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

ت�أ�س�ست �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية يف � 29أغ�سط�س  1983ك�شركة مقفلة وفقا لن�صو�ص قانون ال�شركات التجارية
رقم  28ل�سنة  1975بر�أ�سمال م�صرح به  10.000.000دينار بحريني (ع�شرة ماليني دينار بحريني) ور�أ�سمال �صادر
 5.000.000دينار بحريني (خم�سة ماليني دينار بحريني) وذلك لغر�ض العمل ك�شركة متويل متخ�ص�صة يف البحرين .ويف
�شهر �أبريل � ،1993سجلت ال�شركة ك�شركة م�ساهمة عامة .ومبنا�سبة �صدور قرار اجلمعية العامة غري العادية يف  10مار�س
 ، 2003مت تعديل عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة مبا يتوافق و�أحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )21ل�سنة  ، 2001كما �أ�صبحت ال�شركة غري حمددة املدة بر�أ�سمال م�صرح به  50.000.000دينار بحريني
ور�أ�سمال �صادر  16.335.000دينار بحريني.وبدء ًا من  26يونيو  ،2005ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص من م�صرف البحرين
املركزي للعمل كم�ؤ�س�سة مالية خا�ضعة لإ�شرافه.
التمويل اال�ستهالكي
يتمثل عمل ت�سهيالت البحرين الرئي�سي يف تقدمي التمويل اال�ستهالكي الق�صري ،واملتو�سط والطويل الأجل للأ�شخا�ص القاطنني
يف مملكة البحرين وتت�ضمن �أنواع التمويالت :متويل ال�سيارات ،التمويل ال�شخ�صي ،والتمويل العقاري وبطاقات االئتمان.
قطاع ال�سيارات
ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م .هي �إحدى ال�شركات الرائدة يف مملكة البحرين يف جمال بيع وخدمات ال�سيارات وقطع
الغيار اخلا�صة بها .ومتتلك ال�شركة حقوق االمتياز احل�صرية لوكالة هوندا وجرنال موتورز (�شفروليه ،جي ام �سي ،كاديالك)
و�شاحنات ماك الأمريكية (ال�شق الع�سكري) يف مملكة البحرين .كما �شهد العام  2013ت�أ�سي�س �شركة الت�سهيالت للتجارة
العامة وال�سيارات ذ.م.م .ك�شركة مملوكة لها بالكامل لبيع وت�سويق �سيارات هوندا وقطع غيارها يف �أربيل عا�صمة �إقليم
كرد�ستان بجمهورية العراق.
وبتاريخ  24مار�س  ،2015قامت املجموعة بت�أ�سي�س �شركة جديدة "�شركة الت�سهيالت لل�سيارات �ش�.ش.و (" )"TACلت�سويق وبيع
�سيارات جي�.أي�.سي موتور يف �سوق مملكة البحرين.
قطاع الت�أمني
مت تد�شني �شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني ذ.م.م .يف عام  1997ك�شركة و�سيطة تقدم ت�شكيلة وا�سعة من منتجات وخدمات
الت�أمني وت�شمل هذه اخلدمات الت�أمني على ال�سيارات ،املنازل ،احلياة ،وت�أمني ال�سفر.
قطاع العقارات
ت�أ�س�ست �شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية �ش�.ش.و .عام  2002حيث تقوم ال�شركة ب�شراء وبيع وت�سويق وتقدمي خدمات
التثمني والت�أجري والو�ساطة للأرا�ضي والعقارات يف مناطق خمتلفة من مملكة البحرين.
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م�ؤ�شرات عن عمليات ال�شركة
لقد �أظهرت املجموعة ا�ستقرار ًا وت�صميم ًا على موا�صلة العمل رغم كل التحديات التي واجهتها بيئة العمل التي تزاول فيها �شركات املجموعة �أن�شطتها
التجارية ،حيث �أثمرت جهودها املتوا�صلة عن حتقيقها �أعلى الأرباح مرة �أخرى .وقد بد�أت ال�شركة  -مبا تتمتع به من مركز مايل متني  -تنفيذ املبادرات
والأهداف الواردة يف اخلطة اال�سرتاتيجية الثالثية للأعوام  2018-2016لتوا�صل بذلك حتقيق مزيد من النمو الثابت والقوي وامل�ستدام.
فقد �سجلت املجموعة �صايف �أرباح بلغت  19.9مليون دينار بحريني ،وهي زيادة مبقدار  %14.4عن �أرباح العام  2015عند مبلغ  17.4مليون دينار
بحريني.
االئتمان :حققت ت�سهيالت البحرين �أرباح ًا �صافية بلغت  14.5مليون دينار بحريني ( 12.2 :2015مليون دينار بحريني) ،وقدمت قرو�ض ًا جديدة
بلغت  158مليون دينار بحريني ( 139 :2015مليون دينار بحريني) .وقد �شكلت جودة حمفظة القرو�ض �إحدى �أهم �أولويات ال�شركة وتكللت جهودها
املبذولة يف حت�سن ديونها املتعرثة وال�سيطرة عليها عند ن�سبة معقولة مبقدار  %2.9من املحفظة.
ال�سيارات :حققت ال�شركة الوطنية لل�سيارات �أرباح ًا �صافية بلغت  1.9مليون دينار بحريني ( 2.1 : 2015مليون دينار بحريني) ،وبذلت املزيد
من اجلهود و�سخرت مواردها بكل براعة ومرونة وفاعلية لدعم النموذج التجاري لأعمالها وحت�سني كفاءته على خمتلف الأ�صعدة واملجاالت ،رغم
االنخفا�ض العام الذي �شهده �سوق مبيعات ال�سيارات بن�سبة  %6يف عام  .2016كذلك ا�شتملت النتائج املعلنة على خ�سائر ت�شغيلية بلغت � 876ألف
دينار بحريني لل�شركة اململوكة لها بالكامل "�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ .م .م ".يف �أربيل عا�صمة �إقليم كرد�ستان بجمهورية
العراق.
من جانب �آخر� ،أ َّمتتِ �شركة الت�سهيالت لل�سيارات عامها الأول ،وبلغت اخل�سائر ال�صافية التي �سجلتها مع نهاية العام مبلغا وقدره � 147ألف دينار
بحريني ،وا�ستطاعت يف فرتة ق�صرية �أن ت�أخذ مكانها يف �سوق مبيعات ال�سيارات ،و�أن جتعل من �سيارات جي �أي �سي يف املرتبة الأوىل من بني
ال�سيارات ال�صينية يف �سوق مبيعات ال�سيارات يف البحرين.
الت�أمني :حققت �شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني �صايف �أرباح بلغت  1.1مليون دينار بحريني مقابل  1مليون دينار بحريني عن العام املن�صرم.
كما �سعت �سعي ًا د�ؤوب ًا للرقي والتميز مب�ستوى اخلدمات املقدمة والنهو�ض بعمليات ال�شركة لتجاوز توقعات الزبائن وتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة لهم
الختيار �أف�ضل اخلدمات الت�أمينية التي تقدمها �أف�ضل �شركات الت�أمني ب�أف�ضل الأ�سعار .ورتبت ال�شركة خالل العام ما يزيد عن خم�سة وع�شرين �ألف
بولي�صة ت�أمني على ال�سيارات.
العقارات :كان العام  2016عاما ا�ستثنائي ًا بالن�سبة ل�شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية ،حيث حققت �أرباح ًا �صافية بلغت  2.6مليون دينار
بحريني ( 2.1 :2015مليون دينار بحريني) ،وخالل العام جنحت ال�شركة يف �إدارة ثالثة م�شاريع عقارية يف �آنٍ واحد ،يف ثالث مناطق متفرقة
من اململكة .كما وا�صلت حمفظة العقارات ال�سكنية يف املناطق التي ت�شهد طلب ًا مرتفع ًا على ال�شقق املفرو�شة الفاخرة من ذوي الدخل املتو�سط من
املقيمني حتقيق ن�سبة �إ�شغال جيدة �ضمنت ح�صولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من اال�ستثمار.
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�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب)

تقرير رئي�س جمل�س الإدارة
بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،يطيب يل �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي ل�شركة
البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب .لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2016حيث يت�ضمن
النتائج املالية املوحدة ل�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وال�شركات الفرعية التابعة لها وهي ال�شركة
الوطنية لل�سيارات و�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات (كرد�ستان العراق) و�شركة الت�سهيالت
للخدمات العقارية و�شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني و�شركة الت�سهيالت لل�سيارات.
كان العام  2016عاما جمزي ًا بالن�سبة للمجموعة ،حيث قدمت نتائج ا�ستثنائية ،وبالرغم من كل التحديات
التي واجهتها بيئة العمل التي تزاول فيها �شركات املجموعة �أن�شطتها التجارية� ،أثمرت جهودها املتوا�صلة
عن حتقيقها �أعلى الأرباح مرة �أخرى .و�سجلت مع نهاية ال�سنة املالية يف  31دي�سمرب � ،2016صايف �أرباح
بلغت  19.9مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها  %14.37مقارنة مببلغ  17.4مليون دينار بحريني عن
العام املا�ضي .وتدل هذه النتائج على مرونة وفعالية النموذج التجاري لل�شركة والذي ال يزال يحقق املزيد
من النمو القوي امل�ستدام .كما وحققت عائد ًا على حقوق امل�ساهمني بن�سبة  %16مقارنة بن�سبة  %15.6يف
عام  .2015وقد �أو�صى جمل�س الإدارة بدفع �أرباح نقدية للم�ساهمني بواقع  50فل�س ًا لل�سهم (45( )%50
فل�س ًا لل�سهم يف عام .)2015
مل يكن االقت�صاد العاملي يف عام  ٢٠١٦م�شجع ًا ،حيث �سيطرت التذبذبات والتحديات على الأ�سواق
العاملية ،التي ظلت تعاين من وط�أة تقلبات اقت�صادية م�ستمرة وانخفا�ض يف معدالت منوها ،الأمر الذي �أدى �إىل حالة من التباط ٍ�ؤ يف الأ�سواق
العاملية .وعلى �ضوء ذلك� ،شهد االقت�صاد العاملي جمتمع ًا حت�سن ًا طفيف ًا بن�سبة  2.2يف املئة يف عام  ،2016مت�أثر ًا �سلب ًا بانخفا�ض اال�ستثمارات
العاملية ،وتراجع حجم التجارة الدولية ،و�ضعف الإنتاجية ،وارتفاع م�ستويات الدين العام .كما �ألقت ال�صراعات اجليو�سيا�سية واالنخفا�ض
ال�شديد يف �أ�سعار النفط بظاللها على اخلطط والربامج االقت�صادية للدول الإقليمية ،حيث ا�ضطرت حكومات دول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل
اتخاذ حزمة من الإجراءات التق�شفية القا�سية لتقلي�ص حجم نفقاتها وخف�ض العجز ال�شديد يف ميزانياتها .هذا ومل يكن بلدنا احلبيب مبعزل عن
تبعات الو�ضع االقت�صادي واالنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار النفط .فقد �شهد العام تخفي�ض الت�صنيف ال�سيادي االئتماين لالقت�صاد الوطني ،وزيادة
مقدار العجز يف املوازنة العامة احلكومية ،وتقلي�ص املعونات احلكومية املقدمة للمواطنني ،وزيادة يف الإنفاق على ال�سلع اال�ستهالكية ،وانخفا�ض
القيمة ال�شرائية لدخل الأ�سرة .وبالرغم من كل تلك التحديات ،فقد �أظهر االقت�صاد املحلي ا�ستقرار ًا وت�صميم ًا على موا�صلة الأعمال التجارية.
حققت ت�سهيالت البحرين �أرباح ًا �صافية بلغت  14.5مليون دينار بحريني ( 12.2 :2015مليون دينار بحريني) ،وقدمت خالل العام قرو�ض ًا جديدة
مببلغ  158مليون دينار بحريني مقارنة بالعام املا�ضي مببلغ  139مليون دينار بحريني .وقد تكللت جهود ال�شركة يف االبتكار وحت�سني منوذج �أعمالها
التجارية وتلبية احتياجات الزبائن وجتاوز حدود توقعاتهم �إىل حتقيق منو �شمل يف جميع القطاعات التي تن�شط فيها ال�شركة .كما عزز من ذلك
النمو التو�سع اجلغرايف يف �شبكة الفروع من خالل فتح فرعني جديدين خالل العام ي�سهالن على زبائننا اجلدد اال�ستفادة من اخلدمات واملنتجات
التي تقدمها ال�شركة .لقد وا�صلت ال�شركة �أي�ض ًا زيادة م�ستوى �إقرا�ضها يف منتجها الرئي�سي قرو�ض ال�سيارات ،ورفعت من ح�صتها ال�سوقية يف
القرو�ض العقارية والقرو�ض ال�شخ�صية .كما و�أ�صبحت ال�شركة واحدة من �أكرب ثالثة مزودين لبطاقات االئتمان يف ال�سوق املحلي.
لقد �سجلت �شكرتكم منوا جيدا يف متويل قرو�ض ال�سيارات رغم االنخفا�ض احلاد يف �سوق مبيعات ال�سيارات املحلي من خالل تعزيز وتقوية
ال�شراكة اال�سرتاتيجية املثمرة مع وكالء ومعار�ض ال�سيارات الرئي�سيني .وفيما عزز النمو الذي �شهده ال�سوق العقاري من م�ستوى القرو�ض
العقارية ،ا�ستطاعت ال�شركة �أي�ضا حتقيق زيادة كبرية يف م�ستوى الإقرا�ض ال�شخ�صي تلبية الحتياجات زبائنها .كما حققت ال�شركة منو ًا كبري ًا
موازي ًا يف حجم �أعمال بطاقة امتياز االئتمانية وعدد الزبائن ،خا�صة مع توا�صل ال�شركة يف �إبهار عمالئها مبزيد من املبادرات والعرو�ض
اجلديدة واخلدمات املتميزة ،جلذب مزيد من الزبائن وحت�سني جتربة الزبائن احلاليني يف اقتناء وا�ستخدام بطاقة امتياز ب�صورة فعالة.
عالوة على ذلك ،وا�صلت ال�شركة جهودها احلثيثة ملواكبة �أف�ضل املمار�سات واملعايري املقبولة املتعلقة بالإقرا�ض لتتما�شى مع التحديات التي
ي�شهدها ال�سوق املحلي ،من خالل التن�سيق امل�شرتك بني �إدارة القرو�ض من جانب ،و�إدارة التح�صيل وال�شئون القانونية من جانب �آخر .كما
وتوا�صل ال�شركة اتباع �أف�ضل املمار�سات وال�سيا�سات اخلا�صة ب�إدارة املخاطر وقد تكللت مبادراتها النوعية العديدة باالنتهاء من �إعداد منظومة
�شاملة ت�ضم �سيا�سات و�أنظمة ذات �صلة ب�إدارة املخاطر .ويف ظل منو القرو�ض اجلديدة ،وبف�ضل االلتزام ب�أف�ضل املمار�سات التي تتما�شى مع
معايري الإقرا�ض ،مل ت�ألوا ال�شركة جهد ًا يف املحافظة على جودة حمفظة القرو�ض ،وا�ستطاعت �أن حت�سن من الديون املتعرثة وت�سيطر عليها عند
ن�سبة  %2.9من املحفظة.
من جهتها� ،سجلت ال�شركة الوطنية لل�سيارات �أرباح ًا �صافية بلغت  1.9مليون دينار بحريني ( 2.1 : 2015مليون دينار بحريني) .وخالل العام
�شهد �سوق مبيعات ال�سيارات اجلديدة يف البحرين انخفا�ض ًا �شديد ًا بلغ  %6الأمر الذي انعك�س على زيادة خمزون ال�سيارات وانخفا�ض الهوام�ش
الربحية يف �سوق مبيعات ال�سيارات اجلديدة .ويف ظل بيئة العمل ال�سائدة ،بذلت �شركتكم املزيد من اجلهود و�سخرت مواردها بكل براعة ومرونة
وفاعلية لدعم النموذج التجاري لأعمالها ،وعلى ذلك ا�ستطاعت ال�شركة على م�ستوى عملياتها يف البحرين حتقيق �أرباح �صافية بلغت 2.7
مليون دينار بحريني .وعلى الرغم من انخفا�ض حجم مبيعات ال�سيارات اجلديدة لكل من �سيارات جرنال موتورز وهوندا ،متكنت ال�شركة من
زيادة ن�سبة ح�صتها يف ال�سوق ب�سبب االنخفا�ض الهام�شي حلجم مبيعاتها من ال�سيارات مقارنة مع االنخفا�ض العام الذي ُم ِن َي به �سوق مبيعات
ال�سيارات اجلديدة يف البحرين .وقد حازت املوديالت اجلديدة التي �أطلقتها جرنال موتورز وهوندا على ا�ستح�سان وقبول زبائنها ،ومن امل�ؤمل
�أن حت�سن هذه املوديالت من قوة هاتني العالمتني التجاريتني وم�ستقبلهما يف البحرين ،رغم انخفا�ض الهوام�ش الربحية ملبيعاتهما نتيجة لزيادة
خمزون ال�سيارات لدى معظم موزعي ال�سيارات� .أما على �صعيد خدمات ما بعد البيع ،فقد كثفت ال�شركة من جهودها للمحافظة على قاعدة
الزبائن من خالل �ضمان جودة وكفاءة اخلدمات املقدمة لزيادة �أعدادهم ب�صورة متكررة.
كذلك ا�شتملت النتائج املعلنة لل�شركة الوطنية لل�سيارات على خ�سائر ت�شغيلية بلغت � 876ألف دينار بحريني لل�شركة اململوكة لها بالكامل "�شركة
الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ .م .م ".يف �أربيل عا�صمة �إقليم كرد�ستان بجمهورية العراق .وقد �أثرت حالة عدم اال�ستقرار والأحداث
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امل�ؤ�سفة املتوا�صلة التي ي�شهدها العراق �سلب ًا على عملياتنا .ومع تدهور الو�ضع ،ال يبدو �أن الأزمة �سوف تنتهي يف القريب العاجل .والتزام ًا
منه مبراجعة �أداء ال�شركة وعلى �ضوء الأو�ضاع وامل�ستجدات على ال�ساحة العراقية ،ويف �إطار اخلطوات اال�ستباقية الالزمة املتخذة حلماية
ا�ستثمارات ال�شركة� ،شرعت ال�شركة بناء على قرار من جمل�س الإدارة يف �إجراءات تقلي�ص عمليات ال�شركة متهيد ًا لإغالقها ،كما قامت
بت�صفية خمزون ال�سيارات اجلديدة ،واحت�ساب تكلفة اال�ستثمار �ضمن الأ�صول امل�ستهلكة بالكامل وفقا للمعايري املحا�سبية.
�أما على �صعيد �شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية ،فقد كان العام  2016عاما متميز ًا ،حيث حققت �أرباح ًا �صافية بلغت  2.6مليون دينار
بحريني ( 2.1 :2015مليون دينار بحريني) .وخالل العام جنحت ال�شركة يف �إدارة ثالثة م�شاريع عقارية يف �آنٍ واحد ،وباعت جمموعة من
ثالث مناطق متفرقة من اململكة ت�شهد �إقبا ًال كبري ًا من قبل الزبائن .هذا وال تزال
ال ٍ
أرا�ض �إ�سكاني ٍة يف ِ
أرا�ضي �ضمن م�شاري َع عقاري ٍة لبي ِع � ٍ
خمططات
�شركتكم ملتزمة بتلبية طموحات الكثري من املواطنني يف توفري حلول �إ�سكانية الئقة بتكلفة منا�سبة ،وقامت خالل العام ب�شرا ِء
ِ
قطع �صغري ٍة ومن َّثم طرحها للبيع يف ال�سوق� .إىل جانب ذلك ،وا�صلت حمفظة العقارات ال�سكنية حتقيق ن�سبة �إ�شغال
� ٍ
أرا�ض لتق�سيمها �إىل ٍ
معقولة لل�شقق املفرو�شة �ضمنت ح�صولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من اال�ستثمار.
من جانب �آخر ،حققت �شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني �صايف �أرباح بلغت  1.1مليون دينار بحريني مقابل  1مليون دينار بحريني عن
العام املن�صرم .ورغم االنخفا�ض يف �سوق مبيعات ال�سيارات يف البحرين ،رتبت ال�شركة ما يزيد على خم�سة وع�شرين �ألف بولي�صة ت�أمني
على ال�سيارات بزيادة بلغت  %9عن العام املا�ضي .هذا فيما وا�صلت ال�شركة ريادتها يف �سوق ت�أمني ال�سيارات يف البحرين نتيجة لل�شراكة
اال�سرتاتيجية املثمرة مع وكالء ومعار�ض ال�سيارات ،وبف�ضل ما تتمتع به من عالقات وطيدة مع كربى �شركات الت�أمني والتي توا�صل تقدمي
منتجات وحلول ت�أمينية تتما�شى مع متطلبات واحتياجات زبائنها ،ا�ستطاعت ال�شركة �أن تو�سع من قاعدة عمالئها وزيادتها من خالل �إعادة
جتديد الت�أمني للزبائن احلاليني.
على �صعيد مت�صل� ،أكملت �شركة الت�سهيالت لل�سيارات عامها الأول بنجاح ،وبلغت اخل�سائر ال�صافية التي �سجلتها مع نهاية العام مبلغا وقدره
� 147ألف دينار بحريني .و�إنه ملن دواعي ال�سرور �أن نعلن �أن �شركتنا اجلديدة ا�ستطاعت يف فرتة قيا�سية ق�صرية �أن ت�أخذ مكانها يف �سوق
مبيعات ال�سيارات ،حيث جعلت من �سيارات جي �أي �سي يف املرتبة الأوىل من بني ال�سيارات ال�صينية يف �سوق مبيعات ال�سيارات يف البحرين.
وال يفوتنا �أن ن�شري �إىل �أن هذه ال�سيارات قد القت ا�ستح�سان الزبائن واجتذبت قطاع ًا كبري ًا منهم ،نظر ًا ملتانة �صنعها وقوة �أدائها وتفوق
التقنيات العالية امل�ستخدمة فيها ،ف�ضال عن مدى االعتمادية والتي تتجاوز توقعات الزبائن ،وكفاءة ا�ستهالك الوقود ،وانخفا�ض تكلفتها
مقارنة بنظرياتها يف ال�سوق .وا�ستكما ًال لهذا النجاح� ،سيوا�صل جمل�س الإدارة اال�ستثمار يف هذه ال�شركة من خالل ت�شييد معار�ض لل�سيارات،
ودعم خدمات ما بعد البيع لتثبيت دعائم هذه العالمة التجارية اجلديدة يف ال�سوق.
�أما من حيث ال�سيولة ،ف�إن ال�شركة يف و�ضع مايل قوي ومطمئن ،وقد عززت من مركزها املايل ،وت�سري �ضمن خطة مدرو�سة بعناية لتجنيب
ال�شركة م�شاكل و�صعوبة تركيز اال�ستحقاقات .وعلى ذلك ا�ستطاعت خالل العام املن�صرم ترتيب قر�ض جممع بلغت قيمته  80مليون دوالر
�أمريكي و�أجل ا�ستحقاق بعد خم�س �سنوات .وقد ا�ستخدمت ح�صيلة هذه الت�سهيالت لدعم النمو املتوا�صل يف حمفظة القرو�ض وتلبية
للأغرا�ض العامة الأخرى .وقد مت ترتيب هذا القر�ض بنجاح بف�ضل الدعم القوي الذي ح�صلت عليه ال�شركة من قبل عدد من امل�ؤ�س�سات
امل�صرفية املحلية وغريها يف املنطقة� .إن معدل املديونية املنخف�ض للمجموعة وموقعها الريادي مبا تتمتع به من مركز مايل متني ي�ساعدها
يف طرح مبادرات تهدف يف املقام الأول �إىل التو�سع يف الأن�شطة التجارية.
فيما يلي التغريات التي طر�أت على تركيبة جمل�س الإدارة خالل العام املن�صرم ،حيث ا�ستقال نائب رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد عبد الكرمي
�أحمد بوجريي ،بعد تقاعده ممثال عن بنك البحرين والكويت ،البنك امل�ساهم ،وذلك يف �شهر مار�س  .2016وعقب ذلك مبا�شرة� ،أُ ِعيدَ تعيني
ال�سيد بوجريي كع�ضو م�سقل وغري تنفيذي يف �شهر �أبريل من العام ذاته  -بقرار من جمل�س الإدارة  -خلف ًا للع�ضو امل�ستقيل ال�سيد علي عبد
اهلل �أحمدي ،الذي كان ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة منذ �شهر مايو  .1996وبهذه املنا�سبة ،يود جمل�س الإدارة �أن يعرب عن جزيل ال�شكر وعظيم
االمتنان لل�سيد �أحمدي على م�ساهماته القيمة خالل ال�سنوات املا�ضية .كما رحب جمل�س الإدارة يف �شهر �أبريل  2016بالدكتور عبد الرحمن
علي �سيف ،كع�ضو جديد يف املجل�س ممث ًال عن بنك البحرين والكويت.
وا�ستناد ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية البحريني ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001ن�شري �إىل �أن �إجمايل املبالغ التي
ُد ِف َع ْت لأع�ضاء جمل�س الإدارة يف عام  ،2016مقابل ر�سوم ومكاف�آت ح�ضور اجتماعات املجل�س وجلانه وجمال�س �إدارات ال�شركات التابعة،
بلغ � 527ألف دينار بحريني (� 506ألف دينار بحريني يف عام  .)2015علم ًا ب�أن �إجمايل ح�صة �أع�ضاء جمل�س الإدارة املنتخبني واملعينني يف
�أ�سهم ال�شركة يبلغ  109.7مليون �سهم (مبا يعادل  % 67.16من ر�أ�س املال املدفوع).
و�أود بهذه املنا�سبة� ،أن �أعرب نيابة عن جمل�س الإدارة عن تقديري و�شكري اجلزيل لعمالئنا الكرام وم�ساهمينا على ثقتهم الكبرية ودعمهم
املتوا�صل لل�شركة ،وملوظفينا كافة على التزامهم وجهودهم الد�ؤوبة يف العمل والتي �أثمرت عن حتقيق هذه النتائج املتميزة.
ويف اخلتام� ،أود �أن �أعرب نيابة عن جمل�س الإدارة عن عظيم التقدير واالمتنان �إىل قيادتنا احلكيمة على توجيهاتها ال�سديدة و�إىل الوزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف مملكة البحرين على تعاونها ودعمها املتوا�صل ،و�أخ�ص بال�شكر م�صرف البحرين املركزي ووزارة ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة.

عبدالرحمن يو�سف فخرو
رئي�س جمل�س الإدارة
 28فرباير 2017
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 .1عبد الرحمن يو�سف فخرو
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املكاف�آت والتعيينات

� .7سيد عبد الغني حمزة قاروين
ع�ضو جمل�س الإدارة وع�ضو اللجنة التنفيذية

ع�ض ٌو اعتبار ًا من  12نوفمرب ( 1989م�ستقل وغري تنفيذي)؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  52عام ًا
يف جمال الأعمال التجارية ،واال�ستثمار والت�أمني .ع�ضو معهد املدراء يف لندن.2016 ،
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة يو�سف بن يو�سف فخرو �ش.م.ب( .مقفلة) ،البحرين
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �ش.م.ب( .بتلكو) ،البحرين
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ،البحرين
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �إدارة الأ�صول �ش.م.ب( .مقفلة) (�أ�صول) ،التابعة للهيئة العامة للت�أمني
االجتماعي ،البحرين
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تطوير �أمالك الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي� ،ش�.ش.و ،.التابعة للهيئة العامة للت�أمني
االجتماعي ،البحرين

ع�ض ٌو اعتبار ًا من  15مار�س ( 2008م�ستقل وغري تنفيذي)؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  51عام ًا
كمحام وم�ست�شار قانوين وحمكم معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون لدول
يف حقل القانون
ٍ
اخلليج العربية؛ يحمل درجة اللي�سان�س يف احلقوق من جامعة دم�شق ،اجلمهورية العربية ال�سورية .1965 ،ع�ضو
معهد املدراء يف لندن.2016 ،
• م�ست�شار قانوين لدى عبد الغني قاروين وم�شاركوه حمامون وم�ست�شارون قانونيون ،البحرين
• رئي�س �سرتاند لإدارة املمتلكات و�صيانة املباين �ش�.ش.و ،.البحرين

 .2ريا�ض يو�سف ح�سن �ساتر
نائب رئي�س جمل�س الإدارة ونائب رئي�س اللجنة التنفيذية  -ممثل بنك البحرين
والكويت �ش.م.ب.
ع�ض ٌو اعتبار ًا من  18مار�س ( 2014تنفيذي يف البنك امل�ساهم بنك البحرين والكويت)؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة
متتد لأكرث من  38عام ًا يف الأعمال امل�صرفية والتدقيق؛ يحمل دبلوما يف الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين،
1996؛ درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جالمورغن ،اململكة املتحدة2001 ،؛ �شهادة الزمالة للمدققني
الداخليني املعتمدين ،الواليات املتحدة� ،2002 ،أكمل متطلبات برنامج تطوير القيادات التنفيذية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي بجامعة فرجينيا ،داردن ،الواليات املتحدة الأمريكية .2003 ،ع�ضو معهد املدراء يف لندن.2016 ،
• الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين والكويت �ش.م.ب ،.البحرين
• رئي�س جمل�س �إدارة كريدي ماك�س �ش.م.ب( .مقفلة) ،البحرين
• ع�ضو اللجنة التنفيذية يف بنك البحرين والكويت �ش.م.ب.

 .3خالد حممد علي مطر
ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية
ع�ض ٌو اعتبار ًا من  15مايو ( 1996م�ستقل وغري تنفيذي)؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  35عام ًا
يف جمال الأعمال التجارية ،واال�ستثمار ،وال�صناعة ،واملقاوالت واخلدمات البحرية؛ يحمل درجة البكالوريو�س يف
التجارة �شعبة الإدارة واالقت�صاد من جامعة بريوت العربية ،اجلمهورية اللبنانية .1975 ،ع�ضو معهد املدراء يف
لندن.2016 ،
• رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ل�شركة �أوال للمقاوالت والتجارة ذ.م.م�( .أوالكو) ،البحرين
• رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ل�شركة �أوال للخدمات البحرية ذ.م.م ،.البحرين
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أوالكو لال�ستثمار ذ.م.م ،.البحرين
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أوال اخلليج لل�صناعات �ش.م.ب( .مقفلة) ،البحرين
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركات ال�سيارات لكل من ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م ،.البحرين ،و�شركة الت�سهيالت
لل�سيارات �ش�.ش.و ،.البحرين ،و�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ.م.م� ،.أربيل  -كرد�ستان ،جمهورية
العراق
• نائب رئي�س جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام ،البحرين

� .4إبراهيم عبد اهلل بوهندي
ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة التدقيق
ع�ض ٌو اعتبار ًا من  15مار�س  1988لغاية يوليو ( 2004تنفيذي يف البنك امل�ساهم بنك البحرين والكويت �آنذاك)؛ بعد
ذلك عُ ِّي ع�ض ٌو اعتبار ًا من مار�س ( 2007م�ستقل وغري تنفيذي)؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من 41
عام ًا يف الأعمال امل�صرفية؛ يحمل درجة ماج�ستري �إدارة الأعمال يف اال�ست�شارات الإدارية من جامعة �شيفيلد هامل،
اململكة املتحدة .1999 ،ع�ضو معهد املدراء يف لندن.2016 ،
• ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة التدقيق يف بنك البحرين وال�شرق الأو�سط �ش.م.ب ،.البحرين

 .5حممد �أحمد اخلاجة
ع�ضو جمل�س الإدارة وع�ضو اللجنة التنفيذية  -ممثل الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي،
البحرين
ع�ض ٌو اعتبار ًا من  18مار�س ( 2014غري تنفيذي)؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  17عام ًا يف الأعمال
امل�صرفية ،والرقابة االئتمانية ،و�إدارة الرثوات واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة ،واملخاطر وااللتزام ،واملبيعات،
والت�سويق و�إدارة العمليات يف القطاع امل�صريف املحلي والدويل؛ يحمل درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة
البحرين .2000 ،ع�ضو معهد املدراء يف لندن.2016 ،
• نائب الرئي�س ،رئي�س �إدارة الأ�صول يف �شركة �إدارة الأ�صول �ش.م.ب(.مقفلة) ("�أ�صول") ،التابعة للهيئة العامة
للت�أمني االجتماعي ،البحرين
• ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة التعيينات واملكاف�آت وع�ضو جلنة التدقيق يف �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني
و�إعادة الت�أمني (ميدغلف) �ش.م.ب( .مقفلة) ،البحرين
• ع�ضو جمل�س الإدارة وع�ضو اللجنة التنفيذية يف بنك البحرين الإ�سالمي �ش.م.ب ،.البحرين

 .8الدكتور عبد الرحمن علي �سيف
ع�ضو جمل�س الإدارة  -ممثل بنك البحرين والكويت �ش.م.ب.
ع�ض ٌو اعتبار ًا من � 24أبريل ( 2016تنفيذي يف البنك امل�ساهم بنك البحرين والكويت)؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة
متتد لأكرث من  34عام ًا يف االقت�صاد ،والإدارة املالية واخلزينة واال�ستثمار ،والأعمال امل�صرفية الدولية ،والإدارة؛
حا�صل على درجة الدكتوراه يف االقت�صاد من جامعة لي�سرت ،اململكة املتحدة1992 ،؛ ودرجة املاج�ستري يف االقت�صاد
من جامعة النك�سرت ،اململكة املتحدة1986 ،؛ والدبلوما العليا يف االقت�صاد من جامعة وارويك ،اململكة املتحدة،
1985؛ و�شهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة بونا ،الهند .1982 ،ع�ضو معهد املدراء يف لندن.2016 ،
• نائبا للرئي�س التنفيذي ملجموعة اخلدمات امل�صرفية لقطاع اجلملة يف بنك البحرين والكويت �ش.م.ب ،.البحرين
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركات ال�سيارات لكل من ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م ،.البحرين ،و�شركة الت�سهيالت
لل�سيارات �ش�.ش.و ،.البحرين ،و�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ.م.م� ،.أربيل  -كرد�ستان ،جمهورية
العراق
• رئي�س جمل�س �إدارة بنك البحرين والكويت  -جوجيت للأوراق املالية �ش.ك.م ،.الكويت
• ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة البحرينية الكويتية للت�أمني �ش.م.ب ،.البحرين

 .9عبد اهلل حممد �آل حممود
ع�ضو جمل�س الإدارة وع�ضو جلنة التدقيق وع�ضو جلنة املكاف�آت والتعيينات  -ممثل
الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ،البحرين
ع�ض ٌو اعتبار ًا من  18مار�س ( 2014غري تنفيذي)؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  28عام ًا يف جمال
تقنية املعلومات ،واملوارد الب�شرية ،وال�شئون الإدارية واملالية ،وخدمات الزبائن؛ يحمل دبلوما يف العلوم الإكتوارية
من م�ؤ�س�سة مهنا ،قرب�ص1998 ،؛ درجة املاج�ستري يف �إدارة التكنولوجيا من جامعة اخلليج العربي1997 ،؛ ودرجة
البكالوريو�س يف علوم الإح�صاء من جامعة الكويت .1988 ،ع�ضو معهد املدراء يف لندن.2016 ،
• املدير التنفيذي لإدارة امل�ستحقات الت�أمينية يف الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ،البحرين

 .10عبد الكرمي �أحمد بوجريي
ع�ضو جمل�س الإدارة ونائب رئي�س جلنة التدقيق
ع�ض ٌو اعتبار ًا من  15مار�س ( 2008تنفيذي يف البنك امل�ساهم بنك البحرين والكويت �آنذاك)؛ بعد ذلك عُ ِّي ع�ض ٌو
اعتبار ًا من � 6أبريل ( 2016م�ستقل وغري تنفيذي)؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  38عام ًا يف الأعمال
امل�صرفية؛ يحمل درجة البكالوريو�س يف العلوم االقت�صادية واملالية ،م�سار االقت�صاد من جامعة حلب ،اجلمهورية
العربية ال�سورية .1976 ،ع�ضو معهد املدراء يف لندن.2016 ،

• رئي�س جمل�س �إدارة بور�صة البحرين �ش.م.ب( .مقفلة) ،البحرين
• رئي�س م�ستقل للجنة التعيينات واملكاف�آت واحلوكمة يف ن�سيج �ش.م.ب( .مقفلة) ،البحرين
• نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية يف بنك �إبدار �ش.م.ب( .مقفلة) ،البحرين
• ع�ضو جمل�س �إدارة مركز نا�صر للتدريب والت�أهيل املهني ،البحرين
• نائب رئي�س املجل�س التنفيذي امل�شرتك للمنظمة العربية لل�سياحة ،جدة ,اململكة العربية ال�سعودية
• الرئي�س التنفيذي ال�سابق لبنك البحرين والكويت وع�ضو �سابق يف جلنته التنفيذية
• الرئي�س الفخري جلمعية �أ�صدقاء املر�ضى النف�سيني بالبحرين

ال�سيد جالل جعفر املو�سوي
�سكرتري جمل�س الإدارة � -شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب.
التحق بال�شركة يف  2مايو 2007؛ ميتلك خربة تراكمية ومتنوعة متتد لأكرث من  16عام ًا يف �شئون ال�شركات و�إدارة
مكتب جمل�س الإدارة كمقرر و�أمني �سر ،ويف االلتزام وحوكمة ال�شركات ،والقانون وال�صياغة القانونية ،ومراجعة
الأنظمة الأ�سا�سية لل�شركات وعقود الت�أ�سي�س و�إجراء التعديالت الالزمة عليها ،وت�أ�سي�س ال�شركات ،وت�سجيل
العالمات والوكاالت التجارية ،والرتجمة املتخ�ص�صة والعالقات العامة والكتابة ال�صحفية ومتثيل جميع ال�شركات
يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية؛ يحمل درجة البكالوريو�س يف �آداب اللغة �إجنليزية م�سار الرتجمة من جامعة البحرين،
2002؛ ح�ضر عدد ًا من الدورات يف جمال املحا�سبة واحلوكمة؛ وال يزال يتابع درا�سته يف الوقت احلا�ضر للح�صول
على لي�سان�س حقوق.

 .6عبد العزيز عبد اهلل عبد العزيز الأحمد
ع�ضو جمل�س الإدارة ونائب رئي�س جلنة املكاف�آت والتعيينات  -ممثل بنك البحرين
الوطني �ش.م.ب.
ع�ض ٌو اعتبار ًا من  28مار�س ( 2011تنفيذي يف البنك امل�ساهم بنك البحرين الوطني)؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة
متتد لأكرث من  43عام ًا يف الإدارة والأعمال امل�صرفية؛ �أكمل متطلبات برنامج تطوير القيادات التنفيذية يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي بجامعة فرجينيا ،داردن ،الواليات املتحدة الأمريكية .2002 - 2001 ،ح�ضر العديد من
الدورات املحلية والدولية يف جمال الإدارة والأعمال التجارية .ع�ضو معهد املدراء يف لندن.2016 ،
• املدير العام للمجموعة امل�صرفية املحلية يف بنك البحرين الوطني �ش.م.ب ،.البحرين
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركات ال�سيارات لكل من ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م ،.البحرين ،و�شركة
الت�سهيالت لل�سيارات �ش�.ش.و ،.البحرين ،و�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ.م.م� ،.أربيل -
كرد�ستان ،جمهورية العراق
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�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب)

احلوكمة الإدارية
تلتزم �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب .بتطبيق املعايري ال�سليمة للحوكمة الإدارية ،متا�شي ًا مع اال�شرتاطات القانونية
والتنظيمة .وي�شكل االلتزام ب�أعلى معايري احلوكمة جزء ًا �أ�سا�سي ًا يف مزاولة ال�شركة لأن�شطتها التجارية املتنوعة .يخت�ص هذا
اجلزء ببيان مظاهر تطبيق ال�شركة لأعلى معايري احلوكمة الإدارية وممار�ساتها ،حيث يغطي جوانب ترتبط مبعايري احلوكمة
ذاتها ومتطلبات الإف�صاح ،وعلى وجه اخل�صو�ص متا�شي ًا مع مبادئ قانون حوكمة ال�شركات ال�صادر عن وزارة ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة ،وعلى �أحدث اال�شرتاطات والقوانني التنظيمية ملجلد معايري الرقابة العليا ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي.
�أ .معلومات حول امل�ساهمني
ميكن احل�صول على التفا�صيل املتعلقة بر�أ�س مال ال�شركة وم�ساهميها وتوزيع الأ�سهم حتت �إي�ضاح رقم  15املندرج �ضمن
الإي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة كما يف  31دي�سمرب .2016
ب .جمل�س الإدارة
يتكون جمل�س �إدارة �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب .من ع�شرة �أع�ضاء؛ مق�سمني �إىل �أع�ضاء م�ستقلني وغري تنفيذيني
وتنفيذيني يتم تعيينهم وانتخابهم ملدة ثالث �سنوات ويجردون من ع�ضويتهم وفق �أحكام عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي وميثاق
عمل جمل�س الإدارة .يت�ألف جمل�س �إدارة ال�شركة من �أع�ضاء ذوي كفاءة وخربة مهنية عالية .وي�شار �إىل الع�ضو التنفيذي يف هذا
الن�ص �إىل كل ع�ضو جمل�س �إدارة ممن لي�ست لديه �صالحيات وم�سئوليات تنفيذية يف ال�شركة ،وتقت�صر �صالحياته التنفيذية لدى
اجلهة امل�ساهمة التي ميثلها والتي متتلك ح�صة كبرية يف ال�شركة ،بينما كل ع�ضو ميثل �أية جهة حكومية ي�شار �إليه ب�أنه ع�ضو غري
تنفيذي .ويف �سبيل �ضمان ا�ضطالعهم مب�سئولياتهم املناطة بهم ،تتبع ال�شركة �إجراءات خا�صة حتتوي على برامج مكثفة تهدف
�إىل تعريف �أع�ضاء املجل�س اجلدد املعينني منهم واملنتخبني بعمل ال�شركة وبخا�صة اجلوانب املالية والقانونية .ويف هذا ال�ش�أن
جتدر الإ�شارة �إىل �أن تدريب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ب�صفتهم �أ�شخا�ص ًا �أ�سا�سيني يزاولون مهمات قيادية يف ال�شركة ،يحتل مكان
ال�صدارة �ضمن �سلم �أولويات ال�شركة ،والتي ت�ضمن ح�صول جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة على برامج كافية للتدريب والتنمية املهنية
امل�ستمرة  CPD Trainingمبوجب متطلبات جملد القوانني التنظيمية للتدريب والكفاءة املهنية مل�صرف البحرين املركزي� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة هم �أع�ضاء يف معهد املدراء ومقره اململكة املتحدة .وبهدف الوفاء ببع�ض مب�سئولياته،
تتفرع عن جمل�س الإدارة جلان معاونة للمجل�س يف �إدارة �أعمال ال�شركة؛ فهي حلقة الو�صل بني الإدارة التنفيذية واملجل�س .وعلى
ذلك ي�ضم جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية ،وجلنة للتدقيق ،وجلنة للمكاف�آت والتعيينات ،ويتم اختيار �أع�ضائها على �ضوء اخلربة
والكفاءة املهنية .ويقوم جمل�س الإدارة مبراجعة �سنوية لرتكيبة �أع�ضائه و�أدائه ف�ض ًال عن �أداء اللجان التابعة له وعملها ا�ستناد ًا
�إىل ال�شروط املرجعية لعمل كل منها و�أداء وكفاءة وم�ساهمة كل ع�ضو جمل�س �إدارة على حده .ويكون تقييم الأداء ب�صورة كتابية
عرب ا�ستمارات �أعدت خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض حيث يتم رفعها واعتمادها يف االجتماع الأخري من العام امليالدي .ويف املح�صلة تقوم
جلنة املكاف�آت والتعيينات برفع تقرير �شامل نهائي عن التقييم ال�سنوي للأع�ضاء وجمل�س �إدارة ال�شركة الأم وجلانه وجمال�س
�إدارات �شركاته التابعة وذلك العتماده من قبل جمل�س �إدارة �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وذلك خالل االجتماع الأول من
ال�سنة املالية التالية تزامن ًا مع الإعالن الر�سمي للنتائج املالية ال�سنوية.
املجل�س هو اجلهة امل�سئولة عن �إعداد البيانات املالية املوحدة والتمثيل العادل لها وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ،وهي �ضمن
ال�ضوابط الداخلية ال�ضرورية املعتمدة من املجل�س لتمكينه من �إعداد البيانات املالية املوحدة خالية من �أية �أخطاء جوهرية �سواء
كانت ب�سبب االحتيال �أو اخلط�أ.
يتوىل �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية القيام مبمار�سة مهام عملهم ويتخذون قراراتهم مبو�ضوعية
و�شفافية وبنية ح�سنة فيما يعتقدون ب�شكل �أنه يخدم م�صلحة ال�شركة وم�ساهميها واملتعاملني معها .كما يتوىل املجل�س مهام
الإ�شراف على عمليات الإف�صاح واالت�صاالت مع جميع املتعاملني �سواء من داخل ال�شركة �أو خارجها .وي�سعى املجل�س جلعل جميع
عمليات الإف�صاح عن املعلومات عادلة و�شفافة و�شاملة وتعك�س �شخ�صية ال�شركة وطبيعة ومدى تعقيد املخاطر التي ت�شتمل عليها
�أن�شطة ال�شركة .كما وي�ضطلع جمل�س الإدارة والإدارة العليا بتقييم مدى كفاية الأنظمة اخلا�صة بت�أمني املعلومات و�إدارة املخاطر
املرتبطة با�ستخدام ومعاجلة وتخزين ونقل تلك املعلومات عرب ال�شبكة العنكبوتية ب�صورة دورية.
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ومبراعاة اال�شرتاطات القانونية املعمول بها حملي ًا ف�إن جمل�س الإدارة ي�شرف على ال�صالحيات املخولة للقائمني بالعمل يف ال�شركة،
وي�سعى لإدارة �أن�شطة ال�شركة و�شئونها بفعالية مبا يحقق �أهدافها و�أغرا�ضها املعلنة .ويف هذا الإطار يبدي جمل�س الإدارة �إهتمام ًا
بالغ ًا باملحافظة على �أعلى م�ستويات االن�ضباط مبا يف ذلك مراعاة القوانني والأنظمة ومعايري الن�شاط التجاري والقيم الأخالقية.
وت�شمل �أنواع املعامالت وامل�سئوليات املرهونة مبوافقة جمل�س الإدارة جماالت عديدة ووا�سعة ترتاوح ما بني املوافقة على عمليات
التمويل ،وامل�صادقة على ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات ،والتربعات ،و�صالحيات التوقيع واال�ستثمار.
من جهة �أخرى ،تعمل ال�شركة على تر�سيخ املعايري املهنية والأخالقية ال�سليمة وتنظيم العالقة بينها وبني كافة املتعاملني معها من
الزبائن ،واملوظفني واجلهات الرقابية واملجتمع .ويف �سبيل ذلك� ،أقر جمل�س الإدارة ميثاق �شرف لأع�ضائه وقواعد لل�سلوك املهني
للمديرين والعاملني بال�شركة مبا ي�شمل "�إجراءات التبليغ عن �أعمال م�شبوهة" .ومبوجب هذين امليثاقني ،يلتزم كافة الأطراف
املعنية باتباع �أعلى معايري الأ�صول املهنية والإجرائية يف �إطار الوفاء مبهام عملهم .ويت�ضمنان �أي�ضا القواعد املتبعة يف حال وجود
ت�ضارب يف امل�صالح ،وااللتزام ب�أعلى معايري النزاهة واملهنية ،ومراعاة �سرية املعلومات احل�سا�سة� ،إ�ضافة �إىل ت�سليط الأ�ضواء على
امل�س�ؤوليات املناطة بجميع الأفراد املعنيني بغية االلتزام ب�أعلى معايري القواعد الأخالقية وال�سلوكية يف العمل.
وعالوة على ذلك ،يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أداء واجباتهم املناطة بهم والتي تت�ضمن البعد القانوين والتقيد بعدم ا�ستخدام
ممتلكات ال�شركة كما لو كانت تخ�صهم لتحقيق م�صالح �شخ�صية بحتة ،وعدم ت�سريب �أية معلومات �سرية �أو ا�ستخدامها لتحقيق
منافع �شخ�صية ،وعدم اال�ستئثار بالفر�ص اال�ستثمارية الواعدة التي تتطلع ال�شركة القتنا�صها والتي ت�شكل ت�ضارب ًا مبا�شرا يف
امل�صالح ،وعدم مزاولة �أي عمل من �ش�أنه �أن ي�شكل مناف�سة مبا�شرة لل�شركة فيما يتعلق بن�شاطها التجاري ،و�إذا ما كانت لهم
م�صالح �شخ�صية يف �أية معاملة جتارية �أن يتعهدوا بتقدمي م�صلحة ال�شركة على م�صلحتهم.
و�إذعان ًا ال�شرتاطات اجلهات الرقابية ،يو�ضح اجلدول �أدناه عدد الأ�سهم اململوكة لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،ب�صفتهم �أ�شخا�ص ًا
�أ�سا�سيني ،والأفراد املرتبطني بهم حتى  31دي�سمرب  2016ح�سب الآتي ذكره:
�أع�ضاء جمل�س الإدارة *
عبد الرحمن يو�سف فخرو
ريا�ض يو�سف ح�سن �ساتر
خالد حممد علي مطر
�إبراهيم عبد اهلل بوهندي
عبد الكرمي �أحمد بوجريي
ال�سيد عبد الغني حمزة قاروين
عبد العزيز عبد اهلل الأحمد
الدكتور عبد الرحمن علي �سيف
عبد اهلل حممد �آل حممود
حممد �أحمد عبد اهلل اخلاجة

فئة الأ�سهم
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية

 31دي�سمرب 2016
466.374
ال يوجد
1.254.891
ال يوجد
ال يوجد
1.529.910
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

 31دي�سمرب 2015
2015384.712
ال يوجد
1.254.891
ال يوجد
ال يوجد
1.529.910
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

* مل يتداول �أع�ضاء جمل�س الإدارة وال الأفراد املرتبطني بهم يف �أ�سهم ال�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب ،2016
با�ستثناء ال�سيد عبد الرحمن يو�سف فخرو.
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احلوكمة الإدارية (يتبع)
يجتمع جمل�س الإدارة �أربع مرات على الأقل يف ال�سنة املالية الواحدة وذلك بدعوة من رئي�س املجل�س �أو نائبه (عند غياب الرئي�س
�أو عجزه) �أو من ع�ضوين على الأقل .وال يكون االجتماع �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ن�صف عدد الأع�ضاء على الأقل .وبغية ممار�سته
مل�سئولياته فقد قام املجل�س بعقد خم�سة اجتماعات اعتيادية وثالثة اجتماعات �أخرى غري جمدولة يف عام  2016بح�ضور الأع�ضاء
التالية �أ�سمائهم:
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
عبد الرحمن يو�سف فخرو ،الرئي�س
ريا�ض يو�سف ح�سن �ساتر ،نائب الرئي�س
خالد حممد علي مطر ،ع�ضو
�إبراهيم عبد اهلل بوهندي ،ع�ضو
عبد الكرمي �أحمد بوجريي ،ع�ضو ‹›4
ال�سيد عبد الغني حمزة قاروين ،ع�ضو
عبد العزيز عبد اهلل الأحمد ،ع�ضو
الدكتور عبد الرحمن علي �سيف ،ع�ضو ‹›5
عبد اهلل حممد �آل حممود ،ع�ضو
حممد �أحمد عبد اهلل اخلاجة ،ع�ضو

 12يناير ‹ 23 ›1فرباير  22مار�س  31مايو ‹ 26 ›2يوليو
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 .1اجتماع غري جمدول ملجل�س الإدارة ملناق�شة و�إقرار اخلطة اال�سرتاتيجية الثالثية للمجموعة للأعوام .2018-2016
 .2اجتماع غري جمدول ملجل�س الإدارة ملناق�شة و�إقرار مقرتح ا�ستثماري يف عام .2016
 .3اجتماع غري جمدول ملجل�س الإدارة ملناق�شة و�إقرار مقرتحني ا�ستثماريني عقاريني يف عام .2016
 .4تقاعد من جمل�س الإدارة كنائب للرئي�س اعتبار ًا من  31مار�س  ،2016و�أُعِ يدَ تعيينه كع�ضو م�ستقل و غري تنفيذي يف � 6أبريل  2016خلف ًا للع�ضو امل�ستقيل ال�سيد علي عبد اهلل �أحمدي.
 .5ان�ضم �إىل جمل�س الإدارة خلف ًا للع�ضو املتقاعد ال�سيد عبد الكرمي �أحمد بوجريي ،ممث ًال عن بنك البحرين والكويت �ش.م.ب ،.اعتبار ًا من � 24أبريل .2016

وملا كان من �أهداف جمل�س الإدارة خلق بيئة عمل �سليمة تراعي اال�ستقالل وجتنب تعار�ض امل�صالح ملا من �ش�أنه النهو�ض ب�أعمال
ال�شركة؛ وبغية قيامه ب�أداء مهامه املنوطة به على �أَ َ ِّت َو ْج ٍه مع التزامه ب�أعلى معايري النزاهة واملهنية متا�شي ًا مع القوانني املرعية
واملواثيق والأنظمة املتبعة؛ وحتقيقا ملبد�أ احليادية يف النظر يف املو�ضوعات واملعامالت املطروحة للنقا�ش والتي ُي ْح َت َمل ت�ضارب
امل�صالح فيها ،يلتزم جمل�س الإدارة بت�شكيل جلان فرعية منبثقة عنه ت�ضم عدد ًا كافي ًا من �أع�ضائه من غري امل�صرفيني القادرين
على �إبداء وجهات نظرهم با�ستقاللية ومو�ضوعية .ويف هذا ال�سياق ،ولتفادي ح�صول �أي ت�ضارب يف امل�صالحُ ،عـقد اجتما ٌع للجنة
م َّم ٍع مقدم من قبل جمموعة من امل�ؤ�س�سات املالية يف عام
فرعية منبثقة عن املجل�س لإقرار �أف�ضل عر�ض للح�صول على قر�ض ُ َ
 ،2016بح�ضور الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم:
�أع�ضاء اللجنة الفرعية

(ملراجعة و�إقرار عر�ض لقر�ض جممع)
عبد الرحمن يو�سف فخرو
خالد حممد علي مطر
�إبراهيم عبد اهلل بوهندي
ال�سيد عبد الغني حمزة قاروين

 22يونيو
ü
ü
ü
ü

ج� .سيا�سات الإف�صاح عن تعامالت الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني
�أَ َق َّر جمل�س الإدارة �سيا�سات للإف�صاح عن تعامالت الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني ل�ضمان �إملام املطلعني بكافة ا�شرتاطات ومتطلبات
اجلهات الرقابية خا�صة فيما يرتبط بتعامالت �أ�سهم �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية منع ًا ال�ستغالل املعلومات الداخلية
لل�شركة .ويعرف ال�شخ�ص الأ�سا�سي ب�أنه �شخ�ص طبيعي �أو �شخ�ص اعتباري ميلك معلومات غري متاحة ِّ
الطالع اجلمهور �أو لديه
تخويل للح�صول عليها من وقت لآخر بالنظر �إىل من�صبه الوظيفي �أو بحكم طبيعة عمله .وت�شمل قائمة الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني:
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والإدارة العليا لل�شركة و�أي �أفراد �أو �أطراف �أخرى يحددها جمل�س الإدارة .كما يحتفظ م�س�ؤول املجموعة
لاللتزام ب�سجل تعامالت الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني ملتزم ًا بتحديثه و�إفادة بور�صة البحرين بجميع التعامالت يف �أ�سهم ال�شركة وفق ًا
لآخر التغيريات �أو ًال ب�أول.
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د .اللجان التابعة ملجل�س الإدارة
 .1اللجنة التنفيذية
وفق ًا للمادة ( )23من النظام الأ�سا�سي لل�شركة واملادة ( )1.6فقرة ( )1من ميثاق عمل جمل�س الإدارة ،تناط باللجنة التنفيذية
املهام وال�سلطات املقررة فيما يتعلق ب�أن�شطة ت�سهيالت البحرين ،و�شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية ،و�شركة الت�سهيالت
خلدمات الت�أمني ورفع التو�صيات الالزمة ملجل�س الإدارة يف حدود �صالحياتها املقررة يف ميثاق عملها.
ت�ضم اللجنة كحد �أدنى ثالثة �أع�ضاء يعينهم جمل�س الإدارة ب�صفة �سنوية على � ّأل يكونوا �أع�ضاء ًا يف جلنة التدقيق .وي�شرتط �أن ت�ضم
اللجنة ع�ضو ًا م�ستق ًال واحد ًا على الأقل .تتوىل اللجنة التنفيذية مهام درا�سة التقارير والأن�شطة واتخاذ القرارات ب�ش�أن الأمور ذات
العالقة ب�سلطاتها و�صالحياتها وتقدم التو�صيات �إىل جمل�س الإدارة ب�ش�أن الأمور وامل�سائل الأخرى التي تتعدى �صالحياتها .وت�شمل
هذه امل�سئوليات وال�صالحيات جماالت عديدة ووا�سعة ترتاوح ما بني املوافقة على عمليات التمويل ،و�شطب الديون ،ومراجعة
وتو�صية اال�سرتاتيجية ،وخطط العمل وامليزانية ،وال�سيا�سات الت�شغيلية لل�شركة ،و�إقرار التربعات يف حدود �صالحياتها ،ومراجعة
وتو�صية �صالحيات التوقيع واال�ستثمار.
وبهدف الوفاء بامل�س�ؤوليات املناطة بها ،جتتمع اللجنة التنفيذية ب�صورة منتظمة ومبعدل �أربعة اجتماعات كحد �أدنى يف ال�سنة
املالية الواحدة .وعليه عقدت اللجنة يف عام � 2016سبعة اجتماعات بح�ضور الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم:
�أع�ضاء اللجنة

خالد حممد علي مطر ،الرئي�س
ريا�ض يو�سف ح�سن �ساتر ،نائب الرئي�س ‹›١
ال�سيد عبد الغني حمزة قاروين ،ع�ضو
حممد �أحمد عبد اهلل اخلاجة ،ع�ضو
عبد الكرمي �أحمد بوجريي  ،نائب الرئي�س ‹›2

 26يناير

 22مار�س
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 .1عُ ِّي كع�ضو يف اللجنة اعتبار ًا من  31مايو  2016وانتخب كنائب للرئي�س بتاريخ  28يونيو .2016
ُ .2ا ْنهيَتْ ع�ضويته يف اللجنة كنائب للرئي�س بعد تعيينه ع�ضو ًا يف جلنة الدقيق اعتبار ًا من � 6أبريل .2016

 .2جلنة التدقيق
تتوىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة م�ساعدة املجل�س يف الإ�شراف على امل�سئوليات اخلا�صة بعمليات �إ�صدار التقارير املالية،
ونظام الرقابة الداخلي ،وعملية التدقيق ،ومتابعة املخاطر املالية ،وعملية متابعة االلتزام ب�سيا�سيات و�إجراءات املجموعة لإدارة
املخاطر وااللتزام بالقوانني والأنظمة والئحة ال�سلوك يف ال�شركة .ويف �إطار هذه املهام تعمل اللجنة على ت�شجيع التح�سني املتوا�صل
و�ضمان التقيد ب�سيا�سات و�إجراءات وممار�سات ال�شركة على جميع امل�ستويات.
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احلوكمة الإدارية (يتبع)
تتكون جلنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء على الأقل يعينهم جمل�س الإدارة ب�صفة �سنوية .ويكون جميع الأع�ضاء من �أع�ضاء املجل�س من
ذوي اخلربة واملعرفة بالأمور املالية ويتمتعون باال�ستقالل عن الإدارة ،وال توجد لديهم �أي عالقات جتارية �أو عالقات �أخرى (ت�شمل
دون ح�صر امل�شاركة اليومية يف �إدارة �أعمال ال�شركة) مبا من �ش�أنه �أن ي�ؤثر يف اتخاذ القرارات ب�صورة م�ستقلة .كما ت�ضطلع اللجنة
بدور �إر�شاد وتقييم �أداء �إدارات التدقيق الداخلي ،واملخاطر ،وااللتزام ومكافحة غ�سل الأموال ،وجتري مراجعة دورية �شاملة لإطار
احلوكمة املتبع يف ال�شركة مبا يتنا�سب واال�شرتاطات التنظيمية للجهات الرقابية مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل.
تكون للجنة التدقيق ال�سلطة املبا�شرة والتخويل ب�إجراء التحقيق يف �أية �أمور تدخل يف نطاق م�سئولياتها ،ويكون لها احلق الكامل يف
الإطالع على جميع املعلومات املطلوبة لأداء مهامها.
ولال�ضطالع باملهام التي �أن�شئت من �أجلها ،تعقد جلنة التدقيق ما ال يقل عن �أربعة اجتماعات يف ال�سنة املالية الواحدة ،ويكون لها
�صالحية عقد اجتماعات �إ�ضافية� ،إذا دعت احلاجة .و�إجما ًال ،عقدت جلنة التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة ثمانية اجتماعات خالل عام
 ،2016ويف اجتماعاتها الربع �سنوية بح�ضور املدقق اخلارجي ،و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية لل�شركة الأم وال�شركات التابعة ،واملدققني
الداخليني ،ورئي�س �إدارة االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ورئي�س �إدارة املخاطر وغريهم ،عند ال�ضرورة .و�سجل �أع�ضاء اللجنة
ح�ضورهم يف اجتماعات اللجنة كما يلي:
 24يناير  22فرباير � 17أبريل‹� 25 ›1أبريل  25يوليو � 28سبتمرب � 24أكتوبر  27نوفمرب ‹ ›٢املجموع
�أع�ضاء اللجنة
8
ü
�إبراهيم عبد اهلل بوهندي ،الرئي�س
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
5
‐ عرب الهاتف  üعرب الهاتف
عبد الكرمي �أحمد بوجريي ،نائب الرئي�س ‹›3
ü
‐
‐
عرب الهاتف
8
ü
عبد اهلل حممد �آل حممود ،ع�ضو ‹›4
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4
‐
عبد العزيز عبد اهلل الأحمد ،ع�ضو ‹›5
‐
‐
ü
ü
ü
‐
ü
 .1اجتماع غري جمدول للجنة ملناق�شة تقرير زيارة التفتي�ش امليدانية مل�صرف البحرين املركزي والرد عليه ،وكذلك مناق�شة التقرير امل�ستقل ال�صادر عن كي بي �إم جي بخ�صو�ص
الأنظمة الداخلية لقوانني �إدارة املخاطر ورفع تو�صية ب�ش�أنهما ملجل�س الإدارة.
 .2اجتماع غري جمدول للجنة ملناق�شة الأنظمة الداخلية لقوانني �إدارة املخاطر وقوانني احلوكمة املعدلة املتبعة يف ال�شركة ورفع تو�صية ب�ش�أنهما ملجل�س الإدارة.
 .3عُ ِّي كع�ضو يف اللجنة يف � 6أبريل  .2016وبعد ذلك �صودق جمدد ًا على ع�ضويته و�أعيد تعيينه كع�ضو يف اللجنة يف  31مايو  ،2016و ُا ْن ُتخِ َب كنائب للرئي�س اعتبار ًا من  25يوليو .2016
 .4ا�ستمر يف من�صبه كنائب لرئي�س اللجنة لغاية  25يوليو .2016
ُ .5ا ْنهيَتْ ع�ضويته يف اللجنة اعتبار ًا من  31مايو .2016

كما ي�صدق الرئي�س التنفيذي ورئي�س ال�شئون املالية للمجموعة كتابي ًا على م�سودة البيانات املالية املرحلية وال�سنوية لعناية جلنة
التدقيق وجمل�س الإدارة.
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 .3جلنة املكاف�آت والتعيينات
ت�ضم هذه اللجنة على الأقل ثالثة �أع�ضاء من جمل�س الإدارة يعينهم املجل�س ب�صفة �سنوية ،وتقدم هذه اللجنة امل�شورة
والتو�صيات �إىل جمل�س الإدارة حول الأمور ذات العالقة برت�شيح وتعيني �أع�ضاء املجل�س و�أع�ضاء جمال�س �إدارات ال�شركات
التابعة للمجموعة و�أع�ضاء جميع اللجان املنبثقة عن املجل�س والرئي�س التنفيذي واملدير العام لل�شركة الوطنية لل�سيارات
ذ.م.م .و�سكرتري جمل�س الإدارة.

وتقوم اللجنة �أي�ض ًا بدرا�سة وتقدمي التو�صيات �إىل جمل�س الإدارة ب�ش�أن كل الأمور اخلا�صة ب�أجور ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي واملدير العام لل�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م .و�سكرتري جمل�س الإدارة ،و�سيا�سات ال�شركة
اخلا�صة باملكاف�آت ،وحقوق خيار الأ�سهم ،و�سيا�سة اال�ستغناء عن املوظفني و�إنهاء خدماتهم .وتتوىل اللجنة �أي�ض ًا تقييم مهام
الرئي�س التنفيذي ومدير عام ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م .و�سكرتري جمل�س الإدارة .عالوة على ذلك ،تتوىل اللجنة
مراجعة و�إقرار رواتب ومكاف�آت املدراء التابعني للرئي�س التنفيذي ،ويف هذا الإطار تبدي اللجنة تقديرها الكامل ملن يقوم
بواجبه ويجنب ال�شركة التعر�ض للخ�سارة �أو ال�ضرر .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ضع اللجنة ال�سيا�سة اخلا�صة بالإف�صاح عن مكاف�آت
و�أتعاب �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية.
وللقيام باملهمات امل�س�ؤولة عنها ،جتتمع اللجنة عند ال�ضرورة ومبعدل اجتماعني اثنني كحد �أدنى يف ال�سنة املالية الواحدة
وذلك بدعوة من الرئي�س �أو نائبه �أو الرئي�س التنفيذي .يف عام  ،2016عقدت جلنة املكاف�آت والتعيينات ثالثة اجتماعات
بح�ضور الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم:
�أع�ضاء اللجنة
عبد الرحمن يو�سف فخرو ،الرئي�س
عبد العزيز عبد اهلل الأحمد ،نائب الرئي�س
عبد اهلل حممد �آل حممود ،ع�ضو

 18فرباير

 15مار�س

 25دي�سمرب

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

املجموع
3
3
3

هـ� .إدارة املخاطر و�إدارة االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال
يف ممار�ستها لأن�شطتها التجارية ،يحتل االلتزام بالأحكام التنظيمية والقانونية مكانة خا�صة لدى �شركة البحرين للت�سهيالت
التجارية ،حيث ال ت�ألوا جهد ًا يف متابعة وتطبيق جميع اال�شرتاطات ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي وامل�ستمدة من
�أف�ضل املمار�سات العاملية ،فيما يتعلق ب�إدارة املخاطر وااللتزام ومكافحة غ�سل الأموال.

يوجد لدى ال�شركة رئي�س لإدارة االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ،ورئي�س لإدارة املخاطر ،وتتمتع هذه الوظائف باال�ستقاللية
عن �أن�شطة ال�شركة وامل�شاركة اليومية يف �أعمالها ،ف�ض ًال عن ا�ستقاللها عن عمليات التدقيق الداخلي .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
يتبع رئي�س �إدارة االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ورئي�س �إدارة املخاطر مبا�شرة الرئي�س التنفيذي وجلنة التدقيق ،ولديهما
ال�صالحية الكاملة لاللتقاء مبجل�س الإدارة.
وفيما و�ضعت ال�شركة ا�سرتاتيجية و�إطار ًا وا�ضح ًا لإدارة املخاطر وااللتزام لتحديد املخاطر ومراقبتها وو�ضع ال�ضوابط والأطر
العامة املنا�سبة لل�سيطرة عليها ب�شكل دوري ،قامت �أي�ض ًا بو�ضع �سيا�سات و�إجراءات ملكافحة غ�سل الأموال تت�ضمن تدابري
التحقق من العمالء ،و�إجراءات للتعرف على العمليات امل�شبوهة والإبالغ عنها ،و�إقامة دورات دورية منتظمة لتوعية املوظفني،
وحفظ ال�سجالت اخلا�صة بذلك والتوثيق .هذا ويتم تدقيق �إجراءات مكافحة غ�سل الأموال لدى ال�شركة ب�شكل منتظم من قبل
�إدارة التدقيق الداخلي واملدققني اخلارجيني وت�سلم التقارير الالزمة �إىل م�صرف البحرين املركزي.
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�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب)

احلوكمة الإدارية (يتبع)
و .اللجان الإدارية
 .1جلنة الأ�صول وااللتزامات ("�ألكو") :ت�ضم هذه اللجنة على الأقل ثالثة �أع�ضاء يعينهم الرئي�س التنفيذي الذي يحدد رئي�سها
يف ذات الوقت .كما ويح�ضر رئي�س �إدارة االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ورئي�س �إدارة املخاطر اجتماعات اللجنة كع�ضوين ال
يتمتعان بحق الت�صويت .وتناط باللجنة م�سئولية الرقابة على املجموعة فيما يخ�ص (� )1إدارة الأ�صول واملطلوبات )2( ،التخطيط
املايل )3( ،كفاية ال�سيولة )4( ،وخطط االلتزامات الطارئة فيما يتعلق مبا �سبق .كما وت�ضطلع اللجنة بتثبيت العائد على املحفظة
الإجمالية ومراجعتها ،و�إجراء مراجعة دورية ل�سيا�سات املخ�ص�صات و�شطب الديون واتخاذ الإجراءات املنا�سبة فيما يتعلق
بالأوراق اال�ست�شارية واملبادئ التوجيهية والقواعد ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي ،ومتابعة جميع امل�سائل الواردة يف
تقارير التفتي�ش امل�ستلمة من اجلهة الرقابية ،ومراجعة واعتماد �أ�سعار الفائدة والر�سوم الإدارية ،وال�شروط التجارية ،وحتديد
املعايري وال�شروط الواجب توفرها عند منح القرو�ض �أو �أية منتجات جديدة .ولال�ضطالع باملهام التي �أن�شئت من �أجلها ،تعقد
اللجنة ما ال يقل عن اجتماع واحد على �أ�سا�س ربع �سنوي ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية الأ�صوات احلا�ضرة ،وتدون حما�ضر اجتماعات
اللجنة من قبل ال�سكرترية الإدارية .وتقوم اللجنة �أي�ضا مبراجعة دورية لرتكيبة �أع�ضائها وتقييم �أدائها و�أداء �أع�ضائها وفق ًا
لل�شروط املرجعية لعملها.
 .2جلنة االئتمان :يتم ت�شكيل هذه اللجنة بهدف الإ�شراف على جميع اجلوانب املرتبطة بالإقرا�ض االئتماين و�إجراء درا�سة وافية
جلميع طلبات القرو�ض قبل املوافقة النهائية عليها ومراقبة املخاطر املرتبطة بها طوال فرتة املديونية .ولال�ضطالع باملهام التي
�أن�شئت من �أجلها ،تكلف جلنة االئتمان بنطاق حمدد من امل�س�ؤوليات وال�سلطات ،كما يتم تعيني �أع�ضائها بناءا على اخلربات
والكفاءات املهنية بد ًال من املن�صب الوظيفي والأقدمية .وتق�سم �صالحيات املوافقة االئتمانية يف اللجنة �إىل م�ستويني يخ�ضعان
ل�سقف حمدد .كما يتم تعيني �أع�ضاء امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين من جلنة االئتمان من قبل جمل�س الإدارة بناء على تو�صية من
الرئي�س التنفيذي واللجنة التنفيذية.
ز� .سيا�سة املكاف�آت:
( )1مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
�أقر جمل�س الإدارة �سيا�سات ومبادئ توجيهية تخت�ص بدفع مكاف�آت وبدالت ح�ضور �أع�ضاء املجل�س الجتماعات جمل�س الإدارة و�أياً
من اللجان التابعة للمجل�س .وتعك�س �سيا�سة املكاف�آت التزام ال�شركة ب�أف�ضل املمار�سات يف احلوكمة ا�ستناد ًا للمتطلبات القانونية
والتنظيمية ،كما و�أنها تهدف �إىل مكاف�آة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجلانه بطريقة عادلة وم�سئولة كفيلة ل�ضمان ا�ستمرار الكفاءات
وحتفيزها يف القيام مبهامها يف ت�شغيل عمليات ال�شركة بكل كفاءة واقتدار .وتطبق هذه ال�سيا�سة على جمل�س �إدارة ال�شركة الأم
واللجان املنبثقة عنها ،وجمال�س �إدارات ال�شركات التابعة و�أي جلان يتم ت�شكيلها من وقت لآخر .وت�صرف مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س
وبدالت ح�ضور االجتماعات للجان التابعة ح�سب الآتي:
 .1يقر امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العامة العادية ،بتو�صية من جمل�س الإدارة ،دفع مبلغ ثابت كمكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
عن ح�ضور اجتماعات املجل�س طوال العام املايل املنتهي.
 .2ت�صرف مبالغ مالية كبدالت عن ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجتماعات جلان املجل�س ب�شكل ربع �سنوي.

( )2مكاف�أة الرئي�س التنفيذي و�أع�ضاء الإدارة:
تقوم جلنة املكاف�آت والتعيينات بتقييم �أداء الرئي�س التنفيذي ،ومن ثم تتقدم بتو�صية ملجل�س الإدارة للموافقة النهائية على دفع مبلغ
املكاف�أة ال�سنوية .فيما تقوم جلنة املكاف�آت والتعيينات مبراجعة و�إقرار املكاف�أة ال�سنوية للمدراء التابعني للرئي�س التنفيذي وذلك
وفقا ملعايري حمددة .ويف �سبيل �إقرار �صرف املكاف�أة ال�سنوية للرئي�س التنفيذي ،ي�أخذ جمل�س الإدارة يف احل�سبان الأبعاد التالية:
 .1املكاف�أة ال�سنوية هي مكاف�أة تقديرية متنح بقرار من جمل�س الإدارة بالنظر �إىل الأرباح ال�صافية التي حتققها ال�شركة كل عام.
 .2جودة متابعة و�إدارة خماطر ال�شركة ومدى مالئمتها لنموذجها التجاري.
 .3منو م�ستوى الإقرا�ض يف كل منتج.
 .4تلبية جميع متطلبات التمويل الالزمة ل�ضمان ا�ستمرار منو عمليات ال�شركة.
 .5جودة حمفظة القرو�ض ال�سيطرة على القرو�ض املتعرثة عند م�ستويات مقبولة.
 .6حتقيق الأهداف املن�صو�ص عليها يف اخلطط اال�سرتاتيجية للجوانب املالية وغريها.

02
14

التقريرال�سنوي 201٦

ح .ال�سيا�سة اخلا�صة باملعامالت مع الأطراف ذوي العالقة
�إن الإجراءات املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذوي العالقة مدرجة يف ثنايا الأنظمة وال�سيا�سات واملواثيق واالتفاقيات املتنوعة
املعمول بها يف نطاق ال�شركة من بينها املعامالت مع امل�ساهمني يف جمال الإقرتا�ض والتي تتم وفقا لل�شروط التجارية املعتادة.
ويخول جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي �صالحية املوافقة على منح القرو�ض للأطراف ذوي العالقة ،ويف حال جتاوز تلك القرو�ض
�صالحياته املقررة يتم اللجوء للجنة التنفيذية �أو جمل�س الإدارة للموافقة النهائية .من جانب �آخر ،تخ�ضع جميع القرو�ض املمنوحة
للإدارة واملوظفني لأنظمة ال�شركة الداخلية التي يتم مراجعتها ب�صورة دورية منتظمة .ومينح املوظف قر�ض ًا بدون فائدة مبقدار
 5.000دينار بحريني كحد �أق�صى بغ�ض النظر عن املن�صب الوظيفي.
ط� .سيا�سة الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني
تلتزم ال�شركة بجميع املتطلبات واال�شرتاطات املتعلقة بتعيني "الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني" ،حيث ال يتم تعيينهم �أو تن�صيبهم يف
منا�صب هامة يف ال�شركة �إال بعد احل�صول على املوافقة امل�سبقة مل�صرف البحرين املركزي .وت�شمل تلك املنا�صب ما يلي:
 .1ع�ضو جمل�س الإدارة؛
 .2الرئي�س التنفيذي �أو املدير العام؛
 .3ر�ؤ�ساء الإدارات؛
 .4م�سئول االلتزام؛ و
 .5م�سئول مكافحة غ�سل الأموال.
ك .توظيف الأقارب
يوجد يف ال�شركة �سيا�سات ومبادئ �أقرها جمل�س الإدارة فيما يتعلق بتوظيف �أقارب الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني �ضمن الأنظمة الداخلية
املتنوعة لل�شركة .حيث يلتزم الرئي�س التنفيذي بالإف�صاح �أمام جمل�س الإدارة ب�شكل �سنوي عن �أقارب �أي �أ�شخا�ص �أ�سا�سيني
يزاولون مهمات �أ�سا�سية هامة يف ال�شركة� ،إن وجدوا.
ل .ا�سرتاتيجية التوا�صل:
تتبع ال�شركة وفق ًا ل�سيا�سة التوا�صل املعتمدة لديها ا�سرتاتيجية وا�ضحة جتاه تو�صيل املعلومات املتعلقة ب�أن�شطتها و�أعمالها جلميع
املتعاملني وامل�ساهمني واملوظفني والزبائن واجلهات الر�سمية والرقابية وغريها .كما تنعقد اجلمعية العمومية �سنوي ًا بدعوة من
رئي�س جمل�س الإدارة بح�ضور الرئي�س و�أع�ضاء املجل�س الذين من بينهم ر�ؤ�ساء اللجنة التنفيذية وجلنة التدقيق وجلنة املكاف�آت
والتعيينات ور�ؤ�ساء جمال�س �إدارات ال�شركات التابعة وممثلني عن اجلهات الر�سمية واملدققني اخلارجيني ال�ستعرا�ض النتائج
املالية والإجابة على �أ�سئلة امل�ساهمني �أو ممثلي و�سائل الإعالم فيما يخ�ص �أن�شطة ال�شركة وعملياتها و�أدائها املتحقق .كما تدرك
ال�شركة جيد ًا م�س�ؤولياتها جتاه تطبيق املتطلبات التنظيمية والقانونية فيما يتعلق بتوفري املعلومات جلميع املتعاملني والأطراف
ذوي العالقة .ومع عدم الإخالل مبعايري وتوجيهات الإف�صاح املتعلقة بالأ�شخا�ص الأ�سا�سيني ف�ض ًال عن متطلبات اجلهات الرقابية
الأخرى ،يتم االعالن وتوفري املعلومات املالية وغريها �أو عن �أية م�ستجدات تتعلق بال�شركة عرب ال�صحافة املحلية �أو من خالل
موقع ال�شركة الإلكرتوين �. www.bahraincredit.com.bhأو �أية و�سيلة توا�صلية �أخرى .وميكن للجميع احل�صول على النتائج
املالية والتقارير ال�سنوية ومواثيق عمل جمل�س الإدارة واللجان التابعة للمجل�س و�إر�شادات احلوكمة الإدارية على موقع ال�شركة
الر�سمي .على ال�صعيد الداخلي ،يوجد لل�شركة نظام �إلكرتوين خا�ص للتوا�صل مع املوظفني فيما يخ�ص ال�ش�ؤون الإدارية وغريها
من الأمور ذات ال�صلة� .أما على م�ستوى جمل�س الإدارة ،فقد اعتمد املجل�س �أحد احللول التقنية ب�إن�شاء بوابة �إلكرتونية �سهلة
اال�ستخدام على �شبكة الإنرتنت ،تهدف �إىل �أمتتة جميع �أعمال املجل�س وتوفري الوثائق املفهر�سة �إلكرتونيا عن �أعمال املجل�س
واالجتماعات ب�صورة فورية ويف بيئة �آمنة.
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التقريرال�سنوي 201٦

 .1الدكتور عادل حبيل
الرئي�س التنفيذي � -شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب.

التحق بال�شركة يف � 1سبتمرب 2004؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  18عام ًا يف اخلدمات املالية ،وقطاع ال�سيارات والعقارات
وو�ساطة الت�أمني ،وا�سرتاتيجيات الإدارة وا�سرتاتيجيات العمل ،وعمليات ا�ستحداث وتطوير املنتجات ،واملوارد الب�شرية ،والت�سويق واملبيعات،
و�إدارة العمليات الإدارية؛ حا�صل على درجة الدكتوراه يف الدرا�سات الإدارية من جامعة �أبردين ،اململكة املتحدة .2005 ،ع�ضو معهد املدراء يف
لندن.2016 ،
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني ذ.م.م ،)TISCO( .البحرين
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركات ال�سيارات لكل من ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م ،.البحرين ،و�شركة الت�سهيالت لل�سيارات �ش�.ش.و ،.البحرين،
و�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ.م.م� ،.أربيل  -كرد�ستان ،جمهورية العراق
• رئي�س اللجنة التنفيذية ل�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ.م.م� ،)TGTC( .أربيل – كرد�ستان ،جمهورية العراق
• رئي�س اللجنة التنفيذية ل�شركة الت�سهيالت لل�سيارات �ش�.ش.و ،)TAC( .البحرين
• رئي�س اللجنة التنفيذية لل�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م ،)NMC( .البحرين

 .2فا�ضل املاحوزي
نائب �أول رئي�س ،رئي�س اخلدمات املالية والت�سويق  -ت�سهيالت البحرين

التحق بال�شركة يف  1يناير 1993؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  36عام ًا يف اخلدمات املالية وامل�صرفية ،والتح�صيل وال�شئون
القانونية ،وتقنية املعلومات ،والت�سويق ،والتطوير اال�سرتاتيجي للعالمة التجارية ،واملوارد الب�شرية .ح�ضر العديد من الدورات التدريبية املعدة
خ�صي�ص ًا للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات الأعمال واجلامعات العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا ومن بني تلك الدورات :دورة التطوير اال�سرتاتيجي
للعالمة التجارية لدى كلية لندن لأعمال2015 ،؛ دورة التوا�صل الفعال للأعمال لدى كلية كرانفيلد للإدارة .2013 ،ع�ضو معهد املدراء يف لندن2016 ،
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركات ال�سيارات لكل من ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م ،.البحرين ،و�شركة الت�سهيالت لل�سيارات �ش�.ش.و ،.البحرين،
و�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ.م.م� ،.أربيل  -كرد�ستان ،جمهورية العراق
• نائب رئي�س اللجنة التنفيذية ل�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ.م.م� ،)TGTC( .أربيل – كرد�ستان ،جمهورية العراق
• نائب رئي�س اللجنة التنفيذية ل�شركة الت�سهيالت لل�سيارات �ش�.ش.و ،)TAC( .البحرين
• نائب رئي�س اللجنة التنفيذية لل�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م ،)NMC( .البحرين

 .3في�شال بروهت
نائب رئي�س ،رئي�س ال�شئون املالية للمجموعة � -شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب.

نائب رئي�س ،رئي�س ال�شئون املالية للمجموعة � -شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب.
التحق بال�شركة يف � 16سبتمرب 2007؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  18عام ًا يف الإدارة املالية واخلزينة والتدقيق و�إعداد اخلطط
اال�سرتاتيجية للأعمال التجارية؛ يحمل �شهادة البكالوريو�س يف التجارة و�شهادة حما�سب قانوين من معهد املحا�سبني القانونيني يف الهند .ح�ضر
العديد من الدورات التدريبية املعدة خ�صي�ص ًا للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات الأعمال واجلامعات العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا ومن بني تلك
الدورات :دورة اخلطط اال�سرتاتيجية لدى جامعة �أك�سفورد2015 ،؛ دورة تنمية القيادات الإدارية املعتمدة2014 ،؛ ودورة بناء اال�سرتاتيجية
وا�ستدامة امليزة التناف�سية ،2012 ،لدى كلية هارفرد للأعمال .ع�ضو معهد املدراء يف لندن.2016 ،
• ع�ضو اللجنة التنفيذية ل�شركة الت�سهيالت لل�سيارات �ش�.ش.و ،)TAC( .البحرين
• ع�ضو اللجنة التنفيذية لل�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م ،)NMC( .البحرين

 .4رمزي بركات
املدير العام  -ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م ،.البحرين

التحق بال�شركة يف  1فرباير 2016؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  18عام ًا يف قطاع ال�سيارات حيث ا�سندت �إليه العديد من املهمات.
قبيل ان�ضمامه لل�شركة التحق للعمل لدى عدد من وكالء ال�سيارات حيث تقلد منا�صب �إدارية عليا متنوعة؛ يحمل �شهادة البكالوريو�س يف �إدارة
الأعمال (الإدارة) من جامعة تك�سا�س يف �أريلنجتون الواليات املتحدة الأمريكية .1997 ،ح�ضر العديد من الدورات التدريبية املعدة خ�صي�ص ًا
للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات الأعمال واجلامعات العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا ومن بني تلك الدورات :دورة علم الأع�صاب التطبيقي و�إن�شاء
م�ؤ�س�سات ذات �سرعة �أداء عالية لدى معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية.2016 ،
• ع�ضو اللجنة التنفيذية ل�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ.م.م� ،)TGTC( .أربيل – كرد�ستان ،جمهورية العراق
• ع�ضو اللجنة التنفيذية ل�شركة الت�سهيالت لل�سيارات �ش�.ش.و ،)TAC( .البحرين

 .٥علي الديلمي
املدير العام � -شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني ذ.م.م.

التحق بال�شركة يف  ١يناير١٩٩٣؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  ٣١عام ًا يف قطاع الت�أمني؛ يحمل الدبلوما العليا يف �إدارة الأعمال من
جامعة �شيفيلد هامل ،اململكة املتحدة .١٩٩٩ ،ح�ضر العديد من الدورات التدريبية املعدة خ�صي�ص ًا للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات الأعمال واجلامعات
العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا وح�صل على �شهادة الدبلوما يف ال�صحة احلياتية من جمعية احلياة للإدارة املكتبية .2016 ،ع�ضو معهد املدراء يف
لندن.2016 ،
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركات ال�سيارات لكل من ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م ،.البحرين ،و�شركة الت�سهيالت لل�سيارات �ش�.ش.و ،.البحرين،
و�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ.م.م� ،.أربيل  -كرد�ستان ،جمهورية العراق
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 .6ح�سني علي �سلمان
نائب رئي�س ،رئي�س املوارد الب�شرية  -ت�سهيالت البحرين

التحق بال�شركة يف � 17أبريل 2004؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  15عام ًا يف تدريب وتطوير املوارد الب�شرية ،و�إدارة �ش�ؤون
املوظفني ،و�ش�ؤون املباين وامل�شرتيات والتعاقدات� ،إدارة امل�شاريع والعالقات العامة؛ يحمل �شهادة ماج�ستري يف �إدارة املوارد الب�شرية من
جامعة دي بول� ،شيكاغو الواليات املتحدة2010 ،؛ �شهادة البكالوري�س يف نظم املعلومات الإدارية و�شهادة الدبلوم امل�شارك يف الهند�سة املدنية
من جامعة البحرين .2001 ،ع�ضو يف املعهد القانوين للأفراد والتنمية  ،CIPDاململكة املتحدة؛ وع�ضو يف جمعية �إدارة املوارد الب�شرية،
 ،SHRMالواليات املتحدة الأمريكية .ح�ضر العديد من الدورات التدريبية املعدة خ�صي�ص ًا للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات الأعمال واجلامعات
العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا ومن بني تلك الدورات :دورة الأداء الإبداعي يف ا�سرتاتيجية التعامل وخدمة العمالء لدى كلية �ستاند فورد
للأعمال2015 ،؛ ودورة تنمية القيادات الإدارية املعتمدة لدى كلية هارفرد للأعمال.2014 ،

 .7ح�سني املا�ضي
نائب رئي�س ،رئي�س �شبكة الفروع  -ت�سهيالت البحرين

التحق بال�شركة يف  3مايو 1997؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  20عام ًا يف اخلدمات املالية وامل�صرفية؛ يحمل �شهادة البكالوريو�س
يف الدرا�سات امل�صرفية واملالية من جامعة البحرين .2004 ،ح�ضر العديد من الدورات التدريبية املعدة خ�صي�ص ًا للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات
الأعمال واجلامعات العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا ومن بني تلك الدورات :دورة الإدارة العامة لدى كلية القا�ضي للأعمال التابعة جلامعة
كامربدج2016 ،؛ ودورة بناء اال�سرتاتيجية وا�ستدامة امليزة التناف�سية لدى كلية هارفرد للأعمال .2015 ،ع�ضو معهد املدراء يف لندن.2016 ،
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني ذ.م.م ،)TISCO( .البحرين
• ع�ضو اللجنة التنفيذية ل�شركة الت�سهيالت لل�سيارات �ش�.ش.و ،)TAC( .البحرين
• ع�ضو اللجنة التنفيذية لل�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م ،)NMC( .البحرين

 .8جميد ح�سني
نائب رئي�س ،رئي�س التح�صيل وال�شئون القانونية  -ت�سهيالت البحرين

التحق بال�شركة يف � 1أبريل 2010؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  20عام ًا يف �إدارة حت�صيل الديون املتعرثة وال�شئون القانونية.
�شغل قبل من�صبه احلايل وظيفة قائم ب�أعمال مدير لدى وزارة الرتبية والتعليم .يحمل �شهادة البكالوريو�س يف الرتبية من جامعة البحرين،
1996؛ ح�ضر عددا من الدورات يف جمال الإدارة والقيادة والتفكري والتخطيط اال�سرتاتيجي وغريها من الدورات املرتبطة مبجال العمل.

 .9عبد اهلل الوداعي
رئي�س العالمتني التجاريتني لهوندا وجرنال موتورز  -ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م.

التحق بال�شركة يف �أكتوبر 1991؛ ميتلك خربة عملية وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  25عام ًا يف قطاع ال�سيارات حيث �أ�سندت �إليه العديد
من املهام خالل �سنوات عمله يف ال�شركة كمدير ملبيعات هوندا ،ورئي�سا ملبيعات هوندا وجرنال موتورز وال�سيارات امل�ستعملة وي�شغل حالي ًا
من�صب رئي�س العالمتني التجاريتني لهوندا وجرنال موترز مبا فيها عمليات البيع وال�صيانة وقطع الغيار؛ حا�صل على ماج�ستري �إدارة الأعمال
من جامعة هال ،اململكة املتحدة2001 ،؛ و�شهادة الدبلوم التنفيذية يف الإدارة من جامعة البحرين .1999 ،ع�ضو يف جمعية وكالء ال�سيارات
البحرينية .ح�ضر العديد من الدورات التدريبية املعدة خ�صي�ص ًا للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات الأعمال واجلامعات العاملية امل�شهورة واملعتمدة
دولي ًا ومن بني تلك الدورات :تكييف ا�سرتاتيجيات العمل واملبيعات لدى كلية هارفرد للأعمال.2012 ،
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني ذ.م.م ،)TISCO( .البحرين

 .10على �إبراهيم املرزوق
نائب رئي�س ،رئي�س تقنية املعلومات  -ت�سهيالت البحرين

التحق بال�شركة يف  4يونيو 2006؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  24عام ًا يف جمال تقنية املعلومات؛ يحمل �شهادة ماج�ستري
الإدارة يف تقنية املعلومات من جامعة �سندرالند ،اململكة املتحدة .2010 ،ح�ضر العديد من الدورات التدريبية املعدة خ�صي�ص ًا للتنفيذيني
يف �أف�ضل كليات الأعمال واجلامعات العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا ومن بني تلك الدورات :دورة اجعل م�ؤ�س�ستك م�ؤ�س�سة مبتكرة لدى كلية
القا�ضي للأعمال التابعة جلامعة كامربدج2015 ،؛ القدرة التناف�سية يف حتليل بيانات الأعمال التجارية ال�ضخمة لدى كلية هارفرد للأعمال.2014 ،

 .11مناف غريب
نائب رئي�س م�ساعد ،رئي�س التمويل العقاري  -ت�سهيالت البحرين

التحق بال�شركة يف يوليو 2002؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  21عام ًا يف اخلدمات املالية وامل�صرفية؛ يحمل �شهادة ماج�ستري
�إدارة الأعمال من جامعة ا�سرتثكاليد ،اململكة املتحدة ،2013 ،ودرجة البكالوريو�س يف نظم املعلومات الإدارة من جامعة البحرين.2004 ،
ح�ضر العديد من الدورات التدريبية املعدة خ�صي�ص ًا للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات الأعمال واجلامعات العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا ومن
بني تلك الدورات :تنمية املهارات القيادية �ضمن برنامج �إعداد القيادات يف براري ويند ريفر ال�شا�سعة لدى الكلية الوطنية للقيادة الربية يف
الهواء الطلق.2015 ،
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 .12جعفر العريبي
نائب رئي�س م�ساعد ،رئي�س اال�ستثمار العقاري � -شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية �ش�.ش.و.

التحق بال�شركة يف � 1أكتوبر 2011؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  11عام ًا يف اال�ستثمارات والتطوير العقاري ،والداللة العقارية،
و�إدارة العقارات واملرافق التابعة لها ،وخدمات املباين؛ يحمل درجة البكالوريو�س (مع مرتبة ال�شرف) يف هند�سة خدمات املباين من جامعة
نورثمباريا ،نيوكا�سل �أبون تاين ،اململكة املتحدة� .2005 ،أكمل متطلبات برنامج تطوير القيادات ( )6بجامعة فرجينيا ،داردن ،الواليات
املتحدة الأمريكية.2015 ،

 .13عبد الر�سول العايل
نائب رئي�س م�ساعد ،رئي�س بطاقات االئتمان  -ت�سهيالت البحرين

التحق بال�شركة يف  1يونيو 2009؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  21عام ًا يف قطاع بطاقات االئتمان يف امل�ؤ�س�سات املالية؛ يحمل
�شهادة الدبلوما يف الدرا�سات التجارية من جامعة البحرين1994 ،؛ ح�ضر عددا من الدورات يف جمال الإدارة واملبيعات والت�سويق وغريها
من الدورات املرتبطة مبجال العمل .كما ح�ضر العديد من الدورات التدريبية املعدة خ�صي�ص ًا للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات الأعمال واجلامعات
العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا ومن بني تلك الدورات :برنامج مدراء املبيعات لدى كلية كرانفيلد للإدارة.2015 ،

 .14برير جا�سم
رئي�س العالمة التجارية ل�سيارات جي �أي �سي � -شركة الت�سهيالت لل�سيارات �ش�.ش.و.

التحق بال�شركة يف مايو 2015؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من � 5أعوام يف قطاع ال�سيارات وخربة تزيد على � 9أعوام يف الهند�سة
وال�صيانة ال�صناعية؛ يحمل درجة البكالوريو�س (مع مرتبة ال�شرف) يف الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية من جامعة تي�سايد ،اململكة املتحدة،
� ،2010شهادة الدبلوم الوطنية العليا يف الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية من معهد البحرين للتدريب ،2009 ،و�شهادة الدبلوما يف االت�صاالت
الإلكرتونية من كلية الدرا�سات التكنولوجية ،الكويت .2001 ،ح�ضر العديد من الدورات التدريبية املعدة خ�صي�ص ًا للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات
الأعمال واجلامعات العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا ومن بني تلك الدورات :دورة مهارات التفاو�ض والت�أثري للإداريني التنفيذيني لدى كلية
لندن للأعمال2016 ،؛ �شهادة امل�ستوى الثالث يف القيادة والإدارة لدى معهد القيادة والإدارة2014 ،؛ ودورة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال يف 5
�أيام لدى معهد �آي �آي �آر ال�شرق الأو�سط.2013 ،

 .15حمزة �شهاب
نائب رئي�س م�ساعد ،رئي�س التح�صيل  -ت�سهيالت البحرين

التحق بال�شركة يف  24دي�سمرب 2005؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  11عام ًا يف حت�صيل الديون املتعرثة و�إجراء �أبحاث ال�سوق
لت�أ�سي�س �شركات؛ يحمل درجة البكالوريو�س يف الت�سويق من جامعة العلوم التطبيقية ،الأردن .2004 ،ح�ضر العديد من الدورات التدريبية
املعدة خ�صي�ص ًا للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات الأعمال واجلامعات العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا ومن بني تلك الدورات :دورة مهارات
التفاو�ض والت�أثري للإداريني التنفيذيني لدى كلية لندن للأعمال2016 ،؛ و�أكمل متطلبات برنامج تطوير القيادات ( )6بجامعة فرجينيا،
داردن ،الواليات املتحدة الأمريكية.2015 ،

 .16على �أبوروي�س
رئي�س �إدارة االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال � -شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب.

التحق بال�شركة يف � 1أغ�سط�س 1995؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  25عام ًا يف الإدارة املالية ،و�إدارة املخاطر ،وااللتزام
ومكافحة غ�سل الأموال؛ يحمل �شهادة ماج�ستري �إدارة الأعمال من جامعة ا�سرتثكاليد ،اململكة املتحدة ،2006 ،ويحمل الدبلوما الدولية
( )ICAيف االلتزام ،اململكة املتحدة .ع�ضو يف املعهد الدويل لاللتزام ( ،)ICAاململكة املتحدة .ح�ضر العديد من الدورات التدريبية املعدة
خ�صي�ص ًا للتنفيذيني يف �أف�ضل كليات الأعمال واجلامعات العاملية امل�شهورة واملعتمدة دولي ًا ومن بني تلك الدورات :دورة مهارات الأ�شخا�ص
ذوي الأداء العايل للقيادات لدى كلية لندن للأعمال2016 ،؛ وح�صل على �شهادة معتمدة يف مكافحة غ�سل الأموال من الأكادميية العاملية
للمالية والإدارة.2016 ،

 .17علي مال اهلل
رئي�س �إدارة املخاطر � -شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب.

التحق بال�شركة يف �سبتمرب 2016؛ ميتلك خربة وا�سعة ومتنوعة متتد لأكرث من  14عام ًا يف �إدارة املخاطر يف قطاع امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية
والإ�سالمية مع التخ�ص�ص يف خماطر االئتمان؛ يحمل �شهادة ماج�ستري �إدارة الأعمال من جامعة �أي �إم �أي العاملية ،البحرين2008 ،؛ ويحمل
�شهادة م�ساعد مدير املخاطر املهني ( ،)APRMوهو ع�ضو يف اجلمعية الدولية ملديري �إدارة املخاطر ( ،)PRMIAالواليات املتحدة الأمريكية.

* مل يتملك �أع�ضاء الإدارة التنفيذية وال الأفراد املرتبطني بهم �أ�سهم ال�شركة ومل يتداولوا فيها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2016
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الهيكل التنظيمي لل�شركة

مجلس اإلدارة

سكرتري مجلس اإلدارة

لجنة املكافآت والتعيينات
اللجنة التنفيذية

لجنة التدقيق
التدقیق الداخيل

مجلس إدارة رشكات السيارات
الرئيس التنفيذي

تسهيالت
البحرين

رشكة التسهيالت
لخدمات التأمني

رشكة التسهيالت
للخدمات العقارية

الرشكة الوطنية
للسيارات

رشكة التسهيالت
للتجارة العامة
والسيارات

رشكة التسهيالت
للسيارات

الخدمات
املالية والتسويق

خدمات التأمني

الخدمات العقارية

اللجنة التنفيذية
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للسيارات

اللجنة التنفيذية
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املوارد
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متويل الرشكات
القانونية
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كانت �سن ُة � 2016سن ًة ُح ْب َلى بالأحداث الهامة غري املتوقعة حيث تركت �آثارها على اقت�صاديات دول العامل قاطبة و�أثرت ت�أثري ًا
كبري ًا على حركة الأعمال التجارية العاملية .فقد وقعت �سل�سلة �أحداث غري م�ألوفة َغ َّ َي ِت العامل .ومن بني تلك الأحداث ،االنخفا�ض
احلاد يف �أ�سعار النفط ،ونتائج اال�ستفتاء ال�شعبي بت�صويت اململكة املتحدة على خروجها من االحتاد الأوروبي والتي �صدمت العديد
من الدول ،وفوز دونالد ترامب يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية .كما اكت�سحت املوجة ال�شعبوية املناه�ضة للنظم ال�سيا�سية ال�سائدة
عدد ًا من بلدان العامل و�سببت تغيريات هامة يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية يف تلك البلدان .ومع تزايد ال�صراعات اجليو�سيا�سية ا�ستمرت
موجة التقلبات و�أدت �إىل حدوث تباط�ؤ يف اقت�صاديات �أغلب بلدان العامل ،حيث بد�أت النظرة احلمائية ت�أخذ مكانَ عومل ِة التجارة.
كما توا�صلت حدة ال�صراعات التي �شهدتها منطقة ال�شرق الأو�سط وظلت املنطقة م�شتعلة .ومع التح�سن الطفيف يف �أ�سعار النفط
ويف ظل التحديات االقت�صادية ،قامت دول جمل�س التعاون اخلليجي باتخاذ حزمة من الإجراءات االقت�صادية واملالية يف �إطار
�سيا�سات تق�شفية ممنهجة خلف�ض العجز يف امليزانيات العامة ،وقللت من حجم �إنفاقها على امل�شاريع اخلا�صة الأمر الذي �أدى �إىل
انخفا�ض النمو يف الناجت املحلي الإجمايل .ومل يكن اقت�صاد البحرين مبعزل عن تلك الأحداث ،حيث �أ ّثـر انخفا�ض �أ�سعار النفط
على الو�ضع املايل وانعك�س على الت�صنيف االئتماين للبالد .وبالرغم من كل تلك التحديات ،فقد �أظهر االقت�صاد املحلي ا�ستقرار ًا
وت�صميم ًا على موا�صلة الأعمال التجارية وحققت ال�شركة منو ًا يف جميع القطاعات التي تن�شط فيها.
يف مثل هذه البيئة الت�شغيلية ال�صعبة ،ح�سنت �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب.من �أدائها ب�شكل كبري و�أثمرت جهودها
املتوا�صلة �إىل حتقيق �أعلى الأرباح مرة �أخرى ،حيث �سجلت �صايف �أرباح بلغت  19.9مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها %14.4
مقارنة مببلغ  17.4مليون دينار بحريني ما مت حتقيقه يف عام  ،2015وعائد ًا على حقوق امل�ساهمني بن�سبة .)%15.6 :2015( %16
كان العام  2016هو العام الأول من اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة لل�شركة لل�سنوات الثالث القادمة  ،2018-2016حيث ت�ضمنت
مبادرات نفذت املجموعة بنجاح جمموعة وا�سعة منها ،وقد ت�ضمنت تعزيز �إطار احلوكمة و�إدارة املخاطر يف ال�شركة ،و�إجراء
مراجعة �شاملة ملنظومة الأنظمة والقوانني وال�سيا�سات والإجراءات الداخلية وتطوير منتجات وخدمات جديدة .ومن بني هذه
امل�شاريع الهامة التي �أجنزتها املجموعة هي العمل على بناء مبنى املقر الرئي�سي اجلديد لل�شركة والذي ُ�ص ِّم َم لتلبية جميع
االحتياجات يف الوقت احلا�ضر وامل�ستقبل ،وقد �أ�صبح املبنى ،املجهز ب�أف�ضل التجهيزات والتقنيات ،جاهز ًا ،ومبجرد و�ضع اللم�سات
الأخرية عليه وت�سليمه ر�سميا لل�شركة �سيكون معلم ًا بارز ًا على االجنازات التي حققتها املجموعة .هذا وتتمتع املجموعة مبعدل
مديونية منخف�ض بواقع  1.8وقاعدة ر�أ�سمالية قوية ،وا�ستطاعت خالل العام املن�صرم ترتيب قر�ض جممع بلغت قيمته  80مليون
دوالر �أمريكي و�أجل ا�ستحقاق بعد خم�س �سنوات .وقد مت ترتيب هذا القر�ض بنجاح بف�ضل الدعم القوي الذي ح�صلت عليه ال�شركة
من قبل عدد من امل�ؤ�س�سات امل�صرفية املحلية وغريها يف املنطقة� .أما من حيث ال�سيولة ،ف�إن ال�شركة يف و�ضع مايل قوي ومطمئن،
وت�سري �ضمن خطة مدرو�سة بعناية لتجنيب ال�شركة م�شاكل و�صعوبة تركيز اال�ستحقاقات ،الأمر الذي ميكنها من اال�ستفادة من
الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة املتاحة يف ال�سوق.

0321

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

تقرير الإدارة عن عمليات ال�شركة

(يتبع)

ورغم التحديات العديدة ،كان  2016عام ًا مميز ًا بالن�سبة لت�سهيالت البحرين فقد بلغ النمو يف القرو�ض
اجلديدة ما ن�سبته  ٪14ويف �صايف الأرباح ما ن�سبته  %18باملقارنة مع نتائج العام  .2015حيث حققت
ت�سهيالت البحرين �أرباح ًا �صافية بلغت  14.5مليون دينار بحريني ( 12.2 :2015مليون دينار بحريني)،
وقدمت قرو�ض ًا جديدة بلغت  158مليون دينار بحريني ( 139 :2015مليون دينار بحريني) ،مما �أدى
�إىل زيادة حمفظة القرو�ض كما يف  31دي�سمرب � 2016إىل مبلغ  270مليون دينار بحريني" بعد خ�صم
خم�ص�صات الديون املتعرثة" وزيادة بن�سبة  %17عما مت حتقيقه يف .2015

ال�شركة
الأم

• قرو�ض ال�سيارات
• القرو�ض ال�شخ�صية
• القرو�ض العقارية
وقد حتقق هذا الأداء من خالل التنفيذ الناجح ملختلف املبادرات التي ت�ضمنتها اخلطة اال�سرتاتيجية .وقد • قرو�ض الأعمال التجارية
عملت ال�شركة على حت�سني منوذج �أعمالها التجارية لتلبية احتياجات الزبائن وقد ت�ضمنت تلك املبادرات • بطاقات االئتمان
حت�سني كفاءات و�إمكانيات �إدارة تقنيات املعلومات ،وكذلك التو�سع اجلغرايف بزيادة عدد الفروع العاملة
وطرح برامج ومبادرات ت�سويقية جديدة لتعزيز ح�ضور ال�شركة يف مناطق متفرقة من اململكة وت�سهيل و�صول
خدماتها �إىل �شرائح جديدة من الزبائن ،وحر�صا من ال�شركة على راحتهم ،طرحت تطبيقا للهواتف الذكية
يتيح لهم فر�صة اال�ستفادة التامة من اخلدمات املتنوعة التي تقدمها �شركات املجموعة .وي�شتمل ذلك
التطبيق على اخلدمات املقدمة حلاملي بطاقة امتياز االئتمانية حيث ميكنهم �إجراء معامالتهم يف بيئة �آمنة
دون احلاجة �إىل زيارة فروع ال�شركة .علما ب�أن هذه املبادرات مدعمة مبنهج را�سخ قوي الدعائم تنتهجه
الإدارة لرت�سيخ ثقافة �إدارة املخاطر.
لقد وا�صلت ال�شركة تعزيز ح�صتها ال�سوقية وزادت من م�ستوى �إقرا�ضها يف منتجها الرئي�سي قرو�ض
ال�سيارات .ورغم االنخفا�ض احلاد يف �سوق مبيعات ال�سيارات املحلي يف عام � ،2016سجلت ال�شركة منو ًا
جيد ًا يف متويل قرو�ض ال�سيارات وذلك من خالل تعزيز وتقوية ال�شراكة اال�سرتاتيجية املثمرة مع وكالء
ومعار�ض ال�سيارات الرئي�سيني.
و�شهد ال�سوق العقاري ا�ستقرار ًا يف حركة التداوالت العقارية وبالرغم من ذلك ،وا�صلت ال�شركة اتباع
�سيا�ستها احلذرة يف تقدمي القرو�ض العقارية ،والرتكيز على �أولئك الزبائن القادرين على دفع �أق�ساطهم
ال�شهرية اعتماد ًا على م�صادر دخل م�ستقلة عن �إيرادات العقارات املمولة مع حتديد �سقف التمويل بن�سبة
 70باملئة من قيمة العقار.
حققت ال�شركة �أي�ض ًا �إجناز ًا هام ًا من خالل زيادة حجم �أعمال بطاقات االئتمان ،حيث فاقت حمفظة البطاقات
االئتمانية حاجز اخلم�سني �ألف بطاقة .ويف �سوق حتتدم فيه املناف�سة ،حققت امتياز هذه النتيجة خالل 6
�أعوام من انطالقتها يف عام  ،2010وقد �أ�صبحت واحدة من �أكرب ثالثة مزودين لبطاقات االئتمان يف ال�سوق
املحلي .كما بلغ �إجمايل مبيعات البطاقات �أكرث من  79مليون دينار بحريني .وبف�ضل االلتزام ال�صارم ب�أف�ضل
املمار�سات والأنظمة املتعلقة بهذا املنتج املحفوف باملخاطر ن�سبي ًا ،متكنت ال�شركة من ال�سيطرة على الديون
املتعرثة �ضمن احلدود املعقولة واملقبولة يف �سوق بطاقات االئتمان وا�ستطاعت املحافظة على جودة املحفظة.
ويف ظل منو القرو�ض اجلديدة� ،شكلت جودة حمفظة القرو�ض �أولوية من �أولويات ال�شركة حيث عكفت على
االلتزام ال�صارم مبعايري الإقرا�ض وب�أف�ضل املمار�سات يف حت�صيل الديون ،تكللت جهود ال�شركة يف ال�سيطرة
على الديون املتعرثة عند ن�سبة  %2.9من املحفظة .وال ُب َّد من الإ�شارة �إىل �أن معظم القرو�ض اجلديدة
والديون املتعرثة مدعومة ب�صورة كلية �أو جزئية مبخ�ص�صات كافية لتغطية قيمة �أ�صل القرو�ض.
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�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب)

تقرير الإدارة عن عمليات ال�شركة

(يتبع)

ال�شركة الوطنية
لل�سيارات

• هوندا • �شيفروليه • جي �إم �سي • كاديالك • �شاحنات ماك (ال�شق الع�سكري)

�أما بالن�سبة لأن�شطة بيع ال�سيارات ،فقد �سجلت ال�شركة الوطنية لل�سيارات �أرباح ًا �صافية موحدة بلغت  1.9مليون
دينار بحريني عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2016مقارنة مببلغ  2.1مليون دينار بحريني عن الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي .فقد �ألقت الظروف االقت�صادية ال�صعبة والإجراءات التق�شفية القا�سية لتقلي�ص العجز يف
امليزانية العامة وزيادة �أ�سعار املحروقات بظاللها على �سوق مبيعات ال�سيارات التي ت�أثر ب�صورة كبرية من جراء تلك
الظروف ال�صعبة وقد �أنعك�س ذلك على انخفا�ض مبيعات ال�سيارات يف بع�ض الأ�شهر �إىل ما دون � ٪20سنة تلو �سنة.
من جانب �آخرُ ،م ِن َيت مبيعات �سيارات الدفع الرباعي ذات احلجم الكبري بخ�سارة كبرية لدى جميع وكاالت ال�سيارات
قاطبة دون ا�ستثناء مبا فيها �سيارات جرنال موتورز ذات الدفع الرباعي ال�شهرية .وبالرغم من تلك التحديات ،فقد
بذلت ال�شركة على م�ستوى عملياتها يف البحرين املزيد من اجلهود و�سخرت مواردها بكل براعة ومرونة وفاعلية لدعم
النموذج التجاري لأعمالها يف ظل ظروف ال�سوق ال�سائدة واملتقلبة ،وعلى ذلك ا�ستطاعت حتقيق �أرباح �صافية بلغت
 2.7مليون دينار بحريني ( 3.1 :2015مليون دينار بحريني) .كذلك ا�شتملت النتائج املعلنة لل�شركة على خ�سائر
ت�شغيلية لل�شركة اململوكة لها بالكامل "�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة وال�سيارات ذ .م .م ".يف �أربيل عا�صمة �إقليم
كرد�ستان بجمهورية العراق ،نتيجة حلالة عدم اال�ستقرار والأحداث امل�ؤ�سفة التي ت�شهدها تلك املنطقة.
عمليات البحرين
يف عام  ،2016حققت ال�شركة �إجمايل مبيعات بلغت  58.7مليون دينار بحريني ( 69.6 :2015مليون دينار بحريني)
ظروف �صعب ٍة ي�شهدها �سوق مبيعات ال�سيارات اجلديدة .وقد
و�أرباح ًا �صافية بلغت  2.7مليون دينار بحريني يف ظل ٍ
�أظهرت االح�صائيات ال�صادرة عن الإدارة العامة للمرور انخفا�ض النمو يف �سوق مبيعات ال�سيارات اجلديدة بن�سبة
 %6مقارنة بعام  ،2015مما �أدى ذلك �إىل زيادة خمزون ال�سيارات اجلديدة لدى وكاالت ال�سيارات التي خف�ضت �أ�سعار
�سياراتها وهوام�شها الربحية ملواجهة الظروف ال�صعبة التي مير بها �سوق بيع ال�سيارات اجلديدة .ورغم ذلك ،بذلت
ال�شركة جهود ًا كبري ًة للنهو�ض ال�شامل بعمليات ال�شركة لتكون على قد ٍر من الكفاءة واالقتدار ملواجهة الظروف الراهنة.
وقد �سجلت جرنال موتورز انخفا�ض ًا يف حجم مبيعات �سيارات عالماتها التجارية �شفروليه ،وجي �إم �سي وكاديالك.
أ�سطول من ال�سيارات اجلديدة ذات ت�صميم هند�سي
من جهة �أخرى ،متيز هذا العام بطرح �شركة جرنال موتورز � ٍ
مبتكر و�أناقة يف ال�صنع ،و�شملت �سيارات جي �إم �سي �أكاديا ،كاديالك  CT6و  XT5ذات التقنية العالية التي القت
ب�شكل كب ٍري .ولتح�سني جتربة الزبائن يف اقتناء و�شراء �سيارات جرنال موتورز قامت ال�شركة
ا�ستح�سان الزبائن ٍ
ب�إجراء عملية حتديث �شاملة ملعر�ض �سيارات جرنال موتورز.
على اجلانب الآخر ،بالرغم من انخفا�ض حجم مبيعات ال�شركة من �سيارات هوندا ،فقد القى طرح اجليل العا�شر من
�سيارات هوندا �سيفيك ا�ستح�سان ًا كبري ًا لدى زبائن ال�شركة .كما حولت ال�شركة خط انتاج �سيارات �أكورد �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية مع نهاية العام ،مما �سيتيح لها حت�سني الهوام�ش الربحية لهذه ال�سيارة ا�ستفادة من مزايا الإعفاء
اجلمركي �ضمن اتفاقية التجارة احلرة املربمة بني الواليات املتحدة الأمريكية ومملكة البحرين .كذلك حت�سنت ربحية
هذه العالمة التجارية مقارنة بالعام املن�صرم بف�ضل حوافز املبيعات التي قدمتها �شركة هوندا موتورز ،حيث كانت
ا�ستثنائية ومل تكن يف ح�سبان �شركة هوندا موتورز نظر ًا لعدم �أخذ الظروف الت�شغيلية ال�صعبة التي متر بها املنطقة
يف عني االعتبار.
كما وا�صلت خدمات ما بعد البيع عملياتها كم�ساهم رئي�سي يف �أرباح ال�شركة .ومن دواعي ال�سرور �أن نعلن �أن �شركة
هوندا موتورز منحت ال�شركة املركز الأول على م�ستوى املنطقة وفقا لآخر �إح�صائية مل�ؤ�شر خدمة الزبائن وذلك جلودة
اخلدمات املقدمة وكفاءة وجودة عمليات وخدمات ما بعد البيع على م�ستوى مملكة البحرين .وقد كثفت ال�شركة من
جهودها للمحافظة على قاعدة الزبائن من خالل �ضمان جودة وكفاءة اخلدمات لزيادة �أعدادهم ب�صورة متكررة من
خالل تقدمي �أف�ضل اخلدمات على جميع الأ�صعدة.
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عمليات �أربيل
كذلك ا�شتملت النتائج املعلنة لل�شركة الوطنية لل�سيارات على خ�سائرت�شغيلية لل�شركة اململوكة لها بالكامل "�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة
وال�سيارات ذ .م .م ".يف �أربيل عا�صمة �إقليم كرد�ستان بجمهورية العراق ،حيث �أثرت حالة عدم اال�ستقرار والأحداث امل�ؤ�سفة املتوا�صلة التي
ي�شهدها العراق �سلب ًا على عملياتنا ،ومع تدهور الو�ضع ،ال يبدو �أن الأزمة �سوف تنتهي يف القريب العاجل .والتزام ًا منه مبراجعة �أداء ال�شركة وعلى
�ضوء الأو�ضاع وامل�ستجدات على ال�ساحة العراقية ،ويف �إطار اخلطوات اال�ستباقية الالزمة املتخذة حلماية ا�ستثمارات ال�شركة� ،شرعت ال�شركة
بنا ًءا على قرار من جمل�س الإدارة يف �إجراءات تقلي�ص عمليات هذه ال�شركة متهيد ًا لإغالقها ،كما وقامت بت�صفية خمزون ال�سيارات اجلديدة،
واحت�ساب تكلفة اال�ستثمار ملعر�ض ال�سيارات �ضمن الأ�صول امل�ستهلكة بالكامل وفق ًا للمعايري املحا�سبية ،وقد مت �شحن جميع الأ�صول املنقولة �إىل
مملكة البحرين .وال زالت ال�شركة توا�صل جهودها يف حت�صيل الديون امل�ستحقة.

�شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية

• ت�أجري وو�ساطة عقارية • خدمات تثمني • �إدارة عقارية • ا�ستثمار عقاري
كان العام  2016عاما ا�ستثنائي ًا بالن�سبة ل�شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية ،حيث حققت �أرباح ًا �صافية بلغت  2.6مليون دينار بحريني
متميز يرتكز على ا�سرتاتيجية تنويع م�صادر
جتاري ٍ
( 2.1 :2015مليون دينار بحريني) ،و ُت ْع َزى هذه النتائج املتحققة �إىل تطويرها ٍ
منوذج ٍ
أرا�ض لتق�سيمها �إىل قط ٍع �صغري ٍة ومن َث َّم طرحها للبيع يف ال�سوق ،ومن خالل �إيرادات الدخل الإيجاري املتكرر
الدخل ،عرب �شرا ِء
ِ
خمططات � ٍ
ً
املتح�صل من حمفظة العقارات ال�سكنية ،ف�ضال عن الدخل املتح�صل من خدمات التثمني والو�ساطة العقارية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،د�شنت ال�شركة
خالل العام منوذج عمل جديد من خالل التطوير العقاري لبناء �شقق �سكنية بهدف طرحها للبيع يف ال�سوق.
كما حافظت على م�شاركتها الفاعلة وال تزال ملتزمة بتلبية طموحات الكثري من املواطنني يف توفري حلول �إ�سكانية الئقة بتكلفة منا�سبة .وخالل
أرا�ض �إ�سكانية يف ثالث مناطق متفرقة من اململكة
العام جنحت ال�شركة يف �إدارة ثالثة م�شاريع عقارية يف � ٍآن واحد ،حيث ا�ستطاعت بيع � ٍ
ت�شهد �إقبا ًال كبري ًا وقد القت ا�ستح�سان الزبائن .ويدلل �إقبال الزبائن امل�ستمر على هذه امل�شاريع العقارية على ثقتهم و�إميانهم باملنتجات التي
أرا�ض لتق�سيمها �إىل قط ٍع �صغري ٍة ومن َث َّم طرحها
تطرحها ال�شركة .وكي تبقى فاعلة يف ال�سوق العقاري ،قامت خالل العام ب�شرا ِء
ِ
خمططات � ٍ
للبيع يف ال�سوق العام القادم.
كما ن�شطت ال�شركة يف الأ�سواق املتخ�ص�صة من خالل اال�ستمرار يف �إدارة البنايات ال�سكنية يف مناطق ت�شهد طلب ًا مرتفع ًا على ال�شقق املفرو�شة
من ذوي الدخل املتو�سط من املقيمني بهدف احل�صول على دخل �إيجاري متكرر .وفيما باعت ال�شركة خالل العام �إحدى بناياتها اال�ستثمارية،
�سجلت �صايف �أرباح بلغت � 252ألف دينار بحريني ،وقامت يف وقت الحق ب�شراء بناية جديدة �أخرى .هذا ووا�صلت حمفظة العقارات ال�سكنية
حتقيق ن�سبة �إ�شغال عالية لل�شقق املفرو�شة �ضمنت جهود ال�شركة حل�صولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من اال�ستثمار.

�شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني

• ت�أمني ال�سيارات • الت�أمني على املنازل • الت�أمني على احلياة • ت�أمني ال�سفر
من جانب �آخر� ،سجلت �شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني �أرباحا �صافية بلغت  1.1مليون دينار بحريني ( 1.0 :2015مليون دينار بحريني)،
كما �سعت �سعيا د�ؤوب ًا للرقي والتميز مب�ستوى اخلدمات املقدمة والنهو�ض بعمليات ال�شركة لتجاوز توقعات الزبائن وتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة
لهم الختيار �أف�ضل اخلدمات الت�أمينية ب�أف�ضل الأ�سعار .وخالل العام لعبت املبادرات اال�سرتاتيجية لل�شركة دور ًا يف ترتيب ما يزيد على خم�سة
وع�شرين �ألف بولي�صة ت�أمني على ال�سيارات .بيد �أن االجنازات التي حققتها ال�شركة تواجه حتديات �شديدة يف �سوق ت�أمني ال�سيارات الذي
ي�شهد مناف�سة حمتدمة مما ميكن �أن ي�ؤثر على عمليات ال�شركة.
و�سوف توا�صل ال�شركة تطوير حجم �أعمالها وم�ضاعفة ح�صتها يف �سوق الت�أمني من خالل حمالتها الت�سويقية الرتويجية بالتعاون مع بع�ض
�شركات الت�أمني املنتقاة ،وطرح خدمات ت�أمينية مبتكرة ،وتقدمي خدمات ت�أمينية متميزة لزبائنها ،وحت�سني ال�شراكة التجارية والتعاون
والتن�سيق بني ال�شركات الزميلة يف املجموعة وا�ستغالل �شبكة فروعها.
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�شركة الت�سهيالت لل�سيارات

بلغت اخل�سائر ال�صافية التي �سجلتها �شركة الت�سهيالت لل�سيارات يف عامها الأول مبلغا وقدره � 147ألف دينار بحريني .وعلى الرغم من
العديد من التحديات يف �سوق مبيعات ال�سيارات ،ي�سرنا �إخطاركم �أن ال�شركة �أكملت عامها الأول من العمليات بنجاح ،والقت �سيارات جي �أي
�سي ا�ستح�سان الزبائن واجتذبت قطاع ًا كبري ًا منهم ،نظر ًا ملتانة �صنعها وقوة �أدائها وتفوق التقنيات العالية امل�ستخدمة فيها ،ف�ضال عن مدى
االعتمادية والتي تتجاوز توقعات الزبائن ،وكفاءة ا�ستهالك الوقود ،وانخفا�ض تكلفتها مقارنة بنظرياتها يف ال�سوق .و�إنه ملن دواعي الفخر �أن
نعلن �أن �شركتنا اجلديدة ا�ستطاعت يف فرتة قيا�سية ق�صرية �أن جتعل من �سيارات جي �أي �سي ت�أخذ مكانها يف ال�سوق ،و�أ�صبحت يف املرتبة
الأوىل من بني ال�سيارات ال�صينية يف �سوق مبيعات ال�سيارات يف البحرين ،حيث باعت �أكرث من � 300سيارة .كما وحققت ال�شركة �إجنازا باهر ًا
ب�إطالقها موديالت جديدة من �سيارات جي �أي �سي وهي  GS4و�سيارة للدفع الرباعي خالل ال�سحب الكبري الذي �أقامته ال�شركة حلاملي
بطاقات امتياز االئتمانية وقد ح�ضر احلفل ما يزيد عن َ � 12
زبون .ومع انطالقة هذه املوديالت اجلديدة ،تتطلع ال�شركة لزيادة ح�صتها
ألف ٍ
ال�سوقية من خالل امل�شاركة يف جميع الفعاليات والتي تلقى رواج ًا يف �سوق مبيعات ال�سيارات.

�آفاق العام 2017

من املتوقع �أن ينمو االقت�صاد العاملي بن�سبة  2.5يف املئة يف عام  .2017وقد �أدى غمو�ض �سيا�سات الإدارة الأمريكية اجلديدة
وتداعياتها �إىل ت�ضارب وجهات النظر على النتائج املحتملة على االقت�صاد العاملي .هذا فيما �سيظل مو�ضوع ا�ستقرار �أ�سعار
النفط عند امل�ستوى احلايل املفتاح لدول املنطقة لتحقيق التوازن بني حزمة الإجراءات التق�شفية وامل�شاريع التنموية .من جهة
�أخرى ،من املتوقع �أن يتباط�أ الناجت املحلي الإجمايل للبحرين يف عام  2017ب�سبب تراجع الإيرادات النفطية واالنخفا�ض
املحتمل يف النفقات العامة .ويف خ�ضم ذلك� ،ستوا�صل ال�شركة ا�ستناد ًا خلطتها اال�سرتاتيجية الثالثية اجلديدة الرتكيز على
الأ�سواق التي تن�شط فيها والبحث عن فر�ص ا�ستثمارية واعدة بغية تنمية �أموال امل�ساهمني.
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جي �إ�س  ٤من جي �أي �سي موتورز
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�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب)

تقرير امل�س�ؤولية املجتمعية
تعد امل�س�ؤولية املجتمعية التي ت�ضطلع بها ال�شركات واحدة من املوا�ضيع الأكرث حيوية و�أهمية ،نظر ًا اللتزام ال�شركات امل�ستمر يف
القيام ب�أعمالها و�أن�شطتها التجارية وفق ًا لأعلى املعايري الأخالقية ،مع حر�صها على امل�ساهمة الفاعلة يف الأن�شطة التنموية مبا
يحقق املزيد من الرفاه االقت�صادي للمجتمع .ويف الوقت الذي تهدف فيه امل�س�ؤولية املجتمعية لديها �إىل الإ�سهام يف التخفيف من
الأعباء املثقلة للفئات املعوزة يف املجتمع والوقوف �إىل جانب امل�شاريع االجتماعية ا َ
خل ِّ َي ِة وتقدمي العون لها ب�سخاء ،يتعني عليها
القيام ب�أن�شطتها املختلفة مبا ُت َر َاعى فيه قواعد االحرتام لأفراد املجتمع والبيئة.
ال�س ْب ِق يف االبتكار يف امل�سئولية املجتمعية وقبال ما َحقَّق ْت ُه على
لقد حازت �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.بَ ،.ق َ�ص َب َّ
م�ستوى الأداء املايل ،ا�ستطاعت �أن حتتل مكان ال�صدارة يف طليعة ال�شركات الن�شطة يف ال�ش�أن اخلريي ،وتنتهج �أ�سلوب ًا م�ؤ�س�سي ًا
تلتزم فيه بكل �إيجابية بالقيام بدورها الأخالقي يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه املجتمع البحريني .وقد �أثمرت م�ساعيها
اخلرية يف �إطار تلك امل�س�ؤولية ،يف �إحراز املزيد من الإجنازات اخلريية انعك�ست �إيجاب ًا على �صايف الأرباح املتحققة ،لإميانها
خل ْ ِي َي ْج ِل ُب ا َ
الرا�سخ ب�أنَّ ِف ْع َل ا َ
خل ْ َي ال َو ِف َري ،ويحقق املزيد من الرفاه والنتائج الباهرة.
ومع تزايد عدد الطلبات امل�ستلمة لال�ستفادة من برامج امل�سئولية املجتمعية ،وامل�شاركة الكبرية لل�شركة يف امل�شاريع اخلريية يف
املجتمع ،تعززت قيمة امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركة بعدة �صور جتلى فيها بو�ضوح احل�س االجتماعي امل�س�ؤول ،وا�سرتاتيجية العمل
االجتماعي املنتهجة التي ت�شكل قيم ال�شركة وت�ؤكد على ر�ؤيتها ور�سالتها ودورها يف املجتمع ،وجتاه عمالئها وموظفيها وم�ساهميها
ومورديها وكافة املتعاملني معها يف املجتمع.
�إىل جانب ذلك ،وا�صلت ال�شركة َت ْن ِفيذ برناجمها املتميز يف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية لتلبية االحتياجات املتنوعة ،حيث ا�ستفادت
من التربعات اخلريية التي قدمتها خالل عام  2016العديد من امل�ؤ�س�سات واجلمعيات غري الربحية العاملة يف جماالت خريية عدة،
�شملت دعم الفئات املعوزة يف املجتمع ،وذوي الإعاقات ،ودور العجزة وامل�سنني ،ورعاية الطفولة والأمومة ،والرعاية ال�صحة ،والرعاية
االجتماعية ،والتعليم وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة لذوي االحتياجات اخلا�صة ،ومراكز الأبحاث والدرا�سات وقطاع الثقافة والبيئة.

* يوم تنمية مهارات العمل اجلماعي
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نحن ن�ؤمن جيد ًا مببادئ امل�س�ؤولية املجتمعية التي ُت ْع ِلي من القيم الأخالقية وتلبي احتياجات �أبناء مملكة البحرين .و�إنه ملن دواعي
الفخر واالعتزاز �أن يكون ل�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب .بعد �أكرث من  33عام ًا من العمل وامل�شاركة املجتمعية
الفاعلة يف الأعمال اخلريية والإن�سانية ،م�ساهمة كبرية يف النه�ضة املجتمعية التي جتلت يف جماالت عديدة بارزة ا�ستطاعت فيها �أن
ترتجم �أقوالها �إىل مبادرات ملمو�سة ت�ساهم يف حتقيق الرفعة والنماء للفئات املحتاجة وتقدم العون وامل�ساعدة للمجتمع ب�شكل عام.
وعلى ذلك ،قمنا خالل عام  2016مبوا�صلة م�سريتنا يف امل�شاركة امل�س�ؤولة يف تنمية املجتمع البحريني ،وتفاعلنا با�ستمرار مع
ْ
و�شحذ َنا الهِ َم َم لنوا�صل م�شاركتنا يف بناء م�ستقبل زاهر لبلدنا
امل�ؤ�س�سات اخلريية ،وتو�سعنا ب�أهدافنا يف �إطار امل�سئولية املجتمعية
من خالل �إطالق الربامج اخلريية املبتكرة ،وتوفري الدعم وامل�ساندة ،وت�شجيع امل�شاركة الدائمة يف خمتلف �أن�شطة املجتمع مبا
ي�سهم يف التخفيف من الأعباء املثقلة للفئات املجتمعية املعوزة ،والوقوف �إىل جانب امل�شاريع االجتماعية اخلرية وتقدمي العون لها
ب�سخاء .ولتحقيق تلك التطلعات ،قمنا لل�سنة الثالثة على التوايل مبوا�صلة مبادرتنا "خدمة امل�سئولية االجتماعية" وقمنا بزيارات
ميدانية تفقدية جلميع امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية املدعومة من قبل ال�شركة ،بهدف ِّ
االط َل ِع عن َك َث ٍب على �أن�شطتها والوقوف
على احتياجاتها ال�ضرورية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،وا�صلت ال�شركة تغطية م�صاريف �إن�شاء م�شروعني اجتماعيني مت الإ�شارة �إليهما يف
تقريري العامني املا�ضيني ،و ُي ْ�س ِع ُد َنا �أن نعلن انتهاء �أعمال البناء للطابق الثاين لدار يوكو لرعاية الوالدين الواقع يف مدينة احلد،
الذي �سيت�شرف �أع�ضاء جمل�س الإدارة بح�ضور حفل افتتاحه الر�سمي ،ومن امل�ؤمل �أن يلبي هذا املرفق اجلديد احتياجات الدار
يف رعاية امل�سنني .كما ويطيب لنا �إعالمكم عن بدء الأعمال الإن�شائية لتو�سعة مبنى املركز البحريني للحراك الدويل الواقع يف
مدينة عي�سى وذلك بعد �أخذ املوافقة الر�سمية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املركز ُي ْع َنى برعاية الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة من
املعاقني ج�سدي ًا.
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،نحن َن ْع َت ُّز بالنجاح الذي نالته �شركتنا يف �إثبات هوية م�س�ؤوليتها االجتماعية ا�ستناد ًا ملا قامت به من �أدوار جتلت
فيها املواطنة امل�سئولة واحل�س االجتماعي الرفيع طوال ال�سنوات املا�ضية خدمة ملواطنينا ووطننا العزيز .ورغم ما قدمناه� ،ستوا�صل
�شركتنا م�ساعيها على الدوام امل�شاركة يف الأعمال اخلريية من منطلق �إدراكها مل�س�ؤوليتها الأخالقية واالجتماعية جتاه املجتمع.

* االحتفال بيوم الأر�ض العاملي
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معلومات عامة
�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش.م.ب .هي �شركة م�ساهمة بحرينية �سجلت �سابقا يف ال�سجل التجاري يف � 29أغ�سط�س
 1983ك�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة .ويف �شهر �أبريل �1993سجلت ك�شركة م�ساهمة عامة بعد االكتتاب العام يف �أ�سهمها.
متتلك ال�شركة بالكامل ال�شركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م .والتي ت�أ�س�ست يف مار�س  ،1988و�شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني
ذ.م.م .التي ت�أ�س�ست يف  ،1997و�شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية �ش�.ش.و .والتي ت�أ�س�ست يف مايو  .2002يف دي�سمرب عام
 ،2013تو�سعت املجموعة جغرافيا  ،و�أ�س�ست �شركة الت�سهيالت للتجارة العامة ذ.م.م .يف �أربيل ,كرد�ستان  -العراق ،لتكون املوزع
احل�صري ل�سيارات هوندا يف كرد�ستان العراق .يف مار�س  ،٢٠١٥مت ت�أ�سي�س �شركة الت�سهيالت لل�سيارات يف البحرين.

رقم ال�سجل التجار ي

:

13444

�صندوق الربيد

:

 ،1175املنامة ،مملكة البحرين

هاتف

:

17 786 000

الرقم املجاين

:

8000 8000

فاك�س

:

17 786 010

الربيد الإلكرتوين

bcredit@bahraincredit.com.bh :

مبنى ت�سهيالت البحرين ،مبنى  ،290طريق  ،١١١توبلي 701

املكاتب

:

املوقع الإلكرتوين

www.bahraincredit.com.bh :

البنوك

:

:

املدققون
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
�إىل ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب)
مملكة البحرين

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
الر�أي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة ل�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب) وال�شركات التابعة لها ("املجموعة")
والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  ،2016وبيان الربح �أو اخل�سارة املوحد ،وبيان الدخل ال�شامل املوحد،
وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد ،وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ ،والإي�ضاحات التي تتكون من
ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات الإي�ضاحية الأخرى.
بر�أينا� ،أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�صـورة عادلة ،من جميع اجلوانب اجلوهرية ،املـركز املايل املوحد للمجموعة كما
يف  31دي�سمرب  ،2016و�أداءها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا للمعايري الدولية
لإعداد التقارير املالية.

�أ�سا�س الر�أي
لقد مت تدقيقنا وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية� .إن م�سئولياتنا وفق هذه املعايري م�شروحة مبزيد من التف�صيل يف ق�سم "م�سئوليات
املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة" من تقريرنا هذا .نحن م�ستقلون عن املجموعة وفق ًا ملدونة قواعد ال�سلوك الأخالقي
للمحا�سبني املهنيني التابعة ملجل�س معايري ال�سلوك الأخالقي الدولية للمحا�سبني ،وقد ا�ستوفينا م�سئولياتنا الأخالقية الأخرى طبق ًا
للمدونة املذكورة� .إننا نعتقد �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري �أ�سا�س للر�أي الذي تو�صلنا �إليه.
�أمور التدقيق الرئي�سية
�أمور التدقيق الرئي�سية هي تلك الأمور التي تعترب ،وفق تقديرنا املهني ،الأكرث �أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  .2016مت اعتبار هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل ،ويف �صياغة ر�أينا املهني ب�ش�أنها،
ونحن ال ُنبدي ر�أي ًا منف�ص ًال ب�ش�أن هذه الأمور.
انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلفيات
راجع ا�ستخدام التقديرات والإجتهادات يف �إي�ضاح رقم ( ،)6وانخفا�ض القيمة يف �إي�ضاح رقم (3هـ) ،و�إي�ضاح رقم ( )4حول
الإف�صاح خماطر االئتمان يف البيانات املالية املوحدة.
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الو�صف

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيق

لقد ركزنا على هذا الأمر ب�سبب:
• �أهمية القرو�ض وال�سلفيات (متثل  %77من جمموع املوجودات) ووجود
تقديرات هامة ذات �أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة؛

قمنا بتحديد وفح�ص نظم الرقابة الداخلية الرئي�سية وركزنا على التايل:
• �أعمار امل�ستحقات املت�أخرة من قرو�ض املجموعة؛
• حتديد م�ؤ�شرات انخفا�ض القيمة؛
• وعمليات املراجعة واالعتماد من قبل املجموعة ملخرجات مناذج
احت�ساب انخفا�ض قيمة القرو�ض.

• تقوم املجموعة باتخاذ قرارات معقدة وجوهرية فيما يتعلق بتوقيت
احت�ساب انخفا�ض القيمة ،وتقدير مبلغ االنخفا�ض.

خم�ص�ص انخفا�ض القيمة املحدد:
�إجراءاتنا اخلا�صة مبخ�ص�ص انخفا�ض القيمة املحدد ت�ضمنت التايل:
• فهم وتقييم امل�ؤ�شرات الرئي�سية التي ت�ستخدمها املجموعة لتحديد
عالمات انخفا�ض قيمة حمفظة القرو�ض وال�سلفيات؛
• و�إختبار عينة من القرو�ض التي خ�ضعت لتقييم انخفا�ض القيمة املحدد،
والرتكيز على القرو�ض ذات الأثر املحتمل الأكرث �أهمية على البيانات
املالية املوحدة ،وحتديد فح�ص فر�ضيات التدفقات النقدية امل�ستقبلية
املتوقعة ،مبا يف ذلك قيمة ال�ضمانات التي ميكن حتقيقها.
خم�ص�ص انخفا�ض القيمة اجلمعي:
�إجراءاتنا املتعلقة باحت�ساب خم�ص�ص انخفا�ض القيمة ب�شكل جمعي
ملحفظة القرو�ض ت�ضمنت التايل:
• فهم وتقييم مالئمة منوذج احت�ساب املخ�ص�ص اجلمعي ملحفظة
املجموعة؛
• فح�ص املعلومات التي مت احل�صول عليها من الأنظمة ذات العالقة
والتي ا�ستخدمت يف النموذج؛
• فح�ص الأعمار والت�صنيف لعينة من القرو�ض؛
• عندما تكون افرتا�ضات النماذج مبنية على معلومات تاريخية �سابقة،
قمنا بتقييم ما �إذا كانت خمرجات النماذج تتفق مع معدالت خ�سائر
القرو�ض املحت�سبة �سابق ًا .وقمنا باختبار مالئمة التعديالت التي قامت
بها الإدارة لتعك�س �أو�ضاع ال�سوق احلالية� ،إعتماد ًا على معرفتنا اخلا�صة،
واملعلومات املتوفرة لدينا عن �أو�ضاع ال�سوق والأو�ضاع االقت�صادية.
وقمنا بتقييم مالئمة �إف�صاحات املجموعة اخلا�صة بانخفا�ض قيمة
القرو�ض وال�سلفيات ،بالرجوع ملتطلبات املعايري املحا�سبية ذات العالقة.
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خم�ص�ص انخفا�ض قيمة املخزون (املركبات وقطع الغيار) (راجع �إي�ضاح رقم  10يف البيانات املالية املوحدة)
كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيق
الو�صف
لقد ركزنا على هذا الأمر ب�سبب:
• �أهمية املخزون ووجود �أنواع خمتلفة من املركبات وقطع الغيار؛
• واحتياج الإدارة لإجراء تقديرات هامة لتحديد خم�ص�ص انخفا�ض
قيمة املخزون املمكن حتقيقها.

�إجراءاتنا ت�ضمنت التايل:
• فح�ص ت�صميم وفعالية احلوكمة على عملية حتديد املركبات واملواد
بطيئة احلركة؛
• فح�ص �أعمار خمزون ال�سيارات وقطع الغيار على �أ�سا�س العينات؛
• فح�ص املبيعات بعد نهاية ال�سنة املالية ومقارنة �أ�سعار البيع بالقيمة
املحت�سبة للمخزون؛
• �إختبار فر�ضيات املجموعة للو�صول للقيمة القابلة للتحقيق عن طريق
تقييم املعلومات التاريخية ومعلومات ال�سوق املتاحة؛
• وتقييم مالئمة �إف�صاحات املجموعة اخلا�صة بانخفا�ض قيمة املخزون،
بالرجوع ملتطلبات املعايري املحا�سبية ذات العالقة.

انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة (راجع �إي�ضاح رقم ( )9يف البيانات املالية املوحدة)
الو�صف
كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيق
لقد ركزنا على هذا الأمر ب�سبب:
• �أهمية مبالغ الذمم التجارية املدينة امل�ستحقة للمجموعة من عمالئها؛
• واحتياج الإدارة للقيام بتقديرات جوهرية لتحديد واحت�ساب املبلغ
القابل لال�سرتداد وخم�ص�ص انخفا�ض القيمة.

�إجراءاتنا ت�ضمنت التايل:
• فح�ص ت�صميم وفعالية احلوكمة على عملية التح�صيل ،وحتديد الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها؛
• فح�ص �أعمار الذمم املدينة على �أ�سا�س العينات؛
• الرتكيز على احل�سابات ذات الأثر اجلوهري املحتمل على البيانات
املالية املوحدة ،وال�سعي للح�صول على م�صادقات العمالء ،وت�سوية ك�شوف
احل�سابات ،وفح�ص املبالغ امل�ستلمة بعد نهاية ال�سنة؛
• �إختبار فر�ضيات املجموعة حول التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة،
مع الأخذ باالعتبار اجتاهات حت�صيل النقد يف ال�سابق ومعلومات ال�سوق
املتاحة؛
• وتقييم مالئمة �إف�صاحات املجموعة اخلا�صة مبخ�ص�ص انخفا�ض
القيمة يف البيانات املالية املوحدة.
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املعلومات الأخرى
جمل�س الإدارة م�سئول عن املعلومات الأخرى .تت�ضمن املعلومات الأخرى املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي ،ولكنها ال ت�شمل
البيانات املالية املوحدة وتقريرنا حولها .وقد ح�صلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير رئي�س جمل�س الإدارة والذي ميثل جزء ًا من
التقرير ال�سنوي ،ومن املتوقع توفري الأق�سام املتبقية من التقرير ال�سنوي لنا بعد ذلك التاريخ.
�إن ر�أينا حول البيانات املالية املوحدة ال يغطي املعلومات الأخرى ،و�إننا ال نبدي �أي �شكل من �أ�شكال ا�ستنتاجات الت�أكيد يف هذا
ال�ش�أن.
وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ،تكمن م�سئوليتنا يف قراءة املعلومات الأخرى املحددة �أعاله ،وعند القيام بذلك ن�أخذ
بعني االعتبار ما �إذا كانت املعلومات الأخرى حتوي ت�ضارب مهم مع البيانات املالية املوحدة� ،أو مع معرفتنا التي ح�صلنا عليها من
خالل �أعمال التدقيق� ،أو يبدو �أنها حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة.
و�إذا ما ا�ستنتجنا ،بنا ًء على العمل الذي قمنا به على املعلومات الأخرى التي ح�صلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير� ،أنها حتتوي على
معلومات جوهرية خاطئة ،ف�إنه يتوجب علينا الإف�صاح عن ذلك .ومل نالحظ ما يتوجب الإف�صاح عنه يف هذا ال�ش�أن.
م�سئولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة
�إن جمل�س الإدارة م�سئول عن �إعداد البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�شكل عادل وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية،
وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه جمل�س الإدارة �ضروري ًا لإعداد البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة وخالية من �أية معلومات
جوهرية خاطئة� ،سواء كانت ناجتة عن احتيال �أو خط�أ.
وعند �إعداد البيانات املالية املوحدة؛ جمل�س الإدارة م�سئول عن تقييم قدرة املجموعة على العمل كمن�ش�أة م�ستمرة ،والإف�صاح ،كلما
كان منا�سب ًا ،عن الأمور املتعلقة بفر�ضية اال�ستمرارية ،وا�ستخدامها ك�أ�سا�س حما�سبي� ،إال �إذا كان جمل�س الإدارة ينوي ت�صفية
املجموعة �أو �إيقاف �أعمالها� ،أو لي�س لديه بديل واقعي �إال القيام بذلك.
م�سئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
تتلخ�ص �أهدافنا يف احل�صول على ت�أكيد معقول من خلو البيانات املالية املوحدة ككل من �أية معلومات جوهرية خاطئة� ،سوا ًء كانت
ناجتة عن احتيال �أو خط�أ ،و�إ�صدار تقرير املدققني الذي يت�ضمن ر�أينا .يعترب الت�أكيد املعقول م�ستوى عال من الت�أكيد ،ولكنه لي�س
�ضمان ًا ب�أن التدقيق الذي يتم وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية �سيك�شف دائم ًا عن املعلومات اجلوهرية اخلاطئة عند وجودها .ميكن
�أن تنجم املعلومات اخلاطئة من االحتيال �أو اخلط�أ ،وتعترب جوهرية �إذا كان من املتوقع �أن ت�ؤثر ،ب�صورة فردية �أو جمتمعة ،على
القرارات االقت�صادية امل�أخوذة اعتماد ًا على هذه البيانات املالية املوحدة.
كجزء من �أعمال التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية� ،إننا منار�س التقديرات املهنية ،ونحافظ على منهج ال�شك املهني يف جميع
مراحل التدقيق .كما نقوم بالآتي:
• حتديد وتقييم خماطر املعلومات اجلوهرية اخلاطئة يف البيانات املالية املوحدة� ،سواء كانت ناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ،
وت�صميم والقيام ب�إجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتوفري �أ�سا�س ًا لر�أينا.
�إن خماطر عدم اكت�شاف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن االحتيال �أعلى من عدم اكت�شاف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة
عن اخلط�أ ،كون االحتيال قد ينطوي على التواط�ؤ� ،أو التزوير� ،أو احلذف املتعمد� ،أو التحريف� ،أو جتاوز نظم الرقابة الداخلية.
• احل�صول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق من �أجل ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل الظروف
القائمة ،ولي�س لغر�ض �إبداء الر�أي حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ،ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإف�صاحات ذات العالقة التي قام بها جمل�س
الإدارة.
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• الو�صول �إىل ا�ستنتاج حول مدى مالئمة ا�ستخدام جمل�س الإدارة الأ�سا�س املحا�سبي لفر�ضية اال�ستمرارية ،وا�ستناد ًا �إىل �أدلة
التدقيق التي مت احل�صول عليها ،ما �إذا كان هناك غمو�ض مهم متعلق ب�أحداث �أو ظروف ميكن �أن تثري �شكوك ًا كبرية حول قدرة
املجموعة على العمل كمن�ش�أة م�ستمرة .و�إذا تو�صلنا ملثل هذا اال�ستنتاج ،ف�إنه يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا هذا �إىل
الإف�صاحات ذات العالقة يف البيانات املالية املوحدة� ،أو �إذا كانت هذه الإف�صاحات غري كافية ،يتوجب علينا تعديل ر�أينا املهني.
ت�ستند ا�ستنتاجاتنا على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير .ومن املمكن للأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية �أن
تدفع املجموعة للتوقف عن العمل كمن�ش�أة م�ستمرة.
• تقييم العر�ض العام وهيكل وحمتوى البيانات املالية املوحدة ،مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل
املعامالت والأحداث الأ�سا�سية بطريقة حتقق عر�ض ًا عاد ًال.
• احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق باملعلومات املالية لل�شركات �أو الأن�شطة التجارية �ضمن املجموعة بغر�ض
�إبداء الر�أي حول البيانات املالية املوحدة .نحن م�سئولون عن التوجيه والإ�شراف و�أداء �أعمال تدقيق املجموعة ،وم�سئولون ح�صر ًا
فيما يخ�ص ر�أينا هذا.
�إننا نتوا�صل مع جمل�س الإدارة فيما يخ�ص ،من بني �أمور �أخرى ،نطاق التدقيق وتوقيت �أعماله املخطط لها ،والنقاط املهمة التي
برزت اثناء �أعمال التدقيق مبا يف ذلك �أوجه الق�صور الهامة� ،إن وجدت ،يف نظم الرقابة الداخلية.
كما نقدم ملجل�س الإدارة بيان ًا يفيد امتثالنا للمتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة باال�ستقاللية ،ونطلعه على جميع العالقات والأمور
الأخرى� ،إن وجدت ،التي يعتقد ب�شكل معقول ب�أنها قد ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا والإجراءات الوقائية ذات ال�صلة.
من بني الأمور التي يتم �إبالغها ملجل�س الإدارة ،نقوم بتحديد الأمور الأكرث �أهمية يف تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية
كما يف  31دي�سمرب  ،2016وهي �أمور التدقيق الرئي�سية .كما �أننا نقوم ب�شرح هذه الأمور يف تقرير املدققني ،مامل حتظر القوانني
�أو الأنظمة الإف�صاح العلني عن هذه الأمور� ،أو عندما نحدد ،يف حاالت نادرة جد ًا� ،أنه ال ينبغي الإف�صاح عن �أمر معني يف تقريرنا
لأن الآثار ال�سلبية لذلك من املتوقع ب�شكل معقول �أن تفوق منافع امل�صلحة العامة.
تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني واملجلد رقم ( )5من دليل �أنظمة م�صرف البحرين املركزي ،نفيد مبا يلي:
�أ)
ب)
ج)

د)

�إن ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية املوحدة تتفق معها؛
�إن املعلومات الواردة يف تقرير رئي�س جمل�س الإدارة متفقة مع هذه البيانات املالية املوحدة؛
�أنه مل يرد �إىل علمنا وقوع �أية خمالفات خالل ال�سنة لقانون ال�شركات التجارية البحريني� ،أو قانون م�صرف البحرين املركزي
وامل�ؤ�س�سات املالية �أو دليل �أنظمة م�صرف البحرين املركزي (املجلد رقم  5والفقرات النافذة من املجلد رقم  6وتوجيهات
م�صرف البحرين املركزي)� ،أو �أنظمة �أ�سواق املال ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي والقرارات ذات العالقة� ،أو �أنظمة
و�إجراءات بور�صة البحرين� ،أو ملتطلبات عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ميكن �أن يكون لها �أثر �سلبي جوهري على
�أعمال ال�شركة �أو مركزها املايل؛
وقد ح�صلنا من الإدارة على جميع الإي�ضاحات واملعلومات التي طلبناها لأغرا�ض التدقيق.

ال�شريك امل�سئول عن مهمة التدقيق الناجت عنها هذا التقرير للمدققني امل�ستقلني هو جعفر ح�سن القبيطي.

يك يب ام جي فخرو
رقم ترخيص الرشيك 83
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بيان املركز
املايل املوحد

كما يف  31دي�سمرب 2016
ب�آالف الدنانري البحرينية

إيضاح

املوجودات
النقد و�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات مقدمة للعمالء
ذمم جتارية مدينة
املخزون
عقارات ا�ستثمارية
عقارات ومعدات
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

8
9
10
11
12

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
�سحوبات على املك�شوف
ذمم جتارية دائنة و�أخرى
قرو�ض بنكية لأجل
�سندات �صادرة
جمموع املطلوبات

13
14

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزينة
االحتياطي القانوين
االحتياطيات الأخرى
الأرباح امل�ستبقاة
جمموع حقوق امللكية (�صفحة )٤٢
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

15
15

 31ديسمرب
2016

 31ديسمرب
2015

2.313
270.126
8.642
35.596
7.054
24.424
2.607
350.762

1.669
230.362
8.066
36.674
6.061
19.859
1.906
304.597

1.073
15.363
170.204
39.829
226.469
16.335
()599
33.542
22.854
52.161
124.293
350.762

1.411
22.155
129.845
39.766
193.177
16.335
()599
33.542
20.840
41.302
111.420
304.597

اعتمدت البيانات املالية املوحدة التي حتتوي على ال�صفحات من � 39إىل  76من قبل جمل�س الإدارة يف  28فرباير 2017
ووقعها نيابة عن املجل�س كل من:

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

ريا�ض يو�سف ح�سن �ساتر
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

د .عادل حبيل
الرئي�س التنفيذي

03٣٩

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

بيان
الربح �أو اخل�سارة املوحد
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

2016

2015

فوائد مكت�سبة
فوائد مدفوعة
�صايف الفوائد املكت�سبة

30.020
()8.162
21.858

24.301
()6.397
17.904

مبيعات املركبات
تكلفة املبيعات
اجمايل ربح مبيعات املركبات

60.900
()54.172
6.728

69.748
()62.167
7.581

8.501
2.599
710
40.396

6.795
1.876
631
34.787

()7.385
()10.027

()6.737
()8.923

()4.027
953
19.910

()2.864
1.146
17.409

 124فل�س
 50فل�س

 108فل�س
 45فل�س

إيضاح

16

ر�سوم وعموالت مكت�سبة
�أرباح من بيع خمزون الأرا�ضي
دخل الإيجار
جمموع الإيرادات الت�شغيلية
رواتب وم�صروفات متعلقة بها
م�صروفات ت�شغيلية �أخرى
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض املمنوحة
والذمم املدينة� ،صايف اال�سرتدادات
�إيرادات �أخرى
�أرباح ال�سنة

18
17

العائد الأ�سا�سي واملخف�ض على ال�سهم بقيمة  100فل�س
�أرباح �أ�سهم نقدية مقرتحة لكل �سهم بقيمة  100فل�س

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

ريا�ض يو�سف ح�سن �ساتر
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ت�شتمل البيانات املالية املوحدة على ال�صفحات من � 39إىل .76

02
٤٠

23

د .عادل حبيل
الرئي�س التنفيذي

التقريرال�سنوي 201٦

بيان الدخل
ال�شامل املوحد

عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

�أرباح ال�سنة
الدخل ال�شامل الآخر
البنود التي ميكن �إعادة ت�صنيفها للربح �أو اخل�سارة
�صايف التغريات يف احتياطي حتوط التدفقات النقدية
جمموع الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

2016

2015

19.910

17.409

537
537
20.447

329
329
17.738

ت�شتمل البيانات املالية املوحدة على ال�صفحات من � 39إىل .76
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�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب)

بيان التغريات
يف حقوق امللكية املوحد
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

2016
كما يف  1يناير 2016
تخ�صي�صات 2015
(مبوافقة امل�ساهمني):
 تربعات معلنة ل�سنة 2015 املحول لالحتياطي العام ل�سنة 2015الر�صيد بعد
تخ�صي�صات 2015
الدخل ال�شامل لل�سنة
ربح ال�سنة
الدخل ال�شامل الآخر:
 �صايف التغريات يف احتياطي حتوطالتدفقات النقدية
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
املعامالت مع امل�ساهمني املحت�سبة يف
حقوق امللكية
�أرباح �أ�سهم معلنة ل�سنة 2015
جمموع التوزيعات للم�ساهمني
تربعات مدفوعة
كما يف  31دي�سمرب 2016

االحتياطيات والأرباح امل�ستبقاة
ر�أ�س املال
احتياطي
حتوط
�أرباح
�أ�سهم احتياطي التدفقات احتياطي احتياطي
م�ستبقاة
ر�أ�س املال خزينة قانوين* النقدية التربعات عام
)224( 33.542 )599( 16.335
-

-

814

20.250

41.302

٣٠٠
-

1.500

(- )٣٠٠
(- )1.500

111.420

39.502

111.420

-

-

-

-

-

-

19.910

19.910

-

-

-

537
537

-

-

19.910

537
20.447

()323
791

21.750

()7.251( )7.251
()7.251( )7.251
()323
124.293 52.161

)224( 33.542 )599( 16.335

313 33.542 )599( 16.335

* يحتوي على عالوة �إ�صدار �أ�سهم بقيمة  25.292دينار بحريني.

ت�شتمل البيانات املالية املوحدة على ال�صفحات من � 39إىل .76
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-

-

جمموع
حقوق
امللكية

21.750 1.114

التقريرال�سنوي 201٦

بيان التغريات
يف حقوق امللكية املوحد
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

ر�أ�س املال
٢٠١٥
كما يف  1يناير ٢٠١٥
تخ�صي�صات ٢٠١٤
(مبوافقة امل�ساهمني):
 تربعات معلنة ل�سنة ٢٠١٤ املحول لالحتياطي العام ل�سنة ٢٠١٤الر�صيد بعد
تخ�صي�صات ٢٠١٤
الدخل ال�شامل لل�سنة
ربح ال�سنة
الدخل ال�شامل الآخر:
 �صايف التغريات يف احتياطي حتوطالتدفقات النقدية
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
املعامالت مع امل�ساهمني املحت�سبة يف
حقوق امللكية
�أرباح �أ�سهم معلنة ل�سنة ٢٠١٤
جمموع التوزيعات للم�ساهمني
تربعات مدفوعة
كما يف  31دي�سمرب ٢٠١٥

ر�أ�س املال

�أ�سهم
خزينة

احتياطي
قانوين*

االحتياطيات والأرباح امل�ستبقاة
احتياطي
حتوط
التدفقات احتياطي احتياطي �أرباح
م�ستبقاة
عام
النقدية التربعات

)553( 33.542 )599( 16.335
-

-

-

-

جمموع
حقوق
امللكية

٨٩٨

18.750

32.944

٣٠٠
-

1.500

(- )٣٠٠
(- )1.500

101.317

31.144

101.317

-

-

-

-

-

-

17.409

17.409

-

-

-

٣٢٩
٣٢٩

-

-

17.409

329
17.738

()٣٨٤
٨١٤

20.250

()7.251( )7.251
()7.251( )7.251
()384
111.420 41.302

)553( 33.542 )599( 16.335

)٢٢٤( 33.542 )599( 16.335

20.250 1.198

* يحتوي على عالوة �إ�صدار �أ�سهم بقيمة  25.292دينار بحريني.

ت�شتمل البيانات املالية املوحدة على ال�صفحات من � 39إىل .76
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�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب)

بيان التدفقات
النقدية املوحد

عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

التدفقات النقدية من �أن�شطة العمليات
قرو�ض م�سددة وفوائد م�ستلمة ومقبو�ضات �أخرى
امل�ستلم من بيع املركبات
عموالت ت�أمني م�ستلمة
املح�صل من بيع خمزون الأرا�ضي
ايجارات م�ستلمة
قرو�ض و�سلفيات ممنوحة للعمالء
مدفوعات ملوردي املركبات
أرا�ض حمتفظ بها كمخزون
مدفوعات على � ٍ
مدفوعات امل�صروفات الت�شغيلية
مكاف�أة جمل�س الإدارة املدفوعة
فوائد مدفوعة

2016

2015

230.566
60.878
1.325
9.122
697
()237.066
()58.320
()10.500
()13.881
()350
()8.711

180.223
69.059
1.059
7.524
624
()185.006
()62.733
()7.528
()12.864
()325
()7.123

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة العمليات

()26.240

()17.090

التدفقات النقدية لأن�شطة اال�ستثمار
م�صروفات ر�أ�سمالية ل�شراء عقارات ومعدات
�شراء عقارات ا�ستثمارية
مبالغ م�ستلمة من بيع عقارات ومعدات
مبالغ م�ستلمة من بيع عقارات ا�ستثمارية

()5.899
()1.446
769
822

()5.328
()1.843
1.001
1.287

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة اال�ستثمار

()5.754

()4.883

التدفقات النقدية لأن�شطة التمويل
قرو�ض لأجل م�ستلمة� ,صايف
�أرباح �أ�سهم مدفوعة
تربعات مدفوعة

40.642
()7.250
()323

٢8.225
()7.252
()384

�صايف التدفقات النقدية الناجتة من �أن�شطة التمويل

33.069

20.589

�صايف الزيادة (/النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف  1يناير

1.075
()158

()1.384
1.226

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

917

()158

2.313

1.669

()323
()1.073

()416
()1.411

917

()158

يتكون النقد وما يف حكمه من :
النقد و�أر�صدة لدى البنوك
ناق�صا:
النقد املقيد
�سحوبات على املك�شوف

ت�شتمل البيانات املالية املوحدة على ال�صفحات من � 39إىل .76
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�إي�ضاحات حول
البيانات املالية املوحدة
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

		
 .1الت�أ�سي�س والن�شاط
�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية (�ش.م.ب) (“ال�شركة“) هي �شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف مملكة البحرين .تقوم ال�شركة
مبنح قرو�ض ق�صرية ومتو�سطة وطويلة الأجل وا�صدار بطاقات ائتمانية  .وقد ح�صلت ال�شركة بتاريخ  26يونيو  2005على ترخي�ص
من قبل م�صرف البحرين املركزي للعمل كم�ؤ�س�سة مالية وخا�ضعة لإ�شرافه .ت�شتمل البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2016على البيانات املالية لل�شركة وال�شركات التابعة لها (وي�شار �إليها جمتمعة بـ “املجموعة“).
البيانات املالية املوحدة للمجموعة ت�شمل البيانات املالية لل�شركة وال�شركات التابعة اململوكة بالكامل كما هو مبني ادناه:
ن�سبة متلك
املجموعة

الأن�شطة الرئي�سية

ا�سم ال�شركة التابعة
ال�شركة الوطنية لل�سيارات (ذ.م.م)

البحرين

%100

وكيل ح�صري جلرنال موتورز (جي ام
�سي و�شفروليه وكادلك) و�سيارات هوندا
و�شاحنات ماك االمريكية يف مملكة البحرين.

�شركة الت�سهيالت للخدمات العقارية
(�ش�.ش.و)

البحرين

%100

خدمات عقارية.

�شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني (ذ.م.م) البحرين

%100

خدمات لو�ساطة الت�أمني.

�شركة الت�سهيالت للتجارة العامة
وال�سيارات (ذ.م.م)
�شركة الت�سهيالت لل�سيارات (�ش�.ش.و)

بلد الت�أ�سي�س

كرد�ستان ،العراق %100

البحرين

%100

وكيل ح�صري ل�سيارات هوندا يف العراق
(ت�أ�س�ست من قبل ال�شركة الوطنية
لل�سيارات).
وكيل ح�صري ل�سيارات جي �أي �سي.

� .2أ�س�س �إعداد البيانات
�أ) بيان االلتزام
ً
�أعدت البيانات املالية املوحدة وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وطبقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية البحريني لعام .2001
ب) �أ�س�س القيا�س	
ً
�أعدت البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقا لقاعدة التكلفة التاريخية ما عدا الأدوات املالية امل�شتقة التي تقدر بالقيمة العادلة.
ج) العملة امل�ستعملة يف اجناز املعامالت و�إعداد البيانات املالية
يتم عر�ض البيانات املالية املوحدة بالدينار البحريني وهي العملة امل�ستعملة يف املجموعة .مت التقريب �إىل “الألف“ ماعدا احلاالت امل�شار �إليها.

03٤٥

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

�إي�ضاحات حول
البيانات املالية املوحدة
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

� .2أ�س�س �إعداد البيانات (يتبع)
د) املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة ال�سارية املفعول ابتداء من  1يناير 2016
التعديالت والتف�سريات التالية �أ�صبحت �سارية املفعول يف  1يناير  2016ذات عالقة ب�أن�شطة املجموعة:
 )1تو�ضيح طرق اال�ستهالك والإطفاء املقبولة (تعديالت معيار املحا�سبة املايل رقم ( )16ومعيار املحا�سبة املايل رقم ()38
تعديالت معيار املحا�سبة املايل رقم ( )16متنع ال�شركات من تطبيق طريقة اال�ستهالك املبنية على الإيراد على بنود املمتلكات والآالت
واملعدات .تعديالت معيار املحا�سبة املايل رقم ( )38تقدم افرتا�ض ًا قاب ًال للنق�ض حول كون الإيراد لي�س �أ�سا�س ًا منا�سب ًا لإطفاء املوجودات
غري امللمو�سة .ميكن نق�ض هذا االفرتا�ض فقط �إذا كانت املوجودات غري امللمو�سة تعرب عنه كمقيا�س للإيراد� ،أو �إذا كان من املمكن �إثبات
�أن �إيراد وا�ستهالك املنافع االقت�صادية للموجودات غري امللمو�سة مرتبطة ببع�ضها �إىل حد كبري.
هذه التعديالت �ستكون �سارية املفعول ب�أثر رجعي ابتداء من �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.
مل يكن لتطبيق التعديالت �أعاله �أي �أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.

 )2التعديالت ال�سنوية على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية دورة 2014-2012
التعديالت ال�سنوية على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية لل�سنوات  2014-2012ت�شمل عدد من التعديالت ملختلف املعايري الدولية
لإعداد التقارير املالية .معظم التعديالت �ستكون �سارية املفعول ب�أثر رجعي ابتداء من �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر
(جنب ًا �إىل جنب مع املتطلب االنتقايل اخلا�ص لكل حالة) ،ويف هذه احلالة �سيتم تطبيق التعديالت الالحقة للمعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية الأخرى.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )7توجيهات حمددة للموجودات املالية املعمولة مل�ساعدة الإدارة على حتديد ما �إذا كانت �شروط
اتفاقية اخلدمة متثل "م�شاركة م�ستمرة" ،و�إذا ما كانت املوجودات م�ؤهلة لإلغاء االحت�ساب بنا ًء على ذلك.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )7ت�ضمني االف�صاحات الإ�ضافية املتعلقة مبقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية يف التقارير
املرحلية� ،إذا ما كان معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )34يتطلب ذلك.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )19عند حتديد معدل خ�صم مطلوبات منافع ما بعد التوظيف ،ف�إن العملة التي تظهر بها املطلوبات هي
املهمة ،ولي�س البلد الذي تن�ش�أ فيه هذه املطلوبات.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )34املق�صود من الإ�شارة يف املعيار �إىل "املعلومات املف�صح عنها يف �أي مكان �آخر من البيانات املالية
املرحلية" وت�ضيف متطلب ًا للرجوع من البيانات املالية املرحلية �إىل موقع تلك املعلومات

 )3مبادرة الإف�صاح (تعديالت معيار املحا�سبة املايل رقم ())1
مت القيام بتعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1عر�ض البيانات املالية يف �سياق مبادرة الإف�صاح اخلا�صة مبجل�س معايري املحا�سبة
الدويل ،والتي من �ش�أنها ا�ستك�شاف كيفية تطوير �إف�صاحات البيانات املالية .تقدم التعديالت تو�ضيحات ب�ش�أن عدد من الق�ضايا ،مبا يف ذلك:
• اجلوهرية  -يجب على ال�شركة عدم القيام بتجميع �أو تبويب املعلومات بطريقة حتجب املعلومات املفيدة .عندما تكون البنود جوهرية،
يجب تقدمي معلومات كافية لتف�سري الأثر على املركز املايل �أو الأداء.
ً
• التبويب واملجاميع الفرعية  -قد حتتاج البنود املحددة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم (� )1إىل التبويب عندما يكون ذلك متعلقا بفهم
املركز املايل �أو الأداء لل�شركة .توجد توجيهات جديدة حول ا�ستخدام املجاميع الفرعية.
• الإي�ضاحات  -الت�أكيد على �أن الإي�ضاحات لي�ست بحاجة لأن تعر�ض يف ترتيب معني.
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• الدخل ال�شامل الآخر الناجت من اال�ستثمارات املحت�سبة بطريقة حقوق امللكية  -يتم ت�صنيف احل�صة من الدخل ال�شامل الآخرالناجت من
اال�ستثمارات املحت�سبة بطريقة حقوق امللكية بناء على ما �إذا كان �سيتم الحق ًا �إعادة ت�صنيف هذه البنود �إىل الربح �أو اخل�سارة .يجب عر�ض
كل فئة كبند م�ستقل يف بيان الدخل ال�شامل الآخر.
وفق ًا لل�شروط االنتقالية ،ف�إن االف�صاحات يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )8التي تتعلق بتطبيق املعايري/ال�سيا�سات املحا�سبية اجلديدة
غري مطلوبة لهذه التعديالت.
مل يكن لتطبيق التعديالت �أعاله �أي اثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.

هـ) املعايري اجلديدة والتعديالت والتف�سريات ال�صادرة التي مل يتم تطبيقها بعد

يوجد العديد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتف�سريات ال�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير
 ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .مع ذلك ،مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر لأي من املعايري اجلديدة �أو املعدلة التالية يف �إعداد
البيانات املالية املوحدة.

 .1مبادرة الإف�صاح (تعديالت معيار املحا�سبة الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()7

التعديالت تتطلب االف�صاحات التي مت ّكن م�ستخدمي البيانات املالية املوحدة من تقييم التغيريات يف املطلوبات الناجتة من
الأن�شطة التمويلية ،مبا يف ذلك التغيريات الناجتة من كل من التدفقات النقدية والتغريات غري النقدية.
التعديالت �سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يناير  ،2017مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.
بغر�ض ا�ستيفاء متطلبات الإف�صاح اجلديدة ،تنوي املجموعة عر�ض ت�سوية بني الر�صيد االفتتاحي والر�صيد اخلتامي للمطلوبات
مع التغريات الناجتة من الأن�شطة التمويلية.
مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر ملبادرة الإف�صاح (تعديالت معيار املحا�سبة الدويل ( )7يف بياناتها املالية املوحدة لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب .2016
 .2املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (� )15إيراد العقود مع العمالء

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )15ي�ؤ�س�س �إطار ًا �شام ًال لتحديد احت�ساب الإيراد ،وكمية وتوقيت احت�سابه .ويحل حمل
الإر�شادات احت�ساب الإيرادات احلالية ،مبا يف ذلك معيار املحا�سبة الدويل رقم ( - )18الإيراد ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم
( - )11عقود الإن�شاء ،وتف�سري جلنة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم ( )13برامج والء العمالء.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (� )15ساري املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يناير  ،2018مع
ال�سماح بالتطبيق املبكر.
تقوم املجموعة حالي ًا بتقييم الأثر الناجت املحتمل من تطبيق هذا املعيار على البيانات املالية املوحدة.
 .3االنتقال

تخطط املجموعة لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )15على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  ،2018با�ستخدام نهج ب�أثر رجعي .نتيجة لذلك� ،ستقوم املجموعة بتطبيق جميع متطلبات املعيار الدويل لإعداد التقارير
املالية رقم ( )15لكل فرتة مقارنة معرو�ضة ،وتعدل بياناتها املالية املوحدة.
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� .2أ�س�س �إعداد البيانات (يتبع)
 .4املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( - )9الأدوات املالية

قام جمل�س معايري املحا�سبة الدويل يف يوليو  2014ب�إ�صدار الن�سخة النهائية من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()9
الأدوات املالية.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (� )9ساري املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يناير  ،2018مع ال�سماح
بالتطبيق املبكر .تخطط املجموعة حالي ًا لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9مبدئي ًا يف  1يناير .2018
لأثر الفعلي لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9على البيانات املالية املوحدة للمجموعة غري معروف ،وال
ميكن تقديره ب�صورة موثوقة ،لأنه �سيعتمد على الأدوات املالية التي حتتفظ بها املجموعة ،والظروف االقت�صادية يف ذلك الوقت،
بالإ�ضافة لالختيارات والأحكام املحا�سبية التي �ستتخذها يف امل�ستقبل .املعيار اجلديد �سيتطلب من املجموعة مراجعة عملياتها
املحا�سبية وال�ضوابط الداخلية املتعلقة ب�إعداد التقارير عن الأدوات املالية ،وهذه التغيريات مل تكتمل بعد.

ز) التطبيق املبكر للمعايري
مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر للمعايري اجلديدة �أو املعدلة يف .2016
ع) ا�ستخدام التقديرات واالجتهادات
يتطلب �إعداد البيانات املالية املوحدة �أن ت�ضع الإدارة بع�ض التقديرات والتوقعات والفر�ضيات التي ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية وعلى مبالغ املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات املبينة .النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات والفر�ضيات ب�شكل م�ستمر .حيث يتم احت�ساب التقديرات املراجعة يف فرتة مراجعة التقديرات �أو �أي فرتات
م�ستقبلية مت�أثرة .املعلومات املتعلقة بالتقديرات املهمة وغري امل�ؤكدة واالجتهادات املدرجة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية على املبالغ
املحت�سبة يف البيانات املالية املوحدة مبينة يف اي�ضاح رقم .6
 .3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التالية من قبل املجموعة بنحو ثابت لكل الفرتات املعرو�ضة يف هذه البيانات املالية املوحدة وعلى
م�ستوى كل ال�شركات يف املجموعة.

�أ) �أ�س�س توحيد البيانات
 )1ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي م�ؤ�س�سات خا�ضعة ل�سيطرة املجموعة .توجد ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة �سلطة ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف �إدارة ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية مل�ؤ�س�سة من �أجل احل�صول على منافع من �أن�شطتها .يتم توحيد البيانات املالية
لل�شركات التابعة من تاريخ احل�صول على ال�سيطرة ويتم التوقف عن التوحيد عند فقدان ال�سيطرة.
 )2فقد ال�سيطرة
عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على �شركة تابعة ،ف�إنها ت�ستبعد موجودات ومطلوبات ال�شركة التابعة ،و�أية ح�ص�ص غري م�سيطرة
ذات ال�صلة وغريها من عنا�صر حقوق امللكية .يتم �إحت�ساب �أي ربح �أو خ�سارة ناجتة يف بيان الربح �أواخل�سارة .يتم قيا�س �أي ح�صة
حمتفظ بها يف ال�شركة التابعة ال�سابقة بالقيمة العادلة عند فقدان ال�سيطرة.
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 )3معامالت مت ا�ستبعادها عند توحيد البيانات املالية
مت ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة و�أي �أرباح وم�صاريف غري حمققة (ما عدا الأرباح واخل�سائر الناجتة من العمالت الأجنبية)
والناجتة من العمليات البينية بني �شركات املجموعة عند �إعداد البيانات املالية املوحدة .يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�س
الطريقة التي ت�ستبعد فيها الأرباح غري املحققة� ،إىل احلد الذي ال يوجد دليل على انخفا�ض القيمة.
ب) احت�ساب الإيرادات
الفوائد املكت�سبة واملدفوعة
يتم احت�ساب �إيراد الفوائد املكت�سبة واملدفوعة على �أ�سا�س اال�ستحقاق با�ستخدام طريقة �سعر الفائدة الفعلي.
معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�صم من التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية من خالل العمر االفرتا�ضي للأ�صول �أو
املطلوبات املالية �أو يف فرتة زمنية �أق�صر ،من القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات املالية� .إن تطبيق طريقة معدل الفائدة
الفعلي ي�ؤثر على احت�ساب الفوائد املكت�سبة والفوائد املدفوعة بالت�ساوي مبا يتنا�سب مع املبلغ امل�ستحق خالل الفرتة حتى تاريخ
اال�ستحقاق �أو ال�سداد.عند ح�ساب معدل الفائدة الفعلي ،يتم تقدير التدفقات النقدية مع الأخذ بعني االعتبار جميع ال�شروط
التعاقدية للأدوات املالية با�ستثناء خ�سائر االئتمان يف امل�ستقبل.

�إيراد املبيعات واخلدمات
يتم قيا�س االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو امل�ستحق� ،صايف من اخل�صومات ،ومتثل املبالغ امل�ستحقة على ال�سلع املوردة
�أو اخلدمات املقدمة .يتم احت�ساب الإيرادات عندما ميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوق بها ،وعندما يكون من املحتمل �أن
املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية �سوف تتدفق �إىل املجموعة ،وعندما يتم ا�ستيفاء معايري حمددة لكل ن�شاط من �أن�شطة املجموعة
على النحو التايل:
�أ) يتم احت�ساب �إيرادات من مبيعات ال�سيارات وقطع الغيار عند �إر�سال فاتورة العميل الذي يحق له حيازة تلك الب�ضاعة.
ب) يتم احت�ساب �إيرادات من خدمات ال�صيانة والإ�صالح عندما يتم تقدمي تلك اخلدمة.
ج) يتم احت�ساب الإيرادات من مطالبات ال�ضمان عندما تقدم تلك اخلدمات للعمالء �ضمن �شروط ال�ضمان املن�صو�ص عليها.
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 .3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (يتبع)

الر�سوم والعموالت
يتم �إدراج �إيرادات الر�سوم والعموالت وامل�صاريف التي هي جزء ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي على املوجودات �أو املطلوبات
املالية يف قيا�س معدل الفائدة الفعلي .يتم احت�ساب ر�سوم وعموالت �أخرى مبا يف ذلك ر�سوم �إدارة القرو�ض ر�سوم �إدارة خدمات
احل�ساب  -عندما يتم تنفيذ اخلدمات ذات ال�صلة  .يتم احت�ساب �إيراد عمولة الت�أمني عند �إ�صدار البولي�صة وعندما ي�ستحق
العميل بولي�صة الت�أمني.
بيع الأرا�ضي
يتم احت�ساب �إيراد بيع خمزون الأرا�ضي عندما يحق للزبون ان ميتلك بحوزته الأر�ض وعادة يكون بعد نقل ملكية الأر�ض �إليه.
دخل الإيجار
يحت�سب دخل الإيجار املتح�صل من العقارات اال�ستثمارية ك�إيراد بطريقة الق�سط الثابت ح�سب فرتة عقد الإيجار.
ج) معامالت و�أر�صدة العمالت الأجنبية
ً
تدون املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالدينار البحريني وفقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ �إجراء املعاملة .حتول
املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية يف تاريخ بيان املركز املايل �إىل الدينار البحريني ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف ذلك
التاريخ .الأرباح واخل�سائر من فرق �صرف العمالت هي الفرق بني التكلفة املطف�أة بالعملة الأ�سا�سية كما يف بداية ال�سنة بعد
تعديلها ب�أ�سعار الفائدة الفعلية واملدفوعات خالل ال�سنة وبني التكلفة املطف�أة بالعملة الأجنبية بعد حتويلها ب�أ�سعار �صرف الفائدة
كما يف نهاية ال�سنة.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات الغري مالية املقيمة بالعمالت الأجنبية والتي مت احت�ساب قيمتها العادلة اىل العملة املحلية با�ستخدام
ا�سعار التحويل ال�سائدة يف تاريخ احت�ساب القيمة العادلة البنود الغري مالية املقيمة بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية يتم
حتويلها با�ستخدام ا�سعار ال�صرف يف تاريخ املعاملة .يتم احت�ساب فروق اعادة حتويل العملة االجنبية يف بيان الدخل �أواخل�سارة.

د) املوجودات واملطلوبات املالية
 )1االحت�ساب
تتكون الأدوات املالية للمجموعة ب�صورة رئي�سية من الأر�صدة لدى البنوك وقرو�ض و�سلفيات الزبائن وذمم جتارية مدينة و�أخرى
والأدوات املالية امل�شتقة وال�سحوبات على املك�شوف وذمم دائنة و�أخرى و�سندات الدين والقرو�ض لأجل .ت�سجل القرو�ض وال�سلفيات
مبدئي ًا وفق ًا لتاريخ �إ�صدارها .كما ت�سجل املوجودات واملطلوبات املالية الأخرى مبدئي ًا عندما تكون املجموعة طرف ًا تعاقدي ًا يف
الأدوات املالية .يتم ت�سجيل جميع املوجودات واملطلوبات املالية الأخرى مبدئيا يف تاريخ تنفيذ املتاجرة ،وهو التاريخ الذي ت�صبح
فيه املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية لالدوات املالية.
يتم قيا�س املوجودات املالية �أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها ،بالن�سبة للبند الذي ال يتم قيا�سه بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة ،تكاليف املعامالت املرتبطة مبا�شرة با�ستحواذها �أو ا�صدارها.
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 )2الت�صنيف
تقوم املجموعة بت�صنيف موجوداتها املالية 'القرو�ض ال�سلفيات' ويتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة .يتم قيا�س املطلوبات املالية للمجموعة
بالتكلفة املطف�أة با�ستثناء امل�شتقات التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة وت�صنف على �أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
� )3إلغاء االحت�ساب
يتم �إلغاء احت�ساب املوجودات املالية من قبل املجموعة عندما ينتهي حق ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية �أو عندما
تقوم املجموعة بنقل جميع خماطر وعوائد امللكية ب�شكل جوهري .يتم �إلغاء احت�ساب املطلوبات املالية من قبل املجموعة عند �أداء
التزاماتها التعاقدية �أو �إلغائها �أو انتهائها.
 )4املقا�صة
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية باملركز املايل عندما يكون للمجموعة احلق القانوين ملعادلة املبالغ �أو تعتزم القيام ب�سداد
ال�صايف �أو ت�سييل املوجودات و�سداد االلتزامات يف �آن واحد
 )5قيا�س التكلفة املطف�أة
حتت�سب التكلفة املطف�أة للموجودات واملطلوبات املالية بقيمتها املبدئية ناق�ص ًا مدفوعات �أ�صل املبلغ ،زائد ًا �أو ناق�ص ًا الإطفاء
املرتاكم با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ي�شمل ح�ساب التكلفة املطف�أة جميع الر�سوم املدفوعة �أو امل�ستلمة بني �أطراف
العقد والتي ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي.
 )6حتديد وقيا�س االنخفا�ض يف القيمة
تقوم املجموعة يف تاريخ كل مركز مايل بعمل تقييم وب�صورة دورية خالل ال�سنة لتحديد وجود دليل مو�ضوعي على �أن املوجودات
املالية امل�سجلة بالقيمة املطف�أة انخف�ضت قيمها .تعترب املوجودات املالية منخف�ضة القيمة عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي يحدد
اخل�سارة بعد الت�سجيل املبدئي للأ�صل و�أن اخل�سارة لها ت�أثري على التدفق النقدي امل�ستقبلي لال�صل وميكن تقديرها بدقة.
هـ) القرو�ض وال�سلفيات للزبائن
الت�صنيف
القرو�ض وال�سلفيات للزبائن هي عبارة عن موجودات مالية غري م�شتقة ذات مدفوعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وال يتم ت�سعريها يف
�سوق ن�شط وال تعتزم املجموعة بيعها يف الوقت احلا�ضر �أو يف فرتة قريبة .وحتت�سب القرو�ض وال�سلفيات مبدئي ًا بالقيمة العادلة
م�ضافا �إليها تكاليف املعامالت املبا�شرة ،ومن ثم على �أ�سا�س التكلفة املطف�أة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي مطروحا منها
خم�ص�ص انخفا�ض القيمة.
االحت�ساب
حتت�سب القرو�ض وال�سلفيات عندما يقدم النقد للعمالء املقرت�ضني.
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هـ) القرو�ض وال�سلفيات للزبائن (يتبع)
انخفا�ض القيمة
تعترب املجموعة القرو�ض وال�سلفيات بانها منخف�ضة القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي على ان اخل�سارة حدثت منذ االعرتاف
املبدئي وهذه اخل�سارة �أثرت على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الأ�صل .ت�شمل الدالئل املو�ضوعية على انخفا�ض قيمة
القرو�ض وال�سلفيات الإع�سار املايل للمقرت�ض ،الت�أخري والتقاع�س عن ال�سداد� ،إعادة جدولة القر�ض ووجود م�ؤ�شرات على �إفال�س
املقرت�ض.
تقوم املجموعة بعمل تقييم يثبت وجود دليل مو�ضوعي النخفا�ض قيمة القرو�ض ب�شكل فردي �أو ب�شكل جماعي .يتم تقييم جميع
القرو�ض وال�سلفيات لالنخفا�ص املحدد يف القيمة .القرو�ض ال�سلفيات التي مل تنخف�ض قيمتها ب�شكل حمدد يتم عمل تقييم
جماعي لالنخفا�ض يف القيمه التي مل يتم التعرف عليها .يتم تقييم القرو�ض وال�سلف الفردية غري الهامة ب�شكل جماعي النخفا�ض
القيمة من خالل جتميع القرو�ض وال�سلف ذات خ�صائ�ص خماطر الإئتمان املماثلة مع بع�ضها البع�ض.
لأغرا�ض التقييم اجلماعي النخفا�ض القيمة ،ت�ستعمل املجموعة مناذج من االجتاهات التاريخية ي�شتمل على احتماليات التخلف
عن ال�سداد وتوقيت اال�سرتدادات ومبلغ اخل�سارة املتكبدة ،مبا يتوائم وتقديرات الإدارة ب�أن الظروف االقت�صادية الراهنة لالئتمان
من احتمال �أن تكون �أكرب �أو �أقل من التي اقرتحتها تلك النماذج التاريخية .يتم بانتظام قيا�س معدالت التخلف عن ال�سداد،
ومعدالت فقدان وتوقيت حت�صيل املبالغ يف امل�ستقبل مقابل النتائج الفعلية للت�أكد من جدواها.
يتم قيا�س خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلفيات على �أنه الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة املخ�صومة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي الأ�صلي لكل �أ�صل .وحتت�سب خ�سائر انخفا�ض
القيمة يف بيان الربح �أو اخل�سارة حيث تظهر كمخ�ص�ص للقرو�ض وال�سلفيات.
يتم �إعدام القرو�ض عندما ال يكون هناك �أي احتمال واقعي لتح�صيلها يف مقابل خم�ص�ص انخفا�ض القيمة للقرو�ض .ويف حال
تناق�ص مبلغ خ�سارة انخفا�ض القيمة يف وقت الحق ،وهذا التناق�ص يتعلق ب�صورة مو�ضوعية بحدث ائتماين وقع بعد �إثبات خ�سارة
انخفا�ض القيمة  ،يتم ا�سرتجاع خ�سارة انخفا�ض القيمة احلا�صلة بتعديل ح�ساب االنخفا�ض .ويتم احت�ساب مبلغ اال�سرتجاع يف
بيان الدخل �أو اخل�سارة.

و) الذمم التجارية والذمم املدينة الأخرى
يتم احت�ساب الذمم التجارية ب�صورة �أولية بالقيمة العادلة ،وثم تقا�س بالقيمة املطف�أة ،خم�صوما منها خم�ص�ص انخفا�ض القيمة.
يتم احت�ساب خم�ص�ص انخفا�ض قيمة الأر�صدة امل�شكوك يف حت�صيلها بعد مراجعة كل ر�صيد على حده.
ز) املخزون
قيم خمزون ال�سيارات ب�سعر التكلفة او بالقيمة املمكن ا�سرتدادها �أيهما اقل ،وقد مت حتديد تكلفة قطع الغيار مبوجب طريقة
املتو�سط املوزون ،وبالن�سبة لل�سيارات مت مبوجب �أ�س�س حمددة .ت�شتمل التكلفة على �سعر ال�شراء و�أجور ال�شحن ور�سوم اجلمارك
و�أية م�صاريف �أخرى مرتبطة بال�شراء حتى و�صول املخزون للموقع والو�ضع احلايل .يظهر املخزون من الأرا�ضي املحتفظ بها
بالتكلفة �أو القيمة املمكن ا�سرتدادها� ،أيهما �أقل.
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ح) عقارات ومعدات
االحت�ساب:
ً
تظهر العقارات واملعدات بالتكلفة مطروحا منها اال�ستهالك املرتاكم و�أي خ�سارة ناجتة عن انخفا�ض قيمة املوجودات.تتم مراجعة
القيمة الباقية للموجودات وعمرها االفرتا�ضي يف تاريخ املركز املايل ويتم تعديلها �إذا تطلب ذلك .يتم تعديل القيمة الدفرتية اىل
القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد �إذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات �أكرب من قيمتها القابلة لال�سرتداد املقدرة.
اال�ستهالك:
يحت�سب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت ح�سب العمر االفرتا�ضي لكل �أ�صل  .ال يتم احت�ساب ا�ستهالك على الأر�ض.
العمر الإفرتا�ضي املتوقع لال�صول فهو ما يلي:
املباين
� 20 - 15سنة
الأثاث والرتكيبات واملعدات
� ٦ - ٣سنوات
ال�سيارات
� ٤سنوات
ط) عقارات ا�ستثمارية
اال�ستثمار العقاري عبارة عن عقارات حتتفظ بها ال�شركة �إما للح�صول دخل �إيجاري متكرر �أو لزيادة ر�أ�س املال �أو الإثنني مع ًا
على حد �سواء ،وال يتم عر�ضها للبيع يف �إطار الن�شاط التجاري االعتيادي لل�شركة .وال يتم ا�ستخدامها يف انتاج �أو توريد ال�سلع �أو
اخلدمات �أو لأغرا�ض �إدارية .يتم قيا�س اال�ستثمارات العقارية ب�سعر التكلفة ناق�صا اال�ستهالك.
اال�ستهالك
يتم حتميل ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية يف بيان الدخل �أو اخل�سارة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر االفرتا�ضي
للعقار .وال يتم احت�ساب اال�ستهالك على الأرا�ضي .العمر االفرتا�ضي للعقارات اال�ستثمارية كما يلي:
املباين
الأثاث والرتكيبات واملعدات

� 20سنة
� ٤سنوات
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ي) تكاليف االقرتا�ض
يتم ر�سملة تكاليف الإقرا�ض املرتبطة مبا�شرة ب�شراء �أو بناء �أو ت�أ�سي�س �أ�صل م�ؤهل .يتم احت�ساب تكاليف االقرتا�ض الأخرى يف
بيان الدخل �أو اخل�سارة يف ال�سنة التي تن�ش�أ فيها.
ك) �أرباح الأ�سهم
حتت�سب �أرباح الأ�سهم ،والتخ�صي�صات الأخرى �ضمن املطلوبات يف الفرتة التي يتم فيها املوافقة عليها من قبل امل�ساهمني.
م) االحتياطي القانوين وعالوة الإ�صدار
طبقا لأحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ووفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية البحريني ل�سنة  ،2001يتم ا�ستقطاع كحد
�أدنى  %10من �صايف الأرباح وحتويله �إىل االحتياطي القانوين حتى يبلغ هذا االحتياطي  % 50من ر�أ�س املال (وت�ستثنى من ذلك
عالوة الإ�صدار)� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع �إال يف حاالت خا�صة ن�ص عليها القانون.
وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية البحريني ل�سنة  ،2001مت �إ�ضافة �صايف عالوة الإ�صدار البالغة  4.282دينار بحريني
املح�صلة من االكتتاب العام يف عام 1993ومبلغ  21.010دينار بحريني ك�صايف امل�صروفات املح�صلة من طرح �أ�سهم حقوق
�أف�ضلية التي مت طرحها يف �أكتوبر � 2009إىل االحتياطي القانوين.

ن) االحتياطي العام
طبق ًا لأحكام النظام اال�سا�سي لل�شركة ومقرتحات جمل�س الإدارة يتم حتويل مبالغ حمددة �إىل االحتياطي العام .ال توجد �أي قيود
حتد من توزيع االحتياطي العام .تتم التخ�صي�صات بعد موافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.
�س) احتياطي التربعات
بناء على تو�صية جمل�س الإدارة ،يتم حتويل مبلغ من �أرباح ال�سنة �إىل هذا االحتياطي ،والذي ميثل املبلغ غري امللتزم به و خم�ص�ص
التربعات والأعمال اخلريية بعد موافقة امل�ساهمني.
ع) ر�أ�س املال
الأ�سهم العادية
وت�صنف الأ�سهم العادية كحقوق ملكية .يتم احت�ساب التكاليف الإ�ضافية املرتبطة ب�شكل مبا�شر ب�إ�صدار الأ�سهم العادية كا�ستقطاع
من حقوق امللكية.
�أ�سهم خزينة
يتم تخفي�ض حقوق امللكية بتكلفة �أ�سهم ال�شركة املعاد �شرائها وامل�صاريف املتعلقة بها وتظهر ك�أ�سهم م�سرتدة حتى يتم	�إلغا�ؤها.
ويف حالة بيعها �أو �إعادة �إ�صدارها الحق ًا يتم احت�ساب الأرباح �أو اخل�سائر �ضمن حقوق امللكية.
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ف) حتوط التدفقات النقدية
تقوم املجموعة بات�ستخدم تتبادل معدل الفائدة يف تذبذبات تغريات التدفقات النقدية .وت�شتمل الأدوات املالية امل�شتقة وهي عقود
ت�شتق قيمتها من واحدة �أو �أكرث من الأدوات املالية �أو امل�ؤ�شر وت�شتمل على عقود فرق العمالت والعقود الآجلة وعقود مبادلة معدالت
الفائدة وعقود تغطية العمالت الأجنبية .يتم بداية احت�ساب جميع الأدوات املالية امل�شتقة على �أ�سا�س التكلفة وهي القيمة العادلة
يف تاريخ �إبرام العقود ومن ثم يتم �إعادة قيا�سها مبوجب القيم العادلة .يتم احت�ساب التغريات يف القيمة العادلة للأدوات املالية
امل�شتقة املعينة ك�أداة مالية لتغطية التذبذبات يف التدفقات النقدية والفعالة بالن�سبة للمخاطر املحيطة بذلك يف بيان الدخل ال�شامل
الآخر ويعر�ض يف احتياطي التغطية يف حقوق امل�ساهمني كبند منف�صل .يتم احت�ساب الأرباح واخل�سائر غري املحققة يف بيان الدخل
ال�شامل الآخر كموجودات �أخرى �أو مطلوبات �أخرى يف بيان املركز املايل .يتم حذف اجلزء الفعلي من الربح �أو اخل�سارة للأدوات
امل�شتقة املحت�سبة من الدخل ال�شامل الآخر وي�ضمن يف الربح �أواخل�سارة يف نف�س الفرتة حيث �أن التدفقات النقدية املغطاة ت�ؤثر
على الربح واخل�سارة يف بيان الدخل ال�شامل الآخر كبند حتوط� .أما بالن�سبة ملعامالت التحوط غري امل�ؤهلة ملحا�سبة التحوط ،ف�إن
�أي مكا�سب �أو خ�سائر ناجتة عن تغريات يف القيمة العادلة لأداة التحوط ترحل مبا�شرة �إىل بيان الربح �أو اخل�سارة.
عندما ال ت�ستويف �أداة التحوط �شروط حما�سبة التحوط �أو عند االنتهاء �أو البيع �أو الإنهاء �أو التنفيذ �أو تبدل التعيني وعندها تتوقف
حما�سبة التحوط .تبقى الأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة يف بيان الدخل ال�شامل الآخر واملعرو�ض يف احتياطي التحوط �ضمن احلقوق
حتى ت�ؤثر ال�صفقة املتوقعة على الأرباح واخل�سارة .يتم حتويل املبلغ املحت�سب على تغطية املوجود غري املايل يف بيان الدخل ال�شامل
الآخر للقيمة الدفرتية للموجود عند احت�ساب املوجود.
عند توقع عدم ح�صول ال�صفقة ,يتم احت�ساب الر�صيد امل�سجل يف بيان الدخل ال�شامل مبا�شرة يف الربح واخل�سارة .يف احلاالت
الأخرى يتم حتويل املبالغ املحت�سبة يف بيان الدخل ال�شامل يف الربح واخل�سارة يف نف�س الفرتة التي ي�ؤثر فيها البند املغطى على
الربح واخل�سارة.

�ص) انخفا�ض القيمة للموجودات غري املالية
تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات املالية (�إي�ضاح رقم 3هـ) يف نهاية كل عام لتحديد دالئل انخفا�ض القيمة والتي �إن وجدت
يتحدد مبوجبها تقدير قيمة املوجودات .وحتت�سب خ�سائر انخفا�ض القيمة �إذا فاقت القيمة الدفرتية لأي �أ�صل من الأ�صول قيمتها
التقديرية الناجتة عن حتديد االنخفا�ض ،وت�سجل هذه اخل�سائر يف بيان الربح �أو اخل�سارة.
ق) تكاليف املنافع الت�أمينية
ان حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية الأخرى اخلا�صة باملوظفني البحرينيني يتم تغطيتها ح�سب �أنظمة الهيئة العامة للت�أمني
االجتماعي والتي يتم مبوجبها حت�صيل ا�شرتاكات �شهرية من ال�شركة والعاملني على �أ�سا�س ن�سبة مئوية ثابتة من الرواتب .ا�شرتاك
املجموعة يف هذه اخلطة ،متثل م�ساهمة حمددة ح�سب املعيار املحا�سبي الدويل ( - )19حقوق املوظفني وت�سجل هذه اال�شرتاكات
كم�صروف عند ا�ستحقاقها.
ي�ستحق املوظفون الأجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة املدة مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لن�صو�ص قانون العمل البحريني
على �أ�سا�س مدة اخلدمة والرواتب والعالوات الأخرى .ويتم احت�ساب خم�ص�ص لهذه االلتزامات واحت�سابها على افرتا�ض �إنهاء
خدمات جميع املوظفني بتاريخ املركز املايل .وميثل خم�ص�ص اال�ستحقاقات خطة منافع حمددة ح�سب املعيار املحا�سبي الدويل
( - )19حقوق املوظفني.

ر) خطة توفري املوظفني
يتوفر لدى ال�شركة برنامج توفري اختياري للموظفني والذي من خالله ي�ساهم املوظفون وال�شركة بن�سبة �شهرية ثابتة من مرتبات
املوظفني  .يتم احت�ساب معدل  ٪3فائدة �سنوية حاليا على املبلغ الرتاكمي للإدخار .يف حالة اال�ستبعاد او التقاعد �أو الوفاة ،ي�ستحق
املوظف امل�ساهمة الكاملة له  /لها وح�صة م�ساهمة املجموعة وجميع الفوائد املكت�سبة على �أ�سا�س �سنوات اخلدمة.
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 .3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (يتبع)

�ش) ذمم جتارية دائنة و�أخرى
ً
يتم ت�سجيل الذمم جتارية دائنة و�أخرى بالقيمة العادلة وتقا�س الحقا بالقيمة املطف�أة.
ت ) القرو�ض لأجل وال�سندات ال�صادرة
ً
ً
يتم ت�سجيل القرو�ض لأجل وال�سندات ذات الفوائد بالقيمة العادلة زائدا تكاليف ال�صفقة وتقا�س الحقا بالقيمة املطف�أة با�ستخدام
معدل الفائدة الفعلي.
ث ) النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�صندوق و�أر�صدة غري مقيدة والودائع لدى البنوك التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل
من تاريخ اال�ستحواذ ،والتي تخ�ضع ملخاطر التغريات الغري جوهرية يف القيمة العادلة .لغر�ض بيان التدفقات النقدية املوحد ،يتم
عر�ض النقد وما يف حكمه ك�صايف من النقد املقيد وال�سحب على املك�شوف.
خ) العائد لكل �سهم
تقدم املجموعة معلومات عن الربح الأ�سا�سي حلاملي الأ�سهم العادية ،ويحت�سب ح�صة ال�سهم من الأرباح الأ�سا�سية بتق�سيم �صايف
الربح �أو اخل�سارة للفرتة العائد �إىل حملة الأ�سهم العادية لل�شركة الأم على املعدل املوزون لعدد الأ�سهم العادية املتداولة خالل
ال�سنة.يتم حتديد العائد املخف�ض على ال�سهم بتعديل الربح �أو اخل�سارة املرتتبة على امل�ساهم االعتيادي واملتو�سط املوزون لعدد
�أ�سهم امل�صدرة والتي من املحتمل �أن ت�ؤدي �إىل تخفي�ض العائد على ال�سهم.
ذ ) املعلومات القطاعية الت�شغيلية
القطاع الت�شغيلي هو جزء من املجموعة ويقوم بامل�شاركة يف �أن�شطة جتارية والتي قد يدر �إيرادات �أويتكبد م�صروفات وتت�ضمن تلك
الإيرادات وامل�صروفات العمليات التي تتم مع �أي قطاع �آخر يف املجموعة  .يتم مراجعة جميع النتائج الت�شغيلية للقطاعات وب�شكل
منتظم من قبل الرئي�س التنفيذي التخاذ قرارات ب�ش�أن تخ�صي�ص املوارد وتقييم �أدائها للتي لها معلومات مالية منف�صلة.
و) املخ�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات �إذا كان على املجموعة �أي التزام حايل قانوين �أو متوقع و�أنه من املحتمل تدفق منافع اقت�صادية خارجية
ل�سداد تلك االلتزامات.
هـ) م�صادرة امللكية
يف ظروف معينة ،يتم م�صادرة ملكية العقارات على القرو�ض وال�سلفيات املتخلف عن �سدادها .يتم قيا�س العقارات التي مت
م�صادرة ملكيتها بالقيمة الدفرتية والقيمة العادلة ايهما اقل ناق�صا تكاليف البيع ويتم بيانها حتت "الأ�صول الأخرى".
� .٤إدارة املخاطر املالية

�أ .املقدمة ونظرة عامة
تتعر�ض املجموعة للمخاطر نتيجة ا�ستخدام الأدوات املالية الآتية:
• خماطراالئتمان
• خماطر ال�سيولة
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• خماطر ال�سوق
• خماطر الت�شغيل
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يعر�ض هذا اجلزء للمخاطر التي تتعر�ض لها املجموعة امل�شار �إليها �أعاله� ،إ�ضافة �إىل الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات التي
تتخذها املجموعة لقيا�س و�إدارة املخاطر.

�إطار �إدارة املخاطر
و�ضعت �سيا�سات �إدارة املخاطر باملجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجه املجموعة ،وذلك لو�ضع ال�ضوابط والأطر العامة
املنا�سبة لل�سيطرة عليها والتقيد بالأنظمة املقررة� .إن �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر تتم مراجعتها ب�شكل دوري بحيث تتما�شى
مع ما يطر�أ من تغيريات يف �أو�ضاع ال�سوق وال�سلع واخلدمات املعرو�ضة.
وتتوىل جلنة التدقيق باملجموعة الإ�شراف على عملية متابعة االلتزام ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر ومراجعة كفاية �إطار
�إدارة املخاطر .وتقوم دائرة التدقيق الداخلي مب�ساعدة جلنة التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة يف القيام بوظائفها املوكلة �إليها وتتم
مناق�شة النتائج مع جلنة التدقيق والإدارة.

ب .خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية للمجموعة التي تن�ش�أ من عدم مقدرة �أحد العمالء �أو �أحد �أطراف الأدوات املالية
على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان يف النقد وما يف حكمه والقرو�ض وال�سلفيات والذمم التجارية
املدينة وغريها من الأ�صول .خماطر االئتمان الق�صوى هي القيمة الدفرتية للموجودات.
�إدارة خماطراالئتمان
�إطار �إدارة خماطراالئتمان للمجموعة يت�ضمن الآتي:
• و�ضع هيكل لل�صالحيات وحدود للم�صادقة على و جتديد الت�سهيالت االئتمانية؛
• مراجعة وتقييم تعر�ضات خماطر االئتمان وفقا لهيكل ال�صالحيات و احلدود قبل ان تتم امل�صادقة على الت�سهيالت
املعطاة للزبائن� .إن جتديد ومراجعة الت�سهيالت خا�ضعة لإجراءات املراجعة ذاتها؛
• تنويع �أن�شطة الإقرا�ض؛
• مراجعة مدى االلتزام امل�ستمر بحدود التعر�ض للمخاطر املتعلقة باالطراف ومراجعة احلدود وفقا ال�سرتاتيجية ادارة
املخاطر و تقلبات ال�سوق.
متنح كافة القرو�ض وال�سلفيات للأفراد وال�شركات على امل�ستوى املحلي .وتدار خماطر االئتمان على هذه القرو�ض وال�سلفيات
بفاعلية وتراقب ب�صرامة وفق ًا ل�سيا�سات و�إجراءات ائتمانية حمددة بعناية .ويتم تقييم اجلدارة االئتمانية لكل مقرت�ض قبل �إقرار
الت�سهيالت و�إجراء مراجعة �شاملة لكل املعلومات والتي تت�ضمن تقرير مركز االئتمان .كما �أن املجموعة ملزمة من قبل م�صرف
البحرين املركزي بخ�صو�ص �سقف املقرت�ض الواحد .توجد هناك �أي�ض ًا �إجراءات ملراجعة االئتمان لتحديد تعر�ضات املخاطر يف
مرحلة مبكرة ،والتي تتطلب مراقبة ومراجعة �أكرث تف�صي ًال .كذلك توجد هناك �إجراءات منا�سبة للمتابعة واال�سرتداد (مبا يف
ذلك اللجوء �إىل الإجراءات القانونية) ملراقبة خماطر ائتمان القرو�ض وال�سلفيات.

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

03٥٧

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

�إي�ضاحات حول
البيانات املالية املوحدة
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

� .٤إدارة املخاطر املالية (يتبع)

 31دي�سمرب 2016

 31دي�سمرب 2015

املخ�ص�ص املحدد للقرو�ض
املبلغ الإجمايل
خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة

1.055
()632

1.427
()689

�صايف املبلغ

423

738

املخ�ص�ص الإجمايل للقرو�ض
احلايل
مت�أخرة وغري منخف�ضة القيمة
مت�أخرة ومنخف�ضة القيمة
خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة

230.718
39.412
7.956
()8.383

203.583
26.255
6.081
()6.295

�صايف املبلغ

269.703

229.624

�صايف القرو�ض وال�سلفيات للعمالء

270.126

230.362

				
خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة املحدد
تقوم املجموعة بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل مو�ضوعي النخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلفيات ب�أ�س�س حمددة.
خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة الإجمايل
يتم احت�ساب خم�ص�ص خ�سائر القرو�ض اجلماعية للمجموعات من الأ�صول املت�شابهة التي مل تقيم للإنخفا�ض يف قيمتها �أو مت
تقييمها ب�شكل فردي ووجد �أنها غري منخف�ضة القيمة؛ هذا فيما يتعلق باخل�سائر التي مت تكبدها ولكن مل يتم حتديدها.
ت�شمل القرو�ض وال�سلفيات املنخف�ضة القيمة تلك القرو�ض وال�سلفيات التي مت ا�ستحقاق املدفوعات الرئي�سية والفائدة التعاقدية
لها ولكن املجموعة تعتقد بان االنخفا�ض يف القيمة غري مالئم على �أ�سا�س م�ستوى ال�ضمانات والرهونات املتاحة �أو �أن املجموعة
يف طور عملية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة لها.
يو�ضح اجلدول �أدناه تفا�صيل القرو�ض وال�سلفيات التي م�ضى ا�ستحقاقها ح�سب فرتات الت�أخري التالية:

القرو�ض املت�أخرة وغري املخف�ضة القرو�ض املت�أخرة واملخف�ضة
ال�شركات
ال�شركات
التجزئة
التجزئة
من يوم �إىل  30يوم ًا 16.880
من � 31إىل  60يوم ًا 11.926
من � 61إىل  89يوم ًا 8.231
من  90يوما اىل �سنة -
من �سنة اىل � 3سنوات -
�أكرت من � 3سنوات
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1.126
474
775
-

294
5.834
1.433
859

113
289
86
-

جمموع مت�أخرات جمموع مت�أخرات
القرو�ض  2016القرو�ض 2015
18.006
12.513
9.300
6.123
1.519
859

10.343
9.394
6.740
4.128
1.937
636
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من يوم �إىل  30يوم ًا
من � 31إىل  60يوم ًا
من � 61إىل  89يوم ًا
من  90يوما اىل �سنة
من �سنة اىل � 3سنوات
�أكرت من � 3سنوات

البحرين

كرد�ستان

2016

18.004
12.507
9.290
5.884
1.468
859

2
6
10
239
51
-

18.006
12.513
9.300
6.123
1.519
859

يف  31دي�سمرب  ،2016بلغت القرو�ض وال�سلفيات املتعرثة ح�سب تعليمات م�صرف البحرين املركزي  8.501دينار بحريني (:2015
 6.701دينار بحريني) مقابل  5,438دينار بحريني ( 4.519 :2015دينار بحريني) كمخ�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة .وح�سب
تعليمات م�صرف البحرين املركزي ال يتم احت�ساب الفوائد على القرو�ض وال�سلفيات املتعرثة وت�سجل على �أ�سا�س اال�ستالم النقدي.
ولي�س لهذه ال�سيا�سة �أي ت�أثري جوهري على �صايف ربح املجموعة.
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016بلغ �إجمايل متو�سط التعر�ض ملخاطر الإئتمان يف النقد والأر�صدة لدى البنوك 3.099
دينار بحريني ( 3.448 :2015دينار بحريني) والقرو�ض وال�سلفيات للعمالء  257.902دينار بحريني ( 218.567 :2015دينار
بحريني) والذمم التجارية املدينة واالخرى  8.747دينار بحريني ( 7.797 :2015دينار بحريني) وحدود الإئتمان غري امل�ستخدمة
 18.625دينار بحريني ( 13.514 :2015دينار بحريني)مت احت�ساب هذه املبالغ بناء ًا على متو�سط نتائج �آخر �أربعة ف�صول.
القرو�ض وال�سلفيات املقدمة للعمالء كما يف تاريخ التقرير تتمثل من  %53قرو�ض ال�سيارات ( )%55 :2015و %21قرو�ض عقارية
( )%22 :2015و  %18قرو�ض غري م�ضمونة ( )%17 :2015و  %8لقرو�ض بطاقات االئتمان (.)%6 :2015
اجلدول التايل يبني التوزيع اجلغرايف لتعر�ض ال�شركة كما يف  31دي�سمرب :2016

البحرين

كرد�ستان

املجموع

النقد و�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات للعمالء
ذمم مدينة

2.300
269.886
8.292

13
240
350

2.313
270.126
8.642

املجموع

280.478

603

281.081

احلدود االئتمانية غري امل�ستخدمة

21.303

-

21.303

القرو�ض وال�سلفيات املنخف�ضة القيمة
القرو�ض وال�سلفيات هي املوجودات املالية التي حتددها املجموعة ب�أنها غري قادرة على حت�صيل كل مبلغ القر�ض الرئي�سي والفوائد
وفقا لل�شروط التعاقدية للعقود.
ان تعر�ض ال�شركة ملخاطر االئتمان الناجتة من القرو�ض والذمم التجارية املدينة تت�أثر ب�شكل رئي�سي باخل�صائ�ص الفردية لكل
عميل .القرو�ض التي تتجاوز  90يوما تعترب قرو�ض متعرثة.
قامت ال�شركة بو�ضع �سيا�سات و�إجراءات تقوم من خاللها بتحليل الثقة االئتمانية لكل زبون ب�شكل فردي� .إن الذمم التجارية
املدينة املت�أخرة ،كما يف نهاية العام بلغت  3.230دينار بحريني ( 3.049 :2015دينار بحريني) والتي كان يف مقابلها  494دينار
بحريني ( 415 :2015دينار بحريني) كمخ�ص�ص �إجمايل� .إىل حد ما جميع الذمم التجارية املدينة مت�أخرة �أقل من �سنة واحدة.
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قرو�ض ب�شروط �إعادة التفاو�ض و�سيا�سة ت�سامح املجموعة
قرو�ض ب�شروط �إعادة التفاو�ض هي القرو�ض التي مت �إعادة هيكلتها نظرا لتدهور الو�ضع املايل للمقرت�ض ،حيث حققت املجموعة
تنازالت من خالل املوافقة على ال�شروط والأحكام التي هي �أكرث مالءمة للمقرت�ض من املجموعة من تلك التي قدمت يف البداية.
املجموعة تنفذ �سيا�سة الت�سامح من �أجل حتقيق �أكرب فر�ص للتح�صيل وتقليل خماطر التخلف عن ال�سداد .حتت �سيا�سة الت�سامح
للمجموعة ،يتم منح الت�سامح على �أ�سا�س انتقائي يف احلالة التي يكون فيها املدين حاليا مق�صرا عن �سداد الديون� ،أو عندما يكون
هناك خطر كبري من التخلف يف �سداد الديون ،وهناك �أدلة على �أن املدين بذل كل جهد معقول للدفع حتت ال�شروط التعاقدية
الأ�صلية ،ويتوقع لها �أن تكون قادرة على تلبية ال�شروط املعدلة.
ت�شمل ال�شروط املعدلة عادة متديد فرتة ال�سداد  ،وتغيري توقيت دفع الفائدة والتعديالت على �شروط عقود القر�ض� .إن قرو�ض
التجزئة وقرو�ض ال�شركات تخ�ضع ل�سيا�سة الت�سامح .ت�ستعر�ض جلنة تدقيق املجموعة بانتظام تقارير عن �أن�شطة الت�سامح .خالل
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016مت اعادة هيكلة قرو�ض و�سلفيات مببالغ  1.929دينار بحريني ( 1.187 :2015دينار بحريني).

�سيا�سة ال�شطب
تقوم املجموعة ب�شطب القرو�ض املمنوحة (و�أية خم�ص�صات خ�سائر لالنخفا�ض يف القيمة) عندما تكون غري قابلة للتح�صيل.
ال�ضمان
لدى املجموعة �ضمانات يف مقابل القرو�ض ويف �شكل ح�ص�ص يف العقارات مع االحتفاظ بوثائق امللكية وامللكية امل�شرتكة لل�سيارات
وا�ضافة اىل ذلك ال�شيكات امل�ؤجلة و�ضمانات �شخ�صية.
كما يف  31دي�سمرب  ،2016كان لدى املجموعة قرو�ض تبلغ  185.986دينار بحريني ( 172.407 :2015دينار بحريني) مدعمة
ب�ضمانات تغطي قيمة القر�ض بالكامل وقرو�ض تبلغ  20.274دينار بحريني ( 9.546 :2015دينار بحريني) مدعمة ب�ضمانات
تغطي قيمة القر�ض جزئي ًا مببلغ �ضمانات وقدره  18,285دينار بحريني ( 8.991 :2015دينار بحريني).
تقدر الإدارة القيمة العادلة لل�ضمانات والتعزيزات الأخرى املوجودة يف مقابل القرو�ض املنخف�ضة يف القيمة ب�شكل فردي كايف
وبحد معقول لتغطية قيمة القر�ض يف تاريخ املركز املايل .كما تراقب املجموعة متركز خماطر االئتمان ح�سب نوع املنتج .كما يف
 31دي�سمرب عام  ،2016ح�صلت املجموعة على �أ�صول مببلغ  784دينار بحريني عن طريق اال�ستحواذ على �ضمانات حمتفظ بها
ك�ضمان مقابل القرو�ض وال�سلفيات.

متركز خماطر االئتمان
متنح كافة القرو�ض ملقرت�ضني مقيمني يف مملكة البحرين ،ومتركز خماطر االئتمان للقرو�ض يف تاريخ �إعداد املركز املايل بلغت
 %90قرو�ض �شخ�صية  % 10لل�شركات ومتثل ال�شركات �أغلب الذمم املدينة.
خماطر الت�سوية
من املمكن �أن تتعر�ض �أن�شطة ال�شركة للخطر عند ت�سوية ال�صفقات واملعامالت .خطر الت�سوية هو عبارة عن خطر اخل�سارة ناجت
عن تخلف الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته لت�سليم املال وال�سندات �أو موجودات �أخرى كما مت االتفاق عليه.
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خماطر االئتمان املتعلقة بامل�شتقات
خماطر االئتمان املتعلقة مب�شتقات الأدوات املالية تنتج عن احتمال تخلف �أحد الأطراف عن التزاماته التعاقدية حمددة بالقيمة
ال�سوقية الإيجابية للأدوات يف �صالح املجموعة واملوجودة �ضمن املوجودات الأخرى .وت�سمى القيمة ال�سوقية الإيجابية �أي�ض ًا
("قيمة اال�ستبدال") حيث �أنها تقدر بالتكلفة لتبديل ال�صفقات مبعدل ال�سوق احلايل يف حالة عجز الطرف الآخر .علم ًا ب�أن
العقود امل�شتقة للمجموعة �أبرمت مع م�ؤ�س�سات مالية �أخرى.
خماطر االئتمان املتعلقة بالذمم املدينة
خماطر االئتمان املتعلقة بالذمم املدينة تنتج عن �إمكانية تخلف �أحد الأطراف عن دفع م�ستحقاتها .وقد و�ضعت املجموعة هيكالً
لل�صالحيات وحدود ًا للم�صادقة على الت�سهيالت االئتمانية وجتديدها.
ج .خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي املخاطر وال�صعوبات التي قد تواجه املجموعة عند الوفاء بااللتزامات املتعلقة باملطلوبات املالية عند الت�سديد
�أما بالنقد �أو ب�أ�صل مايل �آخر .ت�ضمن �إدارة خماطر ال�سيولة توفر التمويل يف جميع الأوقات للوفاء مبتطلبات املجموعة.
�إدارة خماطر ال�سيولة
تهدف طريقة املجموعة يف �إدارة ال�سيولة �إىل الت�أكد من توافر م�صادر التمويل و مراقبة ال�سيولة عن قرب للت�أكد من كفاية التمويل.
تقوم ال�شركة ب�شكل م�ستمر مبراقبة مدى جتاوز اال�ستالمات التعاقدية الت�سديدات التعاقدية واملبالغ اجلديدة املدفوعة مقدم ًا
وارتباطها مع م�ستوى ال�سيولة.
اال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية امل�ستقبلية للموجودات واملطلوبات املالية ملخ�صة يف اجلدول �أدناه .مت عر�ض التدفقات التعاقدية
غري املخ�صومة للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة الدفرتية ومعدل الفائدة ال�سائد يف تاريخ التقرير حتى تاريخ ا�ستحقاقها
النهائي.

2016
املوجودات
النقد و�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات للعمالء
ذمم جتارية مدينة و�أخرى
املطلوبات
�سحوبات على املك�شوف
ذمم جتارية دائنة و�أخرى
قرو�ض لأجل
�سندات دين
احلدود االئتمانية غري امل�ستخدمة

القيمة
الدفرتية

التدفقات النقدية
التعاقدية

خالل
�سنة

2.313
270.126
8.642
281.081

2.313
365.253
8.642
376.208

2.313
206.711 111.350
8.642
206.711 122.305

1.073
15.363
170.204
39.829
226.469
21.303

1.079
15.363
190.700
43.969
251.111
21.303

1.079
- 15.363
103.534 87.166
1.678
42.291
145.825 105.286
- 21.303

�سنة �إىل
� 5سنوات

�أكرث من 5
�سنوات
47.192
47.192
-
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2015
املوجودات
النقد و�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات للعمالء
ذمم جتارية مدينة و�أخرى
املطلوبات
�سحوبات على املك�شوف
ذمم جتارية دائنة و�أخرى
قرو�ض لأجل
�سندات دين
احلدود االئتمانية غري امل�ستخدمة

القيمة
الدفرتية

التدفقات النقدية
التعاقدية

خالل
�سنة

�سنة �إىل
� 5سنوات

�أكرث من 5
�سنوات

1.669
230.362
8.066
240.097

1.669
309.786
8.066
319.521

1.669
89.183
8.066
98.918

179.959
179.959

40.644
40.644

1.411
22.155
129.845
39.766
193.177
14.911

1.420
22.155
142.120
45.120
210.815
14.911

1.420
22.155
36.108
1.565
61.248
14.911

106.012
43.555
149.567
-

-

د .خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خطر التغري يف �إيراد �أو قيمة الأدوات املالية للمجموعة نتيجة للتغري يف �أ�سعار ال�سوق كمعدل الفائدة.
�إدارة خماطر ال�سوق
تتم مراقبة خماطر ال�سوق ب�صورة دقيقة من قبل ق�سم �إدارة املخاطر واملالية وترفع تقارير �إىل جلنة الأ�صول واخل�صوم (الكو)
وجمل�س الإدارة.
خماطر معدل الفائدة
خماطر معدل الفائدة هو خطر ت�أثر �إيرادات املجموعة نتيجة لتغري معدل الفائدة .تعر�ضات املجموعة ملعدل الفائدة ناجتة من
املوجودات واملطلوبات املعر�ضة للفائدة مثل �أر�صدة لدى البنوك والقرو�ض و�سحوبات على املك�شوف وال�سندات والقرو�ض لأجل.
يلخ�ص اجلدول التايل �أدناه توزيع الأدوات املالية على جمموعات معدل الفائدة:
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يف  31ديسمرب

معدل ثابت
2016
2015

معدل عائم
2016
2015

بدون فوائد
2015 2016

املجموع
2016
2015

املوجودات
النقد و�أر�صدة لدى البنوك -
قرو�ض و�سلفيات للعمالء - 230.08٧ 269.809
ذمم جتارية مدينة

-

1.669 2.313 1.669 2.313
٢٧٥ 317
230.362 270.126
8.066 8.642 8.066 8.642

- 230.08٧ 269.809

-

240.097 281.081 ١0.0١٠ 11.272

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

2.000
-

-

- 1.411 1.073
1.411 1.073
22.155 15.363 22.155 15.363
- 129.845 168.204
129.845 170.204
- 39.766 39.829
39.766 39.829

2.000

-

193.177 226.469 22.155 15.363 171.022 209.106

�إن معظم قرو�ض املجموعة للعمالء ت�سدد مبوجب �أق�ساط حتمل معدل فائدة ثابت (�إال �أن ال�شركة حتتفظ بحقها ،وفق ًا ل�شروط
االتفاقية مع العمالء ،يف تعديل معدل الفائدة مبوجب �أخطار ي�سلم للعميل قبل �شهر واحد) يف حني ان قرو�ض البنك حتمل
معدالت فائدة عائمة .لإدارة هذه املخاطر قامت ال�شركة بالدخول يف عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة وحتدد �سقف االقرتا�ض ليتجنب
تقلبات �أ�سعار الفائدة .بلغت خماطر معدل الفائدة املتعلقة بقرو�ض الأجل والتي مت تغطيتها كما يف  31دي�سمرب  2016مبلغ ًا وقدره
 210مليون دوالر �أمريكي ( 79.2مليون دينار بحريني) (190 :2015مليون دوالر �أمريكي 71.6 ،مليون دينار بحريني) .يتم
االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة لعقود مبادلة �أ�سعار الفائدة يف بيان حقوق امللكية (�صفحة  .)٤٣-٤٢ال تدخل املجموعة يف
الأدوات املالية امل�شتقة �إال لأغرا�ض احلماية االقت�صادية.
�إن اجلزء غري املغطى من القرو�ض التي حتمل معدل فائدة عائم تكون عر�ضة للتغري يف معدل الفائدة .كما يف �سنة  31دي�سمرب
� 2016إن التغري يف معدل الفائدة العائم للأداة املالية بواقع  100نقطة �سوف يزيد ( /ينق�ص) �صايف الأرباح بواقع  1.299دينار
بحريني ( 994 :2015دينار بحريني).

خماطر �سعر العملة
خماطر العملة هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تغري معدل �سعر ال�صرف وتن�ش�أ ب�سبب �أدوات مالية مقيمة بالعمالت
الأجنبية.
لدى املجموعة التعر�ضات اجلوهرية التالية امل�سماة بالعمالت الأجنبية كما يف  31دي�سمرب.

دوالر �أمريكي

2016

2015

149.813

128.145

ٌ
مرتبط ب�شكل فعلي مع الدوالر الأمريكي.
الدينار البحريني
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هـ .خماطر الت�شغيل
خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�سائر املبا�شرة وغري املبا�شرة الناجمة عن العديد من الأ�سباب املتعلقة بعمليات ال�شركة ،و�أفرادها
والتكنولوجيا ومن العوامل اخلارجية غري االئتمان وال�سوق وال�سيولة مثل تلك الناجتة عن املتطلبات القانونية واملعايري املعرتف بها
يف �سلوك ال�شركات .خماطر الت�شغيل تنتج عن كل عمليات املجموعة وتواجه من قبل كل ال�شركات التجارية.
هدف املجموعة هو �إدارة خماطر الت�شغيل ملوازنة جتنب اخل�سائر املالية والتلفيات و�سمعة املجموعة مع فعالية التكلفة وجتنب
�سيا�سات الرقابة التي حتد من الإيداع� .أن�ش�أت املجموعة �إطار من الأنظمة وال�سيا�سات لتحديد وتقييم و�ضبط و�إدارة املخاطر.
لدى املجموعة �إطار من الأنظمة وال�سيا�سات التي تهدف لتحديد وتقييم و�ضبط و�إدارة املخاطر .ق�سم �إدارة املخاطر للمجموعة
يوظف �أنظمة و�سيا�سات داخلية وا�ضحة للتقليل من احتمال �أي خ�سائر ت�شغيلية .يتم احلد من اخلطر عن طريق الت�أمني عندما
يكون منا�سب ًا.

و� .إدارة ر�أ�س املال
�إن �سيا�سة املجموعة تتمثل يف املحافظة على قاعدة ر�أ�س مال قوية من �أجل املحافظة على ثقة امل�ستثمرين والدائنني وال�سوق وتكون
مالئمة للتطور امل�ستقبلي لعمليات املجموعة .مت االلتزام مبتطلبات م�صرف البحرين املركزي اخلا�صة مبالئمة ر�أ�س املال على
مدار ال�سنة .ويحدد ترخي�ص ال�شركات املالية التقليدية املمنوح من قبل م�صرف البحرين املركزي معدالت االقرتا�ض مبقداره
خم�س مرات من ر�أ�س مال ال�شركة واالحتياطي (حقوق امل�ساهمني) ،وهو كما يف  31دي�سمرب  2016مبعدل .)1.74 :2015(1,82
 .5تواريخ اال�ستحقاق
ان خماطر اال�ستحقاق هي خماطر عدم قدرة املجموعة يف احل�صول على الأموال الالزمة املتوقعة ل�سداد التزاماتها املالية عند
حلول �أجلها .خماطر اال�ستحقاق للأ�صول واملطلوبات ال تفرق ب�صورة جوهرية عن تواريخ اال�ستحقاق.
يف  31دي�سمرب
املوجودات
النقد و�أر�صدة لدى البنوك
قرو�ض و�سلفيات للعمالء
ذمم جتارية مدينة و�أخرى
املطلوبات
�سحوبات على املك�شوف
ذمم جتارية دائنة
قرو�ض لأجل
�سندات دين

خالل �سنة

2016

2015

1.669 2.313
77.679 97.099
8.066 8.642
87.414 108.054

�سنة �إىل � 5سنوات

� 5إىل � ١٠سنوات

2015

2015

2016

2016

2016 2015 2016

743 23.987 26.684 127.795 145.600
743 23.987 26.684 127.795 145.600

- 1.411 1.073
- 22.155 15.363
- 98.595 91.055 31.250 79.149
- 39.766 39.829
- 138.361 130.884 54.816 95.585

تقوم الإدارة مبراقبة ا�ستحقاقات القرو�ض ل�ضمان توافر ال�سيولة اللآزمة.
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� ١٠إىل � ٢٠سنة

-

املجموع

-

901
901
-

2015

1.669 2.313
230.362 270.126
8.066 8.642
240.097 281.081
1.073
15.363
170.204
39.829
226.469

1.411
22.155
129.845
39.766
193.177
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�إي�ضاحات حول
البيانات املالية املوحدة
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

 .6ا�ستخدام التقديرات واالجتهادات
يتطلب �إعداد البيانات املالية للمجموعة ح�سب املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية �أن ت�ضع الإدارة بع�ض التقديرات والتوقعات
والفر�ضيات مما ي�ؤثر على عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وعلى املبالغ املبينة يف البيانات املالية املوحدة .النتائج الفعلية قد
تختلف عن التقديرات.

�أ .خ�سائر االنخفا�ض املحدد للقرو�ض
طريقة تقييم اخل�سائر م�شروحة يف �إي�ضاح ( 3هـ) .تقيم املجموعة القرو�ض ب�شكل م�ستمر وجتري مراجعة �شاملة ب�صورة �شهرية
لتقييم مدى احلاجة �إىل عمل خم�ص�ص للخ�سائر وت�سجيله يف بيان الربح �أو اخل�سارة .ولتحديد مقدار خ�سائر االنخفا�ض يف
القيمة يتطلب اجتهادات كبرية من قبل الإدارة لتقدير مبالغ وتواقيت التدفقات امل�ستقبلية .ولعمل هذه التقديرات تقوم الإدارة
باتخاذ قرارات حول الو�ضع املايل للطرف الآخر وطرق الدفع والقيمة القابلة للتحقيق لل�ضمانات املتوفرة .ان هذه التقديرات
مبنية على افرتا�ضات لعدة عوامل وتتطلب �أحكام و�أنها غري حمددة النتائج وان النتائج الفعلية قد تختلف بامل�ستقبل عن تلك
اخل�سائر التي مت ت�سجيلها.
ب .خ�سائر االنخفا�ض الإجمايل للقرو�ض
بالإ�ضافة �إىل خم�ص�ص انخفا�ض القيمة والذي يتم ان�شا�ؤه مقابل املوجودات املنخف�ضة تقوم املجموعة بعمل خم�ص�ص اجمايل
لالنخفا�ض يف القيمة ملحافظ القرو�ض لها نف�س اخل�صائ�ص االقت�صادية والتي يتم حتديها على �أنها منخف�ضة القيمة .ولتحديد
احلاجة �إىل خم�ص�ص اجمايل تو�ضع الإدارة يف عني االعتبار التمركز وفجوة االئتمان وحجم املحفظة والعوامل االقت�صادية.
ولتقدير حجم املخ�ص�ص املطلوب يتم عمل افرتا�ضات لتعريف املخاطر امل�صاحبة و�ضعها يف منوذج وحتديد املدخالت بنا ًء على
الو�ضع االقت�صادي احلايل وامل�ستقبلي.
ج .خم�ص�ص انخفا�ض قيمة الذمم املدينة
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للذمم التجارية املدينة يف تاريخ كل بيان املركز املايل للت�أكد من وجود انخفا�ض يف القيمة .يتم عمل
تقييم حمدد لكل ر�صيد مدين ،ويتم تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد بناء على اخلربات ال�سابقة مع كل عميل ،والتدفقات النقدية
املقدرة.
د .خم�ص�ص انخفا�ض قيمة املخزون
تقوم املجموعة مبراجعة القيمة الدفرتية للمخزونات يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كانت قد انخف�ضت قيمته قوائم اجلرد.
حتدد املجموعة املخزون ،والتي مت �ضعاف ا�ستنادا �إىل عمر املخزون وتقديراتهم من الطلب امل�ستقبلي على املخزون .يف حالة وجود
�أي �إ�شارة �ضعف ،ويقدر املخزون املبلغ القابل لال�سرتداد على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة املتعلقة التخل�ص من هذا املخزون
هـ .االلتزامات الطارئة الناجتة عن الإدعاءات القانونية
نظر ًا لطبيعة عملها ،ف�إن املجموعة قد تدخل يف منازعات ق�ضائية من خالل �أعمالها االعتيادية .يتم عمل خم�ص�ص ملقابلة
االلتزامات الطارئة من الإدعاءات القانونية بنا ًء على احتمالية تدفق املوارد االقت�صادية للخارج ومدى �صحة هذه التقديرات� .إن
هذه الأمور خا�ضعة للعديد من العوامل غري املحددة وان نتائج كل مو�ضوع ال ميكن التنبوء به ب�صورة �صحيحة.
و .ت�صنيف الأدوات املالية امل�شتقة
خالل تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،تقرر الإدارة الهدف من االدوات املالية امل�شتقة يف تاريخ ال�شراء وبنا ًء على غر�ض
الإدارة حتدد املعاجلة املحا�سبية وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم (.)39
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�إي�ضاحات حول
البيانات املالية املوحدة
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

 .٧القيمة العادلة
مت �إعـداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا لقاعدة التكلفة التاريخية ما عدا الأدوات املالية امل�شتقة والتي ت�سجل بالقيمة العادلة� .إن
القيمة العادلة لل�سعر متثل املبلغ الذي ميكن مبادلة �أي ا�صل �أو �سداد �أي التزام به بني طرفني راغبني وملمني بتفا�صيل املعاملة
على �أ�س�س جتارية�.أو يف حال غيابه� ،أف�ضل �سوق ميكن للمجموعة دخوله يف ذلك اليوم .القيمة العادلة للإلتزامات تعك�س خطر
عدم الأداء.
�إن ا�سا�س الت�سجيل بالقيم العادلة هو الت�سليم �أن فر�ضية ا�ستمرارية املن�ش�أة التجارية قائمة دون ان يكون هناك نية �أو حاجة
للت�صفية� ،أو الدخول يف عمليات ذات بنود �سلبية.
مت ت�صنيف كل املوجودات املالية البالغة 281.081دينار بحريني (240.097 :2015دينار بحريني ) حتت "القرو�ض والذمم
املدينة" ومت قيا�سهم بالقيمة املطف�أة .كل املطلوبات املالية بقيمة 223,336دينار بحريني (189.708 :2015دينار بحريني) مت
قيا�سهم بالقيمة املطف�أة فيماعدا امل�شتقات التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة ومت ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو
اخل�سارة.
الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
تقوم املجموعة بقيا�س القيمة العادلة للأدوات املالية با�ستخدام الت�سل�سل الهرمي التايل والذي يعك�س �أهمية الأدوات امل�ستخدمة
يف عملية القيا�س.
امل�ستوى  :1الأ�سعار امل�سعرة ( غري املعدلة) يف �سوق ن�شط للأ�صول واملطلوبات املماثلة.
امل�ستوى  : 2تقنيات التقييم مبنية على مدخالت ميكن ر�صدها �إما مبا�شرة مثل الأ�سعار �أو غري مبا�شرة م�ستمدة من الأ�سعار.
وتت�ضمن هذه الفئة على �أدوات مت تقييمها ب�سعر ال�سوق يف �أ�سواق ن�شطة لأدوات مماثلة .الأ�سعار امل�سعرة لأدوات مماثلة يف �أ�سواق
�أقل ن�شاط �أو �أ�ساليب تقييم �أخرى ،حيث جميع املدخالت املهمة ميكن ر�صدها من معلومات ال�سوق.
امل�ستوى  : 3تقنيات با�ستخدام مدخالت ال ميكن ر�صدها وتتكون هذه الفئة على �أدوات مت ا�ستخدام تقنيات تقييم غري مبنية على
مدخالت ال ميكن ر�صدها.

�أ) املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للم�شتقات غري املتداولة ،على �أ�سا�س املبالغ التي �سوف ت�ستلمها املجموعة �أو يتم دفعها لإنهاء العقد يف
تاريخ املركز املايل مع مراعاة ظروف ال�سوق احلالية واجلدارة االئتمانية احلالية للأطراف املقابلة� .إن تعر�ض املجموعة للم�شتقات,
والتي كانت القيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب  2016مبلغ  313دينار بحريني ي�صنف حتت امل�ستوى  2من الت�سل�سل الهرمي.
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(ب) املوجودات واملطلوبات املالية الغري مقا�سة بالقيمة العادلة
يحدد اجلدول التايل القيمة العادلة للأدوات املالية التي ال تقا�س بالقيمة العادلة ويحللها من م�ستوى يف الت�سل�سل الهرمي للقيمة
العادلة التي يتم ت�صنيفها يف كل قيا�س للقيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب.
2016
قرو�ض و�سلفيات مقدمة
للعمالء
قرو�ض بنكية لأجل
�سندات �صادرة
2015
قرو�ض و�سلفيات مقدمة
للعمالء
قرو�ض بنكية لأجل
�سندات �صادرة

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى3

القيمة العادلة

القيمة الدفرتية

-

170.204
39.829

270.126
-

270.126
170.204
39.829

270.126
170.204
39.829

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى 3

القيمة العادلة

القيمة الدفرتية

-

129.845
39.766

230.362
-

230.362
129.845
39.766

230.362
129.845
39.766

بالن�سبة للقرو�ض وال�سلفيات املقدمة للعمالء ،ف�إن متو�سط �سعر الفائدة على حمفظة القرو�ض يتما�شى مع �أ�سعار ال�سوق احلالية
للت�سهيالت املماثلة ،وبالتايل بعد النظر يف التعديالت ملخاطر الدفع امل�سبق وتكاليف االنخفا�ض يف القيمة من املتوقع �أن القيمة
الدفرتية لن تكون خمتلفة جوهريا عن القيمة العادلة لهذه الأ�صول.
القيمة العادلة للقرو�ض وال�سندات ال�صادرة ت�ساوي تقريبا القيمة الدفرتية لها لأنها ترتبط مبعدالت فائدة عائمة .القيم العادلة
لكافة الأدوات املالية الأخرى تقارب قيمها الدفرتية وذلك لكونها ق�صرية الأجل.

(ج) الأ�صول غري املالية التي ال تقا�س بالقيمة العادلة والتي مت الإف�صاح عن القيمة العادلة لها
القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2016و  31دي�سمرب  2015مت احت�سابها على �أ�سا�س التقييم يف
التواريخ ال�سابقة .مت حتديد القيمة العادلة على �أ�سا�س نهج ال�سوق الذي يعك�س �أ�سعار املعامالت احلديثة لعقارات مماثلة .مل يكن
هناك �أي تغيري يف �أ�سلوب التقييم خالل العام.
تفا�صيل اال�ستثمارات العقارية للمجموعة ومعلومات حول الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب  2016هي كما يلي:

2016
عقارات ا�ستثمارية

امل�ستوى 1
-

امل�ستوى 2
8.199

امل�ستوى  3القيمة العادلة القيمة الدفرتية
8.199
7.054

2015
عقارات ا�ستثمارية

امل�ستوى 1
-

امل�ستوى 2
6.596

امل�ستوى 3
-

القيمة العادلة القيمة الدفرتية
6.596
6.061
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 .8قرو�ض و�سلفيات مقدمة للعمالء
�إجمايل القرو�ض
خم�ص�ص انخفا�ض القيمة
�صايف القرو�ض وال�سلفيات املقدمة للعمالء

 31دي�سمرب 2016
279.141
()9.015
270.126

 31دي�سمرب 2015
237.346
()6.984
230.362

يبني اجلدول �أدناه احلركة يف خم�ص�صات القرو�ض وال�سلفيات خالل الفرتة:
خم�ص�صات انخفا�ض القيمة

2016

2015

خم�ص�ص انخفا�ض القيمة املحدد
الر�صيد كما يف  1يناير
املحمل لل�سنة
قرو�ض مت �شطبها � ،صايف اال�سرتدادات

689
19
()76

521
206
()38

كما يف  31دي�سمرب

632

689

خم�ص�ص انخفا�ض القيمة اجلماعي
الر�صيد كما يف  1يناير
املحمل لل�سنة
قرو�ض مت �شطبها � ،صايف اال�سرتدادات

6.295
4.473
()2.385

4.518
3.303
()1.526

كما يف  31دي�سمرب
جمموع خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة

8.383
9.015

6.295
6.984

ترتاوح متو�سط �أ�سعار الفائدة الفعلية للقرو�ض والبطاقات الإئتمانية � %11.62سنوي ًا (�%11.01 :2015سنوي�أ).
 .9الذمم التجارية املدينة
 31دي�سمرب ٢٠١٦

 31دي�سمرب 2015

9.136
()494

8.481
()415

8.642

8.066

احلركة يف خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة

٢٠١٦

٢٠١٥

كما يف  1يناير
�صايف املحمل لل�سنة

415
79

383
32

كما يف  31دي�سمرب

494

٤١٥

ذمم جتارية مدينة
خم�ص�ص انخفا�ض القيمة
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 .10املخزون
 31دي�سمرب ٢٠١٦

 31دي�سمرب ٢٠١٥

20.014
3.340
12.592
35.946
()350

21.174
3.805
11.973
36.952
()278

35.596

36.674

حركة املخ�ص�صات (لل�سيارات وقطع الغيار)
كما يف  1يناير
�صايف املحمل لل�سنة
امل�شطوبات

٢٠١٦
278
79
()7

٢٠١٥
375
109
()206

يف  31دي�سمرب

350

278

خمزون ال�سيارات
 ال�سيارات قطع الغيارخمزون الأرا�ضي
خم�ص�ص ال�سيارات وقطع الغيار

قامت املجموعة خالل �سنة  2016ب�شراء خمطط �أرا�ض �ستقوم بتق�سيمها �إىل قطع �صغرية و�إعادة بيعها .وقد مت ت�صنيف الأرا�ضي
التي مل يتم بيعها كمخزون قيم ب�سعر التكلفة �أو القيمة التي ميكن حتقيقها �أيهما �أقل.
 .11عقارات ا�ستثمارية
التكلفة
كما يف  1يناير
امل�شرتيات خالل ال�سنة
املتحول من املخزون
ا�ستبعادات

٢٠١٦

٢٠١٥

6.633
1.446
444
()693

5.824
1.843
()1.034

يف  31دي�سمرب

7.830

6.633

الإ�ستهالك املرتاكم
كما يف  1يناير
ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات

572
327
()123

462
288
()178

كما يف  31دي�سمرب

776

572

�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31دي�سمرب

7.054

6.061

القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية يف  31دي�سمرب  2016كانت  8.199دينار بحريني.
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�إي�ضاحات حول
البيانات املالية املوحدة
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

 .12عقارات ومعدات
الأرا�ضي
واملباين
التكلفة
يف ١يناير
اال�ضافات
املحول خالل ال�سنة
اال�ستبعادات

الأثاث
واملعدات
والرتكيبات

19.683
55
2.154
-

6.899
674
()134
()172

5.702
2.250
()1.304

يف  31دي�سمرب

21.892

7.267

6.6٤٨

ال�سيارات

قيد االن�شاء

املجموع
٢٠١٦

املجموع
٢٠١٥

1.215
2.920
-

33.499
5.899
2.020
()1.476

29.668
5.324
()1.493

4.135

39.942

33.499

اال�ستهالكات
يف  1يناير
ا�ستهالك ال�سنة
اال�ستبعادات

6.732
863
-

5.400
630
()124

1.5٠٨
1.105
()596

-

13.640
2.598
()720

11.689
2.444
()493

يف  31دي�سمرب

7.595

5.906

2.017

-

15.518

13.640

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب ٢٠١٦

14.297

1.361

4.631

4.135

24.424

19.859

يف  31دي�سمرب ٢٠١٥

12.951

1.499

4.194

1.215

-

19.859

تكلفة الأ�صول الثابتة امل�ستهلكة بالكامل ولكن مازالت يف اخلدمة يف  31دي�سمرب  2016كانت  6.001دينار بحريني (:2015
 5.699دينار بحريني).
 .13قرو�ض بنكية لأجل

قرو�ض ت�ستحق خالل �سنة واحدة
قرو�ض ت�ستحق بعد �سنة واحدة

 31دي�سمرب ٢٠١٦

 31دي�سمرب ٢٠١٥

79.149
91.055

31.250
98.595

170.204

129.845

ترتبط القرو�ض لأجل مبعدالت فائدة عائمة وخا�ضعة للتغيري ب�صورة ربع �سنوية �أو ن�صف �سنوية .كان املعدل الفعلي على القرو�ض
لأجل مت�ضمن ًا ت�أثري عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة � %4.4سنوي ًا (�إي�ضاح رقم � %4.2 :2015( )4سنوي ًا).
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�إي�ضاحات حول
البيانات املالية املوحدة
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

� .14سندات دين �صادرة
 31دي�سمرب ٢٠١٦

 31دي�سمرب ٢٠١٥

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

39.981
()١٥٢
39.829

39.981
()215
39.766

احلركة يف �سندات الدين خالل ال�سنة
يف  1يناير
م�ضاف ًا � :سندات مت ا�صدارها خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

٢٠١٦
39.981
39.981

٢٠١٥
39.981
39.981

يف  26دي�سمرب  ، 2013قامت ال�شركة با�صدار � 200.000سندات بقيمة ا�سمية تبلغ  100دينار بحريني .ال�شروط اال�سا�سية لل�سندات
ال�صادرة كالتايل:
			
الفرتة:
		
معدل الفائدة:
			
			
ال�ضمان:
		
تاريخ اال�ستحقاق:

خم�س �سنوات
 %2.5فوق بايبور الثالثة �أ�شهر للودائع بالدينار البحريني .تدفع الفائدة نهاية كل ثالث �شهور
من تاريخ اال�صدار.
غري م�ضمونة
 26دي�سمرب 2018

يف  26اكتوبر  ،2014قامت ال�شركة با�صدار � 106سندات بقيمة ا�سمية تبلغ  500.000دوالر �أمريكي ( 188.500دينار بحريني).
ال�شروط اال�سا�سية لل�سندات كالتايل:
			
الفرتة:
		
معدل الفائدة:
			
ال�ضمان:
		
تاريخ اال�ستحقاق:

خم�س �سنوات
 %3.2فوق اليبور � 6شهور .تدفع الفائدة نهاية كل �ستة �أ�شهر من تاريخ اال�صدار.
غري م�ضمونة
� 14أكتوبر 2019

 .15ر�أ�س املال
 31دي�سمرب  31 ٢٠١٦دي�سمرب ٢٠١٥

ر�أ�س املال امل�صرح به
� )500.000.000:٢٠١٥( 500.000.000سهم بقيمة ا�سمية
 100فل�س لل�سهم

50.000

�أ�سهم م�صدرة ومدفوعة بالكامل
� )163.350.000 :2015( 163.350.000سهم بقيمة ا�سمية
 100فل�س لل�سهم يف  1يناير

16.335

16.335

يف  31دي�سمرب
�أ�سهم خزينة � 2.206.891سهم (� 2.206.891 :٢٠١٥سهم)

16.335
599

16.335
599

50.000
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�إي�ضاحات حول
البيانات املالية املوحدة
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

ب�آالف الدنانري البحرينية

 .15ر�أ�س املال (يتبع)
يجوز لل�شركة مبوجب عقد الت�أ�سي�س �شراء �أ�سهم خزينة من �أ�سهم ال�شركة ال�صادرة بن�سبة .%10

معلومات �إ�ضافية عن توزيع الأ�سهم
�أ� .أ�سماء وجن�سيات امل�ساهمني الرئي�سيني وعدد الأ�سهم اململوكة والتي يتملكون فيها ح�صة بن�سبة � %5أو �أكرث من الأ�سهم ال�صادرة
واملدفوعة بالكامل:
اجلن�سية
البحرين
البحرين
البحرين

الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي*

بنك البحرين والكويت
بنك البحرين الوطني

عدد الأ�سهم
50.532.033
37.618.691
18.328.620

ن�سبة امللكية %
% 30.93
% 23.03
% 11.22

*�أ�سهم الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي متثل الأ�سهم اململوكة للهيئة العامة للتامني االجتماعي (ت�أمينات) و�صندوق التقاعد(تقاعد).
ب .تدرج جميع �أ�سهم ال�شركة حتت فئة واحدة ،وجميع امل�ساهمني مت�ساوين يف حقوق الت�صويت .من �إجمايل عدد امل�ساهمني %98 ،
من املواطنني �أو من ال�شركات البحرينية و %2من جن�سيات �أخرى.
ج .جدول توزيع الأ�سهم ح�سب عدد امل�ساهمني ون�سبة متلكهم كما يلي :
الفئـ ــة *

�أقل من %1

� %1إىل �أقل من **%5

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

عدد الأ�سهم

عدد امل�ساهمني

 %من جمموع عدد الأ�سهم ال�صادرة

36.388.928
20.481.728
18.328.620
88.150.724

1.289
8
1
2

% 22.27
% 12.54
% 11.22
% 53.97

1.300 163.350.000
املجموع
* تبني كن�سبة من الأ�سهم ال�صادرة واملدفوعة بالكامل من قبل امل�ساهمني
** تت�ضمن � 2.206.891أ�سهم خزينة

% 100

� .16إيرادات الر�سوم والعموالت
ر�سوم �إدارة القرو�ض وغريها من الر�سوم املتعلقة بالبطاقات االئتمانية
دخل عموالت الت�أمني

02
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٢٠١٦
7.192
1.309

٢٠١٥
5.604
1.191

8.501

6.795
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ب�آالف الدنانري البحرينية

� .17إيرادات �أخرى

حوافز من موردي املركبات
�أرباح من بيع عقارات ا�ستثمارية
�أرباح �صرف العمالت الأجنبية
�إيرادات �أخرى

٢٠١٦

٢٠١٥

569
252
89
43
953

573
431
46
96
1.146

 .18م�صروفات ت�شغيلية

م�صروفات ادارية وعمومية
اال�ستهالك
م�صروفات بيع وترويج
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة املخزون
م�صروفات متويل املركبات

٢٠١٦

٢٠١٥

5.360
2.187
1.946
79
455
10.027

4.901
2.136
1.492
100
294
8.923

 .19توزيع املوجودات واملطلوبات
ترتكز جميع موجودات ومطلوبات املجموعة داخل البحرين .ال ترتكز موجودات ومطلوبات ال�شركة وال�شركات التابعة لها يف قطاع
اقت�صادي معني.
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�إي�ضاحات حول
البيانات املالية املوحدة
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
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 .20املعلومات القطاعية
تنق�سم املجموعة �إىل �أربعة قطاعات ت�شغيلية بناء ًا على اخلدمات وذلك لأغرا�ض �إدارية كما يلي :
• متويل الأفراد :تقدمي القرو�ض التمويلية والبطاقات االئتمانية .
• ال�سيارات � :شراء وبيع ال�سيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد املبيعات.
• العقارات � :شراء وبيع الأرا�ضي وت�أجري العقارات وتقدمي خدمات التثمني.
• الت�أمني  :توفري خدمات و�ساطة الت�أمني.
تقوم االدارة مبراقبة النتائج الت�شغيلية للوحدات على حده وذلك لأغرا�ض �صنع القرار وتوزيع املوارد وتقييم الأداء .يتم تقييم �أداء
القطاع بناء ًا على الأرباح الت�شغيلية �أو اخل�سائر والتي يف بع�ض احلاالت قد تختلف عن الأرباح الت�شغيلية يف البيانات املالية املوحدة.
يتم �إجراء العمليات بني القطاعات الت�شغيلية على ا�سا�س جتاري كما لو �أنها مع طرف ثالث .ال توجد �إيرادات من ال�صفقات املنعقدة
مع عميل واحد �أو طرف مقابل تعادل �أو تفوق  %10من جمموع �إيرادات املجموعة يف � 2016أو  .2015اجلدول الآتي يبني معلومات
الإيرادات والربح وبع�ض املوجودات واملطلوبات املحددة اخلا�صة بقطاعات املجموعة.
متويل الأفراد
٢٠١٦

2015

23.442 29.020
�إيراد الت�شغيل
86
�إيرادات القطاعات البينية 74
()8.300( )10.276
م�صروفات الت�شغيل
خم�ص�ص انخفا�ض� ،صايف
()2.825( )3.845
الإ�سرتدادات
()159
م�صاريف القطاعات البينية ()471
12.244 14.502
�أرباح ال�سنة

ال�سيارات
٢٠١٦

2015

2015

الت�أمني
٢٠١٦

العقارات
٢٠١٦
3.309

2.508
()227

1.191 1.309
222
234
()403( )463

()198

()188
2.093

1.010

7.646
6,758
159
471
()487( )5.584( )5.233
()182
()110

1.704

()39
()120
2.062

2.624

2015

-

1,080

املجموع
٢٠١٦

2015

34.787 40.396
467
780
()14.514( )16.459
()4.027
()780

19.910

()2.864
()467
17.409

املوجودات (املطلوبات)
28
1.669
268
503
870
2.313
167
184
544
النقد و�أر�صدة لدى البنوك 1.418
230.362 270.126
398
قرو�ض و�سلفيات للعمالء 240 229.964 269.886
8.066
4
649
8.642
537
22 7.413
7,964
ذمم جتارية مدينة و�أخرى 119
�أر�صدة ال�شركات التابعة 6.057 13.136
(- 2.703 3.335 )8.239( )8.289( )521( )8.182
36.674 35.596
املخزون
- 11.973 12.592 24.701 23.004
6.061
عقارات ا�ستثمارية
7.054
- 6.061 7.054
19.859 24.424
4.602
عقارات ومعدات
- 15.257 17.035
7.389
1.906
129
�أ�صول �أخرى
2.6٠٧
- 1.777
2.089
518
()1.411( )1.073
�سحوبات على املك�شوف
(- )1.411( )1.073
()22.155( )15.363( )453( )291( )939
ذمم جتارية دائنة و�أخرى ()51( )10.946( )5.329( )9.817( )9.692
()39.766( )39.829
�سندات دين
(- )39.766( )39.829
()129.845( )170.204
قرو�ض لأجل
(- )6.744( )2.723( )123.101( )167.481
()111.420()124.293( )3.167( )3.748( )8.888()11.512( )31.838( )34.642( )67.527( )74.391
حقوق امللكية
م�صروفات ر�أ�سمالية
3.038
ا�ستهالك العقارات واملعدات 250
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1.636
191

4.881
1.937

3.688
2.253

-

-

-

-

7.919
2.187

5.324
2.444
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 .21املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة والزميلة
املعامالت التجارية مع الأطراف او املوردين اخلا�ضعني ل�سيطرة �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة تتم وفقا لل�شروط التجارية
املعتادة.
٢٠١٦
2015
امل�ساهمني:
كما يف  31دي�سمرب
27.810
قرو�ض لأجل
17.848
1.073
�سحوبات على املك�شوف
1.411
893
�أر�صدة البنوك
863

لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
فوائد مدفوعة

1.097

1,531

�أع�ضاء الإدارة العليا
املعامالت مع �أع�ضاء الإدارة العليا
�أع�ضاء الإدارة العليا هم الأ�شخا�ص الذين لهم ال�صالحيات وامل�سئوليات للتخطيط والتوجيه ومراقبة �أعمال املجموعة .يت�ألف طاقم
الإدارة العليا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والرئي�س التنفيذي ،ورئي�س ال�شئون املالية والنواب الأوائل للرئي�س ،واملدراء العامون.

لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
الرواتب ومنافع املوظفني ق�صرية الأجل
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أتعاب ح�ضور االجتماعات
م�ستحقات بطاقات االئتمان

٢٠١٦

2015

1.184
527
١٩

1.041
506
١٥

مل ت�سجل خ�سائر يف خم�ص�صات انخفا�ض الأر�صدة امل�ستحقة خالل الفرتة فيما يتعلق باملعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة ومل يتم
تخ�صي�ص خم�ص�ص حمدد خل�سائر املخ�ص�صات للأر�صدة مع الأطراف ذات ال�صلة نهاية العام.
 .22تكاليف املنافع الت�أمينية
بلغت م�ساهمات املجموعة يف اال�شرتاكات اخلا�صة باملوظفني البحرينيني لل�سنة مبلغ  684دينار بحريني ( 715 :2015دينار
بحريني) .بلغ خم�ص�ص تكاليف املنافع الت�أمينية املتعلقة باملوظفني الأجانب يف  31دي�سمرب  2016مبلغ  876دينار بحريني (:2015
1.136دينار بحريني) وكان عدد موظفي املجمـوعة  746موظف ًا يف  31دي�سمرب 757 :2015( 2016موظف ًا).
كما يف  31دي�سمرب  2016بلغت مطلوبات املجموعة املتعلقة بخطة التوفري للموظفني  1.389دينار بحريني ( 1.140 :2015دينار
بحريني).
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 .23العائد على ال�سهم
مت احت�ساب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم �إىل �صايف ربح ال�سنة املتاح للم�ساهمني على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم امل�صدرة خالل
ال�سنة بعد ا�ستبعاد املتو�سط املوزون لأ�سهم اخلزينة كما يلي :
٢٠١٦

2015

ربح ال�سنة

19.910

17.409

املتو�سط املوزون لعدد �أ�سهم حقوق امللكية (بالآالف)

161.143

161.143

العائد الأ�سا�سي على ال�سهم الواحد
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العائد املخف�ض على ال�سهم الواحد هو نف�سه العائد الأ�سا�سي على ال�سهم الواحد فال�شركة ال متلك �أية �أدوات خمف�ضة حمتملة
وت�ؤدي �إىل تخفي�ض العائد على ال�سهم.
 .24االلتزامات القائمة
بتاريخ املركز املايل يوجد لدى املجموعة اعتمادات مفتوحة خالل العمل االعتيادي ومبالغ غري م�ستخدمة بلغت  10.381دينار
بحريني ( 11.346 :2015دينار بحريني) وخطوط ت�سهيالت �إئتمانية متاحة للزبائن مببلغ  21.303دينار بحريني (:2015
14.911دينار بحريني).
بلغ التزام ر�أ�سمال املجموعة لبناء مكتب ال�شركة اجلديد  729دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب .2016
 .25التخ�صي�صات املقرتحة
اقرتح اع�ضاء جمل�س االدارة التخ�صي�صات التالية لعام  .2016تخ�ضع هذة التخ�صي�صات ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية
العمومية ال�سنوي:
�أرباح مقرتح توزيعها على امل�ساهمني
التربعات
االحتياطي العام

٢٠١٦

2015

8.057
300
1.500

7.251
300
1.500

9.857

9.051

� .26أرقام املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة املماثلة كلما دعت ال�ضرورة لإعطاء مقارنة عادلة مع عر�ض ال�سنة احلالية� .إن �إعادة
الت�صنيف مل ت�ؤثر على الأرباح املعلنة �سابق ًا �أو حقوق امل�ساهمني.
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