إلى العقارات االستثمارية
1.215 1.231 المتحصل من بيع عقارات ومعدات
- 1.200 المتحصل من بيع عقارات استثمارية
(2.004) 338 صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
169.283 2.000 قروض بنكية ألجل مستلمة
(193.279) (52.170) قروض بنكية ألجل مدفوعة
(5.179) (16) أرباح أسهم مدفوعة
1.960 347 منحة حكومية مستلمة
(464) (226) تبرعات مدفوعة
(27.679) (50.065) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
20.551 2.866 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
4.884 25.435 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

25.435 28.301 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر
يتكون النقد وما في حكمه من :

25.530 28.354 النقد وأرصدة لدى البنوك
ناقصا:

(95) (53) النقد المقيد
25.435 28.301

٥٧
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

1.   التأسيس والنشاط

ــة ش.م.ب )»الشــركة«( هــي  ــن للتســهيالت التجاري شــركة البحري
شــركة مســاهمة عامــة مســجلة فــي مملكــة البحريــن. تقــوم 
األجــل  وطويلــة  ومتوســطة  قصيــرة  قــروض  بمنــح  الشــركة 
واصــدار بطاقــات ائتمانيــة. وقــد حصلــت الشــركة بتاريــخ 26 يونيــو 
ــن المركــزي للعمــل  ــص مــن قبــل مصــرف البحري ــى ترخي 2005 عل

كمؤسســة ماليــة وخاضعــة إلشــرافه. تشــتمل القوائــم الماليــة 
الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 علــى القوائــم 
الماليــة للشــركة، وشــركاتها التابعــة والفــروع )المشــار اليهــم 

معــا بـــ »المجموعــة«(.

القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة تشــمل القوائــم الماليــة 
للشــركة والشــركات التابعــة المملوكــة بالكامــل كمــا هــو مبيــن 

ــاه: ادن

اسم الشركة التابعة
بلد 

التأسيس
نسبة تملك

األنشطة الرئيسيةالمجموعة

100٪البحرينالشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م
وكيل حصري لجنرال موتورز )جي ام سي وشفروليه 

 وكاديالك( وسيارات هوندا و وتمثل ماك ديفينس
في مملكة البحرين.

خدمات ذات الصلة بالعقارات.100٪البحرينشركة التسهيالت للخدمات العقارية ذ.م.م

خدمات لوساطة التأمين.100٪البحرينشركة التسهيالت لخدمات التأمين ذ.م.م

كردستان، شركة التسهيالت للتجارة العامة ذ.م.م
100٪العراق

بيع سيارات هوندا في أيربيل , كردستان , العراق 
)تأسست من قبل الشركة الوطنية للسيارات(.

100٪البحرينشركة التسهيالت للسيارات ذ.م.م                     
 وكيل حصري لسيارات جاك وفوتون و هافال و

جريت وال في مملكة البحرين.

100٪البحرينشركة التسهيالت لتأجير السيارات ذ.م.م
 خدمات تأجير السيارات والتأجير لمدد قصيرة

وطويلة األجل.

2.  أسس االعداد

٢-١   بيان االلتزام
أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــً للقواعــد واألنظمــة الصــادرة 
عــن مصــرف البحريــن المركــزي. تتطلــب هــذه القواعــد واألنظمــة 
تطبيــق جميــع  المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن 

مجلس معايير المحاسبة الدولية، باستثناء ما يلي: 

احتســاب خســائر التعديــل علــى الموجــودات الماليــة الناتجــة أ. 
مــن تأجيــل المدفوعــات المقدمــة للعمــالء المتأثريــن بجائحــة 
ورســوم  فوائــد  أي  فــرض  بــدون   ،)19  – )كوفيــد  الكورونــا 
إضافيــة فــي حقــوق الملكيــة، بــدال مــن احتســابها فــي األربــاح 
والخســائر كمــا هــو مطلــوب بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد 
تــم احتســاب اي  الماليــة.  – األدوات  الماليــة رقــم 9  التقاريــر 
ــة  ــى الموجــودات المالي ــل أخــرى عل مكســب أو خســارة تعدي

الماليــة  التقاريــر  الدولــي إلعــداد  المعيــار  وفقــً لمتطلبــات 
لــم تســجل الشــركة خســارة تعديــل فــي الســنة  رقــم 9. 

الحاليــة. )2020: 15.19 مليــون دينــار بحرينــي(.

و/أو ب.  الحكومــة  مــن  المســتلمة  الماليــة  المنــح  احتســاب 
الخاصــة  الدعــم  إلجــراءات  اســتجابة  التنظيميــة  الجهــات 
التــي تســتوفي متطلبــات   )19 – بجائحــة كورونــا )كوفيــد 
المنــح الحكوميــة، فــي حقــوق الملكيــة لســنة 2020، بــدالً مــن 
احتســابها فــي األربــاح أو الخســائر كمــا هــو مطلــوب بموجــب 
المتعلــق   –  20 رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  متطلبــات 
خســارة  أي  حــد  إلــى  ذلــك  وســيكون  الحكوميــة،  بالمنــح 
تعديــل محتســبة فــي حقــوق الملكيــة نتيجــة للفقــرة )أ( 
ــل، يتــم  أعــاله، وفــي حــال تجــاوز هــذا المبلــغ خســارة التعدي

احتســاب الرصيــد المتبقــي فــي األربــاح أو الخســائر.

٥٨
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مســتلمة  ماليــة  مســاعدات  ايــة  احتســاب  تــم   ،2021 ســنة  فــي 
مــن الحكومــة فــي القائمــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر وفقــَا 

 .20 رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  لمتطلبــات 
يشــار فــي مــا يلــي إلــى اإلطــار المذكــور أعــاله كأســاس إلعــداد 
القوائــم الماليــة الموحــدة باســم »المعاييــر الدولية إلعــداد التقارير 
الماليــة بصيغتهــا المعدلــة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي«

٢-٢  أسس القياس
أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــً لمبــدأ التكلفــة 
التاريخيــة مــا عــدا األدوات الماليــة المشــتقة التــي تظهــر بالقيمــة 

العادلة. 

٢-3  العملة الرئيسية وعملة العرض
يتــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة بالدينــار البحرينــي وهــي 
العملــة الرئيســية للعمليــات فــي المجموعــة. تــم تقريــب جميــع 
أقــرب  إلــى  البحرينــي  بالدينــار  المعروضــة  الماليــة  المعلومــات 

ــك. ــالف ذل ــه خ ــدا المشــار إلي ــا ع ــف«، فيم »أل

٢-٤ معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة
هــذه  إعــداد  فــي  المتبعــة  المحاســبية  السياســات  تتطابــق 
ــم الماليــة الموحــدة مــع تلــك المتبعــة فــي إعــداد القوائــم  القوائ
الماليــة الموحــدة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2020 ، باســتثناء تطبيــق المعاييــر الجديــدة وبعــض التعديــالت 
المجموعــة  علــى  تنطبــق  أصبحــت  التــي  الحاليــة  والمعاييــر 
ــر 2021. لــم تقــم المجموعــة بالتطبيــق المبدئــي  اعتبــارًا مــن 1 يناي
ألي معيــار أو تفســير أو تعديــل تــم إصــداره ولكنــه لــم يصبــح 

ســاري المفعــول بعــد.
للمــرة  والتفســيرات تطبــق  التعديــالت  مــن  عــدد  تــم تطبيــق 
األولــى فــي 2021. ولكــن ليــس لهــا أي تأثيــر علــى القوائــم الماليــة 

الموحــدة للمجموعــة.

ــالت  ــة ٢: تعدي ــدة - المرحل ــعر الفائ ــار س ــل معي ٢-٤-١ تعدي
علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ٩ ، ومعاييــر 
المحاســبة الدوليــة 3٩ ، والمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 
الماليــة ٧ ، والمعاييــر لدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ٤ 

ــة ١6. ــر المالي ــة إلعــداد التقاري ــر الدولي والمعايي
الماليــة  التقاريــر  آثــار  تتنــاول  إعفــاءات مؤقتــة  التعديــالت  توفــر 
 )IBOR( عندمــا يتــم اســتبدال الســعر المعــروض بيــن البنــوك

.)»RFR«( بســعر فائــدة بديــل شــبه خــاٍل مــن المخاطــر

لــم يكــن لهــذه التعديــالت أي تأثيــر على القوائــم المالية الموحدة 
للمجموعــة. تعتــزم المجموعــة اســتخدام الوســائل العمليــة فــي 

الفتــرات المســتقبلية إذا أصبحــت قابلــة للتطبيــق.

٢-٥ المعاييــر و التفســيرات و التعديــالت الجديــدة الصــادرة 
وغيــر ســارية المفعــول بعــد

المعاييــر  علــى  والتعديــالت  والتفســيرات  المعاييــر  اصــدار  تــم 
ــخ  ــم تصبــح ســارية المفعــول حتــى تاري الحاليــة الصــادرة والتــي ل
إصــدار القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة. تتوقــع المجموعــة 
والتفســيرات  المعاييــر  هــذه  تكــون  أن  معقــول  بشــكل 
للتطبيــق  قابلــة  الحاليــة  المعاييــر  علــى  الصــادرة  والتعديــالت 
فــي تاريــخ مســتقبلي. تعتــزم المجموعــة تطبيــق هــذه المعاييــر 
والتفســيرات والتعديــالت علــى المعاييــر الحاليــة ، إن وجــدت ، 

عندمــا تصبــح ســارية المفعــول:

٢-٥-١ تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم ١6 متعلقة بالتنازل عن اإليجار كنتيجة مباشرة لجائحة 

كورونا )كوفيد - ١٩( بعد 3٠ يونيو ٢٠٢١
الدوليــة  المحاســبة  أصــدر مجلــس معاييــر   ،  2020 مايــو  فــي 28 
تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 
مباشــرة  كنتيجــة  االيجــار  عــن  بالتنــازل  تتعلــق  اإليجــار  عقــود 
لجائحــة )كوفيــد – 19(. تمنــح التعديــالت إعفــاًء للمســتأجرين مــن 
ــر الماليــة رقــم 16  تطبيــق إرشــادات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري
بشــأن محاســبة تعديــل عقــد اإليجــار للتنــازالت كنتيجــة مباشــرة 
لجائحــة كوفيــد - 19. كوســيلة عمليــة ، قــد يختــار المســتأجر 
المرتبــط بجائحــة  اإليجــار  التنــازل عــن  إذا كان  مــا  عــدم تقييــم 
)كوفيــد – 19( مــن قبــل المؤجــر يعــد تعديــًلا لعقــد اإليجــار. يقــوم 
ــر مدفوعــات اإليجــار  ــار بســبب تغيي المســتأجر بإجــراء هــذا االختي
ناتجــة عــن التنــازل عــن اإليجــار المرتبــط بجائحــة )كوفيــد – 19( 
المعيــار  التغييــر بموجــب  التــي يفســر بهــا  الطريقــة  بنفــس 
التغييــر  يكــن  لــم  إذا   ،16 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي 

تعديــًلا لعقــد اإليجــار.

كان مــن المقــرر تطبيــق التعديــل حتــى 30 يونيــو 2021 ، ولكــن مــع 
اســتمرار تأثيــر جائحــة )كوفيــد – 19(، فــي 31 مارس 2021، قرر مجلس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة تمديــد فتــرة تطبيــق التعديــل حتــى 
30 يونيــو 2022. تطبــق التعديــالت لفتــرات التقاريــر الســنوية التــي 

تبــدأ فــي أو بعــد 1 أبريــل 2021.

المتعلقــة  اإليجــار  تنــازالت  المجموعــة  تلقــت  فقــد   ، ذلــك  ومــع 
بجائحــة )كوفيــد – 19( ، ولــم تطبــق المجموعــة التعديــل مبكــًرا، 
وبالتالــي تــم التعامــل معهــا علــى أنهــا تعديــل لعقــد اإليجــار.

ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة
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3.   السياسات المحاسبية الهامة

إعــداد هــذه  فــي  المطبقــة  الهامــة  المحاســبية  السياســات  إن 
المجموعــة  قامــت  أدنــاه.  مبينــة  الموحــدة  الماليــة  القوائــم 
بتطبيقهــا باســتمرار علــى جميــع الفتــرات المعروضــة فــي هــذه 
ــة الموحــدة باســتثناء مــا هــو موضــح فــي إيضــاح  ــم المالي القوائ

.1-2

3-١   أسس التوحيد
الشركات التابعة  ١-١-3

الشــركات التابعــة هــي مؤسســات خاضعــة لســيطرة المجموعــة. 
الحــق  تملــك  أو  المجموعــة،  تتعــرض  عندمــا  الســيطرة  توجــد 
فــي عوائــد مختلفــة مــن عالقتهــا مــن الشــركة التابعــة، ويوجــد 
لديهــا قــدرة التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــالل ســيطرتها 
ــة للشــركات  ــم المالي ــد القوائ ــم توحي ــى الشــركة التابعــة. يت عل
التابعــة مــن تاريــخ الحصــول علــى الســيطرة ويتــم التوقــف عــن 

التوحيــد عنــد فقــدان الســيطرة.

فقد السيطرة   ١-٢-3
عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، فإنهــا 
تســتبعد موجــودات ومطلوبــات الشــركة التابعــة، وأيــة حصــص 
غيــر مســيطرة  ذات الصلــة وغيرهــا مــن عناصــر حقــوق الملكيــة. 
يتــم إحتســاب أي ربــح أو خســارة ناتجــة فــي قائمة الربح أوالخســارة. 
يتــم قيــاس أي حصــة محتفــظ بهــا فــي الشــركة التابعة الســابقة 

بالقيمــة العادلــة عنــد فقــدان الســيطرة.

ــم  ــد القوائ ــد توحي ــتبعادها عن ــم اس ــالت ت معام  3-١-3
الماليــة 

غيــر  ومصاريــف  أربــاح  وأي  واألرصــدة  المعامــالت  اســتبعاد  تــم 
محققــة )مــا عــدا األربــاح والخســائر الناتجــة مــن العمــالت األجنبيــة( 
والناتجــة مــن العمليــات البينيــة بيــن شــركات المجموعــة عنــد 
إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة. يتــم اســتبعاد الخســائر غيــر 
األربــاح غيــر  التــي تســتبعد فيهــا  الطريقــة  بنفــس  المحققــة 
المحققــة، إلــى الحــد الــذي ال يوجــد دليــل علــى انخفــاض القيمــة.

3-٢ أحتساب اإليرادات
الفوائد المكتسبة والمدفوعة   ٢-١-3

يتــم االعتــراف بالفوائــد المكتســبة و المدفوعــة فــي قائمــة األربــاح 
أو الخســائر الموحــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. 
بالضبــط  يخصــم  الــذي  الســعر  هــو  الفعلــي  الفائــدة  معــدل 
ــع  ــر المتوق ــالل العم ــدرة خ ــتقبلية المق ــة المس ــات النقدي التدفق

ــى: ــة إل ــألداة المالي ل

• القيمة الدفترية اإلجمالية للموجود المالي. أو
• التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية.

عــدا  الماليــة  لــألدوات  الفعلــي  الفائــدة  معــدل  احتســاب  عنــد 
اإلئتمانيــة  القيمــة  ذات  المنشــئة  أو  المشــتراة  الموجــودات 
النقديــة  التدفقــات  بتقديــر  المجموعــة  تقــوم   ، المنخفضــة 
المســتقبلية مــع األخــذ بعيــن االعتبــار جميــع الشــروط التعاقديــة 

المتوقعــة. االئتمــان  خســائر  وليــس  الماليــة،  لــألداة 

المعاملــة  تكاليــف  الفعلــي  الفائــدة  معــدل  احتســاب  يشــمل 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  تشــكل  والتــي  المســتلمة  أو  المدفوعــة 
معــدل الفائــدة الفعلــي. تتضمــن تكاليــف المعامــالت التكاليــف 
الموجــودات  إصــدار  أو  باقتنــاء  مباشــرة  ترتبــط  التــي  االضافيــة 
الفائــدة  معــدل  احتســاب  يتــم  الماليــة.  المطلوبــات  أو  الماليــة 
ــد االحتســاب  ــي عن ــوب المال ــي أو المطل ــود المال ــي للموج الفعل
االعتــراف  عنــد  مالــي.  مطلــوب  أو  مالــي  بموجــود  المبدئــي 
الفائــدة  معــدل  تطبيــق  يتــم  الفوائــد،  ومصروفــات  باإليــرادات 
الفعلــي علــى القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للموجــود )عندمــا ال 
ــة  ــى التكلف ــًة( أو عل ــض القيمــة اإلئتماني ــود منخف ــون الموج يك
المطفــأة للمطلــوب. تــم تعديــل معــدل الفائــدة الفعلــي نتيجــة 
الفائــدة  لــألدوات ذات معــدالت  النقديــة  التدفقــات  إلعــادة تقديــر 
المتغيــرة بشــكل دوري لتعكــس التحــركات فــي أســعار الفائــدة 

بالســوق.

التكلفة المطفأة والقيمة الدفترية اإلجمالية
المالــي  المطلــوب  أو  المالــي  المطفــأة« للموجــود  »التكلفــة  إن 
أو المطلــوب  المالــي  الــذي يتــم قيــاس الموجــود  المبلــغ  هــي 
مدفوعــات  مبلــغ  ناقًصــا  المبدئــي  اإلعتــراف  عنــد  بــه  المالــي 
باســتخدام  المتراكــم  االطفــاء  ناقــص  أو  زائــد  األصلــي،  المبلــغ 
طريقــة الفائــدة الفعليــة ألي فــرق بيــن ذلــك المبلــغ األولــي ومبلــغ 
االســتحقاق، بالنســبة للموجــودات الماليــة، معدلــة الــى مخصــص 

المتوقعــة. االئتمــان  خســائر 

ــي« هــي التكلفــة  ــة للموجــود المال ــة اإلجمالي إن »القيمــة الدفتري
المطفــأة للموجــود المالــي قبــل تعديــل أي مخصــص خســارة 

ائتمانيــة متوقعــة.

3-٢-٢  الدخل من بيع السلع وتوفير الخدمات
فــي  الغيــار(  )الســيارات وقطــع  البضائــع  بيــع  إيــرادات  أحتســاب 
الوقــت الــذي يتــم فيــه نقــل الســيطرة علــى البضائع إلــى العميل 

ــه. ــل وقبول ــى العمي ــع إل ــا يتــم تســليم البضائ ، أي عندم
أو  المســتلم  للمقابــل  العادلــة  بالقيمــة  االيــرادات  قيــاس  يتــم 
ــة وإصــالح  ــات صيان ــرادات خدم ــن إي ــرادات م ــف اإلي المســتحق. تتأل
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وضمــان الســيارات. يتــم احتســاب اإليــرادات مــع مــرور الوقــت عندمــا 
ــم الخدمــات ، بشــرط وجــود دليــل شــامل علــى وجــود  يتــم تقدي
ترتيــب، يتــم تحديــد التعرفــة / المعــدالت أو يمكــن تحصيلهــا 

وتكــون قابليــة التحصيــل مؤكــدة بشــكل معقــول.
والســيارات  االســتثمارية  العقــارات  مــن  باإليــرادات  اإلعتــراف  يتــم 
المؤجــرة بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية علــى مــدى فتــرات 
التعاقــد لإليجــار / أو الخدمــة علــى أســاس القســط الثابــت فــي 
فتــرة اإليجــار، باســتثناء الحــاالت التــي يتــم فيهــا رفــع اإليجــارات بمــا 
يتماشــى مــع التضخــم العــام المتوقــع ، ومــا لــم يكــن هنــاك عدم 

ــي. ــل النهائ ــن بشــأن التحصي يقي

أنشــطة  مــن  نشــاط  لــكل  المحــددة  المعاييــر  يلــي  فيمــا 
: لمجموعــة ا

ــار  يتــم احتســاب الدخــل مــن مبيعــات الســيارات وقطــع الغي أ( 
عنــد إصــدار الفاتــورة ويحــق للعميــل امتــالك البضائــع؛

يتــم أحتســاب الدخــل مــن خدمــات الصيانــة واإلصــالح عنــد  ب( 
الخدمــة؛  تقديــم 

ــا يتــم  ــات عندم يتــم احتســاب الدخــل مــن مطالبــات الضمان ج( 
تقديــم هــذه الخدمــة إلــى العمــالء بموجــب التزامــات الضمــان؛ 
أســاس  علــى  الســيارات  تأجيــر  مــن  الدخــل  احتســاب  يتــم  د( 

اإليجــار. فتــرة  مــدى  علــى  الثابــت  القســط 
يتــم احتســاب الدخــل مــن بيــع مخــزون األراضــي عندمــا يحــق  هـ( 
للعميــل االســتحواذ علــى األرض، والــذي عــادة مــا يكــون عنــد 

تســليم وثيقــة الملكيــة إليــه.
يتــم احتســاب دخــل اإليجــار من العقــارات االســتثمارية كإيرادات  و( 

علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار.

3-٢-3  الدخل من الصيانة واإلصالحات
الســيارات  وإصــالح  صيانــة  خدمــات  مــن  الدخــل  احتســاب  يتــم 
والضمــان بمــرور الوقــت عنــد تقديــم الخدمــات ، بشــرط وجــود 
دليــل شــامل علــى وجــود ترتيــب ، تكــون التعرفــة / األســعار ثابتــة 
أو قابلــة للتحديــد، وقابليــة التحصيــل مؤكــدة بشــكل معقــول.

3-٢-٤  الرسوم و العموالت
يتــم احتســاب الدخــل مــن الرســوم والعمــوالت والمصروفــات التي 
تعتبــر جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي علــى الموجــود 
المالــي أو المطلــوب المالــي فــي قيــاس معــدل الفائــدة الفعلــي.

عنــد  األخــرى  العمــوالت  و  الرســوم  مــن  الدخــل  احتســاب  يتــم 
الخدمــات.  هــذه  تقديــم 

يتــم احتســاب الدخــل مــن عمــوالت التأميــن عنــد إصــدار تغطيــة 

التاميــن ويحــق للعميــل الحصــول علــى البوليصــة التأميــن.

3-3   معامالت بالعملة األجنبية
يتــم تحويــل المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة إلــى الدينــار 
البحرينــي وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ إجــراء المعاملــة. 
ــات الماليــة بالعمــالت األجنبيــة فــي  تحــول الموجــودات والمطلوب
تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي إلــى الدينــار البحرينــي 
بســعر الصــرف الســائد فــي ذلــك التاريــخ. أربــاح وخســائر صــرف 
العمــالت األجنبيــة علــى البنــود النقديــة هــي الفــرق بيــن التكلفــة 
بعــد  الســنة  بدايــة  فــي  كمــا  الرئيســية  بالعملــة  المطفــأة 
الفعليــة والمدفوعــات خــالل  الفائــدة  تعديلهــا بأســعار معــدل 
الســنة وبيــن التكلفــة المطفــأة بالعملــة األجنبيــة بعــد تحويلهــا 

ــة الســنة. ــدة كمــا فــي نهاي بأســعار صــرف الفائ

المقيمــة  النقديــة  غيــر  والمطلوبــات  الموجــودات  تحويــل  يتــم 
الــى  العادلــة  بالقيمــة  تــم قياســها  والتــي  األجنبيــة  بالعمــالت 
فــي  الســائدة  الصــرف  اســعار  باســتخدام  الوظيفيــة  العملــة 
تاريــخ احتســاب القيمــة العادلــة. للبنــود الغيــر النقديــة المقاســة 
تحويلهــا  يتــم  فإنــه  األجنبيــة،  بالعمــالت  التاريخيــة  بالتكلفــة 

المعاملــة.  تاريــخ  الصــرف فــي  باســتخدام اســعار 

يتــم احتســاب فــروق اعــادة تحويــل العملــة االجنبيــة فــي القائمــة 
الموحــدة لألربــاح أو الخســائر.

3-٤  األدوات المالية
3-٤-١  االحتساب والقياس المبدئي

تتكــون األدوات الماليــة للمجموعــة بشــكل أساســي مــن النقــد و 
ــة  ــدى البنــوك، وقــروض وســلف للعمــالء، والذمــم التجاري أرصــدة ل
المدينــة ، واألدوات الماليــة المشــتقة، والذمــم التجاريــة الدائنــة 
وذمــم أخــرى، وقــروض بنكيــة ألجــل. تقــوم المجموعــة مبدئًيــا 
ــة المدينــة  باحتســاب القــروض والســلف للعمــالء والذمــم التجاري
فــي التاريــخ الــذي نشــأت فيــه. يتــم احتســاب جميــع األدوات المالية 
االخــرى مبدئًيــا فــي تاريــخ المتاجــرة، وهــو التاريــخ الــذي تصبــح فيــه 

ــة لــالداة.   ــا فــي األحــكام التعاقدي المجموعــة طرًف

ــة بالقيمــة  ــات المالي ــة أو المطلوب يتــم قيــاس الموجــودات المالي
العادلــة  بالقيمــة  المقــاس  غيــر  للبنــد  إليهــا،  مضاًفــا  العادلــة 
مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، تكاليــف المعامــالت التــي تنســب 
بشــكل مباشــر إلــى االســتحواذ أو اإلصــدار. يتــم قيــاس الذمــم 
ــا بســعر  التجاريــة المدينــة بــدون مكــون تمويلــي جوهــري مبدئًي

المعاملــة.
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3.   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 
3-٤  األدوات المالية )يتبع(

3-٤-٢  التصنيف والقياس الالحق
الموجودات المالية

عنــد اإلعتــراف المبدئــي، يتــم تصنيــف الموجــود المالــي كموجــود 
مالــي مقــاس كالتالــي :بالتكلفــة المطفــأة؛ بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر – أدوات الديــن؛ بالقيمــة العادلــة مــن
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر – أدوات حقــوق الملكيــة؛ أو بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر.

ال يتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة بعــد اإلعتــراف المبدئــي، 
إال إذا قامــت المجموعــة بتغييــر نمــوذج عمــل إدارة الموجــودات 
الماليــة. وفــي هــذه الحالــة، يتــم إعــادة تصنيــف جميــع الموجــودات 
للتقريــر  األولــى  الفتــرة  مــن  األول  اليــوم  فــي  المتأثــرة  الماليــة 

ــر فــي نمــوذج العمــل. ــذي يتبــع التغيي ــي ال المال

كان  إذا  المطفــأة  بالتكلفــة  المالــي  الموجــود  قيــاس  يتــم 
بالقيمــة  مصنفــً  يكــن  ولــم  التالييــن،  الشــرطين  يســتوفي 

الخســائر: أو  األربــاح  خــالل  مــن  العادلــة 

إلــى  يهــدف  نمــوذج عمــل  بــه ضمــن  االحتفــاظ  يتــم  إذا كان   •
و  تعاقديــة؛  نقديــة  تدفقــات  لقبــض  بالموجــودات  االحتفــاظ 

• إذا كانــت شــروطه التعاقديــة تنتــج عنهــا التدفقــات النقديــة 
ــي  ــغ األصل ــر فقــط مدفوعــات المبل ــخ محــددة، والتــي تعتب بتواري

ــم. ــي القائ ــغ األصل ــى المبل ــد عل والفوائ

تقييم نموذج العمل
الــذي  العمــل  نمــوذج  لهــدف  تقييــم  بعمــل  المجموعــة  تقــوم 
يحتفــظ فيــه بالموجــود المالــي على مســتوى المحفظــة، ألن ذلك 
ــات  ــم المعلوم ــدار بهــا األعمــال، وتقدي يعكــس الطريقــة التــي ت
لــإلدارة بشــكل أفضــل. تشــمل المعلومــات التــي يتــم النظــر 

فيهــا مــا يلــي:

هــذه  وعمــل  للمحفظــة،  المعلنــة  واألهــداف  السياســات   •
ً. ويشــمل هــذا مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة  السياســات فعليــ
ترّكــز علــى اكتســاب إيــرادات الفوائــد التعاقديــة، مــع االحتفــاظ 
بمحفظــة خاصــة لمعــدالت الفوائــد، ومطابقــة فتــرات الموجــودات 
الماليــة مــع فتــرات المطلوبــات ذات العالقــة أو التدفقــات النقديــة 
الخارجيــة المتوقعــة، أو تحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــالل بيــع 

الموجــودات، 
• كيــف يتــم تقييــم أداء المحفظــة، ورفــع التقاريــر عنهــا إلــى إدارة 

المجموعة،

• المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج العمــل )والموجــودات 
الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن ذلــك النمــوذج( وكيــف يتــم إدارة 

والتعامــل مــع هــذه المخاطــر.    
• كيــف يتــم تعويــض ومكافــأة المــدراء، علــى ســبيل المثــال، مــا 
إذا كانــت المكافــآت تســتند علــى القيمــة العادلــة للموجــودات 

ــة، ــة المحصل ــة التعاقدي المــدارة أو التدفقــات النقدي
فــي  الماليــة  الموجــودات  مبيعــات  وتوقيــت  وحجــم  وتيــرة   •
الفتــرات الســابقة، وأســباب هــذه المبيعــات، والتوقعات بخصوص 

أنشــطة البيــع المســتقبلية.

تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي 
فقــط مدفوعــات األصــل والفوائــد

ألغــراض هــذا التقييــم، يتــم تعريــف »األصــل« علــى أنــه القيمــة 
تعــرف  المبدئــي.  االحتســاب  عنــد  المالــي  للموجــود  العادلــة 
»الفائــدة« علــى أنهــا مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود، وللمخاطــر 
االئتمانيــة المتعلقــة بالمبلــغ األصلــي القائــم خــالل فتــرة معينــة 
مــن الزمــن، ولمخاطــر وتكاليــف اإلقــراض األساســية األخــرى )علــى 
ــة  ــة(، باإلضاف ــف اإلداري ــيولة، والتكالي ــر الس ــال، مخاط ــبيل المث س

لهامــش الربــح.

لتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط 
مدفوعــات األصــل والفوائــد، تأخــذ المجموعــة باالعتبــار الشــروط 
الموجــود  كان  إذا  مــا  تقييــم  هــذا  ويشــمل  لــألداة.  التعاقديــة 
المالــي يحتــوي علــى مــدة تعاقديــة يمكــن أن تغيــر توقيــت أو 
هــذا  تســتوفي  ال  بحيــث  التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  مبلــغ 
الشــرط. عنــد عمــل هــذا التقييــم، فــإن المجموعــة تأخــذ مــا يلــي 

فــي االعتبــار:

• األحــداث الطارئــة، التــي مــن شــأنها تغييــر توقيــت أو مبلــغ 
التعاقديــة؛ النقديــة  التدفقــات 

• الشــروط التــي قــد تعــدل معــدل الفائــدة التعاقــدي، بمــا فيهــا 
ميــزات الســعر المتغيــر، والدفــع المســبق وميــزات التمديــد؛

• الشــروط التــي تحــد مــن مطالبــة المجموعــة علــى التدفقــات 
النقديــة التعاقديــة مــن موجــودات محــددة )علــى ســبيل المثــال، 

ميــزات عــدم الرجــوع(.

تتفــق ميــزة الدفــع المســبق مــع معيــار مدفوعــات األصــل والفائدة، 
إذا كان المبلــغ المدفــوع مقدمــً يمثــل بشــكل جوهــري مبالــغ 
غيــر مســددة لمبلــغ األصــل والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم، 
والــذي قــد يشــمل مبلــغ تعويــض إضافــي معقــول مقابــل إنهــاء 
العقــد فــي وقــت مبكــر. باإلضافــة لذلــك، بالنســبة للموجــودات 
التعاقــدي  المبلــغ  علــى  عــالوة  أو  بخصــم  المشــتراة  الماليــة 
اإلســمي، فــإن الميــزة التــي تســمح أو تتطلــب الدفــع المســبق 

ايضاحات حول القوائم
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بمبلــغ يمثــل بشــكل جوهــري المبلــغ التعاقــدي اإلســمي زائــدًا 
)والتــي  المدفوعــة(  غيــر  )لكــن  المســتحقة  التعاقديــة  الفائــدة 
مقابــل  معقــول  إضافــي  تعويــض  مبلــغ  أيضــً  تشــمل  قــد 
إنهــاء العقــد فــي وقــت مبكــر.( يتــم التعامــل معهــا علــى أنهــا 
متوافقــة مــع هــذا المعيــار، إذا كانــت القيمــة العادلــة لميــزة الدفــع 

المســبق غيــر جوهريــة عنــد االحتســاب المبدئــي.

تعديالت الموجودات المالية
تقــوم  الماليــة،  الموجــودات  وأحــكام  شــروط  تعديــل  تــم  إذا 
لألصــل  النقديــة  التدفقــات  كانــت  إذا  مــا  بتقييــم  المجموعــة 
ً. إذا كانــت التدفقــات النقديــة  المعــدل تختلــف اختالفــً جوهريــ
ً، فــإن الحقــوق التعاقديــة فــي التدفقــات  ــ تختلــف اختالفــً جوهري
النقديــة مــن الموجــود المالــي األصلــي تعتبــر منتهيــة الصالحيــة. 
فــي هــذه الحالــة، يتــم إلغــاء احتســاب الموجــود المالــي األصلــي، 
ويحتســب الموجــود المالــي الجديــد بالقيمــة العادلــة، زائــدًا أي 

تكاليــف معاملــة مؤهلــة.

إذا كان تعديــل الموجــود المالــي المقــاس بالتكلفــة المطفــأة، 
أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر لــن ينتــج 
عنهــا إلغــاء احتســاب موجــود حالــي، تقــوم المجموعــة أوالً بإعــادة 
احتســاب إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجــود المالــي باســتخدام 
ــدة الفعلــي األصلــي للموجــود، واحتســاب التســوية  معــدل الفائ
الناتجــة كربــح أو خســارة تعديــل فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر، 
باســتثناء تعديــل القــروض والســلف للعمــالء نتيجــة إلجــراءات 
مصــرف البحريــن المركــزي التســاهلية، حيــث تم احتســاب خســارة 

ــة )إيضــاح 2-1)أ((. ــوق الملكي ــل فــي حق التعدي

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
المطفــأة  بالتكلفــة  الحقــً  الموجــودات  هــذه  قيــاس  يتــم 
انخفــاض  الفعلــي. خســائر  الفائــدة  باســتخدام طريقــة معــدل 
القيمــة تخّفــض التكلفــة المطفــأة. يتــم احتســاب دخــل الفوائــد، 
ــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة، وانخفــاض القيمــة فــي  وأرب
ــح أو خســارة مــن إلغــاء االحتســاب  ــاح أو الخســائر. أي رب قائمــة األرب

يتــم احتســابه فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر. 

3-٤-3  إلغاء االحتساب
الموجودات المالية

الماليــة  الموجــودات  احتســاب  بإلغــاء  المجموعــة  تقــوم 
النقديــة  التدفقــات  اســتالم  حــق  إنتهــاء  عنــد  واســتبعادها 
ــة، أو عندمــا تحــول حقــوق اســتالم  ــة للموجــودات المالي التعاقدي
التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي صفقــة، يتــم بموجبهــا تحويــل 
ملكيــة كل المخاطــر والمكافــآت للموجــودات الماليــة، أو عنــد 

الماليــة.  الموجــودات  علــى  بالســيطرة  االحتفــاظ  عــدم 

المطلوبات مالية
الماليــة  المطلوبــات  احتســاب  بإلغــاء  المجموعــة  تقــوم 
الوفــاء  عنــد  الموحــد  المالــي  المركــز  قائمــة  مــن  واســتبعادها 
بااللتزامــات التعاقديــة، أو إلغائهــا، أو انتهائهــا. تقــوم المجموعــة 
أيًضــا بإلغــاء االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم تعديــل 
ــة لاللتــزام المعــدل مختلفــة  شــروطها وتكــون التدفقــات النقدي
اختالًفــا جوهرًيــا ، وفــي هــذه الحالــة يتــم إثبــات مطلــوب مالــي 

جديــد قائــم علــى الشــروط المعدلــة بالقيمــة العادلــة.

عنــد اســتبعاد المطلــوب المالــي ، يتــم تســجيل الفــرق بيــن 
المبلــغ المســجل والمبلــغ المدفــوع )بمــا فــي ذلــك أي موجــودات 
غيــر نقديــة محولــة أو مطلوبــات متحملــة( فــي قائمــة األربــاح أو 

الخســائر.

المقاصة   ٤-٤-3
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويــدرج 
ــا  ــي الموحــد فقــط عندم ــغ فــي قائمــة المركــز المال صافــي المبل
للمبالــغ  مقاصــة  الجــراء  للتنفيــذ  قابــل  قانونــي  حــق  يوجــد 
أســاس صافــي  علــى  للتســوية  نيــة  وجــود  المحتســبة وعنــد 
المبلــغ أو تســييل الموجــودات وســداد المطلوبــات فــي آن واحــد.

اإلنخفاض في القيمة  ٤-٥-3
تحتســب المجموعــة مخصصــات للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
تقيــس  المطفــأة.  بالتكلفــة  المقاسة  المالیة  الموجــودات  علــى 
الخســائر  يســاوي  بمبلــغ  الخســائر  مخصصــات  المجموعــة 
زيــادة  لــم تكــن هنــاك  مــا  الحيــاة،  لمــدى  المتوقعــة  االئتمانيــة 
المبدئــي  االعتــراف  منــذ  جوهريــة  بصــورة  اإلئتمانيــة  للمخاطــر 
وفــي هــذه الحالــة تســتند المخصصــات إلــى الخســائر اإلئتمانيــة 

لمــدة 12 شــهراَ. المتوقعــة 

يتــم قيــاس مخصصــات الخســائر للذمــم التجاريــة المدينــة دائمــً 
بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة.

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر اإلئتمــان للموجــودات الماليــة 
قــد ازدادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف المبدئــي وعنــد تقديــر 
بعيــن  تأخــذ  المجموعــة  فــإن   ، المتوقعــة  اإلتمانيــة  الخســائر 
االعتبــار معلومــات معقولــة وقابلــة للدعــم ذات صلــة ومتاحــة 
بــدون تكلفــة أو مجهــود غيــر ضــروري. ويشــمل ذلــك، المعلومــات 
إلــى  اســتنادًا  حــد ســواء،  علــى  والنوعيــة  الكميــة  والتحليــالت 
الخبــرة التاريخيــة للمجموعــة والتقييــم االئتمانــي المــدروس ، بمــا 

فــي ذلــك معلومــات النظــرة المســتقبلية.
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3.   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
3-٤  األدوات المالية )يتبع(

اإلنخفاض في القيمة )يتبع(  ٤-٥-3

افترضــت  المركــزي،  البحريــن  مصــرف  توجيهــات  علــى  بنــاًء 
المجموعــة أن مخاطــر االئتمــان علــى الموجــود المالــي قــد زادت 
بشــكل كبيــر إذا تجــاوزت مــدة اســتحقاق محفظــة القــروض أكثــر 

 .ً مــن 74 يومــ
  

تعتبر المجموعة أن الموجود المالي في حالة تعثر إذا كان:

بســداد مطلوباتــه  المقتــرض  يقــوم  أن  المحتمــل  غيــر  مــن   •
االئتمانيــة للمجموعــة بالكامــل، بــدون لجــوء المجموعــة لخطــوات 

مثــل تســييل األداة الماليــة )إن تــم االحتفــاظ بــأي منهــا( 
• الموجودات المالية مستحقة ألكثر من 90 يومً او اكثر.  

الخســائر  هــي  الحيــاة  لمــدى  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة مــن جميــع إحتمــاالت حــاالت التعثــر 

علــى مــدى العمــر االفتراضــي لــألداة الماليــة.

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة أثنــي عشــر شــهرًا هــي 
ــة المتوقعــة الناتجــة مــن إحتمــاالت  الجــزء مــن الخســائر االئتماني
حــاالت التعثــر المحتملــة خــالل 12 شــهرًا بعــد تاريــخ نهايــة الســنة 
)أو لفتــرة أقصــر، إذا كان العمــر االفتراضــي المتوقــع أقــل مــن 12 

شــهرًا(. 

أقصــى فتــرة يتــم أخذهــا باالعتبــار عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة 
ــة التــي تتعــرض  المتوقعــة هــي الحــد األقصــى للفتــرة التعاقدي

خاللهــا المجموعــة للمخاطــر االئتمانيــة.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة - قروض وسلف
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي تقديــرات مرجحــة للخســائر 
الحاليــة  بالقيمــة  االئتمانيــة  الخســائر  قيــاس  يتــم  االئتمانيــة. 
ــة  ــن التدفقــات النقدي ــع حــاالت العجــز النقــدي )أي الفــرق بي لجمي
المســتحقة للمنشــاة وفقــً للعقــد، والتدفقــات النقديــة التــي 

اســتالمها(. المجموعــة  تتوقــع 

يتــم خصــم خســائر االئتمــان المتوقعــة بســعر الفائــدة الفعلــي 
ــي. للموجــود المال

المدخــالت الرئيســية فــي قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة هــي 
هيــكل المصطلحــات للمتغيــرات التاليــة:

• احتمالية التعثر عن السداد ؛
• الخسارة في حالة التعثر عن السداد؛

• قيمة التعرض عند التعثر في السداد.

اإلحصائيــة  النمــاذج  مــن  عامــة  المعاييــر بصفــة  تســتمد هــذه 
تعديلهــا  ويتــم  األخــرى.  التاريخيــة  والبيانــات  داخليــً  المطــورة 
بحيــث تعكــس معلومــات النظــرة المســتقبلية وذلــك كمــا هــو 

موضــح أعــاله.

تقديــرات احتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد هــي تقديــرات فــي 
تاريــخ معيــن، والتــي يتــم حســابها علــى أســاس نمــاذج التقييــم 
اإلحصائيــة، ويتــم تقييمهــا باســتخدام أدوات تقييــم مصممــة 
تســتند  والتعرضــات.  المقابلــة  األطــراف  فئــات  لمختلــف  وفقــً 
 ،ً داخليــ المجمعــة  المعلومــات  علــى  اإلحصائيــة  النمــاذج  هــذه 
معلومــات  توفــر  عنــد  ونوعيــة.  كميــة  عوامــل  تشــمل  والتــي 
الســوق، مــن الممكــن اســتخدامها الشــتقاق احتماليــة حــدوث 
كان  إذا  الكبيــرة.  الشــركات  مــن  لألطــراف  الســداد  عــن  التعثــر 
الطــرف اآلخــر او التعــرض يتنقــل بيــن فئــات التصنيــف، فــإن ذلــك 
ســيؤدي لتغييــر التقديــر ذي العالقــة باحتماليــة حــدوث التعثــر 
ــي الســداد  ــر ف ــدوث التعث ــة ح ــر احتمالي ــم تقدي ــي الســداد. يت ف
بالنظــر فــي االســتحقاقات التعاقديــة للتعرضــات ومعــدالت الدفــع 

المســبق المقــدرة.

الخســائر  الســداد هــي حجــم  فــي  التعثــر  فــي حالــة  الخســارة 
المحتملــة فــي حالــة وجــود التعثــر فــي الســداد. وتقــدر المجموعــة 
ُمعاِمــالت الخســارة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد اســتنادًا إلــى 
واقــع خبراتهــا التاريخيــة لمعــدالت اســترداد المطالبــات مقابــل 
األطــراف األخــرى المتعثــرة فــي الســداد. نمــاذج الخســارة فــي حالــة 
ــات، وأقدميــة  التعثــر فــي الســداد تأخــذ باالعتبــار هيــكل، وضمان
المطالبــة، والقطــاع التشــغيلي للطــرف اآلخر، وتكاليف االســترداد 
ألي ضمانــات والتــي تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ من الموجــود المالي. يتم 
إعــادة معايــرة تقديــرات الخســارة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد 
لســيناريوهات اقتصاديــة مختلفــة، ولقــروض العقــارات، لتعكــس 
التغيــرات المحتملــة فــي أســعار العقــارات. يتــم احتســابها علــى 
أســاس التدفــق النقــدي المخصــوم باســتخدام معــدل الفائــدة 

الفعلــي كُمعامــل الخصــم.

قيمــة التعــرض عنــد حــدوث التعثــر فــي الســداد تمثــل التعــرض 
المتوقــع فــي حالــة التعثــر فــي الســداد. تشــتق المجموعــة قيمــة 
التعــرض عنــد حــدوث التعثــر فــي الســداد مــن التعرضــات الحاليــة 
ــي،  ــغ الحال ــة  علــى المبل ــرات المحتمل ــة، والتغيي لألطــراف المقابل
والمســموح بهــا بموجــب العقــد، بمــا فــي ذلــك اإلطفــاء.  قيمــة 
التعــرض عنــد حــدوث التعثــر فــي الســداد للموجــود المالــي هــي 
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إجمالــي القيمــة الدفتريــة. بالنســبة اللتزامات القــروض والضمانات 
الماليــة، فــإن قيمــة التعــرض للتعثــر فــي الســداد تشــمل المبلــغ 
التــي  المحتملــة  المســتقبلية  للمبالــغ  باإلضافــة  المســحوب، 
بنــاء  تقديرهــا  يتــم  والتــي  العقــد،  بموجــب  ســحبها  يمكــن 
ــة والتوقعــات المســتقبلية. بالنســبة  ــى المالحظــات التاريخي عل
ــد  ــرض عن ــة التع ــد قيم ــم تحدي ــة ، يت ــودات المالي ــض الموج لبع
حــدوث التعثــر فــي الســداد مــن خــالل وضــع مجموعــة مــن نتائــج 
باســتخدام  مختلفــة  زمنيــة  نقــاط  فــي  المحتملــة  التعــرض 

تقنيــات الســيناريو واإلحصــاء.

قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة – الذمــم التجاريــة 
المدينــة )النهــج المبســط(:

الخســائر  لقيــاس  المجموعــة مصفوفــة مخصصــات  تســتخدم 
االئتمانيــة المتوقعــة للذمــم التجاريــة المدينــة من العمــالء األفــراد، 

والتي تشتمل على عدد كبيــر جدًا من األرصدة الصغيرة.

ــدوران«  تحتســب معــدالت الخســارة باســتخدام طريقــة »معــدل ال
التجاريــة  الذمــم  تقــّدم  احتمــال  علــى  بنــاًء  التدفــق(،  )صافــي 
خانــة  إلــى  االســتحقاق  مــن  متعاقبــة  مراحــل  خــالل  المدينــة 
الخســارة. يؤخــذ التعافــي والخــروج مــن حالــة الخســارة باالعتبــار 
ــدوران  ــة. تحتســب معــدالت ال لحســاب معــدالت الخســارة التاريخي
بشــكل منفصــل للتعرضــات فــي القطاعــات المختلفــة اســتنادًا 
علــى خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــتركة للعميــل. تســتند 
معــدالت الخســارة علــى تجربــة الخســارة االئتمانيــة الفعليــة علــى 
ــل هــذه المعــدالت  ــم تعدي ــة. يت مــدى الســنوات الخمــس الماضي
لتعكــس الفروقــات بيــن الظــروف االقتصاديــة خــالل الفتــرة التــي 
ــات التاريخيــة، والظــروف الحاليــة، ووجهــة  ــم خاللهــا جمــع البيان ت
نظــر المجموعــة للظــروف االقتصاديــة علــى مــدى العمــر المتوقــع 
لمعــدالت  المســتقبلية  التعديــالت  تســتند  المدينــة.  للذمــم 
الخســارة علــى بطاقــة النتائــج النوعيــة، التــي تعالــج وجهــة نظــر 

اإلدارة حــول الظــروف االقتصاديــة والتجاريــة المســتقبلية.

الموجودات المالية المنخفضة ائتمانيًا 
ــي، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا  ــر مال ــخ اعــداد كل تقري فــي تاري
إذا كانــت الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة المطفــأة 
ً. يعتبــر الموجــود المالــي »منخفــض ائتمانيــً«  منخفضــة ائتمانيــ
التدفقــات  علــى  ســلبي  تأثيــر  لــه  أكثــر  أو  حــدث  وقــوع  عنــد 
ــة علــى أن  ــي. األدل ــة المســتقبلية المقــدرة للموجــود المال النقدي
الموجــود المالــي منخفــض ائتمانيــً تشــمل المعلومــات القابلــة 

للرصــد التاليــة:

• صعوبة مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛
• خــرق للعقــد، مثــل العجــز أو التأخــر فــي الســداد، أو اســتحقاق 

ً؛ الموجــود المالــي لفتــرة تفــوق 90 يومــ
إعــادة هيكلــة القــرض أو الســلف مــن قبــل المجموعة بشــروط   •

ال تأخذهــا المجموعــة فــي ظــروف أخــرى؛
مــن المحتمــل أن المقتــرض أو الُمصــِدر ســيعلن إفالســه أو أي   •

إعــادة هيكلــة ماليــة أخــرى؛ 
ركــود أو اختفــاء ســوق نشــط لــألداة المالية بســبب الصعوبات   •

الماليــة؛ أو
تصفية الضمانات  •

المقيمــة  القــروض   – والثالثــة  والثانيــة  األولــى  المرحلــة 
جماعــي بشــكل 

تطبــق المجموعــة نهًجــا مــن ثــالث مراحل لقياس خســائر االئتمان 
المتوقعــة علــى الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة. 
تنتقــل الموجــودات الماليــة مــن خــالل المراحــل الثــالث التاليــة بنــاًء 

علــى التغييــر فــي جــودة االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئي:

•  المرحلــة األولــى: الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا: 
هــذه هــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث 
التخلــف عــن الســداد المحتملــة فــي غضــون 12 شــهًرا بعــد تاريــخ 

التقرير؛ 
• المرحلــة الثانيــة: الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة - 
ليســت منخفضــة القيمــة االئتمانيــة: هــذه الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث االتعثــر فــي الســداد 
تتضمــن  الماليــة.  لــألداة  المتوقــع  الحيــاة  مــدى  المحتملــة 
الموجــودات الماليــة التــي لديهــا زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان 
منــذ االعتــراف المبدئــي ولكــن ليــس لديهــا دليــل موضوعــي 

علــى انخفــاض القيمــة ؛ و
• المرحلــة الثالثــة: الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة 
– منخفضــة إئتمانيــاَ: هــذه هــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التعثــر فــي الســداد المحتملــة 
مــدى الحيــاة المتوقــع لــألداة الماليــة. تتضمــن األدوات الماليــة التــي 
ــخ اعــداد  لديهــا دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة فــي تاري

ــي. ــر المال التقري

المرحلة الثالثة – القروض المقيمة بشكل فردي
• تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار الدليــل علــى انخفــاض القيمــة 
يتــم  والتــي  فــردي  بشــكل  الهامــة  والســلف  القــروض  لكافــة 

تقييمهــا علــى أســاس محــدد.

ــدة  ــم الموح ــي القوائ ــة ف ــان المتوقع ــائر االئتم ــرض خس ع
ــي ــز المال للمرك

يتــم طــرح مخصصــات الخســارة للموجــودات الماليــة المقاســة 
بالتكلفــة المطفــأة مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات.
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3.   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
3-٤  األدوات المالية )يتبع(

اإلنخفاض في القيمة )يتبع(  ٤-٥-3 

الشطب
تقــوم المجموعــة بشــطب إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات 
الماليــة إمــا كليــً أو جزئيــً عندمــا تــرى أنــه ال توجــد أســس واقعيــة 
مــن  جوهريــة  اســتردادات  أي  المجموعــة  تتوقــع  ال  لالســترداد. 
المبالــغ المشــطوبة. ومــع ذلــك، فــإن المبالــغ المشــطوبة يمكــن 
أن تخضــع إلجــراءات تنفيذيــة بغــرض االمتثــال إلجــراءات المجموعــة 

ــغ المســتحقة. الســترداد المبال

3-٥ ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 
يتــم االعتــراف بالذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم األخــرى مبدئيــً 
المطفــأة،  بالتكلفــة  احتســابها الحقــً  ويتــم  العادلــة،  بالقيمــة 

المتوقعــة. االئتمانيــة  الخســارة  مطروحــً منهــا 

3-6  المخزون
القيمــة  صافــي  أو  التكلفــة  بســعر  الســيارات  مخــزون  يظهــر 
تــم تحديــد تكلفــة قطــع  اقــل، وقــد  أيهمــا  للتحقــق،  القابلــة 
الغيــار علــى أســاس المتوســط المــوزون، وبالنســبة للســيارات 
يتــم بموجــب أســس محــددة. تشــتمل التكلفــة  علــى ســعر 
الشــراء، وأجــور الشــحن، ورســوم الجمــارك، وأيــة مصاريــف أخــرى 

للموقــع. المخــزون  حتــى وصــول  بالشــراء  مرتبطــة  متكبــدة 

يظهــر مخــزون األراضــي والممتلــكات بالتكلفــة أو صافــي القيمــة 
القابلــة للتحقــق ، أيهمــا أقــل. يتــم إعــادة تصنيــف العقــار فــي 
وقــت الحــق مــن المخــزون إلــى الممتلــكات االســتثمارية إذا كان 
مــن  تصنيفــه  وإعــادة  االســتخدام  فــي  فعلــي  تغييــر  هنــاك 
نيــة  فــي  التغييــر  عنــد  والمعــدات  الممتلــكات  إلــى  المخــزون 

العكــس. و  االســتخدام 

3-٧  عقارات ومعدات و حق اإلستخدام للموجودات  
االحتساب 

تظهــر العقــارات والمعــدات بالتكلفــة مطروحــً منهــا االســتهالك 
ويتــم  وجــدت.  إن  القيمــة،  فــي  االنخفــاض  وخســائر  المتراكــم 
مراجعــة قيــم الموجــودات المتبقيــة والعمــر االنتاجــي، وتعــّدل 
كلمــا لــزم ذلــك، فــي تاريــخ اعــداد كل تقريــر مالــي. يتــم تخفيــض 
القيمــة الدفتريــة للموجــودات إلــى قيمتهــا القابلــة لإلســترداد إذا 
ــة للموجــودات أكبــر مــن قيمتهــا المقــدرة  ــت القيمــة الدفتري كان

القابلــة لإلســترداد.

تعتــرف المجموعــة بموجــودات حــق االســتخدام  ومطلوبــات اإليجار 
بتاريــخ بــدأ اإليجــار. يتــم قيــاس موجــودات حــق االســتخدام  مبدئيــً 
بالتكلفــة، والحقــً بالتكلفــة مطروحــً منهــا أي اســتهالك متراكــم 
وخســائر انخفــاض القيمــة، معــدالً لبعــض عمليــات إعــادة قيــاس 

مطلوبــات اإليجــار.

االستهالك 
العمــر  حســب  الثابــت  القســط  بطريقــة  االســتهالك  يحتســب 
االفتراضــي لــكل موجــود . ال يتــم احتســاب اســتهالك علــى األرض 
المملوكــة تملــكً حــرًا. األعمــار اإلفتراضيــة المقــدرة للموجــودات 

هــي مــا يلــي:
 

      
   

    
    

3-٨   عقارات استثمارية
ــر،  العقــارات االســتثمارية هــي تلــك المحتفــظ بهــا بغــرض التأجي
أو ارتفــاع قيمتهــا، أو كالهمــا، ولكــن ليــس للبيــع فــي ســياق 
البضائــع  وتوريــد  انتــاج  فــي  االســتخدام  أو  االعتيــادي،  العمــل 
والخدمــات، أو ألغــراض إداريــة. يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية 

بالتكلفــة،  مبدئيــً 
مطروحً منها االستهالك وأي انخفاض في القيمة، إن وجد. 

 
ــرادات تأجيــر العقــارات االســتثمارية علــى أســاس  يتــم احتســاب إي

القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

االستهالك 
يتــم تســجيل اســتهالك العقــارات االســتثمارية فــي قائمــة األربــاح 
العمــر  مــدى  علــى  الثابــت  القســط  أســاس  علــى  الخســائر  أو 
األرض.  علــى  االســتهالك  احتســاب  يتــم  وال  للعقــار.  االفتراضــي 

العمــر االفتراضــي للعقــارات االســتثمارية  كمــا يلــي:

15 - 35 سنةالمباني

3 - 6 سنواتاألثاث والتركيبات والمعدات

3-٩  تكاليف االقتراض
يتــم رســملة تكاليــف اإلقــراض المرتبطــة مباشــرة بشــراء أو بنــاء 

15 - 35 سنة المباني

3 - ٦ سنوات األثاث والتركيبات والمعدات

٤ - ٦ سنوات السيارات المملوكة

٤ - ٦ سنوات السيارات المؤجرة

على فترة اإليجار حق االستخدام
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أو تأســيس موجــود مؤهــل. يتــم االعتــراف بتكاليــف االقتــراض 
األخــرى فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر فــي الســنة التــي تنشــأ 

فيهــا. 

3-١٠   أرباح األسهم
تحتســب أربــاح األســهم، المخصصــات المقترحــة األخــرى ضمــن 
ــن  ــا م ــا الموافقــة عليه ــم فيه ــي يت ــرة الت ــي الفت ــات ف المطلوب

قبــل المســاهمين.

3-١١   االحتياطي القانوني 
ألحــكام   ووفقــا  للشــركة  األساســي  النظــام  ألحــكام  طبقــا 
قانــون الشــركات التجاريــة، يتــم اســتقطاع 10%  كحــد أدنــى مــن 
إلــى االحتياطــي القانونــي حتــى يبلــغ  صافــي األربــاح وتحويلــه 
هــذا االحتياطــي 50 % مــن رأس المــال المدفــوع )باســتثناء عــالوة 
إال فــي حــاالت  اإلصــدار(. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع 

القانــون. نــص عليهــا  خاصــة 

3-١٢  االحتياطي العام 
طبقــً ألحــكام النظــام االساســي للشــركة ومقترحــات مجلــس 
اإلدارة يتــم تحويــل مبالــغ محــددة إلــى االحتياطــي العــام. ال توجــد 

ــع االحتياطــي العــام. أي قيــود تحــد مــن توزي
تتــم الموافقــة علــى المخصصــات مــن قبــل المســاهمين فــي 

اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي.

3-١3  احتياطي التبرعات 
ــاح  ــل مبلــغ مــن أرب ــاء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة ، يتــم تحوي بن
مخصــص  مبلــغ  يمثــل  والــذي  االحتياطــي،  هــذا  إلــى  الســنة 
موافقــة  بعــد  بــه،  الملتــزم  غيــر  الخيريــة  واألعمــال  التبرعــات 

المســاهمين.

3-١٤  رأس المال
األسهم العادية

احتســاب  يتــم  ملكيــة.  كحقــوق  العاديــة  األســهم  تصنــف 
ــهم  ــدار األس ــر بإص ــكل مباش ــة بش ــة المرتبط ــف اإلضافي التكالي

الملكيــة. حقــوق  مــن  كاســتقطاع  العاديــة 

أسهم خزينة
المبلــغ  يطــرح  مالهــا،  رأس  أســهم  الشــركة  تشــتري  عندمــا 
إجمالــي  مــن  بالمعاملــة  تتعلــق  تكاليــف  أي  شــاماًل  المدفــوع 
حقــوق الملكيــة وتســجل كأســهم خزينــة إلــى أن يتــم إلغاءهــا. 
ً، فــإن أي أربــاح أو خســائر  عنــد بيــع الســهم أو إعــادة إصــداره الحقــ

تتضمــن فــي حقــوق الملكيــة.

3-١٥  تحوطات التدفقات النقدية
الفائــدة وعقــود صــرف  المجموعــة مقايضــات أســعار  تســتخدم 
لتقلبــات  تعرضهــا  مــن  للتحــوط  اآلجلــة  األجنبيــة  العمــالت 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية. األدوات الماليــة المشــتقة وهــي 
عقــود تشــتق قيمتهــا مــن واحــدة أو أكثــر مــن األدوات الماليــة 
العمــالت األجنبيــة  أو المؤشــرات، وتشــتمل علــى عقــود صــرف 
والعقــود اآلجلــة وعقــود مبادلــة معــدالت الفائــدة وعقــود تغطيــة 
العمــالت األجنبيــة. يتــم مبدئيــً االعتــراف بجميــع األدوات الماليــة 
فــي  العادلــة  القيمــة  وهــي  التكلفــة  أســاس  علــى  المشــتقة 
تاريــخ إبــرام العقــود، ومــن ثــم يتــم إعــادة قياســها الحقــً بالقيمــة 
العادلــة. يتــم احتســاب التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات 
التغييــرات  لتغطيــة  ماليــة  كأداة  المعينــة  المشــتقة  الماليــة 
فــي التدفقــات النقديــة والفعالــة. يتــم احتســاب التغيــرات فــي 
ــة  ــة والمؤهل ــة المشــتقة المصنف ــألدوات المالي ــة ل القيمــة العادل
ــة والتــي أثبتــت فعاليتهــا العاليــة  كتحوطــات للتدفقــات النقدي
فيمــا يتعلــق بمخاطــر التحــوط في الدخل الشــامل اآلخر وعرضها 
فــي احتياطــي التحــوط كعنصــر منفصــل مــن حقــوق الملكيــة. 
المحققــة  غيــر  والخســائر  لألربــاح  المقابــل  األثــر  احتســاب  يتــم 
المحتســبة فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر، كموجــودات أخــرى 
ــي. يتــم حــذف الجــزء  ــات أخــرى فــي قائمــة المركــز المال أو مطلوب
الفعــال مــن األربــاح أو الخســائر علــى األدوات المشــتقة المحتســبة 
مــن الدخــل الشــامل اآلخــر ويتضمــن فــي الربــح أوالخســارة فــي 
نفــس الفتــرة حيــث أن التدفقــات النقديــة المغطــاة تؤثــر علــى 
الربــح و الخســارة فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر فــي نفــس 
قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر كالبنــد المتحــوط. أي أربــاح أو خســائر 
ــر  ــى األدوات المشــتقة غي ــة عل ــرات القيمــة العادل ناتجــة مــن تغي
المؤهلــة لمحاســبة التحــوط أو التــي تــم تحديدهــا بأنهــا غيــر 
فعالــة، فإنــه يتــم احتســابها مباشــرة فــي  األرباح أو الخســائر.  يتم 
ــى األدوات المشــتقة  ــة عل ــة العادل ــاح وخســائر القيم احتســاب أرب

المتداولــة فــي األربــاح أو الخســائر.

عندمــا ال تســتوفي أداة التحــوط شــروط محاســبة التحــوط أو عنــد 
االنتهــاء أو البيــع أو الشــطب أو التنفيــذ أو إلغــاء التصنيــف، فإنــه 

يتــم التوقــف عــن محاســبة التحــوط بشــكل مســتقبلي.

ــاح أو الخســائر المتراكمــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل  تبقــى األرب
ــة  ــة فــي احتياطــي التحــوط ضمــن الحقــوق الملكي اآلخــر المعلن

ــاح والخســارة. ــة المتوقعــة علــى األرب ــر العملي حتــى تؤث

يتــم  التقديريــة،  المعاملــة  المتوقــع حصــول  مــن  يعــد  لــم  إذا 
احتســاب الرصيــد المســجل فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر 
فــورًا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر. فــي حــاالت أخــرى يتــم تحويــل 
المبالــغ المحتســبة فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة 
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3.   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
3-١٥  تحوطات التدفقات النقدية )يتبع(

البنــد  التــي يؤثــر فيهــا  الفتــرة  األربــاح أو الخســائر فــي نفــس 
الخســائر. أو  األربــاح  علــى  المتحــوط 

3-١6  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية   
عــدا  المجموعــة  لموجــودات  الدفتريــة  القيمــة  مراجعــة  يتــم 
دالئــل  وجــود  لتحديــد   ،)4-3 رقــم  )إيضــاح  الماليــة  الموجــودات 
إنخفــاض فــي القيمــة فــي تاريــخ اعــداد كل تقريــر مالــي. إذا وجــد 
مثــل هــذا الدليــل يتــم تقديــر القيمــة المتوقــع لإلســترداد لهــذه 
الموجــودات، واحتســاب خســائر انخفــاض القيمــة إذا فاقــت القيمــة 
ــة ألي موجــود مــن الموجــودات قيمتــه القابلــة لالســترداد.  الدفتري
ــاح أو الخســائر. تســجل خســائر انخفــاض القيمــة فــي قائمــة األرب

3-١٧  تكاليف المنافع التقاعدية 
الخاصــة  األخــرى  االجتماعيــة  والحقــوق  التقاعــد  حقــوق  ان 
أنظمــة  حســب  تغطيتهــا  يتــم  البحرينييــن  بالموظفيــن 
بموجبهــا  يتــم  والتــي  االجتماعــي  للتأميــن  العامــة  الهيئــة 
والعامليــن  المجموعــة  مــن  شــهرية  اشــتراكات  تحصيــل 
اشــتراك  الرواتــب.  مــن  ثابتــة  مئويــة  نســبة  أســاس  علــى 
المجموعــة فــي هــذه الخطــة، تمثــل مســاهمة محــددة حســب 
الموظفيــن  بمزايــا  المتعلــق   -  19 الدولــي  المحاســبة  المعيــار 
اســتحقاقها.  عنــد  كمصــروف  االشــتراكات  هــذه   وتســجل 

عمــل  بعقــود  يعملــون  الذيــن  األجانــب  الموظفــون  يســتحق 
قانــون  لنصــوص  وفقــً  الخدمــة  نهايــة  المــدة مكافــأة  محــددة 
العمــل البحرينــي علــى أســاس مــدة الخدمــة والرواتــب النهائيــة. 
ــى  ــات واحتســابها عل ــذه المطلوب ــص له ــم احتســاب مخص ويت
ــر  ــخ اعــداد التقري ــن بتاري ــع الموظفي ــراض إنهــاء خدمــات جمي افت
المالــي. ويمثــل مخصــص االســتحقاقات خطــة منافــع محــددة 
المتعلــق   -  19 رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  حســب 

الموظفيــن. بمزايــا 

3-١٨  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
يتــم تســجيل الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى مبدئيــً 

المطفــأة. بالتكلفــة  وتقــاس الحقــً  العادلــة  بالقيمــة 

3-١٩ مطلوبات اإليجار
فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي ، تعتــرف المجموعــة بمطلوبــات 
المقــرر  اإليجــار  لمدفوعــات  الحاليــة  بالقيمــة  المقاســة  اإليجــار 
اإليجــار  مدفوعــات  تشــمل  اإليجــار.  فتــرة  مــدى  علــى  ســدادها 

ثابتــة. مدفوعــات 

تســتخدم   ، اإليجــار  لمدفوعــات  الحاليــة  القيمــة  احتســاب  عنــد 
عقــد  بــدء  تاريــخ  فــي  اإلضافــي  االقتــراض  معــدل  المجموعــة 
اإليجــار إذا كان معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار غيــر 
ــخ البــدء ، يتــم رســملة مبلــغ  قابــل للتحديــد بســهولة. بعــد تاري
مطلوبــات اإليجــار لتعكــس مبالــغ تراكــم الفائــدة ومبالــغ خفــض 
مدفوعــات اإليجــار. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يتــم إعــادة قيــاس القيمــة 
الدفتريــة لمطلوبــات اإليجــار فــي حالــة وجــود تعديــل أو تغييــر 
جوهــري فــي مــدة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار الثابتــة 

أو تغييــر فــي تقييــم شــراء الموجــود األساســي.

3-٢٠  قروض بنكية ألجل 
ــً تســجيل القــروض البنكيــة ألجــل والســندات التــي  يتــم مبدئي
المعاملــة،  تكاليــف  زائــدًا  العادلــة  بالقيمــة  الفوائــد  تتحمــل 
معــدل  طريقــة  باســتخدام  المطفــأة  بالتكلفــة  الحقــً  وتقــاس 

الفعلــي. الفائــدة 

3-٢١  النقد وما في حكمه 
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة 
غيــر مقيــدة والودائــع لــدى البنــوك التــي تســتحق خــالل ثالثــة 
لمخاطــر  تخضــع  والتــي  االســتحواذ،  تاريــخ  مــن  أقــل  أو  أشــهر 
قائمــة  لغــرض  العادلــة.  القيمــة  فــي  الغيــر جوهريــة  التغيــرات 
التدفقــات النقديــة الموحــد، يتــم عــرض النقــد ومــا فــي حكمــه 

صافــي مــن النقــد المقيــد والســحوبات علــى المكشــوف.

3-٢٢  العائد لكل سهم
تقــوم المجموعــة بعــرض معلومــات عــن ربحيــة الســهم الواحــد 
األساســية ألســهمها العاديــة. ويتــم احتســاب ربحيــة الســهم 
الواحــد األساســية عــن طريــق قســمة األربــاح أو الخســائر المتعلقــة 
بالمســاهمين العادييــن للمجموعــة، علــى المتوســط المــوزون 
تحديــد  ويتــم  الســنة.  خــالل  القائمــة  العاديــة  األســهم  لعــدد 
الخســائر  أو  األربــاح  بتعديــل  الســهم  علــى  المخفــض  العائــد 
المتعلقــة باألســهم العاديــة، وكذلــك يتــم تعديــل المتوســط 
المــوزون لعــدد األســهم العاديــة القائمــة لتأثيــرات أي تخفيــض 

محتمــل لألســهم العاديــة.

3-٢3   المعلومات القطاعية 
القطــاع التشــغيلي هــو جــزء مــن المجموعــة ويقــوم بالمشــاركة 
فــي أنشــطة تجاريــة والتــي قــد تــدر إيــرادات أو تتكبــد مصروفــات، 
ــرادات والمصروفــات التــي تتعلــق بالمعامــالت  وتتضمــن تلــك اإلي
التــي تتــم مــع أي قطــاع آخــر فــي المجموعــة. يتــم مراجعــة جميــع 
النتائــج التشــغيلية للقطاعــات بشــكل منتظــم مــن قبــل اإلدارة 
وتقييــم  المــوارد  تخصيــص  بشــأن  قــرارات  التخــاذ  التنفيذيــة، 

أدائهــا، والتــي يوجــد لديهــا معلومــات ماليــة منفصلــة.
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3-٢٤ المخصصات
أحــداث ســابقة، عندمــا  علــى  بنــاًء  إحتســاب مخصصــات،  يتــم 
المجموعــة  علــى  ضمنيــة  أو  قانونيــة  إلتزامــات  هنــاك  تكــون 
يمكــن قياســها بطريقــة موثوقــة، مــع إحتمــال الحاجــة لتدفــق 

منافــع اقتصاديــة يتــم مــن خاللهــا ســداد تلــك اإللتزامــات.

4. استخدام التقديرات واالجتهادات

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة أن تضــع اإلدارة بعــض 
تطبيــق  علــى  تؤثــر  التــي  والفرضيــات  والتوقعــات  التقديــرات 
السياســات المحاســبية وعلــى مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات 
واإليــرادات والمصروفــات المبينــة. النتائــج الفعليــة قــد تختلــف 
عــن هــذه التقديــرات. تتــم مراجعــة التقديــرات والفرضيات بشــكل 
ــر مســتقبلي. ــرات بأث ــالت علــى التقدي مســتمر. تحتســب التعدي

٤-١ األحكام
٤-١-١ تصنيف الموجودات المالية

ــه االحتفــاظ باألصــول  ــم مــن خالل ــذي يت ــم نمــوذج األعمــال ال تقيي
وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط التعاقديــة للموجــود المالــي هــي 
 - القائــم  األساســي  والمبلــغ  فقــط  الفائــدة  و  الموجــود  أصــل 

.2-4-3 إيضــاح 

٤-١-٢ تصنيف األدوات المالية المشتقة
أثنــاء تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، تقــرر اإلدارة فــي 
تاريــخ المعاملــة الغــرض مــن األداة الماليــة المشــتقة المشــتراة 
وبنــاًء علــى غــرض اإلدارة، يتــم تحديــد المعالجــة المحاســبية وفًقــا

للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9.

٤-١-3 التأثير المحتمل لجائحة الكورونا )كوفيد - ١٩(
تفشــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أعلنــت   ،  2020 مــارس  فــي 
جائحــة الكورونــا )كوفيــد - 19(. كان لجائحــة كورونــا )كوفيــد - 
19( والتدابيــر ذات العالقــة المتخــذة مــن قبــل الحكومــات حــول 
االقتصــاد  علــى  جوهريــً  أثــرًا  الوبــاء  تفشــي  الحتــواء  العالــم 

الماليــة. واألســواق  التوريــد،  وسالســل  والعالمــي،  المحلــي 

 )19 )كوفيــد -  الكورونــا  أثــر جائحــة  باالعتبــار  المجموعــة  أخــذت 
وتقلبــات الســوق ذات الصلــة عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة 
المطبقــة  والفرضيــات  المنهجيــات  أن  حيــن  فــي  الموحــدة. 
ــل  ــدة تظ ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ــة ف ــود المختلف ــاس البن لقي
بــدون تغييــر عــن تلــك المطبقــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة 
ــا )كوفيــد - 19( أدى لتطبيــق  ــر جائحــة الكورون لســنة 2020، فــإن أث
وفرضيــات  تقديــرات  وإدراج  واالجتهــادات،  االحــكام  مــن  المزيــد 

خاصــة بجائحــة الكورونــا )كوفيــد - 19(.

الخسائر االئتمانية المتوقعة
كورونــا  جائحــة  عــن  الناتــج  االقتصــادي  اليقيــن  عــدم  ادى  لقــد 
التــي تؤثــر علــى  النفــط  – 19( والتقلبــات فــي أســعار  )كوفيــد 
المجموعــة  تقــوم  أن  األوســط  للشــرق  االقتصاديــة  التوقعــات 
بتحديــث المدخــالت واالفتراضــات المســتخدمة لتحديــد خســائر 

المتوقعــة. االئتمــان 

ــد مــن  تــم إجــراء تحليــل الســيناريو مــع األخــذ فــي االعتبــار العدي
 )19  – )كوفيــد  كورونــا  لـــجائحة  نتيجــة  المتوقعــة  التغييــرات 
التــي يمكــن أن تؤثــر علــى جميــع معاييــر النمــوذج، مثــل ترجيــح 
احتماليــة الســيناريوهات االقتصاديــة ، وعوامــل االقتصــاد الكلــي، 
التعثــر  حالــة  فــي  والخســارة  الســداد،  فــي  التعثــر  واحتمــال 
وانخفــاض  الســداد،  فــي  التعثــر  عنــد  والتعــرض  الســداد،  فــي 
التصنيــف، والتدريــج التنقــل بيــن المراحــل وفتــرة التعــرض. يتــم 
ــح االحتمــال المخصــص  ــد ترجي اســتخدام حكــم اإلدارة فــي تحدي

لــكل ســيناريو.

– 19(، تشــمل األحــكام  بـــجائحة كورونــا )كوفيــد  فيمــا يتعلــق 
تصرفــات  وتأثيــرات  ومدتــه،  الوبــاء  انتشــار  مــدى  واالفتراضــات 
الشــركات  واســتجابات  األخــرى،  والســلطات  الحكومــات 
والمســتهلكين فــي الصناعــات المختلفــة، إلــى جانــب التأثيــر 
المرتبــط بذلــك علــى االقتصــاد العالمــي. وفًقــا لذلــك، تســتند 
تقديــرات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمجموعــة إلــى األحــكام، 
ونتيجــة لذلــك، قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
وضــع معاييــر لتحديــد مــا إذا كانــت مخاطر االئتمــان على الموجود 
المالــي قــد زادت بشــكل جوهــري منــذ االعتــراف المبدئــي، وتحديد 
فــي  المســتقبلية  النظــرة  ومعلومــات  التأســيس،  منهجيــة 
ــاد النمــاذج  ــار واعتم ــة واختي ــة المتوقع ــاس الخســائر االئتماني قي
المســتخدمة لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة )إيضــاح 4-3-

.)5

فــي حكــم وضــع القواعــد ونقــاط التحفيــز لتحديــد مــا إذا كان 
هنــاك زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر اإلئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي 
بتســهيالت التمويــل ، ممــا قــد يــؤدي إلــى انتقال الموجــود المالي 
مــن »المرحلــة االولــى« إلــى »المرحلــة الثانيــة«. تواصــل المجموعــة 
تقييــم المقترضيــن بحًثــا عــن مؤشــرات أخــرى علــى عــدم الرغبــة 
فــي التســديد ، مــع األخــذ فــي االعتبــار الســبب الكامــن وراء أي 
صعوبــة ماليــة ومــا إذا كان مــن المحتمــل أن تكــون مؤقتــة نتيجــة 

لجائحــة كورونــا )كوفيــد – 19( أو علــى المــدى الطويــل.

6٩

ايضاحات حول القوائم

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر  ٢٠٢١ المالية الموحدة



شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

4. استخدام التقديرات واالجتهادات )يتبع(
٤-١ األحكام )يتبع(

٤-١-3 التأثيــر المحتمــل لجائحــة الكورونــا )كوفيــد - ١٩( 
ــع( )يتب

ــن  ــا للتوجيهــات الصــادرة مــن مصــرف البحري خــالل العــام ، ووفًق
المركــزي ، قامــت المجموعــة بتأجيــل األقســاط للعمــالء المؤهليــن 
بإجمالــي 12 شــهًرا، مــع فــرض الرســوم والفوائــد. األخــذ فــي االعتبــار 
الزيــادة  تقييــم  فــي  والكميــة  النوعيــة  المعلومــات  اســتخدام 
الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان. تــم األخــذ فــي االعتبــار  اســتخدام 
بســبب  المتأثــرة  العمــالء  لمجموعــات  األقســاط  تأجيــل  برنامــج 
الوبــاء كمحفــز للزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان أو الترحيــل 

المرحلــي ألغــراض حســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

معلومات النظرة المستقبلية
فــي حكــم تحديــد متغيــرات معلومــات النظــرة المســتقبلية ذات 
الصلــة بمحافــظ تمويــل معينــة ولتحديــد حساســية المعلومــات 

للحــركات فــي هــذه المتغيــرات  فــي النظــرة المســتقبلية.

نظــًرا ألن المتغيــرات االقتصاديــة الكليــة غيــر مقبولــة إحصائًيــا 
Vasicek- واحــد  عامــل  نمــوذج  المجموعــة  اســتخدمت  فقــد   ،
المــدى  الســداد علــى  التعثــر فــي  Metron لتحويــل احتماليــة 
ــدالً مــن نمــوذج  ــر فــي الســداد فــي الوقــت ب ــة التعث ــى احتمالي إل
اســتخدام  تــم  المعتمــدة.  المجموعــة  لسياســة  وفًقــا  االنحــدار 
للتنبــؤ   Vasicek-Metron علــى  المعتمــد  التحليــل  طريقــة 
بتعديــالت علــى النظــرة المســتقبلية مــن خــالل احتســاب ســعر 
النفــط كمؤشــر مركــب لمتغيــرات اقتصاديــة كليــة. تــم النظــر 

فــي ســعر النفــط للســيناريو األساســي.

إحتمالية الموزون
تقــوم اإلدارة فــي تحديــد ترجيــح االحتماليــة لــكل ســيناريو مــع 
لســيناريو  المحيطــة  والشــكوك  المخاطــر  االعتبــار  فــي  األخــذ 
الحالــة الرئيســية. بالنظــر إلــى البيئــة االقتصاديــة الحاليــة غيــر 
المؤكــدة ، واصلــت المجموعــة ترجيــح الســيناريو ليعكــس تأثيــر 
حالــة عــدم اليقيــن الحاليــة فــي قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعة 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.

تــؤدي الزيــادة فــي ترجيــح الخســارة فــي ســيناريو االقتصــاد الكلــي 
وتغييــرات اإلدارة إلــى الزيــادة فــي الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة 
ــر المؤكــدة هــو  ــة غي ــر هــذه البيئــة االقتصادي للمجموعــة. إن تأثي
تقديــري وستســتمر المجموعــة فــي إعــادة تقييــم وضعهــا واألثــر 

المرتبــط بــه بشــكل منتظــم.

٤-٢ التقديرات 
٤-٢-١ انخفاض قيمة األدوات المالية

اإلئتمانيــة  الخســارة  قيــاس  نمــاذج  فــي  المدخــالت  تحديــد   -
المتوقعــة ، بمــا فــي ذلــك دمــج معلومــات النظــرة المســتقبلية 

)1-5 )إيضــاح 
التدفقــات  تقديــر  فــي  المســتخدمة  الرئيســية  االفتراضــات   -

لالســترداد القابلــة  النقديــة 

٤-٢-٢ انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
للذمــم  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســارة  المجموعــة  تقيــس 
التجاريــة المدينــة باســتخدام طريقــة »معــدل الــدوران« )صافــي 
ــة  ــة المدين ــة تقــدم الذمــم التجاري ــى أســاس احتمالي التدفــق( عل
خســارة  إلــى  الســداد  فــي  التعثــر  مــن  متتاليــة  مراحــل  خــالل 
الضمــان. تقــدر المجموعــة معــدالت الخســارة علــى أســاس الخبــرة 
الســابقة فــي الخســارة ، والتــي يتــم تعديلهــا لتعكــس الظــروف 
و   5-4-3( إيضــاح  )راجــع  المســتقبلية  والتجاريــة  االقتصاديــة 

.)11 إيضــاح 

٤-٢-3 مخصص المخزون
ــخ  ــة للمخــزون فــي تاري تقــوم المجموعــة بمراجعــة القيــم الدفتري
كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان المخــزون قــد انخفضــت قيمتــه. 
تحــدد المجموعــة المخــزون الــذي تــم تخفيــض قيمتــه بنــاًء علــى 
عمــر المخــزون وتقديرهــا للطلــب المســتقبلي علــى المخــزون. 
ــر  ــة وجــود  أي مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة ، يتــم تقدي فــي حال
المبلــغ القابــل لالســترداد للمخــزون بنــاًء علــى الخبــرة الســابقة 
المتعلقــة بالتخلــص مــن هــذا المخــزون )إيضــاح 3-6 و إيضــاح 12(.

5.  إدارة المخاطر المالية

الماليــة األدوات  اســتخدام  نتيجــة  المجموعــة   تتعــرض 
للمخاطر اآلتية:

• مخاطراالئتمان 
• مخاطر السيولة، و

• مخاطر السوق 

المجموعــة  لهــا  تتعــرض  التــي  المخاطــر  اإليضــاح  يعــرض هــذا 
المشــار إليهــا أعــاله، إضافــة إلــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات 

التــي تتخذهــا المجموعــة لقيــاس وإدارة المخاطــر.

نهج إدارة المخاطر
ــل  ــد وتحلي ــم وضــع سياســات إدارة المخاطــر للمجموعــة لتحدي ت
التــي تواجههــا المجموعــة ، ووضــع حــدود وضوابــط  المخاطــر 
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مناســبة للمخاطــر ، ومراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود.

٥-١   مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة للمجموعــة التــي 
تنشــأ مــن عــدم مقــدرة أحــد العمــالء أو أحــد أطــراف األدوات الماليــة 
ــر  ــة لمخاط ــرض المجموع ــة. تتع ــه التعاقدي ــاء بالتزامات ــى الوف عل
االئتمــان فــي النقــد ومــا فــي حكمــه والقــروض والســلف للعمــالء 
والذمــم التجاريــة المدينــة. مخاطــر االئتمــان القصــوى هــي القيمــة 

الدفتريــة للموجــودات.

تأثير كوفيد ١٩
أثــرت حــاالت عــدم اليقيــن الناجمــة عــن وبــاء كوفيــد-19 والتقلــب 
االقتصــادي الناتــج عــن ذلــك علــى عمليــات تمويــل المجموعــة 
ومــن المتوقــع أن تؤثــر علــى معظــم العمــالء والقطاعــات إلــى حــد 
مــا. علــى الرغــم مــن صعوبــة تقييــم درجــة التأثيــر الــذي يواجهــه 
كل قطــاع فــي هــذه المرحلــة ، فــإن القطاعــات الرئيســية المتأثــرة 
هــي الضيافــة والســياحة والترفيــه وشــركات الطيــران / النقــل 
وتجــار التجزئــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، مــن المتوقــع أن تتأثــر بعــض 
القطاعــات األخــرى بشــكل غيــر مباشــر مثــل المقــاوالت والعقــارات 

وتجــارة الجملــة.

بالنظــر إلــى هــذا الوضــع المتطــور ، اتخــذت المجموعــة إجــراءات 
وقائيــة للتخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان مــن خــالل اتبــاع نهــج 
أكثــر حــذرا للموافقــات االئتمانيــة وبالتالــي تشــديد معاييــر منــح 
االئتمــان للقطاعــات المتأثــرة. تــم تمديــد اجــازات الدفــع للعمــالء 
ــرة  ــركات الصغي ــاص والش ــك القطــاع الخ ــي ذل ــا ف ــن، بم المتؤثري
ــن المركــزي.  والمتوســطة، تماشــيً مــع توجيهــات مصــرف البحري
إلــى انخفــاض فــي التســهيالت التمويليــة  أدت هــذه اإلجــراءات 
وانخفــاض  التمويــل  دخــل  صافــي  انخفــاض  إلــى  يــؤدي  ممــا   ،

اإليــرادات األخــرى.

التمويــل  لمحفظــة  مراقبتــه  أيًضــا  المخاطــر  إدارة  قســم  عــزز 
مــن خــالل مراجعــة أداء التعرضــات للقطاعــات المتوقــع أن تتأثــر 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بـــجائحة كورونــا )كوفيــد - 19( 
لتحديــد الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان المحتمــل علــى 

أســاس نوعــي.

الحتســاب  وافتراضاتهــا  مدخالتهــا  بتحديــث  المجموعــة  قامــت 
.)4 )إيضــاح  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر 

إدارة مخاطر االئتمان
إطار إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة يتضمن اآلتي :

• وضــع هيــكل للصالحيــات وحــدود للمصادقــة علــى وتجديــد 
االئتمانيــة;  التســهيالت 

لهيــكل  وفقــً  االئتمــان  مخاطــر  تعرضــات  وتقييــم  مراجعــة   •
الصالحيــات والحــدود قبــل ان تتــم المصادقــة علــى التســهيالت 
خاضعــة  التســهيالت  ومراجعــة  تجديــد  إن  للزبائــن.  المعطــاة 

المراجعــة ذاتهــا;  إلجــراءات 
• تنويع أنشطة اإلقراض; و

التعــرض  بحــدود  المطلــوب  المــدى  علــى  اإلمتثــال  مراجعــة   •
 ً وفقــا  الحــدود  ومراجعــة  باالطــراف  المتعلقــة  للمخاطــر 

الســوق. وتقلبــات  المخاطــر  إدارة  إلســتراتيجية 

٥-١-١ قروض وسلف للعمالء
جميــع القــروض والســلف للعمــالء مع األفراد المحلييــن والكيانات 
المؤسســة محليــاَ. تتــم إدارة مخاطــر االئتمــان علــى هــذه القــروض 
والســلف بشــكل فعــال ومراقبتهــا بصرامــة وفًقــا لسياســات 
وإجــراءات االئتمــان المحــددة جيــًدا. يتــم تقييــم الجــدارة االئتمانيــة 
لــكل عميــل قبــل اإلقــراض وبمراجعــة شــاملة للمعلومــات التــي 
تتضمــن تقريــر االئتمــان، الوضــع المالــي للعميــل، وضع الســوق، و 
الضمانــات الملموســة إن وجــدت. تخضــع المجموعــة أيًضــا لحــدود 
ــن  ــن الواحــد علــى النحــو المحــدد مــن قبــل مصــرف البحري المدي

المركــزي.

توجــد إجــراءات منتظمــة لمراجعــة االئتمــان لتحديــد التعرضــات 
المراقبــة  مــن  مزيــًدا  تتطلــب  والتــي  المبكــرة  المرحلــة  فــي 
والمراجعــة التفصيليــة. توجــد إجــراءات عالجية مناســبة للمتابعة 
القانونيــة(  اإلجــراءات  إلــى  اللجــوء  ذلــك  فــي  )بمــا  واالســترداد 

القــروض والســلف. االئتمــان علــى  لمراقبــة مخاطــر 

التعرض إلى مخاطر االئتمان
االئتمــان  لمخاطــر  تركيــز جوهــري  ألي  معرضــة  غيــر  المجموعــة 
أو  واحــد  مديــن  قبــل  مــن  للمخاطــر  التعرضــات  عــن  الناتجــة 
ــاء  ــى الوف ــم عل ــون المواصفــات نفســها كقدرته ــن يحمل مديني
بالتزاماتهــم أن تتأثــر بالتغييــر فــي االقتصــاد أو العوامــل األخــرى. 
للوحــدات  دوري  تدقيــق  بإجــراء  الداخلــي  التدقيــق  دائــرة  تقــوم 

االئتمانيــة. المجموعــة  وعمليــات  التجاريــة 

إلــى  بالرجــوع  االئتمــان  لمخاطــر  تعرضهــا  المجموعــة  تقيــس 
القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للموجــودات الماليــة ناقصــً الفائــدة 
المعلقــة وخســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت. وإن الحــد 
هــي  والســلف  القــروض  إئتمــان  لمخاطــر  للتعــرض  األقصــى 
القيمــة الدفتريــة مطروحــً منهــا اإليــرادات المؤجلــة ومخصــص 

اإلنخفــاض فــي القيمــة المعلــن فــي تاريــخ التقريــر.
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5.  إدارة المخاطر المالية )يتبع(
٥-١   مخاطر االئتمان )يتبع(

٥-١-١ قروض وسلف للعمالء )يتبع(

الجــدول اآلتــي يقــدم معلومــات عــن جــودة الموجــودات الماليــة 
بالقيمــة  تظهــر  أدنــاه  المبالــغ  المطفــأة.  بالتكلفــة  المقاســة 

الدفتريــة اإلجماليــة، إال إذا ذكــر غيــر ذلــك.

• العمــر االفتراضــي المتبقــي مــن التعثــر فــي الســداد كمــا فــي 
تاريــخ التقريــر. مــع

• العمــر اإلفتراضــي المتبقــي مــن التعثــر فــي الســداد لهــذه 
النقطــة فــي الوقــت الــذي تــم تقديــره فــي وقــت االعتــراف المبدئــي 
مــن التعــرض )تــم تعديلــه عندمــا يكــون مناســًبا للتغيــرات فــي 

توقعــات الدفــع المســبق(.

إدارة مخاطر االئتمان
اصدار الهيكل الزمني الحتمالية التعثر في السداد

المدخــالت الرئيســية لتحديــد احتماليــة التعثــر فــي الســداد هــي 
ــام االســتحقاق )اعمــار الذمــم( بشــكل  ــى أي ــاء عل اعمــار الذمــم بن
رئيســي. تقــوم المجموعــة بجمــع معلومــات األداء والتعثــر فــي 
الســداد حــول تعرضــات المخاطــر االئتمانيــة، والتــي يتــم تحليلهــا 
باإلضافــة  والُمقتــرض،  المنتــج  نــوع  المنطقــة، وحســب  حســب 
أيــام  علــى  بنــاًء  الذمــم  وأعمــار  االئتمانــي  التصنيــف  لدرجــة 

االســتحقاق. 

تســتخدم المجموعــة نمــاذج إحصائيــة لتحليــل البيانــات التــي 
ــرات العمــر االفتراضــي المتبقــي مــن  ــد تقدي يتــم جمعهــا وتولي
الوقــت  لمــرور  كنتيجــة  بتغيرهــا  التنبــؤ  وكيفيــة  التعرضــات 

وأعمــار الذمــم بنــاًء علــى أيــام االســتحقاق.

يتضمــن هــذا التحليــل تحديــد ومقارنــة العالقــات بيــن التغيــرات 
عوامــل  فــي  والتغيــرات  الســداد  فــي  التعثــر  معــدالت  فــي 
االقتصــاد الكلــي الرئيســية وكذلــك التحليــل المتعمــق لتأثيــر 
بعــض العوامــل األخــرى )مثــل خبــرة التحمــل( علــى مخاطــر التعثر 
فــي الســداد. بالنســبة لمعظــم التعرضــات، تشــمل مؤشــرات 
اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  نمــو  الرئيســية:  الكلــي  االقتصــاد 
وأســعار الفائــدة القياســية والبطالــة وأســعار النفــط. بالنظــر إلــى 
الظــروف غيــر العاديــة والتغيــرات فــي البيانــات التطلعيــة لهــذه 
المتغيــرات، فقــد اســتخدمت الشــركة نمــوذج العامــل الواحــد 

لتحديــد  كعامــل  النفــط  أســعار  باســتخدام   Vasicek-Metron
أحتماليــة التعثــر فــي الســداد.

بناًء علی النظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلیة والتنبؤیة 
لالتجاه  األساسیة«  »الحالة  رؤیة  بصیاغة  المجموعة  تقوم  الخارجیة، 
مجموعة  إلی  باإلضافة  الصلة  ذات  االقتصادیة  للمتغیرات  المستقبلي 
تســتخدم  ثــم  األخرى  المحتملة  التوقعات  سیناریوهــات  من  ممثلة 
المجموعــة هــذه التنبــؤات لتعديــل تقديراتهــا الخاصــة التعثــر 

فــي الســداد.

تختلف معاییر تحدید ما إذا کانت مخاطــر االئتمان قد تفاقمت بشــكل 
كبيــر حســب المحفظة وتشمل التغیرات الکمیة في حــاالت التعثــر 
اإلئتمانــي والعوامل النوعیة، بما في ذلك الدعم القائــم علی أساس 

التعثــر فــي الســداد. 

باســتخدام خبــرة االئتمــان، وحيثمــا أمكــن، الخبــرة التاريخيــة ذات 
لزيــادة  التعــرض خضــع  أن  تحديــد  للمجموعــة  يمكــن  العالقــة، 
جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان بنــاء علــى مؤشــرات نوعيــة معينــة 
تأثيرهــا  أنهــا مؤشــرا لمثلهــا والتــي ال يمكــن عكــس  تعتبــر 
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  المرحلة الثالثة – مقيمة بشكل خاص

9.1247.925المبلغ اإلجمالي

)3.103()3.834(خسائر االئتمان المتوقعة

5.2904.822صافي المبلغ

المرحلة االولى، الثانية والثالثة – 
مقيمة بشكل جماعي

130.236186.819المرحلة االولى – 12 شهرا

المرحلة الثانية – مدى الحياة – غير 
88.24865.943منخفض القيمة ائتمانيا 

المرحلة الثالثة - مدى الحياة - منخفضة 
35.50738.016القيمة ائتمانياً

)31.594()29.956(خسائر االئتمان المتوقعة

224.035259.184صافي المبلغ

229.325264.006صافي القروض والسلف للعمالء 
الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا حدثت زيادة كبيرة في 

مخاطر االئتمان للتعرض من خالل المقارنة:

ايضاحات حول القوائم

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر  ٢٠٢١ المالية الموحدة



شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

بشــكل كامــل فــي تحليلهــا الكمــي فــي الوقــت المناســب.

كدعــم ، تــرى المجموعــة أن الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان 
ــخ  ــود تاري ــاوز الموج ــد تج ــا بع ــاوز 30 يوًم ــد ال يتج ــي موع ــدث ف تح
المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  احتســاب  لغــرض  إســتحقاقه. 
أن  المجموعــة  تعتبــر   ،2021 31 ديســمبر  فــي  المنتهيــة  للســنة 
ــة فــي مخاطــر االئتمــان يحــدث فــي موعــد ال  ــادة جوهري حــدوث زي
يتجــاوز تاريــخ اســتحقاق الموجــود أكثــر مــن 74 يومــً مقابــل 30 
يومــَا وفقــَا لمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي. يتــم تحديــد 
األيــام الماضيــة بعــد اســتحقاقها مــن خــالل احتســاب عــدد األيــام 
ــه. ــل ل ــع الكام ــم اســتالم الدف ــم يت ــخ مســتحق ل ــدم تاري ــذ أق من

لتحديــد المســتخدمة  المعاييــر  فعاليــة  المجموعــة   تراقــب 
المراجعــات خــالل  مــن  االئتمــان  مخاطــر  فــي  الكبيــرة   الزيــادات 

الدورية للتأكد من:

المعاييــر قــادرة علــى تحديــد الزيــادات الجوهريــة فــي مخاطــر   •
االئتمــان قبــل التعــرض للتقصيــر؛

ال تتماشــى المعاييــر مــع النقطــة الزمنيــة التــي يصبــح فيهــا   •
الموجــودات متأخــرة 74 يومــً ؛ و

ــن  ــه فــي مخصــص الخســارة م ــرر ل ــر مب ــب غي عــدم وجــود تقل  •
مــن  شــهرًا   12 لمــدة  الســداد  فــي  التعثــر  بيــن  التحويــالت 
)المرحلــة األولــى( و التعثــر فــي الســداد لمــدى الحيــاة )المرحلــة 

الثانيــة(.

ــة للقــرض لعــدد مــن األســباب ،  ــل الشــروط التعاقدي يجــوز تعدي
بمــا فــي ذلــك تغييــر ظــروف الســوق، واالحتفــاظ بالعمــالء وعوامل 
أخــرى ال تتعلــق بتدهــور االئتمــان الحالــي أو المحتمــل للعميــل. 
قد یتم إلغاء االعتراف بالقرض القائم الذي تم تعدیل شــروطه ویتم 
االعتراف بالقرض المعالج عليــه كقــرض جدید بالقیمة العادلة وفقا 

المحاسبیة. للسیاسة 

تقــوم المجموعــة بإعــادة التفــاوض مــع العمــالء الذيــن يواجهــون 
صعوبــات ماليــة )يشــار إليهــا باســم »سياســة التحمــل«( لزيــادة 
فــرص التحصيــل وتقليــل مخاطــر التعثــر عــن الســداد، وبموجــب 
سياســة التحمــل الخاصــة بالمجموعــة ، يتــم منــح  القــرض علــى 
أســاس انتقائــي إذا كان المديــن فــي الوقــت الحالــي عاجــز عــن 
ــر للتعثــر فــي الســداد،  ــن أو إذا كان هنــاك خطــر كبي ســداد الدي
المعقولــة  الجهــود  كل  بــذل  المديــن  أن  علــى  دليــل  فهنــاك 
ــة األصليــة ومــن المتوقــع أن  للســداد بموجــب الشــروط التعاقدي

يتمكــن المديــن مــن الوفــاء بالشــروط المعدلــة.
تتضمــن الشــروط المعدلــة عــادة تمديــد فتــرة االســتحقاق وتغيير 
ــل شــروط القــرض. تخضــع كل  توقيــت مدفوعــات الفائــدة وتعدي

مــن قــروض األفــراد والشــركات لسياســة التحمــل.

سياســة  مــن  كجــزء  المعدلــة  الماليــة  للموجــودات  بالنســبة 
ــر التعثــر فــي  الســداد مــا إذا  التحمــل للمجموعــة، يعكــس تقدي
كان التعديــل قــد أدى إلــى تحســين أو اســتعادة قــدرة المجموعــة 
للمجموعــة  الســابقة  والتجربــة  االصــل  و  الفائــدة  جمــع  علــى 
تقــوم   ، العمليــة  المماثلــة. كجــزء مــن هــذه  التحمــل  إلجــراءات 
الشــروط  مقابــل  للمقتــرض  الدفــع  أداء  بتقييــم  المجموعــة 

الســلوكية. المؤشــرات  مختلــف  وتعتبــر  المعدلــة  التعاقديــة 

بشــكل عــام ، يعتبــر التحمــل مؤشــراَ نوعيــَا علــى وجــود زيــادة 
جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان وقــد يمثــل توقــع التحمــل دليــاًل 
علــى أن التعــرض هــو ضعــف االئتمــان. يحتــاج العميــل إلــى إثبــات 
ســلوك دفــع جيــد باســتمرار علــى مــدى فتــرة 3 أشــهر قبــل أن 
يصبــح التعــرض لــم يعــد مســتحقَا لخطــر اإلئتمــان / أو متعثــرا 
فــي الســداد أو ُيعتبــر أن التعثــر فــي الســداد قــد انخفــض بحيــث 
الخســائر  يســاوي  بمبلــغ  لُيقــاس  الخســارة  مخصــص  يعــود 
التوجيهــات  علــى  بنــاًء  شــهًرا   12 لمــدة  المتوقعــة  االئتمانيــة 

التنظيميــة. 

فــي  المســتقبلية  النظــرة  بدمــج معلومــات  المجموعــة  تقــوم 
كل مــن تقييمهــا لمــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان ألداة مــا قــد 
ــاس الخســائر  ــي وقي ــراف المبدئ ــذ االعت زادت بشــكل جوهــري من
االئتمانيــة المتوقعــة. اســتناًدا إلــى الخبــراء االقتصادييــن والنظــر 
والتوقعــات  الفعليــة  المعلومــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  فــي 
»الحالــة  نظــر  وجهــة  بصياغــة  المجموعــة  تقــوم  الخارجيــة، 
ذات  االقتصاديــة  للمتغيــرات  المســتقبلي  لالتجــاه  األساســية« 
التنبــؤ  لســيناريوهات  تمثيلــي  نطــاق  إلــى  باإلضافــة  الصلــة 
المحتملــة األخــرى. تتضمــن هــذه العمليــة وضــع اثنيــن أو أكثــر 
مــن الســيناريوهات االقتصاديــة اإلضافيــة والنظــر فــي االحتمــاالت 

لــكل نتيجــة. النســبية 

تمثل الحالة األساسية نتيجــة االحتمــال االكثــر توقعــا وتتوافق مع 
المجموعة ألغراض أخرى مثل  المستخدمة من قبل  المعلومات 
التخطيط االستراتيجي والميزانيــة. تمثــل الســيناريوهات األخــرى 

نتائــج أكثــر تفــاؤالً وأكثــر تشــاؤمية.

غيــر  ولكــن  الســداد  المتأخــرة  والســلف  القــروض  تتضمــن 
بموجبهــا اســتحقت  التــي  القــروض  تلــك  القيمــة  المنخفضــة 
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2020

المرحلة 
األولى
ألف دينار 
بحريني

المرحلة 
الثانية
ألف دينار 
بحريني

المرحلة 
الثالثة
ألف دينار 
بحريني

المجموع

ألف دينار 
بحريني

156.97349.59910.257216.829الحالي
متأخر عن السداد:

17.0222.8372.35622.215يوم إلى 30 يومًا 
3111.3592.2431.55815.160 إلى 60 يومًا 

611.46511.2641.26413.993 إلى 89 يومًا 
22.11422.114--90 يوما الى سنة
من سنة إلى 3 

7.6867.686--سنوات

706706--أكثر من 3 سنوات
خسائر االئتمان 

)34.697()23.507()5.522()5.668(المتوقعة

181.15160.42122.434264.006القيمة الدفترية

2021
التجزئة
ألف دينار 
بحريني

الشركات
ألف دينار 
بحريني

المجموع
ألف دينار 
بحريني

191.49515.526207.021الحالي
متأخر عن السداد: 

14.36473515.099يوم إلى 30 يومًا 
8.4828149.296من 31 إلى 60 يومًا 

4.0221984.220من 61 إلى 89 يومًا 
10.8811.69712.578من 90 يوما الى سنة

11.8971.4401٣.٣٣7من سنة الى 3 سنوات
1.0105541.564أكثر من 3 سنوات

242.15120.96426٣.115إجمالي القروض والسلف

إجمالي الخسائر االئتمانية 
المتوقعة المقيمة بشكل 

جماعي
)28.292()1.664()29.956(

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
)٣.8٣4()1.802()2.032(المقيمة بشكل فردي

211.82717.498229.٣25صافي القروض والسلف

5.  إدارة المخاطر المالية )يتبع(
٥-١   مخاطر االئتمان )يتبع(

٥-١-١ قروض وسلف للعمالء )يتبع(

تعتقــد  ولكــن  الرئيســية  والمدفوعــات  التعاقديــة  الفوائــد 
المجموعــة أن االنخفــاض فــي القيمــة غيــر مناســب علــى اســاس 
مســتوى الضمــان والضمــان المتــاح و / أو فــي عمليــة تحصيــل 

المجموعــة. إلــى  المســتحقة  المبالــغ 

تحليل أعمار القروض والسلف للعمالء كما يلي:

2021

 المرحلة 
األولى
ألف دينار 
بحريني

 المرحلة 
 الثانية
ألف دينار 
بحريني

المرحلة 
الثالثة
ألف دينار 
بحريني

المجموع

ألف دينار 
بحريني

118.16077.77911.082207.021الحالي
متأخر عن 

السداد:
8.1624.7722.16515.099يوم إلى 30 يومًا 

313.6183.5892.0899.296 إلى 60 يومًا 
612962.1081.8164.220 إلى 89 يومًا 

12.57812.578--90 يوما الى سنة
من سنة إلى 3 

13.33713.337--سنوات

أكثر من 3 
1.5641.564--سنوات

خسائر االئتمان 
)33.790()22.677()7.201()3.912(المتوقعة

126.32481.04721.954229.325القيمة الدفترية
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

ــن ال تتجــاوز فتــرة تعثرهــم  يرتبــط تعــرض الشــركة للعمــالء الذي
فــي الســداد عــن 90 يوًمــا كمــا فــي تاريــخ التقريــر المالي بحســابات 
العمــالء الذيــن يمضــون فتــرة التهدئــة ، أو عمــالء تــم تصفيــة 
عمــالء  أو   ، األصلــي  االكتتــاب  وقــت  فــي  المقدمــة  الضمانــات 
إلــى التعثــر فــي  يــؤدي بهــم  يواجهــون صعوبــات ماليــة ممــا 
الســداد. قامــت الشــركة بتصنيــف هــؤالء العمــالء فــي المرحلــة 

الثالثــة علــى أســاس متحفــظ.

تركيز مخاطر االئتمان
تمنــح كافــة القــروض لمقترضيــن مقيميــن فــي مملكــة البحرين، 
التقريــر  إعــداد  تاريــخ  فــي  للقــروض  االئتمــان  مخاطــر  وتمركــز 
ــراد 8% )2020: 8%( قــروض  ــي  بلغــت 92% )2020: 92%( قــروض لألف المال

للشــركات.

حسب التوزع الجغرافي:
جميع القروض والسلف تقع جغرافيً في البحرين

بلــغ الحــد االئتمانــي غيــر المســتخدم لبطاقــات االئتمــان كمــا فــي 
31 ديسمبر 2021 مبلغ 27.140 ألف دينار بحريني )2020: 30.145 ألف دينار 
بحرينــي(. يتــم تحويــل التعرضات خارج المركز المالي إلى معادالت 

2020
التجزئة
ألف دينار 
بحريني

الشركات
ألف دينار 
بحريني

المجموع
ألف دينار 
بحريني

199.48617.343216.829الحالي
متأخر عن السداد: 

20.2511.96422.215يوم إلى 30 يومًا 
13.4961.66415.160من 31 إلى 60 يومًا 

12.9471.04613.993من 61 إلى 89 يومًا 
20.0072.10722.114من 90 يوما الى سنة

6.6431.0437.686من سنة الى 3 سنوات
706-706أكثر من 3 سنوات

273.53625.167298.703إجمالي القروض والسلف
إجمالي الخسائر االئتمانية 

المتوقعة المقيمة بشكل 
جماعي

)29.788()1.806()31.594(

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
)3.103()1.103()2.000(المقيمة بشكل فردي

241.74822.258264.006صافي القروض والسلف

 فــي المركــز المالــي مــن خــالل تطبيــق عامــل التحويــل االئتمانــي. 
متوســط  بلــغ   ،  2021 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الســنة  خــالل 
 240.265 للعمــالء  والســلف  للقــروض  االئتمــان  مخاطــر  إجمالــي 
ــار بحرينــي( ومتوســط  ــف دين ــار بحرينــي )2020: 287.332 أل ــف دين أل
حــد االئتمــان غيــر المســتخدم 28.557 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 
31.243 ألــف دينــار بحرينــي(. تــم احتســاب هــذه المبالــغ بنــاًء علــى 

متوســط آخــر أربــع نتائــج ربــع ســنوية.

األمنيــة  التغطيــات  و  للضمانــات  العادلــة  القيمــة  اإلدارة  تقــدر 
األخــرى المحتفــظ بهــا مقابــل قــروض العمــالء التــي انخفضــت 
قيمتهــا بشــكل فــردي كافيــة بشــكل معقــول لتغطيــة قيمــة 
هــذه القــروض فــي تاريــخ التقريــر. تراقــب المجموعــة تركــز مخاطــر 

االئتمــان بحســب نــوع القــرض.

ــن  ــل م ــر تتمث ــخ التقري القــروض والســلف للعمــالء كمــا فــي تاري
37% قــروض الســيارات )2020: 39%(  و20%  قــروض عقاريــة )2020: %20( 
ــات االئتمــان  و33% قــروض شــخصية )2020: 30%( و 10% دفعــات لبطاق

.)%11  :2020(

القروض والسلف المنخفضة القيمة
تحددهــا  التــي  الماليــة  الموجــودات  هــي  والســلف  القــروض 
المجموعــة بأنهــا غيــر قــادرة علــى تحصيــل كل مبلــغ القــرض 
الرئيســي والفوائــد وفقــا للشــروط التعاقديــة للعقــود. ان تعــرض 
الشــركة لمخاطــر االئتمــان الناتجــة مــن القــروض والذمــم التجاريــة 
المدينــة تتأثــر بشــكل رئيســي بالخصائــص الفرديــة لــكل عميــل. 

ــرة. ــر قــروض متعث ــا تعتب القــروض التــي تتجــاوز 90 يوم

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، بلغــت القــروض والســلفيات المتعثــرة 
وفقــً لتعليمــات مصــرف البحريــن المركــزي، كحســابات متأخــرة 
الســداد 90 يوًمــا أو أكثــر 27.479 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 30.506 
ألــف دينــار بحرينــي(. بلغــت حســابات المرحلــة الثالثــة 44.631 ألــف 
دينــار بحرينــي )2020: 45.941 ألــف دينــار بحرينــي(. امتثــاالً لمتطلبــات 
مصــرف البحريــن المركــزي ، يتــم تعليــق الفائــدة علــى  قــروض 

ــة الثالثــة ويتــم احتســابها علــى أســاس نقــدي. المرحل

قروض بشروط إعادة التفاوض وسياسة تسامح المجموعة 
قــروض بشــروط إعــادة التفــاوض هــي القــروض التــي تــم إعــادة 
هيكلتهــا نظــرًا لتدهــور الوضــع المالــي للمقتــرض، حيــث حققــت 
ــازالت مــن خــالل الموافقــة علــى الشــروط واألحــكام  المجموعــة تن
التــي هــي أكثــر مالءمــة للمقتــرض مــن المجموعــة مــن تلــك التــي 
مــن  التســامح  تنفــذ سياســة  المجموعــة  البدايــة.  فــي  قدمــت 
أجــل تحقيــق أكبــر فــرص للتحصيــل وتقليــل مخاطــر التعثــر 
منــح  يتــم  للمجموعــة،  التســامح  تحــت سياســة  الســداد.   عــن 
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5.  إدارة المخاطر المالية )يتبع(
٥-١   مخاطر االئتمان )يتبع(

٥-١-١ قروض وسلف للعمالء )يتبع(

ــا  ــون فيه ــي يك ــة الت ــي الحال ــي ف ــى أســاس انتقائ التســامح عل
المديــن حاليــً مقصــرًا عــن ســداد الديــون، أو عندمــا يكــون هنــاك 
خطــر كبيــر مــن التخلــف فــي ســداد الديــون، وهنــاك أدلــة علــى أن 
المديــن بــذل كل جهــد معقــول للدفــع تحــت الشــروط التعاقديــة 
الشــروط  تلبيــة  علــى  قــادرة  تكــون  أن  لهــا  ويتوقــع  األصليــة، 

ــة. المعدل

تشــمل الشــروط المعدلــة عــادة تمديــد فتــرة الســداد، وتغييــر 
توقيــت دفــع الفائــدة والتعديــالت علــى شــروط عقــود القــرض. إن 
قــروض التجزئــة وقــروض الشــركات تخضــع لسياســة التســامح. 
خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 تــم اعــادة هيكلــة 
قــروض وســلفيات بمبالــغ 5.978 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 11.605 

ــي( . ــار بحرين ــف دين أل

الضمان
شــكل  وفــي  القــروض  مقابــل  فــي  ضمانــات  المجموعــة  لــدى 
حصــص فــي العقــارات مــع االحتفــاظ بوثائــق الملكيــة والملكيــة 
المؤجلــة  الشــيكات  ذلــك  الــى  واضافــة  للســيارات  المشــتركة 

شــخصية.  وضمانــات 

تبلــغ  قــروض  المجموعــة  لــدى  كان   ،2021 ديســمبر   31 فــي  كمــا 
بحرينــي(  دينــار  ألــف   128.545  :2020( بحرينــي  دينــار  ألــف   105.433
مدعمــة بضمانــات تغطــي قيمــة القــرض بالكامــل وقــروض تبلــغ 
46.155 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 45.414 ألــف دينــار بحرينــي( مدعمــة 
بضمانــات تغطــي قيمــة القــرض جزئيــً بمبلــغ ضمانــات وقــدره 

29.908 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 35.215 ألــف دينــار بحرينــي(. 

٥-١-٢ مخاطر اإلئتمان للذمم التجارية المدينة
المدينــة  التجاريــة  بالذمــم  المتعلقــة  االئتمــان  مخاطــر  تنشــأ 
مســتحقاته.  ســداد  عــن  المقابــل  الطــرف  تعثــر  احتمــال  مــن 
أنشــأت المجموعــة هيــكل إعتمــادات مــع حــدود العتمــاد وتجديــد 

االعتمــادات.

متوســط  بلــغ   ،  2021 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الســنة  خــالل 
المدينــة  والذمــم  المدينــة  التجاريــة  للذمــم  التعــرض  إجمالــي 
ــي(.  ــار بحرين ــف دين ــي )2020: 5.826 أل ــار بحرين ــف دين األخــرى 3.674 أل
ــج  ــع نتائ ــر أرب ــط آخ ــى متوس ــاًء عل ــغ بن ــذه المبال ــم احتســاب ه ت

ربــع ســنوية.

تقريــر  كل  تاريــخ  فــي  القيمــة  انخفــاض  تحليــل  إجــراء  يتــم 
لقيــاس  المتوقعــة  االئتمــان  خســائر  مصفوفــة  باســتخدام 
ــام التــي  خســائر اإلئتمــان. تســتند معــدالت المخصصــات إلــى األي
فــات موعــد اســتحقاقها لمجموعــات قطــاع العمــالء المختلفــة 
الجغرافيــة  المنطقــة  حســب  )أي  مماثلــة  خســارة  أنمــاط  ذات 
بواســطة  والتغطيــة  وتصنيفــه  العميــل  ونــوع  المنتــج  ونــوع 
ــى االئتمــان(.  ــن عل ــن التأمي ــات االعتمــاد أو أشــكال أخــرى م خطاب
تعكــس النتيجــة االحتماليــة المرجحــة والقيمــة الزمنيــة للمــال 
والمعلومــات المعقولــة والداعمــة المتوفــرة فــي تاريــخ التقريــر 
حــول األحــداث الماضيــة والظــروف الحاليــة والتنبــؤات بالظــروف 
االقتصاديــة المســتقبلية. جغرافيــً ، تتركــز مخاطــر االئتمــان فــي 
مملكــة البحريــن حيــث أن غالبيــة عمــالء المجموعــة موجــودون 

فــي البحريــن.

٥-١-3 مخاطر اإلئتمان للنقد وما في حكمه
تتــم إدارة مخاطــر االئتمــان مــن النقــد وومافــي حكمــه مــن قبــل 
قســم المحاســبة بالمجموعــة وفًقــا لسياســة المجموعــة. يتــم 
وضــع الفائــض مــن األمــوال مــع البنــوك المعتمــدة وضمــن حــدود 
االئتمــان المخصصــة لــكل بنــك. يتــم إيــداع النقــد وومافــي حكمه 
للمجموعــة لــدى بنــوك ذات تصنيــف ائتمانــي ممتــاز ، وبالتالــي ، 

تعتبــر ودائــع ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة.

إجمالــي  بلــغ   ،2021 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الســنة  خــالل 
متوســط التعــرض لمخاطــر اإلئتمــان فــي النقــد واألرصــدة لــدى 
البنــوك 27.565 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 19.474 ألــف دينار بحريني(. 
تــم احتســاب هــذه المبالــغ بنــاًء علــى متوســط آخــر أربــع نتائــج ربــع 

ســنوية.

٥-١-٤ مخاطر التسوية 
مــن الممكــن أن تتعــرض أنشــطة الشــركة للخطــر عنــد تســوية 
خطــر  عــن  عبــارة  هــو  التســوية  خطــر  والمعامــالت.  العمليــات 
بالتزاماتــه  الوفــاء  الطــرف اآلخــر عــن  ناتــج عــن تخلــف  الخســارة 
تــم كمــا  أخــرى  موجــودات  أو  والســندات  النقــد   لتســليم 

االتفاق عليه.

٥-١-٥ مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بمشــتقات األدوات الماليــة تنتــج عــن 
التعاقديــة محــددة  التزاماتــه  األطــراف عــن  أحــد  احتمــال تخلــف 
المجموعــة  صالــح  فــي  لــألدوات  اإليجابيــة  الســوقية  بالقيمــة 
والموجــودة ضمــن الموجــودات األخــرى. وتســمى القيمــة الســوقية 
اإليجابيــة أيضــً )»تكلفــة االســتبدال«( حيــث أنهــا تقــدر بالتكلفــة 
عجــز  حالــة  فــي  الحالــي  الســوق  بمعــدل  الصفقــات  لتبديــل 
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الطــرف اآلخــر. علمــً بــأن العقــود المشــتقة للمجموعــة أبرمــت مــع 
مؤسســات ماليــة أخــرى.

٥-٢ مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر والصعوبــات التــي قــد تواجــه 
بالمطلوبــات  المتعلقــة  بااللتزامــات  الوفــاء  عنــد  المجموعــة 
الماليــة  عنــد التســديد أمــا بالنقــد أو بموجــود مالــي آخــر. تضمــن 
إدارة مخاطــر الســيولة توفــر التمويــل فــي جميــع األوقــات للوفــاء 

بمتطلبــات المجموعــة.

إدارة مخاطر السيولة
يتمثــل نهــج المجموعــة فــي إدارة مخاطــر الســيولة فــي التأكــد 
مــن أن المجموعــة تؤمــن تمويــاًل أكبــر مــن المتطلبــات الحاليــة 
والمســتقبلية. تقــوم المجموعــة بشــكل مســتمر بمراقبــة مــدى 
تجــاوز اإلســتالمات التعاقديــة للتســديدات التعاقديــة ومســتويات 
ــدة المرتبطــة بمســتويات الســيولة. تتــم مراقبــة  القــروض الجدي
المخاطــر  إدارة  قســم  قبــل  مــن  كثــب  عــن  الســيولة  مخاطــر 
وقســم المحاســبة ويتــم رفــع تقاريــر عنهــا إلــى لجنــة الموجــودات 

والمطلوبــات ومجلــس اإلدارة.

تراقــب المجموعــة متطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي لنســب 
مصــرف  حــدود  ضمــن  النســب  تلــك  بقــاء  وتضمــن  الســيولة 

المركــزي. البحريــن 

تأثير كوفيد-١٩
ــد -19( علــى مخاطــر الســيولة  ــا )كوفي ــار جائحــة كورون تتطــور آث
والتقييــم  للمراقبــة  وتخضــع  المصرفــي  للنظــام  والتمويــل 
المســتمر. أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي عــن إجــراءات مختلفــة 
الســيولة  لتحريــك  آثــار جائحــة كورونــا )كوفيــد -19(  لمكافحــة 
فــي القطــاع المصرفــي. يؤثــر تأجيــل األقســاط فــي الســداد لمــدة 
المؤهليــن وفًقــا لتعليمــات  للعمــالء   2021 عــام  12 أشــهر خــالل 
مصــرف البحريــن المركــزي علــى مخاطــر الســيولة لــدى المجموعــة.

 
عــززت إدارة المجموعــة مراقبتهــا للســيولة ومتطلبــات التمويــل. 
يتــم عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا بشــكل متكــرر 
بهــدف  التمويــل  لمتطلبــات  دقيــق  تقييــم  إجــراء  أجــل  مــن 
استكشــاف خطــوط التمويــل المتاحــة وســحب خطــوط التمويــل 
ــي عنــد الضــرورة للحفــاظ علــى الســيولة الكافيــة بتكلفــة  الحال

ــة. ــل معقول تموي

الضغــط  اختبــارات  ســيناريوهات  معايــرة  المجموعــة  تواصــل 
لظــروف الســوق الحاليــة مــن أجــل تقييــم التأثيــر علــى المجموعــة 
التقريــر  تاريــخ  فــي  الشــديدة. كمــا  الحاليــة  اإلجهــاد  بيئــة  فــي 

ــي  ــا وف ــة قوًي ــل للمجموع ــز الســيولة والتموي ــل مرك ــي ، ظ المال
وضــع جيــد الســتيعاب وإدارة آثــار هــذا االضطــراب.

تواريــخ االســتحقاق التعاقدية المســتقبلية المتبقية للموجودات 
والمطلوبــات الماليــة ملخصــة فــي الصفحــة التاليــة. تــم اإلفصــاح 
عــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية غيــر المخصومــة 
الدفتريــة  بالقيمــة  الماليــة  والمطلوبــات  الماليــة  للموجــودات 
اســتحقاقها  حتــى  التقريــر  بتاريــخ  الســائدة  الفائــدة  ومعــدالت 

ــي.  النهائ
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أكثر من 5
سنوات
ألف دينار
 بحريني

سنة إلى
5 سنوات
ألف دينار 
بحريني

خالل سنة

ألف دينار
 بحريني

اجمالي التدفقات 
النقدية التعاقدية
ألف دينار
 بحريني

القيمة
الدفترية
ألف دينار
بحريني

2021

الموجودات
- - 28.354 28.354 28,354 نقد وأرصدة لدى البنوك
83.623 191.948 97.360 372.931 229,325 قروض وسلف للعمالء 
- - 1.775 1.775 1.775 ذمم تجارية مدينة
- - 1.794 1.794 1.794 موجودات أخرى
83.623 191.948 129,283 404,854 261.248

المطلوبات
- - 13.345 13.345 13.345 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
- 1.683 430 2.113 2.113 أدوات مالية مشتقة
165 626 524 1.315 1.163 مطلوبات إيجار
- 125.815 40.889 166.704 156.497 قروض بنكية ألجل
165 128.124 55.188 183.477 173.118
- - 27.140 27.140 27.140 الحدود االئتمانية غير المستخدمة

أكثر من 5
سنوات

ألف دينار 
بحريني

سنة إلى
5 سنوات

ألف دينار 
بحريني

خالل سنة

ألف دينار 
بحريني

اجمالي التدفقات 
النقدية
التعاقدية
ألف دينار
 بحريني

القيمة
الدفترية

ألف دينار 
بحريني

2020

الموجودات
- - 25.600 25.600 25.530 نقد وأرصدة لدى البنوك
77.350 222.413 108.387 408.150 264.006 قروض وسلف للعمالء 
- - 4.495 4.495 4.495 ذمم تجارية مدينة
- 128 635 763 763 موجودات أخرى
77.350 222.541 139.117 439.008 294.795

المطلوبات
- - 8.553 8.553 8.553 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
- 5.437 100 5.537 5.537 أدوات مالية مشتقة
245 977 600 1.822 1.801 مطلوبات إيجار
- 172.930 51.483 224.413 205.956 قروض بنكية ألجل
245 179.344 60.736 240.325 221.847
- - 31.487 31.487 31.487 الحدود االئتمانية غير المستخدمة

 5.  إدارة المخاطر المالية )يتبع(
٥-٢ مخاطر السيولة )يتبع(

ايضاحات حول القوائم

 المالية الموحدة
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إن الجــزء غيــر محــوط مــن القــروض التــي تحمــل معــدل فائــدة 
متغيــرة تكــون عرضــة للتغيــر فــي معــدل الفائــدة.  كمــا فــي 
ســنة 31 ديســمبر 2021 إن التغيــر فــي معــدل الفائــدة العائــم لــألداة 
الماليــة بواقــع  100 نقطــة ســوف يزيــد / )ينقــص( صافــي األربــاح 

بواقــع 679 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 1.098 ألــف دينــار بحرينــي(.

القــروض البنكيــة ألجــل مــن البنــوك لديهــا معــدالت فائــدة عائمــة 
نصــف  كل  أو  ســنة  ربــع  كل  تســعير  إلعــادة  تخضــع  والتــي   ،
ســنة. معــدل الفائــدة الفعلــي علــى القــروض ألجــل شــاماًل تأثيــر 
بالعمــالت األجنبيــة  التحــوط  الفائــدة وعقــود  مقايضــات أســعار 

.)ً )2020: 4.92٪ ســنوي  .ً 4.85٪ ســنوي

٥-3  مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر التغيــر فــي إيــرادات أو قيمــة األدوات 
الماليــة للمجموعــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار الســوق كمعــدل 

الفائــدة.

إدارة مخاطر السوق
تتــم مراقبــة مخاطــر الســوق بصــورة دقيقــة مــن قبــل قســم إدارة 
المخاطــر وقســم المحاســبة وترفــع تقاريــر إلــى لجنــة الموجــودات 

والمطلوبــات )الكــو( ومجلــس اإلدارة.

المجموع ال تستحق عليها فائدة معدل عائم معدل ثابت في 31 ديسمبر

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

الموجودات
25.530 28.354 5.616 2.706 - - 19.914 25.648 نقد وأرصدة لدى البنوك
264.006 229.325 389 385 - - 263.617 228.940 قروض وسلف للعمالء 
4.495 3.569 4.495 3.569 - - - - ذمم تجارية مدينة
764 1.794 764 1.794 - - - - موجودات اخرى
294.795 263.042 11.264 8.454 - - 283.531 254.588

المطلوبات
8.553 13.345 8.553 13.345 - - - - ذمم تجارية دائنة وذمم اخرى
5.537 2.113 - 158 5.537 1.955 - - أدوات مالية مشتقة
1.801 1.163 - - - - 1.801 1.163 مطلوبات إيجار
205.956 156.497 - - 205.956 156.497 - - قروض بنكية ألجل
221.847 173.118 8.553 13.503 211.493 158.452 1.801 1.163

ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

مخاطر معدل الفائدة
مخاطــر أســعار الفائــدة هــي مخاطــر تأثر ايــرادات المجموعــة نتيجة 
الفائــدة  معــدل  مخاطــر  تنشــأ  الفائــدة.  أســعار  معــدل  لتغيــر 
 ، للفائــدة  المعرضــة  والمطلوبــات  الموجــودات  مــن  للمجموعــة 
مثــل أرصــدة لــدى البنــوك ، والقــروض ، والقــروض ألجــل. فيمــا يلــي 
تلخيــص لتوزيــع األدوات الماليــة علــى مجموعــات معــدل الفائــدة: 

يتــم إجــراء تعديــل جــذري لمعاييــر أســعار الفائــدة علــى الصعيــد 
العالمــي ، بمــا فــي ذلــك اســتبدال بعــض األســعار المعروضــة 
بيــن البنــوك  بأســعار بديلــة  شــبه خاليــة مــن المخاطــر )يشــار 
إليهــا باســم »اســعار الفائــدة المعدلــة بيــن البنــوك«(. تتعــرض 
المجموعــة لمخاطــر اســعار الفائــدة بيــن البنــوك علــى أدواتهــا 
الماليــة ومقايضــات أســعار الفائــدة التــي ســيتم تعديلهــا كجــزء 
مــن هــذه المبــادرة علــى الصعيــد العالمــي. إن المجموعــة بصــدد 
اســتجابة  التعاقديــة  الشــروط  لتعديــل  االســتعداد  أو  تعديــل 
لتعديــل اســعار الفائــدة بيــن البنــوك ، وال يــزال هنــاك عــدم يقيــن 

ــال. ــرق االنتق ــت وط بشــأن توقي
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ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

5.  إدارة المخاطر المالية )يتبع(
٥-3  مخاطر السوق )يتبع(

مخاطر معدل الفائدة )يتبع(

ــا قــروض طويلــة األجــل تبلــغ 87.841 ألــف دينــار  لــدى الشــركة حالًي
بحرينــي ذات موعــد اســتحقاق بعــد يونيــو 2023. لــدى الشــركة 
عقــود مقايضــات أســعار الفائــدة تبلــع قيمتهــا 39.858 ألــف دوالر 
أمريكــي تســتحق بعــد شــهر يونيــو 2023. تعمــل الشــركة حالًيــا
مــع البنــوك ذات الصلــة ووكاالت اإلقــراض لتضميــن أي تراجــع فــي 
ــر  ــر كبي ــرى الشــركة أي تأثي ــة حيثمــا امكــن. ال ت ــات الحالي االتفاقي
علــى تكلفــة الفائــدة أو االســتحقاقات التعاقديــة بســبب هــذا 

التعديــل.

٥-٤ مخاطر سعر العملة
مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة 
ــر معــدل ســعر الصــرف وتنشــأ بســبب أدوات ماليــة مقيمــة  تغي

ــة. بالعمــالت األجنبي

لــدى المجموعــة التعرضــات الجوهريــة التاليــة بالعمــالت األجنبيــة 
كمــا فــي 31 ديســمبر.

الدينار البحريني مرتبٌط بشكل فعلي مع الدوالر األمريكي.

دينــار  مليــون   40 بقيمــة  آجلــة  أســعار  عقــود  الشــركة  أبرمــت 
بحرينــي )2020: 45 مليــون دينــار بحرينــي( للتحــوط ضد أي تغييرات 

مســتقبلية فــي ســعر الربــط.

٥-٥ إدارة رأس المال
إن سياســة المجموعــة تتمثــل فــي المحافظــة علــى قاعــدة رأس 
المــال. تــم االلتــزام بمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي الخاصــة 
بمالئمــة رأس المــال علــى مــدار الســنة. ويحــدد ترخيــص الشــركات 
الماليــة التقليديــة الممنــوح مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي 
معــدالت االقتــراض بمقــدار خمــس مــرات مــن رأس مــال الشــركة 
واالحتياطــي )حقــوق المســاهمين(، وهــو كمــا فــي 31 ديســمبر 

2021 بمعــدل1،3 )2020: 1،8(.

6. التحوط والمشتقات

أنــواع  فــي  االعتياديــة  األعمــال  ســياق  فــي  المجموعــة  تدخــل 
مختلفــة مــن المعامــالت التــي تتضمــن مشــتقات األدوات الماليــة.

المبلــغ األعتبــاري هــو الموجــود األساســي للمشــتقات أو المعــدل 
أساســه  علــى  يتــم  الــذي  األســاس  وهــو  المؤشــر  أو  المرجعــي 
قيــاس التغيــرات فــي قيمــة المشــتقات. تشــير المبالــغ اإلعتباريــة 
إلــى حجــم المعامــالت القائمــة فــي نهايــة الســنة وليســت مؤشــرًا 

علــى مخاطــر الســوق أو االئتمــان.

فــي 31 ديســمبر 2021 ، تــم التحــوط مــن مخاطــر أســعار الفائــدة 
المنســوبة إلــى القــروض ألجــل بمبلــغ 88،6 مليــون دينــار بحرينــي 
)235 مليــون دوالر أمريكــي( )2020: 96،14 مليــون دينــار بحرينــي ، 
ــة ألدوات التحــوط هــذه  ــون دوالر أمريكــي(. القيمــة العادل 255 ملي
مطلوبــات بقيمــة 1.956 ألــف دينــار بحرينــي )2020: مطلوبــات بقيمــة 

ــار بحرينــي(. ــف دين 5.537 أل

ــم التحــوط مــن العمــالت األجنبيــة اآلجلــة  فــي 31 ديســمبر 2021 ، ت
المنســوبة إلــى القــروض ألجــل بمبلــغ 40 مليــون دينــار بحرينــي 
)2020: 45 مليــون دينــار بحرينــي(. القيمــة العادلــة ألدوات التحــوط 
 :2020( بحرينــي  دينــار  ألــف   157 بقيمــة  مطلوبــات  هــي  هــذه 

مطلوبــات بقيمــة 92 ألــف دينــار بحرينــي(.

أســاليب  باســتخدام  العادلــة  بالقيمــة  المشــتقات  إدراج  يتــم 
التقييــم بنــاًء علــى مدخــالت الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا.

أنواع االدوات المشتقة
عقــود الصــرف األجنبــي اآلجلــة هــي اتفاقيــات تعاقديــة إمــا لشــراء 
ــي المســتقبل.  ــن ف ــخ محددي ــعر وتاري ــددة بس ــة مح ــع عمل أو بي
العقــود اآلجلــة هــي عقــود مخصصــة يتــم التعامــل معهــا فــي 

الســوق خــارج البورصــة.

بيــن طرفيــن  تعاقديــة  اتفاقيــات  هــي  الفائــدة  أســعار  مبادلــة 
تقــوم  محــدد.  افتراضــي  مبلــغ  أســاس  علــى  الفائــدة  لتبــادل 
الثابتــة  الفائــدة  مدفوعــات  بتبــادل  عموًمــا  المقابلــة  األطــراف 

واحــدة. لعملــة  اإلعتباريــة  القيمــة  أســاس  علــى  والمتغيــرة 

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
ــاألدوات الماليــة المشــتقة  تنشــأ مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق ب
بالتزاماتــه  الوفــاء  عــن  المقابــل  الطــرف  تخلــف  احتمــال  مــن 
التعاقديــة وتقتصــر علــى القيمــة العادلــة اإليجابيــة لــألدوات التــي 
تكــون فــي صالــح المجموعــة. يتــم إبــرام غالبيــة عقود المشــتقات 

٨٠

2020 2021

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

145.795 136.985      دوالر أمريكي
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ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

للمجموعــة مــع مؤسســات ماليــة أخــرى وال يوجــد تركيــز كبيــر 
العادلــة  القيمــة  ذات  بالعقــود  يتعلــق  فيمــا  االئتمــان  لمخاطــر 
اإليجابيــة مــع أي طــرف مقابــل فــي تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز 

المالــي.

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التحوط
قامــت المجموعــة بتطبيــق نظــام شــامل لقيــاس وإدارة المخاطــر. 
ــة إدارة المخاطــر إدارة تعــرض المجموعــة  يتضمــن جــزء مــن عملي
للتقلبــات فــي أســعار الصــرف األجنبــي )مخاطــر العمــالت( وأســعار 
الفائــدة مــن خــالل إدارة الموجــودات والمطلوبــات. إن مــن سياســة 
المجموعــة تقليــل تعرضهــا لمخاطــر العمــالت ومعــدالت الفائــدة 
مجلــس  يحــدده  الــذي  النحــو  علــى  مقبولــة  مســتويات  إلــى 
مــن  العمــالت  لمخاطــر  مســتويات  اإلدارة  مجلــس  وضــع  اإلدارة. 
ــة  ــم مراقب ــالت. تت ــر العم ــز خط ــر تمرك ــدود لمخاط ــع ح ــالل وض خ
المراكــز بشــكل مســتمر ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات التحــوط 
ــع  ــة. وض ــدود الموضوع ــن الح ــز ضم ــى المراك لضمــان الحفــاظ عل
مجلــس اإلدارة مســتويات لمخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــالل وضــع 
حــدود علــى فجــوات أســعار الفائــدة لفتــرات محــددة. تتــم مراجعــة 
فجــوات أســعار الفائــدة علــى أســاس مســتمر ويتــم اســتخدام 
الفائــدة ضمــن  لتقليــل فجــوات أســعار  التحــوط  اســتراتيجيات 

ــس اإلدارة. ــا مجل ــي وضعه ــدود الت الح

اآلجلــة  األجنبيــة  العمــالت  صــرف  عقــود  المجموعــة  تســتخدم 
للتحــوط ضــد مخاطــر العمــالت المحــددة علــى وجــه التحديــد. 
أســعار  مقايضــات  المجموعــة  تســتخدم   ، ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
الفائــدة للتحــوط مــن مخاطــر أســعار الفائــدة الناشــئة عــن قــروض 
محــددة علــى وجــه التحديــد تحمــل معــدالت فائــدة عائمــة. فــي 
جميــع هــذه الحــاالت ، يتــم توثيــق عالقــة وهــدف التحــوط ، بمــا 
فــي ذلــك تفاصيــل بنــد التحــوط وأداة التحــوط ، رســمًيا ويتــم 

المعامــالت كتحــوط. عــن  المحاســبة 

إن القــروض و الســلف للعمــالء هــي فــي الغالــب ذات معــدل فائدة 
ــروط  ــب ش ــق بموج ــة بالح ــت المجموع ــك ، احتفظ ــع ذل ــت )وم ثاب
االتفاقيــة مــع العمــالء فــي تغييــر الســعر وفًقــا لتقديرهــا بعــد 
إعطــاء إشــعار للعميــل لمــدة شــهر واحــد( بينمــا تكــون قروضهــا 
المصرفيــة هــي ذات طبيعــة معــدل فائــدة عائمــة. للتحــوط مــن 
أســعار  المجموعــة عقــود مقايضــة  ، تســتخدم  المخاطــر  هــذه 
الفائــدة لتحويــل معــدل الفائــدة العائــم علــى القــروض البنكيــة 

ألجــل إلــى معــدل فائــدة ثابــت.

يتــم التحــوط فقــط لعنصــر مخاطــر أســعار الفائــدة ، وبالتالــي 
فــإن المخاطــر األخــرى ، مثــل مخاطــر االئتمــان ، تــدار ولكــن ال يتــم 
التحــوط منهــا مــن قبــل المجموعــة. يتــم تحديــد مكــون مخاطــر 

أســعار الفائــدة علــى أنــه التغيــر فــي القيمــة العادلــة للقــروض 
والســلف ذات الســعر الثابــت ناشــئة فقــط مــن التغيــرات فــي 
ــرات  ــذه التغيي ــون ه ــا تك ــادة م ــم. ع ــدة العائ ــدل الفائ مؤشــر مع
هــي أكبــر عنصــر فــي التغييــر اإلجمالــي فــي القيمــة العادلــة. تــم 
ــة ويتــم  تصنيــف هــذه اإلســتراتيجية كتحــوط للتدفقــات النقدي
االفتراضيــة  المشــتقات  طريقــة  خــالل  مــن  فعاليتهــا  تقييــم 
مقابــل  التحــوط  ألداة  العادلــة  القيمــة  فــي  التغيــرات  ومقارنــة 
ــى  ــوط المنســوب إل ــد المتح ــة للبن ــي القيمــة العادل ــرات ف التغي

المخاطــر المحوطــة.

هنــاك عالقــة اقتصاديــة بيــن البنــد المحــوط وأداة التحــوط حيــث 
تتطابــق شــروط مقايضــة أســعار الفائــدة مــع شــروط القــروض 
البنكيــة ألجــل )أي المبلــغ االفتراضــي ، واالســتحقاق ، والدفــع ، 
المجموعــة بتكويــن محفظــة  التعييــن(. قامــت  إعــادة  وتواريــخ 
تحــوط لعالقــات التحــوط حيــث أن المخاطــر األساســية لمقايضــة 
المصــادر  المحوطــة.  المخاطــر  لمكــون  مماثلــة  الفائــدة  أســعار 

المحتملــة لعــدم الفعاليــة هــي كمــا يلــي:

- تطبيــق منحنــى ســعر فائــدة مختلــف لخصــم البنــد المتحــوط 
وأداة التحــوط؛

ــة للبنــد المتحــوط وأداة  - الفــروق فــي توقيــت التدفقــات النقدي
التحــوط ؛ و

- تؤثــر مخاطــر االئتمــان لألطــراف المقابلــة بشــكل مختلــف علــى 
تحــركات القيمــة العادلــة ألداة التحــوط والبنــد المحــوط.

وبنــاًء   ، بالكامــل  فعالــة  لتكــون  التحــوط  عالقــات  تقييــم  تــم 
عليــه ، يتــم االعتــراف بتغيــرات القيمــة العادلــة لمقايضــات أســعار 
الفائــدة والعقــود اآلجلــة فــي حقــوق الملكيــة )الصفحــات 56-55(.

يوضــح الجــدول التالــي اســتحقاق أدوات التحــوط المســتخدمة 
التحــوط للمجموعــة: فــي اســتراتيجيات 
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المجموع
5-1
سنوات

12-6
أشهر

6-3
أشهر

3-1
أشهر

خالل
شهر

ألف
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بحريني

ألف 
دينار 
بحريني

ألف 
دينار 
بحريني

ألف 
دينار 
بحريني

ألف 
دينار 
بحريني

ألف 
دينار 
بحريني

القيمة 
االعتبارية

128.595 54.665 21.310 15.080 10.000 27.540 2021
141.135 118.595 15.000 - 7.540 -  2020
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المجموع أكثر من 10 سنوات 5  إلى 10 سنوات سنة إلى 5 سنوات خالل سنة في 31 ديسمبر

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

الموجودات

25.530 28.354 - - - - - - 25.530 28.354
نقد وأرصدة لدى 

البنوك

264.006 229.325 3.015 6.893 32.850 38.293 133.042 110.154 95.099 73.985 قروض وسلف للعمالء
4.495 3.569 - - - - - - 4.495 3.569 ذمم تجارية مدينة
764 1.794 - - - - - - 764 1.794 موجودات اخرى
294.795 263.042 3.015 6.893 32.850 38.293 133.042 110.154 125.888 107.702

المطلوبات

8.553 13.345 - - - - - - 8.553 13.345
ذمم تجارية دائنة 

وذمم أخرى
5.537 2.113 - - - - 5.437 1.683 100 430 أدوات مالية مشتقة

1.801 1.163 42 40 231 83 967 563 561 477 مطلوبات إيجار
205.956 156.497 - - - - 163.471 121.426 42.485 35.071 قروض بنكية ألجل
221.847 173.118 42 40 231 83 169.875 123.672 51.699 49.323

ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة
7.  مخاطر التشغيل

وغيــر  المباشــرة  الخســائر  مخاطــر  هــي  التشــغيل  مخاطــر 
المباشــرة الناجمــة عــن العديــد مــن األســباب المتعلقــة بعمليــات 
المجموعــة، وأفرادهــا والتكنولوجيــا ومــن العوامــل الخارجيــة عــدا 
االئتمــان والســوق والســيولة مثــل تلــك الناتجــة عــن المتطلبــات 
القانونيــة والمعاييــر المعتــرف بهــا فــي ســلوك الشــركات. مخاطر 
التشــغيل تنتــج عــن كل عمليــات المجموعــة وتواجــه مــن قبــل 

ــة. ــركات التجاري كل الش

تجنــب  لموازنــة  التشــغيل  إدارة مخاطــر  هــو  المجموعــة  هــدف 
فعاليــة  مــع  المجموعــة  وســمعة  والتلفيــات  الماليــة  الخســائر 
التكلفــة وتجنــب سياســات الرقابــة التــي تحــد مــن المبــادرة و 

اإلبــداع. 

السياســات  خــالل  مــن  التشــغيلية  المخاطــر  المجموعــة  تديــر 
واإلبــالغ  المخاطــر  وإدارة  ومراقبــة  وتقييــم  لتحديــد  واإلجــراءات 
عنهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك ، قبــل تقدييــم التســهيالت والخدمــات 
التشــغيل.  لمخاطــر  وتقييمهــا  مراجعتهــا  يتــم   ، الجديــدة 
يســتخدم قســم إدارة المخاطــر بالمجموعــة سياســات وإجــراءات 
فــي  للتحكــم  الذاتــي  التقييــم  ومنهجيــة  واضحــة  داخليــة 

المخاطــر لتقليــل احتماليــة وقــوع أي خســائر تشــغيلية. عنــد 
االقتضــاء ، يتــم التخفيــف مــن المخاطــر عــن طريــق التأميــن.

تأثير كوفيد-١٩
اســتجابة لتفشــي جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( ، كانــت هنــاك 
العمــالء  مــع  العمــل والتفاعــل  نمــوذج  فــي  تغييــرات مختلفــة 
ــذ  ــالء وتنفي ــوية واكتســاب العم ــع والتس ــة للدف ــرق الرقمي والط
العقــود وتنفيــذ المعامــالت مــع العمــالء. عــززت إدارة المجموعــة 
مراقبتهــا لتحديــد أحــداث المخاطــر الناشــئة عــن الوضــع الحالــي 

والتغيــرات فــي طريقــة مزاولــة األعمــال.  

8. تواريخ االستحقاق

الماليــة  والمطلوبــات  الموجــودات  اســتحقاق  بيــان  يلــي  فيمــا 
تختلــف  ال  المتوقعــة.  الســداد  ترتيبــات  علــى  بنــاًء  للمجموعــة 
بشــكل  والمطلوبــات  للموجــودات  التعاقديــة  االســتحقاقات 

المتوقعــة. الســداد  تواريــخ  عــن  جوهــري 
توافــر  لضمــان  القــروض  اســتحقاقات  بمراقبــة  اإلدارة  تقــوم 

الآلزمــة.  الســيولة 

تقوم اإلدارة بمراقبة استحقاقات القروض لضمان توافر السيولة الآلزمة.

٨٢
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ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة
9. القيمة العادلة و تصنيف األدوات المالية

التكلفــة  لمبــدأ  وفقــً  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  إعـــداد  تــم 
تســجل  والتــي  المشــتقة  الماليــة  األدوات  عــدا  مــا  التاريخيــة 
ــة للســعر تمثــل المبلــغ الــذي  ــة. إن القيمــة العادل بالقيمــة العادل
يمكــن مبادلــة أي موجــود أو ســداد أي مطلــوب بــه بيــن طرفيــن 
راغبيــن وملميــن بتفاصيــل المعاملــة علــى أســس تجاريــة أو فــي 
حــال غيابــه، أفضــل ســوق يمكــن للمجموعــة دخولــه فــي ذلــك 
اليــوم. القيمــة العادلــة للمطلوبــات تعكــس خطــر عــدم األداء.

ــة اســتمرارية  ــة هــو أن فرضي إن اســاس التســجيل بالقيــم العادل
حاجــة  أو  نيــة  هنــاك  يكــون  ان  دون  قائمــة  التجاريــة  المنشــأة 

للتصفيــة ، أو الدخــول فــي عمليــات ذات بنــود ســلبية.

العادلــة  بالقيمــة  تصنيفهــا  يتــم  التــي  المشــتقات  باســتثناء 
،جميــع الموجــودات الماليــة للمجموعــة يتــم تصنيفهــا بالتكلفــة 

المطفــأة.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
الماليــة  لــألدوات  العادلــة  القيمــة  بقيــاس  المجموعــة  تقــوم 
باســتخدام التسلســل الهرمــي التالــي والــذي يعكــس أهميــة

األدوات المستخدمة في عملية القياس.

المســتوى ١: األســعار المعلنــة )غيــر المعدلــة( فــي ســوق نشــط 
ــة. ــات المماثل للموجــود والمطلوب

المســتوى ٢ : تقنيــات التقييــم مبنيــة علــى مدخــالت يمكــن 
رصدهــا إمــا مباشــرة مثــل األســعار أو غيــر مباشــرة مســتمدة مــن 
األســعار. وتتضمــن هــذه الفئــة علــى أدوات تــم تقييمهــا بســعر 
المعلنــة  األســعار  أســواق نشــطة ألدوات مماثلــة.  فــي  الســوق 
ألدوات مماثلــة فــي أســواق أقــل نشــاط أو أســاليب تقييــم أخــرى، 

حيــث جميــع المدخــالت المهمــة يمكــن رصدهــا مــن معلومــات 
الســوق.

: تقنيــات باســتخدام مدخــالت ال يمكــن رصدهــا  المســتوى 3 
ــم  ــات تقيي ــم اســتخدام تقني وتتكــون هــذه الفئــة علــى أدوات ت

غيــر مبنيــة علــى مدخــالت ال يمكــن رصدهــا. 

بهــا  االعتــراف  يتــم  التــي  والمطلوبــات  للموجــودات  بالنســبة 
فــي القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة بشــكل متكــرر ، تحــدد 
ــالت قــد حدثــت بيــن المســتويات  ــت التحوي المجموعــة مــا إذا كان
فــي التسلســل الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف 
)بنــاًء علــى أدنــى مســتوى مــن المدخــالت الهامــة للقيمــة العادلــة 

للقيــاس ككل( فــي نهايــة  فتــرة اعــداد كل تقريــر مالــي.

الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة 
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للمشــتقات ، غيــر المتداولــة بالمبلــغ 
ــخ  ــذي ستســتلمه المجموعــة أو تدفعــه إلنهــاء العقــد فــي تاري ال
التقريــر مــع مراعــاة ظــروف الســوق الحاليــة والجــدارة االئتمانيــة 
المجموعــة  تعــرض  تصنيــف  يتــم  المقابلــة.  لألطــراف  الحاليــة 
للمشــتقات ، والتــي تبلــغ قيمتهــا العادلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 
2021مبلــغ 2.113 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 5.445 ألــف دينــار بحرينــي( 
ضمــن المســتوى 2. لــم يمكــن هنــاك تحويــالت بيــن المســتوى 1 

والمســتوى 2 خــالل عــام 2021.

الموجــودات والمطلوبــات الماليــة الغيــر مقاســة بالقيمــة 
ــة العادل

التــي  الماليــة  لــألدوات  العادلــة  القيمــة  التالــي  الجــدول  يحــدد 
فــي  مســتوى  حســب  ويحللهــا  العادلــة  بالقيمــة  تقــاس  ال 
ــة التــي يتــم تصنيفهــا فــي  التسلســل الهرمــي للقيمــة العادل

ديســمبر.  31 فــي  كمــا  العادلــة  للقيمــة  قيــاس  كل 

القيمة
 الدفترية
 ألف دينار 
بحريني

القيمة 
العادلة

ألف دينار 
بحريني

المستوى 3

ألف دينار
 بحريني

المستوى 2

ألف دينار
 بحريني

المستوى 1

ألف دينار
 بحريني

 2021

229.325 229.325 229.325 - - قروض وسلف للعمالء

156.497 156.497 156.497 - - قروض بنكية ألجل
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ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

10. قروض وسلف للعمالء

أ( التعرضات حسب درجات التصنيف

31 ديسمبر 2021

المجموع

ألف دينار 
بحريني

المرحلة 
الثالثة

ألف دينار 
بحريني

المرحلة 
الثانية

ألف دينار 
بحريني

المرحلة 
األولى

ألف دينار 
بحريني

263.115 44.631 88.248 130.236
إجمالي 

القروض و 
السلف

)33.790( )22.677( )7.201( )3.912(
ناقصا: خسائر 

االئتمان 
المتوقعة

229.325 21.954 81.047 126.324
صافي 

القروض 
والسلف

31 ديسمبر 2020

المجموع

ألف دينار 
بحريني

المرحلة 
الثالثة
ألف دينار 
بحريني

المرحلة 
الثانية
ألف دينار 
بحريني

المرحلة 
األولى
ألف دينار 
بحريني

298.703 45.941 65.943 186.819 إجمالي القروض 
و السلف

)34.697( )23.507( )5.522( )5.668(
ناقصا: خسائر 

االئتمان 
المتوقعة

264.006 22.434 60.421 181.151 صافي القروض 
والسلف

بالنســبة للقروض والســلف للعمالء، فإن متوســط   ســعر الفائدة 
القــروض يتماشــى مــع أســعار الســوق الحاليــة  علــى محفظــة 
التعديــالت  فــي  النظــر  بعــد  وبالتالــي  المماثلــة،  للتســهيالت 
لمخاطــر الدفــع المســبق وتكاليــف االنخفــاض فــي القيمــة مــن 
المتوقــع أن القيمــة الدفتريــة لــن تكــون مختلفــة جوهريــً عــن 

القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات. 

تقريبــً  تســاوي  الصــادرة  والســندات  للقــروض  العادلــة  القيمــة 
فائــدة متغيــرة. بمعــدالت  ترتبــط  ألنهــا  لهــا  الدفتريــة  القيمــة 

قيمهــا  تقــارب  األخــرى  الماليــة  األدوات  لكافــة  العادلــة  القيــم 
األجــل. قصيــرة  لكونهــا  وذلــك  الدفتريــة 

القيمة
 الدفترية
ألف دينار
 بحريني

القيمة 
العادلة
ألف دينار
 بحريني

المستوى 3

ألف دينار
 بحريني

المستوى 2

ألف دينار
 بحريني

المستوى 1

ألف دينار
 بحريني

2020

264.006 264.006 264.006 - - قروض وسلف للعمالء

205.956 205.956 205.956 - - قروض بنكية ألجل

9. القيمة العادلة و تصنيف األدوات المالية 
)يتبع(
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المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
2021

المجموع مقيمة بشكل 
خاص مقيمة اجماليا

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

34.697 3.103 20.404 5.522 5.668 خسائر االئتمان المتوقعة كما في 1 يناير 
2021

- 549 )176( 627 )1.000( صافي المحول بين المراحل

12.840 395 12.149 1.052 )756( صافي االسترجاع / المحتسب للسنة

)13.747( )213( )13.534( - - المبالغ المشطوبة خالل السنة

33.790 3.834 18.843 7.201 3.912  خسائر االئتمان المتوقعة كما في 31 
ديسمبر 2021

ب( الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة

خــالل عــام 2020 ، بلغــت خســارة التعديــل المبدئــي التــي ســجلتها 
المجموعــة 16.125 ألــف دينــار بحرينــي ، مــن ضمنــه مبلــغ وقــدره 
الملكيــة  حقــوق  إلــى  اســترجاعه  تــم  بحرينــي  دينــار  ألــف   934
بســبب التســويات المبكــرة للقــروض وســداد أرصــدة بطاقــات 
االئتمــان للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 )2021: ال شــيء( .

خــالل عــام 2020 ، تــم احتســاب خســارة تعديــل لمحفظــة القــروض 
علــى أنهــا الفــرق بيــن صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
المعدلــة المحســوبة باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي 

ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
2020

المجموع مقيمة بشكل 
خاص مقيمة اجماليا

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

23.386 1.984 13.197 4.923 3.282 خسائر االئتمان المتوقعة كما في 1 يناير 2020

- 1.784 )3.063( )36( 1.315 صافي المحول بين المراحل

21.559 46 19.807 635 1.071 المحتسب للسنة

)10.248( )711( )9.537( - - المبالغ المشطوبة خالل السنة

34.697 3.103 20.404 5.522 5.668  خسائر االئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 
2020

والقيمــة المدرجــة الحاليــة للموجــودات المالية فــي تاريخ التعديل. 
تــم احتســاب خســارة التعديــل لبطاقــة االئتمــان علــى أنهــا فائــدة 
عاديــة بالمعــدل القابــل للتطبيــق لفتــرة تأجيــل ســداد أرصــدة 
بطاقــات اإلئتمــان الممنوحــة للســتة أشــهر. قامــت المجموعــة 
بتأجيــل أقســاط القــروض علــى تعرضــات التمويــل بمبلــغ 281.906 
ألــف دينــار بحرينــي ، كجــزء مــن دعمهــا للعمــالء المتأثريــن خــالل 
التأجيــل المبدئــي المطلــوب مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي 

مــن شــهر مــارس إلــى شــهر ســبتمبر 2020.
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13 .عقارات استثمارية
 

31 ديسمبر 
2020

ألف دينار 
بحريني

31 ديسمبر 
2021
ألف دينار 
بحريني

التكلفة

14.273 14.536 كما في 1 يناير 

263 - اضافات خالل السنة

- )1.152( المستبعد خالل السنة

- )360( المحول من العقارات االستثمارية الى 
المخزون

14.536 13.024 في 31 ديسمبر

31 ديسمبر 
2020

ألف دينار 
بحريني

31 ديسمبر 
2021
ألف دينار 
بحريني

اإلستهالك المتراكم و االنخفاض في 
القيمة

1.632 1.973 كما في 1 يناير

316 289 استهالك السنة

25 )25( استرجاع / اإلنخفاض في القيمة

1.973 2.237 كما في 31 ديسمبر

12.563 10.787 صافي القيمة الدفترية كما في 31 
ديسمبر

ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية فــي 31 ديســمبر 2021 كانــت 
12.917 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 14.764 ألــف دينــار بحرينــي( التــي تــم 
ثمينهــا مــن قبــل مثمنيــن خارجييــن مســتتقلين يتمتعــون 
بالمؤهــالت والخبــرات المناســبة المعتــرف بهــا فــي فئــة العقــارات 
التــي تــم تقييمهــا. جميــع هــؤالء المثمنيــن معتمديــن مــن قبــل 
هيئــة تنظيــم العقــارات فــي البحريــن إلجــراء هــذه التقييمــات. 
تــم تحديــد القيمــة العادلــة بنــا َء علــى نهــج مقارنــة المبيعــات 
لممتلــكات مماثلــة  الحديثــة  المعامــالت  أســعار  الــذي يعكــس 
فــي   3 المســتوى  فــي  أنهــا  علــى  تصنيفهــا  تــم  وبالتالــي   ،

التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.

11. ذمم تجارية مدينة

31 ديسمبر 
2020

ألف دينار 
بحريني

31 ديسمبر 
2021

ألف دينار 
بحريني

6.221 5.608 ذمم تجارية مدينة

)1.726( )2.039( ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

4.495 3.569

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني 

الحركة في مخصص االنخفاض في 
القيمة

1.489 1.726 كما في بداية السنة

237 391 صافي المحتسب للسنة

- )78( مبالغ مشطوبة خالل السنة

1.726 2.039 كما في نهاية السنة

12. المخزون

31 ديسمبر 
2020

ألف دينار 
بحريني

31 ديسمبر 
2021

ألف دينار 
بحريني

مخزون السيارات 

9.940 3.030 - السيارات

4.641 5.875 - قطع الغيار

5.195 3.325  ممتلكات

19.776 12.230

)1.070( )751( مخصص السيارات وقطع الغيار

18.706 11.479

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني 

حركة المخصصات )للسيارات وقطع 
الغيار(

655 1.070 كما في بداية السنة

646 123 صافي المحتسب للسنة 

)231( )442( المستعمل

1.070 751 كما في نهاية السنة
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14. عقارات ومعدات

2020 2021

المجموع المجموع حق
اإلستخدام

أعمال قيد 
االنشاء السيارات

األثاث
والمعدات
والتركيبات

األراضي
والمباني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

التكلفة

49.734 50.191 4.018 342 8.459 10.909 26.463 في 1 يناير

2.956 2.093 307 303 1.354 122 7  االضافات

)2.499( )2.979( )715( )2( )2.106( )67( )89( االستبعادات

- - - )404( - 392 12 إعادة تصنيف

50.191 49.305 3.610 239 7.707 11.356 26.393 في 31 ديسمبر 

االستهالكات

20.142 22.541 1.324 - 2.949 9.384 8.884 في 1 يناير 

3.672 3.162 596 - 1.130 944 492 استهالك السنة

)1.273( )1.343( )340( - )964( )22( )17( االستبعادات

22.541 24.360 1.580 - 3.115 10.306 9.359 في 31 ديسمبر 

صافي القيمة الدفترية

24.945 2.030 239 4.592 1.050 17.034 في 31 ديسمبر 2021

27.650 2.694 342 5.510 1.525 17.579 في 31 ديسمبر 2020

تكلفة استهالك الموجودات بالكامل والتي ال تزال مستخدمة كما في 31 ديسمبر 2021 كانت 10.743 ألف دينار بحريني  )2020: 9.368 
ألف دينار بحريني(. 

ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة
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15. ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
                                                                       

31 ديسمبر 2020
ألف دينار بحريني

31 ديسمبر 2021
ألف دينار بحريني

5.537 2.113 أدوات مالية مشتقة

1.801 1.163 مطلوبات إيجار )ايضاح 1-15(

16.617 16.208 أخرى

23.955 19.484

15-1 مطلوبات إيجار
31 ديسمبر 2020 31 ديسمبر 2021

القيمة 
الحالية 
لمدفوعات 
اإليجار

الحد
 األدنى 
اإليجار

القيمة 
الحالية 
لمدفوعات 
اإليجار

الحد 
األدنى 
لإليجار

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

561 625 478 523 خالل سنة

967 1.085 563 626
بعد سنة وأقل من 

5 سنوات

232 252 83 94
بعد 5 سنوات 
واقل 10 سنوات

41 75 39 72 بعد 10 سنوات

1.801 2.037 1.163 1.315
مجموع الحد 
األدنى لإليجار

)236( )152(
ناقصاَ: رسوم 

التمويل

1.801 1.801 1.163 1.163
صافي مطلوبات 

اإليجار

ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة
الحركة في مطلوبات اإليجار على النحو التالي:

2020
ألف دينار بحريني

2021
ألف دينار بحريني

1.725 1.801
مطلوبات اإليجار كما في 1 

يناير

779 281 إضافات

)114( )340( انهاء عقود االيجار

103 69 رسوم فوائد

)692( )648( مدفوعات مسددة

1.801 1.163
مطلوبات اإليجار كما في 

31 ديسمبر

16. رأس المال

31 ديسمبر 2020
ألف دينار 
بحريني

31 ديسمبر 2021
ألف دينار 
بحريني

رأس المال المصرح به

50.000 50.000
 500.000.000 )2020: 500.000.000( سهم 

بقيمة اسمية 100 فلس للسهم  

أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل 204.187.500 )2020: 204.187.500( سهم
 بقيمة اسمية 100 فلس للسهم

20.419 20.419 في 1 يناير

20.419 20.419 في 31 ديسمبر 
31 ديسمبر 2020
ألف دينار 
بحريني

31 ديسمبر 2021
ألف دينار 
بحريني

599 599
أسهم خزانة 2.759.029 سهم 

)2020: 2.759.029 سهم(  

يحق للشركة بموجب عقد التأسيس شراء أسهم خزينة من 
أسهم الشركة الصادرة بنسبة %10. 
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ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

17. إيرادات المركبات

2020
ألف دينار بحريني

2021
ألف دينار بحريني

34.343 37.764
بيع السيارات 

وملحقاتها

3.626 4.050
تصليح السيارات 

وخدمات ما بعد البيع

1.886 1.594 دخل تأجير السيارات

39.855 43.408

معلومات إضافية عن توزيع األسهم
١. أســماء وجنســيات المســاهمين الرئيســيين وعــدد األســهم 
المملوكـة والتـي يتملكـون فيهـا حصـة بنسـبة 5٪ أو أكثـر مـن 

األســهم الصــادرة والمدفوعــة بالكامــل:

نسبة
الملكية %

عدد 
األسهم

الجنسية

%30.93 63.165.039 البحرين الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي*

%23,03 47.023.363 البحرين بنك البحرين والكويت

%11,22 22.910.775 البحرين بنك البحرين الوطني
*أســــهم الهيئــــة العامــــة للتأميــــن االجتماعــــي تمثــــل األســــهم 
المملوكــــة للهيئــــة العامــــة للتاميــــن االجتماعــــي )التأمينــــات( 

وصنــــدوق التقاعــــد )التقاعــــد( وهــــي منظمــــة حكوميــــة.

وجميــع  واحــدة،  فئــة  تحــت  الشــركة  أســهم  جميــع  تــدرج   .٢
إجمالــي  مــن  التصويــت.  حقــوق  فــي  متســاوين  المســاهمين 
الشــركات  مــن  أو  المواطنيــن  مــن   ٪98 المســاهمين،  عــدد 

البحرينيــة و2٪ مــن جنســيات أخــرى. 
3. إن حصــة ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، عــدا أعضــاء مجلــس 
اإلدارة المرشـــحين الذيـــن يمثلـــون المسـاهمين الرئيسـيين، هـو 

945,449 ســهم )2020: 801.718 ســهم(
ونســبة  المســاهمين  عــدد  حســب  األســهم  توزيــع  جــدول   .٤

تملكهــم كمــا يلــي:

% من مجموع 
عدد األسهم 
الصادرة

عدد 
المساهمين

٢0٢١ عدد األسهم

الفئة *

%23,16 1.265 47,292,684 أقل من %1

%11,65 7 23,795,639 1% إلى أقل من %5**

%11,22 1 22,910,775 5% إلى أقل من %20

%53,96 2 110,188,402 20% إلى أقل من %50

%١00,00 ١,٢75 ٢0٤,١87.500 المجموع

% من مجموع 
عدد األسهم 
الصادرة

عدد 
المساهمين

2020 عدد األسهم

الفئة *

%23,47 1.286 47.922.264 أقل من %1

%11,35 7 23.166.059 1% إلى أقل من %5**

%11,22 1 22.910.775 5% إلى أقل من %20

%53,96 2 110.188.402 20% إلى أقل من %50

%100,00 1.296 204.187.500 المجموع
* تبيـن كنسـبة مـن األسـهم الصـادرة والمدفوعـة بالكامـل مـن 

قبـل المسـاهمين 
** تتضمــن 2.759.029 أســهم خزينــة )2020: 2,759,029 أســهم 

خزينــة(
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ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

20. إيرادات أخرى

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

508 521 حوافز من موردي المركبات

519 608 إيرادات أخرى

1.027 1.129

22. مخصص القروض و الذمم المدينة، 
مخصومًا منها المبالغ المستردة

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

21.559 12.840 مخصص القروض والسلف 
للعمالء، صافي )إيضاح 10 )ب((

237 391 مخصص الذمم التجارية المدينة، 
صافي )إيضاح 11(

)1.324( )2.264( صافي اإلستردادات من المبالغ 
المشطوبة

20.472 10.967

2020
ألف دينار بحريني

2021
ألف دينار بحريني

4.438 5.662

رسوم إدارة القروض 
وغيرها من الرسوم 

المتعلقة بالبطاقات 
االئتمانية

838 695 دخل عموالت التأمين

5.276 6.357

18. دخل الرسوم وعموالت 

2020
ألف دينار بحريني

2021
ألف دينار بحريني

2.131 2.392 إيرادات

(1.911) (2.236) تكلفة المبيعات

220 156 أرباح من بيع مخزون 
العقارات

19. ربح من بيع مخزون العقارات

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

5.214 5.426 مصروفات ادارية وعمومية

2.777 2.504 االستهالك 

1.784 1.419 مصروفات بيع وترويج

174 91
مصروفات تشغيل العقارات 

اإلستثمارية

646 123 مخصص انخفاض قيمة المخزون 

25 )25(
استرجاع / مخصص انخفاض قيمة 

العقارات االستثمارية

260 104 مصروفات تمويل المركبات

10.880 9.642

21. مصروفات تشغيلية

٩٠

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر  ٢٠٢١ 



شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

23. توزيع الموجودات والمطلوبات

ــي  ــة فــ ــات المجموعــ ــودات ومطلوبــ ــع موجــ ــز جميــ تتركــ
الشــــركة  ومطلوبــــات  موجــــودات  تتركــــز  ال  البحريــــن. 
والشــــركات التابعــــة لهــــا فــــي قطــاع اقتصــــادي معيــن.

24. المعلومات القطاعية

ــغيلية  ــات تشــ ــة قطاعــ ــى أربعــ ــة إلــ ــم المجموعــ تنقســ
بنــــاءًا علــــى الخدمــــات وذلــك ألغــراض إداريــــة كمــا يلــي :

•  تمويــل األفــراد: تقديــم القــروض التمويليــة والبطاقــات 
االئتمانيــة. 

• المركبــــات: شــــراء وبيــــع المركبــــات وقطــــع الغيــــار 
وخدمــــات مــــا بعــــد المبيعــــات و تأجيــــر المركبــــات لمــدد 

ــرة.  ــة وقصيــ طويلــ
• العقــــارات: شــــراء وبيــــع العقــــارات وتأجيــــر العقــــارات 

وتقديــــم خدمــــات التثميــــن. 
• التأمين: توفير خدمات وساطة التأمين.

تقــــوم االدارة بمراقبــــة النتائــــج التشــــغيلية للوحــــدات 
علــــى حــــده وذلــك ألغــراض صنــــع القــرار وتوزيــــع المــوارد 
ــى  ــاءًا علــ ــاع بنــ ــم أداء القطــ ــم تقييــ ــم األداء. يتــ وتقييــ
األربــــاح التشــــغيلية أو الخســائر والتـي فـي بعـض الحـاالت 
قـــد تختلـــف عـــن األربـــاح التشـــغيلية في القوائـــم الماليـــة 
الموحـدة. يتـم إجـراء العمليـات بيـن القطاعـات التشـغيلية 
علـــى اســـاس تجـــاري كمـا لـو أنهـا مـع طـــرف ثالـث. ال توجـد 
إيـــرادات مـــن الصفقـــات المنعقـــدة مـــع عميـــل واحـــد أو 
طـــرف مقابــــل تعــــادل أو تفــــوق 10% مــــن مجمــــوع إيــــرادات 
المجموعــة فــي 2021 و 2020. الجـدول اآلتـي يبيـن معلومـات 
اإليـرادات والربـح وبعـض الموجـودات والمطلوبـات المحـددة 

الخاصـــة بقطاعـــات المجموعـة.
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المالية الموحدة

24. المعلومات القطاعية )يتبع(

المجموع التأمين العقارات المركبات تمويل األفراد 31 ديسمبر

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

33.780 32.662 838 695 1.108 751 3.902 5.402 27.932 25.814 إيرادات التشغيل

952 635 161 115 290 213 404 325 97 )18( إيرادات القطاعات 
البينية

)17.583( )15.514( )828( )659( )1.034( )704( )4.995( )3.891( )10.726( )10.260( مصروفات التشغيل

)20.472( )10.967( - - )30( )106( )203( )282( )20.239( )10.579(
مخصص انخفاض، 

مخصومًا منها 
اإلستردادات

)952( )635( - - )241( )97( )36( )18( )675( )520( مصاريف القطاعات
البينية

)4.275( 6.181 171 151 93 57 )928( 1.536 )3.611( 4.437 أرباح السنة

الموجودات 
)المطلوبات(

25.530 28.354 127 154 93 4 4.051 14.993 21.259 13.203 النقد وأرصدة لدى 
البنوك

264.006 229.325 - - - - - - 264.006 229.325 قروض وسلف للعمالء

4.495 3.569 228 366 122 91 4.126 2.972 19 140 ذمم تجارية مدينة 
وموجودات  أخرى

- - 3.352 3.650 )4.896( )1.047( )300( )174( 1.844 )2.429( أرصدة الشركات 
التابعة

18.706 11.479 - - 5.195 3.326 13.511 8.153 - - المخزون

12.563 10.787 - - 12.563 10.787 - - - - عقارات استثمارية

27.650 24.945 - - - - 17.975 15.916 9.675 9.029 عقارات ومعدات

2.595 2.442 - 1 44 11 2.287 2.202 264 228 موجودات أخرى

)23.965( )19.484( )290( )493( )253( )162( )6.423( )7.300( )16.990( )11.529( ذمم تجارية دائنة و
 وذمم أخرى

)205.956( )156.497( - - - - - - )205.956( )156.497( قروض بنكية ألجل

 125.633 134.920  3.417 3.678  12.868 13.010  35.227 36.762  74.121 81.470 حقوق الملكية

2.956 2.093 - - - - 2.055 1.602 901 491 نفقات رأسمالية

3.672 3.162 - - - - 2.469 2.065 1.203 1.097 استهالك على العقارات 
والمعدات
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ــار  ــف دين ــم تســجيل خســارة انخفــاض فــي القيمــة قدرهــا 160 أل ت
القائمــة  األرصــدة  ألــف دينــار بحرينــي( مقابــل   59 :2020( بحرينــي 

خــالل الفتــرة مــع األطــراف ذات العالقــة .

26. تكاليف المنافع التأمينية

الخاصــة  االشــتراكات  فــي  المجموعــة   مســاهمات  بلغــت 
بالموظفيــن البحرينييــن ســنة 2021 مبلــغ 678 ألــف دينــار بحرينــي              
مخصــص  بلــغ  التوالــي.  علــى  بحرينــي(  دينــار  ألــف   698  :2020(
تكاليــف المنافــع التأمينيــة المتعلقــة بالموظفيــن األجانــب فــي 
ألــف   1.053 :2020( ألــف دينــار  بحرينــي  2021 مبلــغ 970  31 ديســمبر 
دينــار بحرينــي( وكان عــدد موظفــي المجمـــوعة 764 موظفــً فــي 

)2020: 849 موظفــاَ(.  2021 ديســمبر   31

للموظفيــن الخدمــة  نهايــة  مكافــأة  مخصــص  فــي   الحركــة 
كما يلي:

ايضاحات حول القوائم

المالية الموحدة

ذات  األطــراف  مــع  ومعامــات  أرصــدة   .25
بهــا المرتبطــة  واألطــراق  العاقــة 

ــة المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء  ــراف ذات العالق تشــمل األط
أو  التابعــة  والشــركات  للشــركة  العليــا  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس 
الخاضعــة  أو  المشــتركة  الســيطرة  أو  للســيطرة  الخاضعــة 
بشــكل جوهــري للتأثيــر مــن قبلهــم والشــركات الزميلــة بحكــم 

الشــركة. مــع  المشــتركة  المســاهمة 

ولديهــا  ألجــل  وقــروض  مصرفيــة  عالقــات  المجموعــة  لــدى 
البنــوك  بعــض  مــع  مســتخدمة  غيــر  ائتمانيــة  تســهيالت 
ــي(.  ــن الوطن ــك البحري ــت وبن ــن والكوي ــك البحري المســاهمة )بن
ــا  ــة ووفًق ــع هــذه المعامــالت فــي ســياق األعمــال العادي تتــم جمي

الطرفيــن. بيــن  عليهــا  متفــق  لشــروط 

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

المساهمين الرئيسيين:

كما في 31 ديسمبر 

50.160 29,753 قروض ألجل 

1.302 1.129 أرصدة البنوك 

للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 

2.086 1.413 مصروفات فوائد

أعضاء اإلدارة العليا
إن موظفــي اإلدارة العليــا هــم األشــخاص الذيــن لديهــم الســلطة 
والمســؤولية للتخطيــط والتوجيــه ومراقبــة أعمــال المجموعــة. 
يتألــف موظفــو اإلدارة العليــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ، والرئيــس 
التنفيــذي ، والمديــر العــام ، والرئيــس ، والمــدراء العاميــن ، ونــواب 

الرئيــس األوائــل. 

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

كما في 31 ديسمبر

339 904 قروض وسلف للعمالء

للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

1.833 1.738 الرواتب ومنافع الموظفين
قصيرة األجل 

595 77 مكافأت نهاية الخدمة

626 335 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
وأتعاب حضور االجتماعات 

70 108 المبيعات و الخدمات
و تأجير المركبات

20 6 شراء مواد

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

1.457 1.053 كما في 1 يناير

347 306 المحتسب للسنة

)751( )389( مدفوع خالل السنة

1.053 970 كما في 31 ديسمبر
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27. خطة ادخار الموظفين

الشــركة  بيــن  مســاهم  ادخــار  صنــدوق  هــي  اإلدخــار  خطــة 
ــا ماليــة  وموظفــي الشــركة. الهــدف هــو تزويــد الموظفيــن بمزاي
عنــد االســتقالة أو التقاعــد أو الوفــاة. المســاهمة تتــم بشــكل 
ــى ٪10  ــأي مبلــغ يصــل إل ــري ويمكــن للموظــف المســاهمة ب تقدي

مــن الراتــب. تقــوم الشــركة بالمســاهمة بمثــل النســبة.

ــغ مســاهمة  ــى كامــل مبل ــون الموظــف مؤهــاًل للحصــول عل يك
الشــركة بعــد ان يكمــل الموظــف 10 ســنوات مــن الخدمــة. خــالف 
ذلــك ، يتــم احتســاب الســنوات بالتناســب علــى أســاس عــدد 

ســنوات الخدمــة.

، بلــغ إجمالــي مســاهمة المجموعــة  كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 
بموجــب خطــة االدخــار 2.482 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 2.486 ألــف 
تصنيــف  ذات  بنــوك  فــي  الصنــدوق  يســتثمر  بحرينــي(.  دينــار 

ممتــاز. ائتمانــي 

28. العائد على السهم
   

الســهم نســبَا لصافــي  األساســي علــى  العائــد  احتســاب  تــم 
المــوزون  المتوســط  علــى  للمســاهمين  المتــاح  الســنة  ربــح 
لعــدد األســهم المصــدرة خــالل الســنة بعــد اســتبعاد المتوســط 

المــوزون ألســهم الخزينــة كمــا يلــي :

العائــد  نفســه  هــو  الواحــد  الســهم  علــى  المخفــض  العائــد 
األساســي علــى الســهم الواحــد الن الشــركة ال تملــك أيــة أدوات 
ــى الســهم. ــد عل ــض العائ ــى تخفي ــؤدي إل ــة وت مخفضــة محتمل

29. االلتزامات القائمة

كمــا بتاريــخ المركــز المالــي يوجــد لــدى المجموعــة اعتمــادات خــالل 
العمــل االعتيــادي بلغــت 8.862 ألــف دينــار بحرينــي )2020: 8.800 ألــف 
بمبلــغ  للعمــالء  متاحــة  إئتمانيــة  وتســهيالت  بحرينــي(   دينــار 

ــي(.  ــار بحرين ــف دين ــي )2020: 31.487 أل ــار بحرين ــف دين 27.140 أل

٩٤

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

)4.275( 6.186 ربح / )الخسارة( للسنة

201.429 201.429
المتوسط الموزون لعدد أسهم 

 حقوق الملكية )باآلالف(
)إيضاح رقم 16(

)21( فلس 31 فلس العائد األساسي على السهم 
الواحد
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األنشــطة  مــن  الماليــة  التدفقــات  مــن  الناتجــة  المطلوبــات  فــي  الحركــة  تســوية   .30
التمويليــة:

حقوق الملكية
المشتقات 

)الموجودات( / 
مطلوبات قروض

المطلوبات

المجموع

ألف دينار
 بحريني

أرباح 
مستبقاة

ألف دينار
 بحريني

احتياطي

ألف دينار
 بحريني

رأس المال

ألف دينار
 بحريني

مبادلة معدالت  
الفوائد وعقود 
مسقبلية 
المستخدمة 
 للتحوط - 
المطلوبات
ألف دينار
 بحريني

قروض ألجل

ألف دينار
 بحريني

ذمم تجارية 
دائنة وذمم 
أخرى

ألف دينار
 بحريني

355.454 48.227 57.586 19.820 5.537 205.956 18.418 الرصيد في 1 يناير 2021

2.000 - - - - 2.000 - العوائد من القروض والسلف

)52.170( - - - - )52.170( - دفع االقتراضات

)16( - - - - - )16( أرباح أسهم مدفوعة

)226( - )226( - - - - تبرعات مدفوعة

)50.412( - )226( - - )50.170( )16(

مجموع التغيرات من 
التدفقات النقدية 

التمويلية

)92( - 3.332 - )3.424( - - التغيرات في القيمة العادلة

6.181 6.181 - - - - - تغيرات أخرى

)1.384( - - - - - )1.384( تغيرات ذات صلة بالمطلوبات

711 - - - - 711 - تكاليف اإلقراض المدفوعة 
مسبقَا

8.749 - - - - - 8.749 مصروفات الفوائد

)8.396( - - - - - )8.396( فوائد مدفوعة

)3.744( - - - )3.424( 711 )1.031(
مجموع التغيرات األخرى ذات 

الصلة بالمطلوبات

9.513 6.181 3.332 - - - -
مجموع التغيرات األخرى ذات 

الصلة بحقوق الملكية

310.901 54.408 60.692 19.820 2.113 156.497 17.371
الرصيد كما في 31 ديسمبر 

2021

٩٥
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31. المخصصات المقترحة 

 .2021 لعــام  التاليــة  المخصصــات  االدارة  مجلــس  اعضــاء  اقتــرح 
تخضــع هــذة المخصصــات لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع 

الســنوي: العموميــة  الجمعيــة 

32. أرقام المقارنة

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة المماثلــة عنــد الضــرورة 
إلعطــاء مقارنــة عادلــة مــع عرض الســنة الحالية. إن إعــادة التصنيف 
.ً لــم تؤثــر علــى األربــاح أو مجمــوع حقــوق الملكيــة المعلنــة ســابق

٩6

2020
ألف دينار 
بحريني

2021
ألف دينار 
بحريني

- 5,036 أرباح أسهم موصى بتوزيعها

- 150 التبرعات

- 500 االحتياطي العام

- 5,686
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معلومات إضافية

غير المدققة لتأثير 
جائحة كورونا

ــن المركــزي مــن خــالل التعميــم  ــا لتوجيهــات مصــرف البحري وفًق
الصــادر OG/259/2020 بتاريــخ 14 يوليــو 2020 والــذي يهدف للحفاظ 
علــى الشــفافية فــي ظــل اآلثــار الحاليــة لفيــروس كورونــا )كوفيــد 
-19( ، تفصــح شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب. مــن 
خــالل المعلومــات اإلضافيــة التاليــة مــا يتعلــق بالتأثيــر المالــي 
لـــتفشي جائحــة كورونــا ) كوفيــد -19( علــى البيانــات الماليــة 

للمجموعــة.

وقــت ســابق  فــي  ) كوفيــد -19(  لتفشــي جائحــة كورونــا  كان 
مــن ســنة 2021 آثــارًا متعــددة علــى المجموعــة، بــدًء مــن ظــروف 

الســوق الصعبــة، واالنخفــاض الكبيــر فــي حجــم مبيعاتهــا مــن 
المنتجــات والخدمــات، واالنخفــاض فــي التدفقــات النقديــة الناتجــة 
بســبب  اإلعتياديــة  عملياتهــا  وتوقــف  القــروض  محفظــة  مــن 

االجتماعــي.  التباعــد  اشــتراطات 

ــر واإلجــراءات المختلفــة وأوضــاع  ــر التدابي ــاه يلخــص أث الجــدول أدن
الســوق علــى المجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021:

مجموع الموجودات

ألف دينار
 بحريني

مجموع حقوق الملكية 
)بإستثناء صافي الربح(
ألف دينار
 بحريني

صافي الربح

ألف دينار
 بحريني

317.045 128.739 15.277 األرصدة المقدرة في 31 ديسمبر 2021, عدا أثر جائحة كورونا 
)كوفيد - 19(

أثر تغيير أوضاع السوق

)6.144( - )6.144( الزيادة في مخصصات االنخفاض في القيمة نتيجة كوفيد 19

- - )1.360( إنخفاض الدخل من عمليات التمويل

- - )941( إنخفاض عوائد المركبات 

- - )242( انخفاض الدخل في مجال التأمين 

- - )409( انخفاض الدخل في مجال العقارات

)6.144( - )9.096(

310.901 128.739 6.181 األرصدة الختامية وفقًا للبيانات المالية

تــم إعــداد المعلومــات الــواردة أعــاله بنــاًء علــى افتراضــات معينــة 
وال ينبغــي اعتبارهــا مؤشــرًا علــى نتائــج العــام بأكملــه أو االعتمــاد 
بســبب  األحــداث  تطــورات  ألن  نظــًرا  أخــرى.  أغــراض  ألي  عليهــا 
جائحــة كورونــا )كوفيــد -19( مازالــت مبهمــة وقابلــة للتغيــر فــإن 
ــخ إعــداد هــذه المعلومــات.  التأثيــر المذكــور أعــاله اعتبــارًا مــن تاري

هــذه  مالءمــة  عــدم  إلــى  تــؤدي  قــد  التــي  الظــروف  تتغيــر  قــد 
المعلومــات. باإلضافــة إلــى ذلــك ، فــإن هــذه المعلومــات التمثــل 
تقييمــً شــاماًل كامــاًل لتُاثيــر جائحــة كورونــا )كوفيــد -19(  علــى 
المجموعــة. لــم تخضــع هــذه المعلومــات لمراجعــة رســمية مــن 

قبــل مدققــي الحســابات الخارجيــة.

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر  ٢٠٢١ 

٩٧




