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تأسست شركة البحرين للتسهيالت التجارية يف 29 أغسطس 1983 كشركة مقفلة وفقا لنصوص قانون الشركات التجارية رقم 28 
لسنة 1975 برأمسال مصرح به 10.000.000 دينار حبريين )عشرة ماليني دينار حبريين( ورأمسال صادر 5.000.000 دينار حبريين 
)مخسة ماليني دينار حبريين( وذلك لغرض العمل كشركة متويل متخصصة يف البحرين. ويف شهر أبريل 1993، سجلت الشركة 
والنظام  التأسيس  العادية يف 10 مارس 2003، مت تعديل عقد  العامة غري  كشركة مسامهة عامة. ومبناسبة صدور قرار اجلمعية 
األساسي للشركة مبا يتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001، كما أصبحت الشركة 

غري حمددة املدة برأمسال مصرح به 50.000.000 دينار حبريين ورأمسال صادر 16.335.000 دينار حبريين. 

وبدءًا من 26 يونيو 2005، حصلت الشركة على ترخيص من مصرف البحرين املركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة إلشرافه.
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التمويل االستهالكي
يتمثــل عمــل تســهيالت البحرين الرئيســي يف تقــدمي التمويل االســتهالكي القصــري، واملتوســط والطويل األجل 
لألشخاص القاطنني يف مملكة البحرين وتتضمن أنواع التمويالت، متويل السيارات، التمويل الشخصي، والتمويل 

العقاري وبطاقات االئتمان.

قطاع السيارات
الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م. هي إحدى الشركات الرائدة يف مملكة البحرين يف جمال بيع وخدمات السيارات 
 وقطــع الغيــار اخلاصة هبا. ومتتلك الشــركة حقــوق االمتياز احلصــري لوكالة هونــدا وجنرال موتورز )شــفروليه،

جي ام سي، كاديالك( يف مملكة البحرين.

قطاع التأمني
مت تدشــني شــركة التســهيالت خلدمات التأمني ذ.م.م. يف عام 1997 كشــركة وســيطة تقدم تشــكيلة واسعة من 

منتجات وخدمات التأمني وتشمل هذه اخلدمات التأمني على السيارات، املنازل، احلياة، وتأمني السفر.

قطاع العقارات
تأسســت شركة التســهيالت للخدمات العقارية ش.ش.و. عام 2002 حيث تقوم الشركة بشراء وبيع وتسويق وتقدمي 

خدمات التثمني والتأجري والوساطة لألراضي والعقارات يف مناطق خمتلفة من مملكة البحرين.



 صاحب السمو امللكي
األمري سلمان بن محد آل خليفة

ويل العهد نائب القائد األعلى
مملكة البحرين

 حضرة صاحـب اجلاللة
امللك محد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين املفدى
مملكة البحرين

 صاحب السمو امللكي
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء املوقر
مملكة البحرين
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حققت اجملموعة أداءًا استثنائيًا رغم الظروف االقتصادية الصعبة يف عام 2012، حيث عكس األداء املتحقق الوضع املايل القوي 
والنموذج التجاري املتميز.  

البالغة املنصرم  العام  بأرباح  مقارنة   %42 وقدرها  بزيادة  دينار،  مليون   12.3 بلغت  أرباح  صايف  حتقيق  من  اجملموعة   متكنت 
8.7 مليون دينار حبريين.  

الرئيسي قروض السيارات، وقدمت إمجايل قروٍض جديدةٍ بلغت زادت الشركة من مستوى إقراضها يف منتجها  االئتمان:   • 
87 مليون دينار حبريين، فيما حافظت على جودة حمفظة القروض. 

مبيعات  سوق  انتعاش  من  مستفيدة  العام،  خالل  قياسية  نتائج  حتقيق  من  للسيارات  الوطنية  الشركة  متكنت  السيارات:   •
السيارات يف البحرين وقوة منتجاهتا، فيما تسعى على الدوام إىل حتسني اخلربة اإلجيابية المتالك سيارات هوندا وجنرال 

موتورز عرب زيادة القدرة اإلنتاجية واخلدمية خلدمات ما بعد البيع. 

السوقية  حصتها  على  التأمني  خلدمات  التسهيالت  شركة  حافظت  التأمني،  قطاع  يف  املنافسة  احتدام  ظل  يف  التأمني:   •
بطرحها حلول تسويقية مبتكرة للنهوض باملنتجات واخلدمات اليت تقدمها لعمالئها. 

أراضي  مشروع  حققه  الذي  الباهر  النجاح  بفضل  استثنائية  نتائج  العقارية  للخدمات  التسهيالت  شركة  حققت  العقارات:   •
الدخل  تعتمد على  ثابتة معقولة من أصول  وتواصل يف حتقيق عوائد  األراضي،  تلك  بيعت 90% من  تسهيالت سار، حيث 

اإلجياري املتكرر. 

 مؤشرات عن
عمليات الشركة
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حقوق امللكية

إمجايل املطلوبات
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عبد الرمحن يوسف فخرو
رئيس جملس اإلدارة

باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء جملس اإلدارة، يطيب 
للتسهيالت  البحرين  لشركة  السنوي  التقرير  لكم  أقدم  أن  يل 
ديسمرب   31 يف  املنتهية  املالية  للسنة  ش.م.ب.  التجارية 
البحرين  لشركة  املوحدة  املالية  النتائج  يتضمن  حيث   ،2012
للتسهيالت التجارية والشركات الفرعية التابعة هلا وهي الشركة 
الوطنية للسيارات وشركة التسهيالت للخدمات العقارية وشركة 

التسهيالت خلدمات التأمني.

اليت  الظروف  الشركة يف ظل  الذي حققته  املتميز  األداء   يعد 
مشجعًا  سواء  حد  على  واحمللي  العاملي  باالقتصاد  عصفت 
الشركة وجناحه، فقد  أعمال  ودلياًل على متانة منوذج  للغاية 
مليون   12.3 بلغت  أرباح  صايف  حتقيق  من  اجملموعة  متكنت 
دينار حبريين مقارنة مببلغ 8.7 مليون دينار حبريين عن العام 
املاضي، وحققت عائدًا على حقوق املسامهني بنسبة 14%. وقد 
 40 بواقع  للمسامهني  نقدية  أرباح  بدفع  اإلدارة  جملس  أوصى 

فلسًا للسهم )40%( )35 فلسًا للسهم يف عام 2011(.

نتيجة  مغايرًا   2012 عام  يكن  مل  العاملي،  املستوى  على 
للظروف السياسية واالقتصادية حيث ظلت البنية االقتصادية 

على ما هي عليه هشة ومضطربة. وبينما خيم شبح األزمات 
البىن  يف  اهليكلية  واملشاكل  للركود  نتيجة  املالية  االقتصادية 
الرئيسية،  االقتصادية  القوى  من  عددا  ومشلت  االقتصادية 
األوسط  الشرق  اليت شهدت تغريات سياسية يف  البلدان  عانت 
من جتاذبات سياسية عكستها أجواء من عدم الثقة ومشاكل 
بنيوية يف اقتصادياهتا األمر الذي قد يعرقل من عملية التحول 
الصعيد احمللي،  أما على  الدول.  تلك  املنشود يف  الدميقراطي 
أكثر  وظهر  احلبيب  بلدنا  اقتصاد  يف  احليوية  جتددت  فقد 
متانة وتصميما وقوة ذلك بالرغم من عدم تعافيه كاماًل من 

تبعات األحداث املؤسفة اليت وقعت يف عام 2011. 

يف عام 2012، حققت تسهيالت البحرين أرباحًا صافية بلغت 
حبريين(،  دينار  مليون   5.7  :2011( حبريين  دينار  مليون   6.7
دينار  مليون   87 مببلغ  جديدة  قروضًا  العام  خالل  وقدمت 
الشركة  زادت  لقد  حبريين(.  دينار  مليون   62  :2011( حبريين 
الرئيسي  منتجها  على  التركيز  مع  إقراضها  مستوى  من 
وشراكتها  املوجهة  املبادرات  من  عدد  عرب  السيارات  قروض 
فيما  الرئيسية،  السيارات  ومعارض  وكالء  مع  االستراتيجية 
بطاقة  عرب  الشخصي  اإلقراض  مستوى  من  الشركة  عززت 

 تقرير رئيس
جملس اإلدارة
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يف  املنافسني  أهم  إحدى  اليوم  تعد  واليت  االئتمانية  امتياز 
هذا القطاع، وتنوي الشركة طرح مزيد من املبادرات تؤدي إىل 
االستحواذ على حصة إضافية يف السوق. كما ال تزال شركتكم 
متارس أقصى درجات احليطة واحلذر وال تألوا جهدًا يف اتباع 
القروض  مبنح  يتعلق  فيما  خاصة  واملمارسات  املعايري  أفضل 
والسيطرة  املتعثرة  الديون  حتسن  فإن  لذا  اجلديدة.  العقارية 
االهتمام  يعكس مدى  3.39% من احملفظة  نسبة  عليها  عند 
خماطر  وإدارة  القروض،  حمفظة  جلودة  الشركة  توليه  الذي 
املتبعة  والذي يدل داللة واضحة على قوة اإلجراءات  اإلقراض 

يف حتصيل الديون املتعثرة. 

عامًا  للسيارات  الوطنية  للشركة  بالنسبة   2012 عام  كان  كما 
دينار  مليون   3.5 بلغت  صافية  أرباحًا  سجلت  حيث  جيدًا 
من  مستفيدة  حبريين(،  دينار  مليون   2.4  :  2011( حبريين 
استفادت  وبينما  البحرين.  السيارات يف  انتعاش سوق مبيعات 
الشركة من عودة احلياة جمددا إىل قطاع بيع السيارات وحتسن 
ثقة العمالء، قامت الشركة خبطوة استراتيجية متثلت باسترياد 
املنتشرة  هوندا  مصانع  من  غيارها  وقطع  اليابانية  السيارات 
لتكون  الياباين  الني  بدل  األمريكي  بالدوالر  مسعرة  عامليًا 
بذلك أسعار سيارات هوندا أكثر تنافسية ويف متناول زبائنها 
السيارات  رحبية  هامش  حتسن  على  إجيابًا  سينعكس  مما 
املستوردة. إضافة إىل ذلك، تعكف شركة جنرال موتورز على 
التجارية  العالمة  تعزيز  إىل  هتدف  عاملية  استراتيجية  تنفيذ 
ويف  الفارهة،  السيارات  وجعلها يف مصاف  كاديالك  لسيارات 
خطط  تنفيذ  للسيارات  الوطنية  الشركة  تعتزم  السياق  هذا 

مكثفة إلنعاش هذه العالمة يف البحرين يف عام 2013. 

فقد  العقارية،  للخدمات  التسهيالت  شركة  صعيد  على  أما 
حققت أرباحًا صافيًة بلغت 1.6 مليون دينار حبريين )2011: 85 
ألف دينار حبريين(، بفضل النجاح الذي حظي به مشروع أرض 
صغريةٍ  أراٍض  قطع  توفري  يف  املنشود  هدفه  حقق  والذي  سار 
لتليب طموحات املواطنني يف احلصول على سكن الئق بتكلفة 
مناسبة. كما أهنا وبعد إجراء دراسات وافية قامت بإختاذ عدد 
من القرارات االستثمارية متثلت يف االستثمار يف أصول مدرة 
مناطق  يف  املتكرر  اإلجياري  الدخل  على  تعتمد  واليت  للدخل 
تشهد طلبا عاليًا مما يضمن حتقيق عوائد ثابتة ومعقولة على 

هذا النوع من االستثمار.   

أما من حيث السيولة، فإن الشركة يف وضع مايل قوي ومطمئن، 
 75 قيمته  بلغت  مشترك  قرض  استبدال  مؤخرًا  واستطاعت 
مليون دوالر أمريكي استحق هناية العام املنصرم بقرض آخر 
فإن  آخر،  ومن جانب  أمريكي.  دوالر  مليون   100 قيمته  بلغت 
مبا  الريادي  وموقعها  للمجموعة  املنخفض  املديونية  معدل 
مبادرات  طرح  يف  يساعدها  متني  مايل  مركز  من  به  تتمتع 

هتدف يف املقام األول إىل التوسع يف أنشطتها التجارية. 

مشاركة  بعد  شركتكم  أن  الكرام  ملسامهينا  أعلن  أن  ويسرين 
أقرت خطتها  قد  اإلدارة  التنفيذية وجملس  اإلدارة  بني  فاعلة 
متضمنة   2015-2013 القادمة  الثالث  للسنوات  االستراتيجية 
توجهات استراتيجية تغطي كافة األنشطة التجارية للمجموعة 

كخطة كلية شاملة هتدف وفقا ألدبياهتا إىل تنفيذ عدد من 
املبادرات ملا من شأهنا حتقيق مزيد من األرباح مرتكزة على 
املشترك  التعاون  أسس  لتعزيز  وتسعى  الداخلية  القوة  عناصر 
التابعة  الشركات  فيها  تنشط  اليت  األعمال  قطاعات  بني 
للمجموعة. وبغية حتقيق ذلك اهلدف املنشود، تعكف اجملموعة 
الفرص  من  االستفادة  إىل  هتدف  عمل  خطط  تنفيذ  على 
التجارية يف جمال مبيعات السيارات والتمويل حمليًا وإقليميًا. 

فيما يلي التغريات اليت طرأت على تركيبة جملس اإلدارة خالل 
بالسيد  فرباير  شهر  يف  اإلدارة  جملس  رحب  املنصرم:  العام 
الرمحن  عبد  بالسيد  أكتوبر  شهر  ويف  املطوع  عبداهلل  مجال 
يوسف القاسم كممثلني عن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي.  

الصادر  البحريين  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  واستنادًا 
إمجايل  أن  إىل  نشري   ،2001 لسنة   )21( رقم  بقانون  باملرسوم 
املبالغ اليت دُفِعَتْ ألعضاء جملس اإلدارة يف عام 2012، مقابل 
وجمالس  وجلانه  اجمللس  اجتماعات  حضور  ومكافآت  رسوم 
 :2011( حبريين  دينار  ألف   392 بلغ  التابعة،  الشركات  إدارات 
أعضاء  حصة  إمجايل  بأن  علمًا  حبريين(.  دينار  ألف   321
جملس اإلدارة يف أسهم الشركة يبلغ 111.9 مليون سهم )%68.5 

من رأس املال املدفوع(.

اجلزيل  وشكري  تقديري  عن  أعرب  أن  املناسبة،  هبذه  وأود 
ودعمهم  الكبرية  ثقتهم  على  ومسامهينا  الكرام  لعمالئنا 
الدؤوبة يف  التزامهم وجهودهم  كافة على  وملوظفينا  للشركة، 

العمل واليت أمثرت عن حتقيق هذه النتائج الطيبة.

ويف اخلتام، أود أن أعرب نيابة عن جملس اإلدارة عن عظيم 
توجيهاهتا  على  احلكيمة  قيادتنا  إىل  واالمتنان  التقدير 
مملكة  يف  احلكومية  واملؤسسات  الوزارات  وإىل  السديدة 
بالشكر  وأخص  املتواصل،  ودعمها  تعاوهنا  على  البحرين 

مصرف البحرين املركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

عبد الرمحن يوسف فخرو
رئيس جملس اإلدارة

20 فرباير 2013
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عبــد الرمحن يوســف فخرو - رئيس جملــس اإلدارة ورئيــس جلنة املكافآت   .1
والتعيينات 

عضوٌ اعتبارًا من 12 نوفمرب 1989 )مستقل وغري تنفيذي(؛ ميتلك خربة واسعة 
واالستثمار  التجارية،  األعمال  جمال  يف  عامًا   48 من  ألكثر  متتد  ومتنوعة 

والتأمني.

رئيــس جملس إدارة - شــركة يوســف بن يوســف فخــرو ش.م.ب. )مقفلة(،   •
البحرين

عضو جملس إدارة - اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، البحرين  •
عضــو جملــس إدارة - شــركة البحريــن لالتصــاالت الســلكية والالســلكية   •

ش.م.ب. )بتلكو(، البحرين
عضو جملس إدارة - شركة أنوفست ش.م.ب.، البحرين   •

رئيس جملس إدارة - الكندية ملواد البناء ذ.م.م.، البحرين  •
رئيس جملس اإلدارة - ليسورا الشرق األوسط ذ.م.م.، البحرين  •

عبــد الكــرمي أمحد بوجــريي - نائب رئيــس جملــس اإلدارة وعضــو اللجنة   .2
التنفيذية - ممثل بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

عضوٌ اعتبارًا من 15 مارس 2008 )غري مستقل تنفيذي يف البنك املساهم بنك 
البحرين والكويت(؛ ميتلك خربة واسعة ومتنـوعـة متتـد ألكثر من 36 عامًا يف 
واملالية،  االقتصادية  العلوم  البكالوريوس يف  األعمال املصرفية؛ حيمل درجة 

مسار االقتصاد من جامعة حلب، اجلمهورية العربية السورية، 1976. 

الرئيس التنفيذي - بنك البحرين والكويت ش.م.ب.، البحرين   •
رئيس جملس إدارة - كريدي مكس ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين   •

رئيس جملس إدارة - بنك كابينوفا االستثماري ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين   •
رئيس جملس إدارة - اجلمعية املصرفية بالبحرين )باب(، البحرين  •

عضــو جملــس إدارة وعضو جلنــة االســتثمارات ورئيــس جلنــة التعيينات   •
واملكافآت واحلوكمة - نسيج ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين

عضو اللجنة التنفيذية - بنك البحرين والكويت ش.م.ب.، البحرين  •
عضو جملس إدارة - مؤسسة إجناز البحرين  •

عضو جملس إدارة - متكني، البحرين   •
عضو جملس إدارة - نظام محاية الودائع - مصرف البحرين املركزي  •
خالد حممد علي مطر - عضو جملس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية  .3

عضوٌ اعتبارًا من 15 مايو 1996 )مستقل وغري تنفيذي(؛ ميتلك خربة واسعة 
واالستثمار،  التجارية،  األعمال  ومتنوعة متتد ألكثر من 31 عامًا يف جمال 
يف  البكالوريوس  درجة  حيمل  البحرية؛  واخلدمات  واملقاوالت  والصناعة، 
اجلمهورية  العربية،  بريوت  جامعة  من  واالقتصاد  اإلدارة  شعبة  التجارة 

اللبنانية، 1975. 

رئيــس جملــس اإلدارة والعضو املنتــدب - شــركة أوال للمقــاوالت والتجارة   •
)أوالكو( ذ.م.م.، البحرين

رئيــس جملــس اإلدارة والعضــو املنتــدب - شــركة أوال للخدمــات البحرية   •
ذ.م.م.، البحرين

رئيس جملس إدارة - شركة أوالكو لالستثمار ذ.م.م.، البحرين  •
عضو جملس إدارة - شركة أوال اخلليج للصناعات ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين  •

رئيس جملس إدارة - الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م.، البحرين   •
إبراهيــم عبــد اهلل بوهنــدي - عضو جملــس اإلدارة ورئيس جلنــة التدقيق   .4

ونائب رئيس جلنة املكافآت والتعيينات
عضوٌ اعتبارًا من 15 مارس 1988 لغاية يوليو 2004 )غري مستقل تنفيذي يف 
من  اعتبارًا  عضوٌ  آنذاك(؛  ش.م.ب.  والكويت  البحرين  بنك  املساهم  البنك 
مارس 2007 )مستقل وغري تنفيذي(؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكثر 
من 37 عامًا يف األعمال املصرفية؛ حيمل درجة ماجستري إدارة األعمال يف 

االستشارات اإلدارية من جامعة شيفيلد هامل، اململكة املتحدة، 1999. 

• عضو جملس إدارة ورئيس جلنة التدقيق - بنك البحرين والشــرق األوســط 
ش.م.ب.، البحرين

ســيد عبــد الغين محزة قاروين - عضــو جملس اإلدارة ونائــب رئيس اللجنة   .5
التنفيذية 

عضوٌ اعتبارًا من 15 مارس 2008 )مستقل وغري تنفيذي(؛ ميتلك خربة واسعة 
ومتنوعة متتد ألكثر من 47 عامًا يف حقل القانون كمحاٍم ومستشار قانوين 
وحمكم معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول جملس التعاون لدول اخلليج 
اجلمهورية  دمشق،  جامعة  من  احلقوق  يف  الليسانس  درجة  حيمل  العربية؛ 

العربية السورية، 1965. 

مستشــار قانــوين - عبــد الغين قــاروين ومشــاركوه حمامون ومستشــارون   •
قانونيون، البحرين 

الرئيس - ستراند بالزا ش.ش.و.، البحرين  •

. مجال حممد جاســم هجــرس - عضو جملس اإلدارة وعضــو جلنة املكافآت  6
والتعيينات - ممثل بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

املساهم  البنك  يف  تنفيذي  مستقل  )غري   2004 أكتوبر   18 من  اعتبارًا  عضوٌ 
بنك البحرين والكويت(؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكثر من 34 عامًا 
األعمال من جامعة  إدارة  املاجستري يف  درجة  املصرفية؛ حيمل  األعمال  يف 

البحرين، 1991.

الرئيس التنفيذي - بنك كابينوفا االستثماري ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين  •
عضو جملس إدارة - كريدي ماكس ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين  •

نائب رئيس جملس إدارة - الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م.، البحرين   •
نائــب رئيــس جملس إدارة - شــركة إيبال الستشــارات الكمبيوتــر ش.م.ك.   •

)مقفلة(، الكويت
عضو جملس إدارة - شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية، السعودية  •

عبد العزيز عبد اهلل عبد العزيز األمحد - عضو جملس اإلدارة - ممثل بنك   .7
البحرين الوطين ش.م.ب.

عضوٌ اعتبارًا من 28 مارس 2011 )غري مستقل تنفيذي يف البنك املساهم بنك 
البحرين الوطين(؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكثر من 39 عامًا يف 
اإلدارة واألعمال املصرفية؛ أكمل متطلبات برنامج تطوير القيادات التنفيذية 
يف دول جملس التعاون اخلليجي جبامعة فرجينيا، داردن، الواليات املتحدة 
األمريكية، 2001 - 2002. حضر العديد من الدورات احمللية والدولية يف جمال 

اإلدارة واألعمال التجارية. 

املدير العــام اجملموعة املصرفية احمللية - بنــك البحرين الوطين ش.م.ب.،   •
البحرين

عضو جملس إدارة - الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م.، البحرين   •
علي عبد اهلل أمحدي - عضو جملس اإلدارة وعضو جلنة التدقيق  .8

عضـوٌ اعتبارًا من 15 مايو 1996 )مستقل وغري تنفيذي(؛ ميتلك خربة واسعة 
ومتنوعة متتد ألكثر من 32 عامًا يف جمال األعمال التجارية؛ ألتحق إلكمال 

دراسته العليا بكلية كونكورد، كينت، اجنلترا، 1967 - 1968.

العضو املنتدب - مصانع أمحدي ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين  •
مجــال عبــد اهلل املطوع - عضو جملس اإلدارة ونائــب رئيس جلنة التدقيق -   .9

ممثل اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، البحرين
عضوٌ من 09 فرباير 2012 )مستقل وغري تنفيذي(؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة 
املعلومات؛  تقنية  أنظمة  وإدارة  التدقيق  جمال  يف  عامًا   25 من  ألكثر  متتد 
درجة  2001؛  البحرين،  األعمال من جامعة  إدارة  املاجستري يف  درجة  حيمل 
البكالوريوس يف إدارة أنظمة املعلومات من جامعة مريالند، الواليات املتحدة 
وشهادة   2005 يف  املعتمدين  للمدققني  الزمالة  شهادة  1998؛  األمريكية، 

االحتراف الدويل يف إدارة املخاطر يف 2012، الواليات املتحدة األمريكية. 

املدير التنفيذي إلدارة التدقيق الداخلي - اهليئة العامة للتأمني االجتماعي،   •
البحرين

عبد الرمحن يوســف القاســم - عضو جملــس اإلدارة - ممثــل اهليئة العامة   .10
للتأمني االجتماعي، البحرين

واسعة  خربة  ميتلك  تنفيذي(؛  وغري  )مستقل   2012 أكتوبر   24 من  عضوٌ 
إدارة  واالستثمار،  املصرفية  األعمال  يف  عامًا   25 من  ألكثر  متتد  ومتنوعة 
املخاطر، الرقابة املالية، تقنية املعلومات، االئتمان، التسويق وإدارة العمليات 
يف القطاع املصريف احمللي والدويل؛ حيمل درجة البكالوريوس يف اهلندسة من 

جامعة ميدلسكس، اململكة املتحدة، 1982. 

املديــر التنفيذي إلدارة املخاطر وااللتزام - شــركة إدارة أصول اهليئة العامة   •
للتأمني االجتماعي، البحرين

عضــو جملس إدارة - شــركة البحريــن العاملية للجولــف ش.م.ب. )مقفلة(،   •
البحرين

عضو جملس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية - الشركة العربية للسكر ش.م.ب.   •
)مقفلة(، البحرين

السيد جالل املوسوي - ســكرتري جملس اإلدارة - شركة البحرين للتسهيالت 
التجارية ش.م.ب.

التحق بالشركة يف 02 مايو 2007؛ ميتلك خربة تراكمية ومتنوعة متتد ألكثر 
وأمني  كمقرر  اإلدارة  جملس  مكتب  وإدارة  الشركات  شئون  يف  سنة   12 من 
سر، ويف االلتزام وحوكمة الشركات، والقانون والصياغة القانونية، والترمجة 
البكالوريوس  درجة  حيمل  الصحفية؛  والكتابة  العامة  والعالقات  املتخصصة 
يف آداب اللغة اإلجنليـزية مسـار الترمجـة من جـامعـة البحرين، 2002؛ حضر 

عددًا من الدورات يف جمال احملاسبة واحلوكمة.
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ميكــن احلصول علــى تفاصيل متعلقة برأس مال الشــركة 
ومســامهيها وتوزيع األســهم حتت إيضاح رقم 14 املندرج 
 ضمــن اإليضاحات حــول البيانات املاليــة املوحدة كما يف

31 ديسمرب 2012.

ب. جملس اإلدارة

يتكون جملس إدارة شــركة البحرين للتســهيالت التجارية 
ش.م.ب. مــن عشــرة أعضاء غــري تنفيذيــني و تنفيذيني 
مقســمني إىل مســتقلني وغــري مســتقلني يتــم تعيينهــم 
وانتخاهبم وفق أحكام عقد التأســيس والنظام األساســي 
وميثــاق عمل جملــس اإلدارة. يتألف جملس إدارة الشــركة 
مــن أعضــاء ذوي كفاءة وخــربة مهنية عالية، ويشــار إىل 
العضــو التنفيــذي يف هــذا النــص إىل كل عضــو جملــس 
إدارة ممن ليســت لديــه صالحيات ومســئوليات تنفيذية 
يف الشــركة، وتقتصــر صالحياتــه التنفيذية لــدى اجلهة 
املســامهة اليت ميثلها واليت متتلك حصة كبرية يف الشركة، 
ويســتثىن من ذلك كل عضو ميثل أية جهة حكومية حيث 
يشــار إليــه بأنه عضو مســتقل وغــري تنفيذي. ويف ســبيل 
ضمان اضطالعهم مبسئولياهتم املناطة هبم، تتبع الشركة 
إجــراءات خاصــة حتتــوي علــى برامج مكثفــة هتدف إىل 
تعريف أعضــاء اجمللس اجلدد املعينــني منهم واملنتخبني 
بعمل الشــركة وخباصة اجلوانب املالية والقانونية. وهبدف 
الوفاء مبسئولياته، تتفرع عن جملس اإلدارة جلان معاونة 
للمجلــس يف إدارة أعمال الشــركة؛ فهــي حلقة الوصل بني 
اإلدارة التنفيذيــة واجمللس. يضــم اجمللس جلنة تنفيذية، 
وجلنة للتدقيق، وجلنة للمكافآت والتعيينات، ويتم اختيار 
أعضائها على ضوء اخلربة والكفاءة املهنية. ويقوم جملس 
اإلدارة مبراجعــة ســنوية لتركيبــة أعضائــه وأدائــه فضاًل 
عــن أداء اللجــان التابعة له وعملها اســتنادًا إىل الشــروط 

املرجعية لعمل كل منها. ويكون تقييم األداء بصورة كتابية 
عــرب اســتمارات أعــدت خصيصًا هلــذا الغــرض حيث يتم 
رفعها واعتمادها يف االجتماع األخري من العام امليالدي. 

يتــوىل أعضاء جملــس إدارة شــركة البحرين للتســهيالت 
التجارية القيام مبمارسة مهام عملهم ويتخذون قراراهتم 
مبوضوعية وشــفافية وبنية حســنة فيما يعتقدون بشــكل 
أنه خيدم مصلحة الشــركة ومســامهيها واملتعاملني معها. 
كما يتوىل اجمللس مهام اإلشــراف علــى عمليات اإلفصاح 
واالتصــاالت مع مجيع املتعاملني ســواء من داخل الشــركة 
أو خارجها. ويســعى اجمللس جلعل مجيع عمليات اإلفصاح 
عن املعلومات عادلة وشــفافة وشــاملة وتعكس شــخصية 
الشــركة وطبيعة ومدى تعقيد املخاطر اليت تشــتمل عليها 

أنشطة الشركة.

ومبراعــاة االشــتراطات القانونية املعمول هبــا حمليًا فإن 
جملس اإلدارة يشــرف على الصالحيــات املخولة للقائمني 
بالعمل يف الشــركة، ويسعى إلدارة أنشطة الشركة وشئوهنا 
بفعاليــة مبا حيقــق أهدافهــا وأغراضها املعلنــة. ويف هذا 
اإلطار يبدي جملس اإلدارة إهتمامًا بالغًا باحملافظة على 
أعلــى مســتويات االنضباط مبا يف ذلك مراعــاة القوانني 

واألنظمة ومعايري النشاط التجاري والقيم األخالقية.

مــن جهــة أخــرى، تعمــل الشــركة علــى ترســيخ املعايري 
املهنيــة واألخالقية الســليمة وتنظيم العالقــة بينها وبني 
كافــة املتعاملــني معها مــن الزبائن، واملوظفــني واجلهات 
الرقابيــة واجملتمــع. ويف ســبيل ذلــك، أقر جملــس اإلدارة 
ميثاق شــرف ألعضائه وقواعد للســلوك املهين للمديرين 
والعاملني بالشركة مبا يشمل “إجراءات التبليغ عن أعمال 
مشبوهة”. ومبوجب هذين امليثاقني، يلتزم كافة األطراف 

أ. معلومات حول املسامهني

تلتزم شــركة البحرين للتســهيالت التجارية ش.م.ب. بتطبيق املعايري السليمة للحوكمة اإلدارية، متاشيًا مع االشتراطات 
القانونيــة والتنظيميــة. ويشــكل االلتــزام بأعلى معايري احلوكمة جزءًا أساســيًا يف مزاولة الشــركة ألنشــطتها التجارية 
املتنوعــة. خيتص هــذا اجلزء ببيان مظاهر تطبيق الشــركة ألعلى معايري احلوكمة اإلدارية وممارســاهتا، حيث يغطي 
جوانــب ترتبــط مبعايــري احلوكمة ذاهتا ومتطلبــات اإلفصاح، وعلى وجه اخلصوص متاشــيًا مع مبــادئ قانون حوكمة 
الشــركات الصادر عن وزارة التجــارة والصناعة، وعلى التعديالت األخرية لالشــتراطات التنظيمية جمللد معايري الرقابة 

العليا الصادر عن مصرف البحرين املركزي.

 احلــوكـمــة
اإلداريـة
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املعنيــة باتبــاع أعلــى معايري األصــول املهنيــة واإلجرائية 
يف إطــار الوفــاء مبهام عملهم. ويتضمنــان أيضا القواعد 
املتبعــة يف حــال وجــود تضــارب يف املصــاحل، وااللتــزام 
بأعلى معايــري النزاهة واملهنية، ومراعاة ســرية املعلومات 
احلساســة، إضافة إىل تســليط األضواء على املســؤوليات 
املناطة جبميع األفراد املعنيني بغية االلتزام بأعلى معايري 

القواعد األخالقية والسلوكية يف العمل. 

وعــالوة علــى ذلك، يلتــزم أعضــاء جملــس اإلدارة بأداء 
واجباهتــم املناطــة هبــم والــيت تتضمــن البعــد القانــوين 
والتقيــد بعدم اســتخدام ممتلكات الشــركة كمــا لو كانت 
ختصهم لتحقيق مصاحل شخصية حبتة، وعدم تسريب أية 

معلومات ســرية أو اســتخدامها لتحقيق منافع شــخصية، 
وعدم االســتئثار بالفرص االستثمارية الواعدة اليت تتطلع 
الشركة القتناصها واليت تشكل تضاربًا مباشرًا يف املصاحل، 
وعدم مزاولة أي عمل من شأنه أن يشكل منافسة مباشرة 
للشــركة فيما يتعلق بنشــاطها التجاري، وإذا ما كانت هلم 
مصاحل شخصية يف أية معاملة جتارية أن يتعهدوا بتقدمي 

مصلحة الشركة على مصلحتهم. 

وإذعانــًا الشــتراطات اجلهــات الرقابية، يوضــح اجلدول 
أدنــاه عدد األســهم اململوكة ألعضاء جملــس اإلدارة حىت 

31 ديسمرب 2012 حسب اآليت ذكره: 

جيتمــع جملــس اإلدارة أربــع مــرات على األقل يف الســنة 
املاليــة الواحــدة وذلك بدعوة من رئيــس اجمللس أو نائبه 
)عنــد غياب الرئيس أو عجزه( أو من عضوين على األقل. 
وال يكــون االجتمــاع صحيحــًا إال إذا حضــره نصف عدد 

األعضــاء على األقــل. وبغية ممارســته مســئولياته فقد 
قــام اجمللس بعقد مخســة اجتماعــات اعتيادية واجتماع 
آخــر اســتثنائي يف عام 2012 حبضــور األعضــاء التالية 

أمسائهم:

31 ديسمرب 312011 ديسمرب 2012فئة األسهمأعضاء جملس اإلدارة*

384.712384.712عـاديـةعبد الرمحن يوسف فخرو

ال يوجدال يوجدعـاديـةعبد الكرمي أمحد بوجريي

1.254.8911.254.891عـاديـةخالد حممد علي مطر

ال يوجدال يوجدعـاديـةإبراهيم عبد اهلل بوهندي

ال يوجدال يوجدعـاديـةمجال حممد جاسم هجرس

1.529.9101.529.910عـاديـةالسيد عبد الغين محزة قاروين

816.750816.750عـاديـةعلي عبد اهلل أمحدي

ال يوجدال يوجدعـاديـةعبد العزيز عبد اهلل األمحد

ال يوجدال يوجدعـاديـةمجال عبد اهلل املطوع 

ال يوجدال يوجدعـاديـةعبد الرمحن يوسف القاسم

* مل يتداول أعضاء جملس اإلدارة يف أسهم الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2012. 

اجملموع25 ديسمرب31 أكتوبر24 يوليو30 أبريل ›1‹20 مارس 21 فرباير أعضاء جملس اإلدارة

6✓✓✓✓✓✓عبد الرمحن يوسف فخرو

6✓عرب اهلاتف✓✓✓✓عبد الكرمي أمحد بوجريي

6✓✓✓✓✓✓خالد حممد علي مطر

5✓✓✓✓✓إبراهيم عبد اهلل بوهندي

6✓✓✓✓✓✓مجال حممد جاسم هجرس

6✓✓✓✓✓✓السيد عبد الغين محزة قاروين

6✓✓✓✓✓✓علي عبد اهلل أمحدي

6عرب اهلاتف✓✓✓✓✓عبد العزيز عبد اهلل األمحد

6✓✓✓✓✓✓مجال عبد اهلل املطوع ›2‹

1✓›4‹عبد الرمحن يوسف القاسم ›3‹

اجتماع استثنائي جمللس اإلدارة دُعِيَ إليه ملناقشة مقترح استثماري يرتبط باملقر الرئيسي اجلديد للشركة.   .1
انضم إىل جملس اإلدارة خلفًا للعضو املستقيل السيد عبد العزيز صاحل الساعي، ممثاًل عن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، اعتبارًا من   .2

09 فرباير 2012. 
انضم إىل جملس اإلدارة خلفًا للعضو املستقيل الشيخ حممد بن عيسى آل خليفة، ممثاًل عن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، اعتبارًا من   .3

24 أكتوبر 2012.
أرسلت دعوة حضور االجتماع يف وقت قصري وذلك بعد احلصول على املوافقة النهائية من اجلهة الرقابية لقبول ترشيح العضو املعني يف   .4

جملس اإلدارة. 
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وملــا كان من أهداف جملس اإلدارة خلق بيئة عمل ســليمة 
تراعــي االســتقالل وجتنب تعــارض املصاحل ملا من شــأنه 
النهــوض بأعمــال الشــركة؛ وبغيــة قيامــه بــأداء مهامــه 
املنوطــة به على أَتَمِّ وَجْهٍ مع التزامه بأعلى معايري النزاهة 
واملهنية متاشــيًا مع القوانــني املرعية واملواثيــق واألنظمة 
املتبعــة؛ وحتقيقا ملبدأ احلياديــة يف النظر يف املوضوعات 
واملعامالت املطروحة للنقاش واليت يُحْتَمَل تضارب املصاحل 
فيها، يلتزم جملس اإلدارة بتشــكيل جلــان فرعية منبثقة 
عنه تضم عــددًا كافيًا من أعضائــه القادرين على إبداء 
وجهات نظرهم باســتقاللية وموضوعية. ويف هذا السياق، 
ولتفــادي حصــول أي تضــارب يف املصاحل، عُـــقد اجتماعٌ 
للجنــة فرعيــة منبثقــة عن اجمللــس إلقــرار أفضل عرض 
لقــرض مشــترك مقدم من قبــل جمموعة من املؤسســات 

املالية يف عام 2012، حبضور األعضاء التالية أمسائهم:

11 سبتمرب أعضاء اللجنة الفرعية

✓عبد الرمحن يوسف فخرو

✓خالد حممد علي مطر

✓إبراهيم عبد اهلل بوهندي

ج. سياسات اإلفصاح عن تعامالت األشخاص 
األساسيني

أََقــرَّ جملــس اإلدارة سياســات لإلفصــاح عــن تعامــالت 
األشــخاص األساســيني لضمــان إملــام املطلعــني بكافــة 
اشتراطات ومتطلبات اجلهات الرقابية خاصة فيما يرتبط 
بتعامالت أسهم شركة البحرين للتسهيالت التجارية منعًا 
الســتغالل املعلومات الداخلية للشــركة. ويعرف الشخص 
األساسي بأنه فرد أو شخص اعتباري ميلك معلومات غري 
الع اجلمهور أو لديه ختويل للحصول عليها من  متاحة الطِّ
وقت آلخــر بالنظــر إىل منصبه الوظيفــي أو حبكم طبيعة 
عمله. وتشمل قائمة األشخاص األساسيني: أعضاء جملس 
اإلدارة، واإلدارة العليا للشــركة وأي أفراد أو أطراف أخرى 

حيددهــا جملــس اإلدارة. كمــا حيتفظ مســؤول اجملموعة 
لاللتزام بســجل تعامالت األشــخاص األساسيني ملتزمًا 
بتحديثــه وإفــادة بورصــة البحرين جبميــع التعامالت يف 

أسهم الشركة وفقًا آلخر التغيريات أوالً بأول. 

د. اللجان التابعة ملجلس اإلدارة 

1. اللجنة التنفيذية

وفقــًا للمــادة )23( من النظام األساســي للشــركة واملادة 
)8( فقــرة )8.1( مــن ميثــاق عمــل جملــس اإلدارة، تناط 
باللجنــة التنفيذيــة املهام والســلطات املقــررة فيما يتعلق 
بأنشطة تسهيالت البحرين، وشركة التسهيالت للخدمات 
العقاريــة، وشــركة التســهيالت خلدمــات التأمــني ورفــع 

التوصيات الالزمة جمللس اإلدارة. 

تضــم اللجنــة كحــد أدىن ثالثــة أعضــاء يعينهم جملس 
يف  أعضــاءًا  يكونــوا  ال  أن  علــى  ســنوية  بصفــة  اإلدارة 
جلنة التدقيق. ويشــترط أن تضم اللجنة عضوًا مســتقاًل 
واحــدًا علــى األقل. تتــوىل اللجنة التنفيذية مهام دراســة 
التقاريــر واألنشــطة واختاذ القــرارات بشــأن األمور ذات 
العالقــة بســلطاهتا وصالحياهتــا وتقــدم التوصيــات إىل 
جملس اإلدارة بشــأن األمور واملســائل األخرى اليت تتعدى 
صالحياهتا. وتشمل هذه املسئوليات والصالحيات جماالت 
عديــدة وواســعة تتــراوح مــا بــني املوافقــة علــى عمليات 
التمويل، وشطب الديون، واالستراتيجية، ومراجعة خطط 
العمل وامليزانية، وسياســات وممارســات املوارد البشــرية، 

والتربعات، وصالحيات التوقيع واالستثمار.

وهبــدف الوفــاء باملســؤوليات املناطة هبا، جتتمــع اللجنة 
التنفيذيــة بصورة منتظمة ومبعدل أربعة اجتماعات كحد 
أدىن يف السنة املالية الواحدة. وعليه عقدت اللجنة يف عام 
2012 سبعة اجتماعات حبضور األعضاء التالية أمسائهم: 

احلــوكـمــة اإلداريـة تـتـمـــة
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تتــوىل جلنــة التدقيــق التابعــة جمللــس اإلدارة مســاعدة 
اجمللــس يف اإلشــراف على املســئوليات اخلاصــة بعمليات 
إصــدار التقارير املاليــة، ونظام الرقابــة الداخلي، وعملية 
التدقيق، ومتابعة املخاطــر املالية، وعملية متابعة االلتزام 
بسياســيات وإجراءات اجملموعــة إلدارة املخاطر وااللتزام 
بالقوانني واألنظمة والئحة الســلوك يف الشــركة. ويف إطار 
هــذه املهام تعمل اللجنة على تشــجيع التحســني املتواصل 
وضمان التقيد بسياســات وإجراءات وممارســات الشــركة 

على مجيع املستويات.

تتكون جلنة التدقيق من ثالثة أعضاء على األقل يعينهم 
جملــس اإلدارة بصفة ســنوية. ويكون مجيــع األعضاء من 
أعضــاء اجمللس مــن ذوي اخلربة واملعرفــة باألمور املالية 
ويتمتعون باالســتقالل عــن اإلدارة، وال توجــد لديهم أي 
عالقــات جتاريــة أو عالقــات أخــرى )تشــمل دون حصر 
املشــاركة اليومية يف إدارة أعمال الشــركة( مبا من شــأنه 
أن يؤثــر يف اختاذ القرارات بصورة مســتقلة. كما تضطلع 
اللجنــة بدور إرشــاد وتقييم أداء قســم التدقيــق الداخلي 
وقســم املخاطر وااللتزام ومكافحة غسل األموال، وجتري 

مراجعة دورية شــاملة إلطار احلوكمة املتبع يف الشركة مبا 
يتناســب واالشــتراطات التنظيمية للجهــات الرقابية مرة 

واحدة يف السنة على األقل. 

تكــون للجنة التدقيق الســلطة املباشــرة والتخويل بإجراء 
التحقيق يف أية أمور تدخل يف نطاق مســئولياهتا، ويكون 
هلــا احلق الكامل يف اإلطالع على مجيع املعلومات املطلوبة 

ألداء مهامها.

ولالضطــالع باملهام اليت أنشــئت من أجلهــا، تعقد جلنة 
التدقيــق ما ال يقل عن أربعة اجتماعات يف الســنة املالية 
الواحــدة، ويكون هلــا صالحية عقد اجتماعــات إضافية، 
إذا دعــت احلاجة. وإمجاالً، عقدت جلنة التدقيق التابعة 
جمللــس اإلدارة ســتة اجتماعــات خــالل عــام 2012، ويف 
اجتماعاهتــا الربــع ســنوية حبضــور املدقــق اخلارجــي، 
وأعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة األم والشركات التابعة، 
واملدققــني الداخليني، ومدير املخاطر ومســؤول اجملموعة 
لاللتزام ومكافحة غســل األموال وغريهم، عند الضرورة. 
وســجل أعضــاء اللجنة حضورهــم يف اجتماعــات اللجنة 

كما يلي:

كما يصــدق الرئيــس التنفيــذي ورئيس عمليات الشــركة 
كتابيــًا علــى مســودة البيانات املاليــة املرحلية والســنوية 

لعناية جلنة التدقيق وجملس اإلدارة. 

2. جلنة التدقيق 

اجملموع21 أكتوبر 30 سبتمرب 18 يوليو 23 أبريل 19 فرباير 22 يناير أعضاء اللجنة

6✓✓✓✓✓✓إبراهيم عبد اهلل بوهندي، الرئيس 

4✓✓✓✓مجال عبد اهلل املطوع، نائب الرئيس ›1‹

6✓✓✓✓✓✓علي عبد اهلل أمحدي، عضو

عُيِّنَ عضو يف اللجنة يف شهر مارس 2012 ومن َثمّ انتخب نائب للرئيس يف الشهر التايل من العام نفسه خلفًا للعضو السابق الذي كان ميثل اهليئة   .1

العامة للتأمني االجتماعي

اجملموع27 نوفمرب 25 سبتمرب 26 يونيو 29 مايو 24 أبريل 20 مارس 24 يناير أعضاء اللجنة

7✓✓✓✓✓✓✓خالد حممد علي مطر، الرئيس  

7✓✓✓✓✓✓✓السيد عبد الغين محزة قاروين، نائب الرئيس

7✓✓✓عرب اهلاتف✓✓✓عبد الكرمي أمحد بوجريي، عضو
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3. جلنة املكافآت والتعيينات

تضــم هذه اللجنــة على األقــل ثالثة أعضــاء من جملس 
اإلدارة يعينهــم اجمللس بصفة ســنوية، وتقدم هذه اللجنة 
املشــورة والتوصيات إىل جملــس اإلدارة حــول األمور ذات 
العالقة بترشــيح وتعيني أعضــاء اجمللس وأعضاء جمالس 
إدارات الشــركات التابعة للمجموعة وأعضاء مجيع اللجان 
املنبثقــة عن اجمللــس والرئيــس التنفيــذي واملديــر العام 
للشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م. وسكرتري جملس اإلدارة.

وتقوم اللجنة أيضًا بدراســة وتقدمي التوصيات إىل جملس 
اإلدارة بشــأن كل األمور اخلاصة بأجــور ومكافآت أعضاء 
جملــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي واملدير العام للشــركة 
اإلدارة،  جملــس  وســكرتري  ذ.م.م.  للســيارات  الوطنيــة 
وسياســات الشــركة اخلاصــة باملكافــآت، وحقــوق خيــار 

األسهم، وسياسة االستغناء عن املوظفني وإهناء خدماهتم. 
وتتــوىل اللجنة أيضًا تقييم مهام الرئيس التنفيذي ومدير 
عــام الشــركة الوطنية للســيارات ذ.م.م. وســكرتري جملس 
اإلدارة، وأن تبــدي تقديرهــا الكامــل ملــن يقــوم بواجبــه 
وجينــب الشــركة التعــرض للخســارة أو الضــرر. باإلضافة 
إىل ذلــك، تضــع اللجنة السياســة اخلاصــة باإلفصاح عن 

مكافآت وأتعاب أعضاء اجمللس واإلدارة التنفيذية.

وللقيــام باملهمــات املســؤولة عنهــا، جتتمــع اللجنــة عند 
الضــرورة ومبعــدل اجتماعــني اثنني كحد أدىن يف الســنة 
املالية الواحدة وذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو الرئيس 
التنفيذي. يف عام 2012، عقدت جلنة املكافآت والتعيينات 

اجتماعني حبضور األعضاء التالية أمسائهم: 

االلتــزام  حيتــل  التجاريــة،  ألنشــطتها  ممارســتها  يف 
باألحــكام التنظيمية والقانونية مكانة خاصة لدى شــركة 
البحريــن للتســهيالت التجاريــة، حيث ال تألــوا جهدًا يف 
متابعــة وتطبيق مجيع االشــتراطات الصادرة عن مصرف 

البحرين املركزي واملستمدة من أفضل املمارسات العاملية، 
فيمــا يتعلــق بــإدارة املخاطــر وااللتــزام ومكافحة غســل 

األموال. 

15أعضاء اللجنة
فرباير

24
ديسمرب

اجملموع

2✓✓عبد الرمحن يوسف فخرو، الرئيس 

2✓✓إبراهيم عبد اهلل بوهندي، نائب الرئيس

1✓مجال حممد جاسم هجرس، عضو 

احلــوكـمــة اإلداريـة تـتـمـــة

هـ. إدارة املخاطر ووحدة االلتزام ومكافحة غسل األموال 
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يوجــد لــدى الشــركة مديــر للمخاطر ومســؤول اجملموعة 
لاللتــزام ومكافحة غســل األموال. وتتمتع هــذه الوظائف 
باالســتقاللية عن أنشــطة الشــركة واملشــاركة اليومية يف 
أعماهلــا، فضــاًل عــن اســتقالهلا عــن عمليــات التدقيق 
الداخلــي. باإلضافــة إىل ذلك، بعد إجــراء مراجعة دقيقة 
لضمــان االلتــزام بعــد التعديــل األخــري يف االشــتراطات 
التنظيمية فيما يتعلق بالوظائف املشــار إليها، فقد أصبح 
مدير املخاطر ومســؤول اجملموعة لاللتزام ومكافحة غسل 
األمــوال يتبع مباشــرة جلنــة التدقيق، ولديــه الصالحية 

الكاملة لاللتقاء مبجلس اإلدارة. 

قامت الشــركة بوضع سياســات وإجراءات ملكافحة غســل 
األمــوال تتضمن تدابــري التحقق من العمــالء، وإجراءات 
للتعرف علــى العمليات املشــبوهة واإلبالغ عنهــا، وإقامة 
دورات دورية منتظمة لتوعية املوظفني، وحفظ الســجالت 
اخلاصــة بذلــك والتوثيــق. هــذا ويتــم تدقيــق إجــراءات 
مكافحة غســل األمــوال لدى الشــركة بشــكل منتظم من 
قبــل إدارة التدقيق الداخلي واملدققني اخلارجيني وتســلم 

التقارير الالزمة إىل مصرف البحرين املركزي. 

و. استراتيجية التواصل

تتبــع الشــركة وفقــًا لسياســة التواصــل املعتمــدة لديهــا 
اســتراتيجية واضحــة جتــاه توصيــل املعلومــات املتعلقــة 
واملســامهني  املتعاملــني  جلميــع  وأعماهلــا  بأنشــطتها 
واملوظفــني والزبائن واجلهات الرمسيــة والرقابية وغريها. 
كمــا تنعقــد اجلمعية العمومية ســنويًا بدعــوة من رئيس 
جملــس اإلدارة حبضــور الرئيــس وأعضاء اجمللــس الذين 
مــن بينهــم رؤســاء اللجنــة التنفيذيــة وجلنــة التدقيــق 
إدارات  جمالــس  ورؤســاء  والتعيينــات  املكافــآت  وجلنــة 
الشــركات التابعة وممثلني عن اجلهات الرمسية واملدققني 
اخلارجيني الســتعراض النتائج املالية واإلجابة على أسئلة 

املســامهني أو ممثلي وســائل اإلعالم فيما خيص أنشطة 
الشــركة وعملياهتــا وأدائهــا املتحقق. كما تدرك الشــركة 
جيــدًا مســؤولياهتا جتــاه تطبيــق املتطلبــات التنظيميــة 
والقانونية فيمــا يتعلق بتوفري املعلومات جلميع املتعاملني 
واألطــراف ذوي العالقــة. ومــع عــدم اإلخــالل مبعايــري 
وتوجيهــات اإلفصــاح املتعلقــة باألشــخاص األساســيني 
فضــاًل عــن متطلبــات اجلهــات الرقابيــة األخــرى، يتم 
االعــالن وتوفــري املعلومــات املاليــة وغريهــا أو عــن أيــة 
مســتجدات تتعلق بالشــركة عرب الصحافــة احمللية أو من 
www.bahraincredit. خالل موقع الشــركة اإللكتروين

com.bh أو أيــة وســيلة تواصليــة أخرى. وميكــن للجميع 

احلصــول على النتائــج املالية والتقارير الســنوية ومواثيق 
عمل جملــس اإلدارة واللجــان التابعة للمجلس وإرشــادات 
احلوكمة اإلدارية على موقع الشركة الرمسي. على الصعيد 
الداخلي، يوجد للشركة نظام إلكتروين خاص للتواصل مع 
املوظفــني فيما خيص الشــؤون اإلدارية وغريها من األمور 

ذات الصلة.
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الدكتــور عــادل حبيــل - الرئيــس التنفيــذي - شــركة البحريــن   .1
للتسهيالت التجارية ش.م.ب.

ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  2004؛  سبتمرب   1 يف  بالشركة  التحق 
واخلدمات  والتسويق  البشرية،  املوارد  عامًا يف   14 من  ألكثر  متتد 
املالية؛ حاصل على درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلدارية من جامعة 

أبردين، اململكة املتحدة، 2005.

رئيس جملس إدارة - شركة التسهيالت خلدمات التأمني ذ.م.م.،   •
البحرين 

عضو جملس إدارة - الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م.، البحرين  •
فاضــل املاحوزي - النائــب األول للرئيس، رئيــس اخلدمات املالية   .2

والتسويق - تسهيالت البحرين 

ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  1993؛  يناير   1 يف  بالشركة  التحق 
متتد ألكثر من 32 عامًا يف اخلدمات املالية واملصرفية، والتحصيل 

والشئون القانونية، وتقنية املعلومات، والتسويق واملوارد البشرية. 

عضو جملس إدارة - الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م.، البحرين  •
ساميون أوسنت - املدير العام - الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م.  .3

التحق بالشركة كنائب للمدير العام يف يونيو 2009، بعد ذلك عُيِّنَ 
ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  2010؛  يوليو  يف  للشركة  عاما  مديرًا 
إليه  اسندت  حيث  السيارات  قطاع  يف  عامًا   27 من  ألكثر  متتد 
العديد من املهمات كمدير للمبيعات، ورئيس لعمليات البيع ومسئول 
التوزيع وصوالً إىل منصب املدير العام. قبيل انضمامه للشركة التحق 

للعمل لدى فورد و يب إم دبليو. 

راجيــف ميتــال - النائب األول للرئيــس، رئيس العمليات - شــركة   .4
البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. 

ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  1996؛  أبريل   21 يف  بالشركة  التحق 
التجارة  وقطاعي  املالية،  اخلدمات  يف  عامًا   26 من  ألكثر  متتد 
من  معتمد  قانوين  كمحاسب  االحتراف  شهادة  حيمل  واإلنتاج؛ 
اإلدارة  يف  العليا  الدبلوما  املعتمدين،  للمحاسبني  االسترايل  املعهد 
زميل يف معهد  اهلند؛ عضو  لإلدارة، أمحدأباد،  اهلندي  املعهد  من 

حماسيب التكاليف واألعمال يف اهلند.

عضو جملس إدارة - شــركة التسهيالت خلدمات التأمني ذ.م.م.،   •
البحرين 

عضو جملس إدارة - الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م.، البحرين  •
فيشــال بروهت - نائب الرئيس، رئيس الشــئون املالية - تسهيالت   .5

البحرين

بالشركة يف 16 سبتمرب 2007؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة  التحق 
متتد ألكثر من 14 سنة يف اإلدارة املالية والتدقيق واخلزينة؛ حيمل 

شهادة حماسب قانوين من معهد احملاسبني القانونيني يف اهلند.

نــــادر إبراهيــم - مديــر أول، رئيــس الشــئون املاليــة واإلداريــة -   .6 
الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م.

ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  1995؛  يوليو   15 يف  بالشركة  التحق 
املالية؛  واإلدارة  التدقيق  جمال  يف  خربة  سنة   27 من  ألكثر  متتد 
حاصل على ماجستري يف اإلدارة املالية )الواليات املتحدة(، الدبلوما 
العليا يف إدارة األعمال )اململكة املتحدة(، شهادة الزمالة للمحاسبني 
التقنيني  الزمالة للمحاسبني  القانونيني )الواليات املتحدة(، شهادة 
)اململكة  السيارات  صناعة  ملعهد  الزمالة  شهادة  املتحدة(،  )اململكة 

املتحدة(.

علي الديلمي - املدير العام - شــركة التســهيالت خلدمات التأمني   .7
ذ.م.م. 

التحق بالشركة يف 1 يناير 1993؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد 
ألكثر من 27 عامًا يف قطاع التأمني؛ حيمل الدبلوما العليا يف إدارة 

األعمال من جامعة شيفيلد هامل، اململكة املتحدة، 1999. 

حســني املاضــي - نائب الرئيس، رئيس شــبكة الفروع - تســهيالت   .8
البحرين 

ومتنوعة واسعة  خربة  ميتلك  1997؛  مايو   03 يف  بالشركة   التحق 
حيمل واملصرفية؛  املالية  اخلدمات  يف  سنة   16 من  ألكثر   متتد 

جامعة  من  واملالية  املصرفية  الدراسات  يف  البكالوريوس  شهادة 
البحرين، 2004.

زيفــري ســتيفن - مديــر أول، رئيــس عمليــات مــا بعــد البيــع -   .9 
الشركة الوطنية للسيارات

واســعة خــربة  ميتلــك  1995؛  ديســمرب   02 يف  بالشــركة   التحــق 
ومتنوعــة متتــد ألكثــر مــن 25 ســنة يف قطــاع الســيارات؛ مهنــدس 

ســيارات حمتــرف.

 - البيــع  عمليــات  رئيــس  أول،  مديــر   - الوداعــي  اهلل  عبــد   .10 
الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م.

ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  1991؛  أكتوبر  يف  بالشركة  التحق 
والتسويق؛ حاصل على  املبيعات  21 سنة يف جمال  متتد ألكثر من 
 .2001 املتحدة،  اململكة  هال،  جامعة  من  األعمال  إدارة  ماجستري 

عضو يف مجعية وكالء السيارات البحرينية.

عضو جملس إدارة - شــركة التسهيالت خلدمات التأمني ذ.م.م.،   •
البحرين

علــى إبراهيم املرزوق - نائــب الرئيس، رئيس تقنيــة املعلومات -   .11
تسهيالت البحرين

ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  2006؛  يونيو   04 يف  بالشركة  التحق 
شهادة  حيمل  املعلومات؛  تقنية  جمال  يف  سنة   18 من  ألكثر  متتد 
ماجستري اإلدارة يف تقنية املعلومات من جامعة سندرالند، اململكة 

املتحدة، 2010. 

على أبورويــس - نائب الرئيس املســاعد، إدارة املخاطــر وااللتزام   .12
ومكافحــة غســل األمــوال - شــركة البحريــن للتســهيالت التجارية 

ش.م.ب.

التحق بالشركة يف 01 أغسطس 1995؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة 
متتد ألكثر من 22 سنة يف اإلدارة املالية، وإدارة املخاطر، وااللتزام 
ومكافحة غسل األموال؛ حيمل شهادة ماجستري إدارة األعمال من 

جامعة استرثكاليد، اململكة املتحدة، 2006.

13. حســني ســلمان - نائب الرئيس املســاعد، رئيس املوارد البشــرية - 
تسهيالت البحرين

ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  2004؛  أبريل   17 يف  بالشركة  التحق 
متتد ألكثر من 8 سنوات يف تدريب وتطوير املوارد البشرية، وإدارة 
حيمل  والتعاقدات؛  واملشتريات  املباين  وشؤون  املوظفني،  شؤون 
بول،  دي  جامعة  من  البشرية  املوارد  إدارة  يف  ماجستري  شهادة 
القانوين لألفراد  املعهد  املتحدة، 2010. عضو يف  الواليات  شيكاغو 

والتنمية CIPD، اململكة املتحدة.

* مل يتملك أعضاء اإلدارة التنفيذية أسهم الشركة ومل يتداولوا فيها خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2012. 
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 اهليكل
التنظيمي للشركة

املخاطر وااللتزام 
ومكافحة غسل األموال

التدقيق
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جملس إدارة الشركة 
الوطنية للسيارات

جملس اإلدارة

املوارد البشرية
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أكرب  صاحبة  األمريكية  املتحدة  الواليات  استطاعت 
يف  الوقوع  من  مؤقتا  بنفسها  تنأ  أن  العامل،  يف  اقتصاد 
للخالف  املؤقت  التأجيل  خالل  من  املالية”  “اهلاوية 
وسوف  والدميقراطي،  اجلمهوري  احلزبني  بني  احملتدم 
االقتصادي  املشهد  الغموض يف  زيادة  ينعكس ذلك على 
اليورو على  األورويب ويف منطقة  املشهد  أما على  العاملي. 
وجه التحديد قد يبدوا أن األزمة املالية قد خفت حدهتا، 
هي  ما  على  اهليكلية  االقتصادية  املشاكل  بقاء  مع  ولكن 
عليه، ال يوجد ما يبعث على التفاؤل يف تبدد األزمة املالية 
االقتصادية  القوة  أخذت  الذي  الوقت  يف  هذا  العاملية. 
كانت  واليت  واهلند  كالصني  الصاعدة  الدول  القتصادات 
حمرك التجارة العاملية على مدى العقد املاضي يف التباطؤ. 
كما أن الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ظل ثابتًا ومل يشهد 
أن ينمو مبعدل 1.9% يف عام  املتوقع  تغريا ملموسًا ومن 
بأس  ال  منوا  البحريين  االقتصاد  حقق  املقابل،  يف   .2012
إطار هذا  الناتج احمللي اإلمجايل 3.7%. ويف  بلغ  به فيما 
وأرباحًا صافيًة  استثنائيًا  أداءًا  الواقع، حققت اجملموعة 
بلغت 12.3 مليون دينار حبريين )2011: 8.7 مليون دينار 

حبريين( وهي األعلى يف تارخيها منذ تأسيسها قبل 29 
عامًا، حمققة عائدًا على حقوق املسامهني بنسبة %14 .

 1.3 بواقع  منخفض  مديونية  مبعدل  الشركة  تتمتع 
وقاعدة رأمسالية قوية يضعها يف وضع متني للغاية ميكنها 
من االستفادة من الفرص االستثمارية املتاحة يف السوق. 
االستراتيجية  اخلطة  من  الثالث  العام   2012 العام  كان 
توقعات  على  ارتكزت  إذ   ،2012-2010 لألعوام  للشركة 
أن  إال  املالية،  أزمته  من  العاملي  االقتصاد  تعايف  بسرعة 
من  الشركة  استفادت  ذلك،  ضوء  وعلى  يتحقق.  مل  ذلك 
املبادرات  من  عدد  لتنفيذ  فرصة  منها  لتجعل  التحديات 
عالقاهتا  تعزيز  يف  سامهت  اليت  النوعية  االستراتيجية 
لقد  التجاري.  الوسط  يف  مكانتها  وتعزيز  عمالئها  مع 
خطتها  على  األخرية  اللمسات  وضع  من  الشركة  انتهت 
واليت   2015-2013 القادمة  الثالث  للسنوات  االستراتيجية 
تتضمن عددًا من املبادرات اهلامة واليت هتدف إىل حتقيق 

مزيد من النمو وتنمية أموال املسامهني.  

 تـقــــريـــر
اإلدارة عن عمليات الشركة

العاملية منتصف عام 2008. ويف  املالية  األزمة  بداية  الصعبة منذ  التحديات  العاملي يواجه مزيدا من  االقتصاد  زال  ال 
العاملية غري قادرة على تبديد  العامل، ال تزال األسواق  اقتصادات دول  النمو ألغلب  الذي تراجعت فيه توقعات  الوقت 

املخاوف من حصول ركود اقتصادي مزدوج بسبب عدم معاجلة االختالالت الرئيسية يف بىن االقتصادات العاملية. 
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حققت تسهيالت البحرين أرباحًا صافية بلغت 6.7 مليون 
كما  حبريين(،  دينار  مليون   5.8  :2011( حبريين  دينار 
قدمت قروضًا جديدة مببلغ 87 مليون دينار حبريين يف 
عام 2012 مما أدى إىل زيادة حمفظة القروض بنسبة %11 
مما  جديدة(،  كقروض  حبريين  دينار  مليون   62  :2011(
عكس التحسن يف أداء قطاعات األعمال وثقة املستهلكني 
على حد سواء، وقد تركز 60% من هذه القروض اجلديدة 
شهد  وقد  السيارات.  متويل  وهو  األساسي،  نشاطنا  يف 
سوق مبيعات السيارات منوا ملحوظا يف عام 2012 ونتيجة 
الشركة  استطاعت  اليت طرحت يف عام 2011،  للمبادرات 

أن تكون الرائدة يف قطاع متويل السيارات. 

القروض،  حمفظة  منو  ومع  احلالية  العمل  بيئة  ظل  ويف 
انصب تركيز الشركة على جودة احملفظة ونتيجة لألوضاع 
الراهن، ومع احتمال  الوقت  االقتصادية غري املستقرة يف 
السيولة،  يف  شح  من  الزبائن  بعض  له  يتعرض  قد  ما 
أوضاع  لتفهم  املرونة  درجات  بأقصى  الشركة  حتلت 
من  مزيدًا  كرست  أخرى  جهة  ومن  املنتظمني،  زبائنها 
حنو  البشرية  امكانياهتا  كافة  ووجهت  واجلهد  الوقت 
تكثيف حتصيل الديون: وقد تكللت تلك املساعي املستندة 
الديون  على  السيطرة  يف  للشركة  الداخلية  لألنظمة 
املتعثرة عند نسبة معقولة بلغت 3.39% من احملفظة. وال 
مدعومة  املتعثرة  الديون  معظم  أن  إىل  اإلشارة  من  بد 

بأصول ذات قيمة تغطي قيمة أصل القروض.   

بزيادة  جناحها  من  االئتمانية  امتياز  بطاقة  عززت 
حصتها يف السوق البحريين وبزيادة إمجايل العوائد على 
حمفظة اإلقراض. وقد وضعت الشركة جمموعة شاملة من 
خماطر  ارتفاع  احتمالية  ملعاجلة  واإلجراءات  السياسات 
اجملال  هذا  يف  ويسرنا  املنتج.  هذا  من  املتعثرة  الديون 
السيطرة،  حتت  هي  املتعثرة  الديون  معظم  أن  نعلن  أن 

وتساهم امتياز مسامهًة جيدة يف أرباح الشركة. 

حيوية  من  املاضي  العام  خالل  العقارات  سوق  خلى  لقد 
احلذرة  سياستها  اتباع  الشركة  واصلت  حيث  النشاط، 
الزبائن  ألولئك  وخاصة  العقارية،  القروض  تقدمي  يف 
على  اعتمادًا  الشهرية  أقساطهم  دفع  يف  املنتظمني 
وجود مصادر دخل مستقلة عن إيرادات العقارات املمولة 

وحتديد سقف التمويل بنسبة 70 باملئة من قيمة العقار. 

العاملية مضطربة وحتمل  األسواق  إىل ذلك، ظلت  إضافة 
مجيع  لدى  االقتصادية  املؤشرات  ضعف  طياهتا  يف 
االقتصادات الرئيسية يف العامل ما أدى إىل تواصل اخنفاض 
أسعار الفائدة. ويف خضم تلك التقلبات، استفادت الشركة 
معقولة  فائدة  بأسعار  قروض  لطرح  االخنفاض  ذلك  من 

لزبائنها. 

تـقــريــر اإلدارة عــن عمليـات الشــركـة تـتـمـــة

 الشــركـة
األم

• قروض السيارات  • القروض الشخصية  • القروض العقارية  • قروض األعمال التجارية  • بطاقات االئتمان

20082010 200920112012

62 58 62

95
8٧

 قروض تسهيالت البحرين اجلديدة
)مباليني الدنانري البحرينية(
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بلغت  قياسية  أرباحًا  للسيارات  الوطنية  الشركة  حققت 
دينار  مليون   2.4 مقارنة مببلغ  دينار حبريين  مليون   3.5
حبريين عن العام املاضي، يف إطار االنتعاش الذي شهده 
منتجات  قوة  سامهت  وقد  البحرين.  يف  السيارات  سوق 
املتواصل خلدمات ما بعد  والدعم  هوندا وجنرال موتورز 

البيع يف الوصول إىل تلك النتائج االستثنائية. 

ومن منطلق حرصها على حتديث بنيتها التشغيلية، قامت 
واإلجراءات  للسياسات  شاملة  مراجعة  بإجراء  الشركة 
التشغيلية للشركة. كما استطاعت إدارة خمزون السيارات 

بشكل فاعل مما أدى إىل تقليل تكاليف التخزين. 

 الشــركـة الوطنــيــة
للسيـــارات

• هوندا  • شفروليه  • جي إم سي  • كاديالك
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على صعيد ميداين، شهد العام 2012 مراسم حفل االفتتاح 
بأرقى  اجملهز  السهلة  يف  اجلديد  اخلدمة  ملركز  الرمسي 
اجلديد  اخلدمة  مركز  ويعد  هذا  التكنولوجيا.  وسائل 
املركز الوحيد يف املنطقة الذي يوفر لزبائن الشركة وسائل 
ميكنهم  الذي  الوقت  يف  والرياضية  الشخصية  الترفيه 
أن  املؤمل  ومن  هذا  سياراهتم.  صيانة  عمليات  مشاهدة 

حيسن ذلك من اخلربة اإلجيابية المتالك سيارات كل من 
جنرال موتورز وهوندا ويساهم يف زيادة القدرة اإلنتاجية 
واخلدمية خلدمات ما بعد البيع. جدير بالذكر أن إنشاء 
إىل  هتدف  املدى  طويلة  خطة  من  جزء  هو  املركز  هذا 

حتديث مركز صيانة هياكل السيارات وقطع الغيار. 

 تـقــريــر اإلدارة عــن عمليـات الشــركـة
الشـركـة الوطنـيـة للسيــارات تـتـمـــة

20082010 200920112012

5551
59 59

78

 مبيعات الشركة الوطنية للسيارات
)مباليني الدنانري البحرينية(
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 1.6 بلغت  صافية  أرباحًا  الشركة  سجلت   ،2012 عام  يف 
مليون دينار حبريين. لقد استطاعت الشركة أن تنوع من 
إىل  لتقسيمها  أراٍض  خمططات  شراء  عرب  دخلها  مصادر 
الدخل  على  تعتمد  سكنية  عمارات  وشراء  صغرية  قطع 
والوساطة  التثمني  دخل  جانب  إىل  املتكرر  اإلجياري 

العقارية. 

عقاري  مشروع  أكرب  بتنفيذ  العام  خالل  الشركة  قامت 
عرب تقسيم خمطط أرض سار وتقسيمه إىل قطع صغرية 
احتياجاهتم  لتلبية  البحرينيني  للمواطنني  وطرحه 
استثمار  قرار  إن  اجلميع.  متناول  يف  بأسعار  اإلسكانية 
فيه  شهد  وقت  يف  صائبًا  كان  املشروع  هذا  يف  الشركة 
اليت  لألحداث  نتيجة  ملحوظًا  اخنفاضًا  العقاري  السوق 

الشركة  تواصل  وسوف   .2011 عام  يف  البحرين  شهدهتا 
مناطق  يف  مماثلة  عقارية  استثمارية  فرص  عن  البحث 
أخرى من البحرين مبفردها أو من خالل مشروع مشترك 

أو عرب شراكة جتارية كوسيطٍ لبيع أراٍض بالعمولة. 

قامت الشركة بتطوير منوذج أعماهلا من خالل االستمرار 
املتوسط  الدخل  ذوي  تستهدف  سكنية  بنايات  شراء  يف 
متكرر  إجياري  دخل  على  احلصول  هبدف  املقيمني  من 
ومقبول. وقد جنحت الشركة يف االستثمار يف هذا القطاع 
مناطق  يف  االستثمارية  العقارات  من  حمفظة  بتكوين 
تشهد طلبًا مرتفعا على الشقق املفروشة. هذا وقد حققت 
تواصل  وسوف  عالية  إشغال  نسبة  االستثمارية  العقارات 

الشركة البحث عن فرص استثمارية مماثلة. 

التأمني، حققت شركة  املنافسة يف قطاع  يف ظل احتدام 
التسهيالت خلدمات التأمني أرباحًا صافيًة بلغت 544 ألف 
التوجيهات من قبل  دينار حبريين. ومع صدور حزمة من 
مصرف البحرين املركزي واليت حتدد قواعد جديدة إلدارة 
بإجراء  الشركة  قامت  فيها،  والتصرف  التأمني  أقساط 
وإنه  التجاري.  منوذجها  على  الالزمة  التعديالت  بعض 
اليت  املؤسسات  أوائل  من  أننا  نقول  أن  الفخر  دواعي  ملن 

التزمت بتطبيق تلك التعليمات. 

وتتطلع الشركة ألن تكون اخليار األول لزبائنها يف مملكة 
البحرين لتلبية كافة احتياجاهتم يف جمال التأمني فضاًل 
شبكة  وتوسيع  املقدمة  اخلدمات  مبستوى  الرقي  عن 

فروعها العاملة.

 شـــركـة التسـهيـــالت
للخـدمـات العقـاريـة

• تأجري ووساطة عقارية  • خدمات تثمني  • إدارة عقارات  • استثمار عقاري

 شــركــة التســهيـــالت
خلدمات التأمني

• تأمني السيارات  • التأمني على املنازل  • التأمني على احلياة  • تأمني السفر

آفاق العام 2013
التوجهات  يف  احلاد  لالختالف  نتيجة  العاملية  األسواق  يف  االقتصادي  االستقرار  عدم  حالة  تتواصل  أن  املتوقع  من 
وثقة  األعمال  أداء قطاعات  الكربى، مما سينعكس بصورة كبرية على  للقوى  السياسية  األولويات  االقتصادية وكذلك 
الشركة تفاؤهلا املشوب باحلذر، واستنادا خلطتها االستراتيجية  املستهلكني على حد سواء. ويف خضم ذلك، ستواصل 
ألهدافها  حتقيقًا  وخارجها  البحرين  داخل  املسامهني  أموال  تنمية  بغية  واعدة  استثمارية  فرص  عن  البحث  ستواصل 

االستراتيجية.



شــــركـــة البـحـــريـــن للتسهــيـــالت التــجـــاريـــة ش.م.ب. 22

 مسـؤوليـة
الشركة جتاه اجملتمع

يتناول تقرير املسؤولية االجتماعية االستراتيجية املتميزة 
للشــركة جتاه اجملتمع على ضوء املبــادرات القيمة املوجهة 
حنو األعمــال اخلريية واهلادفــة إىل تعزيز روح املســؤولية 
واحلــس االجتماعي. حيث تشــكل تلــك املبــادرات ركائز 
عمل الشــركة لتنفيــذ مرئياهتا على املســتويني األخالقي 
واالجتماعــي جتاه مؤسســات اجملتمع وتوجيههــا الوجهة 

الصحيحة. 

إن املسامهة يف إثراء اجملتمع البحريين ومؤسساته العاملة 
تقع ضمن أولويات أســاس املســئولية االجتماعية لشــركة 
البحريــن للتســهيالت التجاريــة، لذلك فنحــن نؤمن بأن 
جناح الشــركة إمنا يتوقف باألســاس علــى القبول والدعم 
اللذيــن نتلقامها من جمتمعنا احمللــي. وعلى ذلك ال تألوا 
الشــركة جهدا يف املسامهة يف النهضة االقتصادية وإشاعة 
روح املســئولية االجتماعيــة، ففي عــام 2012 واصلت دعم 
اجلمعيات واملؤسســات الــيت تؤمِّن االحتياجــات اخلاصة 
للمواطنــني. حيث قدمــت تربعات غطت 27 مؤسســة من 
املؤسسات غري الرحبية العاملة يف جماالت عدة مشلت على 

سبيل املثال ال احلصر: دور العجزة واملسنني ورعاية الطفولة 
واألمومة والصحــة واإلغاثة والرعاية االجتماعية والتعليم 
واملؤسسات املتخصصة ومراكز األحباث والدراسات وقطاع 

الثقافة والبيئة. 

إننا متمســكون مبسئولياتنا األخالقية واالجتماعية جتاه 
مؤسســات اجملتمع البحريين النشــطة يف مســاعدة األسر 
املعــوزة، وكعادهتــا وجريــًا علــى تقاليد راســخة، واصلت 
الشــركة تقدمي الدعم املايل الســنوي إىل 80 مجعية خريية 

مسجلة ونشطة يف الشأن االجتماعي يف اململكة.

وكمــا ذكرنا لكــم يف التقارير الســنوية لألعــوام املاضية، 
فإن دعم املشــاريع الوطنية من خالل الثقافة والتراث هو 
حمل اهتمام الشــركة على الدوام، وعليه اســتمرت الشركة 
يف تقــدمي الدعم الكامــل لبناء مركز قلعــة حالة بو ماهر 
الســتقبال الزائرين ضمن مشــروع مملكة البحرين الوطين 

“طريق اللؤلؤ” برعاية وزارة الثقافة.
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 معلومات
عـامـــة

شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. هي شركة مسامهة حبرينية سجلت سابقًا يف السجل التجاري يف 29 أغسطس 1983 
كشركة مسامهة حبرينية مقفلة. ويف شهر أبريل 1993 سجلت كشركة مسامهة عامة بعد االكتتاب العام يف أسهمها.

 متتلك الشركــــة بالكامل الشركـــــة الوطنية للســيارات ذ.م.م. واليت تأســـست يف مارس 1988. وشركــــة التســهيالت خلــدمــــات
التأمني ذ.م.م. اليت تأسست يف 1997، وشركة التسهيالت للخدمات العقارية ش.ش.و. اليت تأسست يف مايو 2002.

البنوك

بنك البحرين والكويت
البنك األهلي املتحد 

بنك اخلليج الدويل
بنك يب ان يب باريبا

البنك العريب
بنك اخلليج األول

بنك إتش إس يب سي

بنك البحرين الوطين 
ستاندرد تشارترد بنك

بنك ريفسن الدويل 
املؤسسة العربية املصرفية

بنك يب آي ايه
البنك العريب لالستثمار

بنك االسكان للتجارة والتمويل

املدققون
كي يب أم جي

13444 رقم السجل التجاري: 

1175، املنامة،  صندوق الربيد: 
مملكة البحرين  

+973 17 786 000 هاتف: 
8000  8000 اخلط اجملاين: 

مدينة عيسى الفروع: 
احملرق  

سترة  
مدينة محد  

 bcredit@bahraincredit.com.bh الربيد اإللكتروين: 

www.bahraincredit.com.bh املوقع اإللكتروين: 

مبىن تسهيالت البحرين املكاتب: 
مبىن 264، طريق 111، توبلي 701  

+973 17 786 010 فاكس: 
+973 17 467 010  
+973 17 737 144  
+973 17 610 338  
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 تقرير مدققي احلسابات
اىل حضرات السادة املسامهني

شــــركـــــة البـحــــريـــــن للتسهـــيــــالت التــجــــاريـــــة ش.م.ب.، املنامة، مملكة البحرين

تقرير حول البيانات املالية املوحدة

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لشركة البحرين للتسهيالت 
)»اجملموعة«(  هلا  التابعة  والشركات  )»الشركة«(  التجارية )ش.م.ب( 
املوحد كما يف 31 ديسمرب 2012،  املايل  املركز  بيان  تتكون من  واليت 
حقوق  يف  والتغريات  الشامل،  والدخل  للدخل،  املوحدة  والبيانات 
امللكية، والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات 
واملعلومات  اهلامة  احملاسبية  السياسات  ملخص  من  تتكون  اليت 

اإليضاحية األخرى.

مسئولية جملس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة

إن جملس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها 
بشكل عادل وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، وعن نظام 
البيانات  إلعداد  ضروريًا  اإلدارة  جملس  يراه  الذي  الداخلي  الرقابة 
جوهرية  معلومات  أية  من  وخالية  عادلة  بصورة  املوحدة  املالية 

خاطئة، سواء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ.

مسئولية املدققني 

إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي يف هذه البيانات املالية املوحدة استنادًا 
إىل أعمال التدقيق اليت قمنا هبا. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق 
الدولية اليت تتطلب منا االلتزام بأخالقيات املهنة، وختطيط وتنفيذ 
أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة من خلو البيانات املالية 

املوحدة من أية معلومات جوهرية خاطئة.

تدقيق  أدلة  على  للحصول  بإجراءات  القيام  التدقيق  أعمال  تشمل 
إن  املوحدة.  املالية  البيانات  يف  الواردة  واإلفصاحات  للمبالغ  مؤيدة 
اإلجراءات املختارة تعتمد على تقديراتنا، مبا يف ذلك تقييم خماطر 
سواٌء  املوحدة،  املالية  البيانات  يف  خاطئة  جوهرية  معلومات  وجود 
كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ. وعند تقييم هذه املخاطر يتم األخذ 
البيانات  وعرض  بإعداد  املعين  الداخلي  الرقابة  نظام  االعتبار  يف 
املالية املوحدة بصورة عادلة من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة 
إبداء رأي حول فاعلية نظام  القائمة، وليس لغرض  الظروف  يف ظل 
الرقابة الداخلي للشركة. كما يشمل التدقيق أيضًا تقييم مدى مالئمة 

احملاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة  احملاسبية  السياسات 
املالية  البيانات  لعرض  عام  تقييم  إىل  باإلضافة  اإلدارة  جتريها  اليت 

املوحدة.

لتوفري  ومالئمة  كافية  عليها  حصلنا  اليت  التدقيق  أدلة  أن  نرى  إننا 
أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

الـــرأي

برأينا أن البيانات املالية املوحدة تظهر بصـورة عادلة، يف كل اجلوانب 
املـركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 ديسمرب 2012  اجلوهـرية، 
وأداءها املايل املوحد وتدفقاهتا النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك 

التاريخ، وذلك وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية األخرى

 5 رقم  واجمللد  البحريين  التجارية  الشركات  قانون  متطلبات  حسب 
من دليل أنظمة مصرف البحرين املركزي ، نفيد بأن الشركة: حتتفظ 
البيانات املالية املوحدة تتفق معها،  بسجالت حماسبية منتظمة وان 
الواردة يف تقرير رئيس جملس اإلدارة متفقة مع هذه  املعلومات  وإن 
البيانات املالية املوحدة، ومل يرد إىل علمنا وقوع أية خمالفات خالل 
السنة لقانون الشركات التجارية البحريين، أو قانون مصرف البحرين 
املركزي  البحرين  مصرف  أنظمة  دليل  أو  املالية  واملؤسسات  املركزي 
)اجمللد رقم 5 والفقرات النافذة من اجمللد رقم 6 وتوجيهات مصرف 
البحرين املركزي(، أو أنظمة أسواق املال الصادرة عن مصرف البحرين 
املركزي والقرارات ذات العالقة وأنظمة وإجراءات بورصة البحرين، أو 
ملتطلبات عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، ميكن أن يكون هلا 
أثر سليب جوهري على أعمال الشركة أو مركزها املايل، وقد حصلنا 
من اإلدارة على مجيع اإليضاحات واملعلومات اليت طلبناها ألغراض 

التدقيق.

20 فرباير 2013
املنامة - مملكة البحرين
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 بيان املركز املايل
املـوحــد

كما يف 31 ديسمرب 2012
بآالف الدنانري البحرينية

2011 2012 إيضاح

املوجودات
3.901 1.912 النقد وأرصدة لدى البنوك

135.596 150.543 8 قروض وسلفيات للعمالء
3.524 4.753 ذمم جتارية مدينة وأخرى

15.328 16.427 9 املخزون
1.245 2.184 10 عقارات استثمارية

16.279 16.674 11 عقارات ومعدات
715 1.168 موجودات أخرى

176.588 193.661 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

31 781 سحوبات على املكشوف
16.833 13.654 ذمم جتارية دائنة وأخرى
75.955 87.113 12 قروض بنكية ألجل
6.632 6.663 13 سندات دين صادرة 

99.451 108.211 جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
15.736 15.736 14 رأس املال
61.401 69.714 االحتياطات واألرباح املستبقاة

77.137 85.450 جمموع حقوق امللكية )صفحة 29(
176.588 193.661 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

اعتمدت البيانات املالية املوحدة اليت حتتوي على الصفحات من 26 إىل 56 من قبل جملس اإلدارة يف 20 فرباير 2013 ووقعها نيابة عن اجمللس 
كل من:

د. عادل حبيلعبدالكرمي أمحد بوجرييعبدالرمحن يوسف فخرو
الرئيس التنفيذينائب رئيس جملس اإلدارةرئيس جملس اإلدارة
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تشتمل البيانات املالية املوحدة على الصفحات من 26 إىل 56. 

 بيان الـدخـــل
املـوحــد

عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2012
بآالف الدنانري البحرينية

2011 2012 إيضاح

16.855 18.649 فوائد مكتسبة
)6.065( )5.397( فوائد مدفوعة

10.790 13.252 صايف الفوائد املكتسبة

50.526 58.544 مبيعات املركبات 
)44.818( )50.722( تكلفة املبيعات

5.708 7.822 إمجايل ربح مبيعات املركبات

616 661 عمولة تأمني مكتسبة
- 1.566 أرباح من بيع خمزون األراضي

165 267 دخل اإلجيار

17.279 23.568 جمموع اإليرادات التشغيلية

8.145 10.437 16 مصروفات تشغيلية 
1.128 1.263 8 خمصص اخنفاض قيمة القروض املمنوحة والذمم املدينة، صايف االستردادات
)681( )445( 15 إيرادات أخرى، صايف

8.687 12.313 أرباح السنة

54 فلس  76 فلس 21 العائد األساسي واملخفض على السهم بقيمة 100 فلس
35 فلس  40 فلس أرباح أسهم نقدية مقترحة لكل سهم بقيمة 100 فلس

د. عادل حبيلعبدالكرمي أمحد بوجرييعبدالرمحن يوسف فخرو
الرئيس التنفيذينائب رئيس جملس اإلدارةرئيس جملس اإلدارة
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 بيان الدخل الشامل
املـوحــد

عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2012
بآالف الدنانري البحرينية

2011 2012

8.687 12.313 ربـح السنة

الدخل الشامل اآلخر
1.863 1.793 صايف التغريات يف احتياطي حتوط التدفقات النقدية
)229(  229 املبالغ احملولة للربح أو اخلسارة من إلغاء حتديد التحوط

1.634 2.022 جمموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

10.321 14.335 جمموع الدخل الشامل للسنة

تشتمل البيانات املالية املوحدة على الصفحات من 26 إىل 56. 
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 بيان التغريات يف حقوق امللكية
املـوحــد

عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2012
بآالف الدنانري البحرينية

االحتياطيات واألرباح املستبقاة رأس املـال

جمموع
حقوق
امللكية

أرباح
مستبقاة

احتياطي
عام

احتياطي
التربعات

احتياطي
حتوط 

التدفقات
النقدية

احتياطي
قانوين*

أسهم
خزينة

رأس
املـال  2012

77.137 16.927 14.250 1.009 )4.327( 33.542 )599( 16.335 كما يف 1 يناير 2012 
ختصيصات 2011 )مبوافقة املسامهني(:

- )280( - 280 - - - - - تربعات معلنة
- )1.500( 1.500 - - - - - احملول لالحتياطي العام

77.137 15.147 15.750 1.289 )4.327( 33.542 )599( 16.335 الرصيد بعد ختصيصات 2011

الدخل الشامل للسنة
12.313 12.313 - - - - - - ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

2.022 - - - 2.022 - - -
- صايف التغريات يف احتياطي حتوط 

التدفقات النقدية
14.335 12.313 - - 2.022 - - -  جمموع الدخل الشامل للسنة 

 املعامالت مع املسامهني احملتسبة
يف حقوق امللكية

)5.640( )5.640( - - - - - - أرباح أسهم مدفوعة للمسامهني 
)5.640( )5.640( - - - - - - جمموع التوزيعات للمسامهني

)382( - - )382( - - - - تربعات مدفوعة 
85.450 21.820 15.750 907 )2.305( 33.542 )599( 16.335 كما يف 31 ديسمرب 2012

* حيتوي على عالوة إصدار أسهم بقيمة 25.292 دينار حبريين واملتبقي 8.250 دينار حبريين احتياطي قانوين.

تشتمل البيانات املالية املوحدة على الصفحات من 26 إىل 56. 
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 بيان التغريات يف حقوق امللكية
املـوحــد

عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2012
بآالف الدنانري البحرينية

االحتياطيات واألرباح املستبقاة رأس املـال

جمموع
حقوق
امللكية

أرباح
مستبقاة

احتياطي
عام

احتياطي
التربعات

احتياطي
حتوط 

التدفقات
النقدية

احتياطي
قانوين*

أسهم
خزينة

رأس
املـال 2011

72.739 15.660 12.750 1.012 )5.961( 33.542 )599( 16.335 كما يف 1 يناير 2011 
ختصيصات 2010 )مبوافقة املسامهني(:

- )280( - 280 - - - - - تربعات معلنة
- )1.500( 1.500 - - - - - - احملول لالحتياطي العام

72.739 13.880 14.250 1.292 )5.961( 33.542 )599( 16.335 الرصيد بعد ختصيصات 2010

الدخل الشامل للسنة
8.687 8.687 - - - - - - ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

1.634 - - - 1.634 - - -
- صايف التغريات يف احتاطي حتوط 

التدفقات النقدية
10.321 8.687 - - 1.634 - - - جمموع الدخل الشامل للسنة

املعامالت مع املسامهني احملتسبة يف 
حقوق امللكية

)5.640( )5.640( - - - - - - أرباح أسهم مدفوعة للمسامهني 
)5.640( )5.640( - - - - - - جمموع التوزيعات للمسامهني

)283( - - )283( - - - - تربعات مدفوعة 
77.137 16.927 14.250 1.009 )4.327( 33.542 )599( 16.335 كما يف 31 ديسمرب 2011

* حيتوي على عالوة إصدار أسهم بقيمة 25.292 دينار حبريين واملتبقي 8.250 دينار حبريين احتياطي قانوين.

تشتمل البيانات املالية املوحدة على الصفحات من 26 إىل 56. 
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 بيان التدفقات النقدية
املـوحــد

عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2012
بآالف الدنانري البحرينية

2011 2012 إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
80.938 88.691 قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخرى
50.375 57.452 املستلم من بيع املركبات

562 663 عموالت تأمني مستلمة
- 5.937 احملصل من بيع خمزون األراضي

163 275 عمولة اجيار مستلمة
)62.490( )86.639( قروض وسلفيات ممنوحة للعمالء
)32.931( )57.161( مدفوعات ملوردي املركبات 

)4.942(  - مدفوعات على أراٍض حمتفظ هبا كمخزون
)5.765( )7.474( مدفوعات املصروفات التشغيلية

)220( )220( مكافأة جملس اإلدارة املدفوعة
)6.200( )6.088( فوائد مدفوعة
19.490 )4.564( صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف (/الناجتة من أنشطة العمليات

التدفقات النقدية ألنشطة االستثمار
)3.630( )2.971( 11 مصروفات رأمسالية لشراء عقارات ومعدات
)1.287( )1.031( 10 شراء عقارات استثمارية

938 872 مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
)3.979( )3.130( صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية ألنشطة التمويل
29.407 31.787 قروض ألجل مستلمة

)23.776( )20.810( مدفوعات قروض ألجل
)10.000( - 13 سندات مستحقة الدفع
)5.640( )5.640( أرباح أسهم مدفوعة

)283( )382( تربعات مدفوعة

)10.292( 4.955 صايف التدفقات النقدية الناجتة من/)املستخدمة يف( أنشطة التمويل
5.219 )2.739( صايف )النقص(/الزيادة يف النقد وما يف حكمه

)1.349( 3.870 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

3.870 1.131 النقد وما يف حكمه يف 31 ديسمرب

يتكون النقد وما يف حكمه من :
3.901 1.912 النقد وأرصدة لدى البنوك

)31( )781( سحوبات على املكشوف

3.870 1.131

تشتمل البيانات املالية املوحدة على الصفحات من 26 إىل 56. 
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 إيضـاحـات
حـول البيـانات املـاليـة املـوحــدة
للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2012

بآالف الدنانري البحرينية

التأسيس والنشاط  .1
البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب( )»الشركة«( هي شركة مسامهة عامة مسجلة يف مملكة البحرين. تقوم الشركة مبنح قروض  شركة 
قصرية ومتوسطة وطويلة األجل. وقد حصلت الشركة بتاريخ 26 يونيو 2005 على ترخيص من قبل مصرف البحرين املركزي للعمل كمؤسسة 
مالية وخاضعة إلشرافه. تشتمل البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2012 على البيانات املالية للشركة والشركات التابعة هلا 

)ويشار إليها جمتمعة بـ »اجملموعة«(.

أسس إعداد البيانات  .2
بيان االلتزام أ( 

أعدت البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وطبقا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريين لعام 2001م.

ب( أسس القياس

تقدر  اليت  املشتقة  املالية  األدوات  عدا  ما  التارخيية  التكلفة  لقاعدة  وفقًا  للمجموعة  احملاسبية  السجالت  من  املوحدة  املالية  البيانات  أعدت 
بالقيمة العادلة. 

العملة املستعملة يف اجناز املعامالت وإعداد البيانات املالية  ت( 

يتم عرض البيانات املالية املوحدة بالدينار البحريين وهي العملة املستعملة يف اجملموعة. مت التقريب إىل »األلف« ماعدا احلاالت املشار إليها.

املعايري احملاسبية والتعديالت والتفسريات اجلديدة سارية املفعول اعتبارًا من 1 يناير 2012 أو بعده  ث( 

تنطبق املعايري احملاسبية والتعديالت والتفسريات التالية اليت تسري اعتبارا من 1 يناير 2012 على اجملموعة:

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )7( التعديل: اإلفصاحات- حتويل املوجودات املالية  )1

تتطلب التعديالت على املعيار الدويل إلعداد للتقارير املالية رقم )7( الكشف عن حتويل املوجودات املالية مبا يف ذلك الكشف عن املوجودات 
املالية اليت مل يتم استبعادها بشكل كامل و املوجودات املالية اليت مت استبعادها بشكل كامل ولكن بشرط أن الشركة حتتفظ باستمرارية مشاركتها. 

أن تطبيق هذا التعديل ليس له أي تأثري جوهري على البيانات املالية للمجموعة.

ج( املعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة الصادرة اليت مل يتم تطبيقها

مت إصدار عدد من املعايري والتعديالت والتفسريات سارية املفعول للفترات السنوية اليت تبدأ يف 1 يناير 2013 واليت مت تطبيقها يف إعداد البيانات 
املالية اجملمعة. املعايري املتعلقة باجملموعة مت بياهنا أدناه. وال توجد نية للمجموعة يف التطبيق املبكر هلذه املعايري.

معيار احملاسبة الدويل رقم )1(  عرض البيانات املالية  )1

تتطلب التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )1( عرض بنود الدخل الشامل اآلخر بشكل منفصل واليت سيتم تصنيفها إىل ربح أو خسارة 
يف املستقبل إذا توافرت شروط حمددة من تلك البنود اليت لن يعاد تصنيفها إىل ربح أو خسارة. التعديل ساري املفعول للفترات السنوية اليت تبدأ 

يف أو بعد 1 يوليو 2012 مع وجود خيار التطبيق املبكر.

ال تتوقع اجملموعة أي تأثري جوهري من تطبيق هذا التعديل.
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 إيضـاحـات
حـول البيـانات املـاليـة املـوحــدة
للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2012

بآالف الدنانري البحرينية

التعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )7( ومعيار احملاسبة الدويل رقم )32( مقاصة املوجودات واملطلوبات )2011(  )2

أثر  حول  إفصاحات  تقدم   )7 رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدويل  املعيار  على  )التعديالت  املالية  واملطلوبات  املوجودات  مقاصة  اإلفصاحات  
ترتيبات املقاصة على الوضع املايل للشركة. هذه التعديالت سارية املفعول للفترات املالية اليت تبدأ من أو بعد 1 يناير 2013 والفترات املرحلية 
ضمن هذه السنوات. بناًء على متطلبات االفصاح اجلديدة، جيب على الشركة/اجملموعة تقدمي معلومات عن املبالغ اليت مت مقاصتها يف بيان 

املركز املايل، وطبيعة مدى احلق يف املقاصة وفق ترتيبات املقاصة الرئيسية أو الترتيبات املماثلة.

مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية )التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 32( توضح معايري املقاصة ملعيار احملاسبة الدويل رقم )32( عن 
طريق شرح مىت يكون للشركة حق قانوين واجب النفاذ للمقاصة، ومىت يكون امجايل السداد يساوي صايف السداد. هذه التعديالت سارية املفعول 

للفترات املالية اليت تبدأ من أو بعد 1 يناير 2014 والفترات املرحلية ضمن هذه السنوات، مع خيار التطبيق املبكر.

ال تتوقع اجملموعة أي تأثري جوهري من تطبيق هذه التعديالت.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9(  األدوات املالية  )3

يضيف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( )2009( املتطلبات اجلديدة املتعلقة بتصنيف وقياس االلتزامات املالية. يضيف املعيار الدويل 
إلعداد التقارير املالية رقم )9( )2010( متطلبات جديدة متعلقة بااللتزامات املالية. حاليًا، يوجد لدى اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية مشروع 
وإضافة متطلبات جديدة   ،)9( رقم  املالية  التقارير  الدويل إلعداد  للمعيار  والقياس  التصنيف  تعديالت حمدودة على متطلبات  نشط إلجراء 

للتعامل مع اخنفاض قيمة املوجودات املالية وحماسبة التحوط.

متطلبات املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( متثل تغيريًا جوهريًا من املتطلبات احلالية ملعيار احملاسبة الدويل رقم )39( فيما يتعلق 
باملوجودات املالية. يشمل املعيار فئتان رئيسيتان لقياس املوجودات املالية: التكلفة املطفأة والقيمة العادلة. سيتم قياس األصل املايل بالتكلفة 
املطفأة إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن منوذج عمل هدفه االحتفاظ باملوجودات بغرض حتصيل تدفقات نقدية تعاقدية، وإذا كانت الشروط 
التعاقدية لألصل تزيد التدفقات التعاقدية بتواريخ حمددة، واليت هي دفعات ملبلغ األصل والفوائد على مبلغ األصل القائم. يتم قياس مجيع 
املوجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة. املعيار يلغي فئات معيار احملاسبة الدويل رقم )39( حملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق، ومتوفرة للبيع، 

وقروض وذمم مدينة.

بالنسبة للمشتقات املتضمنة يف العقود مع مضيف عبارة عن أصل مايل ضمن جمال املعيار، فإن املعيار يتطلب عدم فصله. بدالً من ذلك، يتم 
تقييم األداة املالية اهلجينة بشكل كلي بشأن ما إذا كان جيب قياسها بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة. 

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( )2010( يقدم متطلبًا جديدا فيما يتعلق باملطلوبات املالية املصنفة وفق خيار القيمة العادلة، وذلك 
بغرض عرض تغريات القيمة العادلة املنسوبة ملخاطر ائتمان املطلوبات املالية يف الدخل الشامل اآلخر بدالً من الربح أو اخلسارة. بصرف النظر 
عن هذا التغيري، فإن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( )2010( حيمل بشكل كبري التوجيهات حول تصنيف وقياس املطلوبات املالية من 

معيار احملاسبة الدويل رقم 39 بدون تغيريات جوهرية.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( ساري املفعول للسنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2015 مع وجود خيار التطبيق املبكر. قرر 
اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية إجراء بعض التعديالت احملددة على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( بناًء على األمور العملية 

وأخرى. 

نظرا لطبيعة عمل اجملموعة ال تتوقع الشركة أن يكون لتطبيق هذا املعيار أي أثر جوهري على البيانات املالية للمجموعة.
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 إيضـاحـات
حـول البيـانات املـاليـة املـوحــدة
للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2012

بآالف الدنانري البحرينية

أسس إعداد البيانات )يتبع(  .2
املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )10( - البيانات املالية املوحدة ومعيار احملاسبة الدويل رقم )27( البيانات املالية املنفصلة )2011(  )٤

يقدم املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )10( منوذج السيطرة بشكل منفرد لتحديد أي من االستثمارات جيب توحيدها. وبالتايل قد حتتاج 
اجملموعة لتغيري قرارات التوحيد املتعلقة باستثماراهتا قد يؤدي إىل تغيري طريقة احتساب هذه االستثمارات)راجع ايضاح 3 أ(. يسري مفعول هذا 

املعيار احملاسيب للفترات السنوية اليت تبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ. 

قامت جلنة معايري احملاسبة الدولية بإصدار املنشئات االستثمارية ) تعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )10( و املعيار الدويل 
إلعداد التقارير املالية رقم )12(، واللذي مينح بعض االستثناء من توحيد املنشئات االستثمارية. يتطلب املعيار احتساب املنشئات االستثمارية 
لدى الشركات املسيطرة على أساس القيمة العادلة. املعيار ساري املفعول للفترات السنوية اليت تبدأ من 1 يناير 2014 أو بعده، كما أن التطبيق 

املبكر مسموح به لتتمكن من تسويته بالتطبيق للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 10.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )12( - إفصاحات احلصص يف الشركات األخرى   )٥
واالتفاقيات  التابعة،  الشركات  يف  حصصًا  متتلك  اليت  للشركات  اإلفصاح  متطلبات  يتضمن   )12( رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدويل  املعيار 
املشتركة ، والشركات الزميلة و / أو املؤسسات اهليكلية غري املوحدة. ويتطلب املعيار اإلفصاح عن معلومات حول طبيعة، واملخاطر واآلثار املالية 

املرتبطة مع حصة الشركة يف الشركات األخرى.

يسري مفعول هذا املعيار للسنوات اليت تبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ. ال تتوقع اجملموعة بأن يكون لتطبيق هذا املعيار أي 
أثر جوهري.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )13( - قياس القيمة العادلة  )٦
يوفر املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )13( مصدر منفرد إلرشادات قياس القيمة العادلة. مع بعض االستثناءات احملدودة، فإنه يتم 
أن معظم  بالرغم من  األخرى.  املالية  التقارير  الدولية إلعداد  املعايري  به يف  أو مسموح  يكون مطلوبا  )13( عندما  رقم  الدويل  املعيار  تطبيق 
متطلبات االفصاح للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 13 مطلوبة بالفعل فيما خيص املوجودات واملطلوبات املالية، فإن تطبيق املعيار 
سيتطلب من اجملموعة تقدمي إفصاحات إضافية. وتشمل هذه إفصاحات تراتبية القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات غري املالية، وإفصاحات 

على مقاييس القيمة العادلة املصنفة يف املستوى الثالث.

املعيار ساري املفعول للفترات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2013، مع خيار التطبيق املبكر. تقوم اجملموعة حاليًا مبراجعة اآلثار احملتملة 
لتطبيق هذا املعيار.

حتسينات على املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )2011(  )7
حتتوي التحسينات على املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة يف 2011 على عدد من التعديالت للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
اليت يعتربها اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية ضرورية لكنها غري مستعجلة. »حتسينات على املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية« تتكون 
من تعديالت نتج عنها تغيريات حماسبية ألغراض العرض، واالحتساب، والقياس، باإلضافة للمصطلحات أو التعديالت التحريرية ذات العالقة 

بعدد من معايري إعداد التقارير الدولية. مل يكن هناك تغيريات جوهرية على السياسات احملاسبية للمجموعة نتيجة هلذه التعديالت.

و( التطبيق املبكر للمعايري 

مل تقم اجملموعة بالتطبيق املبكر للمعايري اجلديدة أو املعدلة يف 2012. 

ز( استخدام التقديرات واالجتهادات

يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة أن تضع اإلدارة بعض التقديرات، التوقعات والفرضيات مما يؤثر على عملية تطبيق السياسات احملاسبية 
وعلى مبالغ املوجودات، املطلوبات، اإليرادات واملصروفات املبينة. فلذا فإن النتائج الفعلية قد ختتلف عن التقديرات.
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أو أي فترات  التقديرات  التقديرات املراجعة يف فترة مراجعة  التقديرات والفرضيات يتم مراجعتها بشكل مستمر حيث يتم احتساب  كما أن 
مستقبلية متأثرة. املعلومات املتعلقة بالتقديرات املهمة واالجتهادات املدرجة يف تطبيق السياسات احملاسبية على املبالغ املتحسبة يف البيانات 

املالية مبينة يف اإليضاح رقم 4 و إيضاح رقم 6.

السياسات احملاسبية اهلامة  .3
مت تطبيق السياسات احملاسبية التالية من قبل اجملموعة بنحو ثابت لكل الفترات املعروضة يف هذه البيانات املالية املوحدة وعلى مستوى كل 

الشركات يف اجملموعة.

أ( أسس توحيد البيانات

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي مؤسسات خاضعة لسيطرة اجملموعة. توجد السيطرة عندما يكون للمجموعة سلطة بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف إدارة 
السياسات املالية والتشغيلية ملؤسسة من أجل احلصول على منافع من أنشطتها. يتم توحيد البيانات املالية للشركات التابعة من تاريخ احلصول 

على السيطرة ويتم التوقف عن التوحيد عند فقدان السيطرة.

البيانات املالية املوحدة للمجموعة تتضمن البيانات املالية للشركة والشركات التابعة هلا واملسجلة يف مملكة البحرين وهي كالتايل:

الشركة الوطنية للسيارات )ذ.م.م(: وتعمل يف املتاجرة يف السيارات )وكالء هوندا وجنرال موتورز يف مملكة البحرين( وقطع الغيار كما تقدم   -
خدمات ما بعد البيع. 

شركة التسهيالت خلدمات التأمني )ذ.م.م(: وتقوم بتقدمي خدمات وساطة التأمني للزبائن.   -

شركة التسهيالت للخدمات العقارية )ش.ش.و(: وتقوم بأنشطة متعلقة باخلدمات العقارية.   -

معامالت مت استبعادها عند توحيد البيانات املالية 

مت استبعاد القيمة الدفترية حلصة الشركة يف الشركات التابعة هلا وحقوق امللكية هلذه الشركات عند إعداد البيانات املالية. كما مت استبعاد مجيع 
املعامالت واألرصدة وأي خسائر وأرباح غري حمققة ولكن للحد الذي اليوجد فيه دليل على إخنفاض القيمة. 

ب( احتساب اإليرادات

الفوائد املكتسبة واملدفوعة

يتم احتساب إيراد الفوائد املكتسبة واملدفوعة على أساس االستحقاق باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة املطفأة لألصول أو املطلوبات املالية، وختصيص الفوائد املكتسبة والفوائد املدفوعة 
التقديرية من  املستقبلية  النقدية  التدفقات  الذي خيصم من  املعدل  الفعلي هو  الفائدة  املطلوبات. معدل  أو  االفتراضي لألصول  العمر  طوال 
خالل العمر االفتراضي لألصول أو املطلوبات املالية أو يف فترة زمنية أقصر، من القيمة الدفترية للموجودات أو املطلوبات املالية. إن تطبيق 
طريقة معدل الفائدة الفعلي يؤثر على احتساب الفوائد املكتسبة والفوائد املدفوعة بالتساوي مبا يتناسب مع املبلغ املستحق خالل الفترة حىت 
تاريخ االستحقاق أو السداد. وعند حساب معدل الفائدة الفعلي، يتم تقدير التدفقات النقدية مع األخذ بعني االعتبار مجيع الشروط التعاقدية 

لألدوات املالية باستثناء خسائر االئتمان يف املستقبل.

إيراد املبيعات واخلدمات 

تشمل اإليرادات القيمة العادلة للمبلغ املستلم نظري بيع السلع واخلدمات ضمن األنشطة االعتيادية للمجموعة. يتم احتساب إيرادات من مبيعات 
السيارات وقطع الغيار عند إرسال فاتورة العميل الذي حيق له حيازة تلك البضاعة. يتم احتساب إيرادات من خدمات الصيانة واإلصالح عندما يتم 
تقدمي تلك اخلدمة. كما يتم احتساب اإليرادات من مطالبات الضمان عندما تقدم تلك اخلدمات للعمالء ضمن شروط الضمان املنصوص عليها.
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السياسات احملاسبية اهلامة )يتبع(  .3
ب( احتساب اإليرادات )يتبع(

إيراد املبيعات واخلدمات )يتبع(
يتم احتساب إيراد عمولة التأمني عند إصدار البوليصة وعندما يستحق العميل بوليصة التأمني.

يتم احتساب إيراد بيع خمزون األراضي عندما حيق للزبون أن ميتلك حبوزته األرض وعادة يكون بعد نقل ملكية األرض إليه.

دخل اإلجيار
حيتسب دخل اإلجيار املتحصل من العقارات االستثمارية كإيراد بطريقة القسط الثابت حسب فترة عقد اإلجيار. 

ت( معامالت وأرصدة العمالت األجنبية

تدون املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية بالدينار البحريين وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء املعاملة. حتول املوجودات واملطلوبات 
املالية بالعمالت األجنبية يف تاريخ بيان املركز املايل إىل الدينار البحريين بسعر الصرف السائد يف ذلك التاريخ. األرباح واخلسائر من فرق صرف 
العمالت هي الفرق بني التكلفة املطفأة بالعملة األساسية كما يف بداية السنة بعد تعديلها بأسعار الفائدة الفعلية واملدفوعات خالل السنة وبني 

التكلفة املطفأة بالعملة األجنبية بعد حتويلها بأسعار صرف الفائدة كما يف هناية السنة.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات الغري مالية املقيمة بالعمالت األجنبية واليت مت احتساب قيمتها العادلة إيل العملة احمللية باستخدام أسعار 
التارخيية بالعمالت األجنبية يتم حتويلها باستخدام  بالتكلفة  الغري مالية املقيمة  البنود  العادلة.  القيمة  السائدة يف تاريخ احتساب  التحويل 

أسعار الصرف يف تاريخ املعاملة.

يتم احتساب فروق إعادة حتويل العملة األجنبية يف بيان الدخل واخلسارة.

ث( املوجودات واملطلوبات املالية

االحتساب
تتكون األدوات املالية للمجموعة بصورة رئيسية من األرصدة لدى البنوك وقروض الزبائن والسلفيات وذمم جتارية مدينة وأخرى واألدوات املالية 
املشتقة والسحوبات على املكشوف وذمم دائمة وأخرى وسندات الدين والقروض ألجل. تسجل القروض والسلفيات مبدئيًا وفقًا لتاريخ إصدارها. 

كما تسجل املوجودات واملطلوبات املالية األخرى مبدئيًا عندما تكون اجملموعة طرفًا تعاقديًا يف األدوات املالية.

 إلغاء االحتساب
تقوم  عندما  أو  املالية  املوجودات  من  النقدية  التدفقات  استالم  حق  ينتهي  عندما  اجملموعة  قبل  من  املالية  املوجودات  احتساب  إلغاء  يتم 
اجملموعة بنقل مجيع خماطر وعوائد امللكية بشكل جوهري. يتم إلغاء احتساب املطلوبات املالية من قبل اجملموعة عند أداء التزاماهتا التعاقدية 

أو إلغائها أو انتهائها.

املقاصة
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية باملركز املايل عندما يكون للمجموعة احلق القانوين ملعادلة املبالغ أو تعتزم القيام بسداد الصايف أو 

تسييل املوجودات وسداد االلتزامات يف آن واحد.

قياس التكلفة املطفأة
املتراكم  اإلطفاء  ناقصًا  أو  زائدًا  املبلغ(  أصل  )من  املدفوعات  ناقصًا  املبدئية  بقيمتها  املالية  واملطلوبات  للموجودات  املطفأة  التكلفة  حتتسب 
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يشمل حساب التكلفة املطفأة مجيع الرسوم املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تشكل جزءا ال 

يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.
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حتديد وقياس االخنفاض يف القيمة

تقوم اجملموعة يف تاريخ كل مركز مايل بعمل تقييم وبصورة دورية خالل السنة لتحديد وجود دليل موضوعي على أن املوجودات املالية املسجلة 
بالقيمة العادلة خالل بيان الدخل اخنفضت قيمها. تأخذ اجملموعة بعني االعتبار دليل االخنفاض على املوجود بعينة وعلى املستوى اجلماعي. 
تعترب املوجودات املالية منخفضة القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي حيدد اخلسارة بعد التسجيل املبدئي لألصل وأن اخلسارة هلا تأثري 

على التدفق النقدي املستقبلي لألصل وميكن تقديرها بدقة. 

ج( القروض والسلفيات للزبائن

التصنيف

القروض والسلفيات للزبائن هي عبارة عن موجودات مالية غري مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تسعريها يف سوق نشط 
وال تعتزم الشركة بيعها يف الوقت احلاضر أو يف فترة قريبة. وحتتسب القروض والسلفيات مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف املعامالت 

املباشرة، ومن مث على أساس التكلفة املطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي مطروحا منها خمصص اخنفاض القيمة.

االحتساب

حتتسب القروض والسلفيات عندما يقدم النقد للعمالء املقترضني.

اخنفاض القيمة

تتم مراجعة مجيع أرصدة القروض يف تاريخ املركز املايل لتحديد أي دالئل موضوعية على وجود اخنفاض يف قيمها. تشمل الدالئل املوضوعية 
التأخري والتقاعس عن السداد، إعادة جدولة القرض ووجود مؤشرات على  القروض والسلفيات اإلعسار املايل للمقترض،  على اخنفاض قيمة 

إفالس املقترض. 

القروض بشكل فردي، أو بشكل مجاعي للقروض. يتم تقييم  تقوم اجملموعة بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل موضوعي الخنفاض قيمة 
مجيع القروض اجلوهرية بشكل فردي الغراض خمصص الخنفاض قيمته بشكل حمدد. إذا حددت اجملموعة بأنه ال يوجد دليل موضوعي يثبت 
اخنفاض قيمة القروض والسلفيات احملددة بشكل فردي، سواًء كان جوهريًا أو غري جوهري، وهو يتضمن قرضًا يف جمموعة القروض لديها 

خصائص خماطر ائتمان مماثلة ويتم تقييمها بشكل مجاعي الخنفاض القيمة. 

ألغراض التقييم اجلماعي الخنفاض القيمة، تستعمل اجملموعة مناذج من االجتاهات التارخيية يشتمل على احتماليات التخلف عن السداد 
وتوقيت االنتعاش ومبلغ اخلسارة املتكبدة، مبا يتوائم وتقديرات اإلدارة بأن الظروف االقتصادية الراهنة لالئتمان من احتمال أن تكون أكرب أو 
أقل من اليت اقترحتها تلك النماذج التارخيية. تقاس بانتظام معدالت التخلف عن السداد، ومعدالت فقدان وتوقيت حتصيل املبالغ يف املستقبل 

مقابل النتائج الفعلية للتأكد من جدواها.

للتدفقات  احلالية  والقيمة  املالية  للموجودات  الدفترية  القيمة  بني  الفرق  أساس  على  والسلفيات  القروض  قيمة  اخنفاض  قياس خسائر  ويتم 
النقدية املستقبلية املقدرة خمصومة من معدل الفائدة الفعلي األصلي لكل أصل. وحتتسب خسائر اخنفاض القيمة يف بيان الربح أو اخلسارة 

حيث تظهر كمخصص للقروض والسلفيات. 

يتم إعدام القروض عندما ال يكون هناك أي احتمال واقعي لتحصيلها يف مقابل خمصص اخنفاض القيمة للقروض. ويف حال تناقص مبلغ 
خسارة اخنفاض القيمة يف وقت الحق، وكان التناقص يتعلق بصورة موضوعية حبدث ائتماين وقع بعد إثبات خسارة اخنفاض القيمة ويتم 

استرجاع خسارة اخنفاض القيمة احلاصلة بتعديل حساب االخنفاض. ويتم احتساب مبلغ االسترجاع يف بيان الدخل أو اخلسارة. 



شــــركـــة البـحـــريـــن للتسهــيـــالت التــجـــاريـــة ش.م.ب. 38

 إيضـاحـات
حـول البيـانات املـاليـة املـوحــدة
للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2012

بآالف الدنانري البحرينية

السياسات احملاسبية اهلامة )يتبع(  .3
ح( الذمم التجارية والذمم املدينة األخرى 

احتساب  يتم  االخنفاض.  خمصص  منها  خمصوما  املطفأة،  بالقيمة  تقاس  ومث  العادلة،  بالقيمة  أولية  بصورة  التجارية  الذمم  احتساب  يتم 
خمصص اخنفاض قيمة األرصدة املشكوك يف حتصيلها بعد مراجعة كل رصيد على حده. 

خ( املخزون

قيم خمزون السيارات بسعر التكلفة أو بالقيمة احملققة أيهما اقل، وقد مت حتديد تكلفة قطع الغيار مبوجب طريقة املتوسط املوزون، وبالنسبة 
للسيارات مت مبوجب أسس حمددة. تشتمل التكلفة على سعر الشراء وأجور الشحن ورسوم اجلمارك وأية مصاريف أخرى مرتبطة بالشراء حىت 

وصول املخزون للموقع والوضع احلايل.

يظهر املخزون من األراضي احملتفظ هبا بالتكلفة أو القيمة املمكن استردادها، أيهما أقل.

د( عقارات ومعدات

االحتساب 

القيمة  مراجعة  تتم  املوجودات.  قيمة  اخنفاض  ناجتة عن  وأي خسارة  املتراكم  االستهالك  منها  بالتكلفة مطروحًا  واملعدات  العقارات  تظهر 
الباقية للموجودات وعمرها االفتراضي يف تاريخ املركز املايل ويتم تعديلها إذا تطلب ذلك. يتم تعديل القيمة الدفترية اىل القيمة املقدرة القابلة 

لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكرب من قيمتها القابلة لالسترداد املقدرة.

االستهالك:

حيتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت حسب العمر االفتراضي لكل أصل. ال يتم احتساب استهالك على األرض. العمر اإلفتراضي املتوقع 
لالصول فهو ما يلي:

15 - 20 سنة  املباين 

3 - 6 سنوات األثاث والتركيبات واملعدات  

4 سنوات  السيارات 

عقارات استثمارية ذ( 

االستثمار العقاري عبارة عن عقارات حتتفظ هبا الشركة إما للحصول دخل إجياري متكرر أو لزيادة رأس املال أو اإلثنني معًا على حد سواء، وال 
يتم عرضها للبيع يف إطار النشاط التجاري االعتيادي للشركة. وال يتم استخدامها يف انتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو ألغراض إدارية. ويتم 

قياس االستثمارات العقارية بسعر التكلفة بالقيمة املبدئية.

االستهالك 

يتم حتميل االستهالك على العقارات االستثمارية يف بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى العمر االفتراضي للعقار. وال يتم احتساب 
االستهالك على األراضي. العمر االفتراضي للعقارات االستثمارية كما يلي:

20 سنة  املباين 

4 سنوات األثاث والتركيبات واملعدات  

ر( تكاليف االقتراض

يتم رمسلة تكاليف اإلقراض املرتبطة مباشرة بشراء أو بناء أو تأسيس أصل مؤهل. يتم احتساب تكاليف االقتراض األخرى يف بيان الدخل يف 
السنة اليت تنشأ فيها. 
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ز( أرباح األسهم

حتتسب أرباح األسهم، والتخصيصات األخرى ضمن املطلوبات يف الفترة اليت يتم فيها املوافقة عليها من قبل املسامهني. كما حتتسب مكافأة 
أعضاء جملس اإلدارة يف بيان الدخل بطريقة االستحقاق بعد احلصول على موافقة املسامهني.

س( االحتياطي القانوين وعالوة اإلصدار

طبقا ألحكام النظام األساسي للشركة األم ووفقا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريين لسنة 2001، يتم استقطاع حد أدىن 10% من صايف 
األرباح وحتويله إىل االحتياطي القانوين حىت يبلغ هذا االحتياطي 50 % من رأس املال )وتستثىن من ذلك عالوة اإلصدار(. إن هذا االحتياطي 

غري قابل للتوزيع إال يف حاالت خاصة نص عليها القانون.

 وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريين لسنة 2001، مت إضافة صايف عالوة اإلصدار البالغة 4.282 دينار حبريين احملصلة من االكتتاب 
العام يف عام 1993 ومبلغ 21.010 ألف دينار حبريين كصايف املصروفات احملصلة من طرح أسهم حقوق أفضلية اليت مت طرحها يف أكتوبر 2009 

إىل االحتياطي القانوين.

ش( االحتياطي العام 

طبقًا ألحكام النظام األساسي للشركة ومقترحات جملس اإلدارة يتم حتويل مبالغ حمددة إىل االحتياطي العام. ال توجد أي قيود حتد من توزيع 
االحتياطي العام. تتم التخصيصات بعد موافقة املالك يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي.

ص( احتياطي التربعات 

للتربعات  امللتزم به خمصص  املبلغ غري  والذي ميثل  االحتياطي،  السنة إىل هذا  أرباح  اإلدارة، يتم حتويل مبلغ من  بناء على توصية جملس 
واألعمال اخلريية بعد موافقة املسامهني.

ض( رأس املال املساهم به 

األسهم العادية 

وتصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم احتساب التكاليف اإلضافية املرتبطة بشكل مباشر بإصدار األسهم العادية كاستقطاع من حقوق 
امللكية.

أسهم خزينة

يتم ختفيض حقوق امللكية بتكلفة أسهم الشركة املعاد شرائها واملصاريف املتعلقة هبا وتظهر كأسهم مستردة حىت يتم إلغاؤها. ويف حالة بيعها 
أو إعادة إصدارها الحقًا يتم احتساب األرباح أو اخلسائر ضمن حقوق امللكية.

 ط( األدوات املالية املشتقة والتحوط

األدوات املالية املشتقة هي عقود حيث تشتق قيمتها من واحدة أو أكثر من األدوات املالية أو املؤشر وتشتمل على عقود فرق العمالت والعقود 
القيمة  التكلفة وهي  العمالت األجنبية. يتم بداية احتساب مجيع املشتقات على أساس  الفائدة وعقود تغطية  اآلجلة وعقود مبادلة معدالت 
العادلة يف تاريخ إبرام العقود ومن مث يتم إعادة قياسها مبوجب القيم العادلة. يتم احتساب التغريات يف القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة 
املعينة كأداة مالية لتغطية التذبذبات يف التدفقات النقدية والفعالة بالنسبة للمخاطر احمليطة بذلك يف بيان الدخل الشامل اآلخر ويعرض يف 

احتياطي التغطية يف حقوق املسامهني كبند منفصل.
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ط( األدوات املالية املشتقة والتحوط )يتبع(

يتم احتساب األرباح واخلسائر غري احملققة يف بيان الدخل الشامل اآلخر كموجودات أخرى أو مطلوبات أخرى يف بيان املركز املايل. يتم حذف 
الفترة حيث أن  الربح واخلسارة يف نفس  الربح أو اخلسارة لألدوات املشتقة احملتسبة من الدخل الشامل اآلخر ويضمن يف  اجلزء الفعلي من 
التدفقات النقدية املغطاة تؤثر على الربح واخلسارة يف بيان الدخل الشامل اآلخر كبند حتوط. ملعامالت التحوط غري املؤهلة حملاسبة التحوط، 

فإن أي مكاسب أو خسائر ناجتة عن تغريات يف القيمة العادلة ألداة التحوط ترحل مباشرة إىل بيان األرباح واخلسائر. 

عندما ال تستويف أداة التحوط شروط حماسبة التحوط أو عند االنتهاء أو البيع أو اإلهناء أو التنفيذ أو تبدل التعيني وعندها تتوقف حماسبة 
الصفقة  التحوط ضمن احلقوق حىت تؤثر  واملعروض يف احتياطي  الشامل اآلخر  الدخل  بيان  املتراكمة يف  أو اخلسائر  األرباح  التحوط. تبقى 
املتوقعة على األرباح واخلسارة. يتم حتويل املبلغ احملتسب على تغطية املوجود غري املايل يف بيان الدخل الشامل اآلخر للقيمة الدفترية للموجود 

عند احتساب املوجود.

الصفقة. يف احلاالت  توقع عدم حصول  واخلسارة عند  الربح  الشامل مباشرة يف  الدخل  بيان  املدرك يف  واخلسارة  الربح  احتساب مبلغ  يتم 
األخرى يتم حتويل املبالغ احملتسبة يف بيان الدخل الشامل يف الربح واخلسارة يف نفس الفترة اليت يؤثر فيها البند املغطى على الربح واخلسارة.

ظ( اخنفاض القيمة للموجودات غري املالية 

يتحدد  إن وجدت  واليت  القيمة  لتحديد دالئل اخنفاض  رقم 3ج( يف هناية كل عام  )إيضاح  املالية  للموجودات  الدفترية  القيمة  تتم مراجعة 
مبوجبها تقدير قيمة املوجودات. وحتتسب خسائر اخنفاض القيمة إذا فاقت القيمة الدفترية ألي أصل من األصول قيمتها التقديرية الناجتة 

عن حتديد االخنفاض، وتسجل هذه اخلسائر يف بيان الدخل.

ع( تكاليف املنافع التأمينية 

التقاعد واحلقوق االجتماعية األخرى اخلاصة باملوظفني البحرينيني يتم تغطيتها حسب أنظمة اهليئة العامة للتأمني االجتماعي  إن حقوق 
واليت يتم مبوجبها حتصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملني على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب. اشتراك اجملموعة يف هذه اخلطة، 

متثل خطة معينة خاضعة للمعيار احملاسيب الدويل 19 - حقوق املوظفني وتسجل هذه االشتراكات على بيان الدخل عند استحقاقها.

يستحق املوظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة املدة مكافأة هناية اخلدمة وفقًا لنصوص قانون العمل البحريين على أساس مدة 
اخلدمة والرواتب والعالوات األخرى. ويتم احتساب خمصص هلذه االلتزامات واحتساهبا على افتراض إهناء خدمات مجيع املوظفني بتاريخ 

املركز املايل. وميثل خمصص االستحقاقات خطة استحقاق معينة خاضعة للمعيار احملاسيب الدويل 19 - حقوق املوظفني.

غ( القروض ألجل والسندات الصادرة

يتم تسجيل القروض ألجل والسندات ذات الفوائد بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف الصفقة وتقاس الحقًا بالقيمة املطفأة باستخدام معدل الفائدة 
الفعلي.
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ف( النقد وما يف حكمه 

يتكون النقد وما يف حكمه من النقد وأرصدة البنوك. مت بيان النقد وما يف حكمه بعد خصم أرصدة حسابات السحب على املكشوف يف بيان 
التدفقات النقدية.

ق( العائد لكل سهم

أو  الربح  بتقسيم صايف  األرباح األساسية  السهم من  العادية، وحيتسب حصة  الربح األساسي حلاملي األسهم  تقدم اجملموعة معلومات عن 
اخلسارة للفترة العائد إيل محلة األسهم العادية للشركة األم علي املعدل املوزون لعدد األسهم العادية املتداولة خالل السنة. يتم حتديد العائد 
املخفض على السهم بتعديل الربح أو اخلسارة املترتبة على املساهم االعتيادي واملتوسط املوزون لعدد أسهم املصدرة واليت من احملتمل أن تؤدي 

إىل ختفيض العائد على السهم. 

ك( املعلومات القطاعية التشغيلية

القطاع التشغيلي هو جزء من اجملموعة ويقوم باملشاركة يف أنشطة جتارية واليت قد يدر إيرادات أويتكبد مصروفات وتتضمن تلك اإليرادات 
واملصروفات العمليات اليت تتم مع أي قطاع آخر يف اجملموعة. يتم مراجعة مجيع النتائج التشغيلية للقطاعات وبشكل منتظم من قبل الرئيس 

التنفيذي الختاذ قرارات بشأن ختصيص املوارد وتقييم أدائها لليت هلا معلومات مالية منفصلة.

 ل( خمصصات

يتم إثبات املخصصات إذا كان على اجملموعة أي التزام حايل )قانوين أو متوقع( وأنه من احملتمل تدفق منافع اقتصادية خارجية لسداد تلك 
االلتزامات.

إدارة املخاطر املالية  .4
أ. املقدمة ونظرة عامة

تتعرض اجملموعة للمخاطر نتيجة استخدام األدوات املالية اآلتية:

خماطر االئتمان   •
خماطر السيولة   •

خماطر السوق   •
خماطر التشغيل  •

يعرض هذا اجلزء للمخاطر اليت تتعرض هلا اجملموعة املشار إليها أعاله، إضافة إىل األهداف والسياسات واإلجراءات اليت تتخذها اجملموعة 
لقياس وإدارة املخاطر.

إطار إدارة املخاطر

وضعت سياسات إدارة املخاطر باجملموعة لتحديد وحتليل املخاطر اليت تواجه اجملموعة، وذلك لوضع الضوابط واألطر العامة املناسبة للسيطرة 
عليها والتقيد باألنظمة املقررة.

واخلدمات  والسلع  السوق  أوضاع  تغيريات يف  ما يطرأ من  تتماشى مع  دوري حبيث  بشكل  تتم مراجعتها  املخاطر  إدارة  وأنظمة  إن سياسات 
املعروضة. 

وتتوىل جلنة التدقيق باجملموعة اإلشراف على عملية متابعة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة املخاطر ومراجعة كفاية إطار إدارة املخاطر. 
وتقوم دائرة التدقيق الداخلي مبساعدة جلنة التدقيق التابعة جمللس اإلدارة يف القيام بوظائفها املوكلة إليها. 
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إدارة املخاطر املالية )يتبع(  .4
ب. خماطر االئتمان

الوفاء  املالية على  األدوات  أطراف  أحد  أو  العمالء  أحد  تنشأ من  عدم مقدرة  اليت  للمجموعة  املالية  االئتمان هي خماطر اخلسارة  خماطر 
من  وغريها  املدينة  التجارية  والذمم  والسلفيات  والقروض  حكمه  يف  وما  النقد  يف  االئتمان  ملخاطر  اجملموعة  تتعرض  التعاقدية.  بالتزاماته 

األصول. خماطر االئتمان القصوى هي القيمة الدفترية للموجودات.

إدارة خماطر االئتمان
إطار إدارة خماطر االئتمان للمجموعة يتضمن اآليت:

وضع هيكل للصالحيات وحدود للمصادقة على و جتديد التسهيالت االئتمانية؛  •
مراجعة وتقييم تعرضات خماطر االئتمان وفقا هليكل الصالحيات و احلدود قبل أن تتم املصادقة على التسهيالت املعطاة للزبائن. إن جتديد   •

ومراجعة التسهيالت خاضعة إلجراءات املراجعة ذاهتا؛
تنويع أنشطة اإلقراض؛  •

مراجعة مدى االلتزام املستمر حبدود التعرض للمخاطر املتعلقة باألطراف ومراجعة احلدود وفقا الستراتيجية إدارة املخاطر و تقلبات السوق.  •
متنح كافة القروض والسلفيات لألفراد والشركات على املستوى احمللي. وتدار خماطر االئتمان على هذه القروض والسلفيات بفاعلية وتراقب 
بصرامة وفقًا لسياسات وإجراءات ائتمانية حمددة بعناية. ويتم تقييم اجلدارة االئتمانية لكل مقترض قبل إقرار التسهيالت وإجراء مراجعة 
شاملة لكل املعلومات واليت تتضمن تقرير مركز االئتمان. كما أن اجملموعة ملزمة من قبل مصرف البحرين املركزي خبصوص سقف املقترض 
الواحد. توجد هناك أيضًا إجراءات ملراجعة االئتمان لتحديد تعرضات املخاطر يف مرحلة مبكرة، واليت تتطلب مراقبة ومراجعة أكثر تفصياًل. 
كذلك توجد هناك إجراءات مناسبة للمتابعة واالسترداد )مبا يف ذلك اللجوء إىل اإلجراءات القانونية( ملراقبة خماطر ائتمان القروض والسلفيات.

التعرض إىل خماطر االئتمان
اجملموعة غري معرضة ألي تركيز جوهري ملخاطر االئتمان الناجتة عن التعرضات للمخاطر من قبل مدين واحد أو مدينني حيملون املواصفات 
نفسها كقدرهتم على الوفاء بالتزاماهتم أن تتأثر بالتغيري يف االقتصاد أو العوامل األخرى. تقوم دائرة التدقيق الداخلي ودائرة االلتزام بإجراء 

تدقيق دوري للوحدات التجارية وعمليات اجملموعة االئتمانية.

املعلقة  والفائدة  العادلة  املبالغ  ناقصًا  املالية  للموجودات  اإلمجالية  الدفترية  القيمة  إىل  بالرجوع  االئتمان  ملخاطر  تعرضها  اجملموعة  وتقيس 
وخسائر اإلخنفاض، إن وجدت. وإن احلد األقصى للتعرض ملخاطر ائتمان القروض والسلفيات هي القيمة الدفترية مطروحًا منها اإليرادات 

املؤجلة وخمصص اإلخنفاض.

20122011

3.4314.941قروض وسلفيات للعمالء منخفضة القيمة
15.86916.456متأخرة وغري منخفضة القيمة

131.243114.199غري متأخرة وغري منخفضة القيمة
150.543135.596صايف القروض والسلفيات للعمالء )صايف خمصص االخنفاض يف القيمة(

خمصص االخنفاض يف القيمة
1.126435خمصص حمدد

3.5443.541خمصص إمجايل
4.6703.976جمموع خمصص االخنفاض يف القيمة
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بلغ إمجايل مبلغ القروض والسلفيات حمددة االخنفاض كما يف 31 ديسمرب 2012 ما مقداره 2.730 دينار حبريين )2011: 2.375دينار حبريين(. 
اشتملت القروض والسلفيات اليت مضى موعد استحقاقها ولكن مل تنخفظ فيها وغري املعرضة الخنفاض القيمة تلك القروض والسلفيات اليت 

مضى استحقاقها ألقل من 90 يومًا. يوضح اجلدول أدناه تفاصيل القروض والسلفيات اليت مضى استحقاقها حسب فترات التأخري التالية:

20122011القروض والسلفيات للعمالء، صايف خمصص االخنفاض يف القيمة

3.5884.213من يوم إىل 30 يومًا 
5.6295.915من 31 إىل 60 يومًا 
6.6526.328من 61 إىل 90 يومًا 

القروض والسلفيات املنخفضة القيمة

وفقًا  والفوائد  القروض  قادرة على حتصيل كل  بأهنا غري  اليت حتددها اجملموعة  املالية  املوجودات  القيمة هي  املنخفضة  والسلفيات  القروض 
للشروط التعاقدية للعقود.

يف 31 ديسمرب 2012، بلغت القروض والسلفيات املتعثرة 5.259 دينار حبريين )2011: 5.712 دينار حبريين(. وحسب تعليمات مصرف البحرين 
املركزي ال يتم احتساب الفوائد على القروض والسلفيات املتعثرة ويتم عكس هذه القروض والسلفيات من الدخل ويسجل على أساس االستالم 

النقدي. وليس هلذه السياسة أي تأثري جوهري على صايف ربح اجملموعة.

دينار   10.080  :2011( حبريين  دينار   9.848 جدولتها  املعاد  والسلفيات  القروض  قيمة  بلغت   ،2012 ديسمرب   31 املنتهية  السنة  خالل  أنه  كما   
حبريين(. 

إن تعرض الشركة ملخاطر االئتمان الناجتة من القروض والذمم التجارية املدينة لنشاط املركبات تتأثر بشكل رئيسي باخلصائص الفردية لكل 
عميل. القروض اليت تتجاوز 90 يوما تعترب متعثرة.

قامت الشركة بوضع سياسات وإجراءات تقوم من خالهلا بتحليل الثقة االئتمانية لكل زبون بشكل فردي. إن الذمم التجارية املدينة املتأخرة، 
كما يف هناية العام بلغت 783 دينار حبريين )2011: 589 دينار حبريين( واليت كان يف مقابلها 380 دينار )2011: 379 دينار حبريين( كمخصص 

إمجايل. جوهريًا، إن مجيع الذمم التجارية املدينة متأخرة ألقل من سنة واحدة.

خمصص االخنفاض يف القيمة

تقوم اجملموعة بعمل خمصص خلسائر االخنفاض يف القيمة والذي ميثل تقدير اخلسائر املتكبدة حملفظة القروض املمنوحة. اجلزء الرئيسي 
املوجودات حتمل  انشأ جملموعة من  لتعرضات كبرية بصورة فردية و خمصص خسائر كلي  من هذا املخصص حمدد خلسائر معينة ومتعلق 
اخلصائص نفسها اليت مت تقييمها بشكل حمدد لالخنفاض يف القيمة او مت تقييمها بشكل فردي ووجدت باهنا غري منخفضة القيمة، خبصوص 

اخلسائر املتكبدة و اليت مل يتم حتديدها.

سياسة الشطب

تقوم اجملموعة بشطب القروض املمنوحة )وأية خمصصات خسائر لالخنفاض يف القيمة( عندما تكون غري قابلة للتحصيل. 

الضمان

لدى اجملموعة ضمانات يف مقابل القروض ويف شكل حصص يف العقارات مع االحتفاظ بوثائق امللكية وامللكية املشتركة للسيارات و اضافة إىل 
ذلك الشيكات املؤجلة و ضمانات شخصية. 
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إدارة املخاطر املالية )يتبع(  .4
ب. خماطر االئتمان )يتبع(

الضمان )يتبع(

يف 31 ديسمرب 2012، كان لدى اجملموعة قروض تبلغ 122.719 دينار حبريين )2011: 108.469 دينار حبريين( مدعمة بضمانات تغطي قيمة 
القرض بالكامل وقروض تبلغ 6.998 دينار حبريين )2011: 8.161 دينار حبريين( مدعمة بضمانات تغطي قيمة القرض جزئيًا أو مببلغ ضمانات 

وقدره 6.460 دينار حبريين )2011: 7.288 دينار حبريين(. 

القيمة بشكل فردي كايف وحبد معقول  املنخفضة يف  القروض  املوجودة يف مقابل  والتعزيزات األخرى  للضمانات  العادلة  القيمة  اإلدارة  تقدر 
لتغطية قيمة القرض يف تاريخ املركز املايل. كما تراقب اجملموعة متركز خماطر االئتمان حسب نوع املنتج.

متركز خماطر االئتمان

متنح كافة القروض ملقترضني مقيمني يف مملكة البحرين، ومتركز خماطر االئتمان للقروض يف تاريخ إعداد املركز املايل أغلبها عبارة عن قروض 
شخصية، منها 90% ملواطنني حبرينيني.

خماطر التسوية 

من املمكن أن تتعرض أنشطة الشركة للخطر عند تسوية الصفقات واملعامالت. حيث أن خطر التسوية هو عبارة عن خطر اخلسارة ناتج عن 
ختلف الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته لتسليم املال والسندات أو موجودات أخرى كما مت االتفاق عليه.

خماطر االئتمان املتعلقة باملشتقات

السوقية  بالقيمة  حمددة  التعاقدية  التزاماته  عن  األطراف  أحد  ختلف  احتمال  عن  تنتج  املالية  األدوات  مبشتقات  املتعلقة  االئتمان  خماطر 
اإلجيابية لألدوات يف صاحل اجملموعة واملوجودة ضمن املوجودات األخرى. وتسمى القيمة السوقية اإلجيابية أيضًا )»قيمة االستبدال«( حيث 
أهنا تقدر بالتكلفة لتبديل الصفقات مبعدل السوق احلايل يف حالة عجز الطرف اآلخر. علمًا بأن العقود املشتقة للمجموعة أبرمت مع مؤسسات 

مالية أخرى.

خماطر االئتمان املتعلقة بالذمم املدينة

خماطر االئتمان املتعلقة بالذمم املدينة تنتج عن إمكانية ختلف أحد األطراف عن دفع مستحقاهتا. وقد وضعت اجملموعة هيكاًل للصالحيات 
وحدودًا للمصادقة على التسهيالت االئتمانية وجتديدها.

ج. خماطر السيولة

خماطر السيولة هي املخاطر والصعوبات اليت قد تواجه اجملموعة عند الوفاء بااللتزامات املتعلقة باملطلوبات املالية عند التسديد أما بالنقد أو 
بأصل مايل آخر. تضمن إدارة خماطر السيولة توفر التمويل يف مجيع األوقات للوفاء مبتطلبات اجملموعة.

إدارة خماطر السيولة

هتدف طريقة اجملموعة يف إدارة السيولة إىل التأكد من توافر مصادر التمويل و مراقبة السيولة عن قرب للتأكد من كفاية التمويل. تقوم الشركة 
بشكل مستمر مبراقبة مدى جتاوز االستالمات التعاقدية التسديدات التعاقدية واملبالغ اجلديدة املدفوعة مقدمًا وارتباطها مع مستوى السيولة.

االستحقاقات التعاقدية املتبقية املستقبلية للموجودات واملطلوبات املالية ملخصة يف اجلدول أدناه. مت عرض التدفقات التعاقدية غري املخصومة 
للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة الدفترية ومعدل الفائدة السائد يف تاريخ التقرير حىت تاريخ استحقاقها النهائي.
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 أكثر من
5 سنوات

سنة إىل
5 سنوات

 خالل
سنة

التدفقات النقدية
التعاقدية 

القيمة
الدفترية يف 31 ديسمرب 2012

املوجودات
- - 1.912 1.912 1.912 النقد وأرصدة لدى البنوك

16.371 132.422 64.455 213.248 150.543 قروض وسلفيات العمالء 
- - 4.753 4.753 4.753 ذمم جتارية مدينة وأخرى

16.371 132.422 71.120 219.913 157.208

املطلوبات
- - 784 784 781 سحوبات على املكشوف
- - 13.654 13.654 13.654  ذمم جتارية دائنة وأخرى
- - *88.510 88.510 87.113 قروض ألجل
- - 6.868 6.868 6.663 سندات دين

- - 109.816 109.816 108.211

 أكثر من
5 سنوات

سنة إىل
5 سنوات

 خالل
سنة

التدفقات النقدية
التعاقدية

القيمة
الدفترية يف 31 ديسمرب 2011

املوجودات
- - 3.901 3.901 3.901 النقد وأرصدة لدى البنوك

24.655 105.092 54.719 184.466 135.596 قروض وسلفيات العمالء
- - 3.524 3.524 3.524 ذمم جتارية مدينة وأخرى

24.655 105.092 62.144 191.891 143.021

املطلوبات
- - 31 31 31 سحوبات على املكشوف
- - 16.833 16.833 16.833  ذمم جتارية دائنة وأخرى
- 45.572 33.160 78.732 75.955 قروض ألجل
- 7.203 168 7.371 6.632 سندات دين

- 52.775 50.192 102.967 99.451

تدير اجملموعة احتياجاهتا من السيولة من خالل التسهيالت املصرفية واالقتراض، فضال عن التدفق النقدي الناتج عن استحقاق األصول. 

خالل يناير 2013، قامت اجملموعة بسداد قرض قيمته 28.3 مليون دينار حبريين )75 مليون دوالر أمريكي( عن طريق استخدام تسهيل بنكي   *
جديد مدته 3 سنوات مببلغ 37.7 مليون دينار حبريين )100 مليون دوالر أمريكي(.
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د. خماطر السوق

خماطر السوق هي خطر التغري يف إيراد أو قيمة األدوات املالية للمجموعة نتيجة للتغري يف أسعار السوق كمعدل الفائدة.

إدارة خماطر السوق

تتم مراقبة خماطر السوق بصورة دقيقة من قبل قسم إدارة املخاطر واملالية وترفع تقارير إىل جلنة األصول واخلصوم )الكو( وجملس اإلدارة.

خماطر معدل الفائدة

املوجودات  من  ناجتة  الفائدة  ملعدل  اجملموعة  تعرضات  الفائدة.  معدل  لتغري  نتيجة  اجملموعة  إيرادات  تأثر  خطر  هو  الفائدة  معدل  خماطر 
واملطلوبات املعرضة للفائدة مثل أرصدة لدى البنوك والقروض وسحوبات على املكشوف والسندات والقروض ألجل. يلخص اجلدول التايل أدناه 

توزيع األدوات املالية على جمموعات معدل الفائدة:

املجموع بدون فوائد معدل عائم معدل ثابت يف 31 ديسمرب
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

املوجودات
3.901 1.912 3.901 1.912 - - - - النقد وأرصدة لدى البنوك

135.596 150.543 131 124 - - 135.465 150.419 قروض وسلفيات العمالء
3.524 4.753 3.524 4.753 - - - - ذمم جتارية مدينة وأخرى

143.021 157.208 7.556 6.789 - - 135.465 150.419

املطلوبات
31 781 - - 31 781 - - سحوبات على املكشوف

16.833 13.654 16.833 13.654 - - - - ذمم جتارية دائنة وأخرى
75.955 87.113 - - 75.955 87.113 - - قروض  ألجل
6.632 6.663 - - - - 6.632 6.663 سندات دين

99.451 108.211 16.833 13.654 75.986 87.894 6.632 6.633

إن معظم قروض اجملموعة تسدد مبوجب أقساط حتمل معدل فائدة ثابت )إال أن الشركة حتتفظ حبقها، وفقًا لشروط االتفاقية مع العمالء، 
يف تعديل معدل الفائدة مبوجب أخطار يسلم للعميل قبل شهر واحد( يف حني أن قروض البنك حتمل معدالت فائدة عائمة. إلدارة هذه املخاطر 
الفائدة  معدل  بلغت خماطر  الفائدة.  أسعار  تقلبات  ليتجنب  االقتراض  الفائدة وحتدد سقف  أسعار  مبادلة  بالدخول يف عقود  الشركة  قامت 
املتعلقة بقروض األجل واليت مت تغطيتها كما يف 31 ديسمرب 2012 مبلغًا وقدره 120 مليون دوالر أمريكي 45.2 مليون دينار حبريين( )2011: 195 
مليون دوالر أمريكي، 73.5 مليون دينار حبريين(. يتم االعتراف بالتغريات يف القيمة العادلة لعقود مبادلة أسعار الفائدة يف بيان حقوق امللكية 
)صفحة 29(. بينما من املتوقع أن حتصل التدفقات النقدية املرتبطة مببادلة أسعار الفائدة طوال فترة 3 أشهر إىل 3 سنوات من تاريخ املركز 

املايل. ال تدخل اجملموعة يف األدوات املالية املشتقة إال ألغراض احلماية االقتصادية.

 إن اجلزء غري املغطى من القروض اليت حتمل معدل فائدة عائم تكون عرضة للتغري يف معدل الفائدة. إن التغري يف معدل الفائدة العائم لألداة 
املالية بواقع 100 نقطة سوف يزيد / )ينقص( صايف األرباح بواقع 427 دينار حبريين كما يف 31 ديسمرب 2012.
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خماطر سعر العملة

خماطر العملة هي خماطر تغري قيمة األدوات املالية نتيجة تغري معدل سعر الصرف وتنشأ بسبب أدوات مالية مقيمة بالعمالت األجنبية. لدى 
الشركة التعرضات اجلوهرية التالية املسماة بالعمالت األجنبية املتعلقة بشركتها التابعة املرتبطة بتجارة املركبات كما يف 31 ديسمرب.

2011 2012

67 88 ين ياباين
4.472 6.534 دوالر أمريكي

مبا أن الدينار البحريين مرتبٌط بشكل فعلي مع الدوالر األمريكي فإن خماطر سعر العملة حتدث بشكل رئيسي من الني الياباين.

إن 10% زيادة يف قوة الدينار البحريين مقابل الني الياباين كما يف 31 ديسمرب قد تؤدي إىل زيادة )اخنفاض( حقوق امللكية مببلغ 9 دينار حبريين 
)2011: 7 دينار حبريين(، خاضعة لكل التغريات مع ثبات سعر الفائدة.

تتعرض اجملموعة ملخاطر صرف العملة على مشترياهتا وقروضها بالني الياباين. تستخدم اجملموعة خيارات أسعار الصرف خلفض خماطر سعر 
الصرف على مطلوباهتا قصرية األجل املسجلة بالني الياباين. 

هـ. خماطر التشغيل

خماطر التشغيل هي خماطر اخلسائر املباشرة وغري املباشرة النامجة عن العديد من األسباب املتعلقة بعمليات الشركة، وأفرادها والتكنولوجيا 
ومن العوامل اخلارجية غري االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناجتة عن املتطلبات القانونية واملعايري املعترف هبا يف سلوك الشركات. خماطر 

التشغيل تنتج عن كل عمليات اجملموعة وتواجه من قبل كل الشركات التجارية. 

هدف اجملموعة هو إدارة خماطر التشغيل ملوازنة جتنب اخلسائر املالية والتلفيات ومسعة اجملموعة مع فعالية التكلفة وجتنب سياسات الرقابة 
اليت حتد من اإليداع.

اجملموعة أنشأت إطار من األنظمة والسياسات لتحديد وتقييم وضبط وإدارة املخاطر. قسم إدارة املخاطر للمجموعة يوظف أنظمة وسياسات 
داخلية واضحة للتقليل من احتمال أي خسائر تشغيلية. اخلطر يتم احلد منه عن طريق التأمني عندما يكون مناسبًا.

و. إدارة رأس املال

إن سياسة اجملموعة تتمثل يف احملافظة على قاعدة رأس مال قوية من أجل احملافظة على ثقة املستثمرين والدائنني والسوق وتكون مالئمة 
وحيدد  السنة.  مدار  على  املال  رأس  مبالئمة  اخلاصة  املركزي  البحرين  مصرف  مبتطلبات  االلتزام  مت  اجملموعة.  لعمليات  املستقبلي  للتطور 
الشركة  البحرين املركزي معدالت االقتراض مبقداره مخس مرات من رأس مال  التقليدية املمنوح من قبل مصرف  املالية  الشركات  ترخيص 

واالحتياطي )حقوق املسامهني(، وهو كما يف 31 ديسمرب 2012 مبعدل 1.26 )2011: 1.29(.

تواريخ االستحقاق  .5
إن خماطر االستحقاق هي خماطر عدم قدرة اجملموعة يف احلصول على األموال الالزمة املتوقعة لسداد التزاماهتا املالية عند حلول أجلها. 

خماطر االستحقاق لألصول واملطلوبات ال تفرق بصورة جوهرية عن تواريخ االستحقاق. 
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تواريخ االستحقاق )يتبع(  .5
أكثر من 5 سنوات        املجموع يف 31 ديسمرب       خالل سنة      سنة إىل 5 سنوات

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

املوجودات
3.901 1.912 - - - - 3.901 1.912 النقد وأرصدة لدى البنوك

135.596 150.543 14.647 18.119 78.980 87.330 41.969 45.094 قروض وسلفيات العمالء
3.524 4.753 - - - - 3.524 4.753 ذمم جتارية مدينة وأخرى

15.328 16.427 - - - - 15.328 16.427 املخزون
1.245 2.184 1.245 2.184 - - - - عقارات استثمارية 

16.279 16.674 16.279 16.674 - - - - عقار ومعدات
715 1.168 - - - - 715 1.168 موجودات أخرى

176.588 193.661 32.171 36.977 78.980 87.330 65.437 69.354

املطلوبات
31 781 - - - - 31 781 سحوبات على املكشوف

16.833 13.654 - - - - 16.833 13.654  ذمم جتارية دائنة وأخرى
75.955 87.113 - - 45.004 - 30.951 87.113 قروض ألجل
6.632 6.663 - - 6.632 - - 6.663 سندات دين

99.451 108.211 - - 51.636 - 47.815 108.211

تعكف اإلدارة على مراقبة استحقاقات القروض لضمان توافر السيولة الالزمة لتغطية قيمة االلتزامات املالية عند حلول أجلها. 

6. استخدام التقديرات واالجتهادات
يتطلب إعداد البيانات املالية للمجموعة حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية أن تضع اإلدارة بعض التقديرات و التوقعات والفرضيات 

مما يؤثر على عملية تطبيق السياسات احملاسبية وعلى املبالغ املبينة يف البيانات املالية.

خمصص اخنفاض قيمة خسائر االئتمان

اخنفاض قيمة القروض أ. 

طريقة تقييم اخلسائر مشروحة يف إيضاح 3 )ج(. تقيم اجملموعة القروض بشكل مستمر وجتري مراجعة شاملة بصورة شهرية لتقييم مدى 
احلاجة إىل عمل خمصص للخسائر وتسجيله يف بيان الدخل. ولتحديد مقدار خسائر االخنفاض يف القيمة يتطلب اجتهادات كبرية من قبل 
اإلدارة لتقدير مبالغ وتواقيت التدفقات املستقبلية. ولعمل هذه التقديرات تقوم اإلدارة باختاذ قرارات حول الوضع املايل للطرف اآلخر وطرق 
الدفع والقيمة القابلة للتحقيق للضمانات املتوفرة. أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات لعدة عوامل وتتطلب أحكام وأهنا غري حمددة 

النتائج وان النتائج الفعلية قد ختتلف باملستقبل عن تلك اخلسائر اليت مت تسجيلها.

خسائر االخنفاض اجلماعي للقروض ب. 

باإلضافة إىل خمصص اخنفاض القيمة والذي يتم إنشاؤه مقابل املوجودات املنخفضة تقوم اجملموعة بعمل خمصص عام لالخنفاض يف 
القيمة حملافظ القروض هلا نفس اخلصائص االقتصادية واليت يتم حتديها على أهنا منخفضة القيمة. ولتحديد احلاجة إىل خمصص عام 
توضع اإلدارة يف عني االعتبار التمركز وفجوة االئتمان وحجم احملفظة والعوامل االقتصادية. ولتقدير حجم املخصص املطلوب يتم عمل 

افتراضات لتعريف املخاطر املصاحبة وضعها يف منوذج وحتديد املدخالت بناًء على الوضع االقتصادي احلايل واملستقبلي. 
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االلتزامات الطارئة الناجتة عن اإلدعاءات القانونية ج. 

نظرًا لطبيعة عملها، فإن اجملموعة قد تدخل يف منازعات قضائية من خالل أعماهلا االعتيادية. يتم عمل خمصص ملقابلة االلتزامات 
الطارئة من اإلدعاءات القانونية بناًء على احتمالية تدفق املوارد االقتصادية للخارج ومدى صحة هذه التقديرات. إن هذه األمور خاضعة 

للعديد من العوامل غري احملددة وان نتائج كل موضوع ال ميكن التنبوء به بصورة صحيحة. 

تصنيف األدوات املالية املشتقة د. 

خالل تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارة اهلدف من األدوات املالية املشتقة يف تاريخ الشراء وبناًء على غرض اإلدارة حتدد 
املعاجلة احملاسبية وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم )39(. 

القيمة العادلة لألدوات املالية  .7
مت إعـداد البيانات املالية املوحدة وفقًا لقاعدة التكلفة التارخيية ما عدا األدوات املالية املشتقة واليت تسجل بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة 

متثل املبلغ الذي ميكن مبادلة أي اصل أو سداد أي التزام به بني طرفني راغبني وملمني بتفاصيل املعاملة على أسس جتارية.

إن أساس التسجيل بالقيم العادلة هو التسليم أن فرضية استمرارية املنشأة التجارية قائمة دون أن يكون هناك نية أو حاجة للتصفية، أو الدخول 
يف عمليات ذات بنود سلبية.

إن القروض اليت يتم سدادها على األقساط واليت تشكل يف معظمها قروض ذات فائدة ثابتة، هي ضمن املدى العادي ملعدالت السوق السائدة 
املالية املشتقة وغري  لعقود األدوات  العادلة  القيمة  الدفترية. تقدر  للقيم  العادلة تعترب مساوية تقريبًا  وبالتايل فإن قيمها  املايل  املركز  بتاريخ 
املتداولة بالقيمة اليت تدفعها اجملموعة أو تستلمها لو أهنا قررت اخلروج من هذه العقود يف تاريخ املركز املايل مع األخذ يف االعتبار أوضاع السوق 
احلالية والقدرة االئتمانية للطرف املقابل. القيم العادلة جلميع األدوات املالية األخرى تساوي تقريبًا قيمها الدفترية وذلك أما لكوهنا قصرية 

األجل أو ذات معدل فائدة متغري.

املدينة« ومت  والذمم  »القروض  دينار حبريين( مت تصنيفهم حتت   143.736 :2011( دينار حبريين   158.370 بقيمة  املالية  املوجودات  كل  أ. 
قياسهم بالقيمة املطفأة. كل املطلوبات املالية بقيمة 102.941 دينار حبريين )2011: 92.802 دينار حبريين( مت قياسهم بالقيمة املطفأة فيما 

عدا املشتقات اليت مت قياسها بالقيمة العادلة.

التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة ب. 

عملية  يف  املستخدمة  األدوات  أمهية  يعكس  واللذي  التايل  اهلرمي  التسلسل  باستخدام  املالية  لألدوات  العادلة  القيمة  بقياس  اجملموعة  تقوم 
القياس.

األسعار املسعرة ) غري املعدلة( يف سوق نشط لألصول واملطلوبات املماثلة. املستوى 1: 

تقنيات التقييم مبنية على مدخالت ميكن رصدها إما مباشرة مثل األسعار أو غري مباشرة مستمدة من األسعار. وتتضمن هذه  املستوى 2: 
الفئة على أدوات مت تقييمها بسعر السوق يف أسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار املسعرة ألدوات مماثلة يف أسواق أقل نشاط أو 

أساليب تقييم أخرى، حيث مجيع املدخالت املهمة ميكن رصدها من معلومات السوق.

تقنيات باستخدام مدخالت ال ميكن رصدها وتتكون هذه الفئة على أدوات مت استخدام تقنيات تقييم غري مبنية على مدخالت  املستوى 3: 
ال ميكن رصدها.

 إن تعرض اجملموعة للمشتقات يصنف حتت املستوى 2 من التسلسل اهلرمي.
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قروض ممنوحة  .8
2011 2012

139.572 155.213 إمجايل القروض 
)3.976( )4.670( خمصص اخنفاض القيمة 
135.596 150.543 صايف القروض 

خمصص اخنفاض القيمة 

احلركة خالل السنة 
3.964 3.976 يف 1 يناير
1.824 1.981 احململ للسنة 

)1.812( )1.287( قروض ممنوحة مت شطبها
3.976 4.670 كما يف 31 ديسمرب

تتراوح أسعار الفائدة الفعلية للقروض والبطاقات اإلئتمانية بني 7.5% - 18% سنويًا )2011: 7.5% - 18% سنويًا(.

املخزون  .9
2011 2012

خمزون السيارات
8.146 12.908 - السيارات
2.438 2.894 - قطع الغيار
4.942 983 خمزون األراضي

15.526 16.785
)198( )358( خمصص السيارات وقطع الغيار

15.328 16.427

2011 2012 حركة املخصصات )للسيارات وقطع الغيار(

468 198 كما يف 1 يناير 
)23( 173 صايف احململ للسنة 

)247( )13( املشطوبات
198 358 يف 31 ديسمرب

قامت اجملموعة خالل سنة 2011 بشراء خمطط أرٍض ستقوم بتقسيمها إىل قطع صغرية وإعادة بيعها. وقد مت تصنيف األراضي اليت مل يتم بيعها 
كمخزون قيم بسعر التكلفة أو القيمة اليت ميكن حتقيقها أيهما أقل. 
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10. عقارات استثمارية 
2011 2012

- 1.245 كما يف 1 يناير 
1.287 1.031 املشتريات خالل السنة

)42( )92( االستهالك احململ خالل السنة 
1.245 2.184 يف 31 ديسمرب

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية يف 31 ديسمرب 2012 كانت 2.456 دينار حبريين وفقا لتقييمات طرف ثالث مستقل.

11. عقارات ومعدات
اجملموع

2011
املجموع

2012 السيارات
األثاث واملعدات

والتركيبات
األراضي
واملباين

التكلفة
23.094 24.973 3.899 4.218 16.856 يف1 يناير
3.630 2.971 1.438 882 651 االضافات

)1.751( )1.678( )1.678( - - االستبعادات 
24.973 26.266 3.659 5.100 17.507 يف 31 ديسمرب 

االستهالكات
7.737 8.694 1.729 3.008 3.957 يف 1 يناير 
1.950 1.933 667 680 586 استهالك السنة
)993( )1.035( )1.035( - - االستبعادات 

8.694 9.592 1.361 3.688 4.543 يف 31 ديسمرب 

16.674 2.298 1.412 12.964
 صايف القيمة الدفترية

يف 31 ديسمرب 2012

16.279 2.170 1.210 12.899 يف 31 ديسمرب 2011

تكلفة األصول الثابتة املستهلكة بالكامل ولكن مازالت يف اخلدمة يف 31 ديسمرب 2012 كانت 3.758 دينار حبريين )2011: 3.235 دينار حبريين(. 

12. قروض بنكية ألجل   
2011 2012

30.951 87.113 قروض تستحق خالل سنة واحدة
45.004 - قروض تستحق بعد سنة واحدة

75.955 87.113

ترتبط القروض ألجل مبعدالت فائدة عائمة وخاضعة للتغيري بصورة ربع سنوية أو نصف سنوية. كان املعدل الفعلي على القروض ألجل متضمنًا 
تأثري عقود مبادلة أسعار الفائدة 6.1 سنويًا )إيضاح رقم 4( )2011: 7.4% سنويًا(. بعد هناية السنة قامت اجملموعة بسداد قرض قيمته 28.3 

مليون دينار حبريين عن طريق استخدام تسهيل بنكي جديد مدته 3 سنوات مببلغ 37.7 مليون دينار حبريين.
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سندات دين صادرة  .13
2011 2012

6.700 6.700 القيمة االمسية
)68( )37( ناقصًا: مصاريف إصدار غري مطفأة

6.632 6.663

2011 2012  احلركة يف سندات الدين خالل السنة 

16.700 6.700 يف 1 يناير
)10.000( - ناقصًا: مدفوعة خالل السنة 

6.700 6.700 يف 31 ديسمرب 

هذه سندات غري مضمونة وتشمل معدل فائدة عائم ، تدفع الفائدة هناية كل نصف سنة وتستحق بتاريخ 30 ديسمرب 2013.

رأس املـال  .14
2011 2012

50.000 50.000
رأس املال املصرح به

500.000.000 )2011: 500.000.000( سهم بقيمة امسية 100 فلس للسهم

16.335 16.335
أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل

يف 1 يناير

16.335 16.335 يف 31 ديسمرب 

599 599 أسهم خزينة 2.206.891 سهم )2011: 2.206.891 سهم( 

جيوز للشركة مبوجب عقد التأسيس شراء أسهم خزينة من أسهم الشركة الصادرة بنسبة %10. 

 معلومات إضافية عن توزيع األسهم

أمساء وجنسيات املسامهني الرئيسيني وعدد األسهم اململوكة واليت يتملكون فيها حصة بنسبة 5% أو أكثر من األسهم الصادرة واملدفوعة  أ. 
بالكامل:

نسبة امللكية % عدد األسهم اجلنسية

%31.1 50.833.589 البحرين اهليئة العامة للتأمني االجتماعي *
%23.0 37.618.691 البحرين بنك البحرين والكويت
%11.9 19.471.477 البحرين بنك البحرين الوطين

تدرج مجيع أسهم الشركة حتت فئة واحدة، ومجيع املسامهني متساوين يف حقوق التصويت. من إمجايل عدد املسامهني 95 % من املواطنني  ب. 
أو من الشركات البحرينية و5% من جنسيات أخرى. 



53 التقرير السنوي 2012

 إيضـاحـات
حـول البيـانات املـاليـة املـوحــدة
للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2012

بآالف الدنانري البحرينية

ج.  جدول توزيع األسهم حسب عدد املسامهني ونسبة متلكهم كما يلي:

% من جمموع
عدد األسهم الصادرة عدد املسامهني عدد األسهم  الفئــــة **

%22.2 1.317 36.155.844 أقل من %1
%11.8 8 19.270.399 1% إىل أقل من %5***

- - - 5% إىل أقل من %10
%11.9 1 19.471.477 10% إىل أقل من %20
%54.1 2 88.452.280 20% إىل أقل من %50*

%100.00 1.328 163.350.000 املجموع

أسهم اهليئة العامة للتأمني االجتماعي متثل األسهم اململوكة للهيئة العامة للتأمني االجتماعي )تأمينات( وصندوق التقاعد )تقاعد(   *

تبني كنسبة من األسهم الصادرة واملدفوعة بالكامل من قبل املسامهني   **

تتضمن 2.206.891 أسهم خزينة  ***

إيرادات أخرى  .15
20122011

322278حوافز من موردي املركبات
67226أرباح صرف العمالت األجنبية 

4128أرباح من بيع عقار ومعدات - املركبات 
1515إيرادات أخرى

134-التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات املتداولة
445681

16. مصروفات تشغيلية 
20122011

4.1823.538رواتب ومصرفات متعلقة هبا
2.9452.426مصروفات إدارية وعمومية

1.7261.444االستهالك 
1.112645مصروفات بيع وترويج

)23(173خمصص اخنفاض قيمة املخزون 
-229تغريات يف القيمة العادلة للمشتقات املتداولة

70115مصروفات متويل املركبات
10.4378.145

17. توزيع املوجودات واملطلوبات 
تتركز مجيع موجودات ومطلوبات اجملموعة داخل البحرين. كما ال تتركز موجودات ومطلوبات الشركة والشركات التابعة هلا يف قطاع اقتصادي 

معني.
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18. املعلومات القطاعية
تنقسم اجملموعة إىل أربعة قطاعات تشغيلية بناءًا على اخلدمات وذلك ألغراض إدارية كما يلي:

متويل األفراد: تقدمي القروض التمويلية والبطاقات االئتمانية.  •
السيارات: شراء وبيع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد املبيعات.  •

العقارات: شراء وبيع األراضي والعقارات وتقدمي خدمات التثمني.  •
التأمني: توفري خدمات وساطة التأمني.  •

تقوم اإلدارة مبراقبة النتائج التشغيلية للوحدات على حده وذلك ألغراض صنع القرار وتوزيع املوارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناءًا 
على األرباح التشغيلية أو اخلسائر واليت يف بعض احلاالت قد ختتلف عن األرباح التشغيلية يف البيانات املالية املوحدة. يتم إجراء العمليات 
بني القطاعات التشغيلية على أساس جتاري كما لو أهنا مع طرف ثالث. ال توجد إيرادات من الصفقات املنعقدة مع عميل واحد أو طرف مقابل 
تعادل أو تفوق 10% من جمموع إيرادات اجملموعة يف 2012 أو 2011. اجلدول اآليت يبني معلومات اإليرادات والربح وبعض املوجودات واملطلوبات 

احملددة اخلاصة بقطاعات اجملموعة.

اجملموع التأمني العقارات السيارات  متويل األفراد
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

17.279 23.568 616 661 165 1.833 5.708 7.822 10.790 13.252 إيراد التشغيل
106 180 78 180 28 - - - - - إيرادات القطاعات التشغيلية

)7.487( )9.819(  )200( )297(  )108( )186(  )3.282( )4.027( )3.897( )5.309( مصروفات التشغيل

)1.105( )1.436( - - - -  )1( )197( )1.104( )1.239(
خمصص اخنفاض، صايف 

اإلستردادات
)106( )180( - - - )16( - )120( )106( )44( مصاريف القطاعات

8.687 12.313 494 544 85 1.631 2.425 3.478 5.683 6.660 صايف أرباح السنة

املوجودات )املطلوبات(
3.901 1.912 69 417 128 6 2.946 606 758 883 النقد وأرصدة لدى البنوك

135.596 150.543 - - - - - - 135.596 150.543 قروض وسلفيات للعمالء
3.524 4.753 53 171 2 - 3.469 4.582 - -  ذمم جتارية مدينة وأخرى

- - 2.564 785 )3.752( 1.029 568 589 620 )2.403( أرصدة الشركات التابعة
15.328 16.427 - - 4.942 983 10.386 15.444 - - املخزون

1.245 2.184 - - 1.245 2.184 - - - عقارات استثمارية
16.279 16.674 - - - - 14.465 14.227 1.814 2.447 عقارات ومعدات

715 1.168 - - - - 659 603 56 565 أصول أخرى
)31( )781( - - - - - -  )31( )781( سحوبات على املكشوف

 )16.833( )13.654(  )238( )181( - )6(  )7.207( )5.554(  )9.388( )7.913( ذمم جتارية دائنة وأخرى
 )6.632( )6.663( - - - - - -  )6.632( )6.663( سندات دين

 )75.955( )87.113( - - - - - )3.731(  )75.955( )83.382( قروض ألجل
)77.137( )85.450( )2.448( )1.192( )2.565( )4.196( )25.286( )26.766( )46.838( )53.296( حقوق امللكية

3.630 2.971 - - - - 3.398 1.987 232 984 مصروفات رأمسالية

1.950 1.933 - - - - 1.601 1.581 349 352 استهالك العقار واملعدات
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املعامالت مع األطراف ذات الصلة والزميلة  .19
املعامالت التجارية مع األطراف أو املوردين اخلاضعني لسيطرة أحد أعضاء جملس إدارة الشركة تتم وفقا للشروط التجارية املعتادة.

20122011

املسامهني:
13.1557.655قروض ألجل

78130سحوبات على املكشوف
8561.122أرصدة البنوك 

للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 
367190فوائد مدفوعة 

أعضاء اإلدارة العليا:
املعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا

أعضاء اإلدارة العليا هم األشخاص الذين هلم الصالحيات واملسئوليات للتخطيط والتوجيه ومراقبة أعمال اجملموعة. يتألف طاقم اإلدارة العليا 
من أعضاء جملس اإلدارة، والرئيس التنفيذي، ورئيس الشئون املالية، واملدراء العامون. 

20122011

للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب
1.1511.041الرواتب ومنافع املوظفني قصرية األجل 

392321مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات 

مل تسجل خسائر يف خمصصات اخنفاض األرصدة املستحقة خالل الفترة فيما يتعلق باملعامالت مع األطراف ذات الصلة ومل يتم ختصيص 
خمصص حمدد خلسائر املخصصات لألرصدة مع األطراف ذات الصلة هناية العام. 

20. تكاليف املنافع التأمينية
حبريين(. دينار   631  :2011( حبريين  دينار   640 مبلغ   2012 سنة  البحرينيني  باملوظفني  اخلاصة  االشتراكات  يف  اجملموعة  مسامهات   بلغت 
 بلغ خمصص تكاليف املنافع التأمينية املتعلقة باملوظفني األجانب يف 31 ديسمرب 2012 مبلغ 1.050 دينار حبريين )2011: 922 دينار حبريين(

وكان عدد موظفي اجملمـوعة 628 موظفًا يف 31 ديسمرب 2012 )2011: 592 موظفًا(.

21. العائد على السهم
مت احتساب العائد األساسي على السهم إىل صايف ربح السنة املتاح للمسامهني على املتوسط املوزون لعدد األسهم املصدرة خالل السنة بعد 

استبعاد املتوسط املوزون ألسهم اخلزينة كما يلي:

20122011

12.3138.687ربح السنة

161.143161.143املتوسط املوزون لعدد أسهم حقوق امللكية )باآلآلف(
54 فلس 76 فلس العائد األساسي على السهم الواحد

العائد املخفض على السهم الواحد هو نفسه العائد األساسي على السهم الواحد فالشركة ال متلك أية أدوات خمفضة حمتملة وتؤدي إىل ختفيض 
العائد على السهم.
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22. االلتزامات القائمة
يوجد لدى اجملموعة اعتمادات مستندية مفتوحة خالل العمل االعتيادي واملبالغ غري املستخدمة كانت 8.730 دينار حبريين )2011: 7.493 دينار 

حبريين(. وكذلك خطوط التسهيالت االئتمانية متاحة للزبائن مببلغ 8.506 دينار حبريين )2011: 7.944 دينار حبريين(. 

23. التخصيصات املقترحة 
اقترح أعضاء جملس اإلدارة التخصيصات التالية لعام 2012. ختضع هذه التخصيصات ملوافقة املسامهني يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي:

2011 2012

5.640 6.446 أرباح مقترح توزيعها على املسامهني
280 280 التربعات

1.500 1.500 االحتياطي العام

7.420 8.226

24. أرقام املقارنة
مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة املماثلة كلما دعت الضرورة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة احلالية. إن إعادة التصنيف مل تؤثر 

على األرباح املعلنة سابقًا أو حقوق املسامهني. 


