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الشركات  قانون  التجارية في 29 أغسطس 1983 كشركة مقفلة وفقا لنصوص  للتسهيالت  البحرين  تأسست شركة 
التجارية رقم 28 لسنة 1975 برأسمال مصرح به 10.000.000 دينار بحريني )عشرة ماليين دينار بحريني( ورأسمال صادر 5.000.000 
دينار بحريني )خمسة ماليين دينار بحريني( وذلك لغرض العمل كشركة تمويل متخصصة في البحرين. وفي شهر أبريل 
1993 ، سجلت الشركة كشركة مساهمة عامة. وبمناسبة صدور قرار الجمعية العامة غير العادية في 10 مارس 2003، تم 
تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة بما يتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 
50.000.000 دينار بحريني ورأسمال صادر  المدة برأسمال مصرح به  ، كما أصبحت الشركة غير محددة   2001 21( لسنة   ( رقم 
المركزي للعمل  البحرين  16.335.000 دينار بحريني. وبدءًا من 26 يونيو 2005 ، حصلت الشركة على ترخيص من مصرف 

كمؤسسة مالية خاضعة إلشرافه.

التمويل االستهالكي
يتمثل عمل تسهيالت البحرين الرئيسي في تقديم التمويل االستهالكي القصير، والمتوسط والطويل األجل لألشخاص 
القاطنين في مملكة البحرين وتتضمن أنواع التمويالت: تمويل السيارات، التمويل الشخصي، والتمويل العقاري وبطاقات 

االئتمان.

قطاع السيارات
الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م. هي إحدى الشركات الرائدة في مملكة البحرين في مجال بيع وخدمات السيارات وقطع 
الغيار الخاصة بها. وتمتلك الشركة حقوق االمتياز الحصري لوكالة هوندا وجنرال موتورز )شفروليه، جي ام سي، كاديالك( 
في مملكة البحرين. كما شهد العام 2013 تأسيس شركة التسهيالت للتجارة العامة والسيارات كشركة مملوكة لها 

بالكامل لبيع وتسويق سيارات هوندا وقطع غيارها في أربيل عاصمة  إقليم كردستان بجمهورية العراق. 

قطاع التأمين
تم تدشن شركة التسهيالت لخدمات التأمين ذ.م.م. في عام 1997 كشركة وسيطة تقدم تشكيلة واسعة من منتجات 

وخدمات التأمين وتشمل هذه الخدمات التأمين على السيارات، المنازل، الحياة، وتأمين السفر.

قطاع العقارات
وتقديم  وتسويق  وبيع  بشراء  الشركة  تقوم  2002 حيث  عام  العقارية ش.ش.و.  للخدمات  التسهيالت  تأسست شركة 

خدمات التثمين والتأجير والوساطة لألراضي والعقارات في مناطق مختلفة من مملكة البحرين.



صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر
مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

مملكة البحرين

حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى
مملكة البحرين



مؤشرات مالية عن عمليات الشركة

حيث  عامًا،   30 قبل  تاأ�سي�سها  منذ  الإطالق  على  اأرباحها  اأعلى  املجموعة  حققت   ،2013 عام  يف 

�سجلت اأرباحًا �سافية ا�ستثنائية بلغت 13.1 مليون دينار بحريني، بزيادة وقدرها 6.1% عن اأرباح 

العام 2012 والتي بلغت 12.3 مليون دينار بحريني. 

• الئتمان: توا�سلت جهود ال�سركة يف تعزيز مكانتها الرائدة يف ال�سوق بزيادة ح�ستها ال�سوقية 	

يف منتجها الرئي�سي قرو�ش ال�سيارات، وح�سنت من م�ستوى الإقرا�ش ال�سخ�سي بف�سل الإجناز 

اآلف  ال�سادرة ع�سرة  التي جتاوز عدد بطاقاتها  الئتمانية  امتياز  الذي حققته بطاقة  الهام 

بطاقة. كما قدمت قرو�سًا جديدة بلغت 99 مليون دينار بحريني يف عام 2013، فيما حافظت 

على جودة حمفظة القرو�ش و�سيطرت على الديون املتعرثة عند ن�سبة 2.99% من املحفظة. 

• تو�سعة 	 ومع  لل�سيارات،  الوطنية  لل�سركة  بالن�سبة  جيدا  عامًا   2013 العام  كان  ال�سيارات: 

اأعمالها خارج حدود مملكة البحرين وافتتاحها لعمليات »�سركة الت�سهيالت للتجارة العامة 

غيارها  وقطع  هوندا  �سيارات  وت�سويق  لبيع  بالكامل  لها  مملوكة  تابعة  ك�سركة  وال�سيارات« 

ا�ستملت  العراق،  بجمهورية  كرد�ستان  اإقليم  عا�سمة  اأربيل  البيع يف  بعد  ما  وتقدمي خدمات 

النتائج املعلنة على م�ساريف ما قبل التاأ�سي�ش يف اأربيل واخل�سائر الأولية املتوقعة من مثل هذا 

النوع من ال�ستثمارات. 

• خلدمات 	 الت�سهيالت  �سركة  حافظت  التاأمني،  قطاع  يف  املناف�سة  احتدام  ظل  يف  التاأمني: 

التاأمني على ح�ستها ال�سوقية بطرحها حلول ت�سويقية �ساملة مبتكرة لتعزيز كفاءة املنتجات 

واخلدمات التي تقدمها لعمالئها. 

• العقارات: متكنت �سركة الت�سهيالت للخدمات العقارية من بيع جميع قطع الأرا�سي ال�سكنية 	

�سمن م�سروعني رئي�سيني لبيع الأرا�سي يف منطقة �سار، هذا فيما وا�سلت جهودها يف حتقيق 

عوائد ثابتة معقولة من اأ�سول تعتمد على الدخل الإيجاري املتكرر.
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مؤشرات مالية

* املديونية

 التمويل ال�ستهالكي

 قطاع ال�سيارات

 قطاع التاأمني

 قطاع العقارات
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

يل  يطيب  الإدارة،  جمل�ش  اأع�ساء  عن  ونيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة 

اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي ل�سركة البحرين للت�سهيالت التجارية 

�ش.م.ب. لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013، حيث يت�سمن 

التجارية  للت�سهيالت  البحرين  ل�سركة  املوحدة  املالية  النتائج 

لل�سيارات  الوطنية  ال�سركة  وهي  لها  التابعة  الفرعية  وال�سركات 

الت�سهيالت خلدمات  العقارية و�سركة  الت�سهيالت للخدمات  و�سركة 

التاأمني.

ال�سركة فقد �سادف حلول  تاريخ  العام 2013 عالمة فارقة يف  كان 

التي مرت برحلة عمل متميزة  لتاأ�سي�ش �سركتكم،  الثالثني  الذكرى 

وحققت جميع �سركاتها التابعة منوًا يف عملياتها على مدى ال�سنوات 

الثالثني املا�سية. وما الأداء املايل املتحقق يف هذا العام اإل دليل على 

و�سوح روؤية املجموعة وقوة اأ�س�سها  التجارية ومتانة منوذج اأعمالها. 

ففي عام 2013 حققت ال�سركة اأعلى اأرباح يف تاريخها، ومتكنت من 

ت�سجيل �سايف اأرباح بلغت 13.1 مليون دينار بحريني مقارنة مببلغ 

املا�سي، وحققت عائدًا على  العام  بحريني عن  دينار  مليون   12.3

بدفع  الإدارة  جمل�ش  اأو�سى  وقد   .%14.1 بن�سبة  امل�ساهمني  حقوق 

فل�سًا   40(  )%40( لل�سهم  فل�سًا   40 بواقع  للم�ساهمني  نقدية  اأرباح 

لل�سهم يف عام 2012(.

ويجدر بنا اأن ن�سري اإىل اأن الذكرى الثالثني تزامنت اأي�سًا مع اإعالن 

مملكة  حدود  خارج  اأعمالها  تو�سعة  عن  لل�سيارات  الوطنية  ال�سركة 

العامة  للتجارة  الت�سهيالت  »�سركة  لعمليات  وافتتاحها  البحرين، 

وال�سيارات« ك�سركة تابعة مملوكة لها بالكامل حيث اأ�سبحت املمثل 

احل�سري لبيع وت�سويق �سيارات هوندا وقطع غيارها وتقدمي خدمات 

ما بعد البيع يف اأربيل عا�سمة اإقليم كرد�ستان بجمهورية العراق. اإن 

التو�سع التجاري يف اأ�سواق املنطقة وتكرار النموذج الناجح لأي من 

اأعمال ال�سركة اعتمادا على اخلربات املرتاكمة �سكل اأولوية بالن�سبة 

لالإدارة التنفيذية على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية. 

وفيما اأظهر القت�ساد العاملي يف بداية العام 2013 بع�ش العالمات 

النمو  م�سار  ظلَّ  اقت�سادي،  انتعا�ش  ح�سول  على  الدالة  املبكرة 

القت�سادي واملايل العاملي خالل العام املعني على ما هو عليه ه�سًا 

وم�سطربًا. ومل يكن امل�سهد يف البحرين مبعزل عن القت�ساد العاملي 

والأزمات الأخرى التي اجتاحت عددًا من البلدان يف املنطقة. ورغم 

كل التحديات، فقد جتددت احليوية يف �سوق الأعمال املحلي وظهر 

تن�سط  التي  القطاعات  معظم  و�سهدت  وقوة،  وت�سميمًا  متانة  اأكرث 

فيها اأن�سطة املجموعة منوًا �سليمًا متوازيًا.

 9 بلغت  �سافية  اأرباحًا  البحرين  ت�سهيالت  حققت   ،2013 عام  يف 

مليون دينار بحريني )2012: 6.7 مليون دينار بحريني(، وقدمت 

خالل العام قرو�سًا جديدة مببلغ 99 مليون دينار بحريني )2012: 

87 مليون دينار بحريني(. ويعد هذا النجاح ثمرة امل�ساعي احلثيثة 

لتح�سني اخلدمات وابتكار اأمناط جديدة من مبادرات العمل امل�سرتك 

بني �سركات املجموعة ومد اجل�سور مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني وتلبية 

احتياجات الزبائن مبا يوؤكد م�سينا قدمًا نحو تطبيق فل�سفة ال�سركة 

يف تقدمي »خدمة �سريعة وودية«. ووفقا للخطة ال�سرتاتيجية الثالثية 

احلالية لل�سنوات 2013-2015 افتتحت �سركتكم فرعني جديدين يف 

البحرين متا�سيًا مع ازدياد عدد الزبائن وتوقعاتهم يف ال�ستفادة من 

خدمات ال�سركة. 

م�ستوى  وزيادة  ال�سوقية  ح�ستها  تعزيز  ال�سركة  وا�سلت  لقد 

اإقرا�سها يف منتجها الرئي�سي قرو�ش ال�سيارات عرب تقوية �سراكتها 

ال�سرتاتيجية مع وكالء ومعار�ش ال�سيارات الرئي�سيني، فيما عززت 
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من م�ستوى الإقرا�ش ال�سخ�سي عرب اإ�سدار مزيد من بطاقة امتياز 

الئتمانية التي جتاوز عددها الع�سرة اآلف بطاقة. 

ومع تعايف القت�ساد البحريني وا�ستقراره، زاد الطلب على القرو�ش 

العقارية، بالتزامن مع ما �سهده ال�سوق العقاري – الذي يعترب اأكرث 

�ساحبها  التي  املعامالت  عدد  يف  زيادة  من   – ن�ساطًا  القطاعات 

ال�سركة يف هذا  العقارات. وعلى ذلك يتما�سى منو  اأ�سعار  زيادة يف 

اأعلى  �سركتكم  حققت  لقد  منو.  من  ال�سوق  ي�سهده  ما  مع  القطاع 

تاريخها، ولكنها مل تدخر و�سعًا يف املحافظة على جودة  الأرباح يف 

حمفظة القرو�ش وال�سيطرة على الديون املتعرثة عند ن�سبة %2.99 

من املحفظة. 

بلغت  اأرباحًا �سافية  لل�سيارات  الوطنية  ال�سركة  �سجلت  من جهتها، 

بحريني(.  دينار  مليون   3.5  :  2012( بحريني  دينار  مليون   2.7

�سركة  عمليات  ر�سميًا  ال�سركة  د�سنت  فقد  اآنفًا،  لكم  ذكرت  وكما 

يف  فعليا  عملياتها  وبداأت  وال�سيارات  العامة  للتجارة  الت�سهيالت 

النتائج  ا�ستملت  وعليه  العراق،  كرد�ستان  يف  املا�سيني  ال�سهرين 

الأولية  واخل�سائر  اأربيل  يف  التاأ�سي�ش  قبل  ما  م�ساريف  على  املعلنة 

املتوقعة من مثل هذا النوع من امل�ساريع الفتية. ويف البحرين اأجرت 

الإداري  هيكلها  على  رئي�سيًا  تعدياًل  لل�سيارات  الوطنية  ال�سركة 

التجارية  التجارية لهوندا ومدير للعالمة  �سمل تعيني مدير للعالمة 

جلرنال موتورز، ومن املوؤمل اأن يح�سن هذا التعديل من جودة وكفاءة 

اخلدمات املقدمة لزبائن ال�سركة. كذلك تعتزم الوكالتان التجاريتان 

القيام بتغيريات هامة خالل العام 2014: �ست�ستبدل جرنال موتورز 

بع�سًا من موديالتها مبوديالت ذات ت�ساميم خمتلفة كليًا؛ هذا فيما 

م�سانع  اإىل  الرئي�سية  موديالتها  بع�ش  اإنتاج  حتويل  هوندا  قررت 

قريبة جغرافيًا من مملكة البحرين مما �سيكون له الأثر الإيجابي يف 

تقليل فرتات ت�سلم �سحنات املركبات. 

حققت  فقد  العقارية،  للخدمات  الت�سهيالت  �سركة  �سعيد  على  اأما 

مليون   1.6  :2012( بحريني  دينار  األف   712 بلغت  �سافية  اأرباحًا 

�سكنية  اأرا�ٍش  بيع  من  حتقق  الذي  النجاح  بف�سل  بحريني(  دينار 

�سمن م�سروع اأر�ش اأخرى يف منطقة �سار - حمققة اآمال وطموحات 

كما  منا�سبة.  بتكلفة  لئق  �سكن  توفري  يف  املواطنني  من  العديد 

القرارات  من  عدد  باتخاذ  قامت  وافية  درا�سات  اإجراء  وبعد  اأنها 

جمموعة  اإىل  لت�ساف  ا�ستثمارية  بناية  �سراء  �سملت  ال�ستثمارية 

الأ�سول املدرة للدخل والتي تعتمد على الدخل الإيجاري املتكرر يف 

ومعقولة  ثابتة  عوائد  حتقيق  ي�سمن  مما  عاليًا  طلبًا  ت�سهد  مناطق 

على هذا النوع من ال�ستثمار. كما قامت ب�سراء قطعة اأر�ش بهدف 

تق�سيمها وبيعها على املواطنني لتلبية احتياجاتهم الإ�سكانية. 

ل�سركة  بالن�سبة  جيدًا  عاما   2013 العام  كان  اآخر،  جانب  من 

الت�سهيالت خلدمات التاأمني حيث حققت اأرباحًا �سافية بلغت 652 

األف دينار بحريني مقابل 544 األف دينار عن العام املن�سرم. وخالل 

تاأمني  بولي�سة  األف  ع�سر  على خم�سة  يزيد  ما  ال�سركة  رتبت  العام 

خالل  من  وزيادتها  عمالئها  قاعدة  على  وحافظت  ال�سيارات  على 

الزبائن يف  ثقة  يعك�ش  للزبائن احلاليني مما  التاأمني  اإعادة جتديد 

جودة اخلدمات التاأمينية املقدمة لتلبية كافة احتياجاتهم. وك�سركة 

�سركات  كربى  مع  وطيدة  بعالقات  ال�سركة  تتمتع  تاأمني،  و�ساطة 

مب�ستوى  الرقي  �ساأنه  من  ملا  العالقات  تلك  لتوطيد  وتتطلع  التاأمني 

اخلدمات املقدمة لزبائن ال�سركة.   

املايل،  مركزها  من  ال�سركة  عززت  فقد  ال�سيولة،  حيث  من  اأما 

وا�ستطاعت ترتيب قر�سني م�سرتكني بلغت قيمتهما 155 مليون دولر 

دولر  مليون   120 تعادل  قرو�ش  جمموعة  ل�ستبدال  وذلك  اأمريكي 

اأمريكي ا�ستحقت نهاية عام 2013. كما امتت بنجاح اإ�سدار �سندات 

اإ�سدار  بقيمة  �سنوات  ملدة خم�ش  ا�ستحقاق  واأجل  فائدة عائم  ب�سعر 

ح�سيلة  ا�ستخدمت  وقد  بحريني.  دينار  مليون   20 بلغت  اإجمالية 

الإ�سدار جزئيًا ل�سداد قيمة �سندات بلغت 6.7 مليون دينار بحريني 

اأن  نلفت عنايتكم  اأن  ال�سرور  واإنه ملن دواعي  العام.  ا�ستحقت خالل 

موعد ا�ستحقاق كل من القر�سني امل�سرتكني وال�سندات حتل يف �سنوات 

خمتلفة مما �سيجنب ال�سركة م�ساكل و�سعوبة تركيز ال�ستحقاقات.

جمل�ش  تركيبة  على  تغيريات  اأية  املن�سرم  العام  خالل  تطراأ  مل 

اأن  القادم  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف  املقرر  ومن  الإدارة. 

لأحكام  وا�ستنادًا  جديد.  اإدارة  جمل�ش  اأع�ساء  امل�ساهمون  ينتخب 

بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  البحريني  التجارية  ال�سركات  قانون 

ُدِفَعْت  التي  املبالغ  اإجمايل  اأن  اإىل  ن�سري   ،2001 ل�سنة   )21( رقم 

لأع�ساء جمل�ش الإدارة يف عام 2013، مقابل ر�سوم ومكافاأت ح�سور 

اجتماعات املجل�ش وجلانه وجمال�ش اإدارة ال�سركات التابعة، بلغ 433 

األف دينار بحريني )392 األف دينار بحريني يف عام 2012(. علمًا 

يبلغ  ال�سركة  اأ�سهم  يف  الإدارة  جمل�ش  اأع�ساء  ح�سة  اإجمايل  باأن 

111.9 مليون �سهم )68.5% من راأ�ش املال املدفوع(.

واأود بهذه املنا�سبة، اأن اأعرب عن تقديري و�سكري اجلزيل لعمالئنا 

لل�سركة،  املتوا�سل  ودعمهم  الكبرية  ثقتهم  على  وم�ساهمينا  الكرام 

والتي  العمل  يف  الدوؤوبة  وجهودهم  التزامهم  على  كافة  وملوظفينا 

اأثمرت عن حتقيق هذه النتائج ال�ستثنائية.

عظيم  عن  الإدارة  جمل�ش  عن  نيابة  اأعرب  اأن  اأود  اخلتام،  ويف 

ال�سديدة  توجيهاتها  على  احلكيمة  قيادتنا  اإىل  والمتنان  التقدير 

واإىل الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية يف مملكة البحرين على تعاونها 

ودعمها املتوا�سل، واأخ�ش بال�سكر م�سرف البحرين املركزي ووزارة 

ال�سناعة والتجارة.

عبدالرحمن يو�سف فخرو

رئي�س جمل�س الإدارة
19 فرباير 2014  
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شركة الـبحريـن للتسهـيالت التجارية ش.م.ب.



عبد الرحمن يو�صف فخرو1
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املكافاآت والتعيينات 

وا�سعة  خربة  ميتلك  تنفيذي(؛  وغري  )م�ستقل   1989 نوفمرب   12 من  اعتبارًا  ع�سٌو 

ومتنوعة متتد لأكرث من 49 عامًا يف جمال الأعمال التجارية، وال�ستثمار والتاأمني. 

• رئي�ش جمل�ش اإدارة – �سركة يو�سف بن يو�سف فخرو �ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين	

• ع�سو جمل�ش اإدارة – الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، البحرين	

• ع�سو جمل�ش اإدارة – �سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية �ش.م.ب. 	

)بتلكو(، البحرين

• ع�سو جمل�ش اإدارة – �سركة اأنوف�ست �ش.م.ب.، البحرين 	

عبد الكرمي اأحمد بوجريي 2
نائب رئي�س جمل�س الإدارة وع�صو اللجنة التنفيذية - ممثل بنك البحرين والكويت 

�س.م.ب.

بنك  امل�ساهم  البنك  يف  وتنفيذي  م�ستقل  )غري   2008 مار�ش   15 من  اعتبارًا  ع�سٌو 

البحرين والكويت(؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 37 عامًا يف الأعمال 

العلوم القت�سادية واملالية، م�سار القت�ساد  البكالوريو�ش يف  امل�سرفية؛ يحمل درجة 

من جامعة حلب، اجلمهورية العربية ال�سورية، 1976.  

• الرئي�ش التنفيذي – بنك البحرين والكويت �ش.م.ب.، البحرين 	

• رئي�ش جمل�ش اإدارة – كريدي ماك�ش �ش.م.ب.  )مقفلة(، البحرين 	

• رئي�ش جمل�ش اإدارة – بنك كابينوفا ال�ستثماري �ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين 	

• )لغاية 	 البحرين  )باب(،  بالبحرين  امل�سرفية  اجلمعية   – اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

اأبريل 2013(

• واملكافاآت 	 التعيينات  جلنة  ورئي�ش  ال�ستثمارات  جلنة  وع�سو  اإدارة  جمل�ش  ع�سو 

واحلوكمة – ن�سيج �ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين

• ع�سو اللجنة التنفيذية – بنك البحرين والكويت �ش.م.ب.، البحرين	

• ع�سو جمل�ش اإدارة – موؤ�س�سة اإجناز البحرين	

• ع�سو جمل�ش اإدارة – متكني، البحرين 	

• ع�سو جمل�ش اإدارة – نظام حماية الودائع – م�سرف البحرين املركزي	

خالد حممد علي مطر 3
ع�صو جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية

ع�سٌو اعتبارًا من 15 مايو 1996 )م�ستقل وغري تنفيذي(؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة 

متتد لأكرث من 32 عامًا يف جمال الأعمال التجارية، وال�ستثمار، وال�سناعة، واملقاولت 

واخلدمات البحرية؛ يحمل درجة البكالوريو�ش يف التجارة �سعبة الإدارة والقت�ساد من 

جامعة بريوت العربية، اجلمهورية اللبنانية، 1975.

• رئي�ش جمل�ش الإدارة والع�سو املنتدب – �سركة اأوال للمقاولت والتجارة )اأوالكو( 	

ذ.م.م.، البحرين

• رئي�ش جمل�ش الإدارة والع�سو املنتدب – �سركة اأوال للخدمات البحرية ذ.م.م.، 	

البحرين

• رئي�ش جمل�ش اإدارة – �سركة اأوالكو لال�ستثمار ذ.م.م.، البحرين	

• ع�سو جمل�ش اإدارة – �سركة اأوال اخلليج لل�سناعات �ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين	

• رئي�ش جمل�ش اإدارة – ال�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م.، البحرين 	

• وال�سيارات ذ.م.م. 	 العامة  للتجارة  الت�سهيالت  – �سركة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ش 

– كرد�ستان، جمهورية  اأربيل  لل�سيارات يف  الوطنية  ال�سركة  )TGTC(، فرع 

العراق

اإبراهيم عبد اهلل بوهندي4
ع�صو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة التدقيق ونائب رئي�س جلنة املكافاآت والتعيينات

ع�سٌو اعتبارًا من 15 مار�ش 1988 لغاية يوليو 2004 )غري م�ستقل وتنفيذي يف البنك 

 2007 مار�ش  من  اعتبارًا  ع�سٌو  اآنذاك(؛  �ش.م.ب.  والكويت  البحرين  بنك  امل�ساهم 

يف  عامًا   38 من  لأكرث  متتد  ومتنوعة  وا�سعة  خربة  ميتلك  تنفيذي(؛  وغري  )م�ستقل 

الأعمال امل�سرفية؛ يحمل درجة ماج�ستري اإدارة الأعمال يف ال�ست�سارات الإدارية من 

جامعة �سيفيلد هامل، اململكة املتحدة، 1999.

• الأو�سط 	 وال�سرق  البحرين  بنك   – التدقيق  جلنة  ورئي�ش  اإدارة  جمل�ش  ع�سو 

�ش.م.ب.، البحرين

�صيد عبد الغني حمزة قاروين5
ع�صو جمل�س الإدارة ونائب رئي�س اللجنة التنفيذية 

وا�سعة  خربة  ميتلك  تنفيذي(؛  وغري  )م�ستقل   2008 مار�ش   15 من  اعتبارًا  ع�سٌو 

وحمكم  قانوين  وم�ست�سار   
ٍ
كمحام القانون  حقل  يف  عامًا   48 من  لأكرث  متتد  ومتنوعة 

معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية؛ يحمل 

درجة اللي�سان�ش يف احلقوق من جامعة دم�سق، اجلمهورية العربية ال�سورية، 1965.  

• م�ست�سار قانوين – عبد الغني قاروين وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون، 	

البحرين 

• الرئي�ش – �سرتاند لإدارة املمتلكات و�سيانة املباين �ش.�ش.و.، البحرين	

جمال حممد جا�صم هجر�س6
ع�صو جمل�س الإدارة - ممثل بنك البحرين والكويت �س.م.ب.

بنك  امل�ساهم  البنك  يف  وتنفيذي  م�ستقل  )غري   2004 اأكتوبر   18 من  اعتبارًا  ع�سٌو 

البحرين والكويت(؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 35 عامًا يف الأعمال 

امل�سرفية؛ يحمل درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة البحرين، 1991.

• �ش.م.ب.، 	 والكويت  البحرين  بنك  امل�ساندة،  اخلدمات  – جمموعة  العام  املدير 

البحرين

• ع�سو جمل�ش اإدارة – كريدي ماك�ش �ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين	

• نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة – ال�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م.، البحرين 	

• �ش.م.ك. 	 الكمبيوتر  ل�ست�سارات  اإيبال  �سركة   – اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب 

)مقفلة(، الكويت

• ع�سو جمل�ش اإدارة – �سركة مي�ش ال�سعودية للمنتجات الطبية، ال�سعودية	

عبد العزيز عبد اهلل عبد العزيز الأحمد7
ع�صو جمل�س الإدارة - ممثل بنك البحرين الوطني �س.م.ب.

بنك  امل�ساهم  البنك  يف  وتنفيذي  م�ستقل  )غري   2011 مار�ش   28 من  اعتبارًا  ع�سٌو 

الإدارة  وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 40 عامًا يف  الوطني(؛ ميتلك خربة  البحرين 

والأعمال امل�سرفية؛ اأكمل متطلبات برنامج تطوير القيادات التنفيذية يف دول جمل�ش 

 –  2001 الأمريكية،  املتحدة  الوليات  داردن،  فرجينيا،  بجامعة  التعاون اخلليجي 

2002. ح�سر العديد من الدورات املحلية والدولية يف جمال الإدارة والأعمال التجارية. 

• �ش.م.ب.، 	 الوطني  البحرين  بنك   – املحلية  امل�سرفية  املجموعة  العام  املدير 

البحرين

• ع�سو جمل�ش اإدارة  – ال�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م.، البحرين 	

علي عبد اهلل اأحمدي 8
ع�صو جمل�س الإدارة وع�صو جلنة التدقيق

ع�سٌو  اعتبارًا من 15 مايو 1996 )م�ستقل وغري تنفيذي(؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة 

متتد لأكرث من 33 عامًا يف جمال الأعمال التجارية؛ األتحق لكمال درا�سته العليا بكلية 

كونكورد، كينت، اجنلرتا، 1967 – 1968.

• الع�سو املنتدب – م�سانع اأحمدي �ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين	

جمال عبد اهلل املطوع9
للتاأمني  العامة  الهيئة  ممثل   - التدقيق  جلنة  رئي�س  ونائب  الإدارة  جمل�س  ع�صو 

الجتماعي ، البحرين

وا�سعة  خربة  ميتلك  تنفيذي(؛  وغري  )م�ستقل   2012 فرباير   09 من  اعتبارًا  ع�سٌو 

ومتنوعة متتد لأكرث من 29 عاماً يف جمال التدقيق واإدارة اأنظمة تقنية املعلومات؛ يحمل 

درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة البحرين، 2001؛ درجة البكالوريو�ش يف 

اإدارة اأنظمة املعلومات من جامعة مريلند، الوليات املتحدة الأمريكية، 1998؛ �سهادة 

الزمالة للمدققني املعتمدين يف 2005 و�سهادة الحرتاف الدويل يف اإدارة املخاطر يف 

2012، الوليات املتحدة الأمريكية. 

• الجتماعي، 	 للتاأمني  العامة  الهيئة   – الداخلي  التدقيق  لإدارة  التنفيذي  املدير 

البحرين

عبد الرحمن يو�صف القا�صم10
ع�صو جمل�س الإدارة وع�صو جلنة املكافاآت والتعيينات - ممثل الهيئة العامة للتاأمني 

الجتماعي، البحرين

وا�سعة  خربة  ميتلك  تنفيذي(؛  وغري  )م�ستقل   2012 اأكتوبر   24 من  اعتبارًا  ع�سٌو 

املخاطر،  اإدارة  وال�ستثمار،  امل�سرفية  الأعمال  يف  عامًا   28 من  لأكرث  متتد  ومتنوعة 

الرقابة املالية، تقنية املعلومات، الئتمان، الت�سويق واإدارة العمليات يف القطاع امل�سريف 

املحلي والدويل؛ يحمل درجة البكالوريو�ش يف الهند�سة من جامعة ميدل�سك�ش، اململكة 

املتحدة، 1982.  

• لل�سكر �ش.م.ب. 	 العربية  – ال�سركة  التنفيذية  اللجنة  اإدارة وع�سو  ع�سو جمل�ش 

)مقفلة(، البحرين

• )مقفلة(، 	 �ش.م.ب.  للجولف  العاملية  البحرين  �سركة   – اإدارة  جمل�ش  ع�سو 

البحرين )لغاية مار�ش 2013(

• ع�سو جمل�ش اإدارة – رفاع فيوز، البحرين )لغاية مار�ش 2013(	

ال�صيد جالل املو�صوي 
�صكرتري جمل�س اإدارة  املجموعة - �صركة البحرين للت�صهيالت التجارية �س.م.ب.

التحق بال�سركة يف 02 مايو 2007؛ ميتلك خربة تراكمية ومتنوعة متتد لأكرث من 13 

�سنة يف �سئون ال�سركات واإدارة مكتب جمل�ش الإدارة كمقرر واأمني �سر، ويف اللتزام 

والعالقات  املتخ�س�سة  والرتجمة  القانونية،  وال�سياغة  والقانون  ال�سركات،  وحوكمة 

م�سار  اإجنليزية  اللغة  اآداب  يف  البكالوريو�ش  درجة  يحمل  ال�سحفية؛  والكتابة  العامة 

املحا�سبة  جمال  يف  الدورات  من  عددًا  ح�سر  2002؛  البحرين،  جامعة  من  الرتجمة 

واحلوكمة.
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الحوكمة اإلدارية
مع  متا�سيًا  الإدارية،  للحوكمة  ال�سليمة  املعايري  بتطبيق  �ش.م.ب.  التجارية  للت�سهيالت  البحرين  �سركة  تلتزم 

ال�سرتاطات القانونية والتنظيمة. وي�سكل اللتزام باأعلى معايري احلوكمة جزءًا اأ�سا�سيًا يف مزاولة ال�سركة لأن�سطتها 

التجارية املتنوعة. يخت�ش هذا اجلزء ببيان مظاهر تطبيق ال�سركة لأعلى معايري احلوكمة الإدارية وممار�ساتها، 

حيث يغطي جوانب ترتبط مبعايري احلوكمة ذاتها ومتطلبات الإف�ساح، وعلى وجه اخل�سو�ش متا�سيًا مع مبادئ 

التنظيمية  والقوانني  ال�سرتاطات  اأحدث  وعلى  وال�سناعة،  التجارة  وزارة  عن  ال�سادر  ال�سركات  حوكمة  قانون 

ملجلد معايري الرقابة العليا ال�سادرة عن م�سرف البحرين املركزي.

أ. معلومات حول المساهمين 

ميكن احل�سول على تفا�سيل متعلقة براأ�ش مال ال�سركة وم�ساهميها وتوزيع الأ�سهم حتت اإي�ساح رقم 15 املندرج 

�سمن الإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2013. 

ب. مجلس اإلدارة

وتنفيذيني  تنفيذيني  اأع�ساء غري  التجارية �ش.م.ب. من ع�سرة  للت�سهيالت  البحرين  �سركة  اإدارة  يتكون جمل�ش 

وفق  ع�سويتهم  من  ويجردون  �سنوات  ثالث  ملدة  وانتخابهم  تعيينهم  يتم  م�ستقلني  وغري  م�ستقلني  اإىل  مق�سمني 

اأحكام عقد التاأ�سي�ش والنظام الأ�سا�سي وميثاق عمل جمل�ش الإدارة. يتاألف جمل�ش اإدارة ال�سركة من اأع�ساء ذوي 

كفاءة وخربة مهنية عالية. وي�سار اإىل الع�سو التنفيذي يف هذا الن�ش اإىل كل ع�سو جمل�ش اإدارة ممن لي�ست لديه 

�سالحيات وم�سئوليات تنفيذية يف ال�سركة، وتقت�سر �سالحياته التنفيذية لدى اجلهة امل�ساهمة التي ميثلها والتي 

متتلك ح�سة كبرية يف ال�سركة، وي�ستثنى من ذلك كل ع�سو ميثل اأية جهة حكومية حيث ي�سار اإليه باأنه ع�سو م�ستقل 

وغري تنفيذي. ويف �سبيل �سمان ا�سطالعهم مب�سئولياتهم املناطة بهم، تتبع ال�سركة اإجراءات خا�سة حتتوي على 

برامج مكثفة تهدف اإىل تعريف اأع�ساء املجل�ش اجلدد املعينني منهم واملنتخبني بعمل ال�سركة وبخا�سة اجلوانب 

املالية والقانونية. وبهدف الوفاء ببع�ش م�سئولياته، تتفرع عن جمل�ش الإدارة جلان معاونة للمجل�ش يف اإدارة اأعمال 

ال�سركة؛ فهي حلقة الو�سل بني الإدارة التنفيذية واملجل�ش. ي�سم املجل�ش جلنة تنفيذية، وجلنة للتدقيق، وجلنة 

للمكافاآت والتعيينات، ويتم اختيار اأع�سائها على �سوء اخلربة والكفاءة املهنية.  ويقوم جمل�ش الإدارة مبراجعة 

�سنوية لرتكيبة اأع�سائه واأدائه ف�ساًل عن اأداء اللجان التابعة له وعملها ا�ستنادًا اإىل ال�سروط املرجعية لعمل كل 

منها واأداء وكفاءة وم�ساهمة كل ع�سو جمل�ش اإدارة على حده. ويكون تقييم الأداء ب�سورة كتابية عرب ا�ستمارات 

اأعدت خ�سي�سًا لهذا الغر�ش حيث يتم رفعها واعتمادها يف الجتماع الأخري من العام امليالدي. ويف املح�سلة 

تقوم جلنة املكافاآت والتعيينات برفع تقرير �سامل نهائي عن التقييم ال�سنوي لالأع�ساء وجمل�ش اإدارة ال�سركة الأم 

وجلانه وجمال�ش اإدارات �سركاته التابعة وذلك لعتماده من قبل جمل�ش اإدارة �سركة البحرين للت�سهيالت التجارية 

وذلك خالل الجتماع الأول من ال�سنة املالية التالية تزامنًا مع الإعالن الر�سمي للنتائج املالية ال�سنوية.  

املالية  التقارير  ملعايري  وفقًا  لها  العادل  والتمثيل  املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  عن  امل�سئولة  اجلهة  هو  املجل�ش 

الدولية، وهي �سمن ال�سوابط الداخلية ال�سرورية املعتمدة من املجل�ش لتمكينه من اإعداد البيانات املالية املوحدة 

خالية من اأية اأخطاء جوهرية �سواء كانت ب�سبب الغ�ش اأو اخلطاأ.

يتوىل اأع�ساء جمل�ش اإدارة �سركة البحرين للت�سهيالت التجارية القيام مبمار�سة مهام عملهم ويتخذون قراراتهم 

ال�سركة وم�ساهميها واملتعاملني معها.  اأنه يخدم م�سلحة  مبو�سوعية و�سفافية وبنية ح�سنة فيما يعتقدون ب�سكل 

8

شركة الـبحريـن للتسهـيالت التجارية ش.م.ب.



كما يتوىل املجل�ش مهام الإ�سراف على عمليات الإف�ساح والت�سالت مع جميع املتعاملني �سواء من داخل ال�سركة 

اأو خارجها. وي�سعى املجل�ش جلعل جميع عمليات الإف�ساح عن املعلومات عادلة و�سفافة و�ساملة وتعك�ش �سخ�سية 

ال�سركة وطبيعة ومدى تعقيد املخاطر التي ت�ستمل عليها اأن�سطة ال�سركة.

ومبراعاة ال�سرتاطات القانونية املعمول بها حمليًا فاإن جمل�ش الإدارة ي�سرف على ال�سالحيات املخولة للقائمني 

بالعمل يف ال�سركة، وي�سعى لإدارة اأن�سطة ال�سركة و�سئونها بفعالية مبا يحقق اأهدافها واأغرا�سها املعلنة. ويف هذا 

الإطار يبدي جمل�ش الإدارة اإهتمامًا بالغًا باملحافظة على اأعلى م�ستويات الن�سباط مبا يف ذلك مراعاة القوانني 

والأنظمة ومعايري الن�ساط التجاري والقيم الأخالقية.

وت�سمل اأنواع املعامالت وامل�سئوليات املرهونة مبوافقة جمل�ش الإدارة جمالت عديدة ووا�سعة ترتاوح ما بني املوافقة 

على عمليات التمويل، وامل�سادقة على ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات، والتربعات، و�سالحيات التوقيع وال�ستثمار. 

ال�سليمة وتنظيم العالقة بينها وبني كافة  ال�سركة على تر�سيخ املعايري املهنية والأخالقية  اأخرى، تعمل  من جهة 

الإدارة ميثاق  اأقر جمل�ش  �سبيل ذلك،  واملجتمع. ويف  الرقابية  واملوظفني واجلهات  الزبائن،  املتعاملني معها من 

اأعمال  عن  التبليغ  “اإجراءات  ي�سمل  مبا  بال�سركة  والعاملني  للمديرين  املهني  لل�سلوك  وقواعد  لأع�سائه  �سرف 

ومبوجب هذين امليثاقني، يلتزم كافة الأطراف املعنية باتباع اأعلى معايري الأ�سول املهنية والإجرائية  م�سبوهة”. 

يف اإطار الوفاء مبهام عملهم. ويت�سمنان اأي�سا القواعد املتبعة يف حال وجود ت�سارب يف امل�سالح، واللتزام باأعلى 

معايري النزاهة واملهنية، ومراعاة �سرية املعلومات احل�سا�سة، اإ�سافة اإىل ت�سليط الأ�سواء على امل�سوؤوليات املناطة 

بجميع الأفراد املعنيني بغية اللتزام باأعلى معايري القواعد الأخالقية وال�سلوكية يف العمل.  

وعالوة على ذلك، يلتزم اأع�ساء جمل�ش الإدارة باأداء واجباتهم املناطة بهم والتي تت�سمن البعد القانوين والتقيد 

بعدم ا�ستخدام ممتلكات ال�سركة كما لو كانت تخ�سهم لتحقيق م�سالح �سخ�سية بحتة، وعدم ت�سريب اأية معلومات 

اأو ا�ستخدامها لتحقيق منافع �سخ�سية، وعدم ال�ستئثار بالفر�ش ال�ستثمارية الواعدة التي تتطلع ال�سركة  �سرية 

ي�سكل مناف�سة مبا�سرة  اأن  �ساأنه  اأي عمل من  امل�سالح، وعدم مزاولة  ت�سكل ت�ساربًا مبا�سرا يف  والتي  لقتنا�سها 

لل�سركة فيما يتعلق بن�ساطها التجاري، واإذا ما كانت لهم م�سالح �سخ�سية يف اأية معاملة جتارية اأن يتعهدوا بتقدمي 

م�سلحة ال�سركة على م�سلحتهم. 

)اأي  الإدارة  لأع�ساء جمل�ش  اململوكة  الأ�سهم  اأدناه عدد  يو�سح اجلدول  الرقابية،  واإذعانًا ل�سرتاطات اجلهات 

الأ�سخا�ش الأ�سا�سيني( والأفراد املرتبطني بهم حتى 31 دي�سمرب 2013 ح�سب الآتي ذكره:  

31 دي�سمرب 312012 دي�سمرب 2013 فئة الأ�سهماأع�ساء جمل�ش الإدارة *

384.712384.712عاديةعبد الرحمن يو�سف فخرو

ل يوجدل يوجدعاديةعبد الكرمي اأحمد بوجريي

1.254.8911.254.891عاديةخالد حممد علي مطر

ل يوجدل يوجدعاديةاإبراهيم عبد اهلل بوهندي

ل يوجدل يوجدعاديةجمال حممد جا�سم هجر�ش

1.529.9101.529.910 عاديةال�سيد عبد الغني حمزة قاروين

816.750816.750عاديةعلي عبد اهلل اأحمدي

ل يوجدل يوجدعاديةعبد العزيز عبد اهلل الأحمد

ل يوجدل يوجدعاديةجمال عبد اهلل املطوع 

ل يوجدل يوجدعاديةعبد الرحمن يو�سف القا�سم

* مل يتداول اأع�ساء جمل�ش الإدارة يف اأ�سهم ال�سركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013. 
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نائبه )عند غياب  اأو  املجل�ش  رئي�ش  الواحدة وذلك بدعوة من  املالية  ال�سنة  الأقل يف  اأربع مرات على  الإدارة  يجتمع جمل�ش 

الأقل.  الأع�ساء على  اإذا ح�سره ن�سف عدد  اإل  الجتماع �سحيحًا  يكون  ول  الأقل.   اأو من ع�سوين على  اأو عجزه(  الرئي�ش 

وبغية ممار�سته م�سئولياته فقد قام املجل�ش بعقد خم�سة اجتماعات اعتيادية واجتماع اآخر غري جمدول يف عام 2013 بح�سور 

الأع�ساء التالية اأ�سمائهم: 

املجموع25 دي�سمرب29 اأكتوبر23 يوليو19 مار�ش20 فرباير29 يناير ›1‹اأع�ساء جمل�ش الإدارة

6عبد الرحمن يو�سف فخرو

6وجها لوجهعبد الكرمي اأحمد بوجريي

6خالد حممد علي مطر

6اإبراهيم عبد اهلل بوهندي

6عرب الهاتفجمال حممد جا�سم هجر�ش

6ال�سيد عبد الغني حمزة قاروين

6علي عبد اهلل اأحمدي

6عبد العزيز عبد اهلل الأحمد

6جمال عبد اهلل املطوع

6عرب الهاتفعرب الهاتفعبد الرحمن يو�سف القا�سم

1.  اجتماع ا�ستثنائي ملجل�ش الإدارة ملراجعة واإقرار اخلطة ال�سرتاتيجية للمجموعة 2015-2013. 

النهو�ش  �ساأنه  ملا من  امل�سالح  تعار�ش  ال�ستقالل وجتنب  تراعي  �سليمة  بيئة عمل  الإدارة خلق  اأهداف جمل�ش  كان من  وملا 

َتِّ َوْجٍه مع التزامه باأعلى معايري النزاهة واملهنية متا�سيًا مع القوانني 
َ
باأعمال ال�سركة؛ وبغية قيامه باأداء مهامه املنوطة به على اأ

املرعية واملواثيق والأنظمة املتبعة؛ وحتقيقا ملبداأ احليادية يف النظر يف املو�سوعات واملعامالت املطروحة للنقا�ش والتي ُيْحَتَمل 

ت�سارب امل�سالح فيها، يلتزم جمل�ش الإدارة بت�سكيل جلان فرعية منبثقة عنه ت�سم عددًا كافيًا من اأع�سائه القادرين على اإبداء 

وجهات نظرهم با�ستقاللية ومو�سوعية. ويف هذا ال�سياق، ولتفادي ح�سول اأي ت�سارب يف امل�سالح، ُعـقد اجتماعان منف�سالن 

للجنة فرعية منبثقة عن املجل�ش لإقرار اأف�سل عر�ش لقر�ش م�سرتك واإ�سدار �سندات مقدمان من قبل جمموعة من املوؤ�س�سات 

املالية يف عام 2013، بح�سور الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:

اأع�ساء اللجنة الفرعية

)ملراجعة واإقرار عر�ش لقر�ش م�سرتك(
 11 اأبريل

عبد الرحمن يو�سف فخرو

خالد حممد علي مطر

اإبراهيم عبد اهلل بوهندي

عبد الرحمن يو�سف القا�سم

اأع�ساء اللجنة الفرعية

)ملراجعة واإقرار عر�ش لإ�سدار �سندات(
 11 �سبتمرب

عبد الرحمن يو�سف فخرو

خالد حممد علي مطر

اإبراهيم عبد اهلل بوهندي

ال�سيد عبد الغني حمزة قاروين

ج. سياسات اإلفصاح عن تعامالت األشخاص األساسيين

َقرَّ جمل�ش الإدارة �سيا�سات لالإف�ساح عن تعامالت الأ�سخا�ش الأ�سا�سيني ل�سمان اإملام املطلعني بكافة ا�سرتاطات ومتطلبات 
َ
اأ

اجلهات الرقابية خا�سة فيما يرتبط بتعامالت اأ�سهم �سركة البحرين للت�سهيالت التجارية منعًا ل�ستغالل املعلومات الداخلية 
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الع اجلمهور اأو لديه تخويل  لل�سركة. ويعرف ال�سخ�ش الأ�سا�سي باأنه فرد اأو �سخ�ش اعتباري ميلك معلومات غري متاحة لطِّ

للح�سول عليها من وقت لآخر بالنظر اإىل من�سبه الوظيفي اأو بحكم طبيعة عمله. وت�سمل قائمة الأ�سخا�ش الأ�سا�سيني: اأع�ساء 

املجموعة  م�سوؤول  يحتفظ  كما  الإدارة.  يحددها جمل�ش  اأخرى  اأطراف  اأو  اأفراد  واأي  لل�سركة  العليا  والإدارة  الإدارة،  جمل�ش 

لاللتزام ب�سجل تعامالت الأ�سخا�ش الأ�سا�سيني ملتزمًا بتحديثه واإفادة بور�سة البحرين بجميع التعامالت يف اأ�سهم ال�سركة 

وفقًا لآخر التغيريات اأوًل باأول. 

د. اللجان التابعة لمجلس اإلدارة 
1. اللجنة التنفيذية

باللجنة  تناط  الإدارة،  جمل�ش  عمل  ميثاق  من   )8.1( فقرة   )8( واملادة  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  من   )23( للمادة  وفقًا 

و�سركة  العقارية،  للخدمات  الت�سهيالت  و�سركة  البحرين،  ت�سهيالت  باأن�سطة  يتعلق  فيما  املقررة  وال�سلطات  املهام  التنفيذية 

الت�سهيالت خلدمات التاأمني ورفع التو�سيات الالزمة ملجل�ش الإدارة يف حدود �سالحياتها املقررة يف ميثاق عملها. 

ت�سم اللجنة كحد اأدنى ثالثة اأع�ساء يعينهم جمل�ش الإدارة ب�سفة �سنوية على اأن ل يكونوا اأع�ساءًا يف جلنة التدقيق. وي�سرتط 

اأن ت�سم اللجنة ع�سوًا م�ستقاًل واحدًا على الأقل. تتوىل اللجنة التنفيذية مهام درا�سة التقارير والأن�سطة واتخاذ القرارات 

التي  الأخرى  وامل�سائل  الأمور  ب�ساأن  الإدارة  اإىل جمل�ش  التو�سيات  وتقدم  و�سالحياتها  ب�سلطاتها  العالقة  ذات  الأمور  ب�ساأن 

تتعدى �سالحياتها. وت�سمل هذه امل�سئوليات وال�سالحيات جمالت عديدة ووا�سعة ترتاوح ما بني املوافقة على عمليات التمويل، 

و�سطب الديون، ومراجعة وتو�سية ال�سرتاتيجية، وخطط العمل وامليزانية، وال�سيا�سات الت�سغيلية لل�سركة، واإقرار التربعات يف 

حدود �سالحياتها، ومراجعة وتو�سية �سالحيات التوقيع وال�ستثمار.

وبهدف الوفاء بامل�سوؤوليات املناطة بها، جتتمع اللجنة التنفيذية ب�سورة منتظمة ومبعدل اأربعة اجتماعات كحد اأدنى يف ال�سنة 

املالية الواحدة. وعليه عقدت اللجنة يف عام 2013 ثمانية اجتماعات بح�سور الأع�ساء التالية اأ�سمائهم: 

املجموع26 نوفمرب 25 �سبتمرب 3 يوليو ›1‹ 18 يونيو 21 مايو 30 اأبريل 19 مار�ش 22 يناير اأع�ساء اللجنة

8خالد حممد علي مطر، الرئي�ش 

7›2‹ال�سيد عبد الغني حمزة قاروين، نائب الرئي�ش

8عبد الكرمي اأحمد بوجريي، ع�سو

1 . ملراجعة ورفع تو�سية ملجل�ش الإدارة بخ�سو�ش القوانني والأنظمة الداخلية لل�سركة. 

2. تغيب عن ح�سور الجتماع لعار�ش �سحي. 

2. لجنة التدقيق 

اإ�سدار التقارير  التابعة ملجل�ش الإدارة م�ساعدة املجل�ش يف الإ�سراف على امل�سئوليات اخلا�سة بعمليات  تتوىل جلنة التدقيق 

واإجراءات  ب�سيا�سيات  اللتزام  متابعة  وعملية  املالية،  املخاطر  ومتابعة  التدقيق،  وعملية  الداخلي،  الرقابة  ونظام  املالية، 

على  اللجنة  تعمل  املهام  هذه  اإطار  ويف  ال�سركة.  يف  ال�سلوك  ولئحة  والأنظمة  بالقوانني  واللتزام  املخاطر  لإدارة  املجموعة 

ت�سجيع التح�سني املتوا�سل و�سمان التقيد ب�سيا�سات واإجراءات وممار�سات ال�سركة على جميع امل�ستويات.
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تتكون جلنة التدقيق من ثالثة اأع�ساء على الأقل يعينهم جمل�ش الإدارة ب�سفة �سنوية. ويكون جميع الأع�ساء من اأع�ساء 

املجل�ش من ذوي اخلربة واملعرفة بالأمور املالية ويتمتعون بال�ستقالل عن الإدارة، ول توجد لديهم اأي عالقات جتارية اأو 

عالقات اأخرى )ت�سمل دون ح�سر امل�ساركة اليومية يف اإدارة اأعمال ال�سركة( مبا من �ساأنه اأن يوؤثر يف اتخاذ القرارات 

اأداء ق�سم التدقيق الداخلي وق�سم املخاطر واللتزام ومكافحة  اإر�ساد وتقييم  ت�سطلع اللجنة بدور  ب�سورة م�ستقلة. كما 

غ�سل الأموال، وجتري مراجعة دورية �ساملة لإطار احلوكمة املتبع يف ال�سركة مبا يتنا�سب وال�سرتاطات التنظيمية للجهات 

الرقابية مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل. 

تكون للجنة التدقيق ال�سلطة املبا�سرة والتخويل باإجراء التحقيق يف اأية اأمور تدخل يف نطاق م�سئولياتها، ويكون لها احلق 

الكامل يف الإطالع على جميع املعلومات املطلوبة لأداء مهامها.

ولال�سطالع باملهام التي اأن�سئت من اأجلها، تعقد جلنة التدقيق ما ل يقل عن اأربعة اجتماعات يف ال�سنة املالية الواحدة، 

ويكون لها �سالحية عقد اجتماعات اإ�سافية، اإذا دعت احلاجة. واإجماًل، عقدت جلنة التدقيق التابعة ملجل�ش الإدارة �ستة 

اجتماعات خالل عام 2013، ويف اجتماعاتها الربع �سنوية بح�سور املدقق اخلارجي، واأع�ساء الإدارة التنفيذية لل�سركة 

الأم وال�سركات التابعة، واملدققني الداخليني، ومدير املخاطر وم�سوؤول املجموعة لاللتزام ومكافحة غ�سل الأموال وغريهم، 

عند ال�سرورة. و�سجل اأع�ساء اللجنة ح�سورهم يف اجتماعات اللجنة كما يلي: 

املجموع27 اأكتوبر 29 �سبتمرب 21 يوليو 29 اأبريل 19 فرباير 23 يناير اأع�ساء اللجنة

6اإبراهيم عبد اهلل بوهندي، الرئي�ش 

6جمال عبد اهلل املطوع ، نائب الرئي�ش

6علي عبد اهلل اأحمدي، ع�سو

كما ي�سدق الرئي�ش التنفيذي ورئي�ش عمليات ال�سركة كتابيًا على م�سودة البيانات املالية املرحلية وال�سنوية لعناية جلنة 

التدقيق وجمل�ش الإدارة. 

3. لجنة المكافآت والتعيينات
اأع�ساء من جمل�ش الإدارة يعينهم املجل�ش ب�سفة �سنوية، وتقدم هذه اللجنة امل�سورة  ت�سم هذه اللجنة على الأقل ثالثة 

والتو�سيات اإىل جمل�ش الإدارة حول الأمور ذات العالقة برت�سيح وتعيني اأع�ساء املجل�ش واأع�ساء جمال�ش اإدارات ال�سركات 

التابعة للمجموعة واأع�ساء جميع اللجان املنبثقة عن املجل�ش والرئي�ش التنفيذي واملدير العام لل�سركة الوطنية لل�سيارات 

ذ.م.م. و�سكرتري جمل�ش الإدارة.

وتقوم اللجنة اأي�سًا بدرا�سة وتقدمي التو�سيات اإىل جمل�ش الإدارة ب�ساأن كل الأمور اخلا�سة باأجور ومكافاآت اأع�ساء جمل�ش 

الإدارة والرئي�ش التنفيذي واملدير العام لل�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م. و�سكرتري جمل�ش الإدارة، و�سيا�سات ال�سركة 

اخلا�سة باملكافاآت، وحقوق خيار الأ�سهم، و�سيا�سة ال�ستغناء عن املوظفني واإنهاء خدماتهم. وتتوىل اللجنة اأي�سًا تقييم 

مهام الرئي�ش التنفيذي ومدير عام ال�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م.  و�سكرتري جمل�ش الإدارة، واأن تبدي تقديرها الكامل 

ملن يقوم بواجبه ويجنب ال�سركة التعر�ش للخ�سارة اأو ال�سرر. بالإ�سافة اإىل ذلك، ت�سع اللجنة ال�سيا�سة اخلا�سة بالإف�ساح 

عن مكافاآت واأتعاب اأع�ساء املجل�ش والإدارة التنفيذية.

وللقيام باملهمات امل�سوؤولة عنها، جتتمع اللجنة عند ال�سرورة ومبعدل اجتماعني اثنني كحد اأدنى يف ال�سنة املالية الواحدة 

وذلك بدعوة من الرئي�ش اأو نائبه اأو الرئي�ش التنفيذي. يف عام 2013، عقدت جلنة املكافاآت والتعيينات اجتماعني بح�سور 

الأع�ساء التالية اأ�سمائهم: 

املجموع2 يوليو10 فرباير اأع�ساء اللجنة

2عبد الرحمن يو�سف فخرو، الرئي�ش 

2اإبراهيم عبد اهلل بوهندي، نائب الرئي�ش

1جمال حممد جا�سم هجر�ش، ع�سو ›1‹

1عرب الهاتفعبد الرحمن يو�سف القا�سم، ع�سو ›2‹

1 . اأنهيت ع�سويته من اللجنة اعتبارا من 19 مار�ش 2013. 

2. ُعنيِّ كع�سو يف اللجنة خلفًا لل�سيد جمال هجر�ش اعتبارًا من 19 مار�ش 2013. 
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هـ. إدارة المخاطر ووحدة االلتزام ومكافحة غسل األموال 
البحرين  �سركة  لدى  خا�سة  مكانة  والقانونية  التنظيمية  بالأحكام  اللتزام  يحتل  التجارية،  لأن�سطتها  ممار�ستها  يف 

للت�سهيالت التجارية، حيث ل تاألوا جهدًا يف متابعة وتطبيق جميع ال�سرتاطات ال�سادرة عن م�سرف البحرين املركزي 

وامل�ستمدة من اأف�سل املمار�سات العاملية، فيما يتعلق باإدارة املخاطر واللتزام ومكافحة غ�سل الأموال. 

يوجد لدى ال�سركة مدير للمخاطر وم�سوؤول املجموعة لاللتزام ومكافحة غ�سل الأموال. وتتمتع هذه الوظائف بال�ستقاللية 

عن اأن�سطة ال�سركة وامل�ساركة اليومية يف اأعمالها، ف�ساًل عن ا�ستقاللها عن عمليات التدقيق الداخلي. بالإ�سافة اإىل ذلك، 

امل�سار  بالوظائف  يتعلق  فيما  التنظيمية  ال�سرتاطات  الأخري يف  التعديل  بعد  اللتزام  ل�سمان  اإجراء مراجعة دقيقة  بعد 

اأ�سبح مدير املخاطر وم�سوؤول املجموعة لاللتزام ومكافحة غ�سل الأموال يتبع مبا�سرة جلنة التدقيق، ولديه  اإليها، فقد 

ال�سالحية الكاملة لاللتقاء مبجل�ش الإدارة. 

 قامت ال�سركة بو�سع �سيا�سات واإجراءات ملكافحة غ�سل الأموال تت�سمن تدابري التحقق من العمالء، واإجراءات للتعرف 

واإقامة دورات دورية منتظمة لتوعية املوظفني، وحفظ ال�سجالت اخلا�سة بذلك  العمليات امل�سبوهة والإبالغ عنها،  على 

الداخلي  التدقيق  اإدارة  قبل  ب�سكل منتظم من  ال�سركة  لدى  الأموال  اإجراءات مكافحة غ�سل  تدقيق  ويتم  والتوثيق. هذا 

واملدققني اخلارجيني وت�سلم التقارير الالزمة اإىل م�سرف البحرين املركزي. 

و. اللجان اإلدارية: 
1. جلنة الأ�صول واللتزامات )»األكو«(: ت�سم هذه اللجنة على الأقل ثالثة اأع�ساء يعينهم الرئي�ش التنفيذي الذي يحدد 
رئي�سها يف ذات الوقت. كما ويح�سر مدير املخاطر وم�سوؤول املجموعة لاللتزام ومكافحة غ�سل الأموال اجتماعات اللجنة 

كع�سو ل يتمتع بحق الت�سويت. وتناط باللجنة م�سئولية الرقابة على املجموعة فيما يخ�ش )1( اإدارة الأ�سول واملطلوبات، 

ال�سيولة؛ )4( وخطط اللتزامات الطارئة فيما يتعلق مبا �سبق. كما وت�سطلع اللجنة  )2( التخطيط املايل؛ )3( كفاية 

بتثبيت العائد على املحفظة الإجمالية ومراجعتها، واإجراء مراجعة دورية ل�سيا�سات املخ�س�سات و�سطب الديون واتخاذ 

الإجراءات املنا�سبة فيما يتعلق بالأوراق ال�ست�سارية واملبادئ التوجيهية والقواعد ال�سادرة عن م�سرف البحرين املركزي، 

ومتابعة جميع امل�سائل الواردة يف تقارير التفتي�ش امل�ستلمة من اجلهة الرقابية، ومراجعة واعتماد اأ�سعار الفائدة والر�سوم 

جديدة.  منتجات  اأي  اأو  القرو�ش  منح  عند  توفرها  الواجب  وال�سروط  املعايري  وحتديد  التجارية،  وال�سروط  الإدارية، 

ولال�سطالع باملهام التي اأن�سئت من اأجلها، تعقد اللجنة ما ل يقل عن اجتماع واحد اأو اأكرث يف ال�سهر كلما دعت احلاجة، 

وت�سدر القرارات باأغلبية الأ�سوات احلا�سرة، وتدون حما�سر اجتماعات اللجنة من قبل �سكرتري جمل�ش الإدارة. وتقوم 

اللجنة اأي�سا مبراجعة دورية لرتكيبة اأع�سائها  وتقييم اأدائها واأداء اأع�سائها وفقًا لل�سروط املرجعية لعملها.

واإجراء  الئتماين  بالإقرا�ش  املرتبطة  الإ�سراف على جميع اجلوانب  بهدف  اللجنة  ت�سكيل هذه  يتم  الئتمان:  2. جلنة 
املديونية.  فرتة  طوال  بها  املرتبطة  املخاطر  ومراقبة  عليها  النهائية  املوافقة  قبل  القرو�ش  طلبات  جلميع  وافية  درا�سة 

ولال�سطالع باملهام التي اأن�سئت من اأجلها، تكلف جلنة الئتمان بنطاق حمدد من امل�سوؤوليات وال�سلطات، كما يتم تعيني 

اأع�سائها بناءا على اخلربات والكفاءات املهنية بدًل من املن�سب الوظيفي والأقدمية. وتق�سم �سالحيات املوافقة الئتمانية 

يف اللجنة اإىل م�ستويني يخ�سعان ل�سقف حمدد. كما يتم تعيني اأع�ساء امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين من جلنة الئتمان من 

قبل اللجنة التنفيذية بناء على تو�سية من الرئي�ش التنفيذي. 
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ز. سياسة المكافآت:
1. مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: 

املجل�ش لجتماعات جمل�ش  اأع�ساء  وبدلت ح�سور  بدفع مكافاآت  توجيهية تخت�ش  �سيا�سات ومبادئ  الإدارة  اأقر جمل�ش 

الإدارة واأيًا من اللجان التابعة للمجل�ش. وتعك�ش �سيا�سة املكافاآت التزام ال�سركة باأف�سل املمار�سات يف احلوكمة ا�ستنادًا 

للمتطلبات القانونية والتنظيمية كما واأنها تهدف اإىل مكافاآة اأع�ساء جمل�ش الإدارة وجلانه بطريقة عادلة وم�سئولة كفيلة 

هذه  وتطبق  واقتدار.  كفاءة  بكل  ال�سركة  عمليات  ت�سغيل  يف  مبهمامها  القيام  يف  وحتفيزها  الكفاءات  ا�ستمرار  ل�سمان 

ال�سيا�سة على جمل�ش اإدارة ال�سركة الأم واللجان املنبثقة عنها، وجمال�ش اإدارات ال�سركات التابعة واأي جلان يتم ت�سكيلها 

من وقت لآخر. وت�سرف مكافاآت اأع�ساء املجل�ش وبدلت ح�سور الجتماعات للجان التابعة ح�سب الآتي: 

1. بتو�سية من جمل�ش الإدارة يقر امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العامة العادية دفع مبلغ ثابت كمكافاأة لأع�ساء جمل�ش 

الإدارة عن ح�سور اجتماعات املجل�ش طوال العام املايل املنتهي. 

2. ت�سرف مبالغ مالية كبدلت عن ح�سور اأع�ساء جمل�ش الإدارة اجتماعات اإحدى جلان املجل�ش ب�سكل ربع �سنوي. 

2. مكافأة الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة:  
تقوم جلنة املكافاآت والتعيينات بتقييم اأداء الرئي�ش التنفيذي، ومن ثم تتقدم بتو�سية ملجل�ش الإدارة للموافقة النهائية على 

دفع مبلغ املكافاأة ال�سنوية. فيما يقوم الرئي�ش التنفيذي بتقييم اأداء الطاقم الإداري واإقرار مكافاأتهم ال�سنوية وفقا ملعايري 

حمددة. ويف �سبيل اإقرار �سرف املكافاأة ال�سنوية للرئي�ش التنفيذي، ياأخذ جمل�ش الإدارة يف احل�سبان الأبعاد التالية: 

1. املكافاأة ال�سنوية هي مكافاأة تقديرية متنح بقرار من جمل�ش الإدارة بالنظر اإىل الأرباح ال�سافية التي حتققها ال�سركة 

كل عام.  

2. منو م�ستوى الإقرا�ش يف كل منتج. 

3. تلبية جميع متطلبات التمويل الالزمة ل�سمان ا�ستمرار منو عمليات ال�سركة. 

4. جودة حمفظة القرو�ش وال�سيطرة على القرو�ش املتعرثة عند م�ستويات مقبولة.  

5. حتقيق الأهداف املن�سو�ش عليها يف اخلطط ال�سرتاتيجية للجوانب املالية وغريها.

ح. السياسة الخاصة بالمعامالت مع األطراف ذوي العالقة: 
اأقر جمل�ش الإدارة �سيا�سات معتمدة للموافقة على املعامالت التجارية مع الأطراف ذوي العالقة من بينها املعامالت مع 

امل�ساهمني يف جمال الإقرتا�ش والتي تتم وفقا لل�سروط التجارية املعتادة. ويخول جمل�ش الإدارة الرئي�ش التنفيذي �سالحية 

املوافقة على منح القرو�ش لالأطراف ذوي العالقة، ويف حال جتاوز تلك القرو�ش �سالحياته املقررة يتم اللجوء للجنة 

التنفيذية اأو جمل�ش الإدارة للموافقة النهائية. من جانب اآخر، تخ�سع جميع القرو�ش املمنوحة لالإدارة واملوظفني لأنظمة 

ال�سركة الداخلية التي يتم مراجعتها ب�سورة دورية منتظمة.

ط. استراتيجية التواصل
تتبع ال�سركة وفقًا ل�سيا�سة التوا�سل املعتمدة لديها ا�سرتاتيجية وا�سحة جتاه تو�سيل املعلومات املتعلقة باأن�سطتها واأعمالها 

العمومية  اجلمعية  تنعقد  كما  وغريها.  والرقابية  الر�سمية  واجلهات  والزبائن  واملوظفني  وامل�ساهمني  املتعاملني  جلميع 

�سنويًا بدعوة من رئي�ش جمل�ش الإدارة بح�سور الرئي�ش واأع�ساء املجل�ش الذين من بينهم روؤ�ساء اللجنة التنفيذية وجلنة 

واملدققني  الر�سمية  التابعة وممثلني عن اجلهات  ال�سركات  اإدارات  وروؤ�ساء جمال�ش  والتعيينات  املكافاآت  التدقيق وجلنة 

اخلارجيني ل�ستعرا�ش النتائج املالية والإجابة على اأ�سئلة امل�ساهمني اأو ممثلي و�سائل الإعالم فيما يخ�ش اأن�سطة ال�سركة 

وعملياتها واأدائها املتحقق. كما تدرك ال�سركة جيدًا م�سوؤولياتها جتاه تطبيق املتطلبات التنظيمية والقانونية فيما يتعلق 

املتعلقة  الإف�ساح  وتوجيهات  مبعايري  الإخالل  عدم  ومع  العالقة.  ذوي  والأطراف  املتعاملني  جلميع  املعلومات  بتوفري 

بالأ�سخا�ش الأ�سا�سيني ف�ساًل عن متطلبات اجلهات الرقابية الأخرى،  يتم العالن وتوفري املعلومات  املالية وغريها اأو عن 

 www.bahraincredit.com.bh اأية م�ستجدات تتعلق بال�سركة عرب ال�سحافة املحلية اأو من خالل موقع ال�سركة الإلكرتوين

اأو اأية و�سيلة توا�سلية اأخرى. وميكن للجميع احل�سول على  النتائج املالية والتقارير ال�سنوية ومواثيق عمل جمل�ش الإدارة 

واللجان التابعة للمجل�ش واإر�سادات احلوكمة الإدارية على موقع ال�سركة الر�سمي. على ال�سعيد الداخلي، يوجد لل�سركة 

نظام اإلكرتوين خا�ش للتوا�سل مع املوظفني فيما يخ�ش ال�سوؤون الإدارية وغريها من الأمور ذات ال�سلة. 
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الدكتور عادل حبيل 
الرئي�س التنفيذي - �صركة البحرين للت�صهيالت التجارية �س.م.ب.

التحق بال�سركة يف 1 �سبتمرب 2004؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 15 عامًا يف املوارد الب�سرية، والت�سويق واخلدمات املالية؛ حا�سل 

على درجة الدكتوراه يف الدرا�سات الإدارية من جامعة اأبردين، اململكة املتحدة، 2005. 

• رئي�ش جمل�ش اإدارة – �سركة الت�سهيالت خلدمات التاأمني ذ.م.م.، البحرين 	

• ع�سو جمل�ش اإدارة – ال�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م.، البحرين 	

• ع�سو اللجنة التنفيذية – �سركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ.م.م. )TGTC(، فرع ال�سركة الوطنية لل�سيارات يف اأربيل – 	

كرد�ستان، جمهورية العراق

فا�صل املاحوزي 
النائب الأول للرئي�س، رئي�س اخلدمات املالية والت�صويق - ت�صهيالت البحرين 

وال�سئون  والتح�سيل  وامل�سرفية،  املالية  اخلدمات  يف  عامًا   33 من  لأكرث  متتد  ومتنوعة  وا�سعة  خربة  ميتلك  1993؛  يناير   1 يف  بال�سركة  التحق 

القانونية، وتقنية املعلومات، والت�سويق واملوارد الب�سرية. 

• ع�سو جمل�ش اإدارة – ال�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م.، البحرين	

�صاميون اأو�صنت
املدير العام - ال�صركة الوطنية لل�صيارات ذ.م.م.، البحرين

َ مديرًا عاما لل�سركة يف يوليو 2010؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  التحق بال�سركة كنائب للمدير العام يف يونيو 2009، بعد ذلك ُعنيِّ

28 عامًا يف قطاع ال�سيارات حيث ا�سندت اإليه العديد من املهمات كمدير للمبيعات، ورئي�ش لعمليات البيع وم�سئول التوزيع و�سوًل اإىل من�سب املدير 

العام. قبيل ان�سمامه لل�سركة التحق للعمل لدى فورد وبي اأم دبليو. 

ع�سو اللجنة التنفيذية – �سركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ.م.م. )TGTC(، فرع ال�سركة الوطنية لل�سيارات يف اأربيل – 

كرد�ستان، جمهورية العراق

راجيف كومار ميتال
النائب الأول للرئي�س، رئي�س العمليات - �صركة البحرين للت�صهيالت التجارية �س.م.ب. 

التحق بال�سركة يف 21 اأبريل 1996؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 27 عامًا يف اخلدمات املالية، وقطاعي التجارة والإنتاج؛ يحمل 

لالإدارة،  الهندي  املعهد  من  الإدارة  يف  العليا  الدبلوما  املعتمدين،  للمحا�سبني  ال�سرتايل  املعهد  من  معتمد  قانوين  كمحا�سب  الحرتاف  �سهادة 

اأحمداأباد، الهند. 

ع�سو جمل�ش اإدارة – �سركة الت�سهيالت خلدمات التاأمني ذ.م.م.، البحرين  	

ع�سو جمل�ش اإدارة – ال�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م.، البحرين 	

أعضاء اإلدارة التنفيذية
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في�صال بروهت
نائب الرئي�س، رئي�س ال�صئون املالية - ت�صهيالت البحرين؛ رئي�س ال�صئون املالية والإدارية - ال�صركة الوطنية لل�صيارات  ذ.م.م.

�سهادة  والتدقيق واخلزينة؛ يحمل  املالية  الإدارة  �سنة يف  لأكرث من 15  ومتنوعة متتد  وا�سعة  �سبتمرب 2007؛ ميتلك خربة  بال�سركة يف 16  التحق 

حما�سب قانوين من معهد املحا�سبني القانونيني يف الهند.

نــادر اإبراهيم
مدير العالمة التجارية جلرنال موتورز - ال�صركة الوطنية لل�صيارات ذ.م.م.

على  حا�سل  املالية؛  والإدارة  التدقيق  جمال  يف  خربة  �سنة   28 من  لأكرث  متتد  ومتنوعة  وا�سعة  خربة  ميتلك  1995؛  يوليو   15 يف  بال�سركة  التحق 

ماجي�ستري يف الإدارة املالية )الوليات املتحدة(، الدبلوما العليا يف اإدارة الأعمال )اململكة املتحدة(، �سهادة الزمالة للمحا�سبني القانونيني )الوليات 

املتحدة(، �سهادة الزمالة للمحا�سبني التقنيني )اململكة املتحدة(، �سهادة الزمالة ملعهد �سناعة ال�سيارات )اململكة املتحدة(.

ع�سو جمل�ش اإدارة – �سركة الت�سهيالت خلدمات التاأمني ذ.م.م.، البحرين 	

علي الديلمي
املدير العام - �صركة الت�صهيالت خلدمات التاأمني ذ.م.م. 

التحق بال�سركة يف 1 يناير 1993؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 28 عامًا يف قطاع التاأمني؛ يحمل الدبلوما العليا يف اإدارة الأعمال من 

جامعة �سيفيلد هامل، اململكة املتحدة، 1999.  

 ح�صني املا�صي 
نائب الرئي�س، رئي�س �صبكة الفروع - ت�صهيالت البحرين 

التحق بال�سركة يف 03 مايو 1997؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 17 �سنة يف اخلدمات املالية وامل�سرفية؛ يحمل �سهادة البكالوريو�ش 

يف الدرا�سات امل�سرفية واملالية من جامعة البحرين، 2004.

زيفري �صتيفن
املدير العام – �صركة الت�صهيالت للتجارة العامة وال�صيارات ذ.م.م. )TGTC(، فرع ال�صركة الوطنية لل�صيارات يف اأربيل – كرد�صتان، جمهورية 

العراق

التحق بال�سركة يف 02 دي�سمرب 1995؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 26 �سنة يف قطاع ال�سيارات؛ مهند�ش �سيارات حمرتف.

اأع�ساء الإدارة التنفيذيةأعضاء اإلدارة التنفيذية
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 على اأبوروي�س
نائب الرئي�س امل�صاعد، رئي�س اإدارة املخاطر واللتزام ومكافحة غ�صل الأموال - �صركة البحرين للت�صهيالت التجارية �س.م.ب.

   

التحق بال�سركة يف 01 اأغ�سط�ش 1995؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 23 �سنة يف الإدارة املالية، واإدارة املخاطر، واللتزام ومكافحة 

غ�سل الأموال؛ يحمل �سهادة ماج�ستري اإدارة الأعمال من جامعة ا�سرتثكاليد، اململكة املتحدة، 2006، ويحمل الدبلوما الدولية ) ICA ( يف اللتزام، 

اململكة املتحدة. ع�سو يف املعهد الدويل لاللتزام ) ICA ( اململكة املتحدة.

*  مل يتملك اأع�ساء الإدارة التنفيذية ول الأفراد املرتبطني بهم اأ�سهم ال�سركة ومل يتداولوا فيها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013. 

على اإبراهيم املرزوق 
نائب الرئي�س، رئي�س تقنية املعلومات - ت�صهيالت البحرين

التحق بال�سركة يف 04 يونيو 2006؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 20 �سنة يف جمال تقنية املعلومات؛ يحمل �سهادة ماج�ستري الإدارة يف 

تقنية املعلومات من جامعة �سندرلند، اململكة املتحدة، 2010. 

ح�صني �صلمان 
نائب الرئي�س، رئي�س املوارد الب�صرية - ت�صهيالت البحرين 

التحق بال�سركة يف 17 اأبريل 2004؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 9 �سنوات يف تدريب وتطوير املوارد الب�سرية، واإدارة �سوؤون 

املوظفني، و�سوؤون املباين وامل�سرتيات والتعاقدات؛ يحمل �سهادة ماج�ستري يف اإدارة املوارد الب�سرية من جامعة دي بول، �سيكاغو الوليات املتحدة، 

2010. ع�سو يف املعهد القانوين لالأفراد والتنمية CIPD، اململكة املتحدة.

عبد اهلل الوداعي
مدير العالمة التجارية لهوندا - ال�صركة الوطنية لل�صيارات ذ.م.م.

التحق بال�سركة يف 19 اأكتوبر 1991؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 22 �سنة يف جمال املبيعات والت�سويق؛ حا�سل على ماج�ستري اإدارة 

الأعمال من جامعة هال، اململكة املتحدة، 2001. ع�سو يف جمعية وكالء ال�سيارات البحرينية.

ع�سو جمل�ش اإدارة – �سركة الت�سهيالت خلدمات التاأمني ذ.م.م.، البحرين 	
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جمل�ش الإدارة

�سكرتري جمل�ش الإدارةجلنة التدقيق

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية

جمل�ش اإدارة ال�سركة

الوطنية لل�سيارات

اللجنة التنفيذية

الرئي�ش التنفيذي

املدير العام لل�سركة

الوطنية لل�سيارات

املوارد الب�سرية

املوارد الب�سرية

 �سركة الت�سهيالت

 للتجارة العامة

وال�سيارات

 ل�سركة الت�سهيالت للتجارة

العامة وال�سيارات

عمليات جرنال 

موتورز

متويل ال�سركات

والعقارات
عمليات هوندا

التح�سيل

وال�سئون

القانونية

الت�سويقالفروع
امل�ساريع

اخلا�سة

البطاقات

الئتمانية

احل�سابات 

وال�سئون الإدارية

تقنية املعلومات

العمليات

مراقبة  الئتماناحل�سابات واخلزينة

اخلدمات املالية والت�سويقخدمات التاأمني

جلنة املكافاآت والتعيينات

الهيكل التنظيمي للشركة

املخاطر واللتزام

ومكافحة غ�سل الأموال
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الأحداث احلرجة يف  َمرَّ مبجموعة من  الذي  العاملي  القت�ساد  على  تلقي بظاللها  العاملية  املالية  الأزمة  تبعات  زالت  ل 

َل منوًا هام�سيًا ب�سبب عوامل تراوحت بني الركود القت�سادي يف اأوروبا و�سوًل اإىل الوليات املتحدة  عام 2013، لكنه �َسجَّ

الأمريكية واحتدام اخلالفات ال�سيا�سية بني مدر�ستني فكريتني متثالن احلزبني اجلمهوري والدميقراطي حول  تبني اأف�سل 

اله�سة  الربامج  اإن حزمة  العامل.  اقت�ساد يف  اأكرب  �ساحبة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اقت�ساد  على  للحفاظ  اخليارات 

املطروحة للتخفيف من حدة الختاللت الرئي�سية يف بنى القت�سادات العاملية واملوؤ�سرات القت�سادية املتباطئة يف اأوروبا 

ُتْنِذُر بخطر ح�سول ركود عام ب�سبب اختالل التوازن بني خمتلف دول منطقة اليورو. لذا ل يوجد ما يبعث على التفاوؤل 

يف تبدد الأزمة املالية العاملية وح�سول انتعا�ش اقت�سادي. هذا يف الوقت الذي �سجلت فيه اقت�سادات الدول ال�ساعدة 

كال�سني والهند تباطوؤًا غري متوقع.  

من  مزيدًا  �ست�سبب  مما  لها  �سابق  ل  �سيا�سية  مبتغريات  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  متر  اأخرى،  جهة  من 

املوؤ�سرات  اأن  يف  الطمئنان  على  يبعث  ما  هناك  اأن  بيد  والجتماعي.  القت�سادي  اجلانبني  يف  الدول  على  ال�سغوطات 

القت�سادية الرئي�سية ململكة البحرين هي اأف�سل باملقارنة مع بلدان اأخرى يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، حيث 

بلغ الناجت املحلي الإجمايل ما ن�سبته 3.9% مقابل 2.9% عن منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وما ن�سبته 1.9% عن 

بقية دول العامل. كذلك �سجل �سوق العقارات املحلي خالل العام انتعا�سًا يف بع�ش مناطق البالد مما اأدى اإىل حدوث زيادة 

يف اأ�سعار الأرا�سي بناءا على العر�ش والطلب. ومع توافر ال�سيولة النقدية وازدياد الطلب على امل�ساريع الإ�سكانية وانتعا�ش 

احلركة العقارية، من املتوقع اأن ت�سهد اأ�سعار العقارات زيادة م�سطردة.

ويف اإطار هذا الواقع، حققت املجموعة اأعلى اأرباحها على الإطالق منذ تاأ�سي�سها قبل 30 عامًا، اإذ �سجلت  اأرباحًا �سافيًة 

دينار بحريني،  مليون  بلغت 12.3  والتي  العام 2012  اأرباح  بن�سبة 6.1% عن  بزيادة  دينار بحريني  مليون  بلغت 13.1 

ال�سرتاتيجية  اخلطة  من  الأول  العام  هو   2013 العام  كان   .)%14  :2012(  %14 بن�سبة  امل�ساهمني  حقوق  على  وعائدًا 

اجلديدة لل�سركة للثالث �سنوات القادمة 2013-2015 حيث ت�سمنت مبادرات نفذت عددًا منها بنجاح؛ من بينها التو�سع 

الإقليمي خارج حدود البحرين، حيث اأعلنت عن افتتاح �سركة لإدارة عمليات ت�سويق وبيع �سيارات هوندا وقطع غيارها يف 

اأربيل عا�سمة اإقليم كرد�ستان تابعة لل�سركة الوطنية لل�سيارات. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن �سايف اأرباح املجموعة ا�ستملت على 

م�ساريف ما قبل التاأ�سي�ش يف اأربيل واخل�سائر الأولية املتوقعة من مثل هذا النوع من ال�ستثمارات. اإن املجموعة ومبا تتمتع 

به من قاعدة راأ�سمالية قوية ومعدل مديونية منخف�ش بواقع 1.5 كما يف نهاية 2013 ي�سعها يف و�سع متني للغاية ميكنها 

من ال�ستفادة من الفر�ش ال�ستثمارية اجلديدة املتاحة يف ال�سوق.

تقرير اإلدارة عن عمليات الشركة
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قرو�س ت�صهيالت البحرين اجلديدة )مباليني الدنانري البحرينية(

الشركة األم
	•قروض السيارات     	•القروض الشخصية    	•القروض العقارية    	•قروض األعمال التجارية    	•بطاقات اإلئتمان

مليون   9 بلغت  �سافية  ا�ستثنائية  اأرباحًا  البحرين  ت�سهيالت  حققت 

تعايف  ومع  بحريني(.  دينار  مليون   6.7  :2012( بحريني  دينار 

فيها  تن�سط  التي  الأعمال  قطاعات  اأداء  وحت�سن  املحلي  القت�ساد 

اأن�سطة املجموعة، عززت ال�سركة من مكانتها يف ال�سوق لتكون اخليار 

الأول للزبائن وقدمت قرو�سًا جديدة بلغت 99 مليون دينار بحريني 

يف عام 2013 وهي زيادة مبقدار 14% عن عام 2012، مما اأدى اإىل 

زيادة حمفظة القرو�ش اإىل مبلغ 174.3 مليون دينار بحريني وزيادة 

بن�سبة 15.8% عما ت حتقيقه يف 2012. 

ال�سوق  يف  الرائدة  مكانتها  تعزيز  يف  ال�سركة  جهود  توا�سلت  لقد 

ال�سيارات.  قرو�ش  الرئي�سي  منتجها  يف  ال�سوقية  ح�ستها  بزيادة 

ورغم تباطوؤ النمو يف �سوق مبيعات ال�سيارات املحلي، حققت ال�سركة 

بعام  مقارنة  اجلديدة  ال�سيارات  متويل  �سوق  يف   %14 بن�سبة  منوًا 

ومعار�ش  وكالء  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  بف�سل  وذلك   ،2012

ال�سيارات الرئي�سيني وكفاءة اخلدمات املقدمة. 

بف�سل  ال�سخ�سي  الإقرا�ش  م�ستوى  من  ال�سركة  ح�سنت  كذلك 

قدمت  حيث  الئتمانية  امتياز  بطاقة  حققته  الذي  الهام  الجناز 

وعلى  ومتطلباتهم،  الزبائن  احتياجات  لتلبية  َمْت  مِّ �سُ مزايا عديدة 

�سوق  يف  بطاقة  اآلف  ع�سرة  ال�سادرة  بطاقاتها  عدد  جتاوز  ذلك 

ي�سهد مناف�سة �سديدة. اإن ال�سركة على دراية تامة باملخاطر املرتبطة 

الأنظمة  لتطوير  واجلهد  الوقت  من  مزيدًا  بذلت  وعليه  املنتج  بهذا 

زيادة  احتمالت  من  احلد  �ساأنها  من  التي  والإجراءات  الداخلية 

الديون املتعرثة. وبف�سل اللتزام باأف�سل املمار�سات، متكنت ال�سركة 

من ال�سيطرة على الديون املتعرثة �سمن احلدود املعقولة واملقبولة يف 

الوقت  الئتمانية يف  امتياز  وت�ساهم بطاقة  الئتمان.  �سوق بطاقات 

احلايل م�ساهمًة جيدة يف اأرباح ال�سركة.

 

للم�سرتين  وعودة  العقارية  احلركة  يف  جتددًا  املن�سرم  العام  �سهد 

ال�سكن  لأغرا�ش  العقاري  للتملك  يتطلعون  الذين  احلقيقيني 

ذلك،  من  وبالرغم  وال�ستثمار.  امل�ساربة  عن  بعيدًا  وال�ستقرار 

وا�سلت ال�سركة اتباع �سيا�ستها احلذرة يف تقدمي القرو�ش العقارية، 

وخا�سة لأولئك الزبائن املنتظمني يف دفع اأق�ساطهم ال�سهرية اعتمادًا 

مع  املمولة  العقارات  اإيرادات  عن  م�ستقلة  دخل  وجود م�سادر  على 

حتديد �سقف التمويل بن�سبة 70 باملئة من قيمة العقار. 

ويف ظل بيئة العمل احلالية ومع منو حمفظة القرو�ش، ان�سب تركيز 

الوقت  من  مزيدًا  وكر�ست  املحفظة  جودة  على  يومي  ب�سكل  ال�سركة 

واجلهد ووجهت كافة امكانياتها الب�سرية نحو تكثيف حت�سيل الديون، 

باأق�سى درجات  اأ�سلوب ر�سني حتلى  انتهاج  الوقت الذي وا�سلت  يف 

املرونة والود لتفهم اأو�ساع زبائنها املنتظمني. وقد تكللت تلك امل�ساعي 

بالنجاح وت ال�سيطرة على الديون املتعرثة وتخفي�سها عند ن�سبة بلغت 

2.99% من املحفظة. ول بد من الإ�سارة اإىل اأن معظم الديون املتعرثة 

مدعومة باأ�سول ذات قيمة تغطي قيمة اأ�سل القرو�ش.   

معدل  من  به  تتمتع  ما  ومع  ال�سركة،  فاإن  ال�سيولة،  حيث  من  اأما 

اإىل  الدوام  على  وت�سعى  مطمئن،  مايل  و�سع  يف  متدٍن،  مديونيٍة 

الأخرية  العاملية  املالية  الأزمات  خ�سم  ويف  متويلها.  م�سادر  تنويع 

قر�سني  ترتيب  ال�سركة  ا�ستطاعت  تلتها،  التي  املوؤ�سفة  والأحداث 

م�سرتكني بلغت قيمتهما 100 مليون دولر اأمريكي و 55 مليون دولر 

اأمريكي وذلك ل�ستبدال قر�سني م�سرتكني اآخرين بلغت قيمتهما 75 

عام  نهاية  ا�ستحقا  اأمريكي  دولر  مليون  و45  اأمريكي  دولر  مليون 

واأجل  عائم  فائدة  ب�سعر  �سندات  اإ�سدار  بنجاح  امتت  كما   .2013

ا�ستحقاق ملدة خم�ش �سنوات بقيمة اإ�سدار اإجمالية بلغت 20 مليون 

دينار بحريني؛ وقد ا�ستخدمت ح�سيلة الإ�سدار جزئيًا ل�سداد قيمة 

�سندات بلغت 6.7 مليون دينار بحريني ا�ستحقت خالل العام. علمًا 

وال�سندات يحل يف  امل�سرتكني  القر�سني  ا�ستحقاق كل من  اأن موعد 

�سنوات خمتلفة مما �سيجنب ال�سركة خطر تركيز ال�ستحقاقات. ويف 

هذا الإطار، تعرب ال�سركة عن عميق تقديرها ل�سركائها من البنوك 

التجاري  النموذج  يف  املتجددة  وثقتهم  املتوا�سل  لدعمهم  التجارية 

الناجح لل�سركة.
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بف�سل  لل�سيارات  الوطنية  لل�سركة  تاريخ  يف  فارقة  عالمة   2013 العام  كان 

حدود  خارج  اأعمالها  تو�سعة  عن  اأعلنت  حيث  حققتها.  التي  الهامة  الإجنازات 

مملكة البحرين وافتتاحها لعمليات »�سركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات« 

لبيع وت�سويق  اأ�سبحت املمثل احل�سري  بالكامل حيث  لها  تابعة مملوكة  ك�سركة 

�سيارات هوندا وقطع غيارها وتقدمي خدمات ما بعد البيع يف اأربيل عا�سمة اإقليم 

الوطنية  لل�سركة  موتورز  هوندا  �سركة  اختيار  وما  العراق.  بجمهورية  كرد�ستان 

لل�سيارات ك�سريك جتاري من بني الوكالء الآخرين يف املنطقة لتد�سني عمليات 

هوندا يف �سوق العا�سمة اأربيل التي تتمتع باإمكانيات كبرية، اإل دللة على متانة 

العالقات التجارية املمتدة ل�سنوات طويلة. هذا وتعتزم �سركة الت�سهيالت للتجارة 

لل�سيارات  الوطنية  ال�سركة  لعمليات  الناجح  النموذج  تكرار  وال�سيارات  العامة 

ثبت جناحها يف  والتي  بها  املعمول  العمل  وقواعد  لالأنظمة  وفقا  اأربيل  �سوق  يف 

ال�سنوات املا�سية. 

عمليات البحرين
اأجرت ال�سركة الوطنية لل�سيارات خالل العام تعدياًل رئي�سيًا على هيكلها الإداري 

جلرنال  التجاريِة  للعالمِة  ومديٍر  لهوندا  التجاريِة  للعالمِة  مديٍر  تعينَي  �سمل 

موتورز. ومن املوؤمل اأن يح�سن هذا التعديل من جودة وكفاءة اخلدمات املقدمة 

للزبائن وزيادة ح�سة ال�سركة يف ال�سوق وي�ساهم يف تو�سيع قاعدة العمالء وزيادة 

الأرباح، وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية املن�سو�ش عليها فى اخلطة ال�سرتاتيجية 

لل�سنوات الثالث 2015-2013. 

ذت عملية الهيكلة الإدارية ب�سكٍل �سل�ٍش - رغم �سخامتها - وا�ستجاَب الفريُق  ُنفِّ

قد  التي  التحديات  كل  مواجهة  على  وت�سميم  اأريحية  بكل  ذلك  اإىل  الإدارُي 

تعرت�سهم. وعلى �سوء ذلك، حققت ال�سركة اأداء جيدًا جدًا خالل العام  وحققت 

اإجمايل مبيعات بلغت 65 مليون دينار بحريني واأرباحًا �سافية بلغت 3.2 مليون 

دينار بحريني.  
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مبيعات ال�صركة الوطنية لل�صيارات )مباليني الدنانري البحرينية(

الشركة الوطنية للسيارات
	•هوندا     	•شيفروليه    	•جي إم سي    	•كاديالك
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ورغم تباطوؤ �سوق مبيعات ال�سيارات يف البحرين يف 2013، �سجلت �سيارات هوندا زيادة يف اإجمايل حجم مبيعاتها بن�سبة 47% وما ن�سبته 

4% عن �سيارات جرنال موتورز مقارنة بالعام املا�سي. وعلى �سوء املناف�سة ال�سديدة يف ال�سوق، لزالت موديالت �سيارات هوندا تلقى 

قبوًل ح�سنًا وحتقق هام�سًا ربحيًا جيدًا. على اجلانب الآخر، �سكل العام حتديًا كبريًا بالن�سبة جلرنال موتورز خا�سة مع زيادة املعرو�ش 

من ال�سيارات مقارنة بعدد الطلبات مما اأثر ب�سورة مبا�سرة على ربحية هذه العالمة التجارية. من جهة اأخرى، اأطلقت �سركة جرنال 

على  ليوؤكد  ذلك  ياأتي  كليًا  خمتلفة  ت�ساميم  ذات  مبوديالت  موديالتها  من  بع�سًا  و�ست�ستبدل  اجلديدة  املركبات  من  اأ�سطوًل  موتورز 

موا�سلة جرنال موتورز دعمها لأ�سواق منطقة ال�سرق الأو�سط. وفيما حظيت تلك الطرازات اجلديدة بقبول ح�سن، من املوؤمل اأن تلقى 

الطرازات الأخرى املزمع طرحها يف ال�سنة القادمة مزيدًا من ال�ستح�سان والقبول مما �سي�ساهم يف تعزيز م�ستقبل العالمة التجارية 

جلرنال موتورز يف مملكة البحرين. 

كما وا�سلت عمليات خدمات ما بعد البيع م�ساهمتها يف اأرباح ال�سركة. ياأتي ذلك مع ا�ستمرار اجلهود احلثيثة يف حت�سني جودة وكفاءة 

اخلدمات وتو�سعة قاعدة العمالء وتقدمي اأف�سل الأ�سعار لزبائن هوندا وجرنال موتورز. ول ي�سعنا يف هذا ال�سدد اإل اأن نوؤكد قيام ال�سركة 

بطرح عدد من املبادرات لتعزيز قدرتها التناف�سية يف ال�سوق. 

هذا وتعكف الإدارة التنفيذية يف الوقت احلا�سر على تنفيذ خطٍط ا�سرتاتيجيٍة للنهو�ش بخدمات ما بعد البيع من اأجل تعزيز جتربة 

مالكي �سيارات هوندا وجرنال موتورز، حيث �ست�سمل ا�ستحداث مركز جديد لت�سليح هياكل ال�سيارات وخمزن رئي�سي لقطع الغيار وتقييم 

م�ستوى اخلدمات املقدمة حاليًا والبحث يف �سبل تطويرها. ويف �سياق ما حتقق، مل تاألوا ال�سركة جهدًا يف موا�سلة م�ساعيها لل�سيطرة 

على امل�ساريف ل�سمان كفاءة عملياتها. 

عمليات أربيل

انتهت ال�سركة من الأعمال الإن�سائية للمعر�ش اجلديد ل�سركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات يف اأربيل اأواخر �سهر اأكتوبر، ويتميز 

هذا املعر�ش عن بقية معار�ش وكالت ال�سيارات املوجودة يف املنطقة ذاتها كونه يقدم خدمات بيع �سيارات هوندا وقطع غيارها وخدمات 

البارزة  املحلية  وال�سخ�سيات  ال�سيوف  �سهر دي�سمرب بح�سور عدد من  اأواخر  ر�سميًا  املعر�ُش  وافتتح  واحٍد.  �سقٍف  البيع حتَت  بعد  ما 

و�سخ�سيات مثلت جمل�ش اإدارة ال�سركة الوطنية لل�سيارات واإدارتها التنفيذية.

لقد بداأت �سركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات عملياتها اأواخر �سهر اأكتوبر ورغم انخفا�ش حجم مبيعات ال�سيارات الأولية، اإل 

اأننا على ثقة باأن نح�سد نتائج هذا ال�ستثمار على املدى املتو�سط واملدى الطويل نظرًا للفر�ش التجارية املتاحة يف �سوق اأربيل.  
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كان العام 2013 عامًا جيدًا بالن�سبة لل�سركة اإذ �سجلت �سايف اأرباح بلغت 712 األف دينار بحريني )2012: 1.6 مليون دينار بحريني(. 

هذا فيما عملت على ال�ستفادة من منوذجها التجاري يف تنويع م�سادر دخلها، عرب �سراء خمططاِت اأرا�ٍش لتق�سيمها اإىل قطٍع �سغريٍة 

و�سراِء عماراٍت �سكنيٍة تعتمد على الدخل الإيجاري املتكرر اإىل جانب دخل التثمني والو�ساطة العقارية. 

اأرا�ٍش وتق�سيمها اإىل قطع �سغريٍة وطرحها للمواطنني البحرينيني لتلبية  اأن�سطتها العقارية عرب توفري خمططات  كما وا�سلت ال�سركة 

احتياجاتهم الإ�سكانية باأ�سعار منا�سبة. وخالل العام متكنت من بيع جميع الأرا�سي ال�سكنية �سمن م�سروعي خمطط �سار )1( و�سار 

اأخرى وتنوي طرحها للبيع يف ال�سوق بعد  اأر�ش  )2(. وموا�سلة للنجاحات التي حققتها يف ال�سوق العقاري، قامت كذلك ب�سراء قطعة 

تق�سيمها اإىل قطع �سغرية يف الن�سف الثاين من العام القادم. 

ال�سقق  على  مرتفعا  طلبًا  ت�سهد  مناطق  �سكنية يف  بنايات  �سراء  ال�ستمرار يف  املتخ�س�سة من خالل  الأ�سواق  ال�سركة يف  ن�سطت  كما 

املفرو�سة من ذوي الدخل املتو�سط من املقيمني بهدف احل�سول على دخل اإيجاري متكرر. هذا وقد حققت جميع العقارات ال�ستثمارية 

ن�سبة اإ�سغال عالية و�سوف ت�ستمر ال�سركة يف البحث عن فر�ش ا�ستثمارية مماثلة. 

شركة التسهيالت للخدمات العقارية

حققت �سركة الت�سهيالت خلدمات التاأمني اأرباحًا �سافيًة بلغت 652 األف دينار بحريني بزيادة وقدرها 20% عما ت حتقيقة يف العام املن�سرم.

لل�سمعة املتميزة التي اكت�سبتها وزيادة الوعي بهويتها التجارية والتو�سع اجلغرايف بزيادة عدد  ل تزال ال�سركة تتمتع بو�سع جيد يف ال�سوق نظراأ 

الفروع العاملة وثقة زبائنها يف م�ساعدتهم لتلبية احتياجاتهم التاأمينية. كما اأنها تتطلع اإىل زيادة حجم اأعمالها وم�ساعفة ح�ستها يف �سوق التاأمني 

البحرين  املوزعة يف مملكة  فروعهما  �سبكة  لل�سيارات عرب  الوطنية  وال�سركة  البحرين  ت�سهيالت  �سركة  مع  الفاعلة  التجارية  ال�سراكة  من خالل 

و�سراكتها ال�سرتاتيجية مع بع�ش وكالء ال�سيارات. 

شركة التسهيالت لخدمات التأمين

آفاق العام 2014
هناك موؤ�سرات جيدة على تعايف القت�ساد العاملي من اأزمته الطاحنة، اإل اأن هذا التعايف من املحتمل اأن ي�سري بوترية بطيئة 

كونه لزال عر�سة لأية تقلبات حمتملة يف الأ�سواق العاملية، واأن اأي قرارات �سيا�سية من جانب زعماء العامل لغر�ش الثقة يف 

ثابتًا ومل ي�سهد تغريًا  العاملي ّظلَّ  الناجت املحلي الإجمايل  اأن  العاملي �ستتطلب مزيدًا من اجلهود اجلماعية. كما  القت�ساد 

اأما على �سعيد املنطقة، فهي متر مبتغريات �سيا�سية غري  اأن يبقى على ما هو عند معدل %2.7.  ملمو�سًا، ومن املتوقع له 

العام يف عام 2014.  ال�سيا�سي  امل�سهد  ُتْلِقَي امل�سالُح القت�سادية بظاللها على  واأن  اأن تظل م�ستدة  نتوقع  م�سبوقة، ونحن 

ويف خ�سم ذلك، �ستوا�سل ال�سركة ا�ستنادا خلطتها البحث عن فر�ش ا�ستثمارية واعدة بغية تنمية اأموال امل�ساهمني داخل 

البحرين وخارجها حتقيقًا لأهدافها ال�سرتاتيجية.

	•تأجير ووساطة عقارية     	•خدمات تثمين    	•إدارة عقارات    	•استثمار عقاري

	•تأمين السيارات     	•التأمين على المنازل    	•التأمين على الحياة    	•تأمين السفر
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نوا�سل يف �سركة البحرين للت�سهيالت التجارية تركيز جل اهتمامنا على امل�سئولية املجتمعية ون�سعى 

لأن نكون موؤ�س�سة م�سوؤولة لها دور فاعل يف تنمية املجتمع من خالل مبادرات لها اأثر ملمو�ش على 

املجتمع والقت�ساد والبيئة والثقافة. ففي عام 2013، عملنا جاهدين مل�ساعفة م�ساهماتنا للمجتمع 

البحريني. 

امل�سئولية  حل�ش  انعكا�ٌش  هو  بل  فح�سب  �سعاٍر  جمرَد  لي�ش  وودية«،  �سريعة  »خدمات  �سعارنا  اإن 

عليه  �سممنا  الذي  الأ�سا�ُش  وهو  لأعمالنا،  ممار�ستنا  يف  امل�ستدامة  التنمية  بدور  واإمياننا  لدينا، 

خطة اأعمالنا امل�ستقبلية من خالل اعتماد ال�سفافية والنزاهة والت�سرف امل�سوؤول لتحقيق منوذج 

اأعمال يحتذى به. لذلك فاإن النمو امل�ستدام لأعمالنا يدًا بيٍد مع م�سوؤوليتنا جتاه املجتمع هي دعائم 

اأ�سا�سية للتقدم الذي  نحققه عامًا تلو عاٍم. 

نحن نوا�سل تعزيز م�ساركتنا امل�سوؤولة يف تنمية جمتمعنا، ونفخر مبوا�سلة حمالتنا ومبادراتنا خالل 

عام 2013 لدعم عدد من املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية واملراكز الر�سمية غري الربحية امل�سجلة 

للمواطنني  اخلا�سة  الحتياجات  ن  توؤمِّ والتي  البحرين  مملكة  يف  الجتماعي  ال�ساأن  يف  والن�سطة 

البحرينيني ولها باع طويل يف م�ساعدة الأ�سر املعوزة. ويف �سبيل حتقيق ذلك، قمنا ب�سرف مبلغ 

وقدره 271 األف دينار بحريني على تلك الأن�سطة. 

اإ�سافة اإىل العمل املجتمعي الذي ميثل اأهم اأولوياتنا ملا فيه خري بالدنا ا�ستطعنا توجيه جمموعة من 

املبادرات هدفت نحو اإحياء الثقافة والرتاث الوطني الأ�سيل والتي دللت على جتذر ح�ش امل�سوؤولية 

التقارير  واإعماًل بهذا املبداأ، وكما ذكرنا لكم يف  لل�سركة جتاه تقاليد وقيم املجتمع.  الجتماعية 

ال�سنوية لالأعوام املا�سية، فقد �سملت هذه املبادرات دعم اأحد امل�ساريع الوطنية الهامة وهو تقدمي 

الدعم الكامل لبناء مركز معلومات قلعة بو ماهر �سمن م�سروع مملكة البحرين الوطني »طريق 

اللوؤلوؤ« برعاية وزارة الثقافة، الذي اكتمل بنائه وتف�سل برعاية حفل افتتاحه �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد بن عي�سى اآل خليفة يف 27 نوفمرب 2013. 

مسؤولية الشركة تجاه المجتمع
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معلومات عامة

�سركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب. هي �سركة م�ساهمة بحرينية �سجلت �سابقا يف ال�سجل التجاري يف 29 اأغ�سط�ش 1983 

ك�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة. ويف �سهر اأبريل 1993�سجلت ك�سركة م�ساهمة عامة بعد الكتتاب العام يف اأ�سهمها.

التاأمني  الت�سهيالت خلدمات  و�سركة  تاأ�س�ست يف مار�ش 1988،  والتي  لل�سيارات ذ.م.م.  الوطنية  ال�سركة  بالكامل  ال�سركة  متتلك 

تاأ�س�ست يف مايو 2002. يف دي�سمرب عام  والتي  العقارية �ش.�ش.و.  للخدمات  الت�سهيالت  تاأ�س�ست يف 1997، و�سركة  التي  ذ.م.م. 

2013، تو�سعت املجموعة جغرافيا ، واأ�س�ست �سركة الت�سهيالت للتجارة العامة ذ.م.م. يف اأربيل، كرد�ستان، العراق، لتكون الوكيل 

احل�سري ل�سيارات هوندا يف اأربيل، كرد�ستان، العراق.

13444:رقم ال�سجل التجاري

1175، املنامة، مملكة البحرين:�سندوق الربيد

786000 17:هاتف

8000 8000  :الرقم املجاين

17786010  :فاك�ش

مبنى ت�سهيالت البحرين، مبنى 264، طريق 111، توبلي 701:املكاتب

bcredit@bahraincredit.com.bh:الربيد الإلكرتوين

www.bahraincredit.com.bh:املوقع الإلكرتوين

بنك البحرين الوطني:البنوك بنك البحرين والكويت 

بنك بي ان بي باريبا البنك الهلي املتحد 

�ستاندرد ت�سارترد بنك بنك اخلليج الدويل  

البنك العربي  املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 

بنك �سوهار البنك الأهلي اإ�ش. اإيه. اأو. جي 

بنك لبنان الدويل بنك اإت�ش اإ�ش بي �سي  

بنك بغداد بنك الربكة 

كي بي اأم جي فخرو:املدققون 
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تقرير مدققي الحسابات إلى
حضرات السادة المساهمين

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
البحرين  ل�سركة  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 

وال�سركات  )»ال�سركة«(  )�ش.م.ب(  التجارية  للت�سهيالت 

املايل  املركز  بيان  من  تتكون  والتي  )»املجموعة«(  لها  التابعة 

للربح  املوحدة  والبيانات   ،2013 دي�سمرب   31 يف  كما  املوحد 

امللكية،  حقوق  يف  والتغريات  ال�سامل،  والدخل  اخل�سارة،  اأو 

التاريخ، والإي�ساحات  لل�سنة املنتهية بذلك  النقدية  والتدفقات 

التي تتكون من ملخ�ش ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات 

الإي�ساحية الأخرى.

 

مسئولية مجلس اإلدارة
عن البيانات المالية الموحدة 

املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  عن  م�سئول  الإدارة  جمل�ش  اإن 

وعر�سها ب�سكل عادل وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، 

�سروريًا  الإدارة  جمل�ش  يراه  الذي  الداخلي  الرقابة  نظام  وعن 

اأية  من  وخالية  عادلة  ب�سورة  املوحدة  املالية  البيانات  لإعداد 

معلومات جوهرية خاطئة، �سواء كانت ناجتة عن احتيال اأو خطاأ.

مسئولية المدققين 
البيانات املالية املوحدة  الراأي يف هذه  اإبداء  اإن م�سئوليتنا هي 

ا�ستنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد ت تدقيقنا وفقًا 

باأخالقيات  اللتزام  منا  تتطلب  التي  الدولية  التدقيق  ملعايري 

املهنة، وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيدات 

معلومات  اأية  من  املوحدة  املالية  البيانات  خلو  من  معقولة 

جوهرية خاطئة.

اأدلة  على  للح�سول  باإجراءات  القيام  التدقيق  اأعمال  ت�سمل 

املالية  البيانات  الواردة يف  والإف�ساحات  للمبالغ  موؤيدة  تدقيق 

مبا  تقديراتنا،  على  تعتمد  املختارة  الإجراءات  اإن  املوحدة. 

يف  خاطئة  جوهرية  معلومات  وجود  خماطر  تقييم  ذلك  يف 

اأو  احتيال  عن  ناجتة  كانت  �سواٌء  املوحدة،  املالية  البيانات 

نظام  العتبار  يف  الأخذ  يتم  املخاطر  هذه  تقييم  وعند  خطاأ. 

الرقابة الداخلي املعني باإعداد وعر�ش البيانات املالية املوحدة 

ب�سورة عادلة من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل 

نظام  فاعلية  حول  راأي  اإبداء  لغر�ش  ولي�ش  القائمة،  الظروف 

الرقابة الداخلي لل�سركة. كما ي�سمل التدقيق اأي�سًا تقييم مدى 

مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات 

املحا�سبية التي جتريها الإدارة بالإ�سافة اإىل تقييم عام لعر�ش 

البيانات املالية املوحدة.

ومالئمة  كافية  عليها  ح�سلنا  التي  التدقيق  اأدلة  اأن  نرى  اإننا 

لتوفري اأ�سا�ش للراأي الذي تو�سلنا اإليه.

الرأي 
براأينا اأن البيانات املالية املوحدة تظهر ب�سـورة عادلة،  يف كل 

اجلوانب اجلوهـرية، املـركز املايل املوحد للمجموعة كما  يف 31 

دي�سمرب 2013 واأداءها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة 

الدولية  للمعايري  وفقا  وذلك  التاريخ،  بذلك  املنتهية  لل�سنة 

لإعداد التقارير املالية.

   

تقرير حول المتطلبات التنظيمية 
األخرى 

واملجلد  البحريني  التجارية  ال�سركات  قانون  متطلبات  ح�سب 

باأن  نفيد   ، املركزي  البحرين  اأنظمة م�سرف  دليل  5 من  رقم 

ال�سركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية 

رئي�ش  تقرير  يف  الواردة  املعلومات  واإن  معها،  تتفق  املوحدة 

جمل�ش الإدارة متفقة مع هذه البيانات املالية املوحدة، ومل يرد 

ال�سركات  لقانون  ال�سنة  خالل  خمالفات  اأية  وقوع  علمنا  اإىل 

املركزي  البحرين  م�سرف  قانون  اأو  البحريني،  التجارية 

املركزي  البحرين  م�سرف  اأنظمة  دليل  اأو  املالية  واملوؤ�س�سات 

)املجلد رقم 5 والفقرات النافذة من املجلد رقم 6 وتوجيهات 

ال�سادرة  املال  اأ�سواق  اأنظمة  اأو  املركزي(،  البحرين  م�سرف 

عن م�سرف البحرين املركزي والقرارات ذات العالقة واأنظمة 

واإجراءات بور�سة البحرين، اأو ملتطلبات عقد التاأ�سي�ش والنظام 

اأثر �سلبي جوهري على  لها  اأن  يكون  لل�سركة، ميكن  الأ�سا�سي 

اأعمال ال�سركة اأو مركزها املايل، وقد ح�سلنا من الإدارة على 

جميع الإي�ساحات واملعلومات التي طلبناها لأغرا�ش التدقيق.

املنامة – مملكة البحرين

19 فرباير 2014

�سركة البحرين للت�سهيالت التجارية )�ش.م.ب(

املنامة – مملكة البحرين
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كما يف 31  دي�سمرب 2013                                                                 

باآلف الدنانري البحرينية

د. عادل حبيل عبدالكرمي اأحمد بوجريي عبدالرحمن يو�صف فخرو
الرئي�س التنفيذي نائب رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س جمل�س الإدارة

اإي�ساح 

31 دي�سمرب

2013 

31 دي�سمرب

2012 

املوجودات

2٫2881.912النقد واأر�سدة لدى البنوك

8174٫295150.543قرو�ش و�سلفيات مقدمة للعمالء

94٫8594.753ذمم جتارية مدينة 

1025٫25916.427املخزون

113٫4732.184عقارات ا�ستثمارية

1217٫60716.674عقارات ومعدات

9001.168موجودات اأخرى

228٫681193.661جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

49781�سحوبات على املك�سوف

20٫34013.654ذمم جتارية دائنة واأخرى

1395٫67887.113قرو�ش بنكية لأجل

1419٫7896.663�سندات �سادرة 

135٫856108.211جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

1516٫33516.335راأ�ش املال

)599()599(اأ�سهم خزينة

33٫54233.542الحتياطي القانوين

16٫88514.352الحتياطات الأخرى

26٫66221.820الأرباح امل�ستبقاة

92٫82585.450جمموع حقوق امللكية )�صفحة 32-31(

228٫681193.661جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

اعتمدت البيانات املالية املوحدة التي حتتوي على ال�سفحات من 28 اإىل 60 من قبل جمل�ش الإدارة يف 19 فرباير 2014 ووقعها نيابة عن املجل�ش كل من:

بيان المركز المالي الموحد    
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عن ال�سنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2013                                                                 

باآلف الدنانري البحرينية

د. عادل حبيل عبدالكرمي اأحمد بوجريي عبدالرحمن يو�صف فخرو
الرئي�س التنفيذي نائب رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س جمل�س الإدارة

ت�ستمل البيانات املالية املوحدة على ال�سفحات من 28 اإىل 60.

بيان الربح أو الخسارة الموحد

20132012اإي�ساح 

18.01715.867فوائد مكت�سبة

)5.397()5.087(فوائد مدفوعة

12٫93010.470�صايف الفوائد املكت�صبة

64.61758.544مبيعات املركبات  

)50.722()57.390(تكلفة املبيعات

7٫2277.822اجمايل ربح مبيعات املركبات

164.3003.443ر�سوم وعمولت مكت�سبة

6781.566اأرباح من بيع خمزون الأرا�سي

453267دخل الإيجار

25٫58823.568جمموع الإيرادات الت�صغيلية

1811.19510.437م�سروفات ت�سغيلية 

1.6581.263خم�س�ش انخفا�ش قيمة القرو�ش املمنوحة والذمم املدينة ،�سايف ال�سرتدادات

)445()333(17�سايف الإيرادات الأخرى 

13٫06812.313اأرباح ال�صنة

76 فل�ش81  فل�ش23العائد الأ�سا�سي واملخف�ش على ال�سهم بقيمة 100 فل�ش

40 فل�ش40 فل�شاأرباح اأ�سهم نقدية مقرتحة لكل �سهم بقيمة 100 فل�ش
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بيان الدخل الشامل الموحد

20132012

13٫06812.313اأرباح ال�صنة

الدخل ال�صامل الآخر
البنود التي ميكن اإعادة ت�صنيفها للربح اأو اخل�صارة يف الفرتات الالحقة

1.0051.793�سايف التغريات يف احتياطي حتوط التدفقات النقدية

229-املبالغ املحولة للربح اأو اخل�سارة من الغاء حتديد التحوط

1٫0052.022جمموع الدخل ال�صامل الآخر لل�صنة

14٫07314.335جمموع الدخل ال�صامل لل�صنة

عن ال�سنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2013                                                                 

باآلف الدنانري البحرينية

ت�ستمل البيانات املالية املوحدة على ال�سفحات من 28 اإىل 60.
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ت�ستمل البيانات املالية املوحدة على ال�سفحات من 28 اإىل 60.

عن ال�سنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2013                                                                 

باآلف الدنانري البحرينية

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

الحتياطيات والأرباح امل�صتبقاةراأ�س املال

راأ�س املال2013

اأ�صهم 

خزينة

احتياطي 

قانوين*

احتياطي 

حتوط

التدفقات 

النقدية

احتياطي 

التربعات

احتياطي 

عام

اأرباح 

م�صتبقاة

جمموع 

حقوق 

امللكية

90715.75021.82085.450)2.305(33.542)599(16.335كما يف 1 يناير 2013  

تخ�صي�صات ل�صنة 2012 

)مبوافقة امل�صاهمني(

-)280(-280----- تربعات معلنة

-)1.500(1.500------ املحول لالحتياطي العام 

1٫18717٫25020٫04085٫450)2٫305(33٫542)599(16٫335الر�صيد بعد تخ�صي�صات 2012

الدخل ال�صامل لل�صنة

13.06813.068------ربح ال�سنة

الدخل ال�سامل الآخر

- �سايف التغريات يف احتياطي

1.005---1.005---حتوط التدفقات النقدية

13٫06814٫073--1٫005--- جمموع الدخل ال�صامل لل�صنة 

املعامالت مع امل�صاهمني

املحت�صبة يف حقوق امللكية

)6.446()6.446(------اأرباح اأ�سهم مدفوعة للم�ساهمني 

)6٫446()6٫446(------جمموع التوزيعات للم�صاهمني

)252(--)252(----تربعات مدفوعة 

93517٫25026٫66292٫825)1٫300(33٫542)599(16٫335كما يف 31 دي�سمرب  2013

* يحتوي على عالوة اإ�سدار اأ�سهم بقيمة 25.292 دينار بحريني.
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الحتياطيات والأرباح امل�ستبقاةراأ�ش املال

2012

راأ�ش 

املال

اأ�سهم 

خزينة

احتياطي 

قانوين*

احتياطي حتوط

التدفقات 

النقدية

احتياطي 

التربعات

احتياطي 

عام

اأرباح 

م�ستبقاة

جمموع 

حقوق 

امللكية

1.00914.25016.92777.137)4.327(33.542)599(16.335كما يف 1 يناير 2012  

تخ�سي�سات ل�سنة 2011 

)مبوافقة امل�ساهمني(:

-)280(-280----- تربعات معلنة

-)1.500(1.500------ املحول لالحتياطي العام

1.28915.75015.14777.137)4.327(33.542)599(16.335الر�سيد بعد تخ�سي�سات 2011

الدخل ال�سامل لل�سنة

12.31312.313------ربح ال�سنة

الدخل ال�سامل الآخر

- �سايف التغريات يف احتياطي 

2.022---2.022---حتوط التدفقات النقدية

12.31314.335--2.022--- جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة 

املعامالت مع امل�ساهمني 

املحت�سبة يف حقوق امللكية

)5.640()5.640(------اأرباح اأ�سهم مدفوعة للم�ساهمني 

)5.640()5.640(------جمموع التوزيعات للم�ساهمني

)382(--)382(----تربعات مدفوعة 

90715.75021.82085.450)2.305(33.542)599(16.335كما يف 31 دي�سمرب  2012

* يحتوي على عالوة اإ�سدار اأ�سهم بقيمة 25.292 دينار بحريني.

عن ال�سنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2013                                                                 

باآلف الدنانري البحرينية

ت�ستمل البيانات املالية املوحدة على ال�سفحات من 28 اإىل 60.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

32

شركة الـبحريـن للتسهـيالت التجارية ش.م.ب.



بيان التدفقات النقدية الموحد 
عن ال�سنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2013                                                                 

باآلف الدنانري البحرينية

20132012اإي�ساح

التدفقات النقدية من اأن�صطة العمليات

95.24888.691قرو�ش م�سددة وفوائد م�ستلمة ومقبو�سات اأخرى

64.83257.452امل�ستلم من بيع املركبات

690663عمولت تاأمني م�ستلمة

2.5485.937املح�سل من بيع خمزون الأرا�سي

455275عمولة ايجار م�ستلمة

)86.639()99.122(قرو�ش و�سلفيات ممنوحة للعمالء

)57.161()56.351(مدفوعات ملوردي املركبات  

-   )4.259(مدفوعات على اأرا�ٍش حمتفظ بها كمخزون

)7.474()9.401(مدفوعات امل�سروفات الت�سغيلية

)234()251(التغريات يف النقد املقيد

)220()275(مكافاأة جمل�ش الإدارة املدفوعة

)6.088()4.989(فوائد مدفوعة

)4.798()10٫875(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة العمليات

التدفقات النقدية لأن�صطة ال�صتثمار

)2.971()3.468(12م�سروفات راأ�سمالية ل�سراء عقارات ومعدات

)1.031()1.448(11�سراء عقارات ا�ستثمارية

888872مبالغ م�ستلمة من بيع عقارات ومعدات

)3.130()4٫028(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة ال�صتثمار

التدفقات النقدية لأن�صطة التمويل

108.80731.787قرو�ش لأجل م�ستلمة

)20.810()99.649(مدفوعات قرو�ش لأجل

-1420.000املح�سل من �سندات �سادرة

-)6.700(14�سندات م�ستحقة الدفع

)5.655()6.312(اأرباح اأ�سهم مدفوعة

)382()252(تربعات مدفوعة

15٫8944.940�صايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�صطة التمويل

)2.988(991�صايف الزيادة  / )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

8183.806النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

1.809818النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

يتكون النقد وما يف حكمه من :

2.2881.912النقد واأر�سدة لدى البنوك

ناق�سا:

)313()430(النقد املقيد

)781()49(�سحوبات على املك�سوف

1٫809818

ت�ستمل البيانات املالية املوحدة على ال�سفحات من 28 اإىل 60.
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1.   التأسيس والنشاط  
�سركة البحرين للت�سهيالت التجارية )�ش.م.ب( )»ال�سركة«( هي �سركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف مملكة البحرين. تقوم ال�سركة 

مبنح قرو�ش ق�سرية ومتو�سطة وطويلة الأجل. وقد ح�سلت ال�سركة بتاريخ 26 يونيو 2005 على ترخي�ش من قبل م�سرف البحرين 

املركزي للعمل كموؤ�س�سة مالية وخا�سعة لإ�سرافه. ت�ستمل البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 على البيانات 

املالية لل�سركة وال�سركات التابعة لها )وي�سار اإليها جمتمعة بـ »املجموعة«(.

البيانات املالية املوحدة للمجموعة ت�سمل البينات املالية لل�سركة وال�سركات التابعة اململوكة بالكامل كما هو مبني ادناه:

بلد التاأ�صي�سا�صم ال�صركة التابعة

% متلك

الأن�صطة الرئي�صيةاملجموعة

وكيل ح�سري جلرنال موتورز )جي ام �سي و�سفروليه 100%البحرينال�سركة الوطنية لل�سيارات )ذ.م.م(

البحرين. مملكة  يف  هوندا  و�سيارات  وكادلك( 

وكيل ح�سري ل�سيارات هوندا يف العراق )تاأ�س�ست من 100%كرد�ستان، العراق�سركة الت�سهيالت للتجارة العامة )ذ.م.م(

قبل ال�سركة الوطنية لل�سيارات(.

خدمات عقارية.100%البحرين�سركة الت�سهيالت للخدمات العقارية )�ش.�ش.و(

خدمات لو�ساطة التاأمني.100%البحرين�سركة الت�سهيالت خلدمات التاأمني )ذ.م.م(

   

2. أسس إعداد البيانات
اأ(   بيان اللتزام

اأعدت البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وطبقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية البحريني لعام 2001.

ب(  اأ�ص�س القيا�س
اأعدت البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقًا لقاعدة التكلفة التاريخية ما عدا الأدوات املالية امل�ستقة التي تقدر بالقيمة العادلة. 

ج(  العملة الم�صتعملة في انجاز المعامالت واإعداد البيانات المالية 
يتم عر�ش البيانات املالية املوحدة بالدينار البحريني وهي العملة امل�ستعملة يف املجموعة. ت التقريب اإىل »الألف« ماعدا احلالت 

امل�سار اإليها.

د(    المعايير المحا�صبية والتعديالت والتف�صيرات الجديدة �صارية المفعول اعتباراً من 1 يناير 2013
تنطبق املعايري املحا�سبية والتعديالت والتف�سريات التالية التي ت�سري اعتبارا من 1 يناير 2013 على املجموعة:

1(  معيار املحا�صبة الدويل رقم )1( )املعدل( – عر�س بنود الدخل ال�صامل الأخرى
التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم )1( تتطلب قيام ال�سركة بعر�ش بنود الدخل ال�سامل الأخرى التي �سيتم   اإعادة ت�سنيفها 

اإىل الربح اأو اخل�سارة يف امل�ستقبل على نحو منف�سل اإذا توافرت �سروط معينة من تلك التي لن يعاد ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة.

مل يكن لتطبيق هذا املعيار اأي تاأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013               

باآلف الدنانري البحرينية
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2( معيار املحا�صبة الدويل رقم )19( - منافع املوظفني )2011(
يغري معيار املحا�سبة الدويل رقم )19( )2011( تعريف منافع املوظفني ق�سرية الأجل ومنافع املوظفني طويلة الأجل الأخرى ويو�سح الفرق 

بني الثنني. مل يكن لتطبيق هذه املعيار اأي تاأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة.

التعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )7( - مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية )2011(  )3
الإف�ساحات – مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية يقدم التعديل اإف�ساحات حول اأثر ترتيبات املقا�سة على الو�سع املايل لل�سركة. بناًء على 

متطلبات الف�ساح اجلديدة، يجب على ال�سركة  تقدمي معلومات عن املبالغ التي ت مقا�ستها يف بيان املركز املايل، وطبيعة مدى احلق يف 

املقا�سة وفق ترتيبات املقا�سة الرئي�سية اأو الرتتيبات املماثلة. مل يكن لتطبيق هذه املعايري اأي تاأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة.

4( املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )10( – البيانات املالية املوحدة ومعيار املحا�صبة الدويل رقم )27( البيانات املالية املنف�صلة )2011(
يقدم املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )10( )2011( منوذج �سيطرة فردي ما اإذا كان ينبغي توحيد ال�سركات امل�ستثمر فيها 

و�سيتبدل الأجزاء املوجودة �سابقًا يف معيار املحا�سبة الدويل رقم )27(. البيانات املالية املوحدة واملنف�سلة والتي تتناول البيانات املالية 

املوحدة وتف�سري جلنة اإعداد التقارير رقم )12( - التوحيد – �سركات ذات اأغرا�ش خا�سة. يركز منوذج ال�سيطرة اجلديدة على ما اإذا كانت 

املجموعة لديها �سلطة اكرب من ال�سركة امل�ستثمر فيها، والتعر�ش اإىل اأو احلقوق من العوائد املتغرية من م�ساركتها يف ال�سركة امل�ستثمر فيها 

وقدرتها على ا�ستخدام �سلطتها يف التاأثري على تلك العوائد.

وفقًا لالأحكام الإنتقالية للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )10( )2011(، قامت املجموعة باعادة تقييم �سيطرتها على ال�سركات 

كما يف 1 يناير 2013. مل يكن للتغيري اأي تاأثري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

5( املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )12( -  اإف�صاحات احل�ص�س يف ال�صركات الأخرى 
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )12( يت�سمن متطلبات الإف�ساح لل�سركات التي متتلك ح�س�سًا يف ال�سركات التابعة، والتفاقيات 

امل�سرتكة، وال�سركات الزميلة واملوؤ�س�سات الهيكلية غري املوحدة. ويتطلب املعيار الإف�ساح عن معلومات حول طبيعة، واملخاطر والآثار املالية 

املرتبطة مع ح�سة ال�سركة يف ال�سركات الأخرى. نتيجة لتطبيق املعيار الدويل لعداد التقارير املالية رقم )12(، و�سعت املجموعة  اف�ساحاتها 

املتعلقة بح�س�سها يف ال�سركات التابعة. اي�ساح 3)اأ(.

6( املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  )13( - قيا�س القيمة العادلة
يوفر املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )13( م�سدر منفرد ب�ساأن كيفية قيا�ش القيمة العادلة، وي�ستبدل توجيهات قيا�ش القيمة 

العادلة املن�سورة حاليًا يف املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. يوحد املعيار تعريف القيمة العادلة على اأنه ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه 

من بيع اأ�سل اأو ال�سعر الذي �سيتم دفعه لتحويل التزام �سمن معاملة اعتيادية ما بني م�ساركني يف ال�سوق كما يف تاريخ القيا�ش. ي�ستبدل 

املعيار ويو�سع متطلبات الإف�ساح عن قيا�ش القيمة العادلة يف املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية الأخرى مبا فيها املعيار الدويل لإعداد 

التقارير املالية رقم )7(. ونتيجة لذلك، فقد عر�ست املجموعة اإف�ساحات اإ�سافية يف هذا ال�سدد راجع اإي�ساح )7(. وفقًا لالأحكام النتقالية 

للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )13(، طبقت املجموعة توجيهات قيا�ش القيمة العادلة اجلديدة ب�سورة م�ستقبلية ومل تف�سح عن اأي 

معلومات مقارنة لالإف�ساحات اجلديدة. مل يكن للتغيري اأي تاأثري على قيا�ش  موجودات ومطلوبات املجموعة.

حت�صينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )2011(  )7
حتتوي التح�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�سادرة يف 2011 على عدد من التعديالت على املعايري الدولية لإعداد 

الدولية لإعداد  املعايري  للمعايري املحا�سبية �سرورية لكنها غري م�ستعجلة. »حت�سينات  الدويل  التي يعتربها املجل�ش  املالية  التقارير 

التقارير املالية« تتكون من تعديالت نتج عنها تغيريات حما�سبية لأغرا�ش العر�ش، والحت�ساب، والقيا�ش، بالإ�سافة للم�سطلحات 

لل�سيا�سات  تغيري جوهري  يكن هناك  الدولية. مل  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  بعدد من  العالقة  التحريرية ذات  التعديالت  اأو 

املحا�سبية احلالية للمجموعة نتيجة لهذا التعديل.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013               

باآلف الدنانري البحرينية
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هـ(   المعايير والتعديالت والتف�صيرات الجديدة ال�صادرة التي لم يتم تطبيقها
ت اإ�سدار عدد من املعايري والتعديالت والتف�سريات �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبداأ  يف 1 يناير 2014 والتي ت تطبيقها يف اعداد 

البيانات املالية  املوحدة. املعايري املتعلقة باملجموعة ت بيانها اأدناه. ول توجد نية للمجموعة يف التطبيق املبكر لهذه املعايري .

1( املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( الأدوات املالية
ي�سيف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( )2009( املتطلبات اجلديدة املتعلقة بت�سنيف وقيا�ش اللتزامات املالية. ي�سيف املعيار 

الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( )2010( متطلبات جديدة متعلقة باللتزامات املالية. حاليًا، يوجد لدى املجل�ش الدويل للمعايري 

املحا�سبية م�سروع ن�سط لإجراء تعديالت حمدودة على متطلبات الت�سنيف والقيا�ش للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9(، واإ�سافة 

متطلبات جديدة للتعامل مع انخفا�ش قيمة املوجودات املالية وحما�سبة التحوط.

متطلبات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( متثل تغيريًا جوهريًا من املتطلبات احلالية ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )39( فيما يتعلق 

باملوجودات املالية. ي�سمل املعيار فئتان رئي�سيتان لقيا�ش املوجودات املالية: التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة. �سيتم قيا�ش الأ�سل املايل بالتكلفة 

املطفاأة اإذا كان يتم الحتفاظ به �سمن منوذج عمل هدفه الحتفاظ باملوجودات بغر�ش حت�سيل تدفقات نقدية تعاقدية، واإذا كانت ال�سروط 

التعاقدية لالأ�سل تزيد التدفقات التعاقدية بتواريخ حمددة، والتي هي دفعات ملبلغ الأ�سل والفوائد على مبلغ الأ�سل القائم. يتم قيا�ش جميع 

املوجودات املالية الأخرى بالقيمة العادلة. املعيار يلغي فئات معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( ملحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق، ومتوفرة للبيع، 

وقرو�ش وذمم مدينة.

بالن�سبة للم�ستقات املت�سمنة يف العقود مع م�سيف عبارة عن اأ�سل مايل �سمن جمال املعيار، فاإن املعيار يتطلب عدم ف�سله. بدًل من ذلك، يتم 

تقييم الأداة املالية الهجينة ب�سكل كلي ب�ساأن ما اإذا كان يجب قيا�سها بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة. 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( )2010( يقدم متطلبًا جديدا فيما يتعلق باملطلوبات املالية امل�سنفة وفق خيار القيمة العادلة، 

وذلك بغر�ش عر�ش تغريات القيمة العادلة املن�سوبة ملخاطر ائتمان املطلوبات املالية يف الدخل ال�سامل الآخر بدًل من الربح اأو اخل�سارة. ب�سرف 

النظر عن هذا التغيري، فاإن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( )2010( يحمل ب�سكل كبري التوجيهات حول ت�سنيف وقيا�ش املطلوبات 

املالية من معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 بدون تغيريات جوهرية.      

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( )2013( يقدم معيار عام جديدا ملحا�سبة التحوط و عليه �سوف تكون حما�سبة التحوط م�سابها 

لإدارة املخاطر. ت�سيف املتطلبات اأي�سًا طريقة قائمة على املبادئ ملحا�سبة التحوط ومعاجلة الختالف ونقاط ال�سعف يف منوذج حما�سبة 

التحوط يف معيار املح�سابة الدويل رقم )39(. ل يغري املعيار اجلديد الكثري من  اأنواع عالقات التحوط اأو متطلبات القيا�ش والعرتاف بعدم 

فاعلية التحوط. ومع ذلك، �ستكون هناك حاجة لجتهادات اأكرث لتقييم فاعلية عالقة التحوط �سمن املعيار اجلديد.

 مل يتم حتديد تاريخ وجوب تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9(، ولكن �سيتم حتديده عند النتهاء من املراحل املتبقية. اإل اأن 

تطبيق  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( م�سموح. قرر جمل�ش معايري املحا�سبة الدولية النظر يف اإجراء تعديالت حمدودة للمعيار 

الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( لغر�ش املمار�سة وغريها من الأمور. وقد بداأ الفريق عملية تقييم التاأثري املحتمل لهذا املعيار ولكن ينتظر 

النتهاء من التعديالت املحدودة قبل اأن يتم النتهاء من التقييم.

نظرا لطبيعة عمل املجموعة ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذا املعيار اأي اأثر جوهري على البيانات املالية للمجموعة.

تعديالت على املعيار الدويل رقم 19 – منافع املوظفني  )2
اأو الأطراف الأخرى يف خطط املنافع املحددة.  – منافع املوظفني يطبق التعديل على م�ساهمات املوظفني  املعيار الدويل رقم 19 

اإن هدف التعديالت هو تب�سيط املعاجلة املحا�سبية للم�ساهمات التي ل تتعلق بعدد �سنوات اخلدمة. هذه التعديالت �سارية املفعول 

لل�سنوات التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014، مع اإمكانية التطبيق املبكر. ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذا التعديالت اأي اأثر 

جوهري.

2. أسس إعداد البيانات )يتبع(
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تعديالت على املعيار الدويل رقم )32( مقا�صة املوجودات واملطلوبات )2011(   )3
يو�سح التعديل معايري املقا�سة ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )32( عن طريق �سرح متى يكون لل�سركة حق قانوين واجب النفاذ للمقا�سة، 

ومتى يكون اجمايل ال�سداد ي�ساوي �سايف املقا�سة. هذه التعديالت �سارية املفعول للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014 والفرتات 

املرحلية �سمن هذه ال�سنوات، مع خيار التطبيق املبكر. ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذا التعديالت اأي اأثر جوهري.

ا�ستبدال امل�ستقات وموا�سلة حما�سبة التحوط )2013(   )4
جتديد امل�ستقات وموا�سلة حما�سبة التحوط – تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( توفر ا�ستثناء من وقف حما�سبة التحوط 

اإذا ت ا�ستيفاء معايري معينة. 

التعديالت �سارية املفعول للفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2014مع خيار التطبيق املبكر. على الرغم من اأن التعديالت تطبق باأثر 

رجعي، اإذا كانت ال�سركة قد توقفت عن حما�سبة التحوط يف وقت �سابق ب�سبب التجديد، فان حما�سبة التحوط ال�سابقة )قبل التجديد( لهذه 

العالقة ل ميكن اأن تعاد. ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذا التعديالت اأي اأثر جوهري.

5(  التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم )36( - اإف�صاحات املبالغ القابلة لال�صرتداد للموجودات غري املالية
ت�سيف التعديالت اإف�ساحات اإ�سافية حول املبالغ القابلة لال�سرتداد للموجودات غري املاليةعندما تكون املبالغ بناء على القيمة العادلة 

مطروحًا منها تكاليف ال�ستبعاد، واحت�ساب انخفا�ش القيمة. هذه التعديالت �سارية املفعول لل�سنوات التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014، مع 

اإمكانية التطبيق املبكر. يجب على املن�ساأة اأن لتطبق هذه التعديالت يف الفرتات )مبا فيها فرتات املقارنة( اذا مل يتم تطبيق املعيار الدويل 

لإعداد التقارير املالية رقم )13(. ل تتوقع املجموعة اأن يكون لتطبيق هذا التعديالت اأي اأثر جوهري.

و( التطبيق المبكر للمعايير 
مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر للمعايري اجلديدة اأو املعدلة يف 2013. 

ز(    ا�صتخدام التقديرات والجتهادات
يتطلب اإعداد البيانات املالية املوحدة اأن ت�سع الإدارة بع�ش التقديرات، التوقعات والفر�سيات مما يوؤثر على عملية تطبيق ال�سيا�سات 

املحا�سبية وعلى مبالغ املوجودات، املطلوبات، الإيرادات وامل�سروفات املبينة. فلذا فاإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات.

 كما اأن التقديرات والفر�سيات يتم مراجعتها ب�سكل م�ستمر حيث يتم احت�ساب التقديرات املراجعة يف فرتة مراجعة التقديرات اأو اأي 

فرتات م�ستقبلية متاأثرة. املعلومات املتعلقة بالتقديرات املهمة والجتهادات املدرجة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية على املبالغ املتح�سبة يف 

البيانات املالية املوحدة مبينة يف الإي�ساح رقم 4 و اإي�ساح رقم 6. 

3.   السياسات المحاسبية الهامة
ت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التالية من قبل املجموعة بنحو ثابت لكل الفرتات املعرو�سة يف هذه البيانات املالية املوحدة وعلى م�ستوى كل 

ال�سركات يف املجموعة.
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اأ(   اأ�ص�س توحيد البيانات
ال�صركات  التابعة  )1

ال�سركات التابعة هي موؤ�س�سات خا�سعة ل�سيطرة املجموعة. توجد ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة �سلطة ب�سورة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سرة يف اإدارة ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية ملوؤ�س�سة من اأجل احل�سول على منافع من اأن�سطتها. يتم توحيد البيانات املالية لل�سركات 

التابعة من تاريخ احل�سول على ال�سيطرة ويتم التوقف عن التوحيد عند فقدان ال�سيطرة.

فقد ال�صيطرة   )2
عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على �سركة تابعة، فاإنها ت�ستبعد موجودات ومطلوبات ال�سركة التابعة، واأية ح�س�ش غري م�سيطرة  ذات 

ال�سلة وغريها من عنا�سر حقوق امللكية. يتم اإحت�ساب اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة يف بيان الربح اأواخل�سارة. يتم قيا�ش اأي ح�سة حمتفظ 

بها يف ال�سركة التابعة ال�سابقة بالقيمة العادلة عند فقدان ال�سيطرة.

معامالت مت ا�صتبعادها عند توحيد البيانات املالية   )3
ت ا�ستبعاد املعامالت والأر�سدة واأي اأرباح وم�ساريف غري حمققة )ما عدا الأرباح واخل�سائر الناجتة من العمالت الأجنبية( والناجتة 

من العمليات البينية بني �سركات املجموعة عند اإعداد البيانات املالية املوحدة. يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�ش الطريقة التي 

ت�ستبعد فيها الأرباح غري املحققة، اإىل احلد الذي ل يوجد دليل على انخفا�ش القيمة.

ب(   احت�صاب الإيرادات 
الفوائد املكت�صبة واملدفوعة

يتم احت�ساب اإيراد الفوائد املكت�سبة واملدفوعة على اأ�سا�ش ال�ستحقاق با�ستخدام طريقة �سعر الفائدة الفعلي.

معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�سم من التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية من خالل العمر الفرتا�سي لالأ�سول اأو 

املطلوبات املالية اأو يف فرتة زمنية اأق�سر، من القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية. اإن تطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلي 

يوؤثر على احت�ساب الفوائد املكت�سبة والفوائد املدفوعة بالت�ساوي مبا يتنا�سب مع املبلغ امل�ستحق خالل الفرتة حتى تاريخ ال�ستحقاق اأو 

ال�سداد. عند ح�ساب معدل الفائدة الفعلي، يتم تقدير التدفقات النقدية مع الأخذ بعني العتبار جميع ال�سروط التعاقدية لالأدوات 

املالية با�ستثناء خ�سائر الئتمان يف امل�ستقبل.

اإيراد املبيعات  واخلدمات 
يتم قيا�ش اليرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم اأو امل�ستحق، �سايف من اخل�سومات،  ومتثل املبالغ امل�ستحقة على ال�سلع املوردة اأو 

اخلدمات املقدمة. يتم احت�ساب الإيرادات عندما ميكن قيا�ش مبلغ الإيرادات ب�سورة موثوق بها، وعندما يكون من املحتمل اأن املنافع 

القت�سادية امل�ستقبلية �سوف تتدفق اإىل املجموعة، وعندما يتم ا�ستيفاء معايري حمددة لكل ن�ساط من اأن�سطة املجموعة على النحو 

التايل: اأ( يتم احت�ساب اإيرادات من مبيعات ال�سيارات وقطع الغيار عند اإر�سال فاتورة العميل الذي يحق له حيازة تلك الب�ساعة. ب( 

يتم احت�ساب اإيرادات من خدمات ال�سيانة والإ�سالح عندما يتم تقدمي تلك اخلدمة. ج(  يتم احت�ساب الإيرادات من مطالبات ال�سمان 

عندما تقدم تلك اخلدمات للعمالء �سمن �سروط ال�سمان املن�سو�ش عليها.

الر�صوم  والعمولت 
تدرج اإيرادات الر�سوم والعمولت وامل�ساريف التي هي جزء ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي على املوجودات اأو املطلوبات املالية يف 

قيا�ش معدل الفائدة الفعلي. 

يتم احت�ساب ر�سوم وعمولت اأخرى– مبا يف ذلك ر�سوم اإدارة القرو�ش ر�سوم اإدارة خدمات احل�ساب - عندما يتم تنفيذ اخلدمات 

ذات ال�سلة.

يتم احت�ساب اإيراد عمولة التاأمني عند اإ�سدار البولي�سة وعندما ي�ستحق العميل بولي�سة التاأمني.

3.   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
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بيع الأرا�صي
يتم احت�ساب اإيراد بيع خمزون الأرا�سي عندما يحق للزبون ان ميتلك بحوزته الأر�ش وعادة يكون بعد نقل ملكية الأر�ش اإليه.

  دخل الإيجار
يحت�سب دخل الإيجار املتح�سل من العقارات ال�ستثمارية كاإيراد بطريقة الق�سط الثابت ح�سب فرتة عقد الإيجار.

ج(   معامالت واأر�صدة العمالت الأجنبية
تدون املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالدينار البحريني وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ اإجراء املعاملة. حتول املوجودات 

واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية يف تاريخ بيان املركز املايل اإىل الدينار البحريني ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف ذلك التاريخ.الأرباح 

واخل�سائر من فرق �سرف العمالت هي الفرق بني التكلفة املطفاأة بالعملة الأ�سا�سية كما يف بداية ال�سنة بعد تعديلها باأ�سعار الفائدة 

 الفعلية واملدفوعات خالل ال�سنة وبني التكلفة املطفاأة بالعملة الأجنبية بعد حتويلها باأ�سعار �سرف الفائدة كما يف نهاية ال�سنة.

العملة املحلية  العادلة اىل  يتم حتويل املوجودات واملطلوبات الغري مالية املقيمة بالعمالت الأجنبية والتي ت احت�ساب قيمتها 

التاريخية بالعمالت  بالتكلفة  العادلة.البنود الغري مالية املقيمة  القيمة  تاريخ احت�ساب  ال�سائدة يف  التحويل  ا�سعار  با�ستخدام 

الأجنبية يتم حتويلها با�ستخدام ا�سعار ال�سرف يف تاريخ املعاملة. يتم احت�ساب فروق اعادة حتويل العملة الجنبية يف بيان 

الدخل اأو اخل�سارة.

د(  الموجودات والمطلوبات المالية

الحت�صاب
مدينة  جتارية  وذمم  الزبائن  و�سلفيات  وقرو�ش  البنوك  لدى  الأر�سدة  من   رئي�سية  ب�سورة  للمجموعة  املالية  الأدوات  تتكون 

واأخرى والأدوات املالية امل�ستقة وال�سحوبات على املك�سوف وذمم دائنة واأخرى و�سندات الدين والقرو�ش لأجل. ت�سجل القرو�ش 

وال�سلفيات مبدئيًا وفقًا لتاريخ اإ�سدارها. كما ت�سجل املوجودات واملطلوبات املالية الأخرى مبدئيًا عندما تكون املجموعة طرفًا 

تعاقديًا يف الأدوات املالية.

 

الت�صنيف
املالية  املطلوبات  قيا�ش  يتم  املطفاأة.  بالتكلفة  قيا�سها  ال�سلفيات‹ ويتم  ›القرو�ش  املالية  بت�سنيف موجوداتها  املجموعة  تقوم 

اأنها بالقيمة العادلة من خالل  للمجموعة بالتكلفة املطفاأة با�ستثناء امل�ستقات التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة وت�سنف على 

الربح اأو اخل�سارة.

اإلغاء الحت�صاب
اأو  املالية  املوجودات  النقدية من  التدفقات  ا�ستالم  ينتهي حق  املالية من قبل املجموعة عندما  املوجودات  اإلغاء احت�ساب  يتم 

عندما تقوم املجموعة بنقل جميع خماطر وعوائد امللكية ب�سكل جوهري. يتم اإلغاء احت�ساب املطلوبات املالية من قبل املجموعة 

عند اأداء التزاماتها التعاقدية اأو اإلغائها اأو انتهائها.

املقا�صة
القيام  اأو تعتزم  تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية باملركز املايل عندما يكون للمجموعة احلق القانوين ملعادلة املبالغ 

ب�سداد ال�سايف اأو ت�سييل املوجودات و�سداد اللتزامات يف اآن واحد.
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قيا�س التكلفة املطفاأة
حتت�سب التكلفة املطفاأة للموجودات واملطلوبات املالية بقيمتها املبدئية ناق�سًا املدفوعات )من اأ�سل املبلغ( زائدًا اأو ناق�سًا الإطفاء املرتاكم 

با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ي�سمل ح�ساب التكلفة املطفاأة جميع الر�سوم املدفوعة اأو امل�ستلمة بني اأطراف العقد والتي ت�سكل جزءا ل 

يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي.

حتديد وقيا�س النخفا�س يف القيمة
تقوم املجموعة يف تاريخ كل مركز مايل بعمل تقييم وب�سورة دورية خالل ال�سنة لتحديد وجود دليل مو�سوعي على اأن املوجودات املالية امل�سجلة 

بالقيمة املطفاأة خالل بيان الدخل انخف�ست قيمها. تعترب املوجودات املالية منخف�سة القيمة عندما يكون هناك دليل مو�سوعي يحدد اخل�سارة 

بعد الت�سجيل املبدئي لالأ�سل واأن اخل�سارة لها تاأثري على التدفق النقدي امل�ستقبلي لال�سل وميكن تقديرها بدقة. 

هـ(  القرو�س وال�صلفيات للزبائن
الت�صنيف

القرو�ش وال�سلفيات للزبائن هي عبارة عن موجودات مالية غري م�ستقة ذات مدفوعات ثابتة اأو قابلة للتحديد ول يتم ت�سعريها يف �سوق ن�سط ول 

تعتزم ال�سركة بيعها يف الوقت احلا�سر اأو يف فرتة قريبة. وحتت�سب القرو�ش وال�سلفيات مبدئيًا بالقيمة العادلة م�سافا اإليها تكاليف املعامالت 

املبا�سرة، ومن ثم على اأ�سا�ش التكلفة املطفاأة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي مطروحا منها خم�س�ش انخفا�ش القيمة.

الحت�صاب
حتت�سب القرو�ش وال�سلفيات عندما يقدم النقد للعمالء املقرت�سني.

انخفا�س القيمة
تعترب  املجموعة  القرو�ش وال�سلفيات بانها منخف�سة القيمة عند وجود دليل مو�سوعي على ان اخل�سارة حدثت منذ العرتاف املبدئي وهذه 

اخل�سارة اأثرت على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الأ�سل. ت�سمل الدلئل املو�سوعية على انخفا�ش قيمة القرو�ش وال�سلفيات الإع�سار 

املايل للمقرت�ش، التاأخري والتقاع�ش عن ال�سداد، اإعادة جدولة القر�ش ووجود موؤ�سرات على اإفال�ش املقرت�ش.

تقوم املجموعة بعمل تقييم يثبت وجود دليل مو�سوعي لنخفا�ش قيمة القرو�ش ب�سكل فردي اأو ب�سكل جماعي. يتم تقييم جميع القرو�ش 

وال�سلفيات لالنخفا�ش املحدد يف القيمة. القرو�ش ال�سلفيات التي مل تنخف�ش قيمتها ب�سكل حمدد يتم  عمل تقييم جماعي لالنخفا�ش يف القيمه 

التي مل يتم التعرف عليها.

يتم تقييم القرو�ش وال�سلف  الفردية غري الهامة ب�سكل جماعي لنخفا�ش القيمة من خالل جتميع القرو�ش وال�سلف ذات خ�سائ�ش خماطر 

الإئتمان املماثلة مع بع�سها البع�ش.

لأغرا�ش التقييم اجلماعي لنخفا�ش القيمة، ت�ستعمل املجموعة مناذج من الجتاهات التاريخية ي�ستمل على احتماليات التخلف عن ال�سداد 

وتوقيت ال�سرتدادات ومبلغ اخل�سارة املتكبدة، مبا يتوائم وتقديرات الإدارة باأن الظروف القت�سادية الراهنة لالئتمان من احتمال اأن تكون اأكرب 

اأو اأقل من التي اقرتحتها تلك النماذج التاريخية. يتم بانتظام قيا�ش معدلت التخلف عن ال�سداد ، ومعدلت فقدان وتوقيت حت�سيل  املبالغ يف 

امل�ستقبل مقابل النتائج الفعلية للتاأكد من جدواها.

يتم قيا�ش خ�سائر انخفا�ش قيمة القرو�ش وال�سلفيات على اأنه الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية 

امل�ستقبلية املقدرة املخ�سومة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي الأ�سلي لكل اأ�سل. وحتت�سب خ�سائر انخفا�ش القيمة يف بيان الربح اأو اخل�سارة 

حيث تظهر كمخ�س�ش للقرو�ش وال�سلفيات. 

يتم اإعدام القرو�ش عندما ل يكون هناك اأي احتمال واقعي لتح�سيلها يف مقابل خم�س�ش انخفا�ش القيمة للقرو�ش. ويف حال تناق�ش مبلغ 

خ�سارة انخفا�ش القيمة يف وقت لحق، وهذا التناق�ش يتعلق ب�سورة مو�سوعية بحدث ائتماين وقع بعد اإثبات خ�سارة انخفا�ش القيمة ، يتم 

ا�سرتجاع خ�سارة انخفا�ش القيمة احلا�سلة بتعديل ح�ساب النخفا�ش. ويتم احت�ساب مبلغ ال�سرتجاع يف بيان الدخل اأو اخل�سارة.

3.   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
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و(  الذمم التجارية  المدينة
يتم احت�ساب الذمم التجارية ب�سورة اأولية بالقيمة العادلة، وثم تقا�ش بالقيمة املطفاأة، خم�سوما منها خم�س�ش انخفا�ش القيمة. يتم 

احت�ساب خم�س�ش انخفا�ش قيمة الأر�سدة امل�سكوك يف حت�سيلها بعد مراجعة كل ر�سيد على حده. 

ز(  المخزون
قيم خمزون ال�سيارات ب�سعر التكلفة او بالقيمة املمكن ا�سرتدادها اأيهما اقل، وقد ت حتديد تكلفة قطع الغيار مبوجب طريقة املتو�سط 

املوزون، وبالن�سبة لل�سيارات ت مبوجب اأ�س�ش حمددة. ت�ستمل التكلفة  على �سعر ال�سراء واأجور ال�سحن ور�سوم اجلمارك واأية م�ساريف 

اأخرى مرتبطة بال�سراء حتى و�سول املخزون للموقع والو�سع احلايل. يظهر املخزون من الأرا�سي املحتفظ بها بالتكلفة اأو القيمة املمكن 

ا�سرتدادها، اأيهما اأقل.

ح(  عقارات ومعدات  
الحت�صاب :

تظهر العقارات واملعدات بالتكلفة مطروحًا منها ال�ستهالك املرتاكم واأي خ�سارة ناجتة عن انخفا�ش قيمة املوجودات.تتم مراجعة 

القيمة الباقية للموجودات وعمرها الفرتا�سي يف تاريخ املركز املايل ويتم تعديلها اإذا تطلب ذلك. يتم تعديل القيمة الدفرتية ايل 

القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد اإذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات اأكرب من قيمتها القابلة لال�سرتداد املقدرة.

ال�صتهالك :
يحت�سب ال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت ح�سب العمر الفرتا�سي لكل اأ�سل . ل يتم احت�ساب ا�ستهالك على الأر�ش. العمر الإفرتا�سي 

املتوقع لال�سول فهو ما يلي :

15 - 20 �سنة  املباين 

3 - 6 �سنوات الأثاث والرتكيبات واملعدات  

4 �سنوات ال�سيارات 

عقارات ا�ستثمارية ط( 
ال�ستثمار العقاري عبارة عن عقارات حتتفظ بها ال�سركة اإما للح�سول دخل اإيجاري متكرر اأو لزيادة راأ�ش املال اأو الإثنني معًا على حد 

�سواء، ول يتم عر�سها للبيع يف اإطار الن�ساط التجاري العتيادي لل�سركة. ول يتم ا�ستخدامها يف انتاج اأو توريد ال�سلع اأو اخلدمات اأو 

لأغرا�ش اإدارية. يتم قيا�ش ال�ستثمارات العقارية ب�سعر التكلفة ناق�سا ال�ستهالك.

ال�صتهالك 
يتم حتميل ا�ستهالك العقارات  ال�ستثمارية يف بيان الدخل اأو اخل�سارة على اأ�سا�ش الق�سط الثابت على مدى العمر الفرتا�سي للعقار. 

ول يتم احت�ساب ال�ستهالك على الأرا�سي. العمر الفرتا�سي للعقارات ال�ستثمارية  كما يلي:

20 �سنة  املباين 

4 �سنوات الأثاث والرتكيبات واملعدات  

ي(  تكاليف القترا�س
يتم ر�سملة تكاليف الإقرا�ش املرتبطة مبا�سرة ب�سراء اأو بناء اأو تاأ�سي�ش اأ�سل موؤهل. يتم احت�ساب تكاليف القرتا�ش الأخرى يف بيان 

الدخل اأو اخل�سارة يف ال�سنة التي تن�ساأ فيها. 

ك(  اأرباح الأ�صهم
حتت�سب اأرباح الأ�سهم، والتخ�سي�سات الأخرى �سمن املطلوبات يف الفرتة التي يتم فيها املوافقة عليها من قبل امل�ساهمني. كما حتت�سب 

مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة يف بيان الدخل بطريقة ال�ستحقاق بعد احل�سول على موافقة امل�ساهمني.(
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3.   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

ل( الحتياطي القانوني وعالوة الإ�صدار
طبقا لأحكام النظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم ووفقا لأحكام  قانون ال�سركات التجارية البحريني ل�سنة 2001، يتم ا�ستقطاع حد اأدنى 10% من 

�سايف الأرباح وحتويله اإىل الحتياطي القانوين حتى يبلغ هذا الحتياطي 50 % من راأ�ش املال )وت�ستثنى من ذلك عالوة الإ�سدار(. اإن هذا 

الحتياطي غري قابل للتوزيع اإل يف حالت خا�سة ن�ش عليها القانون.

 وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية البحريني ل�سنة 2001، ت اإ�سافة �سايف عالوة الإ�سدار البالغة 4.282 دينار بحريني املح�سلة من 

الكتتاب العام يف عام 1993ومبلغ 21.010 األف دينار بحريني ك�سايف امل�سروفات املح�سلة من طرح اأ�سهم حقوق اأف�سلية التي ت طرحها 

يف اأكتوبر 2009 اإىل الحتياطي القانوين.

م(  الحتياطي العام 
طبقًا لأحكام النظام ال�سا�سي لل�سركة ومقرتحات جمل�ش الإدارة يتم حتويل مبالغ حمددة اإىل الحتياطي العام. ل توجد اأي قيود حتد من 

توزيع الحتياطي العام. تتم التخ�سي�سات بعد موافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.

ن(  احتياطي التبرعات 
بناء على تو�سية جمل�ش الإدارة، يتم حتويل مبلغ من اأرباح ال�سنة اإىل هذا الحتياطي، والذي ميثل املبلغ غري امللتزم به و خم�س�ش التربعات 

والأعمال اخلريية بعد موافقة امل�ساهمني.

�س(  راأ�س المال
الأ�صهم العادية 

وت�سنف الأ�سهم العادية كحقوق ملكية. يتم احت�ساب التكاليف الإ�سافية املرتبطة ب�سكل مبا�سر باإ�سدار الأ�سهم العادية كا�ستقطاع من 

حقوق امللكية.

اأ�صهم خزينة
يتم تخفي�ش حقوق امللكية بتكلفة اأ�سهم ال�سركة املعاد �سرائها وامل�ساريف املتعلقة بها وتظهر كاأ�سهم م�سرتدة حتى يتم اإلغاوؤها. ويف حالة 

بيعها اأو اإعادة اإ�سدارها لحقًا يتم احت�ساب الأرباح اأو اخل�سائر �سمن حقوق امللكية.

ع(  تحوط التدفقات النقدية
الأدوات املالية امل�ستقة هي عقود ت�ستق قيمتها من واحدة اأو اأكرث من الأدوات املالية اأو املوؤ�سر وت�ستمل على عقود فرق العمالت والعقود لآجلة 

وعقود مبادلة معدلت الفائدة وعقود تغطية العمالت الأجنبية. يتم بداية احت�ساب جميع امل�ستقات على اأ�سا�ش التكلفة وهي القيمة لعادلة يف 

تاريخ اإبرام العقود ومن ثم يتم اإعادة قيا�سها مبوجب القيم العادلة. يتم احت�ساب التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية مل�ستقة املعينة 

كاأداة مالية لتغطية التذبذبات يف التدفقات النقدية والفعالة بالن�سبة للمخاطر املحيطة بذلك يف بيان الدخل ال�سامل الآخر  يعر�ش يف 

احتياطي التغطية يف حقوق امل�ساهمني كبند منف�سل. يتم احت�ساب الأرباح واخل�سائر غري املحققة يف بيان الدخل ال�سامل الآخر  موجودات 

اأخرى اأو مطلوبات اأخرى يف بيان املركز املايل.  يتم حذف اجلزء الفعلي من الربح اأو اخل�سارة لالأدوات امل�ستقة املحت�سبة من  لدخل ال�سامل 

الآخر وي�سمن يف الربح اأواخل�سارة يف نف�ش الفرتة حيث اأن التدفقات النقدية املغطاة توؤثر على الربح واخل�سارة يف بيان  لدخل ال�سامل 

الآخر كبند حتوط. ملعامالت التحوط غري املوؤهلة ملحا�سبة التحوط، فاإن اأي مكا�سب اأو خ�سائر ناجتة عن تغريات يف القيمة  لعادلة لأداة 

التحوط ترحل مبا�سرة اإىل بيان الربح اأو اخل�سارة. 
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عندما ل ت�ستويف اأداة التحوط �سروط حما�سبة التحوط اأو عند النتهاء اأو البيع اأو الإنهاء اأو التنفيذ اأو تبدل التعيني وعندها تتوقف 

حما�سبة التحوط. تبقى الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة يف بيان الدخل ال�سامل الآخر واملعرو�ش يف احتياطي التحوط �سمن احلقوق حتى 

توؤثر ال�سفقة املتوقعة على الأرباح واخل�سارة. يتم حتويل املبلغ املحت�سب على تغطية املوجود غري املايل يف بيان الدخل ال�سامل الآخر 

للقيمة الدفرتية للموجود عند احت�ساب املوجود. 

يتم احت�ساب مبلغ الربح اأواخل�سارة املدرك يف بيان الدخل ال�سامل مبا�سرة يف الربح واخل�سارة عند توقع عدم ح�سول ال�سفقة. يف 

احلالت الأخرى يتم حتويل املبالغ املحت�سبة يف بيان الدخل ال�سامل يف الربح واخل�سارة يف نف�ش الفرتة التي يوؤثر فيها البند املغطى على 

الربح واخل�سارة.

ف(  انخفا�س القيمة للموجودات غير المالية 
تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات املالية )اإي�ساح رقم 3هـ( يف نهاية كل عام لتحديد دلئل انخفا�ش القيمة والتي اإن وجدت يتحدد 

مبوجبها تقدير قيمة املوجودات. وحتت�سب خ�سائر انخفا�ش القيمة اإذا فاقت القيمة الدفرتية لأي اأ�سل من الأ�سول قيمتها التقديرية 

الناجتة عن حتديد النخفا�ش، وت�سجل هذه اخل�سائر يف بيان الربح اأو اخل�سارة.

�س(  تكاليف المنافع التاأمينية 
ان حقوق التقاعد واحلقوق الجتماعية الأخرى اخلا�سة باملوظفني البحرينيني يتم تغطيتها ح�سب اأنظمة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي والتي 

يتم مبوجبها حت�سيل ا�سرتاكات �سهرية من ال�سركة والعاملني على اأ�سا�ش ن�سبة مئوية ثابتة من الرواتب. ا�سرتاك املجموعة يف هذه اخلطة، 

متثل خطة معينة خا�سعة للمعيار املحا�سبي الدويل )19( -  حقوق املوظفني وت�سجل هذه ال�سرتاكات على بيان الدخل عند ا�ستحقاقها.

ي�ستحق املوظفون  الأجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة املدة مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لن�سو�ش قانون العمل البحريني على اأ�سا�ش مدة 

اخلدمة والرواتب والعالوات الأخرى. ويتم احت�ساب خم�س�ش لهذه اللتزامات واحت�سابها على افرتا�ش اإنهاء خدمات جميع املوظفني بتاريخ 

املركز املايل. وميثل خم�س�ش ال�ستحقاقات خطة ا�ستحقاق معينة خا�سعة للمعيار املحا�سبي الدويل )19( -  حقوق املوظفني.

خطة توفير الموظفين ق( 
يتوفر لدى ال�سركة برنامج توفري اختياري للموظفني والذي من خالله ي�ساهم املوظفون وال�سركة بن�سبة �سهرية ثابتة من مرتبات املوظفني.  

ت احت�ساب معدل 3%  فائدة �سنوية حاليا على املبلغ الرتاكمي لالإدخار. يف حالة ال�ستبعاد او التقاعد اأو الوفاة، ي�ستحق املوظف امل�ساهمة  

الكاملة له / لها وح�سة م�ساهمة املجموعة وجميع الفوائد املكت�سبة على اأ�سا�ش �سنوات اخلدمة.

ر(   القرو�س لأجل وال�صندات ال�صادرة
يتم ت�سجيل القرو�ش لأجل وال�سندات ذات الفوائد بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف ال�سفقة وتقا�ش لحقًا بالقيمة املطفاأة با�ستخدام معدل 

الفائدة الفعلي.

�س(  النقد وما في حكمه 
يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�سندوق واأر�سدة غري مقيدة والودائع لدى البنوك التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من 

تاريخ ال�ستحواذ، والتي تخ�سع ملخاطر التغريات الغري جوهرية يف القيمة العادلة. لغر�ش بيان التدفقات النقدية املوحد، يتم عر�ش النقد 

وما يف حكمه ك�سايف من النقد املقيد وال�سحب على املك�سوف.

ت(  العائد لكل �صهم
تقدم املجموعة معلومات عن الربح الأ�سا�سي حلاملي الأ�سهم العادية، ويحت�سب ح�سة ال�سهم من الأرباح الأ�سا�سية بتق�سيم �سايف الربح 

اأو اخل�سارة للفرتة العائد اإيل حملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم علي املعدل املوزون لعدد الأ�سهم العادية املتداولة خالل ال�سنة.يتم حتديد 

العائد املخف�ش على ال�سهم بتعديل الربح اأو اخل�سارة املرتتبة على امل�ساهم العتيادي واملتو�سط املوزون لعدد اأ�سهم امل�سدرة والتي من 

املحتمل اأن توؤدي اإىل تخفي�ش العائد على ال�سهم.
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ث(   المعلومات القطاعية الت�صغيلية
القطاع الت�سغيلي هو جزء من املجموعة ويقوم بامل�ساركة يف اأن�سطة جتارية والتي قد يدر اإيرادات اأويتكبد م�سروفات وتت�سمن تلك الإيرادات 

وامل�سروفات العمليات التي تتم مع اأي قطاع اآخر يف املجموعة. يتم مراجعة جميع النتائج الت�سغيلية للقطاعات وب�سكل منتظم من قبل 

الرئي�ش التنفيذي لتخاذ قرارات ب�ساأن تخ�سي�ش املوارد وتقييم اأدائها للتي لها معلومات مالية منف�سلة.

خ( مخ�ص�صات
يتم اإثبات املخ�س�سات اإذا كان على املجموعة اأي التزام حايل )قانوين اأو متوقع( واأنه من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية خارجية ل�سداد 

تلك اللتزامات.

4.  إدارة المخاطر المالية
اأ.  المقدمة ونظرة عامة

تتعر�ش املجموعة للمخاطر نتيجة ا�ستخدام الأدوات املالية الآتية:

خماطرالئتمان  •

 خماطر ال�سيولة  •

خماطر ال�سوق  •

خماطر الت�سغيل •

يعر�ش هذا اجلزء للمخاطر التي تتعر�ش لها املجموعة امل�سار اإليها اأعاله، اإ�سافة اإىل الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات التي تتخذها 

املجموعة لقيا�ش واإدارة املخاطر.

 

اإطار اإدارة املخاطر
و�سعت �سيا�سات اإدارة املخاطر باملجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجه املجموعة،  ذلك لو�سع ال�سوابط والأطر العامة املنا�سبة 

لل�سيطرة عليها والتقيد بالأنظمة املقررة. اإن �سيا�سات واأنظمة اإدارة املخاطر تتم مراجعتها ب�سكل دوري بحيث تتما�سى مع ما يطراأ من 

تغيريات يف اأو�ساع ال�سوق وال�سلع واخلدمات املعرو�سة. 

وتتوىل جلنة التدقيق باملجموعة الإ�سراف على عملية متابعة اللتزام ب�سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر ومراجعة كفاية اإطار اإدارة 

املخاطر. وتقوم دائرة التدقيق الداخلي مب�ساعدة جلنة التدقيق التابعة ملجل�ش الإدارة يف القيام بوظائفها املوكلة اإليها. 

ب.   مخاطر الئتمان
خماطر الئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية للمجموعة التي تن�ساأ من عدم مقدرة اأحد العمالء اأو اأحد اأطراف الأدوات املالية على الوفاء 

بالتزاماته التعاقدية.تتعر�ش املجموعة ملخاطر الئتمان يف النقد وما يف حكمه والقرو�ش وال�سلفيات والذمم التجارية املدينة وغريها من 

الأ�سول. خماطر الئتمان الق�سوى هي القيمة الدفرتية للموجودات.

اإدارة خماطرالئتمان
اإطار اإدارة  خماطرالئتمان للمجموعة يت�سمن الآتي :

و�سع هيكل لل�سالحيات وحدود للم�سادقة على و جتديد الت�سهيالت الئتمانية؛ •

مراجعة وتقييم تعر�سات خماطر الئتمان وفقا لهيكل ال�سالحيات و احلدود قبل ان تتم امل�سادقة   على الت�سهيالت املعطاة  •

للزبائن. اإن جتديد ومراجعة الت�سهيالت خا�سعة لإجراءات املراجعة ذاتها؛

تنويع اأن�سطة الإقرا�ش؛ •

مراجعة مدى اللتزام امل�ستمر بحدود التعر�ش للمخاطر املتعلقة بالطراف ومراجعة احلدود وفقا ل�سرتاتيجية ادارة املخاطر  •

و تقلبات ال�سوق.

3.   السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
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متنح كافة القرو�ش وال�سلفيات لالأفراد وال�سركات على امل�ستوى املحلي. وتدار خماطر الئتمان على هذه القرو�ش وال�سلفيات بفاعلية 

وتراقب ب�سرامة وفقًا ل�سيا�سات واإجراءات ائتمانية حمددة بعناية. ويتم تقييم اجلدارة الئتمانية لكل مقرت�ش قبل اإقرار الت�سهيالت 

واإجراء مراجعة �ساملة لكل املعلومات والتي تت�سمن تقرير مركز الئتمان. كما اأن املجموعة ملزمة من قبل م�سرف البحرين املركزي 

بخ�سو�ش �سقف املقرت�ش الواحد. توجد هناك اأي�سًا اإجراءات ملراجعة الئتمان لتحديد تعر�سات املخاطر يف مرحلة مبكرة، والتي تتطلب 

مراقبة ومراجعة اأكرث تف�سياًل. كذلك توجد هناك اإجراءات منا�سبة للمتابعة وال�سرتداد )مبا يف ذلك اللجوء اإىل الإجراءات القانونية( 

ملراقبة خماطر ائتمان القرو�ش وال�سلفيات.

التعر�س اإلى خماطر الئتمان
املجموعة غري معر�سة لأي تركيز جوهري ملخاطر الئتمان الناجتة عن التعر�سات للمخاطر من قبل مدين واحد اأو مدينني يحملون 

املوا�سفات نف�سها كقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم اأن تتاأثر بالتغيري يف القت�ساد اأو العوامل الأخرى. تقوم دائرة التدقيق الداخلي باإجراء 

تدقيق دوري للوحدات التجارية وعمليات املجموعة الئتمانية.

وتقي�ش املجموعة تعر�سها ملخاطر الئتمان بالرجوع اإىل القيمة الدفرتية الإجمالية للموجودات املالية ناق�سًا املبالغ العادلة والفائدة 

املعلقة وخ�سائر الإنخفا�ش يف القيمة، اإن وجدت. واإن احلد الأق�سى للتعر�ش ملخاطر ائتمان القرو�ش وال�سلفيات هي القيمة الدفرتية 

مطروحًا منها الإيرادات املوؤجلة وخم�س�ش الإنخفا�ش يف القيمة.

31 دي�سمرب  312012 دي�صمرب  2013

املخ�ص�س املحدد للقرو�س

2.3762.730املبلغ الإجمايل

)1.126()1.092(خم�س�ش النخفا�ش يف القيمة

1٫2841.604�صايف املبلغ

املخ�ص�س الإجمايل للقرو�س

154.275131.440غري متاأخرة وغري منخف�سة القيمة

22.37321.043متاأخرة وغري منخف�سة القيمة

)3.544()3.637(خم�س�ش النخفا�ش يف القيمة

173٫011148.939�صايف املبالغ

174٫295150.543�صايف القرو�س وال�صلفيات للعمالء 

خم�ص�س الإنخفا�س يف القيمة املحدد
تقوم املجموعة بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل مو�سوعي لنخفا�ش قيمة القرو�ش وال�سلفيات بتاريخ حمدد.

خم�ص�س الإنخفا�س يف القيمة الإجمايل
يتم احت�ساب خم�س�ش خ�سائر القرو�ش اجلماعية للمجموعات من الأ�سول املتجان�سة التي مل تقيم لالإنخفا�ش يف قيمتها اأو ت تقييمها 

ب�سكل فردي ووجد اأنها غري منخف�سة القيمة؛ هذا فيما يتعلق باخل�سائر التي ت تكبدها ولكن مل يتم حتديدها.

ت�سمل القرو�ش وال�سلفيات املنخف�سة القيمة تلك القرو�ش وال�سلفيات التي ت ا�ستحقاق املدفوعات الرئي�سية والفائدة التعاقدية لها ولكن 

املجموعة تعتقد بان النخفا�ش يف القيمة غري مالئم على اأ�سا�ش م�ستوى ال�سمانات والرهونات املتاحة و / اأو اأن املجموعة يف طور عملية 

حت�سيل املبالغ امل�ستحقة لها. 
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يو�سح اجلدول اأدناه تفا�سيل القرو�ش وال�سلفيات التي م�سى ا�ستحقاقها ح�سب فرتات التاأخري التالية:

ال�سركاتالتجزئة

املجموع

2013

املجموع

2012

4.3954374٫8323.731من يوم اإىل 30 يومًا 

5.5151.0336٫5485.746من 31 اإىل 60 يومًا 

6.3844436٫8277.262من 61 اإىل 90 يومًا 

2.7202122٫9323.053من 91 يوما اىل �سنة

1.4563991٫8551.616من �سنة ايل 3 �سنوات

564590-564اأكرت من 3 �سنوات

يف 31 دي�سمرب 2013، بلغت القرو�ش وال�سلفيات املتعرثة 5.351 دينار بحريني )2012: 5.259 دينار بحريني(. وح�سب تعليمات م�سرف 

البحرين املركزي ل يتم احت�ساب الفوائد على القرو�ش وال�سلفيات املتعرثة ويتم عك�ش هذه  القرو�ش وال�سلفيات من الدخل وي�سجل على 

اأ�سا�ش ال�ستالم النقدي. ولي�ش لهذه ال�سيا�سة اأي تاأثري جوهري على �سايف ربح املجموعة.

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 بلغ اإجمايل متو�سط التعر�ش ملخاطر الإئتمان يف النقد والأر�سدة لدى البنوك 2.542 

بحريني  دينار   5.738 والأخرى  املدينة  التجارية  والذمم  بحريني  دينار   167.154 للعمالء  وال�سلفيات  والقرو�ش  بحريني  دينار 

وحدود الأئتمان غري امل�ستخدمة  7.133.

 ت احت�ساب هذه املبالغ بناءًا على متو�سط نتائج اآخر اأربعة اأرباع.

القرو�س وال�صلفيات املنخف�صة القيمة
القرو�ش وال�سلفيات هي املوجودات املالية التي حتددها املجموعة باأنها غري قادرة على حت�سيل كل مبلغ القر�ش الرئي�سي والفوائد 

وفقا لل�سروط التعاقدية للعقود.

ان تعر�ش ال�سركة ملخاطر الئتمان الناجتة من القرو�ش والذمم التجارية املدينة لن�ساط املركبات تتاأثر ب�سكل رئي�سي باخل�سائ�ش الفردية 

لكل عميل. القرو�ش التي تتجاوز 90 يوما تعترب قرو�ش متعرثة.

قامت ال�سركة بو�سع �سيا�سات واإجراءات تقوم من خاللها بتحليل الثقة الئتمانية لكل زبون ب�سكل فردي. اإن الذمم التجارية املدينة املتاأخرة، 

كما يف نهاية العام بلغت 759 دينار بحريني )2012 : 783 دينار بحريني( والتي كان يف مقابلها  359 دينار )2012: 380 دينار بحريني( 

كمخ�س�ش اإجمايل. اإىل حد ما جميع الذمم التجارية املدينة متاأخرة اأقل من �سنة واحدة.

قرو�ض ب�سروط اإعادة التفاو�ض و�سيا�سة ت�سامح املجموعة 
قرو�ش ب�سروط اإعادة التفاو�ش هي القرو�ش التي ت اإعادة هيكلتها نظرا لتدهور الو�سع املايل للمقرت�ش، حيث حققت املجموعة تنازلت 

من خالل املوافقة على ال�سروط والأحكام التي هي اأكرث مالءمة للمقرت�ش من املجموعة من تلك التي قدمت يف البداية. املجموعة تنفذ 

�سيا�سة الت�سامح من اأجل حتقيق اأكرب فر�ش للتح�سيل وتقليل خماطر التخلف عن ال�سداد. حتت �سيا�سة الت�سامح للمجموعة، يتم منح 

الت�سامح على اأ�سا�ش انتقائي يف احلالة التي يكون فيها املدين حاليا مق�سرا عن �سداد الديون، اأو عندما يكون هناك خطر كبري من التق�سري 

يف �سداد الديون، وهناك اأدلة على اأن املدين بذل كل جهد معقول للدفع حتت ال�سروط التعاقدية الأ�سلية، ويتوقع لها اأن تكون قادرة على 

تلبية ال�سروط املعدلة.

ت�سمل ال�سروط املعدلة عادة متتديد فرتة ال�سداد ، وتغيري توقيت دفع الفائدة والتعديالت على �سروط عقود القر�ش. اإن قرو�ش التجزئة 

وال�سركات تخ�سع ل�سيا�سة الت�سامح. جلنة تدقيق املجموعة ت�ستعر�ش بانتظام تقارير عن اأن�سطة الت�سامح. خالل ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2013 ت اعادة هيكلة قرو�ش و�سلفيات مببالغ 9.741 دينار بحريني )2012: 9.848 دينار بحريني( . اإن �سيا�سة املجموعة تتمثل 

يف متابعة حتقيق ال�سمانات على نحو منظم يف الوقت املنا�سب. املجموعة عموما ل ت�ستخدم ال�سمانات غري النقدية لعملياتها اخلا�سة.

�صيا�صة ال�صطب
تقوم املجموعة ب�سطب القرو�ش املمنوحة )واأية خم�س�سات خ�سائر لالنخفا�ش يف القيمة( عندما تكون غري قابلة للتح�سيل.

4.  إدارة المخاطر المالية  )يتبع(
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ال�صمان

لدى املجموعة �سمانات يف مقابل القرو�ش ويف �سكل ح�س�ش يف العقارات مع الحتفاظ بوثائق امللكية وامللكية امل�سرتكة لل�سيارات وا�سافة 

اىل ذلك ال�سيكات املوؤجلة و�سمانات �سخ�سية.  كما يف 31 دي�سمرب 2013، كان لدى املجموعة قرو�ش تبلغ  138.317 دينار بحريني )2012: 

122.719 دينار بحريني( مدعمة ب�سمانات تغطي قيمة القر�ش بالكامل وقرو�ش تبلغ  7.883 دينار بحريني )2012: 6.998 دينار 

بحريني( مدعمة ب�سمانات تغطي قيمة القر�ش جزئيًا اأو مببلغ �سمانات وقدره 7.278 دينار بحريني )2012: 6.460 دينار بحريني(. 

كايف  فردي  ب�سكل  القيمة  يف  املنخف�سة  القرو�ش  مقابل  يف  املوجودة  الأخرى  والتعزيزات  لل�سمانات  العادلة  القيمة  الإدارة  تقدر 

وبحد معقول لتغطية قيمة القر�ش يف تاريخ املركز املايل. كما تراقب املجموعة متركز خماطر الئتمان ح�سب نوع املنتج. كما يف 31 

دي�سمرب عام 2013، ح�سلت املجموعة على اأ�سول مببلغ 542 دينار بحريني عن طريق ال�ستحواذ على �سمانات حمتفظ بها ك�سمان 

مقابل القرو�ش وال�سلفيات.

متركز خماطر الئتمان
متنح كافة القرو�ش ملقرت�سني مقيمني يف مملكة البحرين، ومتركز خماطر الئتمان للقرو�ش يف تاريخ اإعداد املركز املايل  بلغت 

87% قرو�ش �سخ�سية و13% لل�سركات  ومتثل ال�سركات اأغلب الذمم املدينة.

خماطر الت�صوية 
من املمكن اأن تتعر�ش اأن�سطة ال�سركة للخطر عند ت�سوية ال�سفقات واملعامالت. حيث اأن خطر الت�سوية هو عبارة عن خطر اخل�سارة ناجت 

عن تخلف الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته لت�سليم املال وال�سندات اأو موجودات اأخرى كما ت التفاق عليه.

خماطر الئتمان املتعلقة بامل�صتقات
خماطر الئتمان املتعلقة مب�ستقات الأدوات املالية تنتج عن احتمال تخلف اأحد الأطراف عن التزاماته التعاقدية حمددة بالقيمة ال�سوقية 

الإيجابية لالأدوات يف �سالح املجموعة واملوجودة �سمن املوجودات الأخرى. وت�سمى القيمة ال�سوقية الإيجابية اأي�سًا )»قيمة ال�ستبدال«( 

حيث اأنها تقدر بالتكلفة لتبديل ال�سفقات مبعدل ال�سوق احلايل يف حالة عجز الطرف الآخر. علمًا باأن العقود امل�ستقة للمجموعة اأبرمت 

مع موؤ�س�سات مالية اأخرى.

خماطر الئتمان املتعلقة بالذمم املدينة
املجموعة هيكاًل  و�سعت  وقد  دفع م�ستحقاتها.  الأطراف عن  اأحد  تخلف  اإمكانية  تنتج عن  املدينة  بالذمم  املتعلقة  الئتمان  خماطر 

لل�سالحيات وحدودًا للم�سادقة على الت�سهيالت الئتمانية وجتديدها.

ج.   مخاطر ال�صيولة
خماطر ال�سيولة هي املخاطر وال�سعوبات التي قد تواجه املجموعة عند الوفاء باللتزامات املتعلقة باملطلوبات املالية  عند الت�سديد اأما 

بالنقد اأو باأ�سل مايل اآخر. ت�سمن اإدارة خماطر ال�سيولة توفر التمويل يف جميع الأوقات للوفاء مبتطلبات املجموعة.

اإدارة خماطر ال�صيولة
تهدف طريقة املجموعة يف اإدارة ال�سيولة اإىل التاأكد من توافر م�سادر التمويل و مراقبة ال�سيولة عن قرب للتاأكد من كفاية التمويل. تقوم 

ال�سركة ب�سكل م�ستمر مبراقبة مدى جتاوز ال�ستالمات التعاقدية الت�سديدات التعاقدية واملبالغ اجلديدة املدفوعة مقدمًا وارتباطها مع 

م�ستوى ال�سيولة.

ال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية امل�ستقبلية للموجودات واملطلوبات املالية ملخ�سة يف اجلدول اأدناه. ت عر�ش التدفقات التعاقدية غري 

املخ�سومة للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة الدفرتية ومعدل الفائدة ال�سائد يف تاريخ التقرير حتى تاريخ ا�ستحقاقها النهائي.
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القيمة الدفرتية2013 

اإجمايل التدفقات 

خالل �صنةالنقدية التعاقدية

�صنة اإىل

5 �صنوات

اأكرث من 5

�صنوات

املوجودات

--2.2882.2882.288النقد واأر�سدة لدى البنوك

174.295242.46971.232155.28415.953قرو�ش و�سلفيات للعمالء 

--4.8594.8594.859ذمم جتارية مدينة  

181٫442249٫61678٫379155٫28415٫953

املطلوبات

--494949�سحوبات على املك�سوف

--20.34020.34020.340 ذمم جتارية دائنة واأخرى

-95.678123.63339.63883.995قرو�ش لأجل

-19.78923.65436623.288�سندات دين

135٫856167٫67660٫393107٫283-

--7.2557.2557.255احلدود المتانية غري امل�ستخدمة

القيمة الدفرتية2012 

اإجمايل التدفقات 

خالل �سنةالنقدية التعاقدية

�سنة اإىل

5 �سنوات

اأكرث من 5

�سنوات

املوجودات

--1.9121.9121.912النقد واأر�سدة لدى البنوك

150.543213.24864.455132.42216.371قرو�ش و�سلفيات للعمالء 

--4.7534.7534.753ذمم جتارية مدينة  

157.208219.91371.120132.42216.371

املطلوبات

--781784784�سحوبات على املك�سوف

--13.65413.65413.654 ذمم جتارية دائنة واأخرى

--87.11388.51088.510قرو�ش لأجل

--6.6636.8686.868�سندات دين

108.211109.816109.816--

--8.5068.5068.506احلدود المتانية غري امل�ستخدمة

د.  مخاطر ال�صوق
خماطر ال�سوق هي خطر التغري يف اإيراد اأو قيمة الأدوات املالية للمجموعة نتيجة للتغري يف اأ�سعار ال�سوق كمعدل الفائدة.

اإدارة خماطر ال�صوق
تتم مراقبة خماطر ال�سوق ب�سورة دقيقة من قبل ق�سم اإدارة املخاطر واملالية وترفع تقارير اإىل جلنة الأ�سول واخل�سوم )الكو( وجمل�ش 

الإدارة.

4.  إدارة المخاطر المالية  )يتبع(
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خماطر معدل الفائدة
خماطر معدل الفائدة هو خطر تاأثر اإيرادات املجموعة نتيجة لتغري معدل الفائدة. تعر�سات املجموعة ملعدل الفائدة ناجتة من املوجودات 

واملطلوبات املعر�سة للفائدة مثل اأر�سدة لدى البنوك والقرو�ش و�سحوبات على املك�سوف وال�سندات والقرو�ش لأجل. يلخ�ش اجلدول التايل 

اأدناه توزيع الأدوات املالية على جمموعات معدل الفائدة :

املجموعبدون فوائدمعدل عائممعدل ثابتيف 31 دي�سمرب 

20132012201320122013201220132012

املوجودات

2.2881.9122.2881.912----النقد واأر�سدة لدى البنوك

114124174.295150.543--174.181150.419قرو�ش و�سلفيات للعمالء

4.8594.7534.8594.753----ذمم جتارية مدينة

174٫181150.419--7٫2616.789181٫442157.208

املطلوبات

49781--49781--�سحوبات على املك�سوف

20.34013.65420.34013.654----ذمم جتارية دائنة واأخرى

95.67887.113--95.67887.113--قرو�ش لأجل

19.7896.663---6.66319.789-�سندات دين

-6.663115٫51687.89420٫34013.654135٫856108.211

اإن معظم قرو�ش املجموعة ت�سدد مبوجب اأق�ساط حتمل معدل  فائدة ثابت )اإل اأن ال�سركة حتتفظ بحقها، وفقًا ل�سروط التفاقية مع 

العمالء، يف تعديل معدل الفائدة مبوجب اأخطار ي�سلم  للعميل قبل �سهر واحد( يف حني ان قرو�ش البنك حتمل معدلت فائدة عائمة. لإدارة 

هذه املخاطر قامت ال�سركة بالدخول يف عقود مبادلة اأ�سعار الفائدة وحتدد �سقف القرتا�ش ليتجنب تقلبات اأ�سعار الفائدة. بلغت خماطر  

معدل الفائدة املتعلقة بقرو�ش الأجل والتي ت تغطيتها كما يف 31 دي�سمرب 2013 مبلغًا وقدره 120 مليون دولر اأمريكي )45.2 مليون دينار 

بحريني( )2012: 120 مليون دولر اأمريكي، 45.2 مليون دينار بحريني( .يتم العرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة لعقود مبادلة اأ�سعار 

الفائدة يف بيان حقوق امللكية )�سفحة 31(. دخلت املجموعة يف مبادلت باأ�سعار اآجلة مببلع 30 مليون دولر اأمريكي )11.3دينار بحريني( 

لتغطية خماطر اأ�سعار الفائدة للفرتات القادمة. من املتوقع اأن حت�سل التدفقات النقدية املرتبطة مببادلة اأ�سعار الفائدة طوال فرتة �سنة 

اإىل 6 �سنوات من تاريخ املركز املايل. ل تدخل املجموعة يف الأدوات املالية امل�ستقة اإل لأغرا�ش احلماية القت�سادية.

اإن اجلزء غري املغطى من القرو�ش التي حتمل معدل فائدة عائم تكون عر�سة للتغري يف معدل الفائدة. اإن التغري يف معدل الفائدة العائم 

لالأداة املالية بواقع  100  نقطة �سوف يزيد / )ينق�ش( �سايف الأرباح بواقع 703  دينار بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2013.

خماطر �صعر العملة
خماطر العملة هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تغري معدل �سعر ال�سرف وتن�ساأ ب�سبب اأدوات مالية مقيمة بالعمالت الأجنبية.

لدى ال�سركة التعر�سات اجلوهرية التالية امل�سماة بالعمالت الأجنبية املتعلقة ب�سركتها التابعة املرتبطة بتجارة املركبات كما يف 31 دي�سمرب.

20132012

88-ين ياباين

5٫8016.534دولر اأمريكي

مبا اأن الدينار البحريني مرتبٌط ب�سكل فعلي مع الدولر الأمريكي فاإن خماطر �سعر العملة حتدث ب�سكل رئي�سي من الني الياباين.
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اإن 10% زيادة يف قوة الدينار البحريني مقابل الني الياباين كما يف 31 دي�سمرب 2012 قد توؤدي اإىل زيادة حقوق امللكية مببلغ 9 دينار بحريني 

خا�سعة لكل التغريات مع ثبات �سعر الفائدة. تتعر�ش املجموعة ملخاطر �سرف العملة على م�سرتياتها وقرو�سها بالني الياباين. ت�ستخدم 

املجموعة خيارات اأ�سعار ال�سرف خلف�ش خماطر �سعر ال�سرف على مطلوباتها ق�سرية الأجل امل�سجلة بالني الياباين.

هـ. مخاطر الت�صغيل
خماطر الت�سغيل هي خماطر اخل�سائر املبا�سرة وغري املبا�سرة الناجمة عن العديد من الأ�سباب املتعلقة بعمليات ال�سركة، واأفرادها 

والتكنولوجيا ومن العوامل اخلارجية غري الئتمان وال�سوق وال�سيولة مثل تلك الناجتة عن املتطلبات القانونية واملعايري املعرتف بها يف 

�سلوك ال�سركات. خماطر الت�سغيل تنتج عن كل عمليات املجموعة وتواجه من قبل كل ال�سركات التجارية. هدف املجموعة هو اإدارة 

خماطر ال�ستغيل ملوازنة جتنب اخل�سائر املالية والتلفيات و�سمعة املجموعة مع فعالية التكلفة وجتنب �سيا�سات الرقابة التي حتد من 

الإيداع. اأن�ساأت املجموعة اإطار من الأنظمة وال�سيا�سات لتحديد وتقييم و�سبط واإدارة املخاطر. ق�سم اإدارة املخاطر للمجموعة يوظف 

اأنظمة و�سيا�سات داخلية وا�سحة للتقليل من احتمال اأي خ�سائر ت�سغيلية. يتم احلد من اخلطر عن طريق التاأمني عندما يكون منا�سبًا.

و.    اإدارة راأ�س المال
اإن �سيا�سة املجموعة تتمثل يف املحافظة على قاعدة راأ�ش مال قوية من اأجل املحافظة على ثقة امل�ستثمرين والدائنني وال�سوق وتكون مالئمة 

للتطور امل�ستقبلي لعمليات املجموعة. ت اللتزام مبتطلبات م�سرف البحرين املركزي اخلا�سة مبالئمة راأ�ش املال على مدار ال�سنة. ويحدد 

ترخي�ش ال�سركات املالية التقليدية املمنوح من قبل م�سرف البحرين املركزي معدلت القرتا�ش مبقداره خم�ش مرات من راأ�ش مال 

ال�سركة والحتياطي )حقوق امل�ساهمني(، وهو كما يف    31 دي�سمرب 2013 مبعدل 1.46 )2012: 1.26(.

 

5.  تواريخ االستحقاق
ان خماطر ال�ستحقاق هي خماطر عدم قدرة املجموعة يف احل�سول على الأموال الالزمة املتوقعة ل�سداد التزاماتها املالية عند حلول 

اأجلها. خماطر ال�ستحقاق لالأ�سول واملطلوبات ل تفرق ب�سورة جوهرية عن تواريخ ال�ستحقاق. 

املجموع10  اإىل 20�صنوات5  اإىل 10�صنوات�صنة اإىل 5 �صنواتخالل �صنةيف 31 دي�سمرب

2013201220132012201320122013201220132012

              املوجودات

النقد واأر�سدة لدى 

2٫2881.912------2٫2881.912البنوك

قرو�ش و�سلفيات 

54٫22045.094100٫52787.33018٫65016.5568981.563174٫295150.543للعمالء 

4٫8594.753------4٫8594.753ذمم جتارية مدينة 

25٫25916.427------25٫25916.427املخزون

86٫62668.186100٫52787.33018٫65016.5568981.563206٫701173.635

املطلوبات

49781------49781�سحوبات على املك�سوف

20٫34013.654------20٫34013.654ذمم جتارية دائنة واأخرى

95٫67887.113-----17٫81887.11377٫860قرو�ش لأجل

19٫7896.663-----6.66319٫789-�سندات دين

38٫207108.21197٫649-----135٫856108.211

تكعف الإدارة على مراقبة ا�ستحقاقات القرو�ش ل�سمان توافر ال�سيولة الالزمة لتغطية قيمة اللتزامات املالية عند حلول اأجلها. 
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6. استخدام التقديرات واالجتهادات
يتطلب اإعداد البيانات املالية للمجموعة ح�سب املعايري الدولية  لإعداد التقارير املالية اأن ت�سع الإدارة بع�ش التقديرات و التوقعات والفر�سيات 

مما يوؤثر على عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وعلى املبالغ املبينة يف البيانات املالية املوحدة. النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات.

اأ.  خ�صائر النخفا�س املحدد للقرو�س
طريقة تقييم اخل�سائر م�سروحة يف اإي�ساح 3 )هـ(. تقيم املجموعة القرو�ش ب�سكل م�ستمر وجتري مراجعة �ساملة ب�سورة �سهرية لتقييم 

مدى احلاجة اإىل عمل خم�س�ش للخ�سائر وت�سجيله يف بيان الدخل. ولتحديد مقدار خ�سائر النخفا�ش يف القيمة يتطلب اجتهادات كبرية 

من قبل الإدارة لتقدير مبالغ وتواقيت التدفقات امل�ستقبلية. ولعمل هذه التقديرات تقوم الإدارة باتخاذ قرارات حول الو�سع املايل للطرف 

الآخر وطرق الدفع والقيمة القابلة للتحقيق لل�سمانات املتوفرة. ان هذه التقديرات مبنية على افرتا�سات لعدة عوامل وتتطلب اأحكام واأنها 

غري حمددة النتائج وان النتائج الفعلية قد تختلف بامل�ستقبل عن تلك اخل�سائر التي ت ت�سجيلها.

ب. خ�صائر النخفا�س الإجمايل  للقرو�س
بالإ�سافة اإىل خم�س�ش انخفا�ش القيمة والذي يتم ان�ساوؤه مقابل املوجودات املنخف�سة تقوم املجموعة بعمل خم�س�ش اجمايل لالنخفا�ش 

يف القيمة ملحافظ القرو�ش لها نف�ش اخل�سائ�ش القت�سادية والتي يتم حتديها على اأنها منخف�سة القيمة. ولتحديد احلاجة اإىل خم�س�ش 

اجمايل تو�سع الإدارة يف عني العتبار التمركز وفجوة الئتمان وحجم املحفظة والعوامل القت�سادية. ولتقدير حجم املخ�س�ش املطلوب يتم 

عمل افرتا�سات لتعريف املخاطر امل�ساحبة و�سعها يف منوذج وحتديد املدخالت بناًء على الو�سع القت�سادي احلايل وامل�ستقبلي.

ج. اللتزامات الطارئة الناجتة عن الإدعاءات القانونية
نظرًا لطبيعة عملها، فاإن املجموعة قد تدخل يف منازعات ق�سائية من خالل اأعمالها العتيادية. يتم عمل خم�س�ش ملقابلة اللتزامات 

الطارئة من الإدعاءات القانونية بناًء على احتمالية تدفق املوارد القت�سادية للخارج ومدى �سحة هذه التقديرات. اإن هذه الأمور خا�سعة 

للعديد من العوامل غري املحددة وان نتائج كل مو�سوع ل ميكن التنبوء به ب�سورة �سحيحة. 

د. ت�صنيف الأدوات املالية امل�صتقة
خالل تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة، تقرر الإدارة الهدف من الدوات املالية امل�ستقة يف تاريخ ال�سراء وبناًء على غر�ش الإدارة 

حتدد املعاجلة املحا�سبية وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )39(.

7. القيمة العادلة
ت اإعـداد البيانات املالية املوحدة  وفقًا لقاعدة التكلفة التاريخية ما عدا الأدوات املالية امل�ستقة والتي ت�سجل بالقيمة العادلة. اإن القيمة 

العادلة لل�سعر متثل املبلغ الذي ميكن مبادلة اأي ا�سل اأو �سداد اأي التزام به بني طرفني راغبني وملمني بتفا�سيل املعاملة على اأ�س�ش 

جتارية. اأو يف حال غيابه، اأف�سل �سوق ميكن للمجموعة دخوله يف ذلك اليوم. القيمة العادلة لالإلتزامات تعك�ش خطر عدم الأداء.

اإن ا�سا�ش الت�سجيل بالقيم العادلة هو الت�سليم اأن فر�سية ا�ستمرارية املن�ساأة التجارية قائمة  دون ان يكون هناك نية اأو حاجة للت�سفية، 

اأو الدخول يف عمليات ذات بنود �سلبية.

ت ت�سنيف كل املوجودات املالية البالغة 181.442 دينار بحريني )2012: 157.208 دينار بحريني( حتت »القرو�ش والذمم املدينة« وت 

قيا�سهم بالقيمة املطفاأة. كل املطلوبات املالية بقيمة 130.298  دينار بحريني )2012: 102.941 دينار بحريني( ت قيا�سهم بالقيمة 

املطفاأة فيما عدا امل�ستقات التي ت قيا�سها بالقيمة العادلة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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1. الت�صل�صل الهرمي للقيمة العادلة
تقوم املجموعة بقيا�ش القيمة العادلة لالأدوات املالية با�ستخدام الت�سل�سل الهرمي التايل واللذي يعك�ش اأهمية الأدوات امل�ستخدمة يف عملية 

القيا�ش.

الأ�سعار امل�سعرة ) غري املعدلة( يف �سوق ن�سط لالأ�سول واملطلوبات املماثلة. الم�صتوى 1: 
تقنيات التقييم مبنية على مدخالت ميكن ر�سدها اإما مبا�سرة مثل الأ�سعار اأو غري مبا�سرة م�ستمدة من الأ�سعار. وتت�سمن  الم�صتوى 2 :  
هذه الفئة على اأدوات ت تقييمها ب�سعر ال�سوق يف اأ�سواق ن�سطة لأدوات مماثلة. الأ�سعار امل�سعرة لأدوات مماثلة يف اأ�سواق اأقل 

ن�ساط اأو اأ�ساليب تقييم اأخرى، حيث جميع املدخالت املهمة ميكن ر�سدها من معلومات ال�سوق.

تقنيات با�ستخدام مدخالت ل ميكن ر�سدها وتتكون هذه الفئة على اأدوات ت ا�ستخدام تقنيات تقييم غري مبنية على  الم�صتوى 3 :  
مدخالت ل ميكن ر�سدها. 

)اأ( املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة 
يتم تقدير القيمة العادلة للم�ستقات غري املتداولة، على اأ�سا�ش املبالغ التي �سوف ت�ستلمها املجموعة اأو يتم دفعها لإنهاء العقد يف تاريخ 

املركز املايل مع مراعاة ظروف ال�سوق احلالية واجلدارة الئتمانية احلالية لالأطراف املقابلة. اإن تعر�ش املجموعة للم�ستقات ي�سنف حتت 

امل�ستوى 2 من الت�سل�سل الهرمي.

)ب( املوجودات واملطلوبات املالية الغري مقا�صة بالقيمة العادلة 
يحدد اجلدول التايل القيمة العادلة لالأدوات املالية التي ل تقا�ش بالقيمة العادلة ويحللها من م�ستوى يف الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة التي 

يتم ت�سنيفها يف كل قيا�ش للقيمة العادلة كما يف 31 دي�سمرب 2013.

القيمة الدفرتيةالقيمة العادلةامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 1

174.295174.295174.295--قرو�ش و�سلفيات مقدمة للعمالء

95.67895.678-95.678-قرو�ش بنكية لأجل

19.78919.789-19.789-�سندات �سادرة

بالن�سبة للقرو�ش وال�سلفيات املقدمة للعمالء، فاإن متو�سط   �سعر الفائدة على حمفظة القرو�ش يتما�سى مع اأ�سعار ال�سوق احلالية للت�سهيالت 

املماثلة، وبالتايل بعد النظر يف التعديالت ملخاطر الدفع امل�سبق وتكاليف النخفا�ش يف القيمة من املتوقع اأن القيمة الدفرتية لن تكون 

خمتلفة جوهريا عن القيمة العادلة لهذه الأ�سول. 

القيمة العادلة للقرو�ش وال�سندات ال�سادرة ت�ساوي تقريبا القيمة الدفرتية لها لأنها ترتبط مبعدلت فائدة عائمة. القيم العادلة لكافة 

الأدوات املالية الأخرى تقارب قيمها الدفرتية نظرا لنها ق�سرية الأجل.

القيم العادلة لكافة الأدوات املالية الأخرى تقارب قيمها الدفرتية وذلك لكونها ق�سرية الأجل.

)ج( الأ�صول غري املالية التي ل تقا�س بالقيمة العادلة والتي  مت الإف�صاح عن القيمة العادلة لها
القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2013 و 31 دي�سمرب 2012  ت احت�سابها على اأ�سا�ش التقييم من قبل مقيمني 

م�ستقلني ل توجد عالقة لهم باملجموعة. ان املقيمني امل�ستقلني لديهم املوؤهالت املنا�سبة والتجربة يف تقييم العقارات يف املواقع ذات ال�سلة. ت حتديد 

 القيمة العادلة على اأ�سا�ش نهج ال�سوق الذي يعك�ش اأ�سعار املعامالت احلديثة  لعقارات مماثلة. مل يكن هناك اأي تغيري يف اأ�سلوب التقييم خالل العام. 

تفا�سيل ال�ستثمارات العقارية للمجموعة ومعلومات حول الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة كما يف 31 دي�سمرب 2013 هي كما يلي:

القيمة الدفرتيةالقيمة العادلةامل�ستوى 3امل�ستوى 2امل�ستوى 1

4.3403.473-4.340-عقارات ا�ستثمارية
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8.  قروض وسلفيات مقدمة للعمالء

31 دي�سمرب 312012 دي�سمرب 2013

179.024155.213اإجمايل القرو�ش 

)4.670()4.729(خم�س�ش انخفا�ش القيمة 

174٫295150.543�صايف القرو�س 

يبني اجلدول اأدناه احلركة يف خم�س�سات القرو�ش وال�سلفيات خالل الفرتة:

     20132012

خم�ص�س انخفا�س القيمة املحدد

1.126435الر�سيد كما يف 1 يناير 

234691املحمل لل�سنة 

-)268(قرو�ش ممنوحة ت �سطبها ، �سايف ال�سرتدادات

1.0921.126كما يف 31 دي�سمرب 

خم�ص�س انخفا�س القيمة اجلماعي

3.5443.541الر�سيد كما يف 1 يناير 

1.9391.290املحمل لل�سنة 

)1.287()1.846(قرو�ش ممنوحة ت �سطبها ، �سايف ال�سرتدادات

3.6373.544كما يف 31 دي�سمرب

4٫7294.670جمموع خم�ص�س النخفا�س يف القيمة

ترتاوح اأ�سعار الفائدة الفعلية للقرو�ش والبطاقات الإئتمانية  بني 7.5% -  21% �سنويًا )2012: 7.5% -  21% �سنويًا(.

9.  الذمم التجارية  المدينة 
31 دي�سمرب 312012 دي�سمرب 2013

5.2185.133ذمم جتارية مدينة

)380()359(خم�س�ش انخفا�ش القيمة 

4٫8594.753
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10.  المخزون

31 دي�سمرب 312012 دي�سمرب 2013

خمزون ال�سيارات 

19.04412.908- ال�سيارات

3.1802.894- قطع الغيار

3.371983 خمزون الأرا�سي

25٫59516.785

)358()336(خم�س�ش ال�سيارات وقطع الغيار

25٫25916.427

20132012حركة املخ�س�سات )لل�سيارات وقطع الغيار(

358198كما يف 1 يناير 

47173�سايف املحمل لل�سنة 

)13()69(امل�سطوبات

336358يف 31 دي�سمرب

قامت املجموعة خالل �سنة 2013  ب�سراء خمطط اأر�ٍش �ستقوم بتق�سيمها اإىل قطع �سغرية واإعادة بيعها. وقد ت ت�سنيف الأرا�سي التي مل 

يتم بيعها كمخزون قيم ب�سعر التكلفة اأو القيمة التي ميكن حتقيقها اأيهما اأقل.

11. عقارات استثمارية 
    20132012

التكلفة

2.3181.287كما يف 1 يناير 

1.4481.031امل�سرتيات خالل ال�سنة

3٫7662.318يف 31 دي�سمرب

الإ�ستهالك املرتاكم

13442كما يف 1 يناير

15992ا�ستهالك ال�سنة

293134كما يف 31 دي�سمرب

�صايف القيمة الدفرتية

3٫4732.184كما يف 31 دي�سمرب

القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية يف 31 دي�سمرب 2013 كانت 4.340 دينار بحريني وفقا لتقييمات طرف ثالث م�ستقل.
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12.  عقارات ومعدات

الأرا�صي

واملباين

الأثاث واملعدات

ال�صياراتوالرتكيبات

املجموع

2013

املجموع

2012

التكلفة

17.5075.1003.65926.26624.973يف1 يناير

9436491.8763.4682.971 ال�سافات

)1.678()1.549()1.549(--ال�ستبعادات  

18٫4505٫7493٫98628٫18526٫266يف 31 دي�سمرب 

ال�ستهالكات

4.5433.6881.3619.5928.694يف 1 يناير 

5966235061.7251.933ا�ستهالك ال�سنة

)1.035()739()739(--ال�ستبعادات  

5٫1394٫3111٫12810٫5789٫592يف 31 دي�سمرب 

�صايف القيمة الدفرتية

13٫3111٫4382٫85817٫607يف 31 دي�سمرب 2013

  

12.9641.4122.29816.674يف 31 دي�سمرب 2012

تكلفة الأ�سول الثابتة امل�ستهلكة بالكامل ولكن مازالت يف اخلدمة يف 31 دي�سمرب 2013 كانت 4.384 دينار بحريني  )2012: 3.758 دينار 

بحريني(.

13. قروض بنكية ألجل
31 دي�سمرب 312012 دي�سمرب 2013

17.81887.113قرو�ش ت�ستحق خالل �سنة واحدة

-77.860قرو�ش ت�ستحق بعد �سنة واحدة

95٫67887.113

ترتبط القرو�ش لأجل مبعدلت فائدة عائمة وخا�سعة للتغيري ب�سورة ربع �سنوية اأو ن�سف �سنوية. كان املعدل الفعلي على القرو�ش لأجل 

مت�سمنًا تاأثري عقود مبادلة اأ�سعار الفائدة %4.8 �سنويًا )اإي�ساح رقم 4( )2012 : 6.1% �سنويًا(.
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14.  سندات دين صادرة
31 دي�سمرب

2013 

31 دي�سمرب

2012 

20.0006.700القيمة ال�سمية

)37()211(ناق�سًا : م�ساريف اإ�سدار غري مطفاأة

19٫7896.663

20132012احلركة يف �صندات الدين خالل ال�صنة 

6.7006.700يف  1 يناير

-20.000م�سافًا: �سندات ت ا�سدارها خالل ال�سنة

-)6.700(ناق�سًا : مدفوعة خالل ال�سنة 

20٫0006.700     يف 31 دي�سمرب 

هذه �سندات غري م�سمونة وت�سمل معدل فائدة عائم ، تدفع الفائدة نهاية كل ربع وت�ستحق بتاريخ 26 دي�سمرب 2018.

15.  رأس المال 
31 دي�سمرب

2013 

31 دي�سمرب

2012 

راأ�ش املال امل�سرح به

50٫00050.000 500.000.000 )2012: 500.000.000( �سهم بقيمة ا�سمية 100 فل�ش لل�سهم  

20132012

اأ�صهم م�صدرة ومدفوعة بالكامل

16.33516.335يف 1 يناير

16٫33516.335يف 31 دي�سمرب 

599599اأ�سهم خزينة 2.206.891 �سهم )2012: 2.206.891 �سهم(  

يجوز لل�سركة مبوجب عقد التاأ�سي�ش �سراء اأ�سهم خزينة من اأ�سهم ال�سركة ال�سادرة بن�سبة %10.

   معلومات اإ�صافية عن توزيع الأ�صهم
اأ�سماء وجن�سيات امل�ساهمني الرئي�سيني وعدد الأ�سهم اململوكة والتي يتملكون فيها ح�سة بن�سبة 5% اأو اأكرث من الأ�سهم ال�سادرة   .1

واملدفوعة بالكامل:

ن�صبة امللكيةعدد الأ�صهماجلن�صية

31.1%50.833.589 البحرينالهيئة العامة للتاأمني الجتماعي *

23.0%37.618.691 البحرينبنك البحرين والكويت

11.9%19.471.477 البحرينبنك البحرين الوطني

* اأ�سهم الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي متثل الأ�سهم اململوكة للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي )تاأمينات( و�سندوق التقاعد )تقاعد(
تدرج جميع اأ�سهم ال�سركة حتت فئة واحدة، وجميع امل�ساهمني مت�ساوين يف حقوق الت�سويت. من اإجمايل عدد امل�ساهمني    .2

96 % من املواطنني اأو من ال�سركات البحرينية و4% من جن�سيات اأخرى. 

جدول توزيع الأ�سهم ح�سب عدد امل�ساهمني ون�سبة متلكهم كما يلي :  .3
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عدد امل�صاهمنيعدد الأ�صهم الفئــــة *

% من جمموع  عدد

 الأ�صهم ال�صادرة

20.7%1.282 33.826.951اأقل من %1

13.2%121.599.2929% اإىل اأقل من %5**

-- - 5% اإىل اأقل من %10

11.9%19.471.4771 10% اإىل اأقل من %20

54.2%2 2088.452.280% اإىل اأقل من %50

100٫00%1٫294  163٫350٫000املجموع

*  تبني كن�سبة من الأ�سهم ال�سادرة واملدفوعة بالكامل من قبل امل�ساهمني 
** تت�سمن 2.206.891 اأ�سهم خزينة

16. إيرادات الرسوم والعموالت

20132012

3.4962.782ر�سوم اإدارة القرو�ش وغريها من الر�سوم املتعلقة بالئتمان

804661دخل عمولت التاأمني

4٫3003.443

17 . إيرادات أخرى
20132012

256322حوافز من موردي املركبات

5167اأرباح �سرف العمالت الأجنبية    

1641اأرباح من بيع عقار ومعدات - املركبات 

1015اإيرادات اأخرى

333445

 

18.  مصروفات تشغيلية 
 

20132012

4.7324.182رواتب وم�سرفات متعلقة بها

3.3862.945م�سروفات ادارية وعمومية

1.5901.726ال�ستهالك 

1.3911.112م�سروفات بيع وترويج

48173خم�س�ش انخفا�ش قيمة املخزون 

4870م�سروفات متويل املركبات

229-تغريات القيمة العادلة للم�ستقات املتداولة

11٫19510.437

19.  توزيع الموجودات والمطلوبات 
ترتكز جميع موجودات ومطلوبات املجموعة داخل البحرين. ل ترتكز موجودات ومطلوبات ال�سركة وال�سركات التابعة لها يف قطاع اقت�سادي 

معني.
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20. المعلومات القطاعية
تنق�سم املجموعة اإىل اأربعة قطاعات ت�سغيلية بناءًا على اخلدمات وذلك لأغرا�ش اإدارية كما يلي :

متويل الأفراد: تقدمي القرو�ش التمويلية والبطاقات الئتمانية . •	
ال�سيارات : �سراء وبيع ال�سيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد املبيعات. •	

العقارات : �سراء وبيع الأرا�سي والعقارات وتقدمي خدمات التثمني. •	
التاأمني : توفري خدمات و�ساطة التاأمني. •	

تقوم الدارة مبراقبة النتائج الت�سغيلية للوحدات على حده وذلك لأغرا�ش �سنع القرار وتوزيع املوارد وتقييم الأداء. يتم تقييم اأداء القطاع 

بناءًا على الأرباح الت�سغيلية اأو اخل�سائر والتي يف بع�ش احلالت قد تختلف عن الأرباح الت�سغيلية يف البيانات املالية املوحدة.يتم اإجراء 

العمليات بني القطاعات الت�سغيلية على ا�سا�ش جتاري كما لو اأنها مع طرف ثالث. ل توجد اإيرادات من ال�سفقات املنعقدة مع عميل واحد 

اأو طرف مقابل تعادل اأو تفوق 10% من جمموع اإيرادات املجموعة يف 2013 اأو 2012. اجلدول الآتي يبني معلومات الإيرادات والربح وبع�ش 

املوجودات واملطلوبات املحددة اخلا�سة بقطاعات املجموعة.

املجموعالتاأمنيالعقاراتال�صيارات متويل الأفراديف 31  دي�سمرب 2013

2013201220132012201320122013201220132012

16٫42613.2527٫2277.8221٫1311.83380466125٫58823.568اإيراد الت�سغيل

172180225180---53--اإيرادات القطاعات الت�سغيلية

)9.819()10.862()297()324()186()372()4.027()4.431()5.309()5.735(م�سروفات الت�سغيل

خم�س�ش انخفا�ش، �سايف 

)1.436()1.658(----)197()24()1.239()1.634(الإ�سرتدادات

)180()225(--)16()47()120()120()44()58(م�ساريف القطاعات

8٫9996.6602٫7053.4787121.63165254413٫06812.313�صايف اأرباح ال�صنة

املوجودات )املطلوبات(

1.497883548606562384172.2881.912النقد واأر�سدة لدى البنوك

174.295150.543------174.295150.543قرو�ش و�سلفيات للعمالء

2861714.8594.753-4.5534.58220-- ذمم جتارية مدينة 

--1.0291.588785)1.933(894589)2.403()549(اأر�سدة ال�سركات التابعة

25.25916.427--21.88815.4443.371983--املخزون

3.4732.184--3.4732.184----عقارات ا�ستثمارية

17.60716.674----2.4412.44715.16614.227عقارات ومعدات

9001.168----109565791603اأ�سول اأخرى

)781()49(------)781()49(�سحوبات على املك�سوف

)13.654()20.340()181()268()6()29()5.554()11.239()7.913()8.804( ذمم جتارية دائنة  واأخرى

)6.663()19.789(------)6.663()19.789(�سندات دين

)87.113()95.678(----)3.731()3.827()83.382()91.851(قرو�ش لأجل

)85.450()92٫825()1.192()1٫844()4.196()4٫907()26.766()28٫774()53.296()57٫300(حقوق امللكية

3٫4682.971----2389843٫2301.987م�سروفات راأ�سمالية

1٫7251.933----2463521٫4791.581ا�ستهالك العقار واملعدات
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21. المعامالت مع األطراف ذات الصلة والزميلة      
املعامالت التجارية مع الأطراف او املوردين اخلا�سعني ل�سيطرة اأحد اأع�ساء جمل�ش اإدارة ال�سركة تتم وفقا لل�سروط التجارية املعتادة.

20132012

امل�صاهمني:

كما يف 31  دي�سمرب 2013

11٫04013.155قرو�ش لأجل 

49781�سحوبات على املك�سوف

1٫181856اأر�سدة البنوك 

لل�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 

226367فوائد مدفوعة 

اأع�صاء الإدارة العليا

املعامالت مع اأع�صاء الإدارة العليا
اأع�ساء الإدارة العليا هم الأ�سخا�ش الذين لهم ال�سالحيات وامل�سئوليات للتخطيط والتوجيه ومراقبة اأعمال املجموعة. يتاألف طاقم 

الإدارة العليا من اأع�ساء جمل�ش الإدارة، والرئي�ش التنفيذي، ورئي�ش ال�سئون املالية، واملدراء العامون. 

20132012

لل�صنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب

1٫3621.151الرواتب ومنافع املوظفني ق�سرية الأجل 

433392مكافاآت اأع�ساء جمل�ش الإدارة واأتعاب ح�سور الجتماعات 

مل ت�سجل خ�سائر يف خم�س�سات انخفا�ش الأر�سدة امل�ستحقة خالل الفرتة فيما يتعلق باملعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة ومل يتم 

تخ�سي�ش خم�س�ش حمدد خل�سائر املخ�س�سات لالأر�سدة مع الأطراف ذات ال�سلة نهاية العام. 

22. تكاليف المنافع التأمينية
بلغت م�ساهمات املجموعة  يف ال�سرتاكات اخلا�سة باملوظفني البحرينيني �سنة 2013 مبلغ 619 دينار بحريني )2012: 640 دينار بحريني(. 

بلغ خم�س�ش تكاليف املنافع التاأمينية املتعلقة باملوظفني الأجانب يف 31 دي�سمرب 2013 مبلغ 1.172 دينار  بحريني )2012: 1.050 دينار 

بحريني( وكان عدد موظفي املجمـوعة 684 موظفًا يف 31 دي�سمرب 2013 )2012 : 628 موظفًا(.

 كما يف 31 دي�سمرب 2013 بلغت مطلوبات املجموعة املتعلقة بخطة التوفري للموظفني  651 دينار بحريني )493:2012 دينار بحريني( 

23. العائد على السهم
ت احت�ساب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم اإىل �سايف ربح ال�سنة املتاح للم�ساهمني على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم امل�سدرة خالل ال�سنة 

بعد ا�ستبعاد املتو�سط املوزون لأ�سهم اخلزينة كما يلي :

20132012

13٫06812.313ربح ال�سنة

161٫143161.143املتو�سط املوزون لعدد اأ�سهم حقوق املليكة )بالآلف(

76 فل�ش81 فل�سالعائد الأ�سا�سي على ال�سهم الواحد

العائد املخف�ش على ال�سهم الواحد هو نف�سه العائد الأ�سا�سي على ال�سهم الواحد فال�سركة ل متلك اأية اأدوات خمف�سة حمتملة وتوؤدي اإىل 

تخفي�ش العائد على ال�سهم.
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 24. االلتزامات القائمة

بتاريخ املركز املايل يوجد لدى املجموعة اعتمادات مفتوحة خالل العمل العتيادي واملبالغ غري امل�ستخدمة كانت 15.000 دينار 

بحريني )2012: 8.730 دينار بحريني( وكذلك خطوط ت�سهيالت ائتمانية متاحة للزبائن مببلغ 7.255 دينار بحريني )2012: 

8.506 دينار بحريني(. 

التزام راأ�سمال املجموعة لبناء مكتب ال�سركة اجلديد بلغ 3.750 دينار بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2013.

25. التخصيصات المقترحة 

اقرتح اع�ساء جمل�ش الدارة التخ�سي�سات التالية لعام 2013. تخ�سع هذة التخ�سي�سات ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية 

العمومية ال�سنوي:

20132012

6٫4466.446اأرباح مقرتح توزيعها على امل�ساهمني

280280التربعات

1٫5001.500الحتياطي العام

8٫2268.226

26. أرقام المقارنة
اإعادة  اإن  ال�سنة احلالية.  ال�سرورة لإعطاء مقارنة عادلة مع عر�ش  كلما دعت  املماثلة  املقارنة  اأرقام  بع�ش  اإعادة ت�سنيف  ت 

الت�سنيف مل توؤثر على الأرباح املعلنة �سابقًا اأو حقوق امل�ساهمني.
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