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املحــتويات

تأسست رشكة البحرين للتسهيالت التجارية يف 29 أغسطس 1983 كرشكة مقفلة وفقا لنصوص قانون الرشكات التجارية رقم 28 لسنة 1975 برأسامل مرصح به 10.000.000 
دينار بحريني )عرشة ماليني دينار بحريني( ورأسامل صادر 5.000.000  دينار بحريني )خمسة ماليني دينار بحريني( وذلك لغرض العمل كرشكة متويل متخصصة يف 
البحرين. ويف شهر أبريل 1993، سجلت الرشكة كرشكة مساهمة عامة. ومبناسبة صدور قرار الجمعية العامة غري العادية يف 10 مارس 2003 ، تم تعديل عقد التأسيس 
والنظام األسايس للرشكة مبا يتوافق وأحكام قانون الرشكات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001 ، كام أصبحت الرشكة غري محددة املدة برأسامل مرصح 
به 50.000.000 دينار بحريني ورأسامل صادر 16.335.000 دينار بحريني.وبدءاً من 26 يونيو 2005، حصلت الرشكة عىل ترخيص من مرصف البحرين املركزي للعمل 

كمؤسسة مالية خاضعة إلرشافه.

مؤرشات عن عمليات الرشكة

مؤرشات مالية

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

الحوكمة اإلدارية

أعضاء اإلدارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي للرشكة

تقرير اإلدارة عن عمليات الرشكة

مسؤولية الرشكة تجاه املجتمع

العام يف صور

معلومات عامة

البيانات املالية املوحدة

التمويل االستهاليك
البحرين  القاطنني يف مملكة  التمويل االستهاليك القصري، واملتوسط والطويل األجل لألشخاص  الرئييس يف تقديم  البحرين  يتمثل عمل تسهيالت 

وتتضمن أنواع التمويالت: متويل السيارات، التمويل الشخيص، والتمويل العقاري وبطاقات االئتامن.

قطاع السيارات
الرشكة الوطنية للسيارات ذ.م.م. هي إحدى الرشكات الرائدة يف مملكة البحرين يف مجال بيع وخدمات السيارات وقطع الغيار الخاصة بها. ومتتلك 
الرشكة حقوق االمتياز الحرصية لوكالة هوندا وجرنال موتورز )شفروليه، جي ام يس، كاديالك( وشاحنات ماك األمريكية )الشق العسكري( يف 
مملكة البحرين. كام شهد العام 2013 تأسيس رشكة التسهيالت للتجارة العامة والسيارات ذ.م.م.  كرشكة مملوكة لها بالكامل لبيع وتسويق سيارات 

هوندا وقطع غيارها يف أربيل عاصمة إقليم كردستان بجمهورية العراق.

يف عام 2015، قامت املجموعة بتأسيس رشكة التسهيالت للسيارات ش.ش.و. لتسويق وبيع سيارات جي أي يس موتور يف سوق مملكة البحرين.

كام أنها أسست خالل العام 2017 رشكة التسهيالت لتأجري السيارات ذ.م.م. ملزاولة نشاط تأجري السيارات.

قطاع التأمني
تم تدشني رشكة التسهيالت لخدمات التأمني ذ.م.م. يف عام 1997 كرشكة وسيطة تقدم تشكيلة واسعة من منتجات وخدمات التأمني وتشمل هذه 

الخدمات التأمني عىل السيارات، املنازل، الحياة، وتأمني السفر.

قطاع العقارات
تأسست رشكة التسهيالت للخدمات العقارية ش.ش.و. يف عام 2002، حيث تقوم برشاء وبيع وتسويق وتقديم خدمات التثمني والتأجري والوساطة 

لألرايض والعقارات يف مناطق مختلفة من مملكة البحرين.
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صاحب السمو املليك األمري
سلامن بن حمد آل خليفة

ويل العهد نائب القائد األعىل
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

مملكة البحرين 

حرضة صاحب الجاللة امللك
حمد بن عيىس آل خليفة

ملك مملكة البحرين املفدى
مملكة البحرين 

صاحب السمو املليك األمري
خليفة بن سلامن آل خليفة

رئيس الوزراء املوقر
مملكة البحرين 





رؤيـتـنـا 
ارتـقـاء  إيــجـاد  خــالل  مـن   "
لنكون  نسعى  سعيد،  اجتامعي 
الرشكة األكرث احرتاماً وتقديراً يف 

عيون جميع من نخدمهم."



فقد سجلت املجموعة صايف أرباح بلغت 20,7 مليون دينار بحريني، 
للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2017 بزيادة قدرها 4% عن أرباح 

العام 2016 عند مبلغ 19,9 مليون دينار بحريني.

االئتامن: حققت تسهيالت البحرين أرباحاً صافية بلغت 17,5 مليون 
قروضاً  وقدمت  بحريني(،  دينار  مليون   14,5  :2016( بحريني  دينار 
دينار  مليون   158  :2016( بحريني  دينار  مليون   161 بلغت  جديدة 
اإلقراض  مبعايري  الصارم  االلتزام  عىل  الرشكة  عكفت  وقد  بحريني(. 
وتكللت جهودها املبذولة يف تحسني الديون املتعرثة والسيطرة عليها 

عند نسبة معقولة مبقدار 3,49% من إجاميل محفظة القروض.

السيارات: حققت الرشكة الوطنية للسيارات أرباحاً صافية بلغت 2,2 
ومتكنت   ،) بحريني  دينار  مليون   1,9  :2016  ( بحريني  دينار  مليون 
انخفاض  الرغم من  السوق عىل  املحافظة عىل حصتها يف  الرشكة من 
التجاريتني  العالمتني  من  لكل  الجديدة  السيارات  مبيعات  حجم 
تحسني  الرشكة  واصلت  الذي  الوقت  يف  هذا  وهوندا.  موتورز  جرنال 
منوذج أعاملها وإثراء تجربة الزبائن يف اقتناء سيارات هاتني العالمتني 

التجاريتني.

أما فيام يتعلق برشكة التسهيالت للتجارة العامة والسيارات يف أربيل 
نظراً  بالكامل،  عملياتها  وقف  تم  فقد  العراق  كردستان  إقليم  من 
لتواصل تدهور األوضاع وارتباك الوضع السيايس وحالة عدم االستقرار 

يف املنطقة.

عامها  يف  واستطاعت  رائعاً،  أداءا  للسيارات  التسهيالت  رشكة  قدمت 
الثاين تحقيق أرباح صافية بلغت 54 ألف دينار بحريني متحصلة من 
مبيعات العالمة التجارية لسيارات جي أي يس. واستطاعت الرشكة أن 
العالمات  أكرث  من  أي يس  لسيارات جي  التجارية  العالمة  من  تجعل 
التجارية منوا حيث احتلت املرتبة األوىل بني السيارات الصينية يف سوق 
مبيعات السيارات يف البحرين وبلغ حجم مبيعاتها من السيارات منذ 

تأسيسها ما يقارب 1.000 سيارة. 

وخالل العام، قامت املجموعة بطرح مبادرة جديدة عرب تأسيس رشكة 
التسهيالت لتأجري السيارات. ومن املؤمل أن تلبي هذه الرشكة متطلبات 

الزبائن عرب تقديم مجموعة متكاملة من خيارات تأجري السيارات.

مــؤشـــرات
عن عمليـات الشـركة

حققت رشكة البحرين للتسهيالت التجارية والرشكات التابعة لها مرة أخرى أعىل أرباح يف تاريخها، وحافظت عىل مركزها املايل رغم كل التحديات االقتصادية الصعبة التي 
شهدتها منطقة الرشق األوسط، هذا فيام واصلت بنجاح تطبيق املبادرات الهامة الواردة يف الخطة االسرتاتيجية للسنوات الثالث 2018-2016.

التأمني: حققت رشكة التسهيالت لخدمات التأمني صايف أرباح بلغت 0,6 مليون دينار بحريني 
الجديدة واملنافسة  السيارات  انخفاض مبيعات  إن  )1,1 مليون دينار بحريني يف عام 2016(. 
الشديدة يف سوق تأمني السيارات أدى إىل تأثر أداء الرشكة بشكل كبري. ورغم كل هذه التحديات، 
العام ما يزيد عىل ثالثة  حافظت الرشكة عىل موقعها كأكرب رشكة وساطة تأمني ورتبت خالل 

وعرشين ألف بوليصة تأمني عىل السيارات.

العقارات: واجهت رشكة التسهيالت للخدمات العقارية تحديات كبرية حققت عىل إثرها أرباحاً 
صافية بلغت 0.4 مليون دينار بحريني )2.6 مليون دينار بحريني يف عام 2016(. فقد تأثر أداء 
الرشكة بشكل كبري بسبب تأخر الحصول عىل املوافقات الرسمية من الجهات املختصة من أجل 
املوزعة  السكنية  العقارات  محفظة  واصلت  ذلك،  جانب  إىل  املحرق.  تسهيالت  طرح مرشوع 
يف مناطق تشهد طلباً مرتفعاً عىل الشقق املفروشة من ذوي الدخل املتوسط من املقيمني من 
تحقيق نسبة إشغال معقولة ضمنت حصول الرشكة عىل عوائد مرتفعة ومعقولة عىل هذا النوع 

من االستثامر. 
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ميكننا أن نطلق عىل عام 2017 بالعام امليلء باملفارقات العجيبة. ففي 
حني شهدت االقتصادات الكربى تسارعا يف النمو إىل جانب االنقسامات 
السياسية والتوتر العام، تأثرت األوضاع االقتصادية ملنطقتنا وخيم عليها 
شبح التباطؤ. ومع استمرار أسعار النفط باالنخفاض والذي أثر بشكل 
كبري عىل صحة األوضاع االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، مل 
يكن اقتصاد مملكة البحرين مبعزل عن تداعيات الظروف االقتصادية 
إىل خفض  أدى  املايل  العجز  يف  زيادة  اململكة  الصعبة، حيث شهدت 
إىل  املالية  أوضاعها  تحسني  سبيل  يف  اضطرها  مام  االئتامين،  تصنيفها 
أوجه  عىل  مبارش  بشكل  أثرت  التقشفية  اإلجراءات  من  حزمة  اتخاذ 
استطاعت  التداعيات،  تلك  خضم  ويف  البحرينية.  األرسة  دخل  رصف 
ومتاسكها يف  مرونتها  تحافظ عىل  أن  عام  بشكل  التجارية  املؤسسات 

السوق.

دينار  مليون   17.5 بلغت  صافية  أرباحاً  البحرين  تسهيالت  حققت 
 2017 العام  وخالل  بحريني(،  دينار  مليون   14.5  :2016( بحريني 
واصلت سياساتها الحذرة يف تقديم القروض الجديدة التي بلغت 161 
دينار  مليون   158 مببلغ  املايض  بالعام  مقارنة  بحريني  دينار  مليون 
تحسني  عىل  وركزت  مختلفة  مببادرات  الرشكة  قامت  وقد  بحريني. 
منوذج األعامل التجارية لتحسني وتعزيز تجربة العمالء وطرح منتجات 
باالستثامر يف قطاع  الرشكة  قامت  العمالء. كام  دائرة  لتوسيع  جديدة 
تقنية املعلومات عرب مواصلة العمل الدؤوب لتقوية إجراءات وكفاءة 

أمن املعلومات.

البحرين  يف  الجديدة  السيارات  مبيعات  قطاع  شهد  العام،  وخالل 
البحرين  تسهيالت  حافظت  الظروف،  هذه  ظل  ويف  كبريا،  انكامشاً 
عىل ريادتها يف مجال متويل السيارات من خالل تعزيز أوارص التعاون 
والرشاكة االسترياتيجية املثمرة مع وكالء ومعارض السيارات. وفيام عزز 
القروض  العقاري من مستوى طلب  السوق  الذي شهده  الجيد  النمو 
اإلقراض  مستوى  يف  كبرية  زيادة  تحقيق  الرشكة  استطاعت  العقارية، 
الشخيص تلبية الحتياجات زبائنها وذلك بفضل االنتشار الواسع لفروع 
الرشكة منواً  االسترياتيجية. كام حققت  املناطق  العديد من  الرشكة يف 
الزبائن  وعدد  االئتامنية  امتياز  بطاقة  أعامل  حجم  يف  موازياً  كبرياً 
واستعاملها  الصادرة  البطاقات  لعدد  بالنسبة  كبرياً  إنجازا  وسجلت 

مبختلف العمالت األجنبية. كام إن اصدار عدد من املنتجات الجديدة وإضافة املزيد من العروض 
الفريدة واملزايا املتنوعة بالتعاقد مع بعض املحالت التجارية كان له األثر الكبري يف جذب املزيد 
من الزبائن القتناء واستخدام بطاقة امتياز بصورة فعالة وتحسني قيمة العالمة التجارية لبطاقة 

امتياز.

كام أن الرشكة انتهجت نهجاً حذرا للغاية وظلت تراقب أوضاع السوق الحالية وواصلت مسريتها 
بالتزاماتهم  الوفاء  يف  الزبائن  وسلوكيات  أمناط  ودراسة  مبراقبة  املخاطر  إدارة  وتعزيز  دعم  يف 
ومدفوعاتهم املستحقة للرشكة، واستمرت يف تعزيز أسس التواصل والتنسيق الفاعل بني موظفي 
إدارة القروض والتحصيل، للتعرف عن كثب عىل التغيريات الجديدة التي تشهدها القطاعات 
االقتصادية الرئيسية والتي عىل ضوئها يتم تكييف أنظمة وقوانني اإلقراض والتي تصب يف إطار 
يف  تكللت  والتي  القروض،  محفظة  لتحسني جودة  اإلدارة  قبل  من  املبذولة  املستمرة  الجهود 
اجاميل محفظة  3.49% من  بلغت  مقبولة  نسبة  عند  عليها  والسيطرة  املتعرثة  الديون  تحسني 

القروض.

من جهتها، سجلت الرشكة الوطنية للسيارات أرباحاً صافية بلغت 2.2 مليون دينار بحريني )1.9 
مليون دينار بحريني يف العام 2016(. وتعد النتائج التي سجلتها الرشكة ممتازة إذا ما أخذنا يف 
عني االعتبار تواصل انخفاض مبيعات السيارات الجديدة والذي أدى بدوره إىل زيادة مخزون 
السيارات وانخفاض الهوامش الربحية لدى كافة وكاالت السيارات. إال أن الرشكة استطاعت أن 
تجابه هذا التحدي باتخاذ حزمة من القرارات الالزمة املتعلقة بإدارة املخزون. هذا فيام بذلت 
يف الوقت ذاته املزيَد من الجهود ووظفت العديد من املوارد بكل براعة ومرونة وفاعلية لدعم 
منوذج أعاملها التجاري، خاصة فيام يتعلق بكل قطاع من منوذج أعاملها التجارية. وعىل الرغم 
موتورز  جرنال  التجاريتني  العالمتني  من  لكل  الجديدة  السيارات  مبيعات  حجم  انخفاض  من 
السيارات.  الوطنية للسيارات من االحتفاظ بحصتها يف سوق مبيعات  وهوندا، متكنت الرشكة 
وهوندا  موتورز  جرنال  أطلقتها  التي  الجديدة  السيارات  تحظى  أن  رسورنا  دواعي  من  وإنه 
باستحسان ورضا زبائنها. هذا يف الوقت الذي واصلت الرشكة تركيزها عىل دعم  خدمات ما بعد 
الخدمات  السيارات لضامن جودة وكفاءة  اقتناء  البيع لتحسني جودة تجربة زبائن الرشكة يف 

املقدمة للزبائن بتكلفة معقولة وذلك لضامن زيادة أعدادهم بصورة متكررة.

من جانب آخر، حققت رشكة التسهيالت لخدمات التأمني صايف أرباح بلغت 610 ألف دينار 
بامتياز  استثنائيا  عاما   2017 عام  وكان   .)  2016 عام  يف  بحريني  دينار  مليون   1.1  ( بحريني 
إىل  بدورها  أدت  والتي  املتواصلة  الشديدة  املنافسة  كبري بسبب  الرشكة بشكل  أداء  تأثر  فقد 
انخفاض عموالت التأمني يف وقت شهد فيه سوق تأمني السيارات بالكامل انخفاضا شديدا نتيجة 
النخفاض مبيعات السيارات الجديدة. ورغم التحديات، رتبت الرشكة خالل العام ما يزيد عىل 

باألصالة عن نفيس ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يطيب يل أن أقدم لكم التقرير السنوي لرشكة البحرين للتسهيالت 
التجارية ش.م.ب. للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2017، حيث يتضمن النتائج املالية املوحدة لرشكة البحرين للتسهيالت 
التجارية ش.م.ب. والرشكات الفرعية التابعة لها وهي الرشكة الوطنية للسيارات ذ.م.م. ورشكة التسهيالت للتجارة العامة 
والسيارات ذ.م.م. )كردستان( ورشكة التسهيالت لخدمات التأمني ذ.م.م. ورشكة التسهيالت للخدمات العقارية ش.ش.و. ورشكة 

التسهيالت للسيارات ش.ش.و. ورشكتنا حديثة النشأة رشكة التسهيالت لتأجري السيارات ذ.م.م.

واصلت الرشكة تقديم أداء مايل متميز أمثر عن تحقيقها مرة أخرى أعىل أرباح يف تاريخها، وهي نتائج مرشفة رغم كل 
التحديات االقتصادية وغريها التي شهدتها منطقة الرشق األوسط وكذلك يف وطننا الحبيب يف عام 2017. حيث سجلت الرشكة 
صايف أرباح بلغت 20.7 مليون دينار بحريني مع نهاية السنة املالية 31 ديسمرب 2017 بزيادة مقدارها 4% عن العام املايض 
)19.9 مليون دينار بحريني يف عام 2016(. وتدل هذه النتائج عىل مرونة ومتانة النموذج التجاري للرشكة وكفاءة عملياتها 
التجارية وفعاليتها، ونهجها املبتكر يف عرض املنتجات والتطبيق الجيد للخطة االسرتاتيجية للسنوات الثالث 2016-2018. كام 
وحققت عائداً عىل حقوق املساهمني بنسبة 15%. وقد أوىص مجلس اإلدارة بدفع أرباح نقدية للمساهمني بواقع 50 فلساً 

للسهم )50% من رأس املال املدفوع( )50 فلساً للسهم يف عام 2016(.
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ثالثة وعرشين ألف بوليصة تأمني عىل السيارات، وواصلت ريادتها يف 
تأمينية  منتجات  تقديم  من خالل  البحرين  يف  السيارات  تأمني  سوق 
متميزة ورشاكتها االسترياتيجية املثمرة مع وكالء ومعارض السيارات. كام 
طرحت الرشكة منتجات جديدة وحلول تأمينية مبتكرة عديدة تتامىش 

مع متطلبات واحتياجات زبائنها لتنويع مصادر الدخل.

أما عىل صعيد رشكة التسهيالت للخدمات العقارية، فقد واجهت الرشكة 
مليون   0.4 بلغت  صافية  أرباحاً  إثرها  عىل  حققت  التحديات  بعض 
دينار بحريني )2.6 مليون دينار بحريني يف عام 2016(. فقد تأثر أداء 
الرشكة بشكل كبري بسبب التأخري يف الحصول عىل املوافقات الرسمية 
فقد  املحرق،  تسهيالت  مرشوع  طرح  أجل  من  املختصة  الجهات  من 
خلف هذا التأخري مخزوناً غري كاف من األرايض الجاهزة للبيع. وإنه من 
دواعي رسورنا أن نعلن أن الرشكة حصلت عىل جميع املوافقات الالزمة 
إقباال  اإلعالن عنه، القى املرشوع  العام. وبعيد  اإلسبوع األخري من  يف 
كبريا من قبل املواطنني ومتكنت الرشكة من بيع 25% من األرايض خالل 
طموحات  تلبية  يف  املرشوع  هذا  يسهم  أن  املؤمل  ومن  قصرية،  فرتة 
الكثري من املواطنني يف توفري حلول إسكانية الئقة بتكلفة مناسبة. إىل 
جانب ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال 
عالية للشقق املفروشة ضمنت حصولها عىل عوائد ثابتة ومعقولة عىل 

هذا النوع من االستثامر.  

أما عن رشكة التسهيالت للسيارات فقد أكملت عامها الثاين بنجاح كبري 
وحققت أرباحا متحصلة من مبيعات العالمة التجارية لسيارات جي أي 
يس. وأنه من دواعي رسورنا أن نعلن أن ما زرعناه قبل عامني قد أينع 
وحصدنا مثره اآلن، إذ أخذت رشكتنا مكانها يف سوق مبيعات السيارات 
يف  أي يس  جي  سيارات  وتسويق  لبيع  ووكيل حرصي  تجارية  كوكالة 
الزبائن  احتياجات  لتلبية  اإلمكانيات  بجميع  البحرين، مجهزة  مملكة 
بيع ما يقارب 1000 سيارة  البيع، واستطاعت  ودعم خدمات ما بعد 
جي أي يس يف فرتة قياسية قصرية مام أدى إىل انتشارها بصورة كبرية يف 
ربوع اململكة وازدياد رغبة الزبائن يف اقتنائها. ومام يبعث عىل الفخر 
يقتنون  كانوا   ممن  زبائننا هم  من  كثريا  أن  والتشجيع هو  واالعتزاز 
سيارات عالمات تجارية متميزة، األمر الذي يدل داللة واضحة عىل أن 
السيارات  األوىل بني  املرتبة  بال منازع  تبوأت  سيارات جي أي يس قد 
الصينية يف سوق مبيعات السيارات يف البحرين. فهذه السيارات مجهزة 
عالية  استهالك  بكفاءة  وتتمتع  السالمة  ووسائل  التقنيات  بأحدث 
للوقود فضال عن انخفاض تكلفتها مقارنة بنظرياتها يف السوق. ومن هذا 
املنطلق، سيواصل مجلس اإلدارة ضخ املزيد من االستثامرات يف هذه 
الرشكة لالستحواذ عىل عالمات تجارية جديدة عالية الجودة لتحقيق 

املزيد من األرباح.

إضافة  السيارات  لتأجري  التسهيالت  رشكة  تشكل  متصل،  صعيد  عىل 
بدأت  والتي  التجارية،  للتسهيالت  البحرين  رشكة  ملجموعة  جديدة 
عملياتها يف شهر يوليو من عام 2017. ومن املؤمل أن تلبي هذه الرشكة 
الفتية متطلبات الحياة املعارصة وطرح حلول وبدائل جديدة ومبتكرة 
يف قطاع املواصالت يف مملكة البحرين. فالرشكة ومنذ تأسيسها عملت 
دون كلل عىل مواصلة جهود املجموعة يف تحسني إمكانياتها األساسية 
وتقوية منوذج أعاملها التجارية الناجح يف قطاع السيارات والتوسع فيه 
عرب تقديم مجموعة متكاملة من الخيارات يف سوق تأجري السيارات. 

ومتتلك الرشكة الجديدة أسطوال ضخام من السيارات يضم أكرث من 700 سيارة، وتتوزع شبكة 
فروعها يف مناطق عدة. ويتطلع مجلس اإلدارة إىل جعل هذه الرشكة واحدة من أكرب رشكات 

تأجري السيارات يف اململكة.

أما من حيث السيولة، فقد عززت الرشكة من مركزها املايل، وتسري ضمن خطة مدروسة بعناية 
لتجنيب الرشكة مشاكل وصعوبة تركيز االستحقاقات. وعىل ذلك استطاعت خالل العام املنرصم 
ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 125 مليون دوالر أمرييك وذلك لسداد قرض بقيمة 55 مليون 
دوالر أمرييك ، وأما حصيلة املبلغ املتبقي وهو 70 مليون دوالر أمرييك فقد استخدمت ألغراض 
القرض  ترتيب هذا  تم  العامة. وقد  األغراض  وتلبية  القروض  املتواصل يف محفظة  النمو  دعم 
الذي حصلت عليه الرشكة من قبل عدد من املؤسسات املرصفية  القوي  الدعم  بنجاح بفضل 
املحلية وغريها يف املنطقة. كذلك فإن معدل املديونية املنخفض للمجموعة البالغ 1.7 وموقعها 
الريادي مبا تتمتع به من مركز مايل متني يساعدها يف طرح مبادرات تهدف يف املقام األول إىل 

التوسع يف األنشطة التجارية.

أما عىل صعيد تركيبة مجلس اإلدارة خالل العام، فالتغيري الوحيد الذي طرأ عىل مجلس اإلدارة 
متثل يف استقالة العضو السيد عبدالكريم بوجريي، الذي انضم إىل مجلس اإلدارة يف مارس من 
العام 2008 واستمر لغاية مارس من العام 2016 عندما قرر االستقالة من املجلس كنائب للرئيس 
بعد تقاعده ممثال عن بنك البحرين والكويت، البنك املساهم. وعقب ذلك مبارشة، أُِعيَد تعيني 
السيد بوجريي كعضو مستقل وغري تنفيذي يف شهر أبريل من العام 2016.  وبهذه املناسبة، يود 
مجلس اإلدارة أن يعرب عن جزيل الشكر وعظيم االمتنان للسيد بوجريي عىل مساهامته القيمة 

خالل السنوات املاضية.

إجاميل  أن  إىل  نشري   ،2001 سنة  الصادر  البحريني  التجارية  الرشكات  قانون  ألحكام  واستناداً 
املبالغ التي ُدِفَعْت ألعضاء مجلس اإلدارة يف عام 2017، مقابل رسوم ومكافآت حضور اجتامعات 
املجلس ولجانه ومجالس إدارات الرشكات التابعة، بلغ 625 ألف دينار بحريني )527 ألف دينار 
)املنتخبني واملعينني( يف  بأن إجاميل حصة أعضاء مجلس اإلدارة  بحريني يف عام 2016(. علاًم 

أسهم الرشكة يبلغ 109,8 مليون سهم )67.24% من رأس املال املدفوع(.

لعمالئنا  الجزيل  تقديري وشكري  اإلدارة عن  نيابة عن مجلس  أعرب  أن  املناسبة،  بهذه  وأود 
وجهودهم  التزامهم  عىل  كافة  وملوظفينا  للرشكة،  املتواصل  دعمهم  عىل  ومساهمينا  الكرام 

الدؤوبة يف العمل والتي أمثرت عن تحقيق هذه النتائج املتميزة. 

قيادتنا  إىل  واالمتنان  التقدير  عظيم  عن  اإلدارة  مجلس  عن  نيابة  أعرب  أن  أود  الختام،  ويف 
الحكيمة عىل توجيهاتها السديدة وإىل الوزارات واملؤسسات الحكومية يف مملكة البحرين عىل 
والتجارة  الصناعة  ووزارة  املركزي  البحرين  مرصف  بالشكر  وأخص  املتواصل،  ودعمها  تعاونها 

والسياحة.
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1. عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املكافآت والتعيينات

واسعة  خربة  ميتلك  تنفيذي(؛  وغري  )مستقل   1989 نوفمرب   12 من  اعتباراً  عضٌو 
والتأمني.  واالستثامر  التجارية،  األعامل  مجال  يف  عاماً   53 من  ألكرث  متتد  ومتنوعة 

عضو معهد املدراء يف لندن، 2016.

رئيس مجلس إدارة رشكة يوسف بن يوسف فخرو ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين	 
والالسلكية 	  السلكية  لالتصاالت  البحرين  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

ش.م.ب. )بتلكو(، البحرين
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي، البحرين	 
)أصول(، 	  )مقفلة(  ش.م.ب.  األصول  إدارة  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

التابعة للهيئة العامة للتأمني االجتامعي، البحرين
للهيئة 	  التابعتني  )مقفلة(،  مارينا  وبحرين  أمالك  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس 

العامة للتأمني االجتامعي، البحرين
التجارية 	  للتسهيالت  البحرين  رشكة  يف  والتعيينات  املكآفات  لجنة  رئيس 

ش.م.ب.، البحرين

2. رياض يوسف حسن ساتر 
البحرين  بنك  ممثل   - التنفيذية  اللجنة  رئيس  ونائب  اإلدارة  رئيس مجلس  نائب 

والكويت ش.م.ب.

البحرين  بنك  املساهم  البنك  يف  )تنفيذي   2014 مارس   18 من  اعتباراً  عضو 
والكويت(؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 39 عاماً يف األعامل املرصفية 
درجة  1996؛  البحرين،  جامعة  من  التنفيذية  اإلدارة  يف  دبلوما  يحمل  والتدقيق؛ 
املاجستري يف إدارة األعامل من جالمورغن، اململكة املتحدة، 2001؛ شهادة الزمالة 
برنامج  متطلبات  أكمل   ،2002 املتحدة،  الواليات  املعتمدين،  الداخليني  للمدققني 
فرجينيا،  بجامعة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  التنفيذية  القيادات  تطوير 

داردن، الواليات املتحدة األمريكية، 2003. عضو معهد املدراء يف لندن، 2016. 

الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت ش.م.ب.، البحرين 	 
رئيس مجلس إدارة كريدي ماكس ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين	 
عضو اللجنة التنفيذية يف بنك البحرين والكويت ش.م.ب.	 
نائب رئيس اللجنة التنفيذية يف رشكة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.، 	 

البحرين

3. خالد محمد عيل مطر 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس مجلس إدارة رشكات السيارات

عضٌو اعتباراً من 15 مايو 1996 )مستقل وغري تنفيذي(؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة 
متتد ألكرث من 36 عاماً يف مجال األعامل التجارية، واالستثامر، والصناعة، واملقاوالت 
والخدمات البحرية؛ يحمل درجة البكالوريوس يف التجارة شعبة اإلدارة واالقتصاد 
من جامعة بريوت العربية، الجمهورية اللبنانية، 1975. عضو معهد املدراء يف لندن، 

 .2016

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لرشكة أوال للمقاوالت والتجارة  ذ.م.م. 	 
)أوالكو(، البحرين

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لرشكة أوال للخدمات البحرية ذ.م.م.، 	 
البحرين

رئيس مجلس إدارة رشكة أوالكو لالستثامر ذ.م.م.، البحرين	 
عضو مجلس إدارة رشكة أوال الخليج للصناعات ش.م.ب. )مقفلة(، البحرين	 
ش.م.ب.، 	  التجارية  للتسهيالت  البحرين  رشكة  يف  التنفيذية  اللجنة  رئيس 

البحرين 
للسيارات 	  الوطنية  الرشكة  من  لكل  السيارات  رشكات  إدارة  مجلس  رئيس 

لتأجري  التسهيالت  ورشكة  ش.ش.و.،  للسيارات  التسهيالت  ورشكة  ذ.م.م.، 
والسيارات  العامة  للتجارة  التسهيالت  ورشكة  البحرين،  ذ.م.م.،  السيارات 

ذ.م.م. ، أربيل – كردستان ، جمهورية العراق
نائب رئيس جمعية السنابل لرعاية األيتام، البحرين	 

٤. إبراهيم عبد الله بوهندي
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق

عضٌو اعتباراً من 15 مارس 1988 لغاية يوليو 2004 )تنفيذي يف البنك املساهم بنك 
من مارس 2007 )مستقل  اعتباراً  آنذاك(؛ بعد ذلك ُعنيِّ عضٌو  البحرين والكويت 
األعامل  يف  عاماً   42 من  ألكرث  متتد  ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  تنفيذي(؛  وغري 
املرصفية؛ يحمل درجة ماجستري إدارة األعامل يف االستشارات اإلدارية من جامعة 

شيفيلد هامل، اململكة املتحدة، 1999. عضو معهد املدراء يف لندن، 2016.

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق يف بنك البحرين والرشق األوسط 	 
ش.م.ب.، البحرين

رئيس لجنة التدقيق يف رشكة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.، البحرين 	 
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مجـلـس
اإلدارة

5. سيد عبد الغني حمزة قاروين
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية 

واسعة  خربة  ميتلك  تنفيذي(؛  وغري  )مستقل   2008 مارس   15 من  اعتباراً  عضٌو 
ومتنوعة متتد ألكرث من 52 عاماً يف حقل القانون كمحاٍم ومستشار قانوين ومحكم 
العربية؛  الخليج  لدول  التعاون  لدول مجلس  التجاري  التحكيم  لدى مركز  معتمد 
يحمل درجة الليسانس يف الحقوق من جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية، 

1965. عضو معهد املدراء يف لندن، 2016. 

ومستشارون 	  محامون  ومشاركوه  قاروين  الغني  عبد  لدى  قانوين  مستشار 
قانونيون، البحرين 

رئيس سرتاند إلدارة املمتلكات وصيانة املباين ش.ش.و.، البحرين	 
ش.م.ب.، 	  التجارية  للتسهيالت  البحرين  رشكة  يف  التنفيذية  اللجنة  عضو 

البحرين

6. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز األحمد
عضو مجلس اإلدارة ونائب رئيس لجنة املكافآت والتعيينات ومجلس إدارة رشكات 

السيارات - ممثل بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

عضٌو اعتباراً من 28 مارس 2011 )تنفيذي يف البنك املساهم بنك البحرين الوطني(؛ 
ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 44 عاماً يف اإلدارة واألعامل املرصفية؛ 
أكمل متطلبات برنامج تطوير القيادات التنفيذية يف دول مجلس التعاون الخليجي 
بجامعة فرجينيا، داردن، الواليات املتحدة األمريكية، 2001 – 2002. حرض العديد 
من الدورات املحلية والدولية يف مجال اإلدارة واألعامل التجارية. عضو معهد املدراء 

يف لندن، 2016. 

التجارية واملؤسسات 	  رئيس تنفيذي – الخدمات املرصفية لألفراد والرشكات 
الصغرية واملتوسطة يف بنك البحرين الوطني ش.م.ب.، البحرين

نائب رئيس لجنة املكافآت والتعيينات يف رشكة البحرين للتسهيالت التجارية 	 
ش.م.ب.، البحرين 

نائب رئيس مجلس إدارة رشكات السيارات لكل من الرشكة الوطنية للسيارات 	 
لتأجري  التسهيالت  ورشكة  ش.ش.و.،  للسيارات  التسهيالت  ورشكة  ذ.م.م.، 
والسيارات  العامة  للتجارة  التسهيالت  ورشكة  البحرين،  ذ.م.م.،  السيارات 

ذ.م.م.، أربيل – كردستان ، جمهورية العراق

7. محمد أحمد الخاجة
للتأمني  العامة  الهيئة  ممثل   - التنفيذية  اللجنة  وعضو  اإلدارة  مجلس  عضو 

االجتامعي، البحرين

عضٌو اعتباراً من 18 مارس 2014 )غري تنفيذي(؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد 
ألكرث من 18 عاماً يف األعامل املرصفية، والرقابة االئتامنية، وإدارة الرثوات والخدمات 
يف  العمليات  وإدارة  والتسويق  واملبيعات،  وااللتزام،  واملخاطر  الخاصة،  املرصفية 
القطاع املرصيف املحيل والدويل؛ يحمل درجة البكالوريوس يف املحاسبة من جامعة 

البحرين، 2000. عضو معهد املدراء يف لندن، 2016.

رئيس املبادرات االسترياتيجية وتطوير األعامل يف رشكة إدارة األصول ش.م.ب. 	 
)مقفلة( )أصول(، التابعة للهيئة العامة للتأمني االجتامعي، البحرين

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التعيينات واملكافآت وعضو لجنة التدقيق 	 
ش.م.ب.  )ميدغلف(  التأمني  وإعادة  للتأمني  والخليج  املتوسط  رشكة  يف 

)مقفلة(، البحرين 
اإلسالمي 	  البحرين  بنك  يف  التنفيذية  اللجنة  وعضو  اإلدارة   مجلس  عضو 

ش.م.ب.، البحرين
عضو مجلس إدارة اجيال كابيتال منجمنت ليمتد، لندن، اململكة املتحدة	 
ش.م.ب.، 	  التجارية  للتسهيالت  البحرين  رشكة  يف  التنفيذية  اللجنة  عضو 

البحرين

8. الدكتور عبد الرحمن عيل سيف
البحرين  السيارات - ممثل بنك  عضو مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة رشكات 

والكويت ش.م.ب.

البحرين  بنك  املساهم  البنك  يف  )تنفيذي   2016 أبريل   24 من  اعتباراً  عضٌو 
والكويت(؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 35 عاماً يف االقتصاد، واإلدارة 
املالية والخزينة  واالستثامر، واألعامل املرصفية الدولية، واإلدارة؛ حاصل عىل درجة 
الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة ليسرت، اململكة املتحدة، 1992؛ ودرجة املاجستري 
يف االقتصاد من جامعة النكسرت، اململكة املتحدة، 1986؛ والدبلوما العليا يف االقتصاد 
من جامعة وارويك، اململكة املتحدة، 1985؛ وشهادة البكالوريوس يف االقتصاد من 

جامعة بونا، الهند، 1982. عضو معهد املدراء يف لندن، 2016. 

بنك 	  يف  الجملة  لقطاع  املرصفية  الخدمات  ملجموعة  التنفيذي  للرئيس  نائبا 
البحرين والكويت ش.م.ب.، البحرين 

للسيارات 	  الوطنية  الرشكة  من  لكل  السيارات  رشكات  إدارة  مجلس  عضو 
لتأجري  التسهيالت  ورشكة  ش.ش.و.،  للسيارات  التسهيالت  ورشكة  ذ.م.م.، 
والسيارات  العامة  للتجارة  التسهيالت  ورشكة  البحرين،  ذ.م.م.،  السيارات 

ذ.م.م.، أربيل – كردستان ، جمهورية العراق
رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت - جوجيت لألوراق املالية ش.ك.م.، 	 

الكويت
عضو مجلس إدارة الرشكة البحرينية الكويتية للتأمني ش.م.ب.، البحرين	 
اململكة 	  لندن،  ليمتد،  منجمنت  كابيتال  اجيال  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

املتحدة

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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9. عبد الله محمد آل محمود
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق ولجنة املكافآت والتعيينات - ممثل الهيئة 

العامة للتأمني االجتامعي، البحرين

عضٌو اعتباراً من 18 مارس 2014 )غري تنفيذي(؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد 
اإلدارية  البرشية، والشئون  املعلومات، واملوارد  تقنية  ألكرث من 29 عاماً يف مجال 
واملالية، واملستحقات التأمينية وخدمات الزبائن؛ يحمل دبلوما يف العلوم اإلكتوارية 
من مؤسسة مهنا، قربص، 1998؛ درجة املاجستري يف إدارة التكنولوجيا من جامعة 
الخليج العريب، 1997؛ ودرجة البكالوريوس يف علوم اإلحصاء من جامعة الكويت، 

1988. عضو معهد املدراء يف لندن، 2016. 

املدير التنفيذي إلدارة خدمات املشرتكني يف الهيئة العامة للتأمني االجتامعي، 	 
البحرين

عضو لجنة التدقيق ولجنة املكافآت والتعيينات يف رشكة البحرين للتسهيالت 	 
التجارية ش.م.ب.، البحرين

السيد جالل جعفر املوسوي 
سكرتري مجلس اإلدارة - رشكة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.

التحق بالرشكة يف 2 مايو 2007؛ ميتلك خربة تراكمية ومتنوعة متتد ألكرث من 17 
عاماً يف شئون الرشكات وإدارة مكتب مجلس اإلدارة كمقرر وأمني رس، ويف االلتزام 
رشكات  شئون  أعامل  ومبارشة  القانونية؛  والصياغة  والقانون  الرشكات،  وحوكمة 
األنظمة  مراجعة  تشمل  التي  والرتخيص  التسجيل  بإجراءات  بالقيام  املجموعة 
وتأسيس  عليها،  الالزمة  التعديالت  وإجراء  التأسيس  وعقود  للرشكات  األساسية 
الرشكات، وتسجيل العالمات والوكاالت التجارية، الرتخيص للمحامني وتوكيلهم عن 
املؤسسات  جميع  يف  املجموعة  رشكات  جميع  بتمثيل  والقيام  املجموعة؛  رشكات 
الرسمية؛ والرتجمة املتخصصة والعالقات العامة والكتابة الصحفية والعامة؛ يحمل 
درجة البكالوريوس يف آداب اللغة اإلنجليزية مسار الرتجمة من جامعة البحرين، 
2002؛ حرض عددا من الدورات يف مجال املحاسبة والحوكمة؛ وال يزال يتابع دراسته 

يف الوقت الحارض للحصول عىل ليسانس حقوق. 



1٤

القانونية والتنظيمة. ويشكل االلتزام بأعىل معايري  مع االشرتاطات  السليمة للحوكمة اإلدارية، متاشياً  التجارية ش.م.ب. بتطبيق املعايري  البحرين للتسهيالت  تلتزم رشكة 

الحوكمة جزءاً أساسياً يف مزاولة الرشكة ألنشطتها التجارية املتنوعة. يختص هذا الجزء ببيان مظاهر تطبيق الرشكة ألعىل معايري الحوكمة اإلدارية ومامرساتها، حيث يغطي 

جوانب ترتبط مبعايري الحوكمة ذاتها ومتطلبات اإلفصاح، وعىل وجه الخصوص متاشياً مع مبادئ قانون حوكمة الرشكات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعىل 

أحدث االشرتاطات والقوانني التنظيمية ملجلد معايري الرقابة العليا الصادرة عن مرصف البحرين املركزي.

أ. معلومات حول املساهمني 
الرشكة ومساهميها  مال  برأس  املتعلقة  التفاصيل  الحصول عىل  ميكن 
وتوزيع األسهم تحت إيضاح رقم 15 املندرج ضمن اإليضاحات حول 

البيانات املالية املوحدة كام يف 31 ديسمرب 2017. 

ب. معلومات عن مجلس اإلدارة
يتكون مجلس إدارة رشكة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. من 
وتنفيذيني  تنفيذيني  أعضاء مستقلني وغري  إىل  أعضاء؛ مقسمني  عرشة 
يتم تعيينهم وانتخابهم ملدة ثالث سنوات ويجردون من عضويتهم وفق 
اإلدارة.  مجلس  عمل  وميثاق  األسايس  والنظام  التأسيس  عقد  أحكام 
إدارة  إىل كل عضو مجلس  النص  التنفيذي يف هذا  العضو  إىل  ويشار 
تنفيذية يف الرشكة، وتقترص  لديه صالحيات ومسئوليات  ممن ليست 
صالحياته التنفيذية لدى الجهة املساهمة التي ميثلها والتي متتلك حصة 
كبرية يف الرشكة، بينام كل عضو ميثل أية جهة حكومية يشار إليه بأنه 
عضو غري تنفيذي. يتألف مجلس إدارة الرشكة من أعضاء ذوي كفاءة 
املناطة  عالية. ويف سبيل ضامن اضطالعهم مبسئولياتهم  مهنية  وخربة 
بهم، تتبع الرشكة إجراءات خاصة تحتوي عىل برامج مكثفة تهدف إىل 
تعريف أعضاء املجلس الجدد املعينني منهم واملنتخبني بعمل الرشكة 
وبخاصة الجوانب املالية والقانونية. ويف هذا الشأن تجدر اإلشارة إىل 
يزاولون  أساسيني  أشخاصاً  بصفتهم  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  تدريب  أن 
أولويات  سلم  ضمن  الصدارة  مكان  يحتل  الرشكة،  يف  قيادية  مهامت 
الرشكة، والتي تضمن حصول جميع أعضاء مجلس اإلدارة عىل برامج 
مبوجب   CPD Training املستمرة  املهنية  والتنمية  للتدريب  كافية 
للتدريب والكفاءة املهنية ملرصف  التنظيمية  القوانني  متطلبات مجلد 
البحرين املركزي. إضافة إىل ذلك، فإن جميع أعضاء مجلس اإلدارة هم 
أعضاء يف معهد املدراء ومقره اململكة املتحدة. وبهدف الوفاء ببعض 
مبسئولياته، تتفرع عن مجلس اإلدارة لجان معاونة للمجلس يف إدارة 
واملجلس.  التنفيذية  اإلدارة  بني  الوصل  حلقة  فهي  الرشكة؛  أعامل 
وعىل ذلك يضم مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية، ولجنة للتدقيق، ولجنة 
للمكافآت والتعيينات، ويتم اختيار أعضائها عىل ضوء الخربة والكفاءة 
املهنية.  ويقوم مجلس اإلدارة مبراجعة سنوية لرتكيبة أعضائه وأدائه 
فضالً عن أداء اللجان التابعة له وعملها استناداً إىل الرشوط املرجعية 
عىل  إدارة  مجلس  عضو  كل  ومساهمة  وكفاءة  وأداء  منها  كل  لعمل 
حده. ويكون تقييم األداء بصورة كتابية عرب استامرات أعدت خصيصاً 
لهذا الغرض حيث يتم رفعها واعتامدها يف االجتامع األخري من العام 
تقرير  برفع  والتعيينات  املكافآت  لجنة  تقوم  املحصلة  ويف  امليالدي. 
األم  الرشكة  إدارة  ومجلس  لألعضاء  السنوي  التقييم  عن  نهايئ  شامل 

البحرين  إدارة رشكة  قبل مجلس  التابعة وذلك العتامده من  إدارات رشكاته  ولجانه ومجالس 
اإلعالن  مع  تزامناً  التالية  املالية  السنة  من  األول  االجتامع  خالل  وذلك  التجارية  للتسهيالت 

الرسمي للنتائج املالية السنوية.   

املجلس هو الجهة املسئولة عن إعداد البيانات املالية املوحدة والتمثيل العادل لها وفقاً ملعايري 
التقارير املالية الدولية، وهي ضمن الضوابط الداخلية الرضورية املعتمدة من املجلس لتمكينه 
من إعداد البيانات املالية املوحدة خالية من أية أخطاء جوهرية سواء كانت بسبب االحتيال 

أو الخطأ. 

عملهم  مهام  مبامرسة  القيام  التجارية  للتسهيالت  البحرين  رشكة  إدارة  مجلس  أعضاء  يتوىل 
أنه يخدم مصلحة  ويتخذون قراراتهم مبوضوعية وشفافية وبنية حسنة فيام يعتقدون بشكل 
اإلفصاح  عمليات  اإلرشاف عىل  مهام  املجلس  يتوىل  كام  معها.  واملتعاملني  الرشكة ومساهميها 
لجعل  املجلس  ويسعى  خارجها.  أو  الرشكة  داخل  من  سواء  املتعاملني  جميع  مع  واالتصاالت 
جميع عمليات اإلفصاح عن املعلومات عادلة وشفافة وشاملة وتعكس شخصية الرشكة وطبيعة 
ومدى تعقيد املخاطر التي تشتمل عليها أنشطة الرشكة. كام ويضطلع مجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا بتقييم مدى كفاية األنظمة الخاصة بتأمني املعلومات وإدارة املخاطر املرتبطة باستخدام 

ومعالجة وتخزين ونقل تلك املعلومات عرب الشبكة العنكبوتية بصورة دورية.  

الصالحيات  عىل  يرشف  اإلدارة  مجلس  فإن  محلياً  بها  املعمول  القانونية  االشرتاطات  ومبراعاة 
يحقق  مبا  بفعالية  الرشكة وشئونها  أنشطة  الرشكة، ويسعى إلدارة  بالعمل يف  للقامئني  املخولة 
باملحافظة عىل  بالغاً  إهتامماً  اإلدارة  مجلس  يبدي  اإلطار  هذا  املعلنة. ويف  وأغراضها  أهدافها 
أعىل مستويات االنضباط مبا يف ذلك مراعاة القوانني واألنظمة ومعايري النشاط التجاري والقيم 

األخالقية.

وتشمل أنواع املعامالت واملسئوليات املرهونة مبوافقة مجلس اإلدارة مجاالت عديدة وواسعة 
واالسرتاتيجيات،  السياسات  عىل  واملصادقة  التمويل،  عمليات  عىل  املوافقة  بني  ما  ترتاوح 

والتربعات، وصالحيات التوقيع واالستثامر.

من جهة أخرى، تعمل الرشكة عىل ترسيخ املعايري املهنية واألخالقية السليمة وتنظيم العالقة بينها 
وبني كافة املتعاملني معها من الزبائن، واملوظفني والجهات الرقابية واملجتمع. ويف سبيل ذلك، 
أقر مجلس اإلدارة ميثاق رشف ألعضائه وقواعد للسلوك املهني للمديرين والعاملني بالرشكة مبا 
األطراف  كافة  يلتزم  امليثاقني،  أعامل مشبوهة". ومبوجب هذين  التبليغ عن  "إجراءات  يشمل 
املعنية باتباع أعىل معايري األصول املهنية واإلجرائية يف إطار الوفاء مبهام عملهم. ويتضمنان أيضا 
القواعد املتبعة يف حال وجود تضارب يف املصالح، وااللتزام بأعىل معايري النزاهة واملهنية، ومراعاة 
األفراد  املناطة بجميع  املسؤوليات  الحساسة، إضافة إىل تسليط األضواء عىل  املعلومات  رسية 

املعنيني بغية االلتزام بأعىل معايري القواعد األخالقية والسلوكية يف العمل.  

الحـوكـمـة
اإلدارية

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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وعالوة عىل ذلك، يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأداء واجباتهم املناطة بهم 
والتي تتضمن البعد القانوين والتقيد بعدم استخدام ممتلكات الرشكة 
كام لو كانت تخصهم لتحقيق مصالح شخصية بحتة، وعدم ترسيب أية 
معلومات رسية أو استخدامها لتحقيق منافع شخصية، وعدم االستئثار 
بالفرص االستثامرية الواعدة التي تتطلع الرشكة القتناصها والتي تشكل 
تضارباً مبارشا يف املصالح، وعدم مزاولة أي عمل من شأنه أن يشكل 
كانت  ما  وإذا  التجاري،  بنشاطها  يتعلق  فيام  للرشكة  مبارشة  منافسة 
لهم مصالح شخصية يف أية معاملة تجارية أن يتعهدوا بتقديم مصلحة 

الرشكة عىل مصلحتهم. 

وإذعاناً الشرتاطات الجهات الرقابية، يوضح الجدول أدناه عدد األسهم 
واألفراد  أساسيني،  أشخاصاً  بصفتهم  اإلدارة،  مجلس  ألعضاء  اململوكة 

املرتبطني بهم حتى 31 ديسمرب 2017 حسب اآليت ذكره: 

أعضاء مجلس اإلدارة*

عبد الرحمن يوسف فخرو

رياض يوسف حسن ساتر

خالد محمد عيل مطر

إبراهيم عبد الله بوهندي

محمد أحمد عبد الله الخاجة 

عبد العزيز عبد الله األحمد

السيد عبد الغني حمزة قاروين

الدكتور عبد الرحمن عيل سيف

عبد الله محمد آل محمود 

عبد الكريم أحمد بوجريي **

فئة األسهم 

عادية

عادية

عادية

عادية

عادية

عادية

عادية 

عادية

عادية

عادية

* مل يتداول أعضاء مجلس اإلدارة وال األفراد املرتبطني بهم يف أسهم الرشكة, فيام عدا السيد عبدالرحمن يوسف فخرو، خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2017.

** استقال من عضوية مجلس اإلدارة نظرا لتضارب املصالح  اعتبارا من 7 سبتمرب 2017.

31 ديسمرب 2017

566,374

ال يوجد

1,254,891

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1,529,910

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

31 ديسمرب 2016

466,374

ال يوجد

1,254,891

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1,529,910

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات عىل األقل يف السنة املالية الواحدة 
وذلك بدعوة من رئيس املجلس أو نائبه )عند غياب الرئيس أو عجزه( 
إال إذا حرضه  أو من عضوين عىل األقل.  وال يكون االجتامع صحيحاً 

خمسة  بعقد  املجلس  قام  فقد  ملسئولياته  مامرسته  وبغية  األقل.  عىل  األعضاء  عدد  نصف 
اجتامعات اعتيادية واجتامع واحد غري مجدول يف عام 2017 بحضور األعضاء التالية أسامئهم: 

تعارض  االستقالل وتجنب  تراعي  بيئة عمل سليمة  اإلدارة خلق  أهداف مجلس  كان من  وملا 
املصالح ملا من شأنه النهوض بأعامل الرشكة؛ وبغية قيامه بأداء مهامه املنوطة به عىل أَتَمِّ َوْجٍه 
مع التزامه بأعىل معايري النزاهة واملهنية متاشياً مع القوانني املرعية واملواثيق واألنظمة املتبعة؛ 
يُْحتََمل  والتي  للنقاش  املطروحة  واملعامالت  املوضوعات  يف  النظر  يف  الحيادية  ملبدأ  وتحقيقا 
تضارب املصالح فيها، يلتزم مجلس اإلدارة بتشكيل لجان فرعية منبثقة عنه تضم عدداً كافياً من 
أعضائه من غري املرصفيني القادرين عىل إبداء وجهات نظرهم باستقاللية وموضوعية. ويف هذا 
السياق، ولتفادي حصول أي تضارب يف املصالح، ُعـقد اجتامٌع للجنة فرعية منبثقة عن املجلس 
عٍ مقدم من قبل مجموعة من املؤسسات املالية يف  إلقرار أفضل عرض للحصول عىل قرض ُمَجمَّ

عام 2017، بحضور األعضاء التالية أسامئهم:

يحددها  أخرى  أطراف  أو  أفراد  وأي  للرشكة  العليا  واإلدارة  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  األساسيني: 
مجلس اإلدارة. كام يحتفظ رئيس املجموعة لاللتزام بسجل تعامالت األشخاص األساسيني ملتزماً 
أوالً  التغيريات  التعامالت يف أسهم الرشكة وفقاً آلخر  البحرين بجميع  بتحديثه وإفادة بورصة 

بأول.

أعضاء اللجنة الفرعية

)ملراجعة وإقرار عرض لقرض مجمع(

عبد الرحمن يوسف فخرو

خالد محمد عيل مطر

إبراهيم عبد الله بوهندي

محمد أحمد عبد الله الخاجة

28 فبراير













›3‹







26 مارس ›1‹





















28 مارس





















25 يوليو





عبر الهاتف













عبر الهاتف

31 أكتوبر

عبر الهاتف







-











25 ديسمبر









-









عبر الهاتف

المجموع

6

6

6

6

4

6

5

6

6

6

26 مارس









1. اجتامع غري مجدول ملجلس اإلدارة ملناقشة وإقرار تأسيس رشكة التسهيالت لتأجري السيارات ذ.م.م.
2. استقال من عضوية مجلس اإلدارة نظرا لتضارب املصالح  اعتبارا من 7 سبتمرب 2017.

3. اعتذر عن الحضور لظرف حالة وفاة.

ج. سياسات اإلفصاح عن تعامالت األشخاص األساسيني
أَقَرَّ مجلس اإلدارة سياسات لإلفصاح عن تعامالت األشخاص األساسيني 
الرقابية  الجهات  ومتطلبات  اشرتاطات  بكافة  املطلعني  إملام  لضامن 
خاصة فيام يرتبط بتعامالت أسهم رشكة البحرين للتسهيالت التجارية 
الداخلية للرشكة. ويعرف الشخص األسايس  منعاً الستغالل املعلومات 
متاحة  غري  معلومات  ميلك  اعتباري  شخص  أو  طبيعي  شخص  بأنه 
الطِّالع الجمهور أو لديه تخويل للحصول عليها من وقت آلخر بالنظر 
األشخاص  قامئة  وتشمل  عمله.  بحكم طبيعة  أو  الوظيفي  منصبه  إىل 

أعضاء مجلس اإلدارة

عبد الرحمن يوسف فخرو، الرئيس

رياض يوسف حسن ساتر، نائب الرئيس

خالد محمد عيل مطر، عضو

إبراهيم عبد الله بوهندي، عضو

عبد الكريم أحمد بوجريي، عضو ›2‹

السيد عبد الغني حمزة قاروين، عضو

عبد العزيز عبد الله األحمد، عضو

الدكتور عبد الرحمن عيل سيف، عضو 

عبد الله محمد آل محمود، عضو 

محمد أحمد عبد الله الخاجة، عضو

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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د. اللجان التابعة ملجلس اإلدارة 
1. اللجنة التنفيذية 

وفقاً للامدة )19( من النظام األسايس للرشكة واملادة )1,6( فقرة )1( من 
التنفيذية املهام والسلطات  ميثاق عمل مجلس اإلدارة، تناط باللجنة 
التسهيالت  ورشكة  البحرين،  تسهيالت  بأنشطة  يتعلق  فيام  املقررة 
للخدمات العقارية، ورشكة التسهيالت لخدمات التأمني ورفع التوصيات 

الالزمة ملجلس اإلدارة يف حدود صالحياتها املقررة يف ميثاق عملها. 

ثالث  كل  اإلدارة  مجلس  يعينهم  أعضاء  ثالثة  أدىن  كحد  اللجنة  تضم 
سنوات، ويشرتط أالَّ يكونوا أعضاءاً يف لجنة التدقيق. كام ويشرتط أن 
التنفيذية  اللجنة  تتوىل  األقل.  عىل  واحداً  مستقالً  عضواً  اللجنة  تضم 
ذات  األمور  بشأن  القرارات  واتخاذ  واألنشطة  التقارير  دراسة  مهام 
اإلدارة  مجلس  إىل  التوصيات  وتقدم  وصالحياتها  بسلطاتها  العالقة 
هذه  وتشمل  تتعدى صالحياتها.  التي  األخرى  واملسائل  األمور  بشأن 
املسئوليات والصالحيات مجاالت عديدة وواسعة ترتاوح ما بني املوافقة 
عىل عمليات التمويل، وشطب الديون، ومراجعة وتوصية االسرتاتيجية، 

وخطط العمل وامليزانية، والسياسات التشغيلية للرشكة، وإقرار التربعات يف حدود صالحياتها، 
ومراجعة وتوصية صالحيات التوقيع واالستثامر.

ومبعدل  منتظمة  بصورة  التنفيذية  اللجنة  تجتمع  بها،  املناطة  باملسؤوليات  الوفاء  وبهدف 
أربعة اجتامعات كحد أدىن يف السنة املالية الواحدة. وعليه عقدت اللجنة يف عام 2017 سبعة 

اجتامعات اعتيادية واجتامع واحد غري مجدول بحضور األعضاء التالية أسامئهم: 

أعضاء اللجنة

خالد محمد عيل مطر، الرئيس 

رياض يوسف حسن ساتر، نائب الرئيس 

السيد عبد الغني حمزة قاروين، عضو

محمد أحمد عبد الله الخاجة، عضو

24 يناير









20 يونيو









المجموع

8

8

8

8

28 مارس









25 أبريل









26 سبتمبر









23 مايو









28 نوفمبر









11 ديسمبر ›1‹ 









1. اجتامع غري مجدول للجنة التنفيذية ملناقشة السياسات واألنظمة الداخلية للرشكة ورفع توصية ملجلس اإلدارة للحصول عىل املوافقة النهائية.

2. لجنة التدقيق 
تتوىل لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة مساعدة املجلس يف اإلرشاف عىل املسئوليات الخاصة 
املخاطر  ومتابعة  التدقيق،  وعملية  الداخيل،  الرقابة  ونظام  املالية،  التقارير  إصدار  بعمليات 
املالية، وعملية متابعة االلتزام بسياسيات وإجراءات املجموعة إلدارة املخاطر وااللتزام بالقوانني 
واألنظمة والئحة السلوك يف الرشكة. ويف إطار هذه املهام تعمل اللجنة عىل تشجيع التحسني 

املتواصل وضامن التقيد بسياسات وإجراءات ومامرسات الرشكة عىل جميع املستويات.
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تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء عىل األقل يعينهم مجلس اإلدارة 
كل ثالث سنوات. ويكون جميع األعضاء من أعضاء املجلس من ذوي 
وال  اإلدارة،  عن  باالستقالل  ويتمتعون  املالية  باألمور  واملعرفة  الخربة 
توجد لديهم أي عالقات تجارية أو عالقات أخرى )تشمل دون حرص 
املشاركة اليومية يف إدارة أعامل الرشكة( مبا من شأنه أن يؤثر يف اتخاذ 
القرارات بصورة مستقلة. كام تضطلع اللجنة بدور إرشاد وتقييم أداء 
إدارات التدقيق الداخيل، واملخاطر، وااللتزام ومكافحة غسل األموال، 
املخاطر  إدارة  وإطار  الحوكمة  إلطار  شاملة  دورية  مراجعة  وتجري 
الرقابية  التنظيمية للجهات  املتبع يف الرشكة مبا يتناسب واالشرتاطات 

مرة واحدة يف السنة عىل األقل. 

تكون للجنة التدقيق السلطة املبارشة والتخويل بإجراء التحقيق يف أية 
أمور تدخل يف نطاق مسئولياتها، ويكون لها الحق الكامل يف اإلطالع 

عىل جميع املعلومات املطلوبة ألداء مهامها.

التدقيق ما ال  أنشئت من أجلها، تعقد لجنة  التي  باملهام  ولالضطالع 
يقل عن أربعة اجتامعات يف السنة املالية الواحدة، ويكون لها صالحية 

ملجلس  التابعة  التدقيق  لجنة  عقدت  وإجامالً،  الحاجة.  دعت  إذا  إضافية،  اجتامعات  عقد 
اعتيادية واجتامع واحد غري مجدول خالل عام 2017، ويف اجتامعاتها  اإلدارة ستة اجتامعات 
الربع سنوية بحضور املدقق الخارجي، وأعضاء اإلدارة التنفيذية للرشكة األم والرشكات التابعة، 
واملدققني الداخليني، ورئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال ورئيس إدارة املخاطر وغريهم، 

عند الرضورة. وسجل أعضاء اللجنة حضورهم يف اجتامعات اللجنة كام ييل: 

هذا اإلطار تبدي اللجنة تقديرها الكامل ملن يقوم بواجبه ويجنب الرشكة التعرض للخسارة أو 
الرضر. باإلضافة إىل ذلك، تضع اللجنة السياسة الخاصة باإلفصاح عن مكافآت وأتعاب أعضاء 

املجلس واإلدارة التنفيذية.

وللقيام باملهامت املسؤولة عنها، تجتمع اللجنة عند الرضورة ومبعدل اجتامعني اثنني كحد أدىن 
يف السنة املالية الواحدة وذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو الرئيس التنفيذي. يف عام 2017، 

عقدت لجنة املكافآت والتعيينات ثالثة اجتامعات بحضور األعضاء التالية أسامئهم: 

كام يصدق الرئيس التنفيذي ورئيس الشئون املالية للمجموعة كتابياً عىل مسودة البيانات املالية 
املرحلية والسنوية لعناية لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة.

دينار   800 مقدارها  مالية  غرامة  بدفع  العام  خالل  الرشكة  قامت 
بحريني لتأخرها أربعة أيام عن تقديم تقرير معني.

أعضاء اللجنة

إبراهيم عبد الله بوهندي، الرئيس

عبد الكريم أحمد بوجريي، نائب الرئيس ›2‹

عبد الله محمد آل محمود، عضو

29 يناير







27 فرباير 







24 أبريل



عبر الهاتف



24 يوليو







24 سبتمرب



-



8 أكتوبر ›1‹



-



30 أكتوبر



-



املجموع 

7

4

7

3. لجنة املكافآت والتعيينات
يعينهم  اإلدارة  أعضاء من مجلس  ثالثة  األقل  اللجنة عىل  تضم هذه 
املجلس كل ثالث سنوات، وتقدم هذه اللجنة املشورة والتوصيات إىل 
مجلس اإلدارة حول األمور ذات العالقة برتشيح وتعيني أعضاء املجلس 
جميع  وأعضاء  للمجموعة  التابعة  الرشكات  إدارات  مجالس  وأعضاء 
للرشكة  العام  واملدير  التنفيذي  والرئيس  املجلس  عن  املنبثقة  اللجان 

الوطنية للسيارات ذ.م.م. وسكرتري مجلس اإلدارة.

وتقوم اللجنة أيضاً بدراسة وتقديم التوصيات إىل مجلس اإلدارة بشأن 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت  بأجور  الخاصة  األمور  كل 
وسكرتري  ذ.م.م.  للسيارات  الوطنية  للرشكة  العام  واملدير  التنفيذي 
خيار  وحقوق  باملكافآت،  الخاصة  الرشكة  وسياسات  اإلدارة،  مجلس 
وتتوىل  خدماتهم.  وإنهاء  املوظفني  عن  االستغناء  وسياسة  األسهم، 
اللجنة أيضاً تقييم مهام الرئيس التنفيذي ومدير عام الرشكة الوطنية 
للسيارات ذ.م.م.  وسكرتري مجلس اإلدارة. عالوة عىل ذلك، تتوىل اللجنة 
مراجعة وإقرار رواتب ومكافآت املدراء التابعني للرئيس التنفيذي، ويف 

1. اجتامع غري مجدول للجنة إلجراء مقابلة مع املرتشحني  ملنصب رئيس التدقيق الداخيل.
2. استقال من اللجنة كنائب للرئيس عقب استقالته من مجلس اإلدارة اعتبارا من  7 سبتمرب 2017.
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1. اعتذر عن الحضور لظرف حالة الوفاة.

هـ . إدارة املخاطر وإدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال 
التنظيمية  باألحكام  االلتزام  يحتل  التجارية،  ألنشطتها  مامرستها  يف 
والقانونية مكانة خاصة لدى رشكة البحرين للتسهيالت التجارية، حيث 
ال تألوا جهداً يف متابعة وتطبيق جميع االشرتاطات الصادرة عن مرصف 
البحرين املركزي واملستمدة من أفضل املامرسات العاملية، فيام يتعلق 

بإدارة املخاطر وااللتزام ومكافحة غسل األموال. 

يوجد لدى الرشكة رئيس إلدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال، ورئيس 
إلدارة املخاطر، وتتمتع هذه الوظائف باالستقاللية عن أنشطة الرشكة 
واملشاركة اليومية يف أعاملها، فضالً عن استقاللها عن عمليات التدقيق 
الداخيل. باإلضافة إىل ذلك، يتبع رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسل 
األموال ورئيس إدارة املخاطر مبارشة الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق، 

ولديهام الصالحية الكاملة لاللتقاء مبجلس اإلدارة. 

وفيام وضعت الرشكة اسرتاتيجية وإطاراً واضحاً إلدارة املخاطر وااللتزام 
املناسبة  العامة  واألطر  الضوابط  ووضع  ومراقبتها  املخاطر  لتحديد 
وإجراءات  بوضع سياسات  أيضاً  قامت  دوري،  بشكل  عليها  للسيطرة 

العمليات  للتعرف عىل  وإجراءات  العمالء،  من  التحقق  تدابري  تتضمن  األموال  ملكافحة غسل 
السجالت  وحفظ  املوظفني،  لتوعية  منتظمة  دورية  دورات  وإقامة  عنها،  واإلبالغ  املشبوهة 
الخاصة بذلك والتوثيق. هذا ويتم تدقيق إجراءات مكافحة غسل األموال لدى الرشكة بشكل 
منتظم من قبل إدارة التدقيق الداخيل واملدققني الخارجيني وتسلم التقارير الالزمة إىل مرصف 

البحرين املركزي. 

و. اللجان اإلدارية: 
األقل  عىل  اللجنة  هذه  تضم  )"ألكو"(:  وااللتزامات  األصول  لجنة   .1
ذات  يف  رئيسها  يحدد  الذي  التنفيذي  الرئيس  يعينهم  أعضاء  ثالثة 
الوقت. كام ويحرض رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال ورئيس 
إدارة املخاطر اجتامعات اللجنة كعضوين ال يتمتعان بحق التصويت. 
إدارة   )1( يخص  فيام  املجموعة  الرقابة عىل  مسئولية  باللجنة  وتناط 
 )4( السيولة،  كفاية   )3( املايل،  التخطيط   )2( واملطلوبات،  األصول 
وخطط االلتزامات الطارئة فيام يتعلق مبا سبق. كام وتضطلع اللجنة 
مراجعة  وإجراء  ومراجعتها،  اإلجاملية  املحفظة  عىل  العائد  بتثبيت 
اإلجراءات  واتخاذ  الديون  وشطب  املخصصات  لسياسات  دورية 
املناسبة فيام يتعلق باألوراق االستشارية واملبادئ التوجيهية والقواعد 
الصادرة عن مرصف البحرين املركزي، ومتابعة جميع املسائل الواردة يف 
تقارير التفتيش املستلمة من الجهة الرقابية، ومراجعة واعتامد أسعار 
الفائدة والرسوم اإلدارية، والرشوط التجارية، وتحديد املعايري والرشوط 
الواجب توفرها عند منح القروض أو أية منتجات جديدة. ولالضطالع 
باملهام التي أنشئت من أجلها، تعقد اللجنة ما ال يقل عن اجتامع واحد 
يف كل ربع سنة أو أكرث كلام دعت الحاجة، وتصدر القرارات بأغلبية 

األصوات الحارضة، وتدون محارض اجتامعات اللجنة من قبل السكرترية اإلدارية. وتقوم اللجنة 
أيضا مبراجعة دورية لرتكيبة أعضائها  وتقييم أدائها وأداء أعضائها وفقاً للرشوط املرجعية لعملها.

2. لجنة االئتامن: يتم تشكيل هذه اللجنة بهدف اإلرشاف عىل جميع الجوانب املرتبطة باإلقراض 
االئتامين ضمن الصالحيات املوكلة اليها وإجراء دراسة وافية لجميع طلبات القروض قبل املوافقة 
النهائية عليها ومراقبة املخاطر املرتبطة بها طوال فرتة املديونية. ولالضطالع باملهام التي أنشئت 
من أجلها، تكلف لجنة االئتامن بنطاق محدد من املسؤوليات والسلطات، كام يتم تعيني أعضائها 
بناءا عىل الخربات والكفاءات املهنية بدالً من املنصب الوظيفي واألقدمية. وتقسم صالحيات 
املوافقة االئتامنية يف اللجنة إىل مستويني يخضعان لسقف محدد. كام يتم تعيني أعضاء املستوى 
الرئيس  بناء عىل توصية من  اإلدارة  االئتامن من قبل مجلس  الثاين من لجنة  األول واملستوى 

التنفيذي. 
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)ب( مكافأة الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة: 
ومن  التنفيذي،  الرئيس  أداء  بتقييم  والتعيينات  املكافآت  لجنة  تقوم 
مبلغ  دفع  عىل  النهائية  للموافقة  اإلدارة  ملجلس  بتوصية  تتقدم  ثم 
املكافأة السنوية. كام تقوم لجنة املكافآت والتعيينات مبراجعة املكافأة 
السنوية للمدراء التابعني للرئيس التنفيذي وعرضها عىل املجلس ألخذ 
رصف  إقرار  سبيل  ويف  محددة.  ملعايري  وفقا  وذلك  النهائية  املوافقة 
الحسبان  اإلدارة يف  يأخذ مجلس  التنفيذي،  للرئيس  السنوية  املكافأة 

األبعاد التالية:

بالنظر إىل األرباح  املكافأة السنوية هي مكافأة تقديرية متنح بقرار من مجلس اإلدارة 
الصافية التي تحققها الرشكة كل عام.   

جودة متابعة وإدارة مخاطر الرشكة ومدى مالمئتها لنموذجها التجاري. 
منو مستوى اإلقراض يف كل منتج. 

تلبية جميع متطلبات التمويل الالزمة لضامن استمرار منو عمليات الرشكة. 
جودة محفظة القروض والسيطرة عىل القروض املتعرثة عند مستويات مقبولة.   
تحقيق األهداف املنصوص عليها يف الخطط االسرتاتيجية للجوانب املالية وغريها.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

ز. سياسة املكافآت: 
)أ( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: 

مكافآت  بدفع  تختص  توجيهية  ومبادئ  سياسات  اإلدارة  مجلس  أقر 
من  وأياً  اإلدارة  مجلس  الجتامعات  املجلس  أعضاء  حضور  وبدالت 
اللجان التابعة للمجلس. وتعكس سياسة املكافآت التزام الرشكة بأفضل 
والتنظيمية، كام  القانونية  للمتطلبات  استناداً  الحوكمة  املامرسات يف 
عادلة  بطريقة  ولجانه  اإلدارة  أعضاء مجلس  مكافآة  إىل  تهدف  وأنها 
ومسئولة كفيلة لضامن استمرار الكفاءات وتحفيزها يف القيام مبهامها 
يف تشغيل عمليات الرشكة بكل كفاءة واقتدار. وتطبق هذه السياسة 
عىل مجلس إدارة الرشكة األم واللجان املنبثقة عنها، ومجالس إدارات 
وترصف  آلخر.  وقت  من  تشكيلها  يتم  لجان  وأي  التابعة  الرشكات 
التابعة  للجان  االجتامعات  حضور  وبدالت  املجلس  أعضاء  مكافآت 

حسب اآليت: 

• يقر املساهمون يف اجتامع الجمعية العامة العادية، بتوصية من 
   مجلس اإلدارة، دفع مبلغ ثابت كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن 

   حضور اجتامعات املجلس طوال العام املايل املنتهي. 
• ترصف مبالغ مالية كبدالت عن حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

   اجتامعات إحدى لجان املجلس بشكل ربع سنوي.

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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ح. السياسة الخاصة باملعامالت مع األطراف ذوي العالقة:
إن املعامالت الرئيسية لألطراف ذوي العالقة مدرجة يف ثنايا األنظمة 
والسياسات واملواثيق واالتفاقيات املتنوعة املعمول بها يف نطاق الرشكة 
من بينها املعامالت مع املساهمني يف مجال اإلقرتاض والتي تتم وفقا 
التنفيذي  الرئيس  اإلدارة  مجلس  ويخول  املعتادة.  التجارية  للرشوط 
حال  ويف  العالقة،  ذوي  لألطراف  القروض  منح  املوافقة عىل  صالحية 
التنفيذية  للجنة  اللجوء  يتم  املقررة  صالحياته  القروض  تلك  تجاوز 
جميع  تخضع  آخر،  جانب  من  النهائية.  للموافقة  اإلدارة  مجلس  أو 
القروض املمنوحة لإلدارة واملوظفني ألنظمة الرشكة الداخلية التي يتم 
فائدة  بدون  قرضاً  املوظف  ومينح  منتظمة.  دورية  بصورة  مراجعتها 
املنصب  عن  النظر  بغض  أقىص  كحد  بحريني  دينار   10,000 مبقدار 

الوظيفي.

أ. توظيف األقارب 
يتعلق  فيام  اإلدارة  مجلس  أقرها  ومبادئ  سياسات  الرشكة  يف  يوجد 
بتوظيف أقارب األشخاص األساسيني ضمن األنظمة الداخلية املتنوعة 
اإلدارة  مجلس  أمام  باإلفصاح  التنفيذي  الرئيس  يلتزم  حيث  للرشكة. 
بشكل سنوي عن أقارب أي أشخاص أساسيني يزاولون مهامت أساسية 

هامة يف الرشكة، إن وجدوا.

ط. سياسة األشخاص األساسيني
تلتزم الرشكة بجميع املتطلبات واالشرتاطات املتعلقة بتعيني "األشخاص 
يف  هامة  مناصب  يف  تنصيبهم  أو  تعيينهم  يتم  ال  حيث  األساسيني"، 
الرشكة إال بعد الحصول عىل املوافقة املسبقة ملرصف البحرين املركزي. 

وتشمل تلك املناصب ما ييل:

ي. اسرتاتيجية التواصل:
تتبع الرشكة وفقاً لسياسة التواصل املعتمدة لديها اسرتاتيجية واضحة تجاه توصيل املعلومات 
املتعلقة بأنشطتها وأعاملها لجميع املتعاملني واملساهمني واملوظفني والزبائن والجهات الرسمية 
والرقابية وغريها. كام تنعقد الجمعية العمومية سنوياً بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة بحضور 
الرئيس وأعضاء املجلس الذين من بينهم رؤساء اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة املكافآت 
الرسمية واملدققني  الجهات  التابعة وممثلني عن  الرشكات  إدارات  والتعيينات ورؤساء مجالس 
اإلعالم  وسائل  ممثيل  أو  املساهمني  أسئلة  عىل  واإلجابة  املالية  النتائج  الستعراض  الخارجيني 
فيام يخص أنشطة الرشكة وعملياتها وأدائها املتحقق. كام تدرك الرشكة جيداً مسؤولياتها تجاه 
تطبيق املتطلبات التنظيمية والقانونية فيام يتعلق بتوفري املعلومات لجميع املتعاملني واألطراف 
األساسيني  باألشخاص  املتعلقة  اإلفصاح  وتوجيهات  مبعايري  اإلخالل  عدم  ومع  العالقة.  ذوي 
فضالً عن متطلبات الجهات الرقابية األخرى،  يتم االعالن وتوفري املعلومات  املالية وغريها أو 
عن أية مستجدات تتعلق بالرشكة عرب الصحافة املحلية أو من خالل موقع الرشكة اإللكرتوين 
www.bahraincredit.com.bh أو أية وسيلة تواصلية أخرى. وميكن للجميع الحصول 
التابعة للمجلس  املالية والتقارير السنوية ومواثيق عمل مجلس اإلدارة واللجان  النتائج  عىل  
للرشكة  يوجد  الداخيل،  الصعيد  الرسمي. عىل  الرشكة  موقع  اإلدارية عىل  الحوكمة  وإرشادات 
نظام إلكرتوين خاص للتواصل مع املوظفني فيام يخص الشؤون اإلدارية وغريها من األمور ذات 
بوابة  بإنشاء  التقنية  الحلول  املجلس أحد  اعتمد  اإلدارة، فقد  أما عىل مستوى مجلس  الصلة. 
املجلس وتوفري  أعامل  أمتتة جميع  إىل  تهدف  اإلنرتنت،  االستخدام عىل شبكة  إلكرتونية سهلة 

الوثائق املفهرسة إلكرتونيا عن أعامل املجلس واالجتامعات بصورة فورية ويف بيئة آمنة.
عضو مجلس اإلدارة؛ 

الرئيس التنفيذي أو املدير العام؛ 
املدراء األوائل؛ 

مسئول االلتزام؛ و
مسئول مكافحة غسل األموال.
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1. الدكتور عادل حبيل 
الرئيس التنفيذي - رشكة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.

من  ألكرث  متتد  ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  2004؛  سبتمرب   1 يف  بالرشكة  التحق 
التأمني،  ووساطة  والعقارات  السيارات  وقطاع  املالية،  الخدمات  يف  عاماً   19
واسرتاتيجيات اإلدارة واسرتاتيجيات العمل، وعمليات استحداث وتطوير املنتجات، 
واملوارد البرشية، والتسويق واملبيعات، وإدارة العمليات اإلدارية؛ حاصل عىل درجة 
الدكتوراه يف الدراسات اإلدارية من جامعة أبردين، اململكة املتحدة، 2005. عضو 

معهد املدراء يف لندن، 2016. 

 	 ،)TISCO( ذ.م.م.  التأمني  لخدمات  التسهيالت  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس 
البحرين

للسيارات 	  الوطنية  الرشكة  من  لكل  السيارات  رشكات  إدارة  مجلس  عضو 
لتأجري  التسهيالت  ورشكة  ش.ش.و.،  للسيارات  التسهيالت  ورشكة  ذ.م.م.، 
والسيارات  العامة  للتجارة  التسهيالت  ورشكة  البحرين،  ذ.م.م.،  السيارات 

ذ.م.م. ، أربيل – كردستان ، جمهورية العراق
رئيس اللجنة التنفيذية لرشكة التسهيالت للتجارة العامة والسيارات ذ.م.م. 	 

)TGTC(، فرع الرشكة الوطنية للسيارات يف أربيل – كردستان، جمهورية 
العراق

 	 ،)TAC( ش.ش.و.  للسيارات  التسهيالت  لرشكة  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
البحرين

رئيس اللجنة التنفيذية للرشكة الوطنية للسيارات ذ.م.م. )NMC(، البحرين	 
 	 ،)TCL( .السيارات ذ.م.م لتأجري  التسهيالت  التنفيذية لرشكة  اللجنة  رئيس 

البحرين

2. فاضل املاحوزي 
نائب أول رئيس، رئيس الخدمات املالية والتسويق - تسهيالت البحرين.

من  ألكرث  متتد  ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  1993؛  يناير   1 يف  بالرشكة  التحق 
وتقنية  القانونية،  والشئون  والتحصيل  واملرصفية،  املالية  الخدمات  يف  عاماً   37
البرشية.  واملوارد  التجارية،  للعالمة  االسرتاتيجي  والتطوير  والتسويق،  املعلومات، 
كليات  أفضل  للتنفيذيني يف  املعدة خصيصاً  التدريبية  الدورات  العديد من  حرض 
الدورات:  تلك  بني  ومن  دولياً  واملعتمدة  املشهورة  العاملية  والجامعات  األعامل 
التطوير  الفعال لألعامل لدى كلية كرانفيلد لإلدارة، 2013؛ ودورة  التواصل  دورة 
االسرتاتيجي للعالمة التجارية لدى كلية لندن لألعامل، 2015. عضو معهد املدراء 

يف لندن، 2016. 

للسيارات 	  الوطنية  الرشكة  من  لكل  السيارات  رشكات  إدارة  مجلس  عضو 
لتأجري  التسهيالت  ورشكة  ش.ش.و.،  للسيارات  التسهيالت  ورشكة  ذ.م.م.، 
والسيارات  العامة  للتجارة  التسهيالت  ورشكة  البحرين،  ذ.م.م.،  السيارات 

ذ.م.م. ، أربيل – كردستان ، جمهورية العراق
والسيارات 	  العامة  للتجارة  التسهيالت  لرشكة  التنفيذية  اللجنة  رئيس  نائب 

كردستان،   – أربيل  يف  للسيارات  الوطنية  الرشكة  فرع   ،)TGTC( ذ.م.م. 
جمهورية العراق

 	 ،)TAC( .نائب رئيس اللجنة التنفيذية لرشكة التسهيالت للسيارات ش.ش.و
البحرين

 	 ،)NMC( ذ.م.م.  للسيارات  الوطنية  للرشكة  التنفيذية  اللجنة  رئيس  نائب 
البحرين

ذ.م.م. 	  السيارات  لتأجري  التسهيالت  لرشكة  التنفيذية  اللجنة  رئيس  نائب 
)TCL(، البحرين 

3. فيشال بروهت 
نائب رئيس، رئيس الشئون املالية للمجموعة - رشكة البحرين للتسهيالت التجارية 

ش.م.ب.
بالرشكة يف 16 سبتمرب 2007؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من  التحق 
19 عاماً يف اإلدارة املالية والخزينة والتدقيق وإعداد الخطط االسرتاتيجية لألعامل 
التجارية؛ يحمل شهادة البكالوريوس يف التجارة وشهادة محاسب قانوين من معهد 
املحاسبني القانونيني يف الهند. حرض العديد من الدورات التدريبية املعدة خصيصاً 
للتنفيذيني يف أفضل كليات األعامل والجامعات العاملية املشهورة واملعتمدة دولياً 
ومن بني تلك الدورات: دورة  بناء االسرتاتيجية واستدامة امليزة التنافسية، 2012؛ 
ودورة تنمية القيادات اإلدارية املعتمدة، 2014 لدى كلية هارفرد لألعامل؛ ودورة 
لندن،  املدراء يف  أكسفورد، 2015. عضو معهد  لدى جامعة  االسرتاتيجية  الخطط 

 .2016

 	 ،)TAC( ش.ش.و.  للسيارات  التسهيالت  لرشكة  التنفيذية  اللجنة  عضو 
البحرين 

عضو اللجنة التنفيذية للرشكة الوطنية للسيارات ذ.م.م. )NMC(، البحرين	 
 	 ،)TCL( ذ.م.م.  السيارات  لتأجري  التسهيالت  لرشكة  التنفيذية  اللجنة  عضو 

البحرين

٤. رمزي بركات  
املدير العام - الرشكة الوطنية للسيارات ذ.م.م.

التحق بالرشكة يف 1 فرباير 2016؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 19 
انضاممه  قبيل  املهامت.  من  العديد  إليه  اسندت  حيث  السيارات  قطاع  يف  عاماً 
للرشكة التحق للعمل لدى عدد من وكالء السيارات حيث تقلد مناصب إدارية عليا 
متنوعة؛ يحمل شهادة البكالوريوس يف إدارة األعامل )اإلدارة( من جامعة تكساس 
الدورات  من  العديد  حرض   .1997 األمريكية،  املتحدة  الواليات  أريلنجتون  يف 
للتنفيذيني يف أفضل كليات األعامل والجامعات العاملية  التدريبية املعدة خصيصاً 
التطبيقي  الدورات: دورة علم األعصاب  تلك  ومن بني  املشهورة واملعتمدة دولياً 
وإنشاء مؤسسات ذات رسعة أداء عالية لدى معهد ماساتشوستس للتقنية، 2016.

ذ.م.م. 	  والسيارات  العامة  للتجارة  التسهيالت  التنفيذية لرشكة  اللجنة  عضو 
)TGTC(، فرع الرشكة الوطنية للسيارات يف أربيل – كردستان، جمهورية 

العراق
 	 ،)TAC( ش.ش.و.  للسيارات  التسهيالت  لرشكة  التنفيذية  اللجنة  عضو 

البحرين 
 	 ،)TCL( ذ.م.م.  السيارات  لتأجري  التسهيالت  لرشكة  التنفيذية  اللجنة  عضو 

البحرين
 	 ،)TISCO( ذ.م.م.  التأمني  لخدمات  التسهيالت  رشكة  إدارة  مجلس  عضو 

البحرين
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5. عيل الديلمي 
املدير العام - رشكة التسهيالت لخدمات التأمني ذ.م.م. 

يناير 1993؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 32  التحق بالرشكة يف 1 
التأمني؛ يحمل الدبلوما العليا يف إدارة األعامل من جامعة شيفيلد  عاماً يف قطاع 
هامل، اململكة املتحدة، 1999. حرض العديد من الدورات التدريبية املعدة خصيصاً 
للتنفيذيني يف أفضل كليات األعامل والجامعات العاملية املشهورة واملعتمدة دولياً 
وحصل عىل شهادة الدبلوما يف الصحة الحياتية من جمعية الحياة لإلدارة املكتبية، 

2016. عضو معهد املدراء يف لندن، 2016. 

للسيارات 	  الوطنية  الرشكة  من  لكل  السيارات  رشكات  إدارة  مجلس  عضو 
لتأجري  التسهيالت  ورشكة  ش.ش.و.،  للسيارات  التسهيالت  ورشكة  ذ.م.م.، 
والسيارات  العامة  للتجارة  التسهيالت  ورشكة  البحرين،  ذ.م.م.،  السيارات 

ذ.م.م. ، أربيل – كردستان ، جمهورية العراق

6. حسني عيل سلامن 
نائب رئيس، رئيس املوارد البرشية - تسهيالت البحرين. 

من  ألكرث  متتد  ومتنوعة  واسعة  خربة  ميتلك  2004؛  أبريل   17 يف  بالرشكة  التحق 
وشؤون  املوظفني،  شؤون  وإدارة  البرشية،  املوارد  وتطوير  تدريب  يف  عاماً   16
شهادة  يحمل  العامة؛  والعالقات  املشاريع  إدارة  والتعاقدات،  واملشرتيات  املباين 
البكالوريس يف نظم املعلومات اإلدارية وشهادة الدبلوم املشارك يف الهندسة املدنية 
من جامعة البحرين، 2001؛ وشهادة ماجستري يف إدارة املوارد البرشية من جامعة 
دي بول، شيكاغو الواليات املتحدة، 2010. عضو يف املعهد القانوين لألفراد والتنمية 
CIPD، اململكة املتحدة؛ وعضو يف جمعية إدارة املوارد البرشية، SHRM، الواليات 
املتحدة األمريكية. حرض العديد من الدورات التدريبية املعدة خصيصاً للتنفيذيني 
بني  ومن  واملعتمدة دولياً  املشهورة  العاملية  والجامعات  األعامل  كليات  أفضل  يف 
تلك الدورات: تنمية القيادات اإلدارية املعتمدة لدى كلية هارفرد لألعامل، 2014؛ 
دورة األداء اإلبداعي يف اسرتاتيجية التعامل وخدمة العمالء لدى كلية ستاند فورد 
يف  التنفيذيني  للمدراء  والتفاوض  املتغرية  املنظامت  بناء  ودورة  2015؛  لألعامل، 

معهد  ماساتشوستس للتكنولوجيا، 2017.

7. حسني املايض 
نائب رئيس، رئيس شبكة الفروع - تسهيالت البحرين. 

التحق بالرشكة يف 3 مايو 1997؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 21 عاماً 
الدراسات املرصفية  البكالوريوس يف  املالية واملرصفية؛ يحمل شهادة  الخدمات  يف 
التدريبية املعدة  الدورات  العديد من  البحرين، 2004. حرض  واملالية من جامعة 
خصيصاً للتنفيذيني يف أفضل كليات األعامل والجامعات العاملية املشهورة واملعتمدة 
دولياً ومن بني تلك الدورات: دورة  بناء االسرتاتيجية واستدامة امليزة التنافسية لدى 
كلية هارفرد لألعامل، 2015؛ ودورة اإلدارة العامة لدى كلية القايض لألعامل التابعة 

لجامعة كامربدج، 2016. عضو معهد املدراء يف لندن، 2016. 

 	 ،)TISCO( ذ.م.م.  التأمني  لخدمات  التسهيالت  رشكة  إدارة  مجلس  عضو 
البحرين

 	 ،)TAC( ش.ش.و.  للسيارات  التسهيالت  لرشكة  التنفيذية  اللجنة  عضو 
البحرين

عضو اللجنة التنفيذية للرشكة الوطنية للسيارات ذ.م.م. )NMC(، البحرين	 

8. مجيد حسني
نائب رئيس، رئيس التحصيل والشئون القانونية – تسهيالت البحرين.

التحق بالرشكة يف 1 أبريل 2010؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 21 
عاماً يف إدارة تحصيل الديون املتعرثة والشئون القانونية. شغل قبل منصبه الحايل 
وظيفة قائم بأعامل مدير لدى وزارة الرتبية والتعليم. يحمل شهادة البكالوريوس 
الدورات يف مجال اإلدارة  البحرين، 1996؛ حرض عددا من  الرتبية من جامعة  يف 
مبجال  املرتبطة  الدورات  من  وغريها  االسرتاتيجي  والتخطيط  والتفكري  والقيادة 

العمل.

9. عبد الله الوداعي 
رئيس العالمتني التجاريتني لهوندا وجرنال موتورز - الرشكة الوطنية للسيارات ذ.م.م.
التحق بالرشكة يف أكتوبر 1991؛ ميتلك خربة عملية واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 
26 عاماً يف قطاع السيارات حيث أسندت إليه العديد من املهام خالل سنوات عمله 
يف الرشكة كمدير ملبيعات هوندا، ورئيسا ملبيعات هوندا وجرنال موتورز والسيارات 
املستعملة ويشغل حالياً منصب رئيس العالمتني التجاريتني لهوندا وجرنال موترز 
مبا فيها عمليات البيع والصيانة وقطع الغيار؛ حاصل عىل شهادة الدبلوم التنفيذية 
األعامل من جامعة  إدارة  ماجستري  البحرين، 1999؛ وعىل  اإلدارة من جامعة  يف 
البحرينية. حرض  السيارات  وكالء  2001. عضو يف جمعية  املتحدة،  اململكة  هال، 
العديد من الدورات التدريبية املعدة خصيصاً للتنفيذيني يف أفضل كليات األعامل 
تكييف  الدورات:  تلك  بني  ومن  دولياً  واملعتمدة  املشهورة  العاملية  والجامعات 

اسرتاتيجيات العمل واملبيعات لدى كلية هارفرد لألعامل، 2012.

 	 ،)TISCO( ذ.م.م.  التأمني  لخدمات  التسهيالت  رشكة  إدارة  مجلس  عضو 
البحرين

10. عىل إبراهيم املرزوق 
نائب رئيس، رئيس تقنية املعلومات - تسهيالت البحرين.

التحق بالرشكة يف 4 يونيو 2006؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 25 
عاماً يف مجال تقنية املعلومات؛ يحمل شهادة ماجستري اإلدارة يف تقنية املعلومات 
من جامعة سندرالند، اململكة املتحدة، 2010. حرض العديد من الدورات التدريبية 
للتنفيذيني يف أفضل كليات األعامل والجامعات العاملية املشهورة  املعدة خصيصاً 
واملعتمدة دولياً ومن بني تلك الدورات: دورة القدرة التنافسية يف تحليل بيانات 
األعامل التجارية الضخمة لدى كلية هارفرد لألعامل، 2014؛  ودورة اجعل مؤسستك 

مؤسسة مبتكرة لدى كلية القايض لألعامل التابعة لجامعة كامربدج، 2015. 

11. مناف غريب 
نائب رئيس مساعد، رئيس ، متويل الرشكات والقروض العقارية – تسهيالت البحرين.
التحق بالرشكة يف يوليو 2002؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 22 عاماً 
يف الخدمات املالية واملرصفية، يحمل درجة البكالوريوس يف نظم املعلومات اإلدارة 
من جامعة البحرين، 2004؛ وشهادة ماجستري إدارة األعامل من جامعة اسرتثكاليد، 
خصيصاً  املعدة  التدريبية  الدورات  من  العديد  حرض   .2013 املتحدة،  اململكة 
للتنفيذيني يف أفضل كليات األعامل والجامعات العاملية املشهورة واملعتمدة دولياً 
القيادات يف  برنامج إعداد  القيادية ضمن  املهارات  تنمية  الدورات:  ومن بني تلك 
براري ويند ريفر الشاسعة لدى الكلية الوطنية للقيادة الربية يف الهواء الطلق، 2015.  

أعضـاء 
اإلدارة التنفيذية )يتبع(

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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12. جعفر العريبي
للخدمات  التسهيالت  رشكة   – العقاري  االستثامر  رئيس   مساعد،  رئيس  نائب 

العقارية ش.ش.و.
التحق بالرشكة يف 1 أكتوبر 2011؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 12 
عاماً يف االستثامرات والتطوير العقاري، والداللة العقارية، وإدارة العقارات واملرافق 
يف  الرشف(  مرتبة  )مع  البكالوريوس  درجة  يحمل  املباين؛  وخدمات  لها،  التابعة 
هندسة خدمات املباين من جامعة نورمثباريا، نيوكاسل أبون تاين، اململكة املتحدة، 
داردن،  فرجينيا،  بجامعة   )6( القيادات  تطوير  برنامج  متطلبات  أكمل   .2005
الواليات املتحدة األمريكية، 2015، ودورة اإلدارة العامة لدى كلية القايض لألعامل 

التابعة لجامعة كامربدج يف نوفمرب 2017.

13. عبد الرسول العايل
نائب رئيس مساعد، رئيس بطاقات االئتامن – تسهيالت البحرين.

التحق بالرشكة يف 1 يونيو 2009؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 22 
يف  الدبلوما  شهادة  يحمل  املالية؛  املؤسسات  يف  االئتامن  بطاقات  قطاع  يف  عاماً 
الدراسات التجارية من جامعة البحرين، 1994؛ حرض عددا من الدورات يف مجال 
اإلدارة واملبيعات والتسويق وغريها من الدورات املرتبطة مبجال العمل. كام حرض 
العديد من الدورات التدريبية املعدة خصيصاً للتنفيذيني يف أفضل كليات األعامل 
والجامعات العاملية املشهورة واملعتمدة دولياً ومن بني تلك الدورات: برنامج مدراء 

املبيعات لدى كلية كرانفيلد لإلدارة، 2015. 

1٤. برير جاسم 
رئيس العالمة التجارية لسيارات جي أي يس – رشكة التسهيالت للسيارات ش.ش.و.
التحق بالرشكة يف مايو 2015؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 6 أعوام 
الصناعية؛  والصيانة  الهندسة  يف  أعوام   9 عىل  تزيد  وخربة  السيارات  قطاع  يف 
يحمل شهادة الدبلوما يف االتصاالت اإللكرتونية من كلية الدراسات التكنولوجية، 
الكويت، 2001؛ وشهادة الدبلوم الوطنية العليا يف الهندسة الكهربائية واإللكرتونية 
الرشف(  مرتبة  )مع  البكالوريوس  ودرجة  2009؛  للتدريب،  البحرين  معهد  من 
املتحدة، 2010.  اململكة  تيسايد،  واإللكرتونية من جامعة  الكهربائية  الهندسة  يف 
كليات  أفضل  للتنفيذيني يف  املعدة خصيصاً  التدريبية  الدورات  العديد من  حرض 
األعامل والجامعات العاملية املشهورة واملعتمدة دولياً ومن بني تلك الدورات: دورة 
املاجستري يف إدارة األعامل يف 5 أيام لدى معهد آي آي آر الرشق األوسط، 2013؛ 
2014؛  واإلدارة،  القيادة  معهد  لدى  واإلدارة  القيادة  يف  الثالث  املستوى  وشهادة 
ودورة مهارات التفاوض والتأثري لإلداريني التنفيذيني لدى كلية لندن لألعامل، 2016.

15. حمزة شهاب
نائب رئيس مساعد، رئيس  التحصيل – تسهيالت البحرين.

التحق بالرشكة يف 24 ديسمرب 2005؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 
12 عاماً يف تحصيل الديون املتعرثة وإجراء أبحاث السوق لتأسيس رشكات؛ يحمل 
درجة البكالوريوس يف التسويق من جامعة العلوم التطبيقية، األردن، 2004. حرض 
العديد من الدورات التدريبية املعدة خصيصاً للتنفيذيني يف أفضل كليات األعامل 
إكامل  الدورات:  تلك  بني  ومن  دولياً  واملعتمدة  املشهورة  العاملية  والجامعات 
املتحدة  الواليات  القيادات )6( بجامعة فرجينيا، داردن،  برنامج تطوير  متطلبات 
األمريكية، 2015؛ ودورة مهارات التفاوض والتأثري لإلداريني التنفيذيني لدى كلية 

لندن لألعامل، 2016.

16. عىل أبورويس  
رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال - رشكة البحرين للتسهيالت التجارية 

ش.م.ب.
التحق بالرشكة يف 1 أغسطس 1995؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 
26 عاماً يف اإلدارة املالية، وإدارة املخاطر، وااللتزام ومكافحة غسل األموال؛ يحمل 
 ،2006 املتحدة،  اململكة  اسرتثكاليد،  جامعة  من  األعامل  إدارة  ماجستري  شهادة 
املعهد  يف  عضو  املتحدة.  اململكة  االلتزام،  يف   )ICA( الدولية   الدبلوما  ويحمل 
التدريبية  الدورات  من  العديد  حرض  املتحدة.  اململكة   ،)ICA( لاللتزام  الدويل 
للتنفيذيني يف أفضل كليات األعامل والجامعات العاملية املشهورة  املعدة خصيصاً 
واملعتمدة دولياً ومن بني تلك الدورات: دورة مهارات األشخاص ذوي األداء العايل 
للقيادات لدى كلية لندن لألعامل، 2016؛ وحصل عىل شهادة معتمدة يف مكافحة 

غسل األموال من األكادميية العاملية للاملية واإلدارة، 2016. 

17. عيل مال الله 
رئيس إدارة املخاطر - رشكة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.

التحق بالرشكة يف سبتمرب 2016؛ ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 15 عاماً 
يف إدارة املخاطر يف قطاع املؤسسات املالية التقليدية واإلسالمية مع التخصص يف 
مخاطر االئتامن؛ يحمل شهادة ماجستري إدارة األعامل من جامعة أي إم أي العاملية، 
البحرين، 2008؛ ويحمل شهادة مساعد مدير املخاطر املهني )APRM(، وهو عضو 
يف الجمعية الدولية ملديري إدارة املخاطر )PRMIA(، الواليات املتحدة األمريكية. 

18. ريبني ميهتا
املدير العام – رشكة التسهيالت لتأجري السيارات ذ.م.م.

التحق بالرشكة يف 1 يوليو 2017، ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 17 
عاماً يف قطاعي بيع وتأجري السيارات. وقبيل انضاممه للرشكة التحق للعمل لدى 
عدد من وكالء السيارات الرائدة يف دول مجلس التعاون الخليجي. يحمل شهادة يف 
محاسبة التكاليف، 1990؛ وشهادة املاجستري يف إدارة التسويق من جامعة ديلهي 

يف الهند، 1994.

19. جامل سلامن
مدير أول، املوارد البرشية والصحة والسالمة – الرشكة الوطنية للسيارات ذ.م.م.

التحق بالرشكة يف يوليو 2007، ميتلك خربة واسعة ومتنوعة متتد ألكرث من 22 عاماً 
الثقيلة، وخربة  اإلنشاء  والشاحنات ومعدات  املركبات  السيارات، وقطاع  يف قطاع 
تزيد عىل 6 أعوام يف مجال صيانة الطريان باإلضافة إىل خربة تزيد عىل 7 أعوام يف 
املوارد البرشية والتدريب والتطوير والصحة والسالمة؛ يحمل شهادة البكالوريوس 
)مع مرتبة الرشف( يف الهندسة الكهربائية وااللكرتونية من جامعة تيسيدا، اململكة 

املتحدة، 2009. 

* مل يتملك أعضاء اإلدارة التنفيذية وال األفراد املرتبطني بهم أسهم الرشكة ومل يتداولوا فيها 

خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2017.
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لرشكة التسهيالت
لتأجري السيارات

املدير العام لرشكة
التسهيالت للتجارة
العامة والسيارات

املدير العام 
للرشكةالوطنية 

للسيارات

رئيس العالمة
التجارية لسيارات

جي أي يس

املدير العام لرشكة
التسهيالت

لتأجري السيارات
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املعلومات

املوارد
البرشية
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موتورز

عملیات
هوندا

الحسابات 
والشئون اإلدارية

مراقبة
األئتامن

الحسابات
والخزينة التسويق

البطاقات
االئتامنية

شبكة
الفروع

التحصيل
والشئون
القانونية

متويل الرشكات

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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تقـرير اإلدارة عن 
عمـليـات الـشـركـة
من املرجح دخول االقتصاد العاملي مرحلة من االنتعاش الواسع حيث 
بانخفاض معدالت  االقتصادي، مدعام  النمو  ذروة  العام 2017  شكل 
قطاعات  يف  امللحوظ  واالنتعاش  الكمي،  التيسري  وتقليص  التضخم، 
ثقة  وتعزز  التجارية  واألعامل  الصناعي  واإلنتاج  والتجارة  االستثامر 

املستهلكني.
والرصاعات  األمنية  التهديدات  شكلت  األوسط،  الرشق  منطقة  ففي 
يف  للمنطقة.  االقتصادي  األداء  عىل  مستمرا  خطرا  الواسعة  السياسية 
محاوالتها  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  فيه  واصلت  الذي  الوقت 
للتأقلم مع تقلبات أسعار النفط يف األسواق العاملية واألوضاع املالية 
بارتفاع  استعادت زخمها  النفط  أن أسعار  الرغم من  املعارصة. وعىل 
أسعارها عىل خلفية منو الطلب العاملي القوي وعزم منظمة أوبك عىل 
التحكم يف اإلنتاج، مل ترقى أسعار النفط ملستوى تكون فيه قادرة عىل 
سد العجز يف ميزانيات حكومات دول الخليج. األمر الذي حدا بدولة 
اتخاذ عدد  السعودية إىل  العربية  املتحدة واململكة  العربية  اإلمارات 
العامة  امليزانية  وتقوية  املايل  الوضع  لتعزيز  اإلضافية  اإلجراءات  من 
وذلك من خالل تطبيق الرضيبة االنتقائية عىل بعض السلع ورضيبة 
القيمة املضافة بدءا من يناير 2018، ومل تكن حكومة البحرين مبعزل 
عن هذا املشهد وانتهجت اإلجراءات ذاتها وطبقت الرضيبة االنتقائية 
الحكومة  واتخذت  كام  التبغ.  ومنتجات  الغازية  املرشوبات  عىل 
مبادرات عدة بهدف تحقيق مزيد من االنضباط املايل وذلك من خالل 
الخدمات  أسعار  وزيادة  املدعومة  للمنتجات  الحكومة  دعم  تقليل 
العامة املقدمة، والتي بدورها أثرت سلباً عىل دخل املواطن البحريني، 
غري  القطاعات  بقيت  التقشفية  اإلجراءات  هذه  من  وبالرغم  أنه  إال 

النفطية بشكل عام محافظة عىل مرونتها ومتاسكها.

البحرين  أن رشكة  إال  الصعبة،  االقتصادية  والظروف  التحديات  ورغم 
للتسهيالت التجارية حققت صايف أرباح 20.7 مليون دينار بحريني، أي 
بزيادة قدرها 4% عن العام املنرصم )19.9 مليون دينار بحريني يف عام 

2016(، كام وحققت عائداً عىل حقوق املساهمني بنسبة %15.

االسترياتيجية  الخطة  تطبيق  من  الثاين  العام  هو   2017 العام  كان 
طبقت  املاضيني  العامني  مدى  فعىل   .2018-2016 الثالث  للسنوات 
تعزيز  بهدف  املبادرات  من   العديد  واسع   نطاق  وعىل  املجموعة 
كفاءاتها وتطوير منوذج أعاملها والنهوض به. ومن بني هذه املبادرات 
املتميز، هو  الرشكة  أداء  تنمية  التي ساهمت بشكل كبري يف  النوعية 
هذه  أهم  أحد  َمثََّل  الذي  للرشكة  الجديد  الرئييس  للمقر  اإلنتقال 
مرصف  محافظ  سعادة  رعاية  تحت  رسميا  افتتاحه  وتم  املبادرات، 
ويعد  أبريل 2017.  بتاريخ 26  املعراج  السيد رشيد  املركزي  البحرين 

املبنى الجديد املجهز بأحدث التجهيزات سمة مميزة إلنجازات الرشكة الناجحة وعالمة فارقة 
رشكة  أسست  االسترياتيجية  لخطتها  واستنادا  املجموعة  أن  كام  األعوام.  مر  عىل  تاريخها  يف 
التسهيالت لتأجري السيارات خالل العام املنرصم وذلك بهدف مواصلة جهود الرشكة يف تحسني 
إمكانياتها األساسية، وتقوية منوذج أعاملها التجارية الناجح يف قطاع السيارات. كذلك من أهم 
املبادرات أيضا هو إجراء مراجعة شاملة لحزمة السياسات واألنظمة الداخلية والتي تهدف إىل 

تحسني وتطوير إطار الحوكمة اإلدارية للرشكة.

الديون  املتوقعة ملخصصات  الخسائر  الجديد لحساب  الدويل  املعيار  من جهة أخرى, سيدخل 
املتعرثة رقم 9 حيز التنفيذ بدءا من 1 يناير 2018. يُْذكَُر أن هذا املعياراملحاسبي الجديد صدر 
املتوقع  املتعرثة رقم 39. ومن  الديون  املحققة ملخصصات  للخسائر  الحايل  املعيار  ليحل محل 
أن يتم دمج املعيار الجديد إلدارة املخاطر مع منوذج األعامل التجارية بهدف تحسني تخزين 
البيانات وتحسني الرقابة التنظيمية من أجل املواءمة بني نظام املخاطر والنظام املايل. كام أنه من 
املتوقع أن يؤدي تطبيق هذا املعيار إىل زيادة كبرية ملخصصات الديون لدى املؤسسات املالية. 
وقبيل رسيانه، أجرت الرشكة دراسة تحليلية وافية حول تطبيق هذا املعيار الدويل الجديد، وقد 
متت اإلشارة إىل التغيريات الهامة املتوقع حدوثها عىل البيانات املالية للرشكة ضمن اإليضاحات 

حول البيانات املالية املوحدة.  

أما عىل مستوى السيولة واملركز املايل، استطاعت الرشكة خالل العام ترتيب قرض مجمع بلغت 
قيمته 125 مليون دوالر أمرييك باستحقاق مزدوج عىل سنتني وخمس سنوات، وتم طرح القرض 
الجديد بأسعار تنافسية للغاية وذلك لسداد قرض بقيمة 55 مليون دوالر أمرييك تم استحقاقه، 
وألغراض دعم النمو املتواصل يف محفظة القروض وتلبية األغراض العامة. وتسري الرشكة ضمن 
خطة مدروسة بعناية لتجنيبها مشاكل وصعوبة تركيز االستحقاقات. كذلك فإن معدل املديونية 
املنخفض للمجموعة البالغ 1.7 وموقعها الريادي مبا تتمتع به من مركز مايل متني يساعدها يف 

طرح مبادرات تهدف يف املقام األول إىل التوسع يف األنشطة التجارية.
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حققت تسهيالت البحرين نتائج جيدة، وسجلت أرباحاً صافية بلغت 17.5 مليون دينار بحريني 
بزيادة قدرها 21% عن العام املنرصم )14.5 مليون دينار بحريني يف عام 2016(، وقدمت خالل 
العام قروضا جديدة بلغت 161 مليون دينار بحريني ) 158 مليون دينار بحريني يف عام 2016(، 
مام أدى إىل زيادة محفظة القروض كام يف 31 ديسمرب 2017 إىل مبلغ 294 مليون دينار بحريني 

– بعد خصم مخصصات الديون املتعرثة –  وزيادة بنسبة 9% عام تم تحقيقه يف 2016.

وتعكس النتائج املتحققة نجاح الخطة االسرتاتيجية للرشكة والتي متيزها عن نظرياتها يف السوق. 
وقد تم تطوير الكفاءات األساسية للرشكة من خالل تقوية البنية التحتية لبيئة تقنية املعلومات 
متميزة  جديدة  منتجات  وطرح  البرشية،  املوارد  عىل  والرتكيز  التجهيزات،  بأحدث  وإمدادها 
عمليات  وفعالية  كفاءة  تعزيز  أجل  من  وذلك  املتنوعة  الزبائن  الحتياجات  خصيصا  مصممة 
السيارات  الجديدة من قوة الرشكة ومكانتها يف متويل قروض  الرشكة. كام عزز حجم األعامل 
والقروض العقارية والقروض الشخصية، وأصبحت واحدة من أكرب مزودي بطاقات االئتامن يف 
السوق املحيل. وقد تحققت جميع هذه اإلنجازات دون املساس مبرتكزات ثقافة إدارة املخاطر 

املتبعة يف الرشكة.

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(

* بطاقة تسهيالت البحرين "امتياز فور هري" الجديدة الخاصة بالسيدات
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2017161

قروض تسهيالت البحرين الجديدة )مباليني الدنانري البحرينية(

201399

2014115

2015139

2016158

وخالل العام 2017 ، شهد سوق مبيعات السيارات انكامشا كبريا، وعىل 
مجال  يف  ريادتها  عىل  البحرين  تسهيالت  حافظت  ذلك،  من   الرغم 
متويل قروض السيارات من خالل تعزيز وتقوية الرشاكة االسترياتيجية 
املبادرات  من  العديد  وتقديم  السيارات،  ومعارض  وكالء  مع  املثمرة 

املبتكرة والتي تعود بالنفع عىل جميع األطراف املتعاقدة.

إضافة إىل ذلك، شهد السوق العقاري مرونة وفعالية يف حركة التداوالت 
ذلك،  ويف ضوء  النفط.  أسعار  انخفاض  رغم   ،2017 عام  يف  العقارية 
العقارية،  القروض  تقديم  يف  الحذرة  سياستها  اتباع  الرشكة  واصلت 
الشهرية  أقساطهم  دفع  عىل  القادرين  الزبائن  أولئك  عىل  والرتكيز 
اعتامداً عىل مصادر دخل مستقلة عن إيرادات العقارات املمولة مع 

تحديد سقف التمويل بنسبة 70 % من قيمة العقار املرهون.

استقطاب  الرشكة  واصلت  فقد  الشخصية،  القروض  صعيد  عىل  أما 
قطاعات جديدة من الزبائن، وذلك بفضل املبادئ التوجيهية الشاملة 
أرجاء  املنترشة يف  أعاملها عرب شبكة فروعها  لإلقراض، وتوسيع نطاق 
تقديم  عىل  الرشكة  اإلقراض  وقوانني  أنظمة  ساعدت  كام  اململكة. 
القروض للزبائن ذوي الجدارة االئتامنية من خالل تخصيص منتجات 

تلبي احتياجاتهم دون املساس بقدرتها عىل تحمل املخاطر.

التمويل  وهو  جديد  متوييل  منتج  بطرح  الرشكة  قامت  العام  وخالل 
ميرس  متوييل  خيار  وهو  الشيكات(  )خصم  املبيعات  عىل  التجاري 
الصغرية  الرشكات  احتياجات  لتلبية  النقدية  التدفقات  لتوفري  يهدف 
واملتوسطة بناءاً عىل الدورة التجارية لهذه املؤسسات. وقد القى هذا 

املنتج استحسان وقبول املؤسسات عىل نطاق واسع.

وإنه ملن دواعي الفخر أن نعلن أن الرشكة حققت إنجازا هاما  حيث 
تفوقت  تجارية متميزة  االئتامنية نفسها كعالمة  امتياز  بطاقة  أثبتت 
محفظة  وفاقت  اعاملها  حجم  من  وزادت  السوق  يف  نظرياتها  عىل 
البطاقات االئتامنية حاجز سبعني ألف بطاقة يف فرتة وجيزة من طرح 
العمالء  استخدم   ،2017 العام  وخالل   .2010 عام  السوق  يف  البطاقة 
 100 قيمتها  فاقت  التي  االئتامنية  معامالتهم  إلجراء  امتياز  بطاقة 
مليون دينار بحريني. كام قامت الرشكة مببادرة نوعية متثلت يف طرح 
مملكة  األوىل يف  النسائية  االئتامنية  البطاقة  فور هري"  "امتياز  بطاقة 
البحرين وهي بطاقة ائتامنية مخصصة لتلبية احتياجات املرأة اليومية 
السيدات  استحسان  البطاقة  هذه  القت  وقد  القطاعات،  مختلف  يف 
كأفضل  العاملية  كارد  ماسرت  رشكة  تكريم  عىل  وحصلت  البحرينيات، 
بطاقة ائتامنية للسيدات نظرا ملا تقدمه من مزايا كثرية غري مسبوقة 
تتالءم مع متطلبات الحياة العرصية من حيث العروض والخصومات 

الخاصة يف منافذ البيع املحلية والعاملية ألفضل السلع والخدمات.

ويف ظل منو القروض الجديدة، شكلت جودة محفظة القروض أولوية من أولويات الرشكة حيث 
عكفت عىل االلتزام الصارم مبعايري اإلقراض وتعاملت مع زبائن لديهم القدرة الحقيقية عىل الوفاء 
بالتزاماتهم بصورة منتظمة، وعىل ذلك تكللت  جهود الرشكة يف السيطرة عىل الديون املتعرثة 
عند نسبة 3,49% من إجاميل محفظة القروض. وال بد من اإلشارة إىل أن معظم القروض الجديدة 

والديون املتعرثة مدعومة بصورة كلية أو جزئية مبخصصات كافية لتغطية قيمة أصل القروض.
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بلغت  صافية موحدة  أرباحاً  للسيارات  الوطنية  الرشكة  من جهتها، سجلت 
املنتهية يف 31 ديسمرب 2017  املالية  السنة  2.26 مليون دينار بحريني عن 
)1.85 مليون دينار بحريني يف العام 2016(. وتحققت هذه النتائج يف ظل 
السيارات. أما فيام يتعلق بعملياتها  الذي يشهده سوق مبيعات  االنخفاض 
يف البحرين بذلت الرشكة املزيَد من الجهود ووظفت العديد من املوارد بكل 
براعة ومرونة وفاعلية لدعم منوذج أعاملها التجارية، واستطاعت أن تجابه 
عملياتها  كفاءة  لضامن  الحصيفة  القرارات  من  حزمة  باتخاذ  التحدي  هذا 
من خالل إدارة مخزون السيارات بالرتكيز عىل بيع السيارات األكرث رواجا يف 
اإلنتاجية. وأدت تلك  التشغيلية وزيادة  السوق، وبالسيطرة عىل املصاريف 
املساعي الخرية إىل تحقيق الرشكة صايف أرباح متميزة بلغت 2.5 مليون دينار 

بحريني )2,73 مليون دينار بحريني يف عام 2016 (.

لقد شهد العام 2017 انكامشاً مزدوجا يف حجم مبيعات السيارات الجديدة، 
السيارات يف دول  السيارات ووكالء  لعدم جاهزية كل من مصنعي  ونتيجة 
مجلس التعاون الخليجي إزدادت الحالة سوءا وأضحى الجميع يف حالة من 
الدعم  السيارات قرارات لخفض مستويات  اتخذ مصانع  الهلع، وعىل ذلك  
عىل املركبات، مام أدى إىل زيادة تكلفة كل من املركبات وقطع غيارها بهدف 
التعويض عن انخفاض املبيعات مام أثر سلباً عىل حجم املبيعات. ومن جهة 
مخزون  إدارة  وسوء  املنطقة  يف  السيارات  وكالء  استعداد  عدم  أدى  أخرى 
خفض  إىل  اضطروا  حيث  أكرب  بصورة  األوضاع  تردي  إىل  لديهم  السيارات 
من  جدا  كبرية  كميات  بيع  إىل  أدى  مام  املخزون،  كميات  لتقليص  األسعار 
مخزون السيارات عرب التجارة البينية عرب الحدود اإلقليمية األمر الذي قلص 
حركة التبادل التجاري وبيع ورشاء السيارات بني وكالء السيارات املعتمدين يف 

دول املنطقة بالطرق التقليدية.

عمليات البحرين
القدرة  تراجعت  وقد  الجوار.  دول  مببيعات  مقارنة  وانخفضت  البحرين  يف  السيارات  مبيعات  تأثرت 
واملرافق  االستهالكية  املواد  أسعار  الرتفاع  نتيجة  املواطنني  دخل  انخفاض  بسبب  للمستهلك  الرشائية 
والبنزين، مام أدى إىل زيادة مخزون السيارات الجديدة لدى وكاالت السيارات التي بدورها رشعت يف 
حمالت تسويقية ضخمة أدت إىل خفض أسعار سياراتها عىل حساب هوامشها الربحية ملواجهة الظروف 
الصعبة التي مير بها سوق بيع السيارات الجديدة. كام شهدت األسواق تحوالً يف رغبات املستهلكني الذين 
عزفوا عن رشاء السيارات ذات الدفع الرباعي الكبرية واتجهوا إىل سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم. 
ومن املتوقع أن يتواصل هذا األمر إذا ما استمرت أسعار البنزين يف االرتفاع. ويف خضم هذه املعطيات 
وملواجهة الظروف الراهنة، قامت الرشكة بإعادة توجيه مواردها وبذلت جهودا كبرية للنهوض الشامل 

بعملياتها وخفض املصاريف والرتكيز عىل جودة وكفاءة الخدمات املقدمة للزبائن.

سجلت جرنال موتورز والتي تضم شيفروليه، وسيارات جي ام يس، وكاديالك انخفاضاً يف حجم مبيعاتها 
خالل 2017، ويعزى هذا االنخفاض إىل الوضع العام يف السوق. ومع ذلك فإن مستقبل سيارات جرنال 
موتوروز واعد بطرح رشكة جرنال موتورز موديالت من السيارات الجديدة ذات تصميم هنديس مبتكر 
كام  الزبائن.  استحسان  نالت  والتي  وتراكس  وإكوينوس  ترافيكس  سيارات  وشملت  الصنع،  يف  وأناقة 
واصلت الرشكة دعمها لعمليات خدمات ما بعد البيع ولتحسني تجربة الزبائن يف اقتناء ورشاء سيارات 

جرنال موتورز أجرت عملية تحديث شاملة ملعرض سيارات جرنال موتورز.

يف املقابل، سجلت مبيعات الرشكة من سيارات هوندا الجديدة انخفاضا خالل العام 2017، إذ كان للقرار 
الذي التي اتخذته رشكة هوندا لرفع أسعار سياراتها مقابل سيارات العالمات التجارية األخرى املنافسة 
األثر الكبري يف تأثر حجم مبيعات الرشكة. رغم ذلك فإن الرشكة ويف بادرة إيجابية منها، أطلقت سياراتها 
يس ار يف وسيفيك بعد تغيري هيكلهام الهنديس بالكامل، وحظي هاذان املوديالن الجديدان باستحسان 
الزبائن. كم أنه من املزمع إطالق سيارة هوندا أكورد الجديدة كليا يف شهر مارس من عام 2018. ومع 
إطالق هذه املوديالت من السيارات الجديدة من رشكة هوندا، من املؤمل أن يرفع من مستوى مبيعات 

الرشكة من سيارات هوندا ويزيد من معدل الهوامش الربحية.

من جانب آخر، واصلت خدمات ما بعد البيع عملياتها كمساهم رئييس يف أرباح الرشكة، وسجلت جميع 
بفضل  وذلك  األرباح  يف  زيادة  السيارات  هياكل  وإصالح  الغيار  وقطع  الصيانة  قسم  فيها  مبا  أقسامها 
تحسني الخدمات املقدمة للزبائن وزيادة ساعات العمل مام انعكس عىل زيادة معدل االنتاجية. وقد 
كثفت الرشكة من جهودها للمحافظة عىل قاعدة الزبائن من خالل ضامن جودة وكفاءة الخدمات لزيادة 

أعدادهم بصورة متكررة من خالل تقديم أفضل الخدمات عىل جميع األصعدة.

الرشكة الوطنية
للسيارات

• هوندا • شيفروليه • جي إم يس • كاديالك

• شاحنات ماك )الشق العسكري(
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هونـدا يس ار يف
الجــديـدة كـلـيــاً
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عمليات أربيل
فقد  العراق،  إقليم كردستان  أربيل من  الرشكة يف  بعمليات  يتعلق  فيام  أما 
األوضاع  تدهور  تواصل  ومع  بالكامل،  الرشكة  عمليات  عن  التوقف  تقرر 
الوضع السيايس وعدم االستقرار، ال يبدو أن األزمة سوف تنتهي يف  وارتباك 
القريب العاجل. من جانب آخر، واصلت الرشكة جهودها يف تحصيل الديون 
ال  بأنه  علام  الخسائر،  نسبة  لتقليل  املتعرثين  الزبائن  بعض  عىل  املستحقة 

حققت رشكة التسهيالت للخدمات العقارية أرباحاً صافية بلغت 449 ألف دينار بحريني. وخالل العام، يوجد لدى الرشكة حاليا أي مخزون من املركبات أو األصول الثابتة يف أربيل.
تأثر أداء الرشكة بشكل كبري بسبب التأخري يف الحصول عىل املوافقات الرسمية من الجهات املختصة من 
أجل طرح مرشوع تسهيالت املحرق والذي بلغت كلفته 9.5 مليون دينار بحريني، فقد خلف هذا التأخري 
عددا محدودا جداً من األرايض الجاهزة للبيع. ورغم ذلك استطاعت الرشكة أن تحصل عىل جميع املوافقات 
الالزمة يف الشهر األخري من العام، وُبَعْيَد اإلعالن عنه، القى املرشوع إقباال كبريا من قبل املواطنني ومتكنت 
األرايض  بيع جميع  عملية  بنجاح  الرشكة  أكملت  أيضا  العام  وخالل  األرايض.  من   %25 بيع  من  الرشكة 
اإلسكانية ضمن مرشوعي تسهيالت سانت كريستوفر وتسهيالت أبو صيبع، وأعلنت يف وقت الحق عن 
إطالق مرشوعها الجديد يف سار.  وسوف تواصل الرشكة جهودها من أجل تطوير منوذج أعاملها لرشاء 
قطع أراض كبرية يف مواقع رئيسية لتقسيمها من أجل تقدميها للمواطنني الذين يبحثون عن حلول إسكانية 

بأسعار معقولة.

إىل جانب ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنية بالكامل تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق املفروشة 
ضمنت حصولها عىل عوائد مرتفعة ومعقولة عىل هذا النوع من االستثامر. 

العام  فقد واجهت خالل  التأمني  لخدمات  التسهيالت  أما عىل صعيد رشكة 
2017 بعض التحديات، حققت عىل إثرها أرباحاً صافية بلغت 610 ألف دينار 
بحريني )1.080 ألف دينار بحريني يف عام 2016(. وتأثر أداء الرشكة بشكل 
كبري بسبب انخفاض مبيعات السيارات الجديدة وانكامش الهوامش الربحية 

نتيجة للمنافسة الشديدة وزيادة كلفة املصاريف التشغيلية.

ورغم التحديات، استطاعت الرشكة بفضل ما تتمتع به من سمعة طيبة يف 
السوق واعتامدا عىل شبكة فروعها املنترشة يف ربوع اململكة مقارنة بنظرياتها 
من رشكات وساطة التأمني األخرى وبفضل قواعد العمل املشرتك والتنسيق 
تأمني  سوق  يف  ريادتها  الرشكة  واصلت  املجموعة،  رشكات  بني  التجاري 
العام ما يزيد عىل ثالثة وعرشين ألف  البحرين ورتبت خالل  السيارات يف 
بوليصة تأمني عىل السيارات. كام قامت بعدد من الخطوات الحصيفة لتنويع 
مصادر الدخل عرب تقديم منتجات وحلول تأمينية مبتكرة عديدة تتامىش مع 

متطلبات واحتياجات زبائنها.

وسوف تستمر الرشكة يف جهودها املتواصلة لتحسني منوذج أعاملها التجارية 
إىل طرح  والسعي  الرشكة،  زبائن  رضا  وكسب  الخدمات  الرقي مبستوى  إىل 
تواصلت  فيام  العمالء. هذا  قاعدة  توسيع  بهدف  الجديدة  املبادرات  بعض 
جهود الرشكة يف تطوير حجم أعاملها من خالل تقديم خدمات تأمينية متميزة 
لزبائنها وتحسني الرشاكة التجارية والتعاون والتنسيق بني الرشكات الزميلة يف 

املجموعة. وإضافة منتجات جديدة وحرصية عرب شبكة فروع الرشكة.

رشكة التسهيالت
للخدمات العقارية

رشكة التسهيالت
لخدمات التـأمـيـن

• تأجري ووساطة عقارية • خدمات تثمني

• إدارة عقارية  • استثامر عقاري 

• تأمني السيارات • التأمني عىل املنازل

• التأمني عىل الحياة • تأمني السفر 
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آفاق العام 2018

شهدت األنشطة االقتصادية العاملية تحسنا إيجابيا ملحوظا ومن املتوقع أن يشهد النمو العاملي إرتفاعا 
بنسبة 3.8% يف عام 2018. ويف خضم ذلك ستقوم جميع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتكييف 
اقتصادياتها وفقا ألسعار النفط الجديدة حيث يبدو أن األسعار الحالية املنخفضة هي األسعار السائدة 
والواقع الجديد الذي يتعني عىل تلك الدول تكييف اقتصادياتها عىل أساسه. كام أن قيام بعض حكومات 
دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ عدد من اإلجراءات اإلضافية لتطبيق الرضيبة االنتقائية عىل بعض 
السلع ورضيبة القيمة املضافة ميكن أن ينظر إليه عىل أنه يهدف لتعزيز أوضاعها املالية وتقوية ميزانياتها 
العامة لتقليل اعتامدها عىل عوائد النفط. وعىل غرار ذلك قد تلجأ حكومة البحرين ملزيد من اإلجراءات 
الحكومة  دعم  تقليل  خالل  من  وذلك  املايل  االنضباط  من  مزيد  وتحقيق  مصاريفها  لتقليل  التقشفية 
للمنتجات املدعومة وزيادة أسعار الخدمات العامة املقدمة مام سيلقي بظالله عىل مستوى االستهالك 
العام ويزيد من تكاليف املعيشة والتي بدورها ستؤدي إىل انخفاض دخل املستهلكني بشكل عام. ويف 
خضم ذلك، ستواصل الرشكة استناداً لخطتها االسرتاتيجية الثالثية تفاؤلها املشوب بالحذر يف الرتكيز عىل 

األسواق التي تنشط فيها والبحث عن فرص استثامرية واعدة بغية تنمية أموال املساهمني.

رشكة التسهيالت
للسيارات

الثاين  عامها  يف  واستطاعت  رائعاً،  أداءا  للسيارات  التسهيالت  رشكة  قدمت 
تحقيق أرباح صافية متحصلة من مبيعات العالمة التجارية لسيارات جي أي 
يس بقيمة 54 ألف دينار بحريني. واستطاعت الرشكة يف فرتة قياسية قصرية أن 
تجعل من العالمة التجارية لسيارات جي أي يس من أكرث العالمات التجارية 
الواعدة واألرسع منوا يف البالد، إذ بلغ حجم مبيعاتها من السيارات منذ تأسيسها 
ما يقارب 1000 سيارة جي أي يس مام أدى إىل انتشارها بصورة كبرية يف ربوع 
اململكة وازدياد رغبة الزبائن يف اقتنائها، وقد تبوأت بال منازع املرتبة األوىل بني 
البحرين. هذا فيام تواصل  السيارات يف  الصينية يف سوق مبيعات  السيارات 
رشكة جي اي يس انتاجها من السيارات التي تتميز بالتصميم املبتكر والهيكل 
األنسيايب الجميل والتجهيزات التقنية الحديثة ووسائل السالمة وكفاءة استهالك 
للوقود فضال عن انخفاض تكلفتها مقارنة بنظرياتها يف السوق. وقد ترسخت 
ثقة الزبائن من مختلف رشائح املجتمع بسيارات جي أي يس نظرا ملا تنفرد به 
من خدمات متيزها عن غريها. وخالل الشهر األخري من العام 2017، أطلقت 
الرشكة يف حفل بهيج حرضه ما يزيد عن 15 ألف زبون أسطوال جديدا من 
سيارات جي اس 8 متعددة االستخدامات املجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات 
الفارهة ووسائل السالمة املعتمدة وقد نالت هذه السيارة استحسان الزبائن. 
أما األسطول الجديد املزمع إطالقه من سيارات جي اس 3 )ذات الدفع الرباعي 
)السيارة  ام 8  املتوسطة( وجي  الرباعي   الدفع  الصغرية( وجي اس 7 )ذات 
العائلية( من املتوقع أن تجتذب قطاعات هامة يف السوق. من جانب آخر، تويل 
الرشكة اهتامما كبريا بجودة خدمات ما بعد البيع لتثبيت دعائم هذه العالمة 
وتجاوز  الرشكة  زبائن  احتياجات  لتلبية  الالزمة  الغيار  قطع  وتوفري  التجارية 

حدود توقعاتهم.

رشكة التسهيالت
لتأجري السيارات

بدأت رشكة التسهيالت لتأجري السيارات عملياتها يف شهر يوليو من عام 2017 وذلك بهدف مواصلة جهود 
رشكة البحرين للتسهيالت التجارية يف تحسني إمكانياتها األساسية، وتقوية منوذج أعاملها التجارية الناجح 
يف قطاع السيارات والتوسع فيه. وتشكل هذه الرشكة اضافة جديدة لرشكات املجموعة وتوسعاً لنشاط 
تجاري كان قامئاً يف األساس تحت مظلتها، ليتحول بعد ذلك اىل رشكة مستقلة قامئة بذاتها ملزاولة نشاط 
تأجري املركبات ذات املحركات ضمن رشكات املجموعة. فالرشكة وبفضل ما تتمتع به من إمكانية لتوفري 
سيارات التأجري بصورة فاعلة وصيانتها مبعايري تتامىش مع متطلبات وكاالت السيارات الحرصية، هذا إضافة 
إىل قوة العالمة التجارية واإلرشاف املبارش من قبل اإلدارة التنفيذية للرشكة األم عىل عمليات الرشكة، قادرة 
عىل تلبية متطلبات الحياة املعارصة وطرح حلول وبدائل جديدة ومبتكرة للزبائن يف قطاع املواصالت 
السيارات ومبدد  تأجري  متكاملة من خيارات  تقديم مجموعة  البحرين عرب  السيارات يف مملكة  وتأجري 
متفاوتة وبأسعار معقولة. ومتكنت هذه الرشكة الفتية يف فرتة قياسية قصرية يف غضون ستة أشهر من 
تأسيسها من توسيع شبكة فروعها إىل ستة فروع مقسمة عىل 6 مناطق موزعة جغرافيا، وهي األكرث اتساعا 
مقارنة بنظرياتها يف اململكة. ويضم أسطول الرشكة من السيارات أكرث من 700 سيارة لتقديم خدمات تأجري 
السيارات بعقود يومية وشهرية وطويلة األجل. وسجلت خالل الستة أشهر األوىل من تأسيسها خسائر 

صافية بلغت 80 ألف دينار بحريني.
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وأكرب  أهم  من  ش.م.ب.  التجارية  للتسهيالت  البحرين  رشكة  تعترب 
الرشكات الرائدة يف مجال املسئولية املجتمعية للرشكات، وأكرثها متيزا 
اهتامما  وتوليها  املجتمعية  مبسئوليتها  تضطلع  فهي  املجال،  هذا  يف 
بالغا ال يقل شأنا عن اهتاممها بتنمية وتطوير منوذج أعاملها التجارية. 
رسالتها  جانب  وإىل  البحرين،  مملكة  يف  متويل  أكرب رشكة  وباعتبارها 
ريادة  روح  تجسيد  يف  رائدة  ومبتكرة  ديناميكية  "رشكة  تصبح  أن  يف 
اجتامعي  "ارتقاء  إليجاد  رؤيتها  تحقيق  نحو  تتجه  فإنها  األعامل"، 
الذين  أولئك  ملساعدة  كبرية  مسئولية  عاتقها  عىل  وحملت  سعيد"، 
اسهموا يف مسرية النجاح للرشكة والتي أصبحت رشكة فاعلة ومؤثرة يف 
مجال ما تقدمه من خدمات ومنتجات عىل صعيد التمويل االستهاليك 

وقطاعات بيع السيارات ووساطة التأمني والخدمات العقارية.

التصدي  يف  التجارية  للتسهيالت  البحرين  لرشكة  الراسخ  اإلميان  إن 
ألساس  دقيق  تفسري  لهو  وإخالص  صدق  بكل  املجتمعية  للمسئولية 
دورها املحوري يف دعم األنشطة الخريية يف املجتمع املحيل. إننا عىل 
مجرد  ليست  إلينا  بالنسبة  فهي  املجتمعية  املسئولية  مببادىء  يقني 
وسيلة لبناء سمعة حسنة وعالقات وطيدة مع مؤسسات املجتمع، بل 
هي أيضا مساهمة يف أنشطة ومجاالت تتصدر قامئة احتياجات املجتمع 
املسئولية  أن  نعتقد  نحن  قاطبة.  أفراده  واهتامم  باهتاممه  وتحظى 
املجتمعية هي يف الواقع وسيلٌة ملنفعة الرشكة واملجتمع املحيل يف آن 
إطار  يف  املجتمعية  املبادرات  مثل هذه  تبني  فإن  ذلك،  وعىل  واحد، 
املسئولية املجتمعية سوف يعود بالنفع عىل كل األطراف يف املجتمع، 
مبا فيها الرشكة نفسها، حيث ستتمكن وبكل تأكيد من تحقيق نتائج 
يلقي  اجتامعي  ارتقاء  إحداث  وكذلك  املايل،  األداء  صعيد  عىل  طيبة 

بظالله عىل جميع املناحي الحياتية يف املجتمع. 

إن متسكنا مبسئوليتنا األخالقية واالجتامعية تجاه مؤسسات املجتمع البحريني النشطة ملا يزيد 
عن 34 عاما، ودعمنا لألعامل الخريية والرفاه االجتامعي يف بلدنا واسهامنا يف تحسني حياة الناس 
استمر دون كلل، حيث استطعنا أن نرتجم كلامتنا إىل أفعال ملموسة تركناها كبصامت يف ربوع 
اململكة، ونرى أنه من واجبنا ورشف لنا أن نتصدر خدمة مجتمعنا يف غري نطاق ما نقدمه ألفراد 
مجتمعنا من خدمات مالية. ففي عام 2017، عملنا جاهدين من أجل مضاعفة مساهامتنا يف 
مجتمعنا، وواصلنا تركيزنا عىل دعمنا للقطاعات املجتمعية املتنوعة واملشاريع االجتامعية الخرية 
من خالل املبادرات امللموسة آثارها عىل املجتمعِ واالقتصاد والبيئة والتعليم والعمل التطوعي 

والصحة والثقافة.

تطلعاته  لتحقيق  املحيل  املجتمع  مساعدة  يف  وحيويا  فاعال  دورا  البحرين  تسهيالت  تلعب 
وأهدافه، وبناء قاعدة متينة من املسئولية املجتمعية  تفيض  إىل تحقيق الهدف األسمى لتنمية 
تساهم  بالرفاه. حيث  ينعم  ببناء وطن  والتزامها  الجانب  الرشكات يف هذا  ومعالجة مسئولية 
الرشكة يف تحقيق ذلك من خالل الجمع ما بني األنشطة التطوعية واملساعدات املالية واملوازنة 
ما بينها وفقاً الحتياجات كل جهة. فتسهيالت البحرين تؤمن إميانا راسخا بأنه ال ميكن تطوير 
األعامل إال من خالل انخراط كل فرد يف املجتمع يف املسئولية املجتمعية مبا فيها تعزيز التطور 

الوظيفي للموظفني ومتكينهم من تحمل مسئوليات أكرب. 

كام أننا نواصل تعزيز مشاركتنا املسئولة يف تنمية مجتمعنا، ونحن فخورين باستمرار حمالتنا 
ومبادراتنا خالل عام 2017 لدعم عدد من املؤسسات والجمعيات الخريية واملراكز الرسمية غري 
االحتياجات  ن  تؤمِّ والتي  البحرين،  مملكة  االجتامعي يف  الشأن  والنشطة يف  املسجلة  الربحية 
الخاصة للمواطنني البحرينيني ولها باع طويل يف مساعدة أكرب رشيحة ممكنة من األرس املعوزة.

عالوة عىل ذلك، تويل الرشكة العمل التطوعي اهتامما بالغاً وهو األمر الذي جعلنا نقوم للسنة 
تسهيالت  فريق  مبساعدة  املجتمعية"  املسئولية  "خدمة  مبادرتنا  مبواصلة  التوايل  عىل  الرابعة 
املؤسسات  ملختلف  تفقدية  ميدانية  بزيارات  وقمنا  الرشكة  يف  املجتمعية  للمسئولية  البحرين 

* األحتفال بالعيد مع مرىض مجمع السلامنية الطبي

تقرير املسئولية 
املجتمعية
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نحن نواصل تعزيز مشاركتنا املسئولة يف تنمية مجتمعنا باتباع أعىل املعايري األخالقية، ونعتز 
بهذه املشاركات، وبالرغم من هذه األعامل السخية التي قدمناها ونقدمها ملجتمعنا املحيل، إالَّ 
أننا يف تسهيالت البحرين  نسعى دامئا لتقديم املزيد من املساهامت واملشاركات يف األنشطة 

الخريية خدمة لشعبنا ووطننا الحبيب.

فريق  قام  حيث  الرشكة،  قبل  من  املدعومة  الخريية  والجمعيات 
للخدمة  أيام  بتخصيص  املجتمعية  للمسئولية  البحرين  تسهيالت 
التطوعية بهدف االطِّاَلِع عن كَثٍَب عىل أنشطة تلك الجهات والوقوف 
عىل احتياجاتها الرضورية. كام ال يفوتنا التأكيد عىل تلقينا العديد من 
الدعم، حيث قمنا بدراسة كل حالة عىل حده بكل مسئولية  طلبات 

وموضوعية ونزاهة.

من   ،2017 عام  يف  أوجها  للمجتمع  دعمنا  يف  مساهامتنا  بلغت  لقد 
خالل املساهمة يف إعادة بناء وترميم قاعة املدافن يف متحف البحرين 
الوطني وتجديد مرافقها التاريخية واألثرية، ومواصلة متويل األنشطة 
الثقافية ملركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، 
التدريب والتطوير  إدارة  الذكية إىل  اللوحية  وتوفري عدد من األجهزة 
عند  الطبية  الجامعات  خريجي  قبل  من  الستخدامها  الصحة،  بوزارة 
تقدميهم المتحاناتهم االعتيادية والنهائية أو كجزء من  برامج التعليم 
التوسعة  افتتاح  أيضا  العام  هذا  شهد  كام  املهني.  والتطوير  املستمر 
بناؤها  تم  الذي  الوالدين  لرعاية  يوكو  دار  من  الثاين  للدور  الجديدة 
اإلدارة وعدد من  أعضاء مجلس  الحد، حيث ترشف  حديثا يف مدينة 
الضيوف بحضور حفل افتتاحها الرسمي. كام ويطيب لنا إعالمكم عن 
استكامل األعامل اإلنشائية لتوسعة مبنى مركز البحرين للحراك الدويل 
يف مدينة عيىس، والتي من املقرر افتتاحها قريبا بحضور مجلس اإلدارة. 
ونحن عىل ثقة تامة بأن هذين املرفقني الجديدين سيلبيان احتياجات 
كبار السن واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة من فئة املعاقني جسدياً.

* تعليم األطفال يف مركز الحد لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
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رشكة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. هي رشكة مساهمة بحرينية 
سجلت سابقا يف السجل التجاري يف 29 أغسطس 1983 كرشكة مساهمة 
بحرينية مقفلة. يف شهر أبريل 1993سجلت كرشكة مساهمة عامة بعد 

االكتتاب العام يف أسهمها.

متتلك الرشكة بالكامل الرشكة الوطنية للسيارات ذ.م.م. والتي تأسست يف مارس 1988، ورشكة 
التسهيالت لخدمات التأمني ذ.م.م. التي تأسست يف 1997، ورشكة التسهيالت للخدمات العقارية 
ش.ش.و. والتي تأسست يف مايو 2002. يف ديسمرب عام 2013 توسعت املجموعة جغرافيا وأسست 
الحرصي  املوزع  لتكون  العراق،   - أربيل – كردستان  ذ.م.م. يف  العامة  للتجارة  التسهيالت  رشكة 
لسيارات هوندا يف كردستان العراق. قامت الرشكة بتأسيس رشكة التسهيالت للسيارات ش.ش.و. 

يف مارس 2015 ورشكة التسهيالت لتأجري السيارات ذ.م.م. يف ابريل 2017 اململوكتان لها بالكامل.
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
الرأي 

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لرشكة البحرين للتسهيالت 
التابعة لها )"املجموعة"( والتي تتكون  التجارية )ش.م.ب( والرشكات 
الربح  وبيان   ،2017 ديسمرب   31 يف  كام  املوحد  املايل  املركز  بيان  من 
التغريات  وبيان  املوحد،  الشامل  الدخل  وبيان  املوحد،  الخسارة  أو 
للسنة  املوحد  النقدية  التدفقات  وبيان  املوحد،  امللكية  حقوق  يف 
املنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات 

املحاسبية الهامة واملعلومات اإليضاحية األخرى.

من  عادلة،  بصـورة  تظهر  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  أن  برأينا، 
جميع الجوانب الجوهرية، املـركز املايل املوحد للمجموعة كام يف 31 
ديسمرب 2017، وأداءها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة 
التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايري  وفقا  وذلك  التاريخ،  بذلك  املنتهية 

املالية.

أساس الرأي
لقد تم تدقيقنا وفقاً ملعايري التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا وفق هذه 
املعايري مرشوحة مبزيد من التفصيل يف قسم "مسئوليات املدققني عن 
تدقيق البيانات املالية املوحدة " من تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن 
املهنيني  للمحاسبني  األخالقي  السلوك  قواعد  ملدونة  وفقاً  املجموعة 
وقد  للمحاسبني،  الدولية  األخالقي  السلوك  معايري  ملجلس  التابعة 
إننا  املذكورة.  للمدونة  طبقاً  األخرى  األخالقية  مسئولياتنا  استوفينا 
نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالمئة لتوفري أساس 

للرأي الذي توصلنا إليه.

تقرير مدققي الحسابات املستقلني
إىل حرضات السـادة املسـاهمني

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب( | مملكة البحرين

أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعترب، وفق تقديرنا املهني، األكرث أهمية يف تدقيقنا 
املنتهية يف 31 ديسمرب 2017. تم اعتبار هذه األمور يف سياق  املالية املوحدة للسنة  للبيانات 
تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل، ويف صياغة رأينا املهني بشأنها، ونحن ال ُنبدي رأياً منفصاًل 

بشأن هذه األمور. 

انخفاض قيمة القروض والسلفيات 
إيضاح رقم  القيمة يف  )6(، وانخفاض  إيضاح رقم  التقديرات واإلجتهادات يف  استخدام  )راجع 

3)هـ(، وإيضاح رقم )4( حول اإلفصاح مخاطر االئتامن يف البيانات املالية املوحدة(.
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رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(



كيف تم تناول هذا األمر يف التدقيق

قمنا بتحديد وفحص نظم الرقابة الداخلية الرئيسية وركزنا عىل التايل:
أعامر املستحقات املتأخرة من قروض املجموعة؛	 
تحديد مؤرشات انخفاض القيمة؛	 
وعمليات املراجعة واالعتامد من قبل املجموعة ملخرجات مناذج احتساب انخفاض قيمة 	 

القروض.

مخصص انخفاض القيمة املحدد:

إجراءاتنا الخاصة مبخصص انخفاض القيمة املحدد تضمنت التايل:

فهم وتقييم املؤرشات الرئيسية التي تستخدمهها املجموعة لتحديد عالمات انخفاض قيمة 	 
محفظة القروض والسلفيات؛ 

عىل 	  والرتكيز  املحدد،  القيمة  انخفاض  لتقييم  التي خضعت  القروض  من  عينة  وإختبار 
وتحديد فحص  املوحدة،  املالية  البيانات  أهمية عىل  األكرث  املحتمل  األثر  ذات  القروض 
التي ميكن  الضامنات  قيمة  املتوقعة، مبا يف ذلك  املستقبلية  النقدية  التدفقات  فرضيات 

تحقيقها.

مخصص انخفاض القيمة الجمعي:
إجراءاتنا املتعلقة باحتساب مخصص انخفاض القيمة بشكل جمعي ملحفظة القروض تضمنت 

التايل:

فهم وتقييم مالمئة منوذج احتساب املخصص الجمعي ملحفظة املجموعة؛	 

فحص املعلومات التي تم الحصول عليها من األنظمة ذات العالقة والتي استخدمت يف 	 
النموذج؛

فحص األعامر والتصنيف لعينة من القروض؛	 

ما 	  بتقييم  قمنا  سابقة،  تاريخية  معلومات  عىل  مبنية  النامذج  افرتاضات  تكون  عندما 
املحتسبة سابقاً. وقمنا  القروض  تتفق مع معدالت خسائر  النامذج  كانت مخرجات  إذا 
باختبار مالمئة التعديالت التي قامت بها اإلدارة لتعكس أوضاع السوق الحالية، إعتامداً 
عىل معرفتنا الخاصة، واملعلومات املتوفرة لدينا عن أوضاع السوق واألوضاع االقتصادية.  

وقمنا بتقييم مالمئة إفصاحات املجموعة الخاصة بانخفاض قيمة القروض والسلفيات، بالرجوع 
ملتطلبات املعايري املحاسبية ذات العالقة
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الوصف

لقد ركزنا عىل هذا األمر بسبب:
أهمية القروض والسلفيات )متثل 79% من مجموع املوجودات( 	 

املالية  البيانات  عىل  جوهري  أثر  ذات  هامة  تقديرات  ووجود 
املوحدة؛

يتعلق 	  فيام  وجوهرية  معقدة  قرارات  باتخاذ  املجموعة  تقوم 
بتوقيت احتساب انخفاض القيمة، وتقدير مبلغ االنخفاض.



الوصف

لقد ركزنا عىل هذا األمر بسبب:
أهمية املخزون ووجود أنواع مختلفة من املركبات وقطع الغيار؛	 

قيمة 	  انخفاض  مخصص  لتحديد  هامة  تقديرات  إلجراء  اإلدارة  واحتياج 
املخزون املمكن تحقيقها.

الوصف

لقد ركزنا عىل هذا األمر بسبب:
أهمية مبالغ الذمم التجارية املدينة املستحقة للمجموعة من عمالئها؛ 	 

القابل 	  املبلغ  للقيام بتقديرات جوهرية لتحديد واحتساب  واحتياج اإلدارة 
لالسرتداد ومخصص انخفاض القيمة.

كيف تم تناول هذا األمر يف التدقيق

إجراءاتنا تضمنت التايل:
فحص تصميم وفعالية الحوكمة عىل عملية تحديد املركبات واملواد بطيئة 	 

الحركة؛

فحص أعامر مخزون السيارات وقطع الغيار عىل أساس العينات؛	 

بالقيمة 	  البيع  أسعار  ومقارنة  املالية  السنة  نهاية  بعد  املبيعات  فحص 
املحتسبة للمخزون؛

إختبار فرضيات املجموعة للوصول للقيمة القابلة للتحقيق عن طريق تقييم 	 
املعلومات التاريخية ومعلومات السوق املتاحة؛ 

املخزون، 	  قيمة  بانخفاض  الخاصة  املجموعة  إفصاحات  مالمئة  وتقييم 
بالرجوع ملتطلبات املعايري املحاسبية ذات العالقة.

كيف تم تناول هذا األمر يف التدقيق

إجراءاتنا تضمنت التايل:
الديون 	  وتحديد  التحصيل،  عملية  عىل  الحوكمة  وفعالية  تصميم  فحص 

املشكوك يف تحصيلها؛

فحص أعامر الذمم املدينة عىل أساس العينات؛	 

املالية 	  البيانات  عىل  املحتمل  الجوهري  األثر  ذات  الحسابات  عىل  الرتكيز 
كشوف  وتسوية  العمالء،  مصادقات  عىل  للحصول  والسعي  املوحدة، 

الحسابات، وفحص املبالغ املستلمة بعد نهاية السنة؛  

إختبار فرضيات املجموعة حول التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة، مع 	 
األخذ باالعتبار اتجاهات تحصيل النقد يف السابق ومعلومات السوق املتاحة؛

  
يف 	  القيمة  انخفاض  مبخصص  الخاصة  املجموعة  إفصاحات  مالمئة  وتقييم 

البيانات املالية املوحدة.

تقرير مدققي الحسابات املستقلني
إىل حرضات السـادة املسـاهمني )يتبع(

٤٤

مخصص انخفاض قيمة املخزون )راجع إيضاح رقم 10 يف البيانات املالية املوحدة(

انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة )راجع إيضاح رقم ٩ يف البيانات املالية املوحدة(

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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املعلومات األخرى
املعلومات  تتضمن  األخرى.  املعلومات  عن  مسئول  اإلدارة  مجلس 
األخرى املعلومات الواردة يف التقرير السنوي، ولكنها ال تشمل البيانات 
املالية املوحدة وتقريرنا حولها. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير عىل 
تقرير رئيس مجلس اإلدارة والذي ميثل جزءاً من التقرير السنوي، ومن 
املتوقع توفري األقسام املتبقية من التقرير السنوي لنا بعد ذلك التاريخ.  

إن رأينا حول البيانات املالية املوحدة ال يغطي املعلومات األخرى، وإننا 
ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد يف هذا الشأن.

يف  مسئوليتنا  تكمن  املوحدة،  املالية  للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  وفيام 
قراءة املعلومات األخرى املحددة أعاله، وعند القيام بذلك نأخذ بعني 
االعتبار ما إذا كانت املعلومات األخرى تحوي تضارب مهم مع البيانات 
أعامل  خالل  من  عليها  حصلنا  التي  معرفتنا  مع  أو  املوحدة،  املالية 

التدقيق، أو يبدو أنها تحتوي عىل معلومات جوهرية خاطئة. 

وإذا ما استنتجنا، بناًء عىل العمل الذي قمنا به عىل املعلومات األخرى 
التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أنها تحتوي عىل معلومات 
جوهرية خاطئة، فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك. ومل نالحظ ما 

يتوجب اإلفصاح عنه يف هذا الشأن. 

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة 
إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها 
للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، وعن نظام  بشكل عادل وفقاً 
الرقابة الداخيل الذي يراه مجلس اإلدارة رضورياً إلعداد البيانات املالية 
املوحدة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواء 

كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

وعند إعداد البيانات املالية املوحدة؛ مجلس اإلدارة مسئول عن تقييم 
كان  كلام  واإلفصاح،  مستمرة،  كمنشأة  العمل  عىل  املجموعة  قدرة 
املتعلقة بفرضية االستمرارية، واستخدامها كأساس  مناسباً، عن األمور 
محاسبي، إال إذا كان مجلس اإلدارة ينوي تصفية املجموعة أو إيقاف 

أعاملها، أو ليس لديه بديل واقعي إال القيام بذلك.

مسئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة   
تتلخص أهدافنا يف الحصول عىل تأكيد معقول من خلو البيانات املالية املوحدة ككل من أية 
معلومات جوهرية خاطئة، سواًء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير املدققني الذي 
التدقيق  بأن  التأكيد، ولكنه ليس ضامناً  املعقول مستوى عال من  التأكيد  يتضمن رأينا. يعترب 
الذي يتم وفقاً ملعايري التدقيق الدولية سيكشف دامئاً عن املعلومات الجوهرية الخاطئة عند 
وجودها.  ميكن أن تنجم املعلومات الخاطئة من االحتيال أو الخطأ، وتعترب جوهرية إذا كان من 
املتوقع أن تؤثر، بصورة فردية أو مجتمعة، عىل القرارات االقتصادية املأخوذة اعتامداً عىل هذه 

البيانات املالية املوحدة.   

كجزء من أعامل التدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية، إننا منارس التقديرات املهنية، ونحافظ 
عىل منهج الشك املهني يف جميع مراحل التدقيق. كام نقوم باآليت:

املوحدة، سواء 	  املالية  البيانات  الخاطئة يف  الجوهرية  املعلومات  وتقييم مخاطر  تحديد 
التي تستجيب  التدقيق  ناتجة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم والقيام بإجراءات  كانت 
لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفري أساساً لرأينا. إن مخاطر 
اكتشاف  عدم  من  أعىل  االحتيال  عن  ناتجة  خاطئة  جوهرية  معلومات  اكتشاف  عدم 
التواطؤ، أو  الخطأ، كون االحتيال قد ينطوي عىل  ناتجة عن  معلومات جوهرية خاطئة 

التزوير، أو الحذف املتعمد، أو التحريف، أو تجاوز نظم الرقابة الداخلية.

الحصول عىل فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات 	 
تدقيق مناسبة يف ظل الظروف القامئة، وليس لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية نظم 

الرقابة الداخلية للمجموعة. 
 

املحاسبية 	  التقديرات  ومعقولية  املتبعة،  املحاسبية  السياسات  مالمئة  مدى  تقييم 
واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس اإلدارة.



أ(

ب(

ج(

د(

يك يب ام جي فخرو
رقم ترخيص الرشيك 83
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الوصول إىل استنتاج حول مدى مالمئة استخدام مجلس اإلدارة 	 
األساس املحاسبي لفرضية االستمرارية، واستناداً إىل أدلة التدقيق 
متعلق  كان هناك غموض مهم  إذا  ما  عليها،  الحصول  تم  التي 
قدرة  حول  كبرية  شكوكاً  تثري  أن  ميكن  ظروف  أو  بأحداث 
ملثل هذا  توصلنا  وإذا  كمنشأة مستمرة.  العمل  املجموعة عىل 
إىل  هذا  تقريرنا  يف  االنتباه  لفت  علينا  يتوجب  فإنه  االستنتاج، 
اإلفصاحات ذات العالقة يف البيانات املالية املوحدة، أو إذا كانت 
املهني.  رأينا  تعديل  علينا  يتوجب  كافية،  غري  اإلفصاحات  هذه 
حتى  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  عىل  استنتاجاتنا  تستند 
تاريخ هذا التقرير. ومن املمكن لألحداث أو الظروف املستقبلية 

أن تدفع املجموعة للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات املالية املوحدة، مبا 	 
يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل 

املعامالت واألحداث األساسية بطريقة تحقق عرضاً عادالً. 

الحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيام يتعلق باملعلومات 	 
بغرض  املجموعة  ضمن  التجارية  األنشطة  أو  للرشكات  املالية 
عن  مسئولون  نحن  املوحدة.  املالية  البيانات  حول  الرأي  إبداء 
ومسئولون  املجموعة،  تدقيق  أعامل  وأداء  واإلرشاف  التوجيه 

حرصاً فيام يخص رأينا هذا.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيام يخص، من بني أمور أخرى، نطاق 
التدقيق وتوقيت أعامله املخطط لها، والنقاط املهمة التي برزت أثناء 
التدقيق مبا يف ذلك أوجه القصور الهامة، إن وجدت، يف نظم الرقابة 

الداخلية.

كام نقدم ملجلس اإلدارة بياناً يفيد امتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات 
العالقات واألمور األخرى، إن  باالستقاللية، ونطلعه عىل جميع  الصلة 
استقالليتنا  عىل  تؤثر  قد  بأنها  معقول  بشكل  يعتقد  التي  وجدت، 

واإلجراءات الوقائية ذات الصلة.

األمور  بتحديد  نقوم  اإلدارة،  ملجلس  إبالغها  يتم  التي  األمور  بني  من 
األكرث أهمية يف تدقيق البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية كام يف 
31 ديسمرب 2017، وهي أمور التدقيق الرئيسية. كام أننا نقوم برشح 
هذه األمور يف تقرير املدققني، مامل تحظر القوانني أو األنظمة اإلفصاح 
العلني عن هذه األمور، أو عندما نحدد، يف حاالت نادرة جداً، أنه ال 
ينبغي اإلفصاح عن أمر معني يف تقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك من 

املتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع املصلحة العامة.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية األخرى  
أنظمة مرصف  دليل  من   )5( رقم  واملجلد  البحريني  التجارية  الرشكات  قانون  ملتطلبات  وفقاً 

البحرين املركزي، نفيد مبا ييل:

إن الرشكة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات املالية املوحدة تتفق معها؛

إن املعلومات الواردة يف تقرير رئيس مجلس اإلدارة متفقة مع هذه البيانات املالية املوحدة؛

أنه مل يرد إىل علمنا وقوع أية مخالفات خالل السنة لقانون الرشكات التجارية البحريني، أو 
قانون مرصف البحرين املركزي واملؤسسات املالية أو دليل أنظمة مرصف البحرين املركزي 
)املجلد رقم 5 والفقرات النافذة من املجلد رقم 6 وتوجيهات مرصف البحرين املركزي(، أو 
أنظمة أسواق املال الصادرة عن مرصف البحرين املركزي والقرارات ذات العالقة، أو أنظمة 
وإجراءات بورصة البحرين، أو ملتطلبات عقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة، ميكن أن  

يكون لها أثر سلبي جوهري عىل أعامل الرشكة أو مركزها املايل؛

وقد حصلنا من اإلدارة عىل جميع اإليضاحات واملعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق.

جعفر  هو  املستقلني  للمدققني  التقرير  هذا  عنها  الناتج  التدقيق  مهمة  عن  املسئول  الرشيك 
حسن القبيطي.

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(



املوجودات

النقد وأرصدة لدى البنوك

قروض وسلفيات مقدمة للعمالء

ذمم تجارية مدينة 

املخزون

عقارات استثامرية

عقارات ومعدات

موجودات أخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

سحوبات عىل املكشوف

ذمم تجارية دائنة وأخرى

قروض بنكية ألجل

سندات صادرة

مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

رأس املال

أسهم خزينة

االحتياطي القانوين

االحتياطيات األخرى

األرباح املستبقاة

مجموع حقوق امللكية )صفحة 50 - 51(

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

8

9

10

11

12

13

14

15

15

إيضاح

5,637

294,718

7,111

29,716

6,939

25,343

3,608

373,072

73

17,988

177,703

39,900

235,664

16,335

)599(

33,542

25,112

63,018

137,408

373,072

2,313

270,126

8,642

35,596

7,054

24,424

2,607

350,762

1,073

15,363

170,204

39,829

226,469

16,335

)599(

33,542

22,854

52,161

124,293

350,762

اعتمدت البيانات املالية املوحدة التي تحتوي عىل الصفحات من  47 إىل 84 من قبل مجلس اإلدارة يف 27 فرباير 2018 ووقعها نيابة عن املجلس كل من:

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

رياض يوسف حسن ساتر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

د. عادل حبيل
الرئيس التنفيذي

31 ديسمرب
2017

31 ديسمرب
2016

التقريرالسنوي  2017
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بيان
املركز املايل املوحد
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إيضاح

تشتمل البيانات املالية املوحدة عىل الصفحات من 47 إىل 84.

٤8

16

17

19

18

24

27

34,137

)10,287(

23,850

57,117

)50,745(

6,372

10,613

1,151

751

42,737

)7,646(

)10,966(

)4,394(

983

20,714

129 فلس

50 فلس

30,020

)8,162(

21,858

60,900

)54,172(

6,728

8,501

2,599

710

40,396

)7,385(

)10,027(

)4,027(

953

19,910

124 فلس

50 فلس

20172016

بيان
الربح أو الخسارة املوحد

عن السنة املنتهية  يف 31  ديسمرب 2017 | بآالف الدنانري البحرينية

فوائد مكتسبة

فوائد مدفوعة

صايف الفوائد املكتسبة

مبيعات املركبات  

تكلفة املبيعات

اجاميل ربح مبيعات املركبات

رسوم وعموالت مكتسبة

أرباح من بيع مخزون األرايض

دخل اإليجار والتثمني

مجموع اإليرادات التشغيلية

رواتب ومرصوفات متعلقة بها

مرصوفات تشغيلية أخرى

مخصص انخفاض قيمة القروض املمنوحة

والذمم املدينة، صايف االسرتدادات

إيرادات أخرى 

أرباح السنة

العائد األسايس واملخفض عىل السهم بقيمة 100 فلس

أرباح أسهم نقدية مقرتحة لكل سهم بقيمة 100 فلس

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

رياض يوسف حسن ساتر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

د. عادل حبيل
الرئيس التنفيذي

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(



تشتمل البيانات املالية املوحدة عىل الصفحات من 47 إىل 84.

أرباح السنة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي ميكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة 

صايف التغريات يف احتياطي تحوط التدفقات النقدية

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

مجموع الدخل الشامل للسنة

التقريرالسنوي  2017
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بيان الدخل
الشامل املوحد
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20,714

869

869

21,583

19,910

537

537

20,447

20172016



124.293

-

-

124.293

20.714

869

21.583

)8.057(

)8.057(

)411(

137.408

2017

كام يف 1 يناير 2017  

تخصيصات 2016 

)مبوافقة املساهمني(:

- تربعات معلنة لسنة 2016

- املحول لالحتياطي العام لسنة 2016

الرصيد بعد

تخصيصات 2016

الدخل الشامل للسنة

ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

- صايف التغريات يف احتياطي تحوط التدفقات 

النقدية

 مجموع الدخل الشامل للسنة 

املعامالت مع املساهمني املحتسبة يف حقوق 

امللكية

أرباح أسهم معلنة لسنة 2016 

مجموع التوزيعات للمساهمني

تربعات مدفوعة 

كام يف 31 ديسمرب  2017

 

 16.335

-

-

 16.335

-

 

 

 -

 -

 -

 -

-

 16.335

 

)599(

-

-

)599(

-

 

 

 -

 -

 -

 -

-

)599(

 

33.542

-

-

33.542

-

 

 

 -

 -

 -

 -

-

33.542

 

313

-

-

313

-

 

 

869

869

 -

 -

-

1.182

 

791

300

-

1.091

-

 

 

-

-

-

 -

)411(

680

 

21.750

-

1.500

23.250

-

 

 

-

-

 -

 -

-

23.250

 

52.161

)300(

)1.500(

50.361

20.714

 

 

-

20.714

)8.057(

)8.057(

-

63.018

* يحتوي عىل عالوة إصدار أسهم بقيمة 25.292 دينار بحريني.

أسهمرأس املال
خزينة

احتياطي

قانوين*
احتياطي
التربعات

احتياطي
عام

أرباح
مستبقاة

احتياطي
تحوط

التدفقات
النقدية

مجموع
حقوق
امللكية

االحتياطيات واألرباح املستبقاةرأس املال

بيان التغريات
يف حقوق امللكية املوحد

عن السنة املنتهية  يف 31  ديسمرب 2017 | بآالف الدنانري البحرينية
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111.420

-

-

111.420

19.910

537

20.447

)7.251(

)7.251(

)323(

124.293

2016

كام يف 1 يناير 2016  

تخصيصات 2015 

)مبوافقة املساهمني(:

- تربعات معلنة لسنة 2015

- املحول لالحتياطي العام لسنة 2015

الرصيد بعد

تخصيصات 2015

الدخل الشامل للسنة

ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

- صايف التغريات يف احتياطي تحوط التدفقات 

النقدية

 مجموع الدخل الشامل للسنة 

املعامالت مع املساهمني املحتسبة يف حقوق 

امللكية

أرباح أسهم معلنة لسنة 2015 

مجموع التوزيعات للمساهمني

تربعات مدفوعة 

كام يف 31 ديسمرب  2016

 

 16.335

-

-

 16.335

-

 

 

 -

 -

 -

 -

-

 16.335

 

)599(

-

-

)599(

-

 

 

 -

 -

 -

 -

-

)599(

 

33.542

-

-

33.542

-

 

 

 -

 -

 -

 -

-

33.542

 

)224(

-

-

)224(

-

 

 

537

537

 -

 -

-

313

 

814

300

-

1.114

-

 

 

-

-

-

 -

)323(

791

 

20.250

-

1.500

21.750

-

 

 

-

-

 -

 -

-

21.750

 

41.302

)300(

)1.500(

39.502

19.910

 

 

-

19.910

)7.251(

)7.251(

-

52.161

* يحتوي عىل عالوة إصدار أسهم بقيمة 25.292 دينار بحريني.

أسهمرأس املال
خزينة

احتياطي

قانوين*
احتياطي
التربعات

احتياطي
عام

أرباح
مستبقاة

احتياطي
تحوط

التدفقات
النقدية

مجموع
حقوق
امللكية

االحتياطيات واألرباح املستبقاةرأس املال

بيان التغريات
يف حقوق امللكية املوحد
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التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخرى

املستلم من بيع املركبات
عموالت تأمني مستلمة

املحصل من بيع مخزون األرايض
ايجارات مستلمة

قروض وسلفيات ممنوحة للعمالء
مدفوعات ملوردي املركبات  

مدفوعات عىل أراٍض محتفظ بها كمخزون
مدفوعات املرصوفات التشغيلية
مكافأة مجلس اإلدارة املدفوعة

فوائد مدفوعة

صايف التدفقات النقدية الناتجة من / )املستخدمة يف( من أنشطة العمليات

التدفقات النقدية ألنشطة االستثامر
مرصوفات رأساملية لرشاء عقارات ومعدات

االضافة عىل / رشاء عقارات استثامرية
مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات

مبالغ مستلمة من بيع عقارات استثامرية

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثامر

التدفقات النقدية ألنشطة التمويل
قروض ألجل مستلمة
قروض ألجل مدفوعة
أرباح أسهم مدفوعة

تربعات مدفوعة

صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف( / الناتجة من أنشطة التمويل

صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

النقد وما يف حكمه يف 31 ديسمرب

يتكون النقد وما يف حكمه من :
النقد وأرصدة لدى البنوك

ناقصا:
النقد املقيد

سحوبات عىل املكشوف

273.903
59.573
1.248
6.162

750
)259.167(
)41.325(
)4.931(

)17.057(
)393(

)10.998(

7,765

)3.483(
)226(

829
-

)2.880(

79.486
)71.527(
)7.994(

)411(

)446(

4,439
917

5,356

5.637

)208(
)73(

5,356

230.566
60.878
1.325
9.122

697
)237.066(
)58.320(
)10.500(
)13.881(

)350(
)8.711(

)26.240(

)5.899(
)1.446(

 769
822

)5.754(

93.471
)52.829(
)7.250(

)323(

33.069

   1.075
)158(

917

2.313

)323(
)1.073(

917

20172016
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بيان التدفقات
النقدية املوحد
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رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(



1. التأسيس والنشاط  

2. أسس إعداد البيانات

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب( )"الرشكة"( هي رشكة مساهمة عامة مسجلة يف مملكة البحرين. تقوم الرشكة مبنح قروض قصرية 
ومتوسطة وطويلة األجل واصدار بطاقات ائتامنية. وقد حصلت الرشكة بتاريخ 26 يونيو 2005 عىل ترخيص من قبل مرصف البحرين املركزي 
للعمل كمؤسسة مالية وخاضعة إلرشافه. تشتمل البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017 عىل البيانات املالية للرشكة، الرشكات 

التابعة لها والفروع )ويشار إليها مجتمعة بـ "املجموعة"(.

البيانات املالية املوحدة للمجموعة تشمل البيانات املالية للرشكة والرشكات التابعة اململوكة بالكامل كام هو مبني ادناه:

أ( بيان االلتزام
أعدت البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وطبقا ألحكام قانون الرشكات التجارية البحريني لعام 2001.

ب( أسس القياس 
أعدت البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقاً لقاعدة التكلفة التاريخية ما عدا األدوات املالية املشتقة التي تقدر بالقيمة العادلة. 

ج( العملة املستعملة يف انجاز املعامالت وإعداد البيانات املالية 
يتم عرض البيانات املالية املوحدة بالدينار البحريني وهي العملة املستعملة يف املجموعة. تم التقريب إىل "األلف" ماعدا الحاالت املشار إليها.

الرشكة الوطنية للسيارات )ذ.م.م(

رشكة التسهيالت للخدمات العقارية )ش.ش.و(

رشكة التسهيالت لخدمات التأمني )ذ.م.م(

رشكة التسهيالت للتجارة العامة )ذ.م.م(

رشكة التسهيالت للسيارات )ش.ش.و(

                      

رشكة التسهيالت لتأجري السيارات )ذ.م.م(

البحرين

البحرين

البحرين

كردستان، العراق

البحرين

البحرين

%100

%100

%100

%100

%100

%100

وكيل حرصي لجرنال موتورز )جي ام يس وشفروليه 

)الشق  ماك  وشاحنات  هوندا  وسيارات  وكادلك( 

العسكري( يف مملكة البحرين.

خدمات عقارية.

خدمات لوساطة التأمني.

)تأسست  العراق  وكيل حرصي لسيارات هوندا يف 

من قبل الرشكة الوطنية للسيارات(.

وكيل حرصي لسيارات جي اي يس.

خدمات تأجري السيارات.

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيساسم الرشكة التابعة نسبة متلك

املجموعة
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2. أسس إعداد البيانات )يتبع(

د( املعايري والتعديالت والتفسريات الجديدة السارية املفعول ابتداء من 1 يناير 2017
التعديالت والتفسريات التالية أصبحت سارية املفعول يف 1 يناير 2017 ذات عالقة بأنشطة املجموعة:

1( مبادرة اإلفصاح )تعديالت معيار املحاسبة الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )7((
تتطلب التعديالت اإلفصاحات التي متّكن مستخدمي البيانات املالية املوحدة من تقييم التغيريات يف املطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية، مبا 

يف ذلك التغيريات الناتجة من التدفقات النقدية والتغريات غري النقدية.

التعديالت سارية املفعول بأثر مستقبيل للفرتات املالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2017.
تم تضمني متطلبات اإلفصاح الجديدة يف البيانات املالية املوحدة يف إيضاح رقم 26، حيث قامت املجموعة بعرض تسوية بني الرصيد االفتتاحي 

والرصيد الختامي للمطلوبات مع التغريات الناتجة من األنشطة التمويلية.

2( التعديالت السنوية عىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية دورة 2012-2014 – معايري متعددة
التعديالت السنوية عىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية للسنوات لدورة 2014-2016 تشمل عدد من التعديالت ملختلف املعايري الدولية 
تطبيق  سيتم  الحالة  ويف هذه  حالة(،  لكل  الخاص  االنتقايل  املتطلب  مع  إىل جنب  )جنباً  املبكر  بالتطبيق  السامح  مع  املالية.  التقارير  إلعداد 

التعديالت الالحقة للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية األخرى.

هـ( املعايري الجديدة والتعديالت والتفسريات الصادرة التي مل يتم تطبيقها بعد 
يوجد العديد من املعايري الجديدة والتعديالت عىل املعايري والتفسريات السارية املفعول للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2018، مع 
السامح بالتطبيق املبكر. مع ذلك، مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر ألي من املعايري الجديدة أو املعدلة التالية يف إعداد البيانات املالية املوحدة.

يتوقع أن يكون لتطبيق املعايري التالية أثراً جوهرياً عىل البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف فرتة التطبيق املبديئ.   

1( املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( – األدوات املالية
قام مجلس معايري املحاسبة الدويل يف يوليو 2014 بإصدار النسخة النهائية من املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( - األدوات املالية.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( ساري املفعول للفرتات املالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2018، مع السامح بالتطبيق املبكر. سوف 
تقوم املجموعة بتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( من 1 يناير 2018.

ستقوم املجموعة بتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( يف 1 يناير 2018، ولن تقوم بتعديل فرتات املقارنة. املعيار الدويل إلعداد 
التقارير املالية رقم )9( سيحل محل معيار املحاسبة الدويل رقم )39( األدوات املالية: االحتساب والقياس، ويقدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس 
املوجودات واملطلوبات املالية، ومنوذج جديد مبني عىل الخسائر االئتامنية املتوقعة الحتساب مخصصات خسائر القروض، ويقدم محاسبة تحوط 

مبّسطة من خالل ربط محاسبة التحوط بصورة أكرب مع منهجية الرشكة إلدارة املخاطر. 

5٤

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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)أ.1( التصنيف والقياس
املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( يشمل أسلوباً جديداً لتصنيف وقياس املوجودات املالية والذي يعكس منوذج العمل الذي يتم فيه 
لتصنيف  فئات رئيسية  املالية رقم )9( يحتوي عىل ثالث  التقارير  الدويل إلعداد  املعيار  النقدية.  التدفقات  املالية، وخصائص  املوجودات  إدارة 
املوجودات املالية: )أ( املقاسة بالتكلفة املطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9(، ال يتم تقسيم األدوات املشتقة املتضمنة يف العقود، وذلك حني يكون املضيف أصاًل مالياً. 

بدالً من ذلك، فإن األداة املالية الهجينة ككل يتم تقييمها للتصنيف.

بناء عىل تقييم املجموعة، فإن متطلبات التصنيف الجديدة للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( يتوقع أن ال يكون لها أثراً جوهرياً عىل 
املعالجة املحاسبية للقروض، واالستثامرات يف أدوات الدين، واالستثامرات يف أسهم حقوق امللكية.

)أ.2( الخسائر االئتامنية املتوقعة
املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( يستبدل منوذج "الخسائر املتكبدة" يف معيار املحاسبة الدويل رقم )39( بنموذج "الخسائر االئتامنية 
املتوقعة" يف املستقبل. منوذج انخفاض القيمة الجديد سيكون واجب التطبيق عىل املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة أو املصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ما عدا االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية. كام يتطلب عدد من االحكام الجوهرية عند تطبيق املتطلبات 

املحاسبية لقياس الخسائر االئتامنية املتوقعة، مثل:

تحديد معايري الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن؛	 
اختيار النامذج والفرضيات املناسبة لقياس الخسائر االئتامنية املتوقعة؛	 
إعداد مجموعات من املوجودات املالية املتشابهة لغرض قياس الخسائر االئتامنية املتوقعة؛	 
تعيني عدد السيناريوهات املستقبلية واملوازين ذات العالقة لكل نوع من املنتجات/األسواق والخسائر االئتامنية املتوقعة املصاحبة.	 

)أ.3( املطلوبات املالية 
تم تحويل معظم متطلبات تصنيف وقياس املطلوبات املالية يف معيار املحاسبة الدويل رقم )39( بدون تغيريها إىل املعيار الدويل إلعداد التقارير 
املالية رقم )9(. التغيري األسايس هو أنه سيكون مطلوباً من الرشكة عرض آثار التغيريات عىل مخاطر االئتامن ملطلوباتها املالية املصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة يف الدخل الشامل اآلخر.
ال يتوقع أن يكون هناك تغيريات جوهرية للمطلوبات املالية، عدا التغيريات يف القيمة العادلة للمطلوبات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة، واملنسوبة للتغريات يف مخاطر ائتامن لألداة، والتي سيتم عرضها يف الدخل الشامل اآلخر.

)أ.4( محاسبة التحوط     
 متطلبات محاسبة التحوط الخاصة باملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( مصممة لربط محاسبة التحوط بصورة أكرب مع منهجية الرشكة 
إلدارة املخاطر؛ والسامح بتشكيلة أكرب من أدوات التحوط؛ وإلغاء أو تبسيط بعض املتطلبات املبنية عىل القواعد يف معيار املحاسبة الدويل رقم 

)39(. تم االحتفاظ بعنارص محاسبة التحوط التالية: القيمة العادلة، والتدفقات النقدية، وصايف تحوطات االستثامر.
عند التطبيق املبديئ للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9(، متلك املجموعة خيار االستمرار بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة يف 

معيار املحاسبة الدويل رقم )39(، بدال من متطلبات املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9(

الرصيد الختامي وفقاُ ملعيار املحاسبة الدويل رقم )39( )31 ديسمرب 2017(
األثر من احتساب الخسائر االئتامنية املتوقعة )ب(:

الخسائر االئتامنية املتوقعة وفقاً للمعيار الدويل إلعداد التقارير  املالية رقم )9(
للمبالغ املستحقة من البنوك واستثامرات أدوات  الدين بالتكلفة املطفأة

الخسائر االئتامنية املتوقعة وفقاً للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9(
للقروض والسلفيات بالتكلفة املطفأة مبا يف ذلك التزامات القروض والضامنات املالية

الخسائر االئتامنية املتوقعة وفقاً للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9(
الستثامرات أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الرصيد االفتتاحي املعدل املقدر وفقاً للمعيار الدويل إلعداد
التقارير املالية رقم )9( بتاريخ التطبيق املبديئ يف 1 يناير2018
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األرباح املستبقاة

63,018

-

)5,571(

-

57,447

قامت املجموعة بتقييم األثر املتوقع من التطبيق املبديئ للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( كام يف 1 يناير 2018 عىل بياناتها املالية 
املوحدة كام ييل:
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)أ.5( اإلفصاح   
كام يقدم املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( متطلبات إفصاح موسعة، وتغيريات يف العرض، ويتوقع أن تؤدي لتغيري طبيعة ومستوى 

إفصاحات املجموعة بخصوص أدواتها املالية، وبالذات يف سنة تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( عىل وجه الخصوص. 

التقييم أعاله هو تقييم مبديئ، حيث أنه مل يتم االنتهاء من جميع األعامل االنتقالية. األثر الفعيل لتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 
)9( بتاريخ 1 يناير 2018 قد يتغري لألسباب التالية:

 تقوم املجموعة بتعديل واالنتهاء من مناذجها الحتساب الخسائر االئتامنية املتوقعة.	 
 السياسات املحاسبية والفرضيات والتقديرات واألحكام وتقنيات التقييم املستخدمة الجديدة خاضعة للتغيري، إىل ان تقوم املجموعة بعرض 	 

بياناتها املالية األوىل والتي تشمل التاريخ املبديئ للتطبيق.

2( املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )15( – إيراد العقود مع العمالء
يؤسس املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )15( إطاراً شاماًل لتحديد طبيعة، وكمية وتوقيت احتساب اإليرادات. ويحل محل اإلرشادات 
احتساب اإليرادات الحالية، مبا يف ذلك معيار املحاسبة الدويل رقم )18( - اإليرادات، ومعيار املحاسبة الدويل رقم )11( - عقود اإلنشاء، وتفسري 

لجنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم )13( – برامج والء العمالء.
املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )15( ساري املفعول للفرتات املالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2018، مع السامح بالتطبيق املبكر. 

بناًء عىل تقييم اإلدارة، لن يكون هناك أي أثر جوهري عىل البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

3( املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( - اإليجارات   
يقدم املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( للمستأجرين منوذج واحد ملعالجة اإليجارات بامليزانية العمومية. يحتسب املستأجر حق 
اعفاءات  هناك  اإليجارات.  دفعات  بسداد  التزامه  متثل  التي  اإليجار  ومطلوبات  املعني،  باألصل  لالنتفاع  ميثل حقه  والذي  األصل  من  االنتفاع 
اختيارية لعقود االيجار قصرية األجل واإليجار ذو القيمة املنخفضة. تبقى املعالجة املحاسبية للمؤجر مامثلة للمعيار الحايل، أي يستمر املؤجر 

بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو متويلية.

يستبدل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( توجيهات اإليجارات الحالية والتي تشمل عىل ذلك معيار املحاسبة الدويل رقم )17( – 
اإليجارات، وتفسري لجنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم )4( – تحديد ما إذا كانت الرتتيبات تحتوي عىل صيغة إيجار، وتفسري لجنة 
التفسريات القامئة رقم )15( - اإليجارات التشغيلية – الحوافز، وتفسري لجنة التفسريات الدامئة رقم  )27( – تقييم جوهر املعامالت التي تتضمن 

الصفة القانونية لعقود اإليجار. 

املعيار ساري املفعول للفرتات املالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2019. التطبيق املبكر مسموح للرشكات التي ستطبق املعيار الدويل إلعداد 
التقارير املالية رقم )15( - إيراد العقود مع العمالء كام يف أو قبل تاريخ التطبيق املبديئ للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16(.

بدأت املجموعة تقيياًم مبدئياً لألثر املحتمل عىل بياناتها املالية املوحدة. مل تقرر املجموعة بعد ما إذا كانت ستستخدم اإلعفاءات االختيارية.

ز( التطبيق املبكر للمعايري 
مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر للمعايري الجديدة أو املعدلة يف 2017. 

ع( استخدام التقديرات واالجتهادات
يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة أن تضع اإلدارة بعض التقديرات والتوقعات والفرضيات التي تؤثر عىل تطبيق السياسات املحاسبية وعىل 

مبالغ املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملرصوفات املبينة. النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
 يتم مراجعة التقديرات والفرضيات بشكل مستمر. حيث يتم احتساب التقديرات املراجعة يف فرتة مراجعة التقديرات أو أي فرتات مستقبلية 
متأثرة. املعلومات املتعلقة بالتقديرات املهمة وغري املؤكدة واالجتهادات املدرجة يف تطبيق السياسات املحاسبية عىل املبالغ املحتسبة يف البيانات 

املالية املوحدة مبينة يف ايضاح رقم 6.

2. أسس إعداد البيانات )يتبع(

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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تم تطبيق السياسات املحاسبية التالية من قبل املجموعة بنحو ثابت لكل الفرتات املعروضة يف هذه البيانات املالية املوحدة وعىل مستوى كل 
الرشكات يف املجموعة.

أ( أسس توحيد البيانات
1( الرشكات التابعة

الرشكات التابعة هي مؤسسات خاضعة لسيطرة املجموعة. توجد السيطرة عندما يكون للمجموعة سلطة بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف إدارة 
السياسات املالية والتشغيلية ملؤسسة من أجل الحصول عىل منافع من أنشطتها. يتم توحيد البيانات املالية للرشكات التابعة من تاريخ الحصول 

عىل السيطرة ويتم التوقف عن التوحيد عند فقدان السيطرة.

2( فقد السيطرة 
عندما تفقد املجموعة السيطرة عىل رشكة تابعة، فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الرشكة التابعة، وأية حصص غري مسيطرة  ذات الصلة وغريها 
من عنارص حقوق امللكية. يتم إحتساب أي ربح أو خسارة ناتجة يف بيان الربح أوالخسارة. يتم قياس أي حصة محتفظ بها يف الرشكة التابعة 

السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

3( معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات املالية 
تم استبعاد املعامالت واألرصدة وأي أرباح ومصاريف غري محققة )ما عدا األرباح والخسائر الناتجة من العمالت األجنبية( والناتجة من العمليات 
البينية بني رشكات املجموعة عند إعداد البيانات املالية املوحدة. يتم استبعاد الخسائر غري املحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غري 

املحققة، إىل الحد الذي ال يوجد دليل عىل انخفاض القيمة.

ب(   احتساب اإليرادات 
1( الفوائد املكتسبة واملدفوعة

يتم احتساب إيراد الفوائد املكتسبة واملدفوعة عىل أساس االستحقاق باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعيل.

معدل الفائدة الفعيل هو املعدل الذي يخصم من التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية من خالل العمر االفرتايض لألصول أو املطلوبات املالية 
أو يف فرتة زمنية أقرص، من القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلوبات املالية. إن تطبيق طريقة معدل الفائدة الفعيل يؤثر عىل احتساب الفوائد 
املكتسبة والفوائد املدفوعة بالتساوي مبا يتناسب مع املبلغ املستحق خالل الفرتة حتى تاريخ االستحقاق أو السداد.عند حساب معدل الفائدة 

الفعيل، يتم تقدير التدفقات النقدية مع األخذ بعني االعتبار جميع الرشوط التعاقدية لألدوات املالية باستثناء خسائر االئتامن يف املستقبل.

2( إيراد املبيعات والخدمات 
يتم قياس االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق، صايف من الخصومات،  ومتثل املبالغ املستحقة عىل السلع املوردة أو الخدمات 
املقدمة. يتم احتساب اإليرادات عندما ميكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق بها، وعندما يكون من املحتمل أن املنافع االقتصادية املستقبلية 

سوف تتدفق إىل املجموعة، وعندما يتم استيفاء معايري محددة لكل نشاط من أنشطة املجموعة عىل النحو التايل: 

أ(  يتم احتساب إيرادات من مبيعات السيارات وقطع الغيار عند إرسال فاتورة العميل الذي يحق له حيازة تلك البضاعة. 
ب( يتم احتساب إيرادات من خدمات الصيانة واإلصالح عندما يتم تقديم تلك الخدمة. 

ج( يتم احتساب اإليرادات من مطالبات الضامن عندما تقدم تلك الخدمات للعمالء ضمن رشوط الضامن املنصوص عليها.
د( يتم احتساب اإليرادات من تأجري السيارات عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة اإليجار.

إيضاحات حول
البيانات املالية املوحدة
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3. السياسات املحاسبية الهامة )يتبع(

3( الرسوم والعموالت 
يتم إدراج إيرادات الرسوم والعموالت واملصاريف التي هي جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعيل عىل املوجودات أو املطلوبات املالية يف قياس 
معدل الفائدة الفعيل. يتم احتساب رسوم وعموالت أخرى– مبا يف ذلك رسوم إدارة القروض رسوم إدارة خدمات الحساب - عندما يتم تنفيذ 

الخدمات ذات الصلة. يتم احتساب إيراد عمولة التأمني عند إصدار البوليصة وعندما يستحق العميل بوليصة التأمني. 

4( بيع األرايض
يتم احتساب إيراد بيع مخزون األرايض عندما يحق للزبون ان ميتلك بحوزته األرض وعادة يكون بعد نقل ملكية األرض إليه.

5( دخل اإليجار
يحتسب دخل اإليجار املتحصل من العقارات االستثامرية كإيراد بطريقة القسط الثابت حسب فرتة عقد اإليجار.

ج( معامالت وأرصدة العمالت األجنبية
تدون املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار البحريني وفقاً ألسعار الرصف السائدة بتاريخ إجراء املعاملة. تحول املوجودات واملطلوبات 
املالية بالعمالت األجنبية يف تاريخ بيان املركز املايل إىل الدينار البحريني بسعر الرصف السائد يف ذلك التاريخ. األرباح والخسائر من فرق رصف 
العمالت هي الفرق بني التكلفة املطفأة بالعملة األساسية كام يف بداية السنة بعد تعديلها بأسعار الفائدة الفعلية واملدفوعات خالل السنة وبني 

التكلفة املطفأة بالعملة األجنبية بعد تحويلها بأسعار رصف الفائدة كام يف نهاية السنة.

يتم تحويل املوجودات واملطلوبات الغري مالية املقيمة بالعمالت األجنبية والتي تم احتساب قيمتها العادلة اىل العملة املحلية باستخدام اسعار 
التحويل السائدة يف تاريخ احتساب القيمة العادلة البنود الغري مالية املقيمة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها باستخدام اسعار 

الرصف يف تاريخ املعاملة.  يتم احتساب فروق اعادة تحويل العملة االجنبية يف بيان الدخل أوالخسارة.

د( املوجودات واملطلوبات املالية
1( االحتساب

تتكون األدوات املالية للمجموعة بصورة رئيسية من األرصدة لدى البنوك وقروض وسلفيات الزبائن وذمم تجارية مدينة وأخرى واألدوات املالية 
املشتقة والسحوبات عىل املكشوف وذمم دائنة وأخرى وسندات الدين والقروض ألجل. تسجل القروض والسلفيات مبدئياً وفقاً لتاريخ إصدارها. 
كام تسجل املوجودات واملطلوبات املالية األخرى مبدئياً عندما تكون املجموعة طرفاً تعاقدياً يف األدوات املالية.  يتم تسجيل جميع املوجودات 

واملطلوبات املالية األخرى مبدئيا يف تاريخ تنفيذ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه املجموعة طرفا يف األحكام التعاقدية لالدوات املالية.
يتم قياس املوجودات املالية أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة مضافا إليها، بالنسبة للبند الذي ال يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة، تكاليف املعامالت املرتبطة مبارشة باستحواذها أو اصدارها.

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(

إيضاحات حول
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2(  التصنيف
تقوم املجموعة بتصنيف موجوداتها املالية 'القروض السلفيات' ويتم قياسها بالتكلفة املطفأة. يتم قياس املطلوبات املالية للمجموعة بالتكلفة 

املطفأة باستثناء املشتقات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وتصنف عىل أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

3( إلغاء االحتساب
يتم إلغاء احتساب املوجودات املالية من قبل املجموعة عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية أو عندما تقوم املجموعة 
بنقل جميع مخاطر وعوائد امللكية بشكل جوهري. يتم إلغاء احتساب املطلوبات املالية من قبل املجموعة عند أداء التزاماتها التعاقدية أو إلغائها 

أو انتهائها.

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

تسييل املوجودات وسداد االلتزامات يف آن واحد

5( قياس التكلفة املطفأة
تحتسب التكلفة املطفأة للموجودات واملطلوبات املالية بقيمتها املبدئية ناقصاً مدفوعات أصل املبلغ، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء املرتاكم باستخدام 
طريقة معدل الفائدة الفعيل. يشمل حساب التكلفة املطفأة جميع الرسوم املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد والتي تشكل جزءا ال يتجزأ 

من معدل الفائدة الفعيل.

6( تحديد وقياس االنخفاض يف القيمة
تقوم املجموعة يف تاريخ كل مركز مايل بعمل تقييم وبصورة دورية خالل السنة لتحديد وجود دليل موضوعي عىل أن املوجودات املالية املسجلة 
بالقيمة املطفأة انخفضت قيمها. تعترب املوجودات املالية منخفضة القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي يحدد الخسارة بعد التسجيل املبديئ 

لألصل وأن الخسارة لها تأثري عىل التدفق النقدي املستقبيل لالصل وميكن تقديرها بدقة. 

هـ( القروض والسلفيات للزبائن
التصنيف

القروض والسلفيات للزبائن هي عبارة عن موجودات مالية غري مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تسعريها يف سوق نشط 
وال تعتزم املجموعة بيعها يف الوقت الحارض أو يف فرتة قريبة. وتحتسب القروض والسلفيات مبدئياً بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف املعامالت 

املبارشة، ومن ثم عىل أساس التكلفة املطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعيل مطروحا منها مخصص انخفاض القيمة.

االحتساب
تحتسب القروض والسلفيات عندما يقدم النقد للعمالء املقرتضني

انخفاض القيمة
تعترباملجموعة القروض والسلفيات بانها منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي عىل ان الخسارة حدثت منذ االعرتاف املبديئ وهذه الخسارة 
املايل  اإلعسار  القروض والسلفيات  قيمة  انخفاض  املوضوعية عىل  الدالئل  املتوقعة من األصل. تشمل  املستقبلية  النقدية  التدفقات  أثرت عىل 

للمقرتض، التأخري والتقاعس عن السداد، إعادة جدولة القرض ووجود مؤرشات عىل إفالس املقرتض.
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3. السياسات املحاسبية الهامة )يتبع(

القروض  تقييم جميع  يتم  أو بشكل جمعي.  القروض بشكل فردي  قيمة  يثبت وجود دليل موضوعي النخفاض  تقييم  املجموعة بعمل  تقوم 
والسلفيات لالنخفاص املحدد يف القيمة. القروض السلفيات التي مل تنخفض قيمتها بشكل محدد يتم  عمل تقييم جامعي لالنخفاض يف القيمه 
التي مل يتم التعرف عليها. يتم تقييم القروض والسلف  الفردية غري الهامة بشكل جمعي النخفاض القيمة من خالل تجميع القروض والسلف 

ذات خصائص مخاطر اإلئتامن املامثلة مع بعضها البعض.

ألغراض التقييم الجمعي النخفاض القيمة، تستعمل املجموعة مناذج من االتجاهات التاريخية يشتمل عىل احتامليات التخلف عن السداد وتوقيت 
االسرتدادات ومبلغ الخسارة املتكبدة، مبا يتوائم وتقديرات اإلدارة بأن الظروف االقتصادية الراهنة لالئتامن من احتامل أن تكون أكرب أو أقل من 
التي اقرتحتها تلك النامذج التاريخية. يتم بانتظام قياس معدالت التخلف عن السداد، ومعدالت فقدان وتوقيت تحصيل  املبالغ يف املستقبل مقابل 

النتائج الفعلية للتأكد من جدواها.

يتم قياس خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات عىل أنه الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
املستقبلية املقدرة املخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعيل األصيل لكل أصل. وتحتسب خسائر انخفاض القيمة يف بيان الربح أو الخسارة حيث 

تظهر كمخصص للقروض والسلفيات. 

يتم إعدام القروض عندما ال يكون هناك أي احتامل واقعي لتحصيلها يف مقابل مخصص انخفاض القيمة للقروض. ويف حال تناقص مبلغ خسارة 
انخفاض القيمة يف وقت الحق، وهذا التناقص يتعلق بصورة موضوعية بحدث ائتامين وقع بعد إثبات خسارة انخفاض القيمة ، يتم اسرتجاع خسارة 

انخفاض القيمة الحاصلة بتعديل حساب االنخفاض. ويتم احتساب مبلغ االسرتجاع يف بيان الدخل أو الخسارة.  

و( الذمم التجارية والذمم املدينة األخرى 
يتم احتساب الذمم التجارية بصورة أولية بالقيمة العادلة، وثم تقاس بالقيمة املطفأة، مخصوما منها مخصص انخفاض القيمة. يتم احتساب 

مخصص انخفاض قيمة األرصدة املشكوك يف تحصيلها بعد مراجعة كل رصيد عىل حده. 

ز( املخزون
قيم مخزون السيارات بسعر التكلفة او بالقيمة املمكن اسرتدادها أيهام اقل، وقد تم تحديد تكلفة قطع الغيار مبوجب طريقة املتوسط املوزون، 
وبالنسبة للسيارات تم مبوجب أسس محددة. تشتمل التكلفة  عىل سعر الرشاء وأجور الشحن ورسوم الجامرك وأية مصاريف أخرى مرتبطة 

بالرشاء حتى وصول املخزون للموقع والوضع الحايل. يظهر املخزون من األرايض املحتفظ بها بالتكلفة أو القيمة املمكن اسرتدادها، أيهام أقل.

ح( عقارات ومعدات  
االحتساب :

تظهر العقارات واملعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك املرتاكم وأي خسارة ناتجة عن انخفاض قيمة املوجودات.تتم مراجعة القيمة الباقية 
للموجودات وعمرها االفرتايض يف تاريخ املركز املايل ويتم تعديلها إذا تطلب ذلك. يتم تعديل القيمة الدفرتية اىل القيمة املقدرة القابلة لالسرتداد 

إذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات أكرب من قيمتها القابلة لالسرتداد املقدرة.

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(

إيضاحات حول
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االستهالك :
يحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت حسب العمر االفرتايض لكل أصل . ال يتم احتساب استهالك عىل األرض.

العمر اإلفرتايض املتوقع لالصول فهو ما ييل: 

املباين
األثاث والرتكيبات واملعدات

السيارات اململوكة
السيارات املؤجرة

ط( عقارات استثامرية
االستثامر العقاري عبارة عن عقارات تحتفظ بها الرشكة إما للحصول عىل دخل إيجاري متكرر أو لزيادة رأس املال أو اإلثنني معاً عىل حد سواء، 
وال يتم عرضها للبيع يف إطار النشاط التجاري االعتيادي للرشكة. وال يتم استخدامها يف انتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو ألغراض إدارية. يتم 

قياس االستثامرات العقارية بسعر التكلفة ناقصا االستهالك.

االستهالك : 
يتم تحميل استهالك العقارات االستثامرية يف بيان الدخل أو الخسارة عىل أساس القسط الثابت عىل مدى العمر االفرتايض للعقار. 

وال يتم احتساب االستهالك عىل األرايض. العمر االفرتايض للعقارات االستثامرية  كام ييل:

املباين
األثاث والرتكيبات واملعدات 

ي( تكاليف االقرتاض
يتم رسملة تكاليف اإلقراض املرتبطة مبارشة برشاء أو بناء أو تأسيس أصل مؤهل. يتم احتساب تكاليف االقرتاض األخرى يف بيان الدخل أو الخسارة 

يف السنة التي تنشأ فيها. 

ك( أرباح األسهم
تحتسب أرباح األسهم، والتخصيصات األخرى ضمن املطلوبات يف الفرتة التي يتم فيها املوافقة عليها من قبل املساهمني.

م( االحتياطي القانوين وعالوة اإلصدار
طبقا ألحكام النظام األسايس للرشكة األم ووفقا ألحكام  قانون الرشكات التجارية البحريني لسنة 2001، يتم استقطاع كحد أدىن 10% من صايف 
األرباح وتحويله إىل االحتياطي القانوين حتى يبلغ هذا االحتياطي 50 % من رأس املال )وتستثنى من ذلك عالوة اإلصدار(. إن هذا االحتياطي غري 

قابل للتوزيع إال يف حاالت خاصة نص عليها القانون.
وفقا ألحكام قانون الرشكات التجارية البحريني لسنة 2001، تم إضافة صايف عالوة اإلصدار البالغة 4,282 دينار بحريني املحصلة من االكتتاب 
العام يف عام 1993ومبلغ 21,010 دينار بحريني كصايف املرصوفات املحصلة من طرح أسهم حقوق أفضلية التي تم طرحها يف أكتوبر 2009 إىل 

االحتياطي القانوين.

ن( االحتياطي العام 
طبقاً ألحكام النظام االسايس للرشكة ومقرتحات مجلس اإلدارة يتم تحويل مبالغ محددة إىل االحتياطي العام. ال توجد أي قيود تحد من توزيع 

االحتياطي العام.  تتم التخصيصات بعد موافقة املساهمني يف اجتامع الجمعية العمومية السنوي.

15 - 20 سنة 
3 - 6 سنوات

4 سنوات 
4- 6 سنوات

20 سنة 
4 سنوات 
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3. السياسات املحاسبية الهامة )يتبع(

س( احتياطي التربعات 
بناء عىل توصية مجلس اإلدارة، يتم تحويل مبلغ من أرباح السنة إىل هذا االحتياطي، والذي ميثل املبلغ غري امللتزم به ومخصص التربعات واألعامل 

الخريية بعد موافقة املساهمني.

ع( رأس املال
األسهم العادية 

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

أسهم خزينة
يتم تخفيض حقوق امللكية بتكلفة أسهم الرشكة املعاد رشائها واملصاريف املتعلقة بها وتظهر كأسهم مسرتدة حتى يتم إلغاؤها. ويف حالة بيعها 

أو إعادة إصدارها الحقاً يتم احتساب األرباح أو الخسائر ضمن حقوق امللكية.

ف( تحوط التدفقات النقدية
تقوم املجموعة باتستخدم تتبادل معدل الفائدة يف تذبذبات تغريات التدفقات النقدية. وتشتمل األدوات املالية املشتقة وهي عقود تشتق قيمتها 
من واحدة أو أكرث من األدوات املالية أو املؤرش وتشتمل عىل عقود فرق العمالت والعقود اآلجلة وعقود مبادلة معدالت الفائدة وعقود تغطية 
العمالت األجنبية. يتم بداية احتساب جميع األدوات املالية املشتقة عىل أساس التكلفة وهي القيمة العادلة يف تاريخ إبرام العقود ومن ثم يتم 
إعادة قياسها مبوجب القيم العادلة. يتم احتساب التغريات يف القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة املعينة كأداة مالية لتغطية التذبذبات يف 
التدفقات النقدية والفعالة بالنسبة للمخاطر املحيطة بذلك يف بيان الدخل الشامل اآلخر ويعرض يف احتياطي التغطية يف حقوق املساهمني كبند 
منفصل. يتم احتساب األرباح والخسائر غري املحققة يف بيان الدخل الشامل اآلخر كموجودات أخرى أو مطلوبات أخرى يف بيان املركز املايل. يتم 
حذف الجزء الفعيل من الربح أو الخسارة لألدوات املشتقة املحتسبة من الدخل الشامل اآلخر ويضمن يف الربح أوالخسارة يف نفس الفرتة حيث أن 
التدفقات النقدية املغطاة تؤثر عىل الربح والخسارة يف بيان الدخل الشامل اآلخر كبند تحوط. أما بالنسبة ملعامالت التحوط غري املؤهلة ملحاسبة 

التحوط، فإن أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن تغريات يف القيمة العادلة ألداة التحوط ترحل مبارشة إىل بيان الربح أو الخسارة. 

عندما ال تستويف أداة التحوط رشوط محاسبة التحوط أو عند االنتهاء أو البيع أو اإلنهاء أو التنفيذ أو تبدل التعيني وعندها تتوقف محاسبة 
التحوط. تبقى األرباح أو الخسائر املرتاكمة يف بيان الدخل الشامل اآلخر واملعروض يف احتياطي التحوط ضمن الحقوق حتى تؤثر الصفقة املتوقعة 
عىل األرباح والخسارة. يتم تحويل املبلغ املحتسب عىل تغطية املوجود غري املايل يف بيان الدخل الشامل اآلخر للقيمة الدفرتية للموجود عند 

احتساب املوجود. 

عند توقع عدم حصول الصفقة, يتم احتساب الرصيد املسجل يف بيان الدخل الشامل مبارشة يف الربح والخسارة. يف الحاالت األخرى يتم تحويل 
املبالغ املحتسبة يف بيان الدخل الشامل يف الربح والخسارة يف نفس الفرتة التي يؤثر فيها البند املغطى عىل الربح والخسارة.

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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ص( انخفاض القيمة للموجودات غري املالية 
تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات املالية )إيضاح رقم 3هـ( يف نهاية كل عام لتحديد دالئل انخفاض القيمة والتي إن وجدت يتحدد مبوجبها 
تقدير قيمة املوجودات. وتحتسب خسائر انخفاض القيمة إذا فاقت القيمة الدفرتية ألي أصل من األصول قيمتها التقديرية الناتجة عن تحديد 

االنخفاض، وتسجل هذه الخسائر يف بيان الربح أو الخسارة.

ق( تكاليف املنافع التأمينية 
ان حقوق التقاعد والحقوق االجتامعية األخرى الخاصة باملوظفني البحرينيني يتم تغطيتها حسب أنظمة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي والتي 
يتم مبوجبها تحصيل اشرتاكات شهرية من املجموعة والعاملني عىل أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب. اشرتاك املجموعة يف هذه الخطة، متثل 

مساهمة محددة حسب املعيار املحاسبي الدويل )19( - حقوق املوظفني وتسجل هذه االشرتاكات كمرصوف عند استحقاقها.
يستحق املوظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة املدة مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنصوص قانون العمل البحريني عىل أساس مدة 
الخدمة والرواتب والعالوات األخرى. ويتم احتساب مخصص لهذه االلتزامات واحتسابها عىل افرتاض إنهاء خدمات جميع املوظفني بتاريخ املركز 

املايل. وميثل مخصص االستحقاقات خطة منافع محددة حسب  املعيار املحاسبي الدويل )19( - حقوق املوظفني.

ر( خطة توفري املوظفني
يتوفر لدى الرشكة برنامج توفري اختياري للموظفني والذي من خالله يساهم املوظفون والرشكة بنسبة شهرية ثابتة من مرتبات املوظفني . يتم 
احتساب معدل 4% فائدة سنوية حاليا عىل املبلغ الرتاكمي لإلدخار. يف حالة االستبعاد او التقاعد أو الوفاة، يستحق املوظف املساهمة الكاملة له 

/ لها وحصة مساهمة املجموعة وجميع الفوائد املكتسبة عىل أساس سنوات الخدمة.

ش( ذمم تجارية دائنة وأخرى
يتم تسجيل الذمم تجارية دائنة وأخرى بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالقيمة املطفأة.

ت ( القروض ألجل والسندات الصادرة
يتم تسجيل القروض ألجل والسندات ذات الفوائد بالقيمة العادلة زائداً تكاليف الصفقة وتقاس الحقاً بالقيمة املطفأة باستخدام معدل الفائدة 

الفعيل.

ث ( النقد وما يف حكمه 
البنوك التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ  النقد يف الصندوق وأرصدة غري مقيدة والودائع لدى  النقد وما يف حكمه من  يتكون 
االستحواذ، والتي تخضع ملخاطر التغريات الغري جوهرية يف القيمة العادلة. لغرض بيان التدفقات النقدية املوحد، يتم عرض النقد وما يف حكمه 

كصايف من النقد املقيد والسحب عىل املكشوف.

خ( العائد لكل سهم
تقدم املجموعة معلومات عن الربح األسايس لحاميل األسهم العادية، ويحتسب حصة السهم من األرباح األساسية بتقسيم صايف الربح أو الخسارة 
للفرتة العائد إىل حملة األسهم العادية للرشكة األم عىل املعدل املوزون لعدد األسهم العادية املتداولة خالل السنة.يتم تحديد العائد املخفض عىل 
السهم بتعديل الربح أو الخسارة املرتتبة عىل املساهم االعتيادي واملتوسط املوزون لعدد أسهم املصدرة والتي من املحتمل أن تؤدي إىل تخفيض 

العائد عىل السهم.
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 ٤. إدارة املخاطر املالية

املقدمة ونظرة عامة
تتعرض املجموعة للمخاطر نتيجة استخدام األدوات املالية اآلتية:

مخاطر االئتامن 	 
مخاطر السيولة 	 
مخاطر السوق 	 
مخاطر التشغيل	 

يعرض هذا الجزء للمخاطر التي تتعرض لها املجموعة املشار إليها أعاله، إضافة إىل األهداف والسياسات واإلجراءات التي تتخذها املجموعة لقياس 
وإدارة املخاطر.

إطار إدارة املخاطر
وضعت سياسات إدارة املخاطر باملجموعة لتحديد وتحليل املخاطر التي تواجه املجموعة، وذلك لوضع الضوابط واألطر العامة املناسبة للسيطرة 
عليها والتقيد باألنظمة املقررة. إن سياسات وأنظمة إدارة املخاطر تتم مراجعتها بشكل دوري بحيث تتامىش مع ما يطرأ من تغيريات يف أوضاع 

السوق والسلع والخدمات املعروضة. 

وتتوىل لجنة التدقيق باملجموعة اإلرشاف عىل عملية متابعة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة املخاطر ومراجعة كفاية إطار إدارة املخاطر. وتقوم 
دائرة التدقيق الداخيل مبساعدة لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة يف القيام بوظائفها املوكلة إليها  وتتم مناقشة النتائج مع لجنة التدقيق 

واإلدارة.

أ. مخاطر االئتامن
مخاطر االئتامن هي مخاطر الخسارة املالية للمجموعة التي تنشأ من عدم مقدرة أحد العمالء أو أحد أطراف األدوات املالية عىل الوفاء بالتزاماته 
التعاقدية. تتعرض املجموعة ملخاطر االئتامن يف النقد وما يف حكمه والقروض والسلفيات والذمم التجارية املدينة وغريها من األصول. مخاطر 

االئتامن القصوى هي القيمة الدفرتية للموجودات. 

3. السياسات املحاسبية الهامة )يتبع(

ذ ( املعلومات القطاعية التشغيلية
القطاع التشغييل هو جزء من املجموعة ويقوم باملشاركة يف أنشطة تجارية والتي قد يدر إيرادات أويتكبد مرصوفات وتتضمن تلك اإليرادات 
واملرصوفات العمليات التي تتم مع أي قطاع آخر يف املجموعة . يتم مراجعة جميع النتائج التشغيلية للقطاعات وبشكل منتظم من قبل الرئيس 

التنفيذي التخاذ قرارات بشأن تخصيص املوارد وتقييم أدائها للتي لها معلومات مالية منفصلة.

و( املخصصات
تلك  لسداد  اقتصادية خارجية  منافع  تدفق  املحتمل  من  وأنه  متوقع  أو  قانوين  التزام حايل  أي  املجموعة  كان عىل  إذا  املخصصات  إثبات  يتم 

االلتزامات.

ه( مصادرة امللكية
يف ظروف معينة، يتم مصادرة ملكية العقارات عىل القروض والسلفيات املتخلف عن سدادها. يتم قياس العقارات التي تم مصادرة ملكيتها 

بالقيمة الدفرتية والقيمة العادلة ايهام اقل ناقصا تكاليف البيع ويتم بيانها تحت "املوجودات األخرى".
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املخصص املحدد للقروض
املبلغ اإلجاميل

مخصص االنخفاض يف القيمة

صايف املبلغ

املخصص اإلجاميل للقروض
الحايل

متأخرة وغري منخفضة القيمة
متأخرة ومنخفضة القيمة

مخصص االنخفاض يف القيمة

صايف املبلغ

صايف القروض والسلفيات للعمالء 

31 ديسمرب
2017

31 ديسمرب
2016

إدارة مخاطر االئتامن
إطار إدارة  مخاطراالئتامن للمجموعة يتضمن اآليت :

وضع هيكل للصالحيات وحدود للمصادقة عىل وتجديد التسهيالت االئتامنية؛	 
مراجعة وتقييم تعرضات مخاطر االئتامن وفقا لهيكل الصالحيات و الحدود قبل ان تتم املصادقة عىل التسهيالت املعطاة للزبائن. إن تجديد 	 

ومراجعة التسهيالت خاضعة إلجراءات املراجعة ذاتها؛
تنويع أنشطة اإلقراض؛	 
مراجعة مدى االلتزام املستمر بحدود التعرض للمخاطر املتعلقة باالطراف ومراجعة الحدود وفقا السرتاتيجية ادارة املخاطر وتقلبات السوق.	 

متنح كافة القروض والسلفيات لألفراد والرشكات عىل املستوى املحيل. وتدار مخاطر االئتامن عىل هذه القروض والسلفيات بفاعلية وتراقب برصامة 
وفقاً لسياسات وإجراءات ائتامنية محددة بعناية. يتم تقييم الجدارة االئتامنية لكل مقرتض قبل إقرار التسهيالت وإجراء مراجعة شاملة لكل 
املعلومات والتي تتضمن تقرير مركز االئتامن. كام أن املجموعة ملزمة من قبل مرصف البحرين املركزي بخصوص سقف املقرتض الواحد. توجد 
هناك أيضاً إجراءات ملراجعة االئتامن لتحديد تعرضات املخاطر يف مرحلة مبكرة، والتي تتطلب مراقبة ومراجعة أكرث تفصيالً. كذلك توجد هناك 

إجراءات مناسبة للمتابعة واالسرتداد )مبا يف ذلك اللجوء إىل اإلجراءات القانونية( ملراقبة مخاطر ائتامن القروض والسلفيات.

التعرض إىل مخاطر االئتامن
املجموعة غري معرضة ألي تركيز جوهري ملخاطر االئتامن الناتجة عن التعرضات للمخاطر من قبل مدين واحد أو مدينني يحملون املواصفات 
نفسها كقدرتهم عىل الوفاء بالتزاماتهم أن تتأثر بالتغيري يف االقتصاد أو العوامل األخرى. تقوم دائرة التدقيق الداخيل بإجراء تدقيق دوري للوحدات 

التجارية وعمليات املجموعة االئتامنية.

وتقيس املجموعة تعرضها ملخاطر االئتامن بالرجوع إىل القيمة الدفرتية اإلجاملية للموجودات املالية ناقصاً املبالغ العادلة والفائدة املعلقة وخسائر 
اإلنخفاض يف القيمة، إن وجدت. وإن الحد األقىص للتعرض ملخاطر ائتامن القروض والسلفيات هي القيمة الدفرتية مطروحاً منها اإليرادات املؤجلة 

ومخصص اإلنخفاض يف القيمة.

1,055
)632(

423

230,718
39,412
7,956
)8,383(

269,703

270,126

661
)460(

201

247,219
47,095
10,543
)10,340(

29٤,517

29٤,718
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البحرين

20,885
15,414
10,795
7,872
2,108
683

2017

من يوم إىل 30 يوماً 
من 31 إىل 60 يوماً 
من 61 إىل 89 يوماً 
من 90 يوما اىل سنة

من سنة اىل 3 سنوات
أكرث من 3 سنوات

كردستان

-
-
1
18
155
-

2017

20,885
15,٤1٤
10,796
7,890
2,263
683

من يوم إىل 30 يوماً 
من 31 إىل 60 يوماً 
من 61 إىل 89 يوماً 
من 90 يوما اىل سنة

من سنة اىل 3 سنوات
أكرث من 3 سنوات

من يوم إىل 30 يوماً 
من 31 إىل 60 يوماً 
من 61 إىل 89 يوماً 
من 90 يوما اىل سنة

من سنة اىل 3 سنوات
أكرث من 3 سنوات

الرشكات

1,088
883
953
-
-
-

الرشكات

1,126
474
775
-
-
-

الرشكات

-
-
-
135
115
-

الرشكات

-
113
-
289
86
-

مجموع متأخرات 
القروض2017

20,885
15,٤1٤
10,796
7,890
2,263
683

مجموع متأخرات 
القروض 2016 

18,006
12,513
9,300
6,123
1,519
859

التجزئة

19,797
14,531
9,843
-
-
-

التجزئة

16,880
11,926
8,231
-
-
-

التجزئة

-
-
-
7,755
2,148
683

التجزئة

-
-
294
5,834
1,433
859

القروض املتأخرة وغري املخفضة 2017

القروض املتأخرة وغري املخفضة 

القروض املتأخرة واملخفضة

القروض املتأخرة واملخفضة 2016

 ٤. إدارة املخاطر املالية )يتبع(

مخصص االنخفاض يف القيمة املحدد
تقوم املجموعة بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل موضوعي النخفاض قيمة القروض والسلفيات بأسس محددة.

مخصص اإلنخفاض الجمعي 
يتم احتساب مخصص خسائر القروض الجامعية للمجموعات من األصول املتشابهة التي مل تقيم لإلنخفاض يف قيمتها أو تم تقييمها بشكل فردي 

ووجد أنها غري منخفضة القيمة؛ هذا فيام يتعلق بالخسائر التي تم تكبدها ولكن مل يتم تحديدها.

ولكن  لها  التعاقدية  والفائدة  الرئيسية  املدفوعات  استحقاق  تم  التي  والسلفيات  القروض  تلك  القيمة  املنخفضة  والسلفيات  القروض  تشمل 
املجموعة تعتقد بان االنخفاض يف القيمة غري مالئم عىل أساس مستوى الضامنات والرهونات املتاحة أو أن املجموعة يف طور عملية تحصيل 

املبالغ املستحقة لها. 

يوضح الجدول أدناه تفاصيل القروض والسلفيات التي مىض استحقاقها حسب فرتات التأخري التالية:

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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2017

2016

يف 31 ديسمرب 2017، بلغت القروض والسلفيات املتعرثة حسب تعليامت مرصف البحرين املركزي 10,836 دينار بحريني )2016: 8,501 دينار 
بحريني( مقابل 6,965 دينار بحريني )2016: 5,438 دينار بحريني( كمخصص االنخفاض يف القيمة. حسب تعليامت مرصف البحرين املركزي ال 
يتم احتساب الفوائد عىل القروض والسلفيات املتعرثة وتسجل عىل أساس االستالم النقدي. وليس لهذه السياسة أي تأثري جوهري عىل صايف ربح 

املجموعة.
خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017 بلغ إجاميل متوسط التعرض ملخاطر اإلئتامن يف النقد واألرصدة لدى البنوك 3,918 دينار بحريني )2016: 
3,099 دينار بحريني( والقروض والسلفيات للعمالء 285,096 دينار بحريني )2016: 257,902 دينار بحريني( والذمم التجارية املدينة واالخرى 
7,909 دينار بحريني )2016: 8,747 دينار بحريني( وحدود اإلئتامن غري املستخدمة 25,857 دينار بحريني )2016: 18,625 دينار بحريني(تم 

احتساب هذه املبالغ بناءاً عىل متوسط نتائج آخر أربعة فصول.
القروض والسلفيات املقدمة للعمالء كام يف تاريخ التقرير تتمثل من 51% قروض السيارات )2016: 53%(  و20 %  قروض عقارية )2016: 21%( و 

20% قروض غري مضمونة  )2016: 18%( و 9% لقروض بطاقات االئتامن )2016: %8(.

الجدول التايل يبني التوزيع الجغرايف لتعرض الرشكة كام يف 31 ديسمرب:

أرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات للعمالء

ذمم مدينة
موجودات اخرى

املجموع
الحدود االئتامنية غري املستخدمة

أرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات للعمالء

ذمم مدينة
موجودات اخرى

املجموع
الحدود االئتامنية غري املستخدمة

البحرين

5,607
294,545
6,855
622
307,629
26,119

البحرين

2,286
269,886
8,292
252
280,716
21,303

كردستان

9
173
256
4
442
-

كردستان

13
240
350
-
603
-

املجموع

5,616
294,718
7,111
626
308,071
26,119

املجموع

2,299
270,126
8,642
252
281,319
21,303

البحرين

18,004
12,507
9,290
5,884
1,468
859

2016

من يوم إىل 30 يوماً 
من 31 إىل 60 يوماً 
من 61 إىل 89 يوماً 
من 90 يوما اىل سنة

من سنة اىل 3 سنوات
أكرث من 3 سنوات

كردستان

2
6
10
239
51
-

2016

18,006
12,513
9,300
6,123
1,519
859
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القروض والسلفيات املنخفضة القيمة
القروض والسلفيات هي املوجودات املالية التي تحددها املجموعة بأنها غري قادرة عىل تحصيل كل مبلغ القرض الرئييس والفوائد وفقا للرشوط 
التعاقدية للعقود. ان تعرض الرشكة ملخاطر االئتامن الناتجة من القروض والذمم التجارية املدينة تتأثر بشكل رئييس بالخصائص الفردية لكل 

عميل. القروض التي تتجاوز 90 يوما تعترب قروض متعرثة.

قامت الرشكة بوضع سياسات وإجراءات تقوم من خاللها بتحليل الثقة االئتامنية لكل زبون بشكل فردي. إن الذمم التجارية املدينة املتأخرة، كام 
يف نهاية العام بلغت  1,567 دينار بحريني )2016: 3,230 دينار بحريني( والتي كان يف مقابلها  585 دينار بحريني )2016: 494 دينار بحريني( 

كمخصص إجاميل. إىل حد ما جميع الذمم التجارية املدينة متأخرة أقل من سنة واحدة.

قروض برشوط إعادة التفاوض وسياسة تسامح املجموعة
قروض برشوط إعادة التفاوض هي القروض التي تم إعادة هيكلتها نظرا لتدهور الوضع املايل للمقرتض، حيث حققت املجموعة تنازالت من خالل 
املوافقة عىل الرشوط واألحكام التي هي أكرث مالءمة للمقرتض من املجموعة من تلك التي قدمت يف البداية. املجموعة تنفذ سياسة التسامح من 
أجل تحقيق أكرب فرص للتحصيل وتقليل مخاطر التخلف عن السداد. تحت سياسة التسامح للمجموعة، يتم منح التسامح عىل أساس انتقايئ يف 
الحالة التي يكون فيها املدين حاليا مقرصا عن سداد الديون، أو عندما يكون هناك خطر كبري من التخلف يف سداد الديون، وهناك أدلة عىل أن 

املدين بذل كل جهد معقول للدفع تحت الرشوط التعاقدية األصلية، ويتوقع لها أن تكون قادرة عىل تلبية الرشوط املعدلة.

تشمل الرشوط املعدلة عادة متديد فرتة السداد ، وتغيري توقيت دفع الفائدة والتعديالت عىل رشوط عقود القرض. إن قروض التجزئة وقروض 
الرشكات تخضع لسياسة التسامح. تستعرض لجنة تدقيق املجموعة بانتظام تقارير عن أنشطة التسامح. خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017 

تم اعادة هيكلة قروض وسلفيات مببالغ 406 دينار بحريني )2016: 1,929 دينار بحريني( .

سياسة الشطب
تقوم املجموعة بشطب القروض املمنوحة )وأية مخصصات خسائر لالنخفاض يف القيمة( عندما تكون غري قابلة للتحصيل. 

الضامن
لدى املجموعة ضامنات يف مقابل القروض ويف شكل حصص يف العقارات مع االحتفاظ بوثائق امللكية وامللكية املشرتكة للسيارات واضافة اىل ذلك 

الشيكات املؤجلة وضامنات شخصية.
 

كام يف 31 ديسمرب 2017، كان لدى املجموعة قروض تبلغ 178,412 دينار بحريني )2016: 185,986 دينار بحريني( مدعمة بضامنات تغطي قيمة 
القرض بالكامل وقروض تبلغ  32,194 دينار بحريني )2016: 20,274 دينار بحريني( مدعمة بضامنات تغطي قيمة القرض جزئياً مببلغ ضامنات 

وقدره 28,139 دينار بحريني )2016: 18,285 دينار بحريني(. 

معقول  وبحد  كايف  فردي  بشكل  القيمة  يف  املنخفضة  القروض  مقابل  املوجودة يف  األخرى  والتعزيزات  للضامنات  العادلة  القيمة  اإلدارة  تقدر 
لتغطية قيمة القرض يف تاريخ املركز املايل. كام تراقب املجموعة متركز مخاطر االئتامن حسب نوع املنتج.  كام يف 31 ديسمرب عام 2017، حصلت 
املجموعة عىل أصول مببلغ 1,521 دينار بحريني )2016: 487 دينار بحريني(  عن طريق االستحواذ عىل ضامنات محتفظ بها كضامن مقابل 

القروض والسلفيات.

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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متركز مخاطر االئتامن
متنح كافة القروض ملقرتضني مقيمني يف مملكة البحرين، ومتركز مخاطر االئتامن للقروض يف تاريخ إعداد املركز املايل  بلغت 90% قروض شخصية 

10 % للرشكات ومتثل الرشكات أغلب الذمم املدينة.

مخاطر التسوية 
من املمكن أن تتعرض أنشطة الرشكة للخطر عند تسوية الصفقات واملعامالت. خطر التسوية هو عبارة عن خطر الخسارة ناتج عن تخلف الطرف 

اآلخر عن الوفاء بالتزاماته لتسليم املال والسندات أو موجودات أخرى كام تم االتفاق عليه.

مخاطر االئتامن املتعلقة باملشتقات
مخاطر االئتامن املتعلقة مبشتقات األدوات املالية تنتج عن احتامل تخلف أحد األطراف عن التزاماته التعاقدية محددة بالقيمة السوقية اإليجابية 
أنها تقدر  )"قيمة االستبدال"( حيث  القيمة السوقية اإليجابية أيضاً  لألدوات يف صالح املجموعة واملوجودة ضمن املوجودات األخرى. وتسمى 
بالتكلفة لتبديل الصفقات مبعدل السوق الحايل يف حالة عجز الطرف اآلخر. علامً بأن العقود املشتقة للمجموعة أبرمت مع مؤسسات مالية أخرى.

مخاطر االئتامن املتعلقة بالذمم املدينة
مخاطر االئتامن املتعلقة بالذمم املدينة تنتج عن إمكانية تخلف أحد األطراف عن دفع مستحقاتها. وقد وضعت املجموعة هيكالً للصالحيات 

وحدوداً للمصادقة عىل التسهيالت االئتامنية وتجديدها.

ب. مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي املخاطر والصعوبات التي قد تواجه املجموعة عند الوفاء بااللتزامات املتعلقة باملطلوبات املالية  عند التسديد أما بالنقد أو 

بأصل مايل آخر. تضمن إدارة مخاطر السيولة توفر التمويل يف جميع األوقات للوفاء مبتطلبات املجموعة.

إدارة مخاطر السيولة
تهدف طريقة املجموعة يف إدارة السيولة إىل التأكد من توافر مصادر التمويل ومراقبة السيولة عن قرب للتأكد من كفاية التمويل. تقوم الرشكة 

بشكل مستمر مبراقبة مدى تجاوز االستالمات التعاقدية التسديدات التعاقدية واملبالغ الجديدة املدفوعة مقدماً وارتباطها مع مستوى السيولة.
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2017

املوجودات
النقد وأرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات للعمالء 

ذمم تجارية مدينة  وأخرى
موجودات اخرى

املطلوبات
سحوبات عىل املكشوف

 ذمم تجارية دائنة وأخرى
قروض ألجل
سندات دين

الحدود االئتامنية غري املستخدمة

2016

املوجودات
النقد وأرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات للعمالء 

ذمم تجارية مدينة  وأخرى
موجودات اخرى

املطلوبات
سحوبات عىل املكشوف

 ذمم تجارية دائنة وأخرى
قروض ألجل
سندات دين

الحدود االئتامنية غري املستخدمة

التدفقات النقدية
التعاقدية

5,637
395,919
7,111
626
409,293

73
14,042
202,237
42,647
258,999
26,119

التدفقات النقدية
التعاقدية

2,313
365,253
8,642
252
376,460

1,079
12,230
190,700
43,969
247,978
21,303

خالل سنة

5,637
125,911
7,111
626
139,285

73
14,042
40,986
21,936
77,037
26,119

خالل سنة

2,313
111,350
8,642
252
122,557

1,079
12,230
87,166
1,678
102,153
21,303

سنة إىل
5 سنوات

-
219,804
-
-
219,804

-
-
161,251
20,711
181,962
-

سنة إىل
5 سنوات

-
206,711
-
-
206,711

-
-
103,534
42,291
145,825
-

أكرث من 5
سنوات

-
50,204
-
-
50,204

-
-
-
-
-
-

أكرث من 5
سنوات

-
47,192
-
-
47,192

-
-
-
-
-
-

القيمة
الدفرتية

5,637
294,718
7,111
626
308,092

73
14,042
177,703
39,900
231,718
26,119

القيمة
الدفرتية

2,313
270,126
8,642
252
281,333

1,073
12,230
170,204
39,829
223,336
21,303

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

إدارة مخاطر السوق
تتم مراقبة مخاطر السوق بصورة دقيقة من قبل قسم إدارة املخاطر واملالية وترفع تقارير إىل لجنة األصول والخصوم )الكو( ومجلس اإلدارة.

غري  التعاقدية  التدفقات  عرض  تم  أدناه.  الجدول  يف  ملخصة  املالية  واملطلوبات  للموجودات  املستقبلية  املتبقية  التعاقدية  االستحقاقات 
املخصومة للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة الدفرتية ومعدل الفائدة السائد يف تاريخ التقرير حتى تاريخ استحقاقها النهايئ.
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مخاطر معدل الفائدة
املوجودات  ناتجة من  الفائدة  املجموعة ملعدل  الفائدة. تعرضات  لتغري معدل  نتيجة  املجموعة  إيرادات  تأثر  الفائدة هو خطر  مخاطر معدل 
واملطلوبات املعرضة للفائدة مثل أرصدة لدى البنوك والقروض وسحوبات عىل املكشوف والسندات والقروض ألجل. يلخص الجدول التايل أدناه 

توزيع األدوات املالية عىل مجموعات معدل الفائدة :

إن معظم قروض املجموعة للعمالء تسدد مبوجب أقساط تحمل معدل  فائدة ثابت )إال أن الرشكة تحتفظ بحقها، وفقاً لرشوط االتفاقية مع 
العمالء، يف تعديل معدل الفائدة مبوجب أخطار يسلم  للعميل قبل شهر واحد( يف حني ان قروض البنك تحمل معدالت فائدة عامئة. إلدارة 
هذه املخاطر قامت الرشكة بالدخول يف عقود مبادلة أسعار الفائدة وتحدد سقف االقرتاض ليتجنب تقلبات أسعار الفائدة. بلغت مخاطر 
معدل الفائدة املتعلقة بقروض األجل والتي تم تغطيتها كام يف 31 ديسمرب 2017 مبلغاً وقدره 300 مليون دوالر أمرييك )113,1 مليون دينار 
بحريني( )2016:  210مليون دوالر أمرييك، 79,2 مليون دينار بحريني(. يتم االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة لعقود مبادلة أسعار الفائدة 

يف بيان حقوق امللكية )صفحة 50-51(. ال تدخل املجموعة يف األدوات املالية املشتقة إال ألغراض الحامية االقتصادية. 

إن الجزء غري املغطى من القروض التي تحمل معدل فائدة عائم تكون عرضة للتغري يف معدل الفائدة.  كام يف سنة 31 ديسمرب 2017 إن 
التغري يف معدل الفائدة العائم لألداة املالية بواقع  100 نقطة سوف يزيد / )ينقص( صايف األرباح بواقع 1,046  دينار بحريني )2016: 1,299 

دينار بحريني(.

مخاطر سعر العملة
 مخاطر العملة هي مخاطر تغري قيمة األدوات املالية نتيجة تغري معدل سعر الرصف وتنشأ بسبب أدوات مالية مقيمة بالعمالت األجنبية.

   
لدى املجموعة التعرضات الجوهرية التالية املسامة بالعمالت األجنبية كام يف 31 ديسمرب.

دوالر أمرييك

الدينار البحريني مرتبٌط بشكل فعيل مع الدوالر األمرييك.

2017

178,598

2016

149,813

يف 31 ديسمرب

املوجودات
النقد وأرصدة لدى

البنوك
قروض وسلفيات

للعمالء
ذمم تجارية مدينة 

موجودات اخرى

املطلوبات
سحوبات عىل املكشوف

ذمم تجارية دائنة 
قروض ألجل
سندات دين

-

294,329
-

-

29٤,329

-
-
-
-

-

5,637

389
7,111

626

13,763

-
14,042
-
-

1٤,0٤2

5,637

294,718
7,111

626

308,092

73
14,042
177,703
39,900

231,718

-

-
-

-

-

73
-
177,703
39,900

217,676

-

269,809
-

-

269,809

-
-
2,000
-

2,000

2,313

317
8,642

252

11,524

-
12,230
-
-

12,230

2,313

270,126
8,642

252

281,333

1,073
12,230
170,204
39,829

223,336

-

-
-

-

-

1,073
-
168,204
39,829

209,106

2017201720172017 2016

املجموعمعدل ثابت بدون فوائدمعدل عائم

201620162016
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 ٤. إدارة املخاطر املالية )يتبع(

د. مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر املبارشة وغري املبارشة الناجمة عن العديد من األسباب املتعلقة بعمليات الرشكة، وأفرادها والتكنولوجيا 
ومن العوامل الخارجية غري االئتامن والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن املتطلبات القانونية واملعايري املعرتف بها يف سلوك الرشكات. مخاطر 

التشغيل تنتج عن كل عمليات املجموعة وتواجه من قبل كل الرشكات التجارية.

 هدف املجموعة هو إدارة مخاطر التشغيل ملوازنة تجنب الخسائر املالية والتلفيات وسمعة املجموعة مع فعالية التكلفة وتجنب سياسات الرقابة 
التي تحد من اإليداع. أنشأت املجموعة إطار من األنظمة والسياسات لتحديد وتقييم وضبط وإدارة املخاطر.

لدى املجموعة إطار من األنظمة والسياسات التي تهدف لتحديد وتقييم وضبط وإدارة املخاطر .قسم إدارة املخاطر للمجموعة يوظف أنظمة 
وسياسات داخلية واضحة للتقليل من احتامل أي خسائر تشغيلية. يتم الحد من الخطر عن طريق التأمني عندما يكون مناسباً.

ه. إدارة رأس املال
إن سياسة املجموعة تتمثل يف املحافظة عىل قاعدة رأس مال. تم االلتزام مبتطلبات مرصف البحرين املركزي الخاصة مبالمئة رأس املال عىل مدار 
السنة. ويحدد ترخيص الرشكات املالية التقليدية املمنوح من قبل مرصف البحرين املركزي معدالت االقرتاض مبقداره خمس مرات من رأس مال 

الرشكة واالحتياطي )حقوق املساهمني(، وهو كام يف 31 ديسمرب 2017 مبعدل 1,72 )2016: 1,82(.

 5. تواريخ االستحقاق

ان مخاطر االستحقاق هي مخاطر عدم قدرة املجموعة يف الحصول عىل األموال الالزمة املتوقعة لسداد التزاماتها املالية عند حلول أجلها. مخاطر 
االستحقاق لألصول واملطلوبات ال تفرق بصورة جوهرية عن تواريخ االستحقاق.

يف 31 ديسمرب

املوجودات
النقد وأرصدة لدى 

البنوك
قروض وسلفيات

للعمالء 
ذمم تجارية مدينة وأخرى

موجودات اخرى

 املطلوبات
سحوبات عىل املكشوف

ذمم تجارية دائنة 
قروض ألجل
سندات دين

تقوم اإلدارة مبراقبة استحقاقات القروض لضامن توافر السيولة الآلزمة. 

املجموع 10 إىل 20 سنة 5 إىل 10سنواتسنة إىل 5 سنواتخالل سنة
2017

5,637

107,764
7,111
626
121,138

73
14,042
33,293
19,919
67,327

2016

2,313

97,099
8,642
252
108,306

1,073
12,230
79,149
-
92,452

2017

-

156,067
-
-
156,067

-
-
144,410
19,981
164,391

2016

-

145,600
-
-
145,600

-
-
91,055
39,829
130,884

2017

-

29,919
-
-
29,919

-
-
-
-
-

2016

-

26,684
-
-
26,684

-
-
-
-
-

2017

-

968
-
-
968

-
-
-
-
-

2016

-

743
-
-
743

-
-
-
-
-

2017

5,637

294,718
7,111
626
308,092

73
14,042
177,703
39,900
231,718

2016

2,313

270,126
8,642
252
281,333

1,073
12,230
170,204
39,829
223,336
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 6. استخدام التقديرات واالجتهادات

يتطلب إعداد البيانات املالية للمجموعة حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية أن تضع اإلدارة بعض التقديرات والتوقعات والفرضيات مام 
يؤثر عىل عملية تطبيق السياسات املحاسبية وعىل املبالغ املبينة يف البيانات املالية املوحدة. النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات.

أ.  خسائر االنخفاض املحدد للقروض
طريقة تقييم الخسائر مرشوحة يف إيضاح 3 )هـ(. تقيم املجموعة القروض بشكل مستمر وتجري مراجعة شاملة بصورة شهرية لتقييم مدى 
الحاجة إىل عمل مخصص للخسائر وتسجيله يف بيان الربح أو الخسارة. ولتحديد مقدار خسائر االنخفاض يف القيمة يتطلب اجتهادات كبرية من 
قبل اإلدارة لتقدير مبالغ وتواقيت التدفقات املستقبلية. ولعمل هذه التقديرات تقوم اإلدارة باتخاذ قرارات حول الوضع املايل للطرف اآلخر وطرق 
الدفع والقيمة القابلة للتحقيق للضامنات املتوفرة. ان هذه التقديرات مبنية عىل افرتاضات لعدة عوامل وتتطلب أحكام وأنها غري محددة النتائج 

وان النتائج الفعلية قد تختلف باملستقبل عن تلك الخسائر التي تم تسجيلها.

ب. خسائر االنخفاض اإلجاميل للقروض
باإلضافة إىل مخصص انخفاض القيمة والذي يتم انشاؤه مقابل املوجودات املنخفضة تقوم املجموعة بعمل مخصص اجاميل لالنخفاض يف القيمة 
ملحافظ القروض لها نفس الخصائص االقتصادية والتي يتم تحديها عىل أنها منخفضة القيمة. ولتحديد الحاجة إىل مخصص اجاميل توضع اإلدارة يف 
عني االعتبار التمركز وفجوة االئتامن وحجم املحفظة والعوامل االقتصادية. ولتقدير حجم املخصص املطلوب يتم عمل افرتاضات لتعريف املخاطر 

املصاحبة وضعها يف منوذج وتحديد املدخالت بناًء عىل الوضع االقتصادي الحايل واملستقبيل. 

ج. مخصص انخفاض قيمة الذمم املدينة
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للذمم التجارية املدينة يف تاريخ كل بيان املركز املايل للتأكد من وجود انخفاض يف القيمة. يتم عمل تقييم محدد لكل 

رصيد مدين، ويتم تقدير املبلغ القابل لالسرتداد بناء عىل الخربات السابقة مع كل عميل، والتدفقات النقدية املقدرة.

د. مخصص انخفاض قيمة املخزون
تقوم املجموعة مبراجعة القيمة الدفرتية للمخزونات يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت قد انخفضت قيمته قوائم الجرد. تحدد املجموعة 
املخزون، والتي تم ضعاف استنادا إىل عمر املخزون وتقديراتهم من الطلب املستقبيل عىل املخزون. يف حالة وجود أي إشارة ضعف، ويقدر املخزون 

املبلغ القابل لالسرتداد عىل أساس الخربة السابقة املتعلقة التخلص من هذا املخزون.

هـ. االلتزامات الطارئة الناتجة عن اإلدعاءات القانونية
نظراً لطبيعة عملها، فإن املجموعة قد تدخل يف منازعات قضائية من خالل أعاملها االعتيادية. يتم عمل مخصص ملقابلة االلتزامات الطارئة من 
اإلدعاءات القانونية بناًء عىل احتاملية تدفق املوارد االقتصادية للخارج ومدى صحة هذه التقديرات. إن هذه األمور خاضعة للعديد من العوامل 

غري املحددة وان نتائج كل موضوع ال ميكن التنبوء به بصورة صحيحة. 

و.  تصنيف األدوات املالية املشتقة
اإلدارة تحدد  الرشاء وبناًء عىل غرض  تاريخ  املشتقة يف  املالية  االدوات  الهدف من  اإلدارة  تقرر  للمجموعة،  املحاسبية  السياسات  خالل تطبيق 

املعالجة املحاسبية وفقا ملعيار املحاسبة الدويل رقم )39(. 
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 7. القيمة العادلة 

تم إعـداد البيانات املالية املوحدة  وفقاً لقاعدة التكلفة التاريخية ما عدا األدوات املالية املشتقة والتي تسجل بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة 
للسعر متثل املبلغ الذي ميكن مبادلة أي اصل أو سداد أي التزام به بني طرفني راغبني وملمني بتفاصيل املعاملة عىل أسس تجارية.أو يف حال غيابه، 

أفضل سوق ميكن للمجموعة دخوله يف ذلك اليوم. القيمة العادلة لإللتزامات تعكس خطر عدم األداء.
إن اساس التسجيل بالقيم العادلة هو التسليم أن فرضية استمرارية املنشأة التجارية قامئة  دون ان يكون هناك نية أو حاجة للتصفية، أو الدخول 

يف عمليات ذات بنود سلبية.

تم تصنيف كل املوجودات املالية البالغة 308,092 دينار بحريني )2016: 281,333دينار بحريني ( تحت "القروض والذمم املدينة" وتم قياسهم 
بالقيمة املطفأة. كل املطلوبات املالية بقيمة 231,718 دينار بحريني )2016: 223,336دينار بحريني(

تم قياسهم بالقيمة املطفأة فيامعدا املشتقات التي تم قياسها بالقيمة العادلة وتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس القيمة العادلة لألدوات املالية باستخدام التسلسل الهرمي التايل والذي يعكس أهمية األدوات املستخدمة يف عملية القياس.

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

املستوى 2 : تقنيات التقييم مبنية عىل مدخالت ميكن رصدها إما مبارشة مثل األسعار أو غري مبارشة مستمدة من األسعار. وتتضمن هذه الفئة 
عىل أدوات تم تقييمها بسعر السوق يف أسواق نشطة ألدوات مامثلة. األسعار املسعرة ألدوات مامثلة يف أسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرى، 

حيث جميع املدخالت املهمة ميكن رصدها من معلومات السوق.

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

أ(  املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة 
يتم تقدير القيمة العادلة للمشتقات غري املتداولة، عىل أساس املبالغ التي سوف تستلمها املجموعة أو يتم دفعها إلنهاء العقد يف تاريخ املركز املايل 
مع مراعاة ظروف السوق الحالية والجدارة االئتامنية الحالية لألطراف املقابلة. إن تعرض املجموعة للمشتقات, والتي كانت القيمة العادلة 1,182 

دينار بحريني كام يف 31 ديسمرب 2017 )2016: 313 دينار بحريني( يصنف تحت املستوى 2 من التسلسل الهرمي.
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)ب( املوجودات واملطلوبات املالية الغري مقاسة بالقيمة العادلة 
يحدد الجدول التايل القيمة العادلة لألدوات املالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة ويحللها من مستوى يف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التي يتم 

تصنيفها يف كل قياس للقيمة العادلة كام يف 31 ديسمرب.

بالنسبة للقروض والسلفيات املقدمة للعمالء، فإن متوسط سعر الفائدة عىل محفظة القروض يتامىش مع أسعار السوق الحالية للتسهيالت املامثلة، 
وبالتايل بعد النظر يف التعديالت ملخاطر الدفع املسبق وتكاليف االنخفاض يف القيمة من املتوقع أن القيمة الدفرتية لن تكون مختلفة جوهريا 

عن القيمة العادلة لهذه األصول. 

القيمة العادلة للقروض والسندات الصادرة تساوي تقريبا القيمة الدفرتية لها ألنها ترتبط مبعدالت فائدة عامئة.

القيم العادلة لكافة األدوات املالية األخرى تقارب قيمها الدفرتية وذلك لكونها قصرية األجل.

ج( األصول غري املالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة والتي  تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها 
التواريخ  التقييم يف  للمجموعة كام يف 31 ديسمرب 2017 و 31 ديسمرب 2016  تم احتسابها عىل أساس  للعقارات االستثامرية  العادلة  القيمة 
السابقة. تم تحديد القيمة العادلة عىل أساس نهج السوق الذي يعكس أسعار املعامالت الحديثة  لعقارات مامثلة. مل يكن هناك أي تغيري يف 

أسلوب التقييم خالل العام. 

تفاصيل االستثامرات العقارية للمجموعة ومعلومات حول التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كام يف 31 ديسمرب 2017 هي كام ييل:

2017
قروض وسلفيات مقدمة 

للعمالء
قروض بنكية ألجل

سندات صادرة

2016
قروض وسلفيات مقدمة 

للعمالء
قروض بنكية ألجل

سندات صادرة

املستوى 1

-
-
-

املستوى 1

-
-
-

املستوى 2

-
177,703
39,900

املستوى 2

-
170,204
39,829

املستوى 3

294,718
-
-

املستوى 3

270,126
-
-

القيمة العادلة

294,718
177,703
39,900

القيمة العادلة

270,126
170,204
39,829

القيمة الدفرتية

294,718
177,703
39,900

القيمة الدفرتية

270,126
170,204
39,829

2017
عقارات استثامرية    

2016
عقارات استثامرية    

املستوى 1
-

املستوى 1
-

املستوى 2
8,638

املستوى 2
8,199

املستوى 3
-

املستوى 3
-

القيمة العادلة
8,638

القيمة العادلة
8,199

القيمة الدفرتية
6,939

القيمة الدفرتية
7,054
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 8. قروض وسلفيات مقدمة للعمالء

 9. الذمم التجارية املدينة

يبني الجدول أدناه الحركة يف مخصصات القروض والسلفيات خالل الفرتة:

ترتاوح متوسط أسعار الفائدة الفعلية للقروض والبطاقات اإلئتامنية  11.68% سنوياً )2016: 11.62%سنويأ(.

ذمم تجارية مدينة
 مخصص انخفاض القيمة

الحركة يف مخصص االنخفاض يف القيمة

كام يف 1 يناير
صايف املحمل للسنة

كام يف 31 ديسمرب

31 ديسمرب 2017

7,700
)589(

7,111

2017

494
95

589

31 ديسمرب 2016

9,136
)494(

8,642

2016

415
79

494

2017

632
98
)270(
-
٤60

8,383
5,411
)3,454(

10,3٤0
10,800

2016

689
19
-
)76(
632

6,295
4,473
)2,385(

8,383
9,015

 إجاميل القروض
 مخصص انخفاض القيمة

صايف القروض والسلفيات املقدمة للعمالء

مخصصات انخفاض القيمة

مخصص انخفاض القيمة املحدد
 الرصيد كام يف 1 يناير

 املحمل للسنة
 قروض تم اعادتها خالل السنة

قروض تم شطبها ، صايف االسرتدادات
كام يف 31 ديسمرب

 
مخصص انخفاض القيمة الجمعي

 الرصيد كام يف 1 يناير
 املحمل للسنة

قروض تم شطبها ، صايف االسرتدادات

كام يف 31 ديسمرب
مجموع مخصص االنخفاض يف القيمة

31 ديسمرب 2017
305,518
)10,800(
29٤,718

31 ديسمرب 2016
279,141
)9,015(
270,126

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(

إيضاحات حول
البيانات املالية املوحدة

عن السنة املنتهية  يف 31  ديسمرب 2017 | بآالف الدنانري البحرينية



التقريرالسنوي  2017

77

إيضاحات حول
البيانات املالية املوحدة

عن السنة املنتهية  يف 31  ديسمرب 2017 | بآالف الدنانري البحرينية

 10. املخزون

11. عقارات استثامرية 

قامت املجموعة خالل سنة 2017 برشاء مخطط أراض ستقوم بتقسيمها إىل قطع صغرية وإعادة بيعها. وقد تم تصنيف األرايض التي مل يتم 
بيعها كمخزون قيم بسعر التكلفة أو القيمة التي ميكن تحقيقها أيهام أقل.  

القيمة العادلة للعقارات االستثامرية يف 31 ديسمرب 2017 كانت  8,638 دينار بحريني والتي تم مثينها من قبل مقيم عقارات مستقل مع 
املؤهالت والخربات املناسبة.

مخزون السيارات 
- السيارات

- قطع الغيار
 مخزون األرايض

مخصص السيارات وقطع الغيار

حركة املخصصات )للسيارات وقطع الغيار(

كام يف 1 يناير 
صايف املحمل للسنة 

املشطوبات

يف 31 ديسمرب

التكلفة

كام يف 1 يناير 
االضافة خالل السنة
املحول من املخزون

استبعادات
يف 31 ديسمرب

اإلستهالك املرتاكم
كام يف 1 يناير

استهالك السنة
استبعادات

كام يف 31 ديسمرب

صايف القيمة الدفرتية
كام يف 31 ديسمرب

31 ديسمرب 2017

13,427
3,855
12,739
30,021
)305(

29,716

2017

7,830
226
-
-
8,056

776
341
-

1,117

6,939

31 ديسمرب 2016

20,014
3,340
12,592
35,946
)350(

35,596

2016

6,633
1,446
444
)693(
7,830

572
327
)123(

776

7,054

2017

350
51
)95(

305

2016

278
79
)7(

350
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 13. قروض بنكية ألجل

تكلفة األصول الثابتة املستهلكة بالكامل ولكن مازالتنستخدم كام يف 31 ديسمرب 2017 كانت 6,602 دينار بحريني  )2016: 6,001 دينار بحريني(. 

التكلفة
يف1 يناير
االضافات

املحول خالل السنة
االستبعادات  

يف 31 ديسمرب 

االستهالكات
يف 1 يناير 

استهالك السنة
االستبعادات  

يف 31 ديسمرب 

صايف القيمة الدفرتية
يف 31 ديسمرب 2017

يف 31 ديسمرب 2016

األرايض
واملباين

21.892
942

4.021
-

26.855

7.595
858

-

8.453

18.402

14.297

املجموع
2017

39.942
3.995

619
)1.373(

43.183

15.518
2.852
)530(

17.840

25.343

-

املجموع
2016

33.499
5.899
2.020

)1.476(

39.942

13.640
2.598
)720(

15.518

24.424

24,424

األثاث
واملعدات

والرتكيبات

7.267
556
616
)17(

8.422

5.906
728
)16(

6.618

1.804

1.361

قيد االنشاء 

4.135
872

)4.657(
-

350

-
-
-

-

350

4.135

السيارات

6.648
1.625

639
)1.356(

7.556

2.017
1.266
)514(

2.769

4.787

4.631

قروض تستحق خالل سنة واحدة
قروض تستحق بعد سنة واحدة

31 ديسمرب 2017

33.293
144.410

177.703

31 ديسمرب 2016

79.149
91.055

170.204

ترتبط القروض ألجل مبعدالت فائدة عامئة وخاضعة للتغيري بصورة ربع سنوية أو نصف سنوية. كان املعدل الفعيل عىل القروض ألجل متضمناً تأثري 
عقود مبادلة أسعار الفائدة )إيضاح رقم 4( كانت  4,9% سنوياً  )2016: 4.4% سنوياً(.

12. عقارات ومعدات

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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15.  رأس املال

يف 26 ديسمرب 2013 ، قامت الرشكة باصدار 200,000 سندات بقيمة اسمية تبلغ 100 دينار بحريني. الرشوط االساسية للسندات الصادرة كالتايل:  

 

خمس سنوات الفرتة:   

2.5% فوق بايبور الثالثة أشهر للودائع بالدينار البحريني. تدفع الفائدة نهاية كل ثالث شهور  معدل الفائدة:  

من تاريخ االصدار.    

غري مضمونة الضامن:   

26 ديسمرب 2018 تاريخ االستحقاق:  

يف26 اكتوبر 2014، قامت الرشكة باصدار 106 سندات بقيمة اسمية تبلغ 500,000 دوالر أمرييك )188,500 دينار بحريني(. الرشوط االساسية 

للسندات كالتايل:

خمس سنوات الفرتة:   

3.2% فوق اليبور 6 شهور. تدفع الفائدة نهاية كل ستة أشهر من تاريخ االصدار. معدل الفائدة:  

غري مضمونة الضامن:   

14 أكتوبر 2019 تاريخ االستحقاق:  

القيمة االسمية
ناقصاً : مصاريف إصدار غري مطفأة

 الحركة يف سندات الدين خالل السنة 
يف  1 يناير

مضافاً : سندات تم اصدارها خالل السنة
يف 31 ديسمرب

31 ديسمرب 2017

39.981
)81(

39.900

2017
39.981

-
39.981

31 ديسمرب 2016

39.981
)152(

39.829

2016
39.981

-
39.981

رأس املال املرصح به
 500,000,000 )2016: 500,000,000( سهم بقيمة اسمية

100 فلس للسهم

أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل
163.350.000 )2016: 163,350,000( سهم بقيمة اسمية 

100 فلس للسهم  يف 1 يناير 

يف 31 ديسمرب 
أسهم خزينة 2,206,891 سهم )2016: 2,206,891 سهم( 

31 ديسمرب 2017

50.000

16.335

16.335
599

31 ديسمرب 2016

50.000

16.335

16.335
599

1٤. سندات دين صادرة
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يجوز للرشكة مبوجب عقد التأسيس رشاء أسهم خزينة من أسهم الرشكة الصادرة بنسبة %10. 

معلومات إضافية عن توزيع األسهم

أ. أسامء وجنسيات املساهمني الرئيسيني وعدد األسهم اململوكة والتي يتملكون فيها حصة بنسبة 5% أو أكرث من األسهم الصادرة واملدفوعة بالكامل:

*أسهم الهيئة العامة للتأمني االجتامعي متثل األسهم اململوكة للهيئة العامة للتامني االجتامعي )تأمينات( وصندوق التقاعد)تقاعد(.

  

ب. تدرج جميع أسهم الرشكة تحت فئة واحدة، وجميع املساهمني متساوين يف حقوق التصويت. من إجاميل عدد املساهمني ، 98 % من املواطنني 

أو من الرشكات البحرينية و2% من جنسيات أخرى. 

ج. جدول توزيع األسهم حسب عدد املساهمني ونسبة متلكهم كام ييل :

16. إيرادات الرسوم والعموالت

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي* 
بنك البحرين والكويت

بنك البحرين الوطني

عدد األسهم
50.532.033
37.618.691
18.328.620

نسبة امللكية %
% 30.93
% 23.03
% 11.22

الجنسية
البحرين
البحرين
البحرين

الفئــــة *

أقل من %1
1% إىل أقل من %5**
5% إىل أقل من %10

10% إىل أقل من %20
20% إىل أقل من %50

املجموع

عدد األسهم

37.952.802
18.917.854

-
18.328.620
88.150.724

163.350.000

عدد املساهمني

1.271
7
-
1
2

1.281

% من مجموع عدد األسهم الصادرة

% 23.23
% 11.58

-
% 11.22
% 53.97

% 100

*  تبني كنسبة من األسهم الصادرة واملدفوعة بالكامل من قبل املساهمني 
** تتضمن 2.206.891 أسهم خزينة

رسوم إدارة القروض وغريها من الرسوم املتعلقة بالبطاقات االئتامنية
دخل عموالت التأمني

2017
9.489
1.124

10.613

2016
 7.192
1.309

8.501

15.  رأس املال )يتبع(

رشكة البحرين للتسهيالت التجارية )ش.م.ب(
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19.  مرصوفات تشغيلية

20.  توزيع املوجودات واملطلوبات

ترتكز جميع موجودات ومطلوبات املجموعة داخل البحرين. ال ترتكز موجودات ومطلوبات الرشكة والرشكات التابعة لها يف قطاع اقتصادي معني.

حوافز من موردي املركبات
أرباح من بيع عقارات استثامرية
أرباح رصف العمالت األجنبية    

إيرادات أخرى

2017

943
-

15
25

983

2016

569
252
89
43

953

مرصوفات ادارية وعمومية
االستهالك 

مرصوفات بيع وترويج
مخصص انخفاض قيمة املخزون 

مرصوفات متويل املركبات

2017

6.475
2.259
1.865

51
316

10.966

2016

5.360
2.187
1.946

79
455

10.027

18. إيرادات أخرى

مبيعات االرايض
تكلفة املبيعات

أرباح من بيع مخزون االرايض

2017

5,935
)4,784(

1,151

2016

10,016
)7,417(

2,599

17.  أرباح من بيع مخزون االرأيض



تنقسم املجموعة إىل أربعة قطاعات تشغيلية بناءاً عىل الخدمات وذلك ألغراض إدارية كام ييل :

متويل األفراد: تقديم القروض التمويلية والبطاقات االئتامنية .	 
السيارات : رشاء وبيع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد املبيعات.	 
العقارات : رشاء وبيع األرايض وتأجري العقارات وتقديم خدمات التثمني.	 
التأمني : توفري خدمات وساطة التأمني.	 

تقوم االدارة مبراقبة النتائج التشغيلية للوحدات عىل حده وذلك ألغراض صنع القرار وتوزيع املوارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناءاً 
عىل األرباح التشغيلية أو الخسائر والتي يف بعض الحاالت قد تختلف عن األرباح التشغيلية يف البيانات املالية املوحدة.  يتم إجراء العمليات بني 
القطاعات التشغيلية عىل اساس تجاري كام لو أنها مع طرف ثالث. ال توجد إيرادات من الصفقات املنعقدة مع عميل واحد أو طرف مقابل تعادل 
أو تفوق 10% من مجموع إيرادات املجموعة يف 2017 أو 2016. الجدول اآليت يبني معلومات اإليرادات والربح وبعض املوجودات واملطلوبات 

املحددة الخاصة بقطاعات املجموعة.

إيراد التشغيل
إيرادات القطاعات البينية

مرصوفات التشغيل
مخصص انخفاض، صايف

اإلسرتدادات
مصاريف القطاعات البينية

أرباح السنة

املوجودات )املطلوبات(
النقد وأرصدة لدى البنوك
قروض وسلفيات للعمالء

ذمم تجارية مدينة وأخرى
أرصدة الرشكات التابعة

املخزون
عقارات استثامرية
عقارات ومعدات

أصول أخرى
سحوبات عىل املكشوف

ذمم تجارية دائنة  وأخرى
سندات دين
قروض ألجل

حقوق امللكية

مرصوفات رأساملية
استهالك العقارات واملعدات

2017

33.328
265

)11.425(

)4.260(
)432(

17.476

3.554
294.545

8
4.225

-
-

8.702
1.427
)73(

)11.250(
)39.900(

)175.770(
)85.468(

1.951
640

2017

6.383
432

)4.447(

)134(
)55(

2.179

1.573
173

6.699
)90(

16.977
-

16.641
2.142

-
)6.060(

-
)1.933(

)36.122(

2.044
2.212

2017

1.124
187

)701(

-
-

610

237
-

381
3.601

-
-
-

39
-

)401(
-
-

)3.857(

-
-

2017

42.737
884

)17.629(

)4.394(
)884(

20.714

5.637
294.718

7.111
-

29.716
6.939

25.343
3.608
)73(

)17.988(
)39.900(

)177.703(
)137.408(

3.995
2.852

2017

1.902
-

)1.056(

-
)397(

449

273
-

23
)7.736(
12.739
6.939

-
-
-

)277(
-
-

)11.961(

-
-

2016

29.020
74

)10.276(

)3.845(
)471(

14.502

1.418
269.886

119
13.136

-
-

7.389
518

)1.073(
)9.692(

)39.829(
)167.481(
)74.391(

3.038
250

2016

6,758
471

)5.233(

)182(
)110(
1.704

544
240

7,964
)8.182(
23.004

-
17.035
2.089

-
)5.329(

-
)2.723(

)34.642(

2,861
2,348

2016

1.309
234

)463(

-
-

1,080

167
-

537
3.335

-
-
-
-
-

)291(
-
-

)3.748(

-
-

2016

40.396
779

)16.459(

)4.027(
)779(

19.910

2.313
270.126

8.642
-

35.596
7.054

24.424
2.607

)1.073(
)15.363(
)39.829(

)170.204(
)124.293(

5.899

2,598

2016

3.309
-

)487(

-
)198(
2.624

184
-

22
)8.289(
12.592
7.054

-
-
-

)51(
-
-

)11.512(

-
-
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23.  تكاليف املنافع التأمينية

املعامالت التجارية مع األطراف او املوردين الخاضعني لسيطرة أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة تتم وفقا للرشوط التجارية املعتادة. 

تم احتساب العائد األسايس عىل السهم إىل صايف ربح السنة املتاح للمساهمني عىل املتوسط املوزون لعدد األسهم املصدرة خالل السنة بعد استبعاد 

املتوسط املوزون ألسهم الخزينة كام ييل :

العائد املخفض عىل السهم الواحد هو نفسه العائد األسايس عىل السهم الواحد فالرشكة ال متلك أية أدوات مخفضة محتملة وتؤدي إىل تخفيض 

العائد عىل السهم.

بلغت مساهامت املجموعة  يف االشرتاكات الخاصة باملوظفني البحرينيني سنة 2017 مبلغ 601 دينار بحريني  )2016: 684 دينار بحريني(. بلغ 
مخصص تكاليف املنافع التأمينية املتعلقة باملوظفني األجانب يف 31 ديسمرب 2017 مبلغ 1,039  دينار  بحريني )2016: 876 دينار بحريني( وكان 

عدد موظفي املجمـوعة 794 موظفاً يف 31 ديسمرب 2017 )2016: 746(.
كام يف 31 ديسمرب 2017 بلغت مطلوبات املجموعة املتعلقة بخطة التوفري للموظفني 1,787 دينار بحريني )2016: 1,389 دينار بحريني(.

أعضاء اإلدارة العليا
املعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا

عضاء اإلدارة العليا هم األشخاص الذين لهم الصالحيات واملسئوليات للتخطيط والتوجيه ومراقبة أعامل املجموعة. يتألف طاقم اإلدارة العليا من 
أعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي، ورئيس الشئون املالية والنواب األوائل للرئيس، واملدراء العامون.

مل تسجل خسائر يف مخصصات انخفاض األرصدة املستحقة خالل الفرتة فيام يتعلق باملعامالت مع األطراف ذات الصلة ومل يتم تخصيص مخصص 

محدد لخسائر املخصصات لألرصدة مع األطراف ذات الصلة نهاية العام. 

املساهمني:
كام يف 31 ديسمرب 

قروض ألجل 
سحوبات عىل املكشوف

أرصدة البنوك 

للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 
فوائد مدفوعة

ربح السنة
املتوسط املوزون لعدد أسهم حقوق املليكة )باآلالف(

العائد األسايس عىل السهم الواحد

2017

39.005
71

1,468

1.701

2017
20.714

161.143
129 فلس

2016

27.810
1.073

893

1.097

2016
19.910

161.143
124 فلس

للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب
الرواتب ومنافع املوظفني قصرية األجل 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتامعات 
مستحقات بطاقات االئتامن

بيع مخزون االرايض واملركبات

2017

1.308
625
24

594

2016

1,184
527
19

-
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22.  املعامالت مع األطراف ذات الصلة والزميلة

2٤.  العائد عىل السهم



8٤

25. االلتزامات القامئة

26. تسوية الحركة يف املطلوبات مقابل التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية:

كام بتاريخ املركز املايل يوجد لدى املجموعة اعتامدات مفتوحة خالل العمل االعتيادي ومبالغ غري مستخدمة بلغت 8,190 دينار بحريني )2016: 
10,381 دينار بحريني(  وخطوط تسهيالت إئتامنية متاحة للزبائن مببلغ 26,119 دينار بحريني )2016:  21,303 دينار بحريني(. 

الرصيد يف 1 يناير 2017
عوائد من قروض وسلفيات 

تكاليف املعاملة املتعلقة بالقروض والسلفيات
أرباح أسهم مدفوعة

تربعات مدفوعة
مجموع التغريات من التدفقات النقدية التمويلية

التغريات يف القيمة العادلة
تغريات أخرى

ذات عالقة باملطلوبات
أرباح أسهم معلنة

تغريات السحوبات البنكية عىل املكشوف
تكاليف قروض مرسملة

مرصوفات الفوائد
فوائد مدفوعة

مجموع التغريات األخرى املتعلقة باملطلوبات
مجموع التغريات األخرى املتعلقة بحقوق امللكية

الرصيد كام يف 31 ديسمرب 2017

15,300
-
-
)7,994(
-
)7,994(
-
-
3,312
8,057
-
-
10,287
)10,998(
10,658
-
17,964

170,204
79,486
)71,527(
-
-
7,959
-
-
-
-
-
)460(
-
-
)460(
-
177,703

39,829
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71
-
-
71
-
39,900

63
-
-
-
-
-
-
-
)39(
-
-
-
-
-
)39(
-
24

15,736
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,736

56,396
-
-
-
)411(
)411(
869
1,800
-
-
-
-
-
-
-
2,669
58,654

52,161
-
-
-
-
-
-
10,857
-
-
-
-
-
-
-
10,857
63,018

350,762
79,486
)71,527(
)7,994(
)411(
)446(
869
12,657
3,273
8,057
)1,000(
)389(
10,287
)10,998(
9,230
13,526
373,072

1,073
-
-
-
-
-
-
-
-
-
)1,000(
-
-
-
)1,000(
-
73

سحوبات بنكية 
عىل املكشوف 
استخدمت لغرض 
إدارة النقد

مبادلة معدالت  
الفوائد وعقود 
رصف العمالت 
األجنبية املستقبلية 
املستخدمة 
للتحوط - 
املطلوبات

املطلوبات / 
)املوجودات( 

املشتقة املحتفظ 
بها  للتحوط 

للقروض طويلة 
األجل

املجموع
أرباح
مستبقاة

حقوق امللكية

احتياطي
رأس املال / 
عالوة

سندات
قابلة 
للتحويل

املطلوبات

ذمم تجارية 
دائنة وأخرى

قروض 
وسلفيات 
أخرى

اقرتح اعضاء مجلس االدارة التخصيصات التالية لعام 2017. تخضع هذة التخصيصات ملوافقة املساهمني يف اجتامع الجمعية العمومية السنوي:

تم إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة املامثلة كلام دعت الرضورة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية. إن إعادة التصنيف مل تؤثر عىل 

األرباح املعلنة سابقاً أو حقوق املساهمني.

أرباح مقرتح توزيعها عىل املساهمني
التربعات

االحتياطي العام

27.  التخصيصات املقرتحة 

28.  أرقام املقارنة

2017
8,057
300
1,500
9,857

2016
8,057
300
1,500
9,857
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