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ت�أ�س�ست �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب في � ٢٩أغ�سط�س  ١٩٨٣ك�شركة مقفلة وفقا لن�صو�ص قانون
ال�شركات التجارية رقم  ٢٨ل�سنـة  ١٩٧٥بـر�أ�سمال م�صرح به قدره  10.000.000دينار بحريني (ع�شرة ماليني دينار)
ور�أ�سم���ال �صادر  5.000.000دينار بحريني (خم�سة ماليني دينار بحريني) وذل��ك لغر�ض العمل ك�شركة متويل
متخ�ص�صة في البحرين .املدة املحددة لل�شركة وفقا لعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي هي خم�سون عاما ،ويجوز مد
هذه املدة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وموافقة م�صرف البحرين املركزي.
وبد ًء من  26يونيو  ،2005ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص من م�صرف البحرين املركزي للعمل كم�ؤ�س�سة مالية خا�ضعة
لإ�شرافه ،وقد كانت فيما م�ضى تزاول ن�شاطها حتت ترخي�ص وزارة التجارة وال�صناعة ب�إ�شراف امل�صرف املركزي.

التمويل اال�ستهالكي

يتمثل عمل ال�شركة الرئي�سي في تقدمي التمويل اال�ستهالكي الق�صري ،ومتو�سط ،وطويل الأجل للأ�شخا�ص القاطنني في مملكة البحرين
ويت�ضمن التمويل :متويل ال�سيارات ،والتمويل ال�شخ�صي والتمويل العقاري.

قطاع العقارات

ت�أ�س�ست �شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية �ش�.ش.و عام  ٢٠٠٢حيث تقوم ال�شركة ببيع وت�سويق الأرا�ضي والعقارات في مناطق خمتلفة
من مملكة البحرين.

قطاع ال�سيارات

�إن ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م هي �إحدى ال�شركات الرائدة في مملكة البحرين في جمال بيع وخدمات ال�سيارات وقطع الغيار
اخلا�صة بها .ومتتلك ال�شركة حقوق االمتياز احل�صري لوكاالت هوندا وجرنال موتورز (كاديالك ،وهامر ،وجي �إم �سي ،و�شفروليه) في
مملكة البحرين.

قطاع التـ�أم ــني

مت تد�شني �شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني ذ.م.م في عام  ١٩٩٧ك�شركة و�سيطة تقدم ت�شكيلة وا�سعة من منتجات وخدمات الت�أمني
وت�شمل هذه اخلدمات :الت�أمني على ال�سيارات ،املنازل ،احلياة ،وت�أمني ال�سفر.

املحتويات

 3-٢م�ؤ�شرات مـالـيــة  5-4تقرير رئي�س جمل�س الإدارة  7-6جمل�س الإدارة
 ٨احلوكمة الإدارية  ٩الهيكل التنظيمي لل�شركة � 11-10أع�ضاء الإدارة التنفيذية
 ١٩-١٢تقرير الإدارة التنفيذية عن عمليات ال�شركة  21-20م�س�ؤولية ال�شركة جتاه املجتمع
 ٢٢معلومات عامة  43-23البيانات املالية

�صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى
مملكة البحرين

ح�ضرة �صاحـب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين املفدى

�صاحب ال�سمـو ال�شيخ
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر
مملكة البحرين

مـ�ؤ�شرات مــالـيـ ــة

• حققت املجموعة �أرباح ًا �صافية خالل العام املا�ضي بلغت قيمتها  9.18مليون دينار بحريني بزيادة بن�سبة  %51مقارنة
بالعام ال�سابق .كما �سجلت املجموعة �أداء ًا قويا في كافة قطاعات الأعمال.
• االئتمان :في �أعقاب عملية �إعادة الهيكلة التي متت في �إطار خطة ا�سرتاتيجية مدتها ثالث �سنوات ،ارتفع حجم القرو�ض
اجلديدة لي�صل �إىل  80مليون دينار بحريني (بزيادة بن�سبة  %31عن العام ال�سابق) ،كما حت�سنت �أي�ضا جودة حمفظة
القرو�ض .ومتت حماية الهام�ش الربحي بعمليات حتوط �إ�ضافية �ضد خماطر �أ�سعار الفائدة في بيئة الأعمال التى ات�سمت
بتدين معدالت الفائدة.
• قطاع ال�سيارات :تعترب ال�شركة الوطنية لل�سيارات ،التي حققت مبيعات �سنوية زادت على � 6.000سيارة ،واحدة من �أكرب
ثالث وكاالت لل�سيارات في مملكة البحرين .وقد حققت ال�شركة �أرباحا �صافية بلغت قيمتها  3.3مليون دينار بحريني
(بزيادة بن�سية  %79عن �أرباح عام  ،)2006كما �شكلت ن�سبة  %36من �إجمايل الأرباح ال�صافية للمجموعة.
• العقارات :متكنت ال�شركة من بيع كافة الأرا�ضي امل�ع��رو�ضة لديها ،حمققة بذلك �أرب��اح� ًا بلغت مليون دينار بحريني
في العام احلايل.
• الت�أمني� :شهدت �شركة الت�سهيالت للت�أمني عاما �آخر من النجاح حيث �أ�صدرت �أكرث من  12الف وثيقة ت�أمني وحققت زيادة
بن�سبة  %36في �صافي الأرباح.
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مـ�ؤ�شرات مــالـيـ ــة

جمموع الأ�صول (مباليني الدنانري البحرينية)

172
145
121

125

101
80

2002

2004

2003

العائد على حقوق امل�ساهمني ()٪

23 23 22
20

24

17

2005

العائد على ال�سهم (بالفل�س)*

52 44

2007 2006 2005 2004 2003 2002

2006

2007

74 67

84
56

2007 2006 2005 2004 2003 2002

* العائد على ال�سهم املعدل بعد �إ�صدار �أ�سهم منحة

�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب �صافي الأربـاح (ب�آالف الدنانري البحرينية)
885
2703
739

4440

1309

379
3449

3856

1330

1203
268
2004

3254
1056
118
2002

3520

3956

3295
167
2003

ال�شركة الأم
ال�شركة الوطنية لل�سيارات

1540

1839

339
2005

410
2006

557

2007

ا�ستثمارات في الأرا�ضي
�شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني
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تقرير رئي�س جمل�س الإدارة

%51

الربح ال�صافي
مقارنة بالعام املن�صرم

عبدالرحمن يو�سف فخرو

رئي�س جمل�س الإدارة

�إن��ه ملن دواع��ي الغبطة وال ���سرور �أن �أتقدم
�إليكم ،نيابة عن جمل�س الإدارة ،بالتقرير
ال�سنوي ل�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية
(�ش .م .ب) لل�سنة املالية املنتهية في 31
دي���سم�بر  .2007ويت�ضمن التقرير ال�سنوي
النتائج امل��ال�ي��ة امل��وح��دة ل���شرك��ة البحرين
للت�سهيالت التجارية وال���شرك��ات الفرعية
التابعة لها وهي ال�شركة الوطنية لل�سيارات
و�شركة الت�سيهالت للخدمات العقارية و�شركة
الت�سهيالت خلدمات الت�أمني.
وق��د ا�ست �ط��اع��ت �شرك�ت�ك��م �أن حتقق نتائج
ا�ستثنائية خالل عام  2007مع جناح كافة
الأعمال في ت�سجيل �أرباح قوية .وبلغ �إجمايل
�صاف��ي ربح املجموعة  9.18دينار بحريني
بزيادة بن�سبة  %51مقارنة بالعام ال�سابق.
وت���شم��ل النتائج املالية لل�سنة احلالية نحو
مليون دينار بحريني �أرب��اح� ًا ناجتة عن بيع
الأرا�ضي :وحتى مع ا�ستبعاد هذه الأرباح ف�إن
الأرب��اح امل�ستدامة تزيد بن�سبة  %35مقارنة
مع ال�سنة املا�ضية .وبلغ ربح ال�سهم  84فل�سا
مقارنة مع  56فل�سا في ع��ام  .2006وعلى
ذلك يقرتح جمل�س الإدارة دفع �أرباح نقدية
للم�ساهمني بواقع  40فل�سا لل�سهم ()%40
( 40فل�سا لل�سهم في عام  ،)2006و�إ�صدار
�أ�سهم منحة للم�ساهمني بن�سبة �( 10:1سهم
واحد مقابل كل � 10أ�سهم مدفوعة بالكامل).
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�شه��د العام  2007ا�ستمرار بع�ض املتغريات
الرئي�سية :فقد بقي االقت�صاد العام مفعما
بالن�شاط ووا�صل قطاع العقارات يف االرتفاع.
واجل��دي��ر ب��امل�لاح�ظ��ة ع�ل��ى وج��ه خ ��ا�ص �أن
قطاع ال���سي��ارات قد حافظ على قوته ،و�إنه
ملن دواع��ي ال���سرور �أن �أق��ول �أن �شركتكم قد
جنحت ف��ي ا�ست �غ�لال ال�ف��ر�ص التي �أتاحها
ذل��ك .و�إىل ذل��ك ك��ان ع��ام  2007هو العام
الأول م��ن خطة ا�سرتات�ي�ج�ي��ة مدتها ثالث
�سنوات تعكف ال�شركة على تنفيذها :و�شملت
املبادرات الرئي�سية خالل العام تنفيذ عملية
�إع ��ادة هيكلة م���ؤ�س�سي��ة �إىل ج��ان��ب حتديد
املجاالت الرئي�سية للأعمال التي حتقق منو ًا
في الأرباح و�أي�ضا حتديد املجاالت التي يعتقد
حاليا �أنها تت�ضمن خماطر �أكرب ،مثل قطاع
العقارات ،والتي يتعني موا�صلة التزام جانب
احلذر فيها.
حققت ت�سهيالت البحرين �أدا ًء قوي ًا خالل
ال��ع��ام :ف�ق��د ب�ل��غ �إج��م��ايل ق�ي�م��ة ال �ق��رو�ض
اجل��دي��دة  80مليون دي�ن��ار بحريني بزيادة
بن�سبة  %31عن العام ال���ساب��ق .ومم��ا يبعث
على ال��ر�ضى ب�شكل خ��ا�ص �أن ه��ذه الزيادة
قد �شملت كافة املنتجات  -قرو�ض ال�سيارات
وال �ق��رو�ض غ�ير امل���ضم��ون��ة وق ��رو�ض الرهن
العقاري .وقد �أخذت �شركتكم بعني االعتبار
املالحظات التي �أب��داه��ا م���صرف البحرين
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املركزي م�ؤخرا ب�ش�أن ممار�سات االقرا�ض في
البنوك التجارية فيما يتعلق ب�شريحة القرو�ض
للأفراد وبخا�صة االرتفاع الكبري في الرتكزات
االئتمانية للبنوك جت��اه ق�ط��اع العقارات.
ولعلكم تذكرون �أنه كان من ر�أي �شركتكم ،في
التقرير الذي قدمته لكم في عام � ،2006أن
قطاع العقارات مير مبرحلة منو �سريع يخ�شى
�أن ت ��ؤدي �إىل ارتفاع معدل الت�ضخم :وبناء
على ذلك فقد التزمت ال�شركة جانب احلذر
في انتقاء معامالت قرو�ض الرهن العقاري
وق��ام��ت ب �ت���شدي��د م��ا ت�ل�ت��زم ب��ه م��ن معايري
اقرتا�ضية �صارمة (في كافة املنتجات) .وقد
انخف�ضت القرو�ض املتعرثة في قيمتها املطلقة
وفي ن�سبتها املئوية �إىل �إجمايل قيمة املحفظة
من امل�ستويات املتدنية بالفعل التي كانت عليها
في بداية العام.
كان العام  2007عاما طيبا بالن�سبة لل�شركة
الوطنية ل �ل���سي��ارات :فقد حققت ال�شركة
�أرب��اح��ا �صاف�ي��ة بلغت  3.295مليون دينار
بحريني بزيادة بن�سبة  %79ق�ي��ا�س ًا بنتائج
ال �ع��ام  .2006و�إىل ج��ان��ب ذل ��ك جنحت
ال�شركة خالل العام  2007في زيادة ح�صتها
من ال���سوق .وقد �ساع��د �ضع��ف الني مقرونا
بقوة خط املنتجات مع الرتكيز على جودة
خدمات ما بعد البيع ال�شركة على حتقيق هذا
الأداء القوي .وقد قامت ال�شركة با�ستثمارات

“�أود بهذه املنا�سبة �أن �أعرب عن تقديرنا العميق للجهود الكبرية
التي يبذلها املوظفون على كافة امل�ستويات و�إىل عمالئنا الكرام
وامل�ساهمني على ثقتهم ودعمهم املتوا�صل و�إخال�صهم لل�شركة
الذي �أدى �إىل حتقيق هذا الأداء املمتاز”

كبرية وهي الآن ت�سجل منو ًا م�ستقر ًا وحتقق
�إيرادات منتظمة.
قامت �شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية،
كما هو متوقع ،بعملية بيع مربحة ملخزون
الأرا�ضي املتوا�ضع التي اقتنتها في بداية العام
لغر�ض �إعادة البيع .وكما �أ�شرت م�سبقا ت�ؤكد
ال�شركة على ر�أيها الذي �أبدته في عام 2006
ب�أن �أ�سعار قطاع العقارات في ت�صاعد م�ستمر.
وبناء على ذلك ف�إن املجموعة لن تدخل في
مزيد من اال�ستثمارات في هذا القطاع �إال بعد
تفكري متعمق و�إج��راء ال��درا�سات امل�ستفي�ضة
لتفادي �أي��ة تكاليف �أك�ثر من املعتاد ميكن
تكبدها ج��راء ق��وى ال���سوق غري امل�ؤاتية في
الوقت الراهن.
فيما يلي التغيريات التي طر�أت على تركيبة
جم �ل���س الإدارة خ�ل�ال ال��ع��ام امل� �ن ���صرم:
تقدم ال�سيد م��راد على م��راد با�ستقالته في
فرباير  2007بعد �أن عمل مبجل�س الإدارة
منذ م��ار�س  .2002وك��ان ال�سيد م��راد �أي�ضا
ع�ضوا بكل من جلنة التدقيق وجلنة املكاف�آت
والتعيينات .ورح��ب جمل�س الإدارة بال�سيد
�إبراهيم عبداهلل بوهندي ال��ذي ان���ضم �إىل
ع�ضوية املجل�س اعتبار ًا من  17مار�س .2007
وي���ضي��ف ال���سي��د �إبراهيم خ�برة فنية كبرية
للمجل�س وق��د �سب��ق �أن ك��ان ع���ضو ًا مبجل�س

الإدارة في الفرتة من � 1988إىل  2004ممثال
لبنك البحرين والكويت .كما �أ�صب��ح ال�سيد
�إبراهيم ع�ضو ًا بكل من جلنة التدقيق وجلنة
املكاف�آت والتعيينات من تاريخ ان�ضمامه �إىل
ع�ضوية جمل�س الإدارة .في �أكتوبر ،2007
تقدم الدكتور فريد حممد امل�لا با�ستقالته
من ع�ضوية جمل�س الإدارة عقب ا�ستقالته من
بنك البحرين والكويت وهو البنك امل�ساهم
الذي ر�شحه لع�ضوية املجل�س .وكان الدكتور
فريد قد ان���ضم �إىل ع�ضوية جمل�س الإدارة
ف��ي دي���سم�بر  2000وك ��ان ع����ضوا باللجنة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وق ��ت ان���سح��اب��ه .وي���ود جمل�س
الإدارة �أن ينتهز ه��ذه امل�ن��ا�سب��ة ليعرب عن
جزيل ال�شكر وعظيم االمتنان لكل من ال�سيد
مراد والدكتور فريد على م�ساهماتهما القيمة
خالل ال�سنوات املا�ضية.
وال �ت��زام��ا ب���ا�شرتاط���ات ق��ان��ون ال���شرك��ات
التجارية البحريني لعام  ،2001ن���شري �إىل
�أن �إجمايل املبلغ الذي دفع لأع���ضاء جمل�س
الإدارة ف��ي ع ��ام  2007م �ق��اب��ل ال� ��ر�سوم
ومكاف�آت ح�ضور اجتماعات املجل�س واللجنة
التنفيذية بلغ � 246ألف دينار بحريني ( 245
�أل��ف دينار بحريني في عام  .)2006ويبلغ
�إج�م��ايل ح���صة �أع ���ضاء جمل�س الإدارة في
�أ�سهم ال�شركة  64.46مليون �سهم (%58.6
من ر�أ�س املال املدفوع).

و�أود بهذه امل�ن��ا�سب��ة �أن �أع�بر ع��ن تقديرنا
العميق للجهود الكبرية التي يبذلها املوظفون
على كافة امل�ستويات و�إىل عمالئنا الكرام
وامل���ساه�م�ين على ثقتهم ودعمهم املتوا�صل
و�إخ�لا�صه��م لل�شركة ال��ذي �أدى �إىل حتقيق
هذا الأداء املمتاز .كما يطيب يل �أن �أ�شري �إىل
�أن ال�شركة قد ح�صلت على تقدير و�إ�شادة
من وزراة العمل على ا�ستثمارها في العن�صر
ال �ب���شري وملاحققته م��ن ن���سب ف��ي البحرنة
وذلك في حفل �أقيم م�ؤخر ًا حتت رعاية جاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة.
وفي اخلتام �أود �أن �أع�بر ،نيابة عن جمل�س
الإدارة ،عن عظيم التقدير واالمتنان �إىل
قيادتنا احلكيمة على توجيهاتها ال�سديدة
و�إىل ال� ��وزارات وامل� � ��ؤ�س�سات احلكومية في
مملكة البحرين على تعاونها ودعمها املتوا�صل
لل�شركة ونخ�ص بال�شكر م���صرف البحرين
املركزي ووزارة ال�صناعة والتجارة.
واهلل ويل التوفيق،

عبدالرحمن يو�سف فخرو
رئي�س جمل�س الإدارة
فرباير ٢٠٠٧
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جمل�س الإدارة

1

2

 .١عبدالرحمـن يـو�سف فخـرو رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س جمل�س الإدارة � -شركة يو�سف بن يو�سف فخرو ذ.م.م
رئي�س جمل�س الإدارة  -عقارات ال�سيف �ش.م.ب(م)

3

 .4ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثل الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية

املدير العام  -الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية

ع�ضو جمل�س الإدارة  -الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية

رئي�س جمل�س الإدارة � -شركة الأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب(م)
نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م
ع�ضو جمل�س الإدارة  -بنك البحرين والكويت �ش.م.ب

ع�ضو جمل�س الإدارة � -شركة عقارات البحرين �ش.م.ب(م)
ع�ضو جمل�س الإدارة � -شركة البحرين ملطاحن الدقيق �ش.م.ب

ع�ضو جمل�س الإدارة � -شركة البحرين الدولية للجولف

 .٢عبـدالرحمــن عب ــداهلل حممــد نـائــب رئي�س جمل�س الإدارة

نائب الرئي�س الأول � -شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �ش.م.ب

ممثل بنك البحرين الوطني �ش.م.ب

نائب املدير العام /خدمات ال�شركات  -بنك البحرين الوطني
رئي�س جمل�س الإدارة  -ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م

�	.5إبراهيم عبداهلل بوهندي ع�ضو جمل�س الإدارة

 .٣خالد حممد علي مطر ع�ضو جمل�س الإدارة

الع�ضو املنتدب � -شركة �أوال للمقاوالت والتجارة ذ.م.م
الع�ضو املنتدب  -م�ؤ�س�سة �أوال للخدمات البحرية ذ.م.م
ع�ضو جمل�س الإدارة � -شركة �أوال اخلليج لل�صناعات �ش.م.ب(م)

اللجــنة التنفيذي ــة

خالــد حممــد علي مطــر الرئيـ�س ،ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفــة نائب الرئي�س
عبدالرحمن عبداهلل حممـد ع�ضو ،د .فريد �أحمد املـ ــال (ا�ستقال في �أكتوبر )2007
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ع�ضو جمل�س الإدارة  -بنك البحرين وال�شرق الأو�سط

7

6

8

 .6خالد را�شد الزياين ع�ضو جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة  -جمموعة ا�ستثمارات الزياين ذ.م.م
رئي�س جمل�س الإدارة  -الزياين لل�سيارات ذ.م.م
رئي�س جمل�س الإدارة � -شركة ال�سيارات الأوروبية ذ.م.م
رئي�س جمل�س الإدارة  -فير�ست موتورز ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة � -شركة ميدال للكابالت املحدودة
رئي�س جمل�س الإدارة � -شركة الــوويــل ذ.م.م
رئي�س جمل�س الإدارة � -شركة انرت�ستيل ذ.م.م
رئي�س جمل�س الإدارة � -شركة ميتل فورم ذ.م.م
رئي�س جمل�س الإدارة � -شركة �أغطية اخلليج ذ.م.م
رئي�س جمل�س الإدارة  -عقارات الزياين ذ.م.م
رئي�س جمل�س الإدارة  -الزياين للفنادق ذ.م.م
رئي�س جمل�س الإدارة  -الزياين للت�أجري ذ.م.م
ع�ضو جمل�س الإدارة  -بنك انف�ستكورب �ش.م.ب
ع�ضو جمل�س الإدارة  -غرفة جتارة و�صناعة البحرين الدولية
(غرفة جتارة و�صناعة البحرين الوطنية)
ع�ضو جمل�س الإدارة  -جمعية ال�صداقة البحرينية الأمريكية
ع�ضو م�ؤ�س�س ورئي�س  -غرفة جتارة �أمريكا في البحرين
ع�ضو م�ؤ�س�س مع غرفة التجارة العربية الربيطانية  -جمل�س الأعمال امل�شرتك
البحريني الربيطاين
ع�ضو جمل�س الإدارة  -جمل�س الأعمال امل�شرتك الأمريكي البحريني
ع�ضو جمل�س الإدارة  -جمل�س الأعمال امل�شرتك البحريني املغربي
رئي�س  -جمعية البحرين لنقل التكنولوجيا
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 .7عبدالعزيز �صالح ال�ساعي ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثل الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد
مدير ال�ش�ؤون املالية  -الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد
ع�ضو جمل�س الإدارة � -شركة البحرين الدولية للجولف
ع�ضو جمل�س الإدارة � -شركة العزل للطاقة

 .8علي عبداهلل �أحمدي ع�ضو جمل�س الإدارة
الع�ضو املنتدب  -م�صانع �أحمدي ذ.م.م

 .9جمال حممد جا�سم هجر�س ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثل بنك البحرين والكويت �ش.م.ب
رئي�س جمل�س الإدارة � -سكنا �ش.م.ب(م)
ع�ضو جمل�س الإدارة  -كريدي مك�س �ش.م.ب(م)

ع�ضو جمل�س الإدارة  -ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م

من�سق  -بنك اخلليج الإ�سالمي لال�ستثمار

مالحظة:

*مراد علي مراد ع�ضو جمل�س الإدارة

(ا�ستقال في فرباير )2007

*د .فريد �أحمد امل ــال ع�ضو جمل�س الإدارة

(ا�ستقال في �أكتوبر )2007

� .10إيان ليفاك الرئي�س التنفيذي
 .11جالل املو�سوي �سكرتري جمل�س الإدارة

جلـنة التدقيـق التابعــة ملجلـ�س الإدارة

�إبراهيم عبداهلل بوهندي الرئيـ�س ،عبدالعزيز ال�ساعي نائب الرئيـ�س ،علي عبداهلل �أحمـدي ع�ضو،

جلـنة املكاف�آت والتعـيينـات

عبدالرحمن يو�سف فخـرو الرئيـ�س� ،إبراهيم عبداهلل بوهندي نائب الرئيـ�س ،خالد را�شد الزياين ع�ضو
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احلوكمة الإدارية

جمل�س الإدارة
يتكون جمل�س �إدارة �شركة البحرين للت�سهيالت
التجارية �ش.م.ب .من ع���شرة �أع���ضاء غري
تنفيذيني ي�ق��وم��ون مب �م��ار�سة م�ه��ام عملهم
ويتخذون قراراتهم مبو�ضوعية و�شفافية وبنية
ح�سنة فيما يعتقدون ب�شكل �أنه يخدم م�صلحة
ال�شركة وم�ساهميها واملتعاملني معها.
يتوىل جمل�س الإدارة مهام الإ�شراف على
عمليات الإف � ���صاح واالت � ���صاالت م��ع جميع
املتعاملني م��ع ال���شرك��ة �سواء ف��ي داخلها �أو
خارجها .وي�سعى املجل�س جلعل جميع عمليات
الإف�صاح عن املعلومات عادلة و�شفافة و�شاملة
وتعك�س �شخ�صية ال�شركة وطبيعة ومدى تعقيد
املخاطر التي ت�شتمل عليها �أن�شطة ال�شركة.
ومب��راع��اة الإ�شرتاط � ��ات القانونية املعمول
بها حملي ًا ف ��إن جمل�س الإدارة ي���شرف على
ال���صالح �ي��ات املخولة للقائمني بالعمل في
ال�شركة ،وي�سعى لإدارة �أن�شطة ال�شركة و�شئونها
بفعالية مبا يحقق �أهدافها و�أغرا�ضها املعلنة.
وفي هذا الإطار يبدي جمل�س الإدارة �إهتمام ًا
بالغ ًا باملحافظة على �أعلى م�ستويات االن�ضباط
مبا في ذلك مراعاة القوانني والأنظمة ومعايري
الن�شاط التجاري والقيم الأخالقية.
وبهدف الوفاء مب�سئولياته ،ف�إن جمل�س الإدارة
لديه جلنة تنفيذية ،وجلنة للتدقيق ،وجلنة
للمكاف�آت والتعيينات.
وبغية مم��ار�سة م�سئولياته فقد ق��ام جمل�س
الإدارة بعقد ثمانية اجتماعات ملجل�س الإدارة
في عام  .2007ولتفادي ح�صول �أي ت�ضارب
ف��ي امل���صال��ح ،عُ ـقد اج�ت�م��ا ٌع للجنة فرعية
منبثقة ع��ن امل�ج�ل���س لإق���رار �أف����ضل عر�ض
لقر�ض م���شرتك مقدم من قبل جمموعة من
امل�ؤ�س�سات املالية في عام .2007
اللجنة التنفيذية
وفق ًا للمادة  23من النظام الأ�سا�سي لل�شركة
تناط باللجنة التنفيذية املهام وال�سلطات
املقررة فيما يتعلق ب�أن�شطة ت�سهيالت البحرين،
و�شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية ،و�شركة
الت�سهيالت خلدمات الت�أمني.
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ت���ضم اللجنة �أرب�ع��ة �أع ���ضاء غ�ير تنفيذيني
يعينهم جمل�س الإدارة ب�صفة �سنوية .تتوىل
اللجنة التنفيذية م�ه��ام درا�سة التقارير
والأن���شط��ة وات�خ��اذ ال �ق��رارات ب ���ش�أن الأم��ور
ذات العالقة ب�سلطاتها و�صالحياتها وتقدم
التو�صيات �إىل جمل�س الإدارة ب���ش�أن الأمور
وامل���سائ��ل الأخ��رى التي تتعدى �صالحياتها.
وت ���شم ��ل ه ��ذه امل���سئ��ول �ي��ات وال���صالح �ي��ات
جماالت عديدة ووا�سعة ترتاوح ما بني املوافقة
ع�ل��ى ع�م�ل�ي��ات ال �ت �م��وي��ل ،و�شط� ��ب ال��دي��ون،
واال�سرتات�ي�ج�ي��ة ،وخطط العمل وامليزانية،
و�سي�� ��ا�سات ومم � ��ار�سات امل� ��وارد الب�شرية،
والتربعات ،و�صالحيات التوقيع.
عقدت اللجنة التنفيذية ثمانية اجتماعات
بهدف الوفاء بامل�س�ؤوليات املناطة بها في
عام .2007
جلنة التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة
تتوىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة
م�ساعدة املجل�س في الإ�شراف على امل�سئوليات
اخل��ا�صة بعمليات �إ�صدار التقارير املالية،
ونظام الرقابة الداخلي ،وعملية التدقيق،
وم�ت��اب�ع��ة امل�خ��اط��ر امل��ال �ي��ة ،وعملية متابعة
االلتزام بالقوانني والأنظمة ،والئحة ال�سلوك
في ال�شركة .وفي �إطار هذه املهام تعمل اللجنة
على ت�شجيع التح�سني املتوا�صل و�ضمان التقيد
ب�سيا�سات و�إجراءات وممار�سات ال�شركة على
جيمع امل�ستويات.
تتكون جلنة التدقيق من ثالثة �أع���ضاء من
جمل�س الإدارة .ويكون جميع الأع���ضاء غري
تنفيذيني ومن ذوي اخلربة واملعرفة بالأمور
املالية ويتمتعون باال�ستقالل عن الإدارة ،وال
توجد لديهم �أي عالقات جتارية �أو عالقات
�أخ��رى (ت�شمل دون ح�صر امل�شاركة اليومية
في �إدارة �أعمال ال�شركة) مبا من �ش�أن��ه �أن
ي�ؤثر في اتخاذ ال�ق��رارات ب���صورة م�ستقلة.
كما تطلع اللجنة ب��دور �إر�شاد وتقييم �أداء
ق�سم التدقيق الداخلي .تكون للجنة التدقيق
ال�سلطة املبا�شرة والتخويل ب�إجراء التحقيق
ف��ي �أي��ة �أم��ور تدخل ف��ي نطاق م�سئولياتها،
ويكون لها احلق الكامل في الإطالع على جميع
املعلومات املطلوبة لأداء مهامها.
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اجتمعت جلنة التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة
�أربع مرات خالل عام  2007وبح�ضور املدقق
اخلارجي.
جلنة املكاف�آت والتعيينات
ت�ضم هذه اللجنة ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني
م��ن جمل�س الإدارة يعينهم املجل�س ب�صفة
�سنوية ،وتقدم هذه اللجنة امل�شورة �إىل جمل�س
الإدارة ح��ول الأم ��ور ذات العالقة برت�شيح
وت�ع�ي�ين �أع � ���ضاء امل�ج�ل���س وك �ب��ار امل�سئولني
التنفيذيني بال�شركة.
كما تقدم اللجنة تو�صياتها �إىل جمل�س الإدارة
ب�خ���صو�ص تعيني �أع ���ضاء املجل�س والرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي وم��دي��ر ع ��ام ال ���شرك ��ة الوطنية
لل�سيارات ذ.م.م .و�سكرتري جمل�س الإدارة
وك��ذل��ك �أع ���ضاء جم��ال���س �إدارات ال�شركات
التابعة للمجموعة وع���ضوي��ة جميع اللجان
املنبثقة عن املجل�س.
وتقوم اللجنة �أي�ض ًا بدرا�سة وتقدمي التو�صيات
�إىل جمل�س الإدارة ب�ش�أن كل الأمور اخلا�صة
ب�أجور ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار
امل���سئ��ول�ين التنفيذيني ،و�سي� ��ا�سات ال�شركة
اخل��ا�صة باملكاف�آت ،وحقوق خيار الأ�سه��م،
و�سي� ��ا�سة اال�ست �غ �ن��اء ع��ن املوظفين و�إنهاء
خدماتهم .وتتوىل اللجنة �أي���ض ًا تقييم مهام
الرئي�س التنفيذي ومدير عام ال�شركة الوطنية
لل�سيارات ذ.م.م .و�سكرتري جمل�س الإدارة
و�أن تبدي تقديرها الكامل ملن يقوم بواجبه
ويجنب ال�شركة التعر�ض للخ�سارة �أو ال�ضرر.
ب��الإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ت���ضع اللجنة ال�سيا�سة
اخل� ��ا�صة ب ��الإف ���صاح ع��ن م�ك��اف��آت و�أتعاب
�أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية.
عقدت جلنة املكاف�آت والتعيينات اجتماع ًا
واحد ًا في عام .2007
م��دي��ر امل��خ��اط��ر و�ضاب����ط االل���ت���زام و�ضاب���ط
مكافحة غ�سيل الأموال
يوجد لدى ال�شركة مدير للمخاطر و�ضابط
لاللتزام و�ضاب��ط ملكافحة غ�سيل الأم��وال.
وتتمتع هذه الوظائف باال�ستقاللية عن �أن�شطة
ال�شركة وامل�شاركة اليومية في �أعمالها ،ف�ض ًال
عن ا�ستقاللها عن عمليات التدقيق الداخلي.

الهيكل التنظيمي لل�شركة

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
جلنـة املكاف�آت
والتعيينات

جلنة التدقيق

التدقيق الداخلي

جمل�س �إدارة ال�شركة
الوطنية لل�سيارات

�سكرتري
جمل�س الإدارة

اللجنة التنفيذية

الرئي�س التنفيذي

املدير العام
ال�شركة الوطنية
لل�سيارات

العمليات

املــوارد الب�شرية

اخلدمات
املالية للأفراد

خدمات
الت�أمني

العقارات
ومتويل ال�شركات

نائب
املدير العام

املبيعات

خـدمــات
مابعد البيع

العمليات
وال�شئون
الإدارية

احل�سابات

تقنية
املعلومات

احل�سابات

املخاطر
وااللتزام

التح�صيل
وال�شئون
القانونية

الـفــروع

التـ�سويـق
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�أع�ضاء الإدارة التنفيذية

1

2

4

3

5

6

7

8

�	.1إيان ليفاك
الرئي�س التنفيذي
�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية

 .4راجيف ميتال
نائب الرئي�س الأول
رئي�س العمليات
�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية

 .7علي الديلمي
املدير العام
�شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني

 .2جيف توما�س
املدير العام
ال�شركة الوطنية لل�سيارات

 .5طالب ال�شيخ
املدير العام
�شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية

 .8فا�ضل املاحوزي
نائب الرئي�س
رئي�س التح�صيل وال�شئون القانونية
ت�سهيالت البحرين

 .3د .عــادل حبيــل
نائب الرئي�س الأول
رئي�س اخلدمات املالية للأفراد
ت�سهيالت البحرين

 .6جي�سن �ستابينج�س
نائب املدير العام
ال�شركة الوطنية لل�سيارات

 .9عبداهلل الوداعي
مدير �أول
رئي�س عمليات البيع
ال�شركة الوطنية لل�سيارات
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

 .10نادر �إبراهيم
مدير �أول لل�ش�ؤون املالية
ال�شركة الوطنية لل�سيارات

 .13حممد فا�ضل مهمندار
مدير �أول للعمليات وال�شئون الإدارية
ال�شركة الوطنية لل�سيارات

 .16زفير �ستيفانز
مدير �أول رئي�س خدمات ما بعد البيع
ال�شركة الوطنية لل�سيارات

 .11علي اجلبل
نائب الرئي�س
رئي�س تقنية املعلومات والتطوير
ت�سهيالت البحرين

 .14حممود �شرب العلوي
مدير تطوير الأعمال التجارية
ال�شركة الوطنية لل�سيارات

 .17مهندا�س �أوين
مدير �أول رئي�س تقنية املعلومات
ال�شركة الوطنية لل�سيارات

 .12باال كر�شنان
مدير الت�سويق
ال�شركة الوطنية لل�سيارات

 .15على �أبو روي�س
مدير املخاطر وااللتزام
ت�سهيالت البحرين

� .18شهاب �أحمد
نائب الرئي�س
التدقيق الداخلي
�شركة البحرين لللت�سهيالت التجارية
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تقرير الإدارة التنفيذية عن عمليات ال�شركة

�سادت ظروف اقت�صادية �إيجابية خالل العام  2007كانت م�ؤاتية لكافة العمليات
حيث ا�ستطعنا حتقيق �أعلى عائدات في تاريخ املجموعة على الإطالق :وقد بلغت
قيمة الأرباح ال�صافية للمجموعة  9.18مليون دينار بحريني بزيادة بن�سبة %51
عن الأرباح التي �سجلت في العام  2006والتي بلغت  6.09مليون دينار بحريني.
ال�شركة الأم
حققت �شركة ت�سهيالت البحرين م�ستوى
قيا�سيا من القرو�ض اجلديدة التي بلغت
قيمتها  80مليون دينار بحريني بزيادة
بن�سبة  %31مقارنة م��ع ال�ع��ام ال�سابق.
ومت �ي��زت �أ�سواق االئ �ت �م��ان اال�ستهالكي
باالجتاه نحو االرتفاع خالل العام في حني
ا�ستطاعت ت�سهيالت البحرين �أن تزيد
ح�صتها م��ن ال ���سوق ف��ي كافة املنتجات.
وبالن�سبة لل�شركة كان عام  2007هو العام
الأول من خطة ا�سرتاتيجية مدتها ثالث
�سن� ��وات تعكف ال���شرك��ة ع�ل��ى تنفيذها:
وخالل العام قامت ال�شركة بهيكلة �أعمالها
�إىل مت��وي��ل ا�ست�ه�لاك��ي و�أع �م��ال �إق ��را�ض
لل�شركات لكي تركز �أكرث على احتياجات
العمالء ومراقبة خمتلف املخاطر املالزمة
لكل ن��وع م��ن املنتجات .وق��د ات���ضح على
ال�ف��ور ت��أث�ير ه��ذا الت�صنيف للمنتجات:
فقد حققت الأعمال خالل الأ�شه��ر ال�ستة
الأخ�يرة من العام زي��ادة بن�سبة  %35عن
قيمتها التي �سجلت في الن�صف الأول من
العام والتي بلغت  34مليون دينار بحريني.
وحققت ج��ودة املحفظة �أي���ضا مزيدا من
التح�سن؛ حيث انخف�ضت القرو�ض املتعرثة
التي كانت متثل ن�سبة  %3.4من املبالغ
امل�ستحقة في دي�سمرب  2006و�إىل  %2.9في
يونيو  2007ومن ثم �إىل  %2.4في دي�سمرب
 .2007وو�صل��ت قيمة املحفظة في نهاية

متويالت ا�ستهالكية جديدة

(مباليني الدنانري البحرينية)

العام �إىل  130مليون دينار بحريني بزيادة
بن�سبة  %20مقارنة مع العام ال�سابق.
تقوم ال�شركة مبراقبة دقيقة ملخاطر �أ�سعار
الفائدة حيث يتم معظم الإق��را�ض ب�سعر
فائدة ثابت في حني يكون االقرتا�ض ب�سعر
فائدة متغري .وخالل العام  2007اجتهت
�أ�سع��ار الفائدة نحو االنخفا�ض فا�ستغلت
ال�شركة هذه الفر�صة للدخول في املزيد
من عمليات مبادلة �أ�سع��ار الفائدة .كما
نفذت عمليات حتوط غطت �أكرث من ن�سبة
 %80من املبالغ املقرت�ضة.
مل تت�أثر ال���شرك��ة ب�أزمة الرهن العقاري
ونتائجها التي �أثرت �سلبا على �أ�سواق ر�أ�س
املال العاملية .وقد مت ا�ستبدال ت�سهيالت
ق ��ر�ض م ���شرتك قيمته  40مليون دوالر
�أمريكي حان موعد ا�ستحقاقه في دي�سمرب
 2007بت�سهيالت ق��ر�ض م���شرتك قيمته
 75مليون دوالر �أمريكي ب���شروط مماثلة
ومب���شارك��ة ن�شطة من م� ��ؤ�س�سات جديدة
منها بنك �أوروربي مرموق .و�سوف جتري
ال���شرك��ة ات���صاالت مع �أ�سواق ر�أ�س املال
مرة �أخ��رى في منت�صف  2008ال�ستبدال
ت�سهيالت قر�ض م�شرتك بقيمة  35مليون
دوالر �أمريكي �سيحني موعد ا�ستحقاقه في
ذلك الوقت.

80
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53
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�صافي ربح املجموعة:
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مليون دينار بحريني

التمويل اال�ستهالكي

تقدم ال�شركة قرو�ض ًا متويلية متنوعة تتما�شى مع
احتياجات الأفراد وال�شركات:
• قرو�ض �سيارات • قرو�ض عقارية • قرو�ض �شخ�صية • قرو�ض الأعمال التجارية • قرو�ض درا�سية
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تقرير الإدارة التنفيذية عن عمليات ال�شركة

�شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية
حقق ��ت �شركة الت�سهي�ل�ات للخدمات العقارية �أرباحا �صافي ��ة بلغت قيمتها 885
�ألف دينار بحريني خالل العام .وقد جاء اجلزء الأكرب من الإيرادات من عملية
بيع الأرا�ضي مت متلكها كعقارات ا�ستثمارية لأغرا�ض �إعادة البيع.
وح���سب ما هو خمطط له في عام 2007
(وم� �ق�ت�رح ف��ي ال �ت �ق��ري��ر ال ���سن ��وي لعام
 ،)2006قامت ال�شركة مبراجعة خمطط
الأر�ض املعدة للبيع في �سلماباد والأر�ض
اال�ستثمارية في القريّة ،التي كانت ال�شركة
تنوي تطويرها وبنائها كعقار ا�ستثماري،
ولكنه بالنظر اىل ظروف ال�سوق كارتفاع
�أ�سعار الأرا�ضي مقرون ًا بتكاليف الت�شييد
وم��واد البناء املرتفعة ب��اطّ ��راد  -قررت
ال�شركة �أن تبيع بربح كل ممتلكاتها من
الأرا�ضي في ال�سوق العقارية التي نعتربها
مثمنة بالكامل الآن.

وب��ال�ن�ظ��ر �إىل امل���ست�ق�ب��ل �سوف حت��ر�ص
ال ���شرك ��ة ع�ل��ى ان �ت �ق��اء �أي���ة ا�ست �ث �م��ارات
ر�أ�سم��ال �ي��ة �أخ��رى و�إع ��ادة تعديل منوذج
العمل لي�شمل ب�صورة �أ�سا�سية خدمات
التثمني العقاري والو�ساطة.

885
�صافي الربح:
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�ألف دينار بحريني

قطــاع العقــارات

تقدم ال�شركة جمموعة من اخلدمات العقارية
للأفراد وامل�ستثمرين
• و�ساطة عقارية • خدمات تثمني • �إدراة عقارات • ا�ستثمار عقاري
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تقرير الإدارة التنفيذية عن عمليات ال�شركة

ال�شركة الوطنية لل�سيارات
بلغ �صافي ربح ال�شركة الوطنية لل�سيارات
 3.295مليون دينار بحريني متثل ن�سبة
 %36من �صافي ربح املجموعة .وقد حقق
قطاع ال�سيارات �أداء قويا خالل عام ،2007
حيث �سجلت ال�شركة الوطنية لل�سيارات
معدل منو فاق معدل النمو العام في ال�سوق.
وقد زادت املبيعات ال�سنوية لل�شركة عن
�ستة �آالف �سيارة بحيث باتت ال�شركة حتتل
الآن املرتبة الثانية بني املوزعني الرئي�سيني
لل�سيارات في البحرين.

ت�ع��ززت مبيعات ج�نرال م��وت��ورز باطالق
العديد من املوديالت اجلديدة في �شرائح
ج��دي��دة م��ن ال� ���سوق ،وب �خ��ا�صة �شريحة
�شيفروليت �إبيكا موديل �سي ��دان املدمج
ب�أربعة �أبواب و�شيفروليت �إبيكا الريا�ضية
ال�صغرية .وفيما يتعلق باملاركات الفارهة
من املتوقع �أن ي�ؤدي �إطالق موديل كاديالك
�سي ت��ي ا�س ال��راق��ي ف��ي ع��ام � 2008إىل
تعزيز النمو في �شريحة ال�سيارات الفارهة
في ال�شركة خالل ال�سنوات املقبلة.

وقد �سجلت ح�صة الهوندا من ال�سوق زيادة
كبرية تعزى �إىل الطلب القوي على خمتلف
امل ��ودي�ل�ات ،وه��و ع��ام��ل ت �ع��زز بال�ضعف
الن�سبي قي قيمة الني الياباين .وقد قوبل
موديال «�سيفيك» و«�سي �آر في» اجلديدين
اللذين �أطلقا في عام  2006و 2007على
التوايل وموديل «اكورد»  2008اجلديد كلي ًا
برد فعل �إيجابي للغاية من قبل العمالء
بالنظر �إىل الأ�سل��وب والتقنيات اجلديدة
وامل�ستحدثة في �سوق ال�سيارات.

وحققت �أق�سام خدمات ما بعد البيع وقطع
الغيار وال�صيانة وال��ور�شة جميعها نتائج
ممتازة فاقت االهداف املخططة لها خالل
ال �ع��ام .و�إىل ذل��ك �سوف يبقى التطوير
امل�ستمر لأن�شطة وخدمات ما بعد البيع �أحد
�أهم �أولويات ال�شركة.

املبـيـع ــات

(مباليني الدنانري البحرينية)
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3.295
�صافي الربح:

مليون دينار بحريني

قطاع ال�سيارات

ُتع ّد ال�شركة الوطنية لل�سيارات �إحدى وكاالت ال�سيارات
الرائدة في البحرين:
• هــون ــدا • �شفروليه • جي �إم �سي • هامر • كاديالك
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تقرير الإدارة التنفيذية عن عمليات ال�شركة

�شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني
�شهدت �شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني
عاما �آخر من النجاح حيث �سجلت زيادة
بن�سبة  %32في �إجمايل العموالت وبن�سبة
 %36في �صافي الإيرادات .وكانت ال�سنوات
القليلة املا�ضية قد �شهدت تغريات كبرية
في �صناعة الت�أمني ،حيث زاد عدد و�سطاء
و�شركات الت�أمني بينما �أعلنت العديد من
البنوك وجت��ار ال���سي��ارات ع��ن حتالفات
ا�سرتاتيجية مبا�شرة مع �شركات الت�أمني.
غ�ير �أن ال���شرك��ة الت ��زال ف��ي و�ضع جيد
ي�ؤهلها مل��واج�ه��ة ه��ذه التحديات بف�ضل
�سمعتها القوية في ال ���سوق ،والثقة التي
بنتها مع العمالء خالل ال�سنوات الطويلة
والأعمال املنجزة داخل املجموعة الناجتة
عن �أن�شطة ت�سهيالت البحرين وال�شركة
الوطنية لل�سيارات.

�صافي ربح الت�أمني

(ب�آالف الدنانري البحرينية)
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زيادة في �صافي الدخل

�إدارة املخاطر
تقوم ال�شركة مبراقبة م�ستمرة للمخاطر
ال�ت��ي ت�ت�ع��ر�ض لها ولفعالية �إدارة هذه
املخاطر .وت�شمل الإج ��راءات التي قامت
ال�شركة باتخاذها في الإطار ال�شامل ملراقبة
املخاطر تنفيذ عمليات حت��وط �إ�ضافية
عن طريق مبادلة �أ�سع��ار الفائدة وزيادة
االقرتا�ض على املدى الق�صري� ,إ�ضافة �إىل
زيادة وتريه مراجعة خم���ص�صات �إنقا�ص
ر�أ�س امل ��ال وم ��دى كفايتها ودع ��م ق�سم
الإلتزام �إىل جانب ت�أ�سي�س جلنة الأ�صول
واخل�صوم.
وفيما يتعلق با�شرتاطات �إعداد التقارير،
قامت الهيئات املحا�سبية الدولية في م�سعي
ل��زي��ادة ال�شفافية في التقارير بالرتكيز
خالل عام  2007على عمليات الإف�صاح
الإ�ضافية باعتماد املعيار ال��دويل لإعداد

18

التقارير املالية  7وتعديالت معيار املحا�سبة
ال� ��دويل :1وت�ب�ين الإي ���ضاح ��ات املف�صلة
املرفقة بالبيانات املالية املوحدة التزامنا
التام بهذه اال�شرتاطات اجلديدة.

املوارد الب�شرية

كانت ال�شركة ت�ؤمن دائما باال�ستثمار في
�أهم ما متلك من �أ�صول؛ العن�صر الب�شري.
ومن دواعي �سرورنا �أن حظينا باملزيد من
التقدير عن ذلك خالل العام  :2007حيث
ح�صلنا على تكرمي و�إ�شادة على ماحققناه
من ن���سب في البحرنة وعلى جهودنا في
تدريب تطوير املوظفين البحرينيني وذلك
في حفل �أقامته م�ؤخر ًا وزارة العمل حتت
رع��اي��ة �صاح ��ب اجل�لال��ة امل�ل��ك حمد بن
عي�سي �آل خليفة.
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�آفاق العام 2008
رغم احتمالية ت�أثري �أزمة الرهن العقاري
على �أ�سواق ر�أ���س امل��ال العاملية وت�أثريات
ه��ب��وط ق �ي �م��ة ال� � ��دوالر ع �ل��ى اجت��اه��ات
امل�ستثمرين ،ف� ��إن امل�ج�م��وع��ة ت�ت��وق��ع �أن
ي�ت��وا�صل النمو في االق�ت���صاد املحلي و�أن
حت�ق��ق �أع �م��ال �ن��ا الأ�سا�سي�� � ��ة امل��زي��د من
الإجن��ازات ا�ستناد ًا اىل و�ضع ال�شركة في
ال�سوق.

قطاع التـ�أمـــني

تقدم ال�شركة جمموعة متنوعة من خدمات الت�أمني
للأفراد وال�شركات:
• ت�أمني ال�سيارات • ت�أمني املنازل • ت�أمني ال�سفر • الت�أمني على احلياة
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19

م�س�ؤولية ال�شركة جتاه املجتمع

�شارك��ت ال�شركة في العديد من الأن�شطة الإن�سانية واالجتماعية وكان لها دور رائد في دعم هذه
امل�ؤ�س�سات احلكومية واالجتماعية الهامة .ت�ؤمن �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب .ب�أن
الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة ال تتحقق دون �أن ت�ضع في اعتبارها �أ�صحاب امل�صالح املرتبطني بها
الذين ال ينح�صرون فقط في امل�ساهمني والزبائن والعاملني فيها.
وتتبنى ال�شركة منظورا �شامال في فهم �أ�صحاب امل�صالح املرتبطني بها .ف�إىل جانب امل�ساهمني في
ال�شركة وزبائننا ف�إن القائمة الرئي�سية لأ�صحاب امل�صالح املرتبطني بها ت�شمل امل�ؤ�س�سات احلكومية
واجلمعيات اخلريية واملجتمع البحريني ككل.
وت�سعى �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب للم�شاركة في الأن�شطة اخلريية من منطلق
�إدراكها مل�س�ؤوليتها الأخالقية واالجتماعية جتاه امل�ؤ�س�سات القائمة في املجتمع البحريني.
وق��د �شارك ��ت ال���شرك��ة ف��ي العديد م��ن الأن���شط��ة اخل�يري��ة وف��ي دع��م ه��ذه امل � ��ؤ�س�سات االجتماعية
واحلكومية املتميزة .وفي عام  ٢٠٠7تو�سعت ال�شركة في نطاق �أن�شطتها بحيث �شملت  ٢3م�ؤ�س�سة
حكومية وخريية.
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م�س�ؤولية ال�شركة جتاه املجتمع
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م ـعــلومـ ــات عـام ــة
ال�شركة واملجموعة
�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب هي �شركة م�ساهمة بحرينية �سجلت �سابق ًا في ال�سجل التجاري في � ٢٩أغ�سط�س  ١٩٨٣ك�شركة م�ساهمة
بحرينية مقفلة .وفي �شهر �أبريل �١٩٩٣سجلت ال�شركة ك�شركة م�ساهمة عامة بعد الإكتتاب العام لأ�سهمها.
متتلك ال�شركة بالكامل ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م والتي ت�أ�س�ست في مار�س  ،١٩٨٨و�شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني ذ.م.م التي ت�أ�س�ست
في  ،1997و�شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية �ش�.ش.و التي ت�أ�س�ست في مايو .2002
رقم ال�سجل التجاري
١٣٤٤٤

الربيد الإلكرتوين

�صندوق الربيد
 ،1175املنامة  -مملكة البحرين

الربيد الإلكرتوين

هاتف
+٩٧٣ ١٧ ٧٣٧٤١٤ - ١٧ ٤٦٦٦٦٦ - ١٧ ٣١١٣١١ - ١٧ ٧٨٦٠٠٠

املكاتب
مبنى ت�سهيالت البحرين
مبنى  ،٢٦٤طريق  ،١١١توبلي ٧٠١

bcredit@bahraincredit.com.bh

www.bahraincredit.com.bh

فاك�س
+٩٧٣ ١٧ ٧٣٧١٤٤ - ١٧ ٤٦٧٠١٠-١٧ ٣١١٣٤٤ - ١٧ ٧٨٦٠١٠

جمل�س الإدارة
عبدالرحمن يو�سف فخرو

رئي�س جمل�س الإدارة

عبدالرحمن عبداهلل حممد
نائب الرئي�س

خالد حممد علي مطر
ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة
عبدالعزيز �صالح ال�ساعي
�إبراهيم عبداهلل بوهندي
جمال حممد جا�سم هجر�س
علي عبداهلل �أحمدي
خالد را�شد الزياين

الـفــروع
مدينة عي�سى ،جممع الت�أمينات ،املحرق� ،سرتة

الرئي�س التنفيذي
ايان ليفاك
نائب الرئي�س الأول  -رئي�س اخلدمات املالية
للأفراد
د .عــادل حبيــل
نائب الرئي�س الأول  -رئي�س العمليات
راجيف ميتال
املدير العام  -ال�شركة الوطنية لل�سيارات
جيف توما�س
املدير العام � -شركة الت�سهيالت للخدمات
العقارية
طالب ال�شيخ
املدير العام� -شركة الت�سهيالت خلدمات
الت�أمني
علي الديلمي

البنوك
بنك البحرين والكويت
بنك البحرين الوطني
البنك الأهلي املتحد
�ستاندرد ت�شارتر بنك
بنك اخلليج الدويل
ريف�سن �سنرتال بنك �أو�ستريي�ش
بنك بي ان بي باريبا
البنك العربي
بنك م�سقط
ال�شركة العربية لال�ستثمار
بنك بي �آي ايه
البنك العربي لال�ستثمار
بنك الكويت الوطني
بنك اخلليج الأول
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
املدققون
كي بي ام جي
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البيـانـات املــاليــة

املحــتويـ ــات
 ٢٤تقرير مدققي احل�سابات
 ٢٥امليزانية العمومية املوحدة  ٢٦بيان الدخل املوحد
 ٢٧بيان التغريات في حقوق امللكية املوحد  ٢٨بيان التدفقات النقدية املوحد
 43-٢٩اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

تقرير مدققي احل�سابات �إىل ال�سادة امل�ساهمني

تقرير حول البيانات املالية املوحدة
لقد دققنا البيانات املالية امل��وح��دة ل�شركة
البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب)
(«ال�������شرك������ة») وال������شرك�����ات ال��ت��اب��ع��ة لها
(«امل��ج��م��وع��ة») وال��ت��ي تتكون م��ن امليزانية
العمومية املوحدة كما في  31دي�سمرب 2007
وب��ي��ان ال��دخ��ل امل��وح��د وب��ي��ان ال��ت��غ�يرات في
حقوق امللكية املوحد و بيان التدفقات النقدية
املوحد لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ بالإ�ضافة
�إىل ملخ�ص ال���سي��ا�سات املحا�سبية الهامة
واالي�ضاحات الأخرى.

م���سئ��ول��ي��ة �أع�������ضاء جم��ل���س الإدارة عن
البيانات املالية املوحدة
�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�سئولون عن �إعداد
البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�شكل عادل
وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
�إن ه��ذه امل�سئولية تت�ضمن ت�صميم وتنفيذ
وات��ب��اع �أنظمة رقابة داخلية معنية ب�إعداد
وعر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة
وخالية من �أي��ة معلومات جوهرية خاطئة،
�سواء كانت ناجتة عن اختال�سات �أو �أخطاء،
وكذلك اختيار وتطبيق �سي���ا�سات حما�سبية
منا�سبة و �إجراء تقديرات حما�سبية معقولة
في ظل الأو�ضاع القائمة.

م�سئولية املدققني
�إن م�سئوليتنا هي �إبداء الر�أي في هذه البيانات
املالية امل��وح��دة وفق ًا ملا قمنا به من �أعمال
التدقيق .لقد مت تدقيقنا وفق ًا ملعايري التدقيق
الدولية التي تتطلب منا االلتزام ب�أخالقيات
املهنة ذات العالقة ،وتخطيط وتنفيذ �أعمال
ال��ت��دق��ي��ق ب��ه��دف احل������صول ع��ل��ى ت�أكيدات
معقولة من خلو البيانات املالية املوحدة من
�أي معلومات جوهرية خاطئة.
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ي���شم��ل ال��ت��دق��ي��ق ال��ق��ي��ام ب����إج���راءات معينة
ل��ل��ح���صول على �أدل���ة تدقيق م���ؤي��دة للمبالغ
والإي����ضاح���ات ال����واردة ف��ي البيانات املالية
املوحدة .تعتمد �إج���راءات التدقيق املختارة
على تقديراتنا ،مبا فيها تقييم خماطر وجود
معلومات جوهرية خاطئة في البيانات املالية
املوحدة� ،سواء كانت ناجتة عن اختال�سات �أو
�أخطاء .وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ
في االعتبار �أنظمة الرقابة الداخلية املعنية
ب�إعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة
عادلة والتي متكننا من ت�صميم �إج���راءات
تدقيق منا�سبة في ظل الأو�ضاع القائمة ،ولي�س
ب��غ��ر�ض �إب���داء ر�أي ف��ي م��دى فاعلية �أنظمة
الرقابة الداخلية لل�شركة .كما ي�شمل التدقيق
�أي���ض ًا تقييم مدى مالئمة املبادئ املحا�سبية
املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية
التي جتريها الإدارة بالإ�ضافة �إىل تقييم عام
لعر�ض البيانات املالية املوحدة.

تقرير حول الأمور القانونية والتنظيمية
الأخرى
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،بر�أينا� ،أن ال�شركة مت�سك
�سج�ل�ات حم��ا�سب��ي��ة منتظمة و�أن البيانات
املالية املوحدة تتفق معها .لقد قمنا مبراجعة
تقرير رئ��ي���س جمل�س الإدارة امل��رف��ق ون�ؤكد
ب�أن املعلومات ال��واردة به متفقة مع البيانات
املالية املوحدة .و�أن��ه مل يرد �إىل علمنا وقوع
�أية خمالفات خالل ال�سنة لقانون ال�شركات
التجارية البحريني ل���سن��ة � 2001أو قانون
م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية
ل�سنة � 2006أو ل���شروط ترخي�ص ال�شركة �أو
لأح��ك��ام عقد ال��ت���أ�سي���س والنظام الأ�سا�سي
لل�شركة ،ميكن �أن يكون لها �أثر جوهري على
�أعمال ال�شركة �أو مركزها املايل .ولقد ح�صلنا
من الإدارة على جميع الإي�ضاحات واملعلومات
التي طلبناها لأغرا�ض التدقيق.

�إننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها
كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س �سليم للر�أي
الذي تو�صلنا �إليه.

الـ ــر�أي
ب��ر�أي��ن��ا �أن البيانات امل��ال��ي��ة امل��وح��دة تظهر
ب���صورة عادلة ،في كل اجلوانب اجلوهـرية،
املـركز املايل للمجموعة كما في  31دي�سمرب
 2007و�أداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة
املنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا للمعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية.

�شـركـة البحــريــن للت�سـه ـيـالت التــجاريــة �ش.م.ب الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧

املنامة  -مملكة البحرين
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امليزانية العمومية املوحدة
كما في  31دي�سمرب 2007
ب�آالف الدنانري البحرينية

االي�ضاحات

املوجودات

النقد وما في حكمه
قرو�ض ممنوحة
ذمم جتارية مدينة و�أخرى
ب�ضاعة
عقارات ومعدات
ا�ستثمارات عقارية
موجودات �أخرى

7
9
10

جمموع املوجودات

املطلوبات
�سحوبات على املك�شوف
ذمم جتارية دائنة و�أخرى
قرو�ض لأجل
�سندات دين

11
12

جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
االحتياطات والأرباح امل�ستبقاة

13

جمموع حقوق امللكية (�صفحة )27
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

عبدالرحمن يو�سف فخرو

رئي�س جمل�س الإدارة

عبدالرحمن عبداهلل حممد
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

2007

2006

2.379
129.955
5.580
23.010
11.490
28
172.442

1.484
108.027
4.756
18.338
10.789
1.416
69
144.879

3.330
25.188
84.927
19.890
133.335

3.619
15.596
69.131
19.857
108.203

11.000
()171
28.278
39.107
172.442

11.000
()171
25.847
36.676
144.879

�إيان ليفاك

الرئي�س التنفيذي

اعتمدت البيانات املالية املوحدة التي حتتوي على ال�صفحات من � 25إىل  43من قبل جمل�س الإدارة في  12فرباير .2008
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بيــان الـدخ ــل املــوحـ ــد

عن ال�سنة املنتهية في  31دي�سمرب 2007
ب�آالف الدنانري البحرينية

2007

2006

الإي�ضاحات
فوائد مكت�سبة
فوائد م�ستحقة

13.291
()5.384

11.165
()4.638

�صافي الفوائد املكت�سبة

7.907
62.952

6.527
45.492

()56.160
6.792
712

()40.763
4.729
539

1.062

59

�إيراد الت�شغيل للمجموعة

16.473

11.854

رواتب وم�صروفات متعلقة بها
م�صروفات �إدارية وعمومية
م�صروفات بيع وترويج
ا�ستهالك
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض املمنوحة
املح�صل من الديون املعدومة �سابق ًا
دخل( /م�صروفات) متويلية �أخرى  -ال�صافي

()2.607
()1.885
()972
()1.028
()1.204
381
19
()7.296
9.177
 84فل�س
 40فل�س

()2.025
()1.535
()737
()899
()729
342
()185
()5.768
6.086

مبيعات املركبات

تكلفة املبيعات

�إجمايل ربح املبيعات
عمولة الت�أمني املكت�سبة
14

�إجمايل ربح الن�شاط العقاري

7
15

�صافي �أرباح ال�سنة
العائد على ال�سهم قيمة  100فل�س
الربح املقرتح لل�سهم قيمة  100فل�س

عبدالرحمن يو�سف فخرو

رئي�س جمل�س الإدارة

ت�شتمل البيانات املالية على ال�صفحات من � 25إىل .43

26

�شـركـة البحــريــن للت�سـه ـيـالت التــجاريــة �ش.م.ب الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧

20

عبدالرحمن عبداهلل حممد
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�إيان ليفاك

الرئي�س التنفيذي

 56فل�س
 40فل�س

بيان التغريات في حقوق امللكية املوحد
عن ال�سنة املنتهية في  31دي�سمرب 2007
ب�آالف الدنانري البحرينية

2007

ر�أ�س
�إي�ضاح امل ــال

كما في  1يناير 2007
تعديل الأرباح امل�ستبقاة ل�شركة تابعة
�صافي التغري في القيمة العادلة
جمموع الإيرادات وامل�صروفات املحت�سبة
مبا�شرة في حقوق امللكية
�صافي �أرباح ال�سنة
جمموع الإيرادات وامل�صروفات املحت�سبة لل�سنة
مكاف�آت مدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة 2006
�أرباح نقدية موزعة 2006
تربعات مدفوعة
حمول الحتياطي التربعات ()2006
حمول لالحتياطي العام ()2006
حمول لالحتياطي القانوين ()2006

في  31دي�سمرب 2007

�أ�سهم
خزينة

احتياطي
حماية
احتياطي التدفقات
قانوين النقدية

احتياطي احتياطي �أرباح
م�ستبقاة املجموع
التربعات عـ ــام

)171( 11.000
-

9.282
-

61
()2.046

546
-

36.676 8.958 7.000
()55( )55
()2.046

)171( 11.000

500
9.782

()2.046
()2.046
()1.985

()116
280
710

9.177
9.177
()180
()4.349
()280
()500
500
()500
12.271 7.500

()2.046
9.177
7.131
()180
()4.349
()116
39.107

2006
كما في  1يناير ( 2006معدل)
�صافي التغري في القيمة العادلة
جمموع الإيرادات وامل�صروفات املحت�سبة
مبا�شرة في حقوق امللكية
�صافي �أرباح ال�سنة
جمموع الإيرادات وامل�صروفات
املحت�سبة لل�سنة
�أ�سهم منحة م�صدرة
مكاف�آت مدفوعة لأع�ضاء جمل�س
الإدارة ()2005
�أرباح نقدية موزعة ()2005
تربعات مدفوعة
حمول الحتياطي التربعات ()2005
حمول لالحتياطي العام ()2005

9.282
-

143
()82

561
-

5.000
-

35.101 10.286
()82
-

)171( 10.000
-

-

()82
-

-

-

()82
6.086 6.086

- 1.000

-

()82
-

-

-

6.004 6.086
(- )1.000

-

-

-

()295
280
-

()180( )180
()3.954( )3.954
()295
()280
- )2.000( 2.000
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في  31دي�سمرب 2006

-

)171( 11.000

9.282

61

546

7.000

8.958

36.676

ت�شتمل البيانات املالية على ال�صفحات من � 25إىل .43

�شـركـة البحــريــن للت�سـه ـيـالت التــجاريــة �ش.م.ب الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧

27

بيــان الـتدفقات النقدية املــوحـ ــد
عن ال�سنة املنتهية في  31دي�سمرب 2007
ب�آالف الدنانري البحرينية

2007

2006

الإي�ضاحات

70.667
62.128

60.816
44.186

()80.399
()53.298
3.241
()2.607
()1.803
()5.619
()7.690

()60.994
()40.762
()1.416
()2.025
()1.560
()5.164
()6.919

م�صروفات ر�أ�سمالية ل�شراء عقارات ومعدات
مبالغ م�ستلمة من بيع عقارات ومعدات

10
10

()3.034
757
()2.277

()2.871
1.073
()1.798

�صافي قرو�ض لأجل م�ستلمة
�صافي �سندات دين �صادرة
�أرباح مدفوعة
مكاف�آت مدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
تربعات مدفوعة

11
12

15.796
()4.349
()180
()116
11.151
1.184
()2.135
()951

12.457
2.937
()3.954
()180
()295
10.965
2.248
()4.383
()2.135

ن�شاط العمليات

قرو�ض م�سددة وفوائد وعموالت م�ستلمة
امل�ستلم من بيع املركبات

النقد املن�صرف على العمليات

قرو�ض ممنوحة
مدفوعات ملوردي املركبات
بيع �( /شراء) عقارات ا�ستثمارية
مدفوعات رواتب املوظفين والتكاليف املتعلقة بها
مدفوعات مل�صروفات ت�شغيلية �أخرى
فوائد مدفوعة

التدفقات النقدية من ن�شاط العمليات
ن�شاط اال�ستثمار

التدفقات النقدية من ن�شاط اال�ستثمار
ن�شاط التمويل

التدفقات النقدية من ن�شاط التمويل
جمموع التدفقات النقدية خالل ال�سنة
النقد وما في حكمه في �أول ال�سنة
النقد وما في حكمه في  31دي�سمرب
يتكون النقد وما في حكمه من:
نقد في ال�صندوق ولدى البنوك
�سحوبات على املك�شوف

ت�شتمل البيانات املالية على ال�صفحات من � 25إىل .43
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2.379
()3.330
()951

1.484
()3.619
()2.135

اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املالية املنتهية في  31دي�سمرب 2007

ب�آالف الدنانري البحرينية

 .1الت�أ�سي�س والن�شاط

�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب) (“ال�شركة”) هي �شركة م�ساهمة عامة م�سجلة في مملكة البحرين .تقوم ال�شركة مبنح قرو�ض
ق�صرية ومتو�سطة وطويلة الأجل وقد ح�صلت ال�شركة بتاريخ  26يونيو  2005على ترخي�ص من قبل م�صرف البحرين املركزي (م�ؤ�س�سة نقد البحرين
�سابقاً) للعمل كم�ؤ�س�سة مالية خا�ضعة لإ�شرافه وت�شتمل البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية في  31دي�سمرب  2007على البيانات املالية لل�شركة
وال�شركات التابعة لها (“املجموعة”).

� .2أ�س�س �إعداد البيانات

�أ) بيان االلتزام
�أعدت البيانات املالية املوحدة وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ووفقا لقانون ال�شركات التجارية البحريني ل�سنة  2001وقانون
م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ل�سنة .2006
عند �إعداد البيانات املالية طبقت ال�شركة املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (“ )7الأدوات املالية  :الإف�صاح” ومعيار املحا�سبة الدويل
رقم (“ )1عر�ض البيانات املالية � -إف�صاح ر�أ�س املال”� .إن تطبيق هذه املعايري قد �أثر على نوعية وكمية الإف�صاح املن�شور في هذه البيانات
املالية املوحدة ،لكنه مل ي�ؤثر على الأرباح املعلنة �أو املركز املايل لل�شركة .ووفق ًا للمتطلبات االنتقالية لهذه املعايري ،قامت ال�شركة بتقدمي كل
املعلومات من �أرقام املقارنة.
وافق جمل�س الإدارة على �إ�صدار البيانات املالية املوحدة لل�شركة وال�شركات التابعة لها (املجموعة) في  12فرباير .2008

ب)	�أ�س�س القيا�س
�أعدت البيانات املالية املوحدة من ال�سجالت املحا�سبية للمجموعة وفقا لقاعدة التكلفة التاريخية ما عدا الأدوات املالية امل�شتقة التي تقدر
بالقيمة العادلة.
ج) العملة امل�ستعملة في اجناز املعامالت و�إعداد البيانات املالية
يتم قيا�س بنود البيانات املالية املوحدة لوحدات املجموعة بالدينار البحريني وهي العملة االقت�صادية الرئي�سية للبيئة التي تعمل فيها هذه
الوحدات .مت التقريب �إىل “الألف” ماعدا احلاالت امل�شار �إليها.
د) اعتماد التقديرات واالجتهادات
يتطلب �إعداد البيانات املالية ح�سب املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية �أن ت�ضع الإدارة بع�ض التقديرات ،التوقعات والفر�ضيات مما ي�ؤثر
على عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وعلى مبالغ املوجودات ،املطلوبات ،الإيرادات وامل�صروفات املبينة ،فلذا ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف
عن التقديرات .كما �أن التقديرات والفر�ضيات يتم مراجعتها ب�شكل م�ستمر حيث يتم احت�ساب التقديرات املراجعة في فرتة مراجعة التقديرات
�أو �أي فرتات م�ستقبلية مت�أثرة .املعلومات املتعلقة بالتقديرات املهمة واالجتهادات املدرجة في تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية على املبالغ املتح�سبة
في البيانات املالية مبينة في الإي�ضاح رقم  4و �إي�ضاح رقم .5
 .3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
ال�سيا�سات املحا�سبية التالية مت تطبيقها من قبل ال�شركة وال�شركات التابعة لها بنحو ثابت كما كانت مطبقة في ال�سابق.
�أ)	�أ�س�س توحيد البيانات
ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي م�ؤ�س�سات خا�ضعة لإدارة املجموعة وتوجد الإدارة عندما يكون للمجموعة �سلطة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة في �إدارة
ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية مل�ؤ�س�سة من �أجل احل�صول على منافع من �أن�شطتها .يتم توحيد البيانات املالية لل�شركات التابعة من تاريخ احل�صول
على ال�سيطرة ويتم التوقف عن التوحيد عند فقدان ال�سيطرة.
البيانات املالية املوحدة للمجموعة تت�ضمن بيانات ال�شركة و ال�شركات التابعة لها و امل�سجلة في مملكة البحرين وهي كالتايل:
 ال�شركة الوطنية لل�سيارات (ذ.م.م) :وتعمل في باملتاجرة في ال�سيارات (وكالء هوندا وجرنال موتورز في مملكة البحرين) وقطع الغيار كماتقدم خدمات ما بعد البيع.
 �شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني (ذ.م.م) :وتقوم بتقدمي خدمات الت�أمني للزبائن.� -شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية (�ش�.ش.و) :وتقوم ب�أن�شطة متعلقة باخلدمات العقارية.

معامالت مت ا�ستبعادها عند توحيد البيانات املالية
مت ا�ستبعاد القيمة الدفرتية حل�صة ال�شركة في ال�شركات التابعة لها وحقوق امللكية لهذه ال�شركات عند �إعداد البيانات املالية .كما مت ا�ستبعاد
جميع املعامالت والأر�صدة و�أي خ�سائر و�أرباح غري حمققة والناجتة عن عمليات مع �شركات املجموعة عند �إعداد البيانات املالية املوحدة.
�شـركـة البحــريــن للت�سـه ـيـالت التــجاريــة �ش.م.ب الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧

29

اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املالية املنتهية في  31دي�سمرب 2007

 .3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (يتبع)
ب) الفوائد املكت�سبة
يتم احت�ساب �إيراد الفوائد بطريقة اال�ستحقاق مع الأخذ في االعتبار العائد الفعلي على الر�صيد الأ�صلي للقرو�ض وا�ستنادا �إىل التوجيهات
ال�صادرة من م�صرف البحرين املركزي ف�إنه يتم تعليق فوائد القرو�ض التي مل تدفع �أق�ساطها �أو فوائدها ملدة  90يوم ًا �أو �أكرث ،وحتت�سب هذه
الفوائد �ضمن الإيرادات عند ا�ستالمها فقط .هذه الفوائد املعلقة لي�س لها �أي ت�أثري جوهري على �صافي ربح املجموعة.
ج)	�إيراد املبيعات والعمولة
يتم احت�ساب �إيراد مبيعات الأرا�ضي وال�سيارات وقطع الغيار عند حترير الفاتورة وعندما ي�صبح من حق العميل امتالك الب�ضاعة .ويتم احت�ساب
�إيراد مطالبات خدمات ال�ضمان عند اعتماد هذه املطالبات من قبل املوردين وعند تقدمي اخلدمات للعمالء حتت غطاء ال�ضمان .يتم احت�ساب
�إيراد عمولة الت�أمني عند �إ�صدار البولي�صة وعندما ت�صبح البولي�صة حقا خال�صا للعميل.
د) املوجودات واملطلوبات املالية
االحت�ساب
تتكون الأدوات املالية للمجموعة ب�صورة رئي�سية من القرو�ض (�أر�صدة لدى البنوك وقرو�ض وذمم جتارية مدينة و�أخرى) والأدوات املالية امل�شتقة
وال�سحب على املك�شوف و�سندات الدين والقرو�ض لأجل .ت�سجل القرو�ض والت�سهيالت مبدئي ًا وفقا لتاريخ �إ�صداره��ا ،كما ت�سجل املوجودات
واملطلوبات املالية الأخرى مبدئي ًا في امليزانية العمومية عندما تكون املجموعة طرفا تعاقديا في الأدوات املالية.

�إلغاء االحت�ساب
يتم �إلغاء احت�ساب املوجودات املالية من قبل املجموعة عندما ينتهي حق ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية �أو عندما تقوم املجموعة
بنقل جميع خماطر وعوائد امللكية ب�شكل جوهري .يتم �إلغاء احت�ساب املطلوبات املالية من قبل املجموعة عند �أداء التزاماتها التعاقدية �أو �إلغائها
�أو انتهائها.
املعادلة
تتم معادلة املوجودات واملطلوبات املالية بامليزانية العمومية عندما يكون للمجموعة احلق القانوين ملعادلة املبالغ �أو تعتزم القيام ب�سداد ال�صافي
�أو ت�سييل املوجودات و�سداد االلتزامات في �آن واحد.
قيا�س التكلفة املطف�أة
حتت�سب التكلفة املطف�أة للموجودات واملطلوبات املالية بقيمتها املبدئية ناق�ص ًا املدفوعات (من �أ�صل املبلغ) زائد ًا �أو ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم
با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.
حتديد واحت�ساب االنخفا�ض في القيمة
تقوم املجموعة في تاريخ كل ميزانية عمومية بعمل تقييم وب�صورة دورية خالل ال�سنة لتحديد وجود دليل مو�ضوعي على �أن املوجودات املالية
غري امل�سجلة بالقيمة العادلة خالل بيان الدخل انخف�ضت قيمها .ت�أخذ املجموعة بعني االعتبار دليل االنخفا�ض على املوجود بعينه وعلى امل�ستوى
اجلماعي .تعترب املوجودات املالية منخف�ضة القيمة عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي يحدد اخل�سارة بعد الت�سجيل املبدئي للأ�صل و�أن اخل�سارة
لها ت�أثري على التدفق النقدي امل�ستقبلي للأ�صل وميكن تقديرها بدقة.
ت�أخذ املجموعة في عني االعتبار االنخفا�ض في القيمة على م�ستوى الأ�صول الفردية واجلماعية .جميع املوجودات املالية التي مل تنخف�ض قيمتها
ب�صورة خا�صة يتم تقييمها ب�شكل جماعي لأي انخفا�ض حدث ومل يتم حتديده .اما املوجودات غري اجلوهرية فيتم تقييمها ب�شكل جماعي عن
طريق ت�صنيف املوجودات املالية �إىل جمموعات (م�سجلة بالقيمة املطف�أة) والتي حتمل نف�س خ�صائ�ص خماطر االئتمان.
عند اعتماد التقييم اجلمعي ت�ستخدم املجموعة مناذج �إح�صائية ذات م���ؤ�شرات تاريخية من حيث الن�سبة املحتملة للعجز والوقت املتوقع
لال�سرتداد ومبالغ اخل�سارة ويتم تعديلها باجتهادات الإدارة من حيث الو�ضع االقت�صادي وظروف االئتمان احلالية .و�أما �إذا كانت اخل�سائر
الفعلية �أكرب �أو �أقل كما يعمل به في النموذج التاريخي .معدل العجز ومعدل اخل�سارة والوقت املتوقع لال�سرتدادات امل�ستقبلية تتم مقارنتها مع
النتائج الفعلية ب�صورة دورية للت�أكد من معقوليتها.
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اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املالية املنتهية في  31دي�سمرب 2007

 .3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (يتبع)
هـ) القرو�ض وخم�ص�ص انخفا�ض قيمها
الت�صنيف
القرو�ض هي الأموال التي متنحها املجموعة للعمالء مبا�شرة .وحتت�سب القرو�ض مبدئي ًا على �أ�سا�س التكلفة ومن ثم على �أ�سا�س التكلفة املطف�أة
مطروحا منها خم�ص�ص انخفا�ض القيمة.

االحت�ساب
حتت�سب القرو�ض عندما يقدم النقد للعمالء املقرت�ضني.
انخفا�ض القيمة
تتم مراجعة جميع �أر�صدة القرو�ض في تاريخ امليزانية العمومية لتحديد �أي دالئل مو�ضوعية على وجود انخفا�ض في قيمها .وعند وجود �أي
م�ؤ�شرات على انخفا�ض القيمة تقدر املبالغ املتوقع ا�ستالمها.
حتت�سب املبالغ املتوقع ا�ستالمها من القرو�ض على القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة املخ�صومة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي
على القرو�ض.
حت�سب املجموعة خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض بوا�سطة تق�سيم القرو�ض �إىل حمافظ ذات خ�صائ�ص متماثلة مثل حمفظة قرو�ض العقارات،
وحمفظة القرو�ض ال�شخ�صية ،وحمفظة قرو�ض املركبات .وتقدر التدفقات النقدية املتوقعة لكل حمفظة قرو�ض اعتماد ًا على م�ؤ�شرات املحفظة
نف�سها مثل خ�سائر ال�سنوات املا�ضية ،والتغري في جودة االئتمان ،والت�أخر في دفع الفوائد والغرامات.
ت�سجل الزيادة �أو النق�صان في خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض في بيان الدخل .ويتم �إعدام القرو�ض عندما ال يكون هناك �أي احتمال واقعي
لتح�صيلها.
و) الذمم التجارية والذمم املدينة الأخرى
يتم احت�ساب الذمم التجارية ب�صورة �أولية بالقيمة العادلة ،وثم تقا�س بالقيمة املطف�أة ،خم�صوما منها خم�ص�ص االنخفا�ض .كما يتم احت�ساب
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة الأر�صدة امل�شكوك في حت�صيلها بعد مراجعة كل ر�صيد على حده.
ز) الب�ضاعة
قيمت الب�ضاعة ب�سعر التكلفة �أو بالقيمة املحققة �أيهما �أقل ،وقد مت حتديد تكلفة قطع الغيار مبوجب طريقة املتو�سط املوزون ،وبالن�سبة لل�سيارات
مت مبوجب �أ�س�س حمددة .ت�شتمل التكلفة على �سعر ال�شراء و�أجور ال�شحن ور�سوم اجلمارك و�أية م�صاريف �أخرى مرتبطة بال�شراء.
تقيم الأرا�ضي املعدة لغر�ض �إع��ادة البيع بالتكلفة �أو �صاف��ي القيمة املحققة �أيهما �أق��ل والتي يتم احت�سابها �سنوي ًا من قبل مثمنني خارجيني
متخ�ص�صني.
ح) عقارات ومعدات
االحت�ساب:
تظهر العقارات واملعدات بالتكلفة مطروح ًا منها اال�ستهالك الرتاكمي و�أي خ�سارة ناجتة عن انخفا�ض قيمة املوجودات.
تتم مراجعة القيمة الباقية للموجودات وعمرها االفرتا�ضي في تاريخ امليزانية العمومية ويتم تعديلها �إذا تطلب ذلك .يتم تعديل القيمة الدفرتية
ايل القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد �إذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات �أكرب من قيمتها القابلة لال�سرتداد املقدرة.

اال�ستهالك:
يحت�سب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت ح�سب العمر االفرتا�ضي لكل �أ�صل ،كم �أنه ال يتم احت�ساب ا�ستهالك على الأر�ض� .أما العمر االفرتا�ضي
املتوقع للأ�صول فهو ما يلي:
املباين
الأثاث واملعدات والرتكيبات
ال�سيارات

		 � 20 - 15سنة من تاريخ اال�شغال
		 � ٦ - ٣سنوات
		 � ٤سنوات

االنخفا�ض:
تقوم املجموعة بعمل تقييم في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد وجود دليل مو�ضوعي يثبت انخفا�ض في قيمة املوجودات ،و�إن وجد مثل هذا
الدليل يتم تقدير قيمتها القابلة لال�سرتداد .يتم احت�ساب اخل�سارة عندما تفوق القيمة الدفرتية القيمة القابلة لال�سرتداد.
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 .3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (يتبع)
ط) تكاليف االقرتا�ض
يتم ر�سملة الفوائد امل�ستحقة على قرو�ض البنوك املتعلقة ب�إن�شاء عقارات ومعدات حلني جتهيز هذه املوجودات لال�ستخدام املطلوب.
ي) ا�ستثمارات عقارية
تظهر اال�ستثمارات العقارية بالتكلفة مطروح ًا منها اال�ستهالك الرتاكمي وخم���ص�ص ملواجهة االنخفا�ض في قيمتها� ،إن وجد وال يحت�سب
اال�ستهالك على الأر�ض.
ك) العمالت الأجنبية
تدون املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالدينار البحريني والتي هي العملة الوظيفية للمجموعة ،وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ
�إجراء املعاملة .حتول املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية في تاريخ امليزانية العمومية �إىل الدينار البحريني ب�سعر ال�صرف ال�سائد
في ذلك التاريخ.
ل)	�أرباح امل�ساهمني ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
حتت�سب �أرباح امل�ساهمني ،ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �ضمن املطلوبات في الفرتة التي يتم فيها الإعالن عنهما.
م) االحتياطي القانوين وعالوة الإ�صدار
طبقا لأحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة ووفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية البحريني ل�سنة  ،2001يتم ا�ستقطاع حد �أدنى  %10من �صافي
الأرباح وحتويله �إىل االحتياطي القانوين حتى يبلغ هذا االحتياطي  % 50من ر�أ�س املال (وت�ستثنى من ذلك عالوة الإ�صدار) .اجلدير بالذكر �أن
االحتياطي غري قابل للتوزيع �إال في حاالت خا�صة ن�ص عليها القانون.
وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية البحريني ل�سنة  ،2001مت �إ�ضافة عالوة الإ�صدار البالغة � 4.282ألف دينار بحريني املح�صلة من طرح
جزء من �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام في �سنة � 1993إىل االحتياطي القانوين.
ن) االحتياطي العام
طبق ًا لأحكام النظام اال�سا�سي لل�شركة ومقرتحات جمل�س الإدارة يتم حتويل مبالغ حمددة �إىل االحتياطي العام.
�س)	�أ�سهم خزانة
يتم تخفي�ض حقوق امللكية بتكلفة �أ�سهم ال�شركة املعاد �شرائها وامل�صاريف املتعلقة بها وتظهر ك�أ�سهم م�سرتدة حتى يتم �إلغا�ؤها .وفي حالة بيعها
�أو �إعادة �إ�صدارها الحق ًا يتم احت�ساب الأرباح �أو اخل�سائر �ضمن حقوق امللكية.
ع) �ضرائب الدخـل
ال توجد �ضرائب دخل مفرو�ضة على ال�شركات في مملكة البحرين.
ف) الأدوات املالية امل�شتقة واحلماية
ت�ستخدم املجموعة عقود تغطية معدالت الفائدة ،وعقود مبادلة معدالت الفائدة ،وعقود اخليارات بغر�ض حماية التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
يتم بداية احت�ساب جميع �أدوات امل�شتقات املالية على �أ�سا�س القيمة العادلة من تاريخ �إبرام العقد ثم يعاد قيا�سها بالقيمة العادلة� .أما تَدَ رُّجُ التغريات
في القيم العادلة مل�شتقات الأدوات املالية امل�صنفة وامل�ؤهلة فهي تعمل كتغطية ملخاطر التدفق النقدي وي�ضاف كبند منف�صل في حقوق امللكية.
حتول الأرباح واخل�سائر غري املحققة واملح�سوبة �ضمن حقوق امللكية �إىل بيان الدخل املوحد في الوقت الذي يتم احت�ساب الإيرادات وامل�صروفات
التابعة للتغطية �ضمن بيان الدخل وت�صنف في بند الإيرادات وامل�صروفات التابعة للتغطية .حتت�سب الأرباح واخل�سائر غري املحققة على اجلزء
غري الفعال من �صفقات تغطية خماطر التدفق النقدي في بيان الدخل.
ال تقوم املجموعة ب�أن�شطة املتاجرة في امل�شتقات املالية ،ولكن ت�ستخدم املجموعة امل�شتقات املالية حلماية املوجودات �أو املطلوبات من خماطر
تغريات �أ�سعار العمالت الأجنبية .وفي حالة عدم انطباق �شروط حما�سبة احلماية ف�إن �أي ربح �أو خ�سارة على �أدوات احلماية ي�سجل في بيان
الدخل.
�ص) انخفا�ض القيمة
تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات في نهاية كل عام لتحديد دالئل انخفا�ض القيمة والتي �إن وجدت يتحدد مبوجبها تقدير قيمة املوجودات.
وحتت�سب خ�سائر انخفا�ض القيمة �إذا فاقت القيمة الدفرتية لأي �أ�صل من الأ�صول قيمتها التقديرية الناجتة عن حتديد االنخفا�ض ،وت�سجل هذه
اخل�سائر في بيان الدخل.
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ق) تكاليف املنافع الت�أمينية
ان حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية الأخرى اخلا�صة باملوظفين البحرينيني يتم تغطيتها ح�سب �أنظمة الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
والتي يتم مبوجبها حت�صيل ا�شرتاكات �شهرية من ال�شركة والعاملني على �أ�سا�س ن�سبة مئوية ثابتة من الرواتب� .أما فيما يخ�ص ا�شرتاك املجموعة
في هذه اخلطة ،متثل خطة معينة خا�ضعة للمعيار املحا�سبي الدويل  - 19حقوق املوظفين وت�سجل هذه اال�شرتاك��ات على بيان الدخل عند
ا�ستحقاقها.
ي�ستحق املوظفون الأجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة املدة مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لن�صو�ص قانون العمل البحريني بالقطاع الأهلي
ل�سنة  1976على �أ�سا�س مدة اخلدمة والرواتب والعالوات الأخرى .ويتم احت�ساب خم�ص�ص لهذه االلتزامات واحت�سابها على افرتا�ض �إنهاء
خدمات جميع املوظفين بتاريخ امليزانية العمومية .وميثل خم�ص�ص اال�ستحقاقات خطة ا�ستحقاق معينة خا�ضعة للمعيار املحا�سبي الدويل
 - 19حقوق املوظفين.
ر) القرو�ض لأجل وال�سندات
يتم ت�سجيل القرو�ض لأجل وال�سندات ذات الفوائد ب�صورة مبدئية على �أ�سا�س التكلفة ،خم�صوم ًا منها م�صروفات املعامالت.
�ش) النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد و�أر�صدة البنوك .مت بيان النقد وما في حكمه بعد خ�صم �أر�صدة ح�سابات ال�سحب على املك�شوف في بيان
التدفقات النقدية.
ت) العائد لكل �سهم
تقدم املجموعة معلومات عن الربح الأ�سا�سي حلاملي الأ�سهم العادية ،ويحت�سب ح�صة ال�سهم من الأرباح الأ�سا�سية بتق�سيم �صافي الربح �أو
اخل�سارة للفرتة العائد �إىل حملة الأ�سهم العادية لل�شركة على املعدل املوزون لعدد الأ�سهم العادية املتداولة خالل ال�سنة.
ث) تقارير القطاعات
القطاع هو جزء مميز من املجموعة يعمل على تزويد ال�سلع �أو اخلدمات (التمركز الإقطاعي) �أو تقدمي �سلع �أو خدمات في مناخ اقت�صادي معني
(التمركز اجلغرافي) والتي تكون معر�ضة ملخاطر ومنافع غري التي تتعر�ض لها القطاعات الأخرى .ال�صورة الأ�سا�سية للتقارير املالية ح�سب
القطاعات للمجموعة هو على �أ�سا�س قطاعات العمل املختلفة للمجموعة.
�	.4إدارة املخاطر املالية
�أ) املقدمة وامللخ�ص
تتعر�ض املجموعة للمخاطر نتيجة ا�ستخدام الأدوات املالية الآتية:
• خماطر االئتمان
• خماطر ال�سيولة
• خماطر ال�سوق
• خماطر الت�شغيل
يعر�ض هذا اجلزء املخاطر التي تتعر�ض لها املجموعة امل�شار �إليها �أعاله� ،إ�ضافة �إىل الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات التي تتخذها املجموعة
لقيا�س و�إدارة املخاطر.

�إطار �إدارة املخاطر
و�ضعت �سيا�سات �إدارة املخاطر باملجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجه املجموعة ،وذلك لو�ضع ال�ضوابط والأطر العامة املنا�سبة لل�سيطرة
عليها والتقيد بالأنظمة املقررة� .إن �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر تتم مراجعتها ب�شكل دوري بحيث تتما�شى مع ما يطر�أ من تغيريات في �أو�ضاع
ال�سوق وال�سلع واخلدمات املعرو�ضة.
وتتوىل جلنة التدقيق باملجموعة الإ�شراف على عملية متابعة االلتزام ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر ومراجعة كفاية �إطار �إدارة املخاطر.
وتقوم دائرة التدقيق الداخلي مب�ساعدة جلنة التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة في القيام بوظائفها املوكلة �إليها.
ب) خماطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان في عدم التزام �أحد �أطراف الأدوات املالية من الوفاء بالتزاماته ،الأمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف الآخر خ�سائر
مالية .فاملجموعة معر�ضة ملخاطر االئتمان ب�شكل �أ�سا�سي على القرو�ض.
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�	.4إدارة املخاطر املالية (يتبع)
ب .خماطر االئتمان (يتبع)
�إدارة خماطر االئتمان
�إطار �إدارة خماطر االئتمان للمجموعة يت�ضمن الآتي:
• و�ضع هيكل لل�صالحيات وحدود للم�صادقة على وجتديد الت�سهيالت االئتمانية؛
• مراجعة وتقييم تعر�ضات خماطر االئتمان وفقا لهيكل ال�صالحيات واحلدود قبل �أن تتم امل�صادقة على الت�سهيالت املعطاة للزبائن� .إن جتديد
ومراجعة الت�سهيالت خا�ضعة لإجراءات املراجعة ذاتها؛
• تنويع �أن�شطة الإقرا�ض؛
• مراجعة مدى االلتزام امل�ستمر بحدود التعر�ض للمخاطر املتعلقة بالأطراف ومراجعة احلدود وفقا ال�سرتاتيجية �إدارة املخاطر وتقلبات ال�سوق.
متنح كافة القرو�ض للأفراد وال�شركات على امل�ستوى املحلي .وتدار خماطر االئتمان على هذه القرو�ض بفاعلية وتراقب ب�صرامة وفق ًا ل�سيا�سات
و�إجراءات ائتمانية حمددة بعناية .ويتم تقييم اجلدارة االئتمانية لكل مقرت�ض قبل �إقرار الت�سهيالت و�إجراء مراجعة �شاملة لكل املعلومات
والتي تت�ضمن تقرير مركز االئتمان .كما �أن املجموعة ملزمة من قبل م�صرف البحرين املركزي بخ�صو�ص �سقف املقرت�ض الواحد .توجد هناك
�أي�ض ًا �إجراءات ملراجعة االئتمان لتحديد تعر�ضات املخاطر في مرحلة مبكرة ،والتي تتطلب مراقبة ومراجعة �أكرث تف�صيالً .كذلك توجد هناك
�إجراءات (مبا في ذلك اللجوء �إىل الإجراءات القانونية) ملراقبة خماطر ائتمان القرو�ض.

التعر�ض �إىل خماطر االئتمان
املجموعة غري معر�ضة لأي تركيز جوهري ملخاطر االئتمان الناجتة عن التعر�ضات للمخاطر من قبل مدين واحد �أو مدينني يحملون املوا�صفات
نف�سها كقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم والتي ميكن �أن تت�أثر بالتغيري في االقت�صاد �أو العوامل الأخرى.
تقوم دائرة التدقيق الداخلي ودائرة االلتزام ب�إجراء تدقيق دوري للوحدات التجارية وعمليات املجموعة االئتمانية.
وتقي�س املجموعة تعر�ضها ملخاطر االئتمان بالرجوع �إىل القيمة الدفرتية الإجمالية للموجودات املالية ناق�ص ًا املبالغ العادلة والفائدة املعلقة
وخ�سائر االنخفا�ض� ،إن وجدت .و�إن احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر ائتمان القرو�ض هي القيمة الدفرتية مطروح ًا منها الإي��رادات امل�ؤجلة
وخم�ص�ص االنخفا�ض.
ق ــرو�ض

2007

2006

القيمة الدفرتية

129.955

108.027

معر�ض للهبوط في القيمة ب�صورة فردية
�إجمايل املبلغ
فوائد معلقة
خم�ص�ص حمدد االنخفا�ض في القيمة
القيمة الدفرتية

مت�أخر وغري معر�ض للهبوط في القيمة
مت�أخر القل من  90يوم
خم�ص�ص �إجمايل لالنخفا�ض في القيمة
القيمة الدفرتية

غري مت�أخر وغري معر�ض للهبوط في القيمة
�إجمايل املبلغ
خم�ص�ص �إجمايل لالنخفا�ض في القيمة
القيمة الدفرتية

القيمة الدفرتية
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3.747
()270
()1.845
1.632
3.081
()530
2.551
126.665
()893
125.772
129.955

3.949
()256
()2.055
1.638
3.069
()494
2.575
104.173
()359
103.814
108.027

اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املالية املنتهية في  31دي�سمرب 2007

�	.4إدارة املخاطر املالية (يتبع)
ب .خماطر االئتمان (يتبع)
قرو�ض منخف�ضة القيمة
القرو�ض املنخف�ضة القيمة هي املوجودات املالية التي حتددها املجموعة ب�أنها غري قادرة على حت�صيل كل القرو�ض و الفوائد وفق ًا لل�شروط
التعاقدية للعقود.

خم�ص�ص االنخفا�ض في القيمة
تقوم املجموعة بعمل خم�ص�ص خل�سائر االنخفا�ض في القيمة والذي ميثل تقدير اخل�سائر املتكبدة ملحفظة القرو�ض املمنوحة .اجلزء الرئي�سي
من هذا املخ�ص�ص حمدد خل�سائر معينة ومتعلق لتعر�ضات كبرية ب�صورة فردية و خم�ص�ص خ�سائر كلي �أن�شئ ملجموعة من املوجودات حتمل
اخل�صائ�ص نف�سها بخ�صو�ص اخل�سائر املتكبدة والتي مل يتم حتديدها وخا�ضعة للتقيم الفردي لالنخفا�ض في القيمة.
�سيا�سة ال�شطب
تقوم املجموعة ب�شطب القرو�ض املمنوحة (و�أية خم�ص�صات خ�سائر لالنخفا�ض في القيمة) عندما تكون غري قابلة للتح�صيل.
ال�ضمان
توجد لدى املجموعة �ضمانات في مقابل القرو�ض وفي �شكل ح�ص�ص في العقارات مع االحتفاظ بوثائق امللكية وامللكية امل�شرتكة لل�سيارات� ،إ�ضافة
اىل ال�شيكات امل�ؤجلة وال�ضمانات ال�شخ�صية.
كاف وبحد معقول
تقدر الإدارة القيمة العادلة لل�ضمانات والتعزيزات الأخرى املوجودة في مقابل القرو�ض املنخف�ضة في القيمة ب�شكل فردي ٍ
لتغطية قيمة القر�ض في تاريخ امليزانية العمومية .كما تراقب املجموعة متركز خماطر االئتمان ح�سب نوع املنتج.

متركز خماطر االئتمان
متنح كافة القرو�ض ملقرت�ضني مقيمني في مملكة البحرين ،ومتركز خماطر االئتمان للقرو�ض في تاريخ �إعداد امليزانية العمومية عبارة عن
 %100قرو�ض �شخ�صية ،منها  %95ملواطنني بحرينيني.
خماطر الت�سوية
من املمكن �أن تتعر�ض �أن�شطة ال�شركة للخطر عند ت�سوية ال�صفقات واملعامالت .حيث �أن خطر الت�سوية هو عبارة عن خطر اخل�سارة ناجت عن
تخلف الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته لت�سليم املال وال�سندات �أو موجودات �أخرى كما مت االتفاق عليه.
خماطر االئتمان املتعلقة بامل�شتقات
خماطر االئتمان املتعلقة مب�شتقات الأدوات املالية تنتج عن احتمال تخلف �أحد الأطراف عن التزاماته التعاقدية حمددة بالقيمة ال�سوقية
الإيجابية للأدوات في �صالح املجموعة واملوجودة �ضمن املوجودات الأخرى .وت�سمى القيمة ال�سوقية الإيجابية �أي�ض ًا (“قيمة اال�ستبدال”)
حيث �أنها تقدر بالتكلفة لتبديل ال�صفقات مبعدل ال�سوق احلايل في حالة عجز الطرف الآخر .علم ًا ب�أن العقود امل�شتقة للمجموعة �أبرمت مع
م�ؤ�س�سات مالية �أخرى.
خماطر االئتمان املتعلقة بالذمم املدينة
خماطر االئتمان املتعلقة بالذمم املدينة تنتج عن �إمكانية تخلف �أحد الأطراف عن دفع م�ستحقاتها .وقد و�ضعت املجموعة هيك ًال لل�صالحيات
وحدود ًا للم�صادقة على الت�سهيالت االئتمانية وجتديدها.
ج) خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة املجموعة في احل�صول على الأموال الالزمة ل�سداد التزاماتها املالية عند حلول �أجلها .خماطر
ال�سيولة قد تنتج ب�سبب معوقات ال�سوق �أو انخفا�ض ت�صنيف االئتمان والتي قد ت�ؤدي �إىل نفاذ م�صادر متويلية حمددة ب�صورة مبا�شرة.

�إدارة خماطر ال�سيولة
تهدف طريقة املجموعة في �إدارة ال�سيولة �إىل الت�أكد من توافر م�صادر التمويل و مراقبة ال�سيولة عن قرب للت�أكد من كفاية التمويل.
التعر�ضات �إىل خماطر ال�سيولة
�صافي املوجودات ال�سائلة هو �أحد املقايي�س امل�ستخدمة من قبل املجموعة لقيا�س خطر ال�سيولة .و هو عبارة عن جمموع املوجودات ح�سب
اال�ستحقاق مقابل جمموع املطلوبات ح�سب اال�ستحقاق.
تفا�صيل �صافي املوجودات ال�سائلة ملخ�ص في اجلدول �أدناه ح�سب اال�ستحقاق ا�ستناد ًا �إىل ترتيبات ال�سداد التعاقدية� .إن اال�ستحقاقات التعاقدية
للموجودات واملطلوبات مت حتديدها على �أ�سا�س الفرتة املتبقية في تاريخ امليزانية العمومية �إىل تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي .تفا�صيل اال�ستحقاق
يتم مراقبتها من قبل الإدارة للت�أكد من وجود ال�سيولة الكافية.
�شـركـة البحــريــن للت�سـه ـيـالت التــجاريــة �ش.م.ب الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧
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اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املالية املنتهية في  31دي�سمرب 2007
ب�آالف الدنانري البحرينية

�	.4إدارة املخاطر املالية (يتبع)
ج) خماطر ال�سيولة (يتبع)
تفا�صيل اال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات املالية كما في  31دي�سمرب  2007هي كالتايل:

في  31دي�سمرب
املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض
ذمم جتارية مدينة و�أخرى
املطلوبات
�سحب على املك�شوف
ذمم جتارية دائنة و�أخرى
قرو�ض لأجل
�سندات دين

خالل �سنة

�سنة �إىل � 5سنوات
2006
2007

2007

2006

2.379
47.791
5.580
55.750

- 1.484
77.723 43.376
- 4.756
77.723 49.616

- 3.619
3.330
- 15.596 25.188
6.351 22.666 78.576
19.890
26.241 41.881 107.094

�أكرث من � 5سنوات
2006
2007

2007

املجموع

2006

4.441 59.988
4.441 59.988

4.663
4.663

1.484
2.379
108.027 129.955
4.756
5.580
114.267 137.914

- 46.465
- 19.857
- 66.322

-

3.619
3.330
15.596 25.188
69.131 84.927
19.857 19.890
108.203 133.335

الفوائد امل�ستحقة ح�سب اال�ستحقاقات التعاقدية للقرو�ض طويلة الأجل هي  1.428دينار بحريني تقريب ًا م�ستحقة خالل �سنة .تفا�صيل اال�ستحقاق
م�ستندة �إىل ترتيبات الت�سديدات التعاقدية والتي ال ت�أخذ في االعتبار ممار�سة ال�شركة جتديد قرو�ض لأجل عند ا�ستحقاقها باالعتماد على
ال�سيولة املتوفرة .كان لدى ال�شركة في  31دي�سمرب  2007ت�سهيل قر�ض م�شرتك بقيمة  75مليون دوالر �أمريكي ( 28.28مليون دينار بحريني)
ي�ستحق خالل خم�س �سنوات ومت �سحبه في يناير .2008
د) خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خطر التغري في �إيراد �أو قيمة الأدوات املالية للمجموعة �أو االثنني مع ًا نتيجة للتغري في �أ�سعار ال�سوق كمعدل الفائدة.

�إدارة خماطر ال�سوق
تتم مراقبة خماطر ال�سوق ب�صورة دقيقة من قبل ق�سم �إدارة املخاطر وترفع تقارير �إىل جلنة الأ�صول واخل�صوم (�ألكو) وجمل�س الإدارة.
خماطر معدل الفائدة
خماطر معدل الفائدة هو خطر ت�أثر �إي��رادات املجموعة نتيجة لتغري معدل الفائدة .تعر�ضات املجموعة ملعدل الفائدة ناجتة من املوجودات
واملطلوبات املعر�ضة للفائدة مثل �أر�صدة لدى البنوك والقرو�ض و�سحوبات على املك�شوف وال�سندات والقرو�ض لأجل.
يلخ�ص اجلدول التايل �أدناه توزيع الأدوات املالية على جمموعات معدل الفائدة:

في  31دي�سمرب

2007

املوجودات

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض
ذمم جتارية مدينة و�أخرى

املطلوبات

�سحب على املك�شوف
ذمم جتارية دائنة و�أخرى
قرو�ض لأجل
�سندات دين
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معدل ثابت
2006
-

2007

- 107.893 129.803
- 107.893 129.803
-

-
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معدل عائم
2006
-

2007

بدون فوائد

2.379
152
5.580
8.111

- 3.619
3.330
25.188
- 69.131 84.927
- 19.857 19.890
25.188 92.607 108.147

2006

1.484
134
4.756
6.374
15.596
15.596

2007

املجموع

2006

1.484
2.379
108.027 129.955
4.756
5.580
114.267 137.914
3.619
3.330
15.596 25.188
69.131 84.927
19.857 19.890
108.203 133.335

اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املالية املنتهية في  31دي�سمرب 2007

�	.4إدارة املخاطر املالية (يتبع)
د) خماطر ال�سوق (يتبع)
�إن معظم قرو�ض املجموعة التي ت�سدد مبوجب �أق���ساط حتمل معدل فائدة ثابت (�إال �أن ال�شركة حتتفظ بحقها ،وفق ًا ل�شروط االتفاقية مع
العمالء ،في تعديل معدل الفائدة مبوجب �إخطار ي�سلم للعميل قبل �شهر واحد) في حني �أن قرو�ض البنوك ق�صرية الأجل وال�سندات امل�صدرة
حتمل معدالت فائدة عائمة .لإدارة هذه املخاطر قامت ال�شركة بالدخول في عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة وحتدد �سقف االقرتا�ض لتجنب تقلبات
�أ�سعار الفائدة .بلغت خماطر معدل الفائدة املتعلقة بقرو�ض الأجل والتي مت تغطيتها كما في  31دي�سمرب  2007مبلغ ًا وقدره  220مليون دوالر
�أمريكي ( 82.94مليون دينار بحريني) ( 30 :2006مليون دوالر �أمريكي؛  11.31مليون دينار بحريني) .املجموعة ال تدخل في الأدوات املالية
امل�شتقة �إال لأغرا�ض احلماية االقت�صادية.
اجلزء غري املغطى من القرو�ض ذو معدل فائدة عائم لها ح�سا�سية �إىل تغريات معدل الفائدة� .إن التغري في معدل الفائدة العائم للأداة املالية
بواقع  100نقطة �سوف يزيد ( /بنق�ص) �صافي الأرباح بواقع  220دينار بحريني كما في  31دي�سمرب .2007

خماطر �سعر العملة
خماطر العملة هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تغري معدل �سعر ال�صرف ،وتن�ش�أ ب�سبب �أدوات مالية مقيمة بالعمالت الأجنبية.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر �صرف العملة على م�شرتياتها وقرو�ضها بالني الياباين .ت�ستخدم املجموعة خيارات �أ�سعار ال�صرف لتغطية خماطر
�سعر ال�صرف على مطلوباتها ق�صرية الأجل امل�سجلة بالني الياباين .القيمة الإ�سمية للخيار كما في  31دي�سمرب  2007مبلغ  673دينار بحريني
( 2.390 : 2006دينار بحريني).
هـ) خماطر الت�شغيل
خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�سائر املبا�شرة وغري املبا�شرة الناجمة عن العديد من الأ�سباب املتعلقة بعمليات ال�شركة ،و�أفرادها والتكنولوجيا
ومن العوامل اخلارجية غري االئتمان وال�سوق وال�سيولة مثل تلك الناجتة عن املتطلبات القانونية واملعايري املعرتف بها في �سلوك ال�شركات.
خماطر الت�شغيل تنتج عن كل عمليات املجموعة وتواجه من قبل كل ال�شركات التجارية .هدف املجموعة هو �إدارة خماطر ال�شتغيل ملوازنة جتنب
اخل�سائر املالية والتلفيات و�سمعة املجموعة مع فعالية التكلفة وجتنب �سيا�سات الرقابة التي حتد من الإيداع.
املجموعة �أن�ش�أت �إطار من الأنظمة وال�سيا�سات لتحديد وتقييم و�ضبط و�إدارة املخاطر .ق�سم �إدارة املخاطر للمجموعة يوظف �أنظمة و�سيا�سات
داخلية وا�ضحة للتقليل من احتمال �أي خ�سائر ت�شغيلية .اخلطر يتم احلد منه عن طريق الت�أمني عندما يكون منا�سباً.
و)	�إدارة ر�أ�س املـ ــال
�إن �سيا�سة املجموعة تتمثل في املحافظة على قاعدة ر�أ�س مال قوية من �أجل املحافظة على ثقة امل�ستثمرين والدائنني وال�سوق وتكون مالئمة للتطور
امل�ستقبلي لعمليات املجموعة .مت االلتزام مبتطلبات م�صرف البحرين املركزي اخلا�صة مبالئمة ر�أ�س املال على مدار ال�سنة .ويحدد ترخي�ص
ال�شركات املالية التقليدية املمنوح من قبل م�صرف البحرين املركزي معدالت االقرتا�ض مبقدار  5مرات من ر�أ�س مال ال�شركة واالحتياطي
(حقوق امل�ساهمني) ،وهو كما يف  31دي�سمرب  2007مبعدل ()3.0 :2006 - 3.4 :2007
 .5ا�ستخدام التقديرات واالجتهادات
يتطلب �إعداد البيانات املالية ح�سب املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية �أن ت�ضع الإدارة بع�ض التقديرات ،التوقعات والفر�ضيات مما ي�ؤثر على
عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وعلى املبالغ املبينة في البيانات املالية.

امل�صادر الأ�سا�سية لتقديرات املخاطر غري القطعية:
�أ .انخفا�ض قيمة القرو�ض
طريقة تقييم اخل�سائر م�شروحة في �إي�ضاح ( 3ج) .تقيم املجموعة القرو�ض ب�شكل م�ستمر وجتري مراجعة �شاملة ب�صورة �شهرية لتقييم
مدى احلاجة �إىل عمل خم�ص�ص للخ�سائر وت�سجيله في بيان الدخل .ولتحديد مقدار خ�سائر االنخفا�ض في القيمة يتطلب اجتهادات كبرية
من قبل الإدارة لتقدير مبالغ وتواقيت التدفقات امل�ستقبلية .ولعمل هذه التقديرات تقوم الإدارة باتخاذ قرارات حول الو�ضع املايل للطرف
الآخر وطرق الدفع والقيمة القابلة للتحقيق لل�ضمانات املتوفرة� .إن هذه التقديرات مبنية على افرتا�ضات لعدة عوامل وتتطلب �أحكام و�أنها
غري حمددة النتائج و�أن النتائج الفعلية قد تختلف بامل�ستقبل عن تلك اخل�سائر التي مت ت�سجيلها.
ب .خ�سائر االنخفا�ض اجلمعي للقرو�ض
بالإ�ضافة �إىل خم�ص�ص انخفا�ض القيمة والذي يتم �إن�شا�ؤه مقابل املوجودات املنخف�ضة تقوم املجموعة بعمل خم�ص�ص عام لالنخفا�ض
في القيمة ملحافظ القرو�ض التي تت�شابه في نف�س اخل�صائ�ص االقت�صادية والتي يتم حتديها على �أنها منخف�ضة القيمة .ولتحديد
احلاجة �إىل خم�ص�ص عام تو�ضع الإدارة في عني االعتبار التمركز وفجوة االئتمان وحجم املحفظة والعوامل االقت�صادية .ولتقدير حجم
املخ�ص�ص املطلوب يتم عمل افرتا�ضات لتعريف املخاطر امل�صاحبة و�ضعها في منوذج وحتديد املدخالت بنا ًء على الو�ضع االقت�صادي
احلايل وامل�ستقبلي.
�شـركـة البحــريــن للت�سـه ـيـالت التــجاريــة �ش.م.ب الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧
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اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املالية املنتهية في  31دي�سمرب 2007
ب�آالف الدنانري البحرينية

 .5ا�ستخدام التقديرات واالجتهادات (يتبع)
ج .االلتزامات الطارئة الناجتة عن االدعاءات القانونية
نظر ًا لطبيعة عملها ،ف�إن املجموعة قد تدخل في منازعات ق�ضائية من خالل �أعمالها االعتيادية .يتم عمل خم�ص�ص ملقابلة االلتزامات
الطارئة من االدعاءات القانونية بنا ًء على احتمالية تدفق املوارد االقت�صادية للخارج ومدى �صحة هذه التقديرات� .إن هذه لأمور خا�ضعة
للعديد من العوامل غري املحددة و�أن نتائج كل مو�ضوع ال ميكن التنبوء به ب�صورة �صحيحة.
 .6القيمة العادلة للأدوات املالية
مت �إعـداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا لقاعدة التكلفة التاريخية ما عدا الأدوات املالية امل�شتقة والتي ت�سجل بالقيمة العادلة� .إن القيمة العادلة
متثل املبلغ الذي ميكن مبادلة �أي �أ�صل �أو �سداد �أي التزام به بني طرفين راغبني وملمني بتفا�صيل املعاملة على �أ�س�س جتارية.
�إن �أ�سا�س الت�سجيل بالقيم العادلة هو الت�سليم �أن فر�ضية ا�ستمرارية املن�ش�أة التجارية قائمة دون �أن يكون هناك نية �أو حاجة للت�صفية،
�أو التخفي�ض اجلوهري في الن�شاط الت�شغيلي.
�إن القرو�ض التي يتم �سدادها على الأق�ساط والتي ت�شكل في معظمها قرو�ض ذات فائدة ثابتة ،هي �ضمن املدى العادي ملعدالت ال�سوق ال�سائدة
بتاريخ امليزانية العمومية وبالتايل ف�إن قيمها العادلة تعترب م�ساوية تقريب ًا للقيم الدفرتية .تقدر القيمة العادلة لعقود الأدوات املالية امل�شتقة
وغري املتداولة بالقيمة التي تدفعها املجموعة �أو ت�ستلمها لو �أنها قررت اخلروج من هذه العقود في تاريخ امليزانية العمومية مع الأخذ في االعتبار
�أو�ضاع ال�سوق احلالية والقدرة االئتمانية للطرف املقابل .القيم العادلة جلميع الأدوات املالية الأخرى ت�ساوي تقريب ًا قيمها الدفرتية وذلك �أما
لكونها ق�صرية الأجل �أو ذات معدل فائدة متغري.
 .7قرو�ض ممنوحة

في  31دي�سمرب

2007

2006

129.955

108.027

ترتاوح �أ�سعار الفائدة الفعلية للقرو�ض بني � %11.9 - %9.25سنوي ًا (� 11.9 -%9.75 :2006سنوياً).

خم�ص�ص انخفا�ض القيمة

في  1يناير
�صافي املحمل على بيان الدخل
قرو�ض ممنوحة مت �شطبها

في  31دي�سمرب

2.908
1.204
()844
3.268

2.953
729
()774
2.908

 .8القرو�ض املتعرثة

في  31دي�سمرب

2007

2006

3.219

3.786

القرو�ض املتعرثة هي تلك القرو�ض التي يت�أخر دفع مبالغها امل�ستحقة �أو الفوائد املتعلقة بها لفرتة  90يوم ًا �أو �أكرث .وح�سب تعليمات م�صرف
البحرين املركزي ال يتم احت�ساب الفوائد على القرو�ض املتعرثة �إال بعد ا�ستالم هذه الفوائد .ولي�س لهذه ال�سيا�سة �أي ت�أثري جوهري على �صافي ربح
املجموعة.
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اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املالية املنتهية في  31دي�سمرب 2007

ب�آالف الدنانري البحرينية

 .9ب�ضاعة
ال�سيارات وقطع الغيار
ال�سيارات بعد خ�صم املخ�ص�ص
قطع الغيار بعد خ�صم املخ�ص�ص
�أرا�ضي خم�ص�صة لإعادة البيع (�إي�ضاح )14

في  31دي�سمرب

2007

2006

21.123
1.887
23.010
23.010

15.501
2.058
17.559
779
18.338

 .10عقارات ومعدات
الأرا�ضي
واملباين

التكلفة

في ١يناير
اال�ضافات
اال�ستبعادات
في  31دي�سمرب

الأثاث
واملعدات

والرتكيبات

ال�سيارات

املجموع
2007

املجموع
2006

9.899
759
10.658

2.192
446
()324
2.314

3.102
1.829
()1.363
3.568

15.193
3.034
()1.687
16.540

13.767
2.871
()1.602
15.036

في ١يناير
ا�ستهالك ال�سنة
اال�ستبعادات
في  31دي�سمرب

2.050
350
2.400

1.423
353
()323
1.453

931
873
()607
1.197

4.404
1.576
()930
5.050

3.443
1.333
()529
4.247

�صافي القيمة الدفرتية
في  31دي�سمرب 2007

8.258

861

2.371

11.490

في  31دي�سمرب 2006

7.849

769

2.171

اال�ستهالكات

10.789

تكلفة الأ�صول الثابتة امل�ستهلكة بالكامل ولكن مازالت في اخلدمة في  31دي�سمرب  2007كانت  1.667دينار بحريني ( 1.189 :2006دينار
بحريني).
 .11القرو�ض لأجل
2006
2007
قرو�ض ت�ستحق خالل �سنة واحدة
22.666
78.576
قرو�ض ت�ستحق بعد �سنة واحدة
46.465
6.351
69.131
84.927
ترتبط القرو�ض لأجل مبعدالت فائدة عائمة وخا�ضعة للتغيري ب�صورة ربع �سنوية �أو ن�صف �سنوية .كان املعدل الفعلي على القرو�ض لأجل مت�ضمن ًا ت�أثري
عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة � %5.20سنوي ًا (�إي�ضاح رقم � %5.89 : 2006( )4سنوياً).
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اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املالية املنتهية في  31دي�سمرب 2007
ب�آالف الدنانري البحرينية

� .12سندات دين

2007
20.000
()110
19.890

القيمة الإ�سمية
ناق�ص ًا  :م�صاريف �إ�صدار غري مطف�أة

2006
20.000
()143
19.857

�أ�صدرت ال�شركة بتاريخ  15يونيو  2005عدد � 100.000سند ًا بقيمة �إ�سمية قدرها  100دينار بحريني لل�سند الواحد.
ان ال�شروط الرئي�سية لهذه ال�سندات هي كما يلي:
خم�س �سنوات
املــدة:
� %0.85أعلى من �سعر الفائدة املح�سوبة على الودائع بالدينار البحريني ملدة �ستة �شهور بني البنوك ( )BIBORوبحد
معدل الفائدة:
�أدنى  %2.5في ال�سنة .تدفع الفائدة في نهاية كل �ستة �شهور من تاريخ الإ�صدار.
بدون �ضمانات
ال�ضمانات:
 15يونيو 2010
تاريخ اال�ستحقاق:
كما �أ�صدرت ال�شركة بتاريخ  19يونيو  2006عدد � 100.000سند ًا بقيمة ا�سمية قدرها  100دينار بحريني لل�سند الواحد.
�إن ال�شروط الرئي�سية لهذه ال�سندات هي كما يلي:
خم�س �سنوات
املــدة:
� %0.95أعلى من �سعر الفائدة املح�سوبة على الودائع بالدينار البحريني ملدة �ستة �شهور بني البنوك ( )BIBORوبحد
معدل الفائدة:
�أدنى % 3في ال�سنة .تدفع الفائدة في نهاية كل �ستة �شهور من تاريخ الإ�صدار.
بدون �ضمانات
ال�ضمانات:
 19يونيو 2011
تاريخ اال�ستحقاق:
 .13ر�أ�س املـ ــال
ر�أ�س املال امل�صرح به
� )500.000.000 :2006( 500.000.000سهم بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم
�أ�سهم م�صدرة ومدفوعة بالكامل
في  1يناير� )100.000.000 :2006( 110.000.000 :سهم بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم
�أ�سهم منحة خالل ال�سنة ال �شيء ( 10.000.000 : 2006لل�سهم)
في  31دي�سمرب � )110.000.000 :2006(110.000.000 :سهم بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم
�أ�سهم خزانة � 1.268.300سهم (� 1.268.300 :2006سهم)

2007
50.000

2006
50.000

11.000
11.000
171

10.000
1.000
11.000
171

معلومات �إ�ضافية عن توزيع الأ�سهم
�أ)	�أ�سم���اء وج��ن���سي��ات امل���ساه��م�ين الرئي�سيني وع��دد الأ�سه���م اململوكة وال��ت��ي يتملكون فيها ح���صة بن�سبة � %5أو �أك�ثر م��ن الأ�سه���م ال����صادرة
واملدفوعة بالكامل:

اجلن�سية
البحرين
بنك البحرين والكويت
البحرين
الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد
البحرين
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
البحرين
بنك البحرين الوطني
ب) تدرج جميع �أ�سهم ال�شركة حتت فئة واحدة ،وجميع امل�ساهمني مت�ساوين في حقوق الت�صويت.
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عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية%

22.275.000
15.837.175
13.033.620
11.531.194

%20.25
%14.40
%11.85
%10.48

اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املالية املنتهية في  31دي�سمرب 2007

ب�آالف الدنانري البحرينية

 .13ر�أ�س املـ ــال (يتبع)
معلومات �إ�ضافية عن توزيع الأ�سهم
ج) جدول توزيع الأ�سهم ح�سب عدد امل�ساهمني ون�سبة متلكهم كما يلي:

الفئـ ــة

*

�أقل من %1
� %1إىل �أقل من **%5
� %5إىل �أقل من %10
� %10إىل �أقل من %20
� %20إىل �أقل من %50

املجموع

عدد الأ�سهم

 %من جمموع
عدد الأ�سهم
عدد امل�ساهمني ال�صادرة

1.265 28.869.789
8 **18.453.222
3 40.401.989
1 22.275.000
1.277 110.000.000

%26.24
%16.78
%36.73
%20.25
%100.00

* تبني كن�سبة من الأ�سهم ال�صادرة واملدفوعة بالكامل من قبل امل�ساهمني
** تت�ضمن � 1.268.300أ�سهم خزانة
�	.14إجمايل ربح الن�شاط العقاري
�إجمايل ربح الن�شاط العقاري ميثل ربح بيع �أر�ض م�سجلة كب�ضاعة.
�	.15إيرادات متويل ( /م�صروفات) اخرى
م�صاريف مالية اخرى
�أرباح حتويالت اجنبية
�إيرادات فوائد

2007

2006

()246
254
11
19

()349
153
11
()185

 .16توزيع املوجودات واملطلوبات
ترتكز جميع موجودات ومطلوبات املجموعة داخل البحرين .كما ال ترتكز موجودات ومطلوبات ال�شركة وال�شركات التابعة لها في قطاع اقت�صادي
معني.
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ب�آالف الدنانري البحرينية

 .17نتائج الأق�سام
في  31دي�سمرب

متويل الأفراد
2006
2007

2007

2006

2007

2006

2007

�إيراد الت�شغيل
م�صروفات الت�شغيل
�صافي �أرباح ال�سنة

1.062 4.729 6.792 6.527 7.907
()177( )2.890( )3.497( )2.571( )3.467
885 1.839 3.295 3.956 4.440

59
()178
()119

712
()155
557

539
()129
410

11.854 16.473
()5.768( )7.296
6.086 9.177

13
-

142
-

31
-

1.484 2.379
108.027 129.955
4.756 5.580

2007

ال�سيارات

الأ�صول (املطلوبات)
نقد و�أر�صدة في البنوك
قرو�ض ممنوحة
ذمم جتارية مدينة و�أخرى

46
2.090
142
- 108.027 129.955
5.580
-

�أر�صدة ال�شركات التابعة
ب�ضاعة
ا�ستثمارات عقارية
عقارات ومعدات
�أ�صول �أخرى

()6.247( )3.552
1.428 1.448
69
28

�سحب على املك�شوف
ذمم جتارية دائنة و�أخرى
قرو�ض لأجل
�سندات دين

()356( )650
()4.861( )7.922
()61.513( )77.738
()19.857( )19.890

حقوق امللكية
م�صروفات ر�أ�سمالية
ا�ستهالكات

()16.736( )21.821
1.075
130
92
95

1.685
23.010
10.042
()2.680
()17.266
()7.189
()15.272
2.904
1.481

2006

العقارات

1.394
4.756

5
-

599
17.559
9.361
-

72 4.123 1.795
779
1.416
()214( )6.331( )1.800
-

()3.263
()10.735
()7.618
()12.053
1.796
1.241

الت�أمني

املجموع

- 1.525
23.010
11.490
28
()3.330
()25.188
()84.927
()19.890
()39.107( )1.556
3.034
1.576

2006

18.338
1.416
10.789
69
()3.619
()15.596
()69.131
()19.857
()36.676
2.871
1.333

 .18املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة والزميلة
املعامالت التجارية مع الأطراف �أو املوردين اخلا�ضعني ل�سيطرة �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة تتم وفقا لل�شروط التجارية املعتادة .تعترب ال�شركة
�شركة زميلة لبنك البحرين والكويت الذي ميلك  % 20.25من ر�أ�س املال .املبالغ امل�ستحقة لبنك البحرين والكويت كما في  31دي�سمرب 2007
هي  11.640دينار بحريني ( 4.194 :2006دينار بحريني) قرو�ض لأجل و  652دينار بحريني ( 356 : 2006دينار بحريني) ح�سابات �سحب على
املك�شوف .الفوائد املدفوعة لبنك البحرين والكويت خالل ال�سنة بوا�سطة املجموعة بلغت  184دينار بحريني ( 256 : 2006دينار بحريني).
املبالغ امل�ستحقة لبنك البحرين الوطني كما في  31دي�سمرب  2007هي  5.584دينار بحريني ( 5.048 : 2006دينار بحريني) قرو�ض لأجل
و 46دينار بحريني ( 24 :2006دينار بحريني) ح�سابات �سحب على املك�شوف .الفوائد املدفوعة لبنك البحرين الوطني خالل ال�سنة بوا�سطة
املجموعة بلغت  210دينار بحريني ( 348 :2006دينار بحريني).
املعامالت مع �أع�ضاء الإدارة العليا
�أع�ضاء الإدارة العليا هم الأ�شخا�ص الذين لهم ال�صالحيات وامل�سئوليات للتخطيط والتوجيه ومراقبة �أعمال املجموعة .يت�ألف طاقم الإدارة
العليا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والرئي�س التنفيذي ،ورئي�س ال�شئون املالية ،واملدراء العامون .وقد بلغت مكاف�آتهم ق�صرية الأجل مبلغ  829دينار
بحريني ( 672 :2006دينار بحريني) ،كما بلغت خم�ص�صات نهاية اخلدمة  69دينار بحريني ( 64 :2006دينار بحريني) .املكاف�آت ق�صرية
الأجل تت�ضمن  180دينار بحريني ( 180 : 2006دينار بحريني) لأتعاب الأع�ضاء والتي مت املوافقة عليها من قبل امل�ساهمني و 66دينار بحريني
( 65 : 2006دينار بحريني) لأتعاب ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة .تت�ضمن القرو�ض مبلغ  52دينار بحريني ( 47 :2006دينار بحريني) م�ستحق
على �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 .19تكاليف املنافع الت�أمينية
بلغت م�ساهمات املجموعة في اال�شرتاكات اخلا�صة باملوظفين البحرينيني �سنة  2007مبلغ  378دينار بحريني ( 230 :2006دينار بحريني).
بلغ خم�ص�ص تكاليف املنافع الت�أمينية املتعلقة باملوظفين الأجانب في  31دي�سمرب  2007مبلغ  613دينار بحريني ( 477 :2006دينار بحريني)
وكان عدد موظفي املجمـوعة  587موظف ًا في  31دي�سمرب  511 : 2006( 2007موظفاً).

42

�شـركـة البحــريــن للت�سـه ـيـالت التــجاريــة �ش.م.ب الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧

اي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املالية املنتهية في  31دي�سمرب 2007

ب�آالف الدنانري البحرينية

 .20العائد على ال�سهم
مت احت�ساب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم �إىل �صافي ربح ال�سنة املتاح للم�ساهمني على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم امل�صدرة خالل ال�سنة بعد
ا�ستبعاد املتو�سط املوزون لأ�سهم اخلزانة كما يلي:

2007

2006

�صافي الربح املتاح للم�ساهمني
الأ�سهم االعتيادية املتداولة اخلا�صة بامل�ساهمني العاديني
98.847.000 108.731.700
(مطروح منها �أ�سهم اخلزانة) في  1يناير
ت�أثري �أ�سهم املنحة ال�صادرة خالل ال�سنة 2006
9.884.700
عدد الأ�سهم في  31دي�سمرب
108.731.700 108.731.700
العائد على ال�سهم الواحد
 56فل�س
 84فل�س
مل يتم عر�ض العائد املخف�ض على ال�سهم وذلك لعدم �إ�صدار ال�شركة �أية �أدوات مالية قابلة للتحويل لأ�سهم عادية وت�ؤدي �إىل تخفي�ض العائد
على ال�سهم.

9.177

6.086

 .21االلتزامات واملطلوبات الطارئة
يوجد لدى املجموعة اعتمادات م�ستندية مفتوحة خالل العمل االعتيادي واملبالغ غري امل�ستخدمة كانت  5.092دينار ( 2.771 :2006دينار
بحريني) خا�صة بال�شركة الوطنية لل�سيارات.
 .22معايري وتفا�سري �إعداد التقارير املالية الدولية التي مل تطبق حتى الآن
مت خالل ال�سنة �إ�صدار معايري جديدة  /معدلة لإع��داد التقارير املالية الدولية والتف�سريات التابعة لها ،والتي �سوف تطبق اعتبار ًا من
يناير :2008
-

معيار املحا�سبة الدويل ( - )1عر�ض البيانات املالية (�ساري املفعول لل�سنة املالية من �أو بعد  1يناير .)2009
معيار املحا�سبة الدويل ( - )23تكاليف االقرتا�ض (�ساري املفعول لل�سنة املالية من �أو بعد  1يناير .)2009
املعيار الدويل لإعداد التقارير (� - )8أن�شطة القطاعات (�ساري املفعول لل�سنة املالية من �أو بعد  1يناير .)2009
تف�سري جلنة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ( -)11املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية ( - )2املجموعة ومعامالت �أ�سهم اخلزانة
(�ساري املفعول لل�سنة املالية من �أو بعد  1مار�س .)2008

لي�س من املتوقع عند تطبيق هذه املعايري والتف�سريات �أن يكون هناك ت�أثري جوهري على امليزانية العمومية املوحدة وبيان الدخل املوحد.
 .23التخ�صي�صات املقرتحة
اق�ترح اع���ضاء جمل�س الإدارة التخ�صي�صات التالية لعام  .2007تخ�ضع هذة التخ�صي�صات ملوافقة امل�ساهمني في اجتماع اجلمعية
العمومية ال�سنوي:
�أرباح مقرتح توزيعها على امل�ساهمني
�أ�سهم منحة (بواقع �سهم لكل � 10أ�سهم)
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
التربعات
االحتياطي العام
االحتياطي القانوين

2007

2006

4.349
1.100
220
280
2.500
8.449

4.349
180
280
500
500
5.809

�	.24أرقام املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لإعطاء مقارنة عادلة مع عر�ض ال�سنة احلالية� .إعادة الت�صنيف مل ت�ؤثر على الأرباح� ،أو �صافي املوجودات،
�أو جمموع حقوق امل�ساهمني املعلنة �سابقاً.
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