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                                                                      ب م. .ش  التجارية للتسهيالت البحرين كةشر
 

     ل شامللدخل ال حدةالموالقائمة 
                                                     2021 ديسمبر  31 في المنتهية  للسنة

 
 

2020  2021   

  ينارد ألف
 بحريني

  ينار د ألف  
 بحريني 

  

     
 للسنة (  الخسارة )  /  الربح  6.181  (4.275)

     
 : امل اآلخرالدخل الش     
     
   ر الخسائأو  األرباح الى   اه صنيفادة تع إ ممكن سيتم او من ال البنود التي    
 ية ت النقدادفقت التحوط  ي احتياطيغيرات ف الت   صافي  3.332  (3.723)

     
 الشامل للسنة  )الخسارة(   /  مجموع الدخل   9.513  (7.998)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ةالمالية الموحد  القوائممن هذه   ا  ءجز 32  ى ال 1  من ة قمرفتشكل االيضاحات ال
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                                                                                                                                                   . ش.م.بتجارية لا تالهيتسلل البحرين كةرش
 

     ملكية لاق تغيرات في حقوالقائمة الموحدة لل
                                                                                                                                2021ديسمبر  31في   ية تهمن ال للسنة

 

 

 

  مال رأس ال  بقاة تسالم أرباحو  حتياطيات ا 

       خرى أ ت اي طياحتا 

   اطي احتي  
   تحوط      

  س أر أسهم   احتياطي  دار وة إص الع التدفقات  طي احتيا ي احتياط أرباح  مجموع حقوق
  المال  خزينة   قانوني  هم أس النقدية  التبرعات  عام  مستبقاة  الملكية 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 ي رينبح

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار   
 ني بحري

ألف دينار  
 بحريني 

 

125.633 48.227 27.000 529 (5.445) 
 

25.292 10.210 
 

(599) 20.419 
 

 2021 ايرين  1 كما في
           
 ل الشامل للسنة دخ ال          

 ة الربح للسن  - -  - - - - - 6.181 6.181
 : امل اآلخرالدخل الش          
 تحوط   ي احتياطيصافي التغيرات ف  -          

 دية قن لت االتدفقا - -  - - 3.332 - - - 3.332

135.146 54.408 27.000 529 (2.113) 25.292 10.210  (599) 20.419  
           
 تبرعات  اطي الحتي ام ستخداا - -  - - - (226) - - (226)

134.920 54.408 27.000 303 (2.113 ) 
 

25.292 10.210 
 

(599 ) 20.419 
 

 2021  سمبريد  31في كما 

 

 
 
 
 

 . ةالمالية الموحد  القوائممن هذه   ا  ءجز 32  ى ال 1  من ة قتشكل االيضاحات المرف
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                                                                                                                                                . ش.م.ب التجارية للتسهيالت نريبحال ةشرك
 

     ة حقوق الملكي  يتغيرات ف للموحدة القائمة ال
                                                                                                                     بع( ت ي( 2021ر ديسمب    31في منتهية   لا للسنة

 

 

 

  رأس المال   بقاةت سالم  وأرباح  حتياطياتا 

       أخرى  حتياطياتا 

   اطيي احت   
   تحوط      

  س أر أسهم  احتياطي دار وة إصالع التدفقات  احتياطي ياحتياط أرباح وق قع حومجم
  المال  خزينة  قانوني همأس النقدية التبرعات عام مستبقاة كيةالمل

ألف دينار  
 بحريني

ينار  ألف د
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار  
 نيبحري 

نار  دي  فأل
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار   
 بحريني

ألف دينار  
 بحريني

 

152.362 71.819 26.250 693 (1.722) 
 

25.292 10.210 
 

(599) 20.419 
 

 2020سمبر دي  1 كما في
           

     
 

 
 

  
معتمدة  ) 2019 نة المتعلقة بس تا صصمخال

 ين(: المساهم من قبل
 معتمدة تبرعات  - - -  - - - 300 - (300) -
 لحاملي األسهم  معلنةسهم ح أأربا - - -  - - - - - (5.036) (5.036)

   العام حتياطي الإلى االمحول  - - -  - - - - 750 (750) -
 
 
 

 صصات خ مالبعد  صيدرلا 20.419 (599)  10.210 25.292 (1.722) 993 27.000 65.733 147.326
           
 ل الشامل للسنة دخ ال/  ( الخسارة)          
 السنة  خسارة  - -  - - - - - (4.275) (4.275)
 : اآلخرشامل ل الخالد          
 تحوط  ي احتياطيصافي التغيرات ف  -          
 قدية الن  تاتدفقلا - -  - - (3.723) - - - (3.723)

139.328 61.458 27.000 993 (5.445) 25.292 10.210  (599) 20.419  
           

 (( أ )1-2)إيضاح  تعديلال ة رخسا - -  - - - - - (15.191) (15.191)

 ية حكوم ةمنح - -  - - - - - 1.960 1.960

 تبرعات  الي اط تي حام ستخداا - -  - - - (464) - - (464)

 2020 سمبري د  31في كما  20.419 (599)  10.210 25.292 (5.445) 529 27.000 48.227 125.633

 

 . ةلموحد المالية ا القوائممن هذه   ا  ءجز 32  ى ال 1  من ة قتشكل االيضاحات المرف
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                                                                        . ش.م.ب اريةالتج للتسهيالت البحرين كةرش
 

     النقدية  تاتدفقالقائمة الموحدة لل
                                                  2021ديسمبر  31المنتهية  في  للسنة

 
 

2020  2021   

ألف دينار  
 بحريني

ألف دينار   
 بحريني 

  

 غيلية ة التشاألنشط    
   وإيصاالت إئتمانية أخرى د مستلمة  قروض مسددة وفوائ   211.318  211.631
 المركبات عي من ب  ةمالمبالغ النقدية المستل  44.731  42.097

 ستلمة ين متأم التعمو  713  924
 العقارات  مخزون بيع نم حصل ت الم  2.302  2.158
 مستلمال التثميندخل اإليجار و   627  819

 الء لعمل لف سقروض و   ( 152.638)  ( 146.970)
   نلموردي لمدفوعات   (34.673)  (34.379)
 ة لي ي غشت الت مدفوعات المصروفا   (11.056)  (13.902)
 عقارات مخزون المدفوعات على   -  (578)
 وعة المدفمكافأة مجلس اإلدارة   (335)  (626)
 فوائد مدفوعة   (8.396)  (10.940)

     
 تشغيلية لا نشطة األ من الناتج النقد صافي   52.593  50.234

     
 ية ثمار االست نشطة األ    

 ات دعقارات ومع لشراء  مصروفات رأسمالية   (2.093)  (2.956)
 ةستثماري االعقارات الإلى    أضافة  -  (263)

 دات ات ومعبيع عقار من ل صحالمت   1.231  1.215
 بيع عقارات استثمارية  المتحصل من  1.200  -

     
 تثمارية األنشطة اإلس( في ستخدم لم)ا   /  النقد الناتج منصافي   338  (2.004)

     
 ية لشطة التموي نألا    

 ألجل مستلمة  كيةن ب قروض   2.000  169.283
 دفوعة ل مألج  بنكيةقروض   (52.170)  ( 193.279)
 وعة ح أسهم مدفباأر  ( 16)  (5.179)

 مستلمة  ةحكومي  ةمنح  347  1.960
 وعة فدتبرعات م  (226)  (464)

     
 ية التمويل  األنشطةالنقد المستخدم في  صافي   ( 50.065)  (27.679)

 مهفي النقد وما في حك  يادة الز  ي فصا  2.866  20.551
  يناير 1النقد وما في حكمه في   25.435  4.884

     
 ديسمبر   31حكمه في  ي النقد وما ف  28.301  25.435

     
 كون النقد وما في حكمه من : ت ي     

 وك النقد وأرصدة لدى البن   28.354  25.530
 قصا: ان     
 دالنقد المقي   ( 53)  ( 95)

     
25.435  28.301   

 
 
 
 

 . ةالمالية الموحد  القوائممن هذه   ا  ءجز 32  ى ال 1  من ة قتشكل االيضاحات المرف
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                                                                   . ش.م.بالتجارية  تهيالتسلل البحرين ةشرك
 

     ة لموحدالمالية ا ائمالقول ات حوايضاح
                                       2021ديسمبر   31المنتهية  في  للسنة

 
   والنشاطسيس التأ.   1

 الشركة تقوم  في مملكة البحرين.لة  مسج عامة مساهمة لشركة"( هي شركةا)"   ش.م.ب  يةرا تجال التهيللتس البحرين شركة
ى  عل  2005ونيو  ي  26  خبتاري  ركةالش  حصلت  وقد.  واصدار بطاقات ائتمانية  األجل لةويطو توسطةمو قصيرة قروض بمنح
المركزي  خيصرت البحرين  قبل مصرف  مالية و  من  تشرافإل  خاضعةللعمل كمؤسسة  للسنة    القوائممل  شته.  الموحدة  المالية 

   .وعة"(مالمجب"معا   مإليهالمشار ) والفروع ة عوشركاتها التابة كرشلل  يةالالم القوائمعلى   2021ديسمبر  31 المنتهية في

 مبين ادناه: هو امكبالكامل ابعة المملوكة ة والشركات التلية للشركماال ئمالقوامل وعة تشمجدة للمحوية المالالم لقوائما
 

 بة تملك سن التأسيس  دلب بعة اسم الشركة التا
 المجموعة 

 شطة الرئيسية ناأل

    
ح % 100 البحرين ذ.م.م  ياراتوطنية للسلكة االشر لوكيل  موتورزجصري  ا  نرال  سي    م)جي 

ماك  وتمثل  دا  هونسيارات  و  (كاليوكاد  هوشفرولي
 في مملكة البحرين.ديفينس 

 
 عقاريةشركة التسهيالت للخدمات ال

 م .م.ذ
 

 . راتصلة بالعقاذات الت خدما % 100 نيرالبح

 خدمات التأمين شركة التسهيالت ل
 ذ.م.م 

 

 لتأمين. اطة اخدمات لوس % 100 البحرين

دستان، رك ذ.م.م العامة جارة شركة التسهيالت للت
 راقالع

ك  يفندا  هوت  اارسيبيع   % 100  , ,    انردستأيربيل 
الالعرا الشركة  قبل  من  )تأسست   وطنيةق 
 ت(.اراللسي

 البحرين                       م .م.ذرات لسيال يالتالتسهشركة 
 

100 % 
 

و هافال و   وفوتون  جاك  وكيل حصري لسيارات
 . ينبحرال في مملكة والت ريج
 

رات شركة التسهيالت لتأجير السيا
 ذ.م.م 

تأجير  خدما % 100 نيالبحر قصيرة    سياراتلات  لمدد  والتأجير 
 .لة األجلوطوي

         
 د  عدااإلأسس .  2

 بيان االلتزام   2-1

للقواعد واألنظمة  الصادرة ع ن مصرف البحرين المركزي. تتطلب هذه القواعد  وفقا   للمجموعة    حدةالمالية المو  القوائمأعدت  
 : يلما ي  ، باستثناءة الدوليةبساالمح معاييرمجلس  عنالصادرة   المالية ريقارتللير الدولية  ايمعال  واألنظمة تط بيق جميع

 لكورونا ا  بجائحةن  ثريتأالمء  للعمالة  قدمالم  المدفوعاتل  الناتجة من تأجي التعديل على الموجودات المالية    ئرسااب ختسحا -أ
كما هو  رباح والخسائر  احتسابها في األ من  ، بداليةفي حقوق الملك  افيةإض  ورسومفوائد  أي  فرض    ندو، ب(19  –)كوفيد  

تعديل مكسب أو خسارة    ساب ايتم احت  .ماليةاألدوات ال  –  9رقم  ة  الماليقارير  التعداد  المعيار الدولي إل  مطلوب بموجب 
التقاية  لاالم  ت وجوداملا  على أخرى   الدولي إلعداد  المعيار  لمتطلبات  رقم  وفقا   المالية  تس9رير  لم  الشركة  .  خسارة  جل 

 .(حرينيدينار ب مليون 15.19: 2020)تعديل في السنة الحالية.

المستلمة من  المنحب  احتسا -ب الالحكوم  المالية  الجهات  و/أو  اة  الخاصة  ستجتنظيمية  الدعم   كورونا   بجائحةابة إلجراءات 
، بدال  من احتسابها في األرباح أو  2020  لسنة  الملكية  حقوقية، في  لحكوم ا  حمنلا  في متطلباتوستي تالت  (19  –وفيد  ك)

ى  إل  يكون ذلكسوحكومية،  لمنح الالمتعلق با  – 20 دولي رقملاتطلبات معيار المحاسبة  م  كما هو مطلوب بموجب ر  الخسائ
أي محت  حد  تعديل  حسبة  خسارة  لـقفي  نتيجة  الملكية  وفيردة  اولا(  )أ  لفقرةوق  المبل  تجاوزحال    أعاله،   ةراخس  غهذا 
 . و الخسائررباح أفي األقي لمتبيد ا ب الرصاسيتم احت، التعديل
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                                                                   . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     وحدة لمالية المايضاحات حول القوائم ا
                                       2021بر ديسم  31المنتهية  في  ةنسلل

 
 )يتبع(عداد اإلأسس  .   2

 )يتبع(  بيان االلتزام   2-1

متطلبات  ر وفقاَ لرباح أو الخسائلأل  ةدالموحقائمة  ال  مة فيالحكوتلمة من  مس  اعدات ماليةتم احتساب اية مس،  2021سنة    في
  . 20م ولي رق الدعيار المحاسبة م

المالية    اد التقاريرباسم "المعايير الدولية إلعدالموحدة  إلعداد القوائم المالية  المذكور أعاله كأساس  ر  اطلى اإلفي ما يلي إ  اريش
 . يغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي" بص
 
  أسس القياس  2-2

 بالقيمة العادلة.   ظهرتالمشتقة التي ة  عدا األدوات المالي خية ماالتاري التكلفة لمبدأ ا  وفق للمجموعة المالية الموحدة القوائم أعدت
 
 وعملة العرض الرئيسية العملة   2-3

عرض   الموحدالمال  القوائميتم  الببالدين  ةية  لعملياالعملة  وهي    حرينيار  لمعلومات ا  يعمجتقريب  تم  المجموعة.  ت  الرئيسية 
 ذلك.  فما عدا المشار إليه خاليف ،ألف" " أقرب إلى ني ريبحبالدينار ال وضة المعر يةالمال
 
 جديدة  اتتفسيرومعايير وتعديالت  2-4

هذه    تتطابق إعداد  في  المتبعة  المحاسبية  إعداد  القوائمالسياسات  في  المتبعة  تلك  مع  الموحدة  الموحدة    مئاوالق  المالية  المالية 
للسللمجمو المنتهيةعة  الحالية   يالتالتعدبعض  والجديدة    معاييرلايق  ، باستثناء تطب  2020ديسمبر    31في    نة  المعايير  على 

ا من  ى المجمنطبق علتالتي أصبحت   معيار أو تفسير أو ألي  المبدئي    بالتطبيق. لم تقم المجموعة  2021يناير    1وعة اعتبار 
 بعد.ولكنه لم يصبح ساري المفعول إصداره  مت تعديل

الموحدة المالية    القوائمر على  يتأثولكن ليس لها أي    .2021  سنة  يفولى  ة األللمرت  التفسيراو  التعديالتمن    ا  عددتطبيق    مت
 . للمجموعة

 
، ومعايير المحاسبة    9التقارير المالية    : تعديالت على المعايير الدولية إلعداد2المرحلة    -عر الفائدة  ار سمعي  تعديل  2-4-1

الدول، والمعاي  39الدولية   المالية  ال  داعدإل  ية ير  اللدولية    ، والمعايير  7تقارير  الماإلعداد  الدوليوالمع  4لية  تقارير  ة  ايير 
 .16داد التقارير المالية إلع

"( بسعر  IBORاستبدال السعر المعروض بين البنوك )" يالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عندما يتم  التعدتوفر  
 "(. RFR)"  ر طاالمخ  فائدة بديل شبه خاٍل من

ية في الفترات  المجموعة استخدام الوسائل العمل  تعتزموحدة للمجموعة.  ية المالمال  لقوائما أي تأثير على    لم يكن لهذه التعديالت
 المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.

 
 بعد الصادرة وغير سارية المفعول الجديدة التعديالت و اتو التفسير ييرالمعا 2-5

تى تاريخ إصدار  عول حتي لم تصبح سارية المفادرة واللمعايير الحالية الصات والتعديالت على اير والتفسيرياعمالار  اصد  تم
والتفسيرات والتعديالت الصادرة على    الموحدة للمجموعة. تتوقع المجموعة بشكل معقول أن تكون هذه المعايير  المالية  القوائم
يالت على المعايير  والتعد  المعايير والتفسيرات  م المجموعة تطبيق هذه. تعتزتقبليسم  تاريخ  عايير الحالية قابلة للتطبيق في الم
 لمفعول:، إن وجدت ، عندما تصبح سارية ا  حاليةال
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                                                                   . .بش.مالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ل القوائم المالية الموحدة حو تاحايضا
                                       2021مبر ديس  31للسنة المنتهية  في 

 
 )يتبع(عداد اإلأسس  .   2
 )يتبع(  عدب صادرة وغير سارية المفعوللا الجديدة التعديالت و اتالتفسيرو ريياالمع 2-5
ال  التديتع   2-5-1 التق على  الدولي إلعداد  المالية رقم  معيار   جائحة لة  رجة مباشكنتي اإليجار    بالتنازل عنلقة  متع  16ارير 

 2021يونيو   30بعد  (19 – )كوفيدكورونا 

المحاسبة    ر، أصد  2020مايو    28في   الدولي إلعداد التقار  تتعديال  الدوليةمجلس معايير  المعيار  المالية  على    16رقم  ير 
تطبيق   نإعفاء  للمستأجرين مالتعديالت    تمنح  . (19  –وفيد  )ك  باشرة لجائحةم  كنتيجةااليجار  ق بالتنازل عن  تتعل  عقود اإليجار

الدولي إلعد الماليإرشادات المعيار  التقارير    لجائحة كنتيجة مباشرة  للتنازالت  بشأن محاسبة تعديل عقد اإليجار    16ة رقم  اد 
  من   (19  –وفيد  )ك  جائحةاإليجار المرتبط ب  تنازل عنلاان  . كوسيلة عملية ، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا ك19  -كوفيد  
  لتنازل عنعن ا  ةمدفوعات اإليجار ناتجتغيير  بسبب  بإجراء هذا االختيار  قوم المستأجر   لعقد اإليجار. يال  المؤجر يعد تعدي  قبل

المرتبط   التغيير بمو  (19  –وفيد  )ك  جائحةباإليجار  التي يفسر بها  الطريقة  البنفس  الدولي إلعداد  يعمجب  رير المالية  التقاار 
 لعقد اإليجار. ال  التغيير تعدي  لم يكن ، إذا 16رقم 

حتى   التعديل  تطبيق  المقرر  استمرار    2021يونيو    30كان من  ولكن مع  مارس    31، في    (19  –وفيد  )ك تأثير جائحة  ، 
الممعاييقرر مجلس  ،    2021 الدوليساحر  تطبيق  د  تمدي ةبة  التعديالتط.  2022يو  يون  30حتى    لالتعديفترة  لبق  ت  فترات 

 . 2021أبريل  1التي تبدأ في أو بعد ية السنوارير تقال

المجموعة   تلقت  فقد   ، ذلك  المتعلقة    تنازالتومع  ت  (19  –وفيد  )ك  جائحةباإليجار  ولم  ا  طبق،  مبكر  التعديل  ،    المجموعة 
 د اإليجار.لعق عديلنها تالي تم التعامل معها على أتلاوب

 الهامةسبية المحا سياساتلا.   3

ا باستمرار ناه. قامت المجموعة بتطبيقهدأمبينة  ةالموحد ةي المال القوائمداد هذه طبقة في إعلمالهامة ااسبية السياسات المح نإ
 .1-2اح إيضفي ح وضم استثناء ما هوالموحدة ب اليةالم ائمالقومعروضة في هذه لاترات فلاع جميلى ع
 
  توحيدال أسس   3-1

 
 الشركات التابعة 3-1-1

ق في عوائد و تملك الحعرض المجموعة، أتت طرة عندماالسي جدتو .موعةجمال رةيطلس ي مؤسسات خاضعةابعة هالشركات الت
يــتم  .بعةعلى الشركة التاسيطرتها  لخال د منهذه العوائة التأثير على ردا قركة التابعة، ويوجد لديهن الشفة من عالقتها ممختل
 السيطرة. وقف عن التوحيد عند فقدانيتم التطرة والسي اريخ الحصول علىت ات التابعة منالمالية للشرك لقوائما  دتوحي
 
 فقد السيطرة  3-1-2

 رص غيــ يــة حصــ شــركة التابعــة، وأومطلوبــات الودات جــ وســتبعد مت شــركة تابعــة، فإنهــاوعة السيطرة على  عندما تفقد المجم
رة. يتم أوالخسابح رلا قائمةسارة ناتجة في بح أو خساب أي رحقوق الملكية. يتم إحت رصعنا نم غيرهالصلة وا  تذا    ةمسيطر

 د فقدان السيطرة.ادلة عنسابقة بالقيمة العالكة التابعة بها في الشر ظمحتف قياس أي حصة
 

 المالية   القوائمبعادها عند توحيد تاس تم التمعام 3-1-3
 مــالت األجنبيــة(لعمن ا  جةئر الناتدا األرباح والخساققة )ما عصاريف غير محموواألرصدة وأي أرباح    تالماعالم  بعادتساتم  

ة بــنفس محققلار غير سائستبعاد الخالموحدة. يتم ا  المالية  القوائمند إعداد  لمجموعة عشركات ا  ينية بينعمليات البوالناتجة من ال
 قيمة.على انخفاض الليل جد دوي، إلى الحد الذي ال ةقحقملغير ا  حاربألاها قة التي تستبعد فيالطري

 
 اإليرادات أحتساب  3-2
   الفوائد المكتسبة والمدفوعة 3-2-1
  . معدليالفعل دةخدام طريقة معدل الفائستباالموحد  األرباح أو الخسائرفي قائمة  بالفوائد المكتسبة و المدفوعةاالعتراف يتم 
 لية إلى: لألداة المادرة خالل العمر المتوقع مقلالية ستقبنقدية الم ال تدفقابالضبط الت مصخيذي سعر الفعلي هو الال ةدئالفا

 المالي. أو د موجوة للماليجاإلية  فترالقيمة الد •

 الية.بات المة المطفأة للمطلوفلكالت •
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                                                                    ش.م.ب التجارية  تللتسهيال البحرين ةشرك
 

     حدة ائم المالية الموايضاحات حول القو
                                       2021ديسمبر   31هية  في للسنة المنت

 
 )يتبع( هامةلااسات المحاسبية سيال.   3
 )يتبع(  يراداتاإلإحتساب     3-2
 ()يتبع فوعةدملبة واالفوائد المكتس 3-2-1

تقوم    ،  ةمنخفضال  ئتمانيةاإلقيمة  النشئة ذات  المأو    شتراةالم  موجوداتلا   داعة  الفائدة الفعلي لألدوات الماليمعدل  اب  احتسند  ع
اليدقبت  المجموعة افدتر  اال   لنقديةقات  بعين  األخذ  مع  الشالمستقبلية  جميع  ا عتبار  اللتعاقدية  روط  وليماليةلألداة  خسائر ،  س 
 قعة. متوال االئتمان

االمة ولتالمدفوعة أو المسعاملة  لي تكاليف المالفعئدة  الفا  ليشمل احتساب معد ائدة الفعلي.  فال  لدمع  زأ منال يتج  تي تشكل جزء 
.  يةالة أو المطلوبات المماليت الدالموجوصدار اء أو إانتة باقية التي ترتبط مباشر فليف االضاالت التكاامعمليف التكا  تتضمن

الفائديتم احتساب م الفعدل  مالي.    مطلوبأو    يمال  موجودمبدئي بلا  حتساباالد  لي عنالما  مطلوبأو ال  المالي  جودوملل  علي ة 
عندما  )  موجودلمالية لاإلج  مة الدفتريةلقيدل الفائدة الفعلي على ا عبيق ميتم تط  ،ائدوفلات افدات ومصرويرااالعتراف باإلند  ع
إلعادة تقدير    ةلي نتيجالفائدة الفع  ل. تم تعديل معدوبمطللمطفأة للى التكلفة اأو عل  (انية  منخفض القيمة اإلئتم  موجودال  ونيك   ال
 ائدة بالسوق. الفتحركات في أسعار س البشكل دوري لتعك يرةالمتغة دئافت الالت معداذات  وألدلتدفقات النقدية لا

 يةدفترية اإلجمالالة يملقالمطفأة وة االتكلف
عند    ه بالمالي    بمطلوأو ال  المالي   موجوداس اليقذي يتم  ال  المبلغ  المالي هي  مطلوبو الالي ألم ا  موجودإن "التكلفة المطفأة" لل

ا مبي  ئدبالم  فعترااإل   ألي ة  يلعالف  ائدةطريقة الف  امكم باستخدفاء المترا، زائد أو ناقص االطمدفوعات المبلغ األصليلغ  ناقص 
 . ةاالئتمان المتوقع خسائرمعدلة الى مخصص   موجودات المالية،ة للسبنل، بااالستحقاقلغ بمو يألوللغ الك المبذبين فرق 
 
ا  نإ لل إلجماا  ةيلدفتر"القيمة  هي  موجودلية  قبل  ملا  دجوموللة  مطفأالالتكلفة    المالي"  مخالي  أي  ائتمصتعديل   يةانص خسارة 

 . ةمتوقع
 
 اتمدخ ال ريفوع وتلسالع بيمن  لدخل ا  3-2-2

العميل ، أي  لى  ع إضائالب  على  يتم فيه نقل السيطرة  الذي   تق وال  ر( فيوقطع الغياات  رالبضائع )السيا  عيرادات بإي  أحتساب
 ى العميل وقبوله. سليم البضائع إلعندما يتم ت

  وضمان إصالح  وة  نادمات صيادات خإير  نم  ت راداتتألف اإلي  .قحتسمالالمستلم أو    لللمقابدلة  يرادات بالقيمة العااس االقي  يتم
تم د ترتيب، يشامل على وجو  ليل د دوجورط  ما يتم تقديم الخدمات ، بشعندوقت  ر الع مرويرادات ماإل  باحتسايتم    .سياراتلا

 ول.معق لكبش ةمؤكد التحصيلبلية ن قاوتكو حصيلهاتكن يمالت أو المعد / التعرفةتحديد 

بيتم   والسيارات ا  من  اتدايراإل اإلعتراف  االستثمارية  فت  لىع  ةيتشغيلالار  يجاإلد  وعق  بموجب  جرةؤالم  لعقارات   اترمدى 
أسأو    /  جاريلإل  التعاقد الثاالخدمة على  القسط  اإليجار،    فيبت  اس  فيها  فترة  يتم  التي  الحاالت  بما   رفعباستثناء  اإليجارات 

 لتحصيل النهائي.هناك عدم يقين بشأن اوما لم يكن  ، عقتولما للعامضخم يتماشى مع الت
 جموعة: لكل نشاط من أنشطة المددة ايير المحالمع يلي يماف
 

 امتالك البضائع؛للعميل  ورة ويحقفاتالدار صإر عند  غيالاالسيارات وقطع  ت اعيبم نم دخللااحتساب  ( يتمأ
 تقديم الخدمة؛   ة واإلصالح عندن خدمات الصيانم أحتساب الدخل ب( يتم
 مان؛  لضلتزامات اا بجموب ءعمالإلى ال  الخدمة ديم هذهتقعندما يتم  تامن مطالبات الضمان احتساب الدخل يتمج( 

 اإليجار. فترة  ىثابت على مدساس القسط العلى أرات لسياير اجمن تأ احتساب الدخل د( يتم
د كون عنيا  دة مي عا ذالو  ،لعميل االستحواذ على األرضمن بيع مخزون األراضي عندما يحق ل  دخلاحتساب الم  يت  (هـ
 ية إليه. كلملا ةيقوثليم تس
 رة عقد اإليجار. دى فتلى مبت عالثاالقسط   أساس ىدات عليراإمارية كثتساالارات العقمن  راإليجادخل احتساب تم ي (و
 
 تا صالحواإل من الصيانةخل الد  3-2-3

السيارات والضمان بمرور  من خدمات صيان  دخلالاحتساب  يتم   ال   الوقتة وإصالح  تقديم  دليل   دوط وج رشب،    تمادخعند 
 . ة بشكل معقولتحصيل مؤكدلابلية قاو ،حديدتلل لة قابو بتة أعار ثاسفة / األكون التعرترتيب ، تعلى وجود  لماش
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     موحدة ايضاحات حول القوائم المالية ال
                                       2021ديسمبر   31سنة المنتهية  في لل

 
 )يتبع( الهامةسبية ت المحااساسيال.   3
 )يتبع( داتيرااالاحتساب    3-2
 
 ت العموال وم والرس  3-2-4

الفعلي على  من    الدخل  احتسابيتم   الفائدة  يتجزأ من معدل  ا ال  تعتبر جزء  التي  والمصروفات    ود وجالمالرسوم والعموالت 
 الفعلي. لفائدة قياس معدل االمالي في  طلوبالمالي أو  ملا

   .ذه الخدماتعند تقديم ه و العموالت األخرى الرسوم لدخل منا احتسابيتم 

 لبوليصة التأمين. ا  لىع  ولويحق للعميل الحص التامينتغطية والت التأمين عند إصدار عم الدخل من باساحتم يت

 األجنبية  بالعملةمعامالت    3-3

ة.  لمامعال  راءخ إجلصرف السائدة بتاريلبحريني وفقا  ألسعار االدينار اإلى  ت األجنبية  مالبالعتتم    لمعامالت التيا  حويلتتم  ي
ني بسعر  يرحإلى الدينار الب  الماليمركز  للحدة  ة الموالقائمي تاريخ  جنبية فلمالية بالعمالت األوالمطلوبات ا  اتجودالمو  تحول

الالسائالصرف   ذلك  انبيجاألعمالت  ال  صرف  رئخساأرباح و  اريخ. تد في  النقديةة على  ال  لبنود  التكهي  بين  المطفأفرق  ة لفة 
بدكما    الرئيسيةبالعملة   السفي  تعديلها  ناية  بعد  الف  دلمع  ربأسعاة  والمدفوعالفائدة  خعلية  وبينسنلاالل  ات  المطفأة التكل  ة  فة 

 .السنة ا في نهايةمالفائدة كرف تحويلها بأسعار صبعد  جنبيةلعملة األبا

ة ييفوظملة الالى العالعادلة  يمة  بالق  قياسها  مت  لتيواألجنبية  ة بالعمالت االمقيم  النقديةر  غيوالمطلوبات    توجوداتحويل المم  يت
اسعار  با احرتا  في  السائدة  الصرف ستخدام  القيتسيخ  العا اب  اللل  . دلةمة  التاريخاسالمق  قديةالنر  غيبنود  بالتكلفة   تماللعباية  ة 

   لة.ريخ المعاملصرف في تاعار اسا دامتخاسم تحويلها بتي ، فإنهاألجنبية
 
 . ئرالقائمة الموحدة لألرباح أو الخسابية في نعملة االجل اليوحتة دعاا اب فروقتم احتسي
 
 المالية األدوات   3-4

 يبدئلما ياسوالق حتسابالا  3-4-1
للمدواألاتتكون   المالية  مع وجمت  أساسي  بشكل  و  ن ة  لدى أ   النقد  للوقروض  و  ،البنوك  رصدة  التجارية    مملذوا  ،عمالءسلف 
 ابتساحبا  مبدئي    ةعالمجمو. تقوم  ألجل  بنكية  قروضو  ،ىأخر  مموذ  الدائنة التجارية  والذمم    ،المشتقة  اليةلما  اتدوألوا  ،ينةالمد
والقرو الذمم    للعمالء  سلفلاض  الذي  ة  المدينالتجارية  و  التاريخ  يتم  هيف  نشأتفي  الما  احتساب.  األدوات  االخرى  جميع  لية 
    .ة لالداةالتعاقديموعة طرف ا في األحكام فيه المج بحصت ي ذال ريخ، وهو التاالمتاجرةفي تاريخ  امبدئي  

المتي قياس  المالجوم  الودات  أو  باللماا  اتمطلوبية  مضاعادال  مةقيلية  إليلة  غير  ل  ها،ف ا  العامقاس  لالبند  من  بالقيمة  خالل  دلة 
مم التجارية  قياس الذمبدئيا   يتم  صدار.  اإل  وأاذ  وحاالستر إلى  التي تنسب بشكل مباش مالت  ف المعاي، تكالرئأو الخسااألرباح  
 .ةلبسعر المعامهري تمويلي جوبدون مكون المدينة 

 
 ق الالحوالقياس التصنيف   3-4-2

 يةت المالجوداالمو

  ل الخة من  ة العادلالتالي :بالتكلفة المطفأة؛ بالقيمس كمقا  مالي  جودومك  يمالال  جودومتصنيف ال  يتم  دئي،المب  اإلعترافعند  
ادلة  ة العأو بالقيم  الملكية؛حقوق    دواتأ  –آلخر  اشامل  ل الدخل الادلة من خال لقيمة العالدين؛ باأدوات    –ل اآلخر  الدخل الشام

 . رئخساأو الاألرباح الل من خ

ت  ادالموجورة  اد إعمل    إذا قامت المجموعة بتغيير نموذج  إالئي،  لمبدا  اإلعتراف   دالية بعيف الموجودات المصنال يتم إعادة ت
ر المالي  لتقرية األولى ل من الفترم األول  ليورة في اثالمتأت المالية  يع الموجوداتصنيف جم  يتم إعادةحالة،  لاوفي هذه  المالية.  
 موذج العمل. ن يفير يتبع التغيالذي 
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                                                                   . ش.م.بية تجارلا تهيالللتس البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021ديسمبر   31 نتهية  فيللسنة الم

 
 )يتبع( الهامةات المحاسبية ياسالس  . 3
 ()يتبع  ةالمالياألدوات   3-4
 يتبع( ) قالالحالتصنيف والقياس   3-4-2

األرباح خالل  ن  العادلة م  ةكن مصنفا  بالقيم وفي الشرطين التاليين، ولم يإذا كان يست  ة المطفأةلفتكالالمالي ب  موجودال  قياسيتم  
 : أو الخسائر

  نقدية تعاقدية؛ وتدفقات  لتحصيل تادوجولمبافاظ الحتى ادف إلمل يهعضمن نموذج  كان يتم االحتفاظ به اإذ •
كانت   الترشإذا  عنها  عاقدية  وطه  بتوتنتج  النقدية  والحم  يخارالتدفقات  فقطتددة،  تعتبر  األصلي   ي  المبلغ  مدفوعات 

 .ئمصلي القاألاوائد على المبلغ والف
 
 لالعمذج مون مقييت
تق  ومقت بعمل  نموذ  ييمالمجموعة  يعكمالال  موجودبال  فيه  فظحتي  يذ ال  لمالعج  لهدف  ذلك  ألن  المحفظة،  مستوى  على   س ي 
 فيها ما يلي: رمعلومات التي يتم النظال لل. تشمشكل أفضلإلدارة بات لوموتقديم المع  يقة التي تدار بها األعمال،طرال

اإلدارة ترّكز   جيةياترتست اناا كإذويشمل هذا ما    اسات فعليا .السي  ذه ه  عملفظة، ولمح ة لنلسياسات واألهداف المعلا •
التعاقدي الفوائد  إيرادات  الفوائد،  االحتفاع  م  ،ةعلى اكتساب  اابقومطظ بمحفظة خاصة لمعدالت  فترات  ت لموجوداة 

الل خ  النقدية من  التدفقات  قتحقيأو    عة،المتوق  ارجيةخ لا النقدية  ات  قفالعالقة أو التد  ع فترات المطلوبات ذاتلية مالما
 ؛توداوجالمبيع 

 ؛ ةجموعى إدارة الملإفع التقارير عنها أداء المحفظة، ورتقييم  ف يتميك •

إدارة   متي   نموذج( وكيفال  ذلكضمن    فظ بهاوالموجودات المالية المحت)ذج العمل  اء نموالمخاطر التي تؤثر على أد •
 ؛ه المخاطرذهعامل مع والت

المدراء، عل  تعويض  يتمكيف   • المثالى سبيومكافأة  إ،  ل  ال  اذما  القيمةكانت  للموجودا  مكافآت تستند على    تالعادلة 
 ؛ و صلةفقات النقدية التعاقدية المحالمدارة أو التد

قعات بخصوص وت عات، والب هذه المبيابوأسالسابقة،    راتلفتفي ا  لماليةات الموجودات اوتوقيت مبيعة وحجم  يروت •
 بلية.لمستقع اة البيأنشط

 دئفواوال صلعاقدية هي فقط مدفوعات األنقدية التات الدفق تلتقييم ما إذا كانت ا
على  دئي. تعرف "الفائدة" بالم حتسابالاعند  يالمال جودمولليمة العادلة لقه ا األصل" على أنغراض هذا التقييم، يتم تعريف " أل

للن الزمنية  القيمة  با   مخاطر، وللقودأنها مقابل  المتعلقة  القائملمبلغ األصاالئتمانية  فترة معينة من  لي  الزمن، ولمخاطر   خالل 
 ربح. لا لهامش  ضافة(، باإل ليف اإلداريةكا، والتسيولةطر الاألخرى )على سبيل المثال، مخا ةسيساإلقراض األاوتكاليف 

إذا    مييلتق التعاقدية هي فقما  النقدية  التدفقات  ا كانت  التعوشرالتبار  ل والفوائد، تأخذ المجموعة باالعألصط مدفوعات  ة  اقديط 
تقييم م إذا كالألداة. ويشمل هذا  تلمالي يحتوا  الموجودن  ا  أن  تعاقدية يمكن  ت غيي على مدة  أو مبلغ  وقير  النتدفقالات  دية قت 

 تبار:العما يلي في اد عمل هذا التقييم، فإن المجموعة تأخذ الشرط. عن اهذ يوفت ستيث ال بح ةيدقاتعال

 ة؛اقديالتدفقات النقدية التع بلغت أو م ر توقيتغيي شأنها األحداث الطارئة، التي من •

 ديد؛تمالات ميز ق والمسب عوالدفلمتغير، ر اعسلاات يزم يهابما ف التعاقدي، معدل الفائدةي قد تعدل الت شروطلا •

ارالش • توط  مطالبلتي  من  التدفقاتحد  على  المجموعة  من    ة  التعاقدية  )علىوداوجمالنقدية  محددة  المث  ت  ال،  سبيل 
 الرجوع(.  دمع ميزات

الد إ ائدةألصل والففوعات ار مدمعيامع  سبق  الم  عفتتفق ميزة  المدفوذا  ،  المبلغ   غير   غلمباي  جوهر  ليمثل بشك  دما  ع مقكان 
ت وقهاء العقد في ابل إنإضافي معقول مق ويضتع ل مبلغالقائم، والذي قد يشم ليمبلغ األصاللى ع دةئصل والفالمبلغ األددة سم

باإلضاف للموجو  ةمبكر.  بالنسبة  اادلذلك،  المالية  أوبراة  لمشتت  عل  خصم  العالوة  المبلغ  فإن   قديتعاى  ا   اإلسمي،  لتي  الميزة 
ا  يمثلبلغ  مب   مسبقلافع  الد  تطلبأو ت سمح  ت الفائدة    سميعاقدي اإلتال  لغمبلبشكل جوهري  كن غير قة )للمستحا  التعاقديةزائدا  

ا عها على أنهالتعامل م( يتم  وقت مبكر.  إنهاء العقد في  لبإضافي معقول مقاويض  عت مبلغ    يضا  ل أتشم)والتي قد  فوعة(  المد
 ئي.المبد االحتسابد نغير جوهرية ع مسبقع الفد لزة ايمة لعادل ة اللقيمنت اذا كالمعيار، إفقة مع هذا اتوام
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 ات الماليةدالموجو تتعديال
ت وأحتعديل  م  إذا  اشروط  المجموعة  المالية،    وداتلموجكام  التتقوم  كانت  إذا  ما  النقدية  دبتقييم  افقات  تختلف   لمعدللألصل 
التإذا    .جوهريا    ا  فاختال الحقوقتلتخة  يالنقددفقات  كانت  فإن  جوهريا ،  اختالفا   ال  ف  في  افقدتالتعاقدية  منقدينلات    الموجود   ة 
المالي   الموجودب  لي األصلي، ويحتسالما  الموجودساب  م إلغاء احتيت  لة،حاحية. في هذه الالالص  هيةمنت   تبري تعاألصلالمالي  

 هلة.اليف معاملة مؤتك، زائدا  أي لعادلةا ةمالقيبلجديد ا
 
ء  إلغالن ينتج عنها    ل الدخل الشامل اآلخرالمن خ  عادلة، أو بالقيمة الأةمطفالمالي المقاس بالتكلفة ال  موجودلاتعديل    ذا كانإ
اإجمال  احتسابادة  بإع  أوال  المجموعة    ومتق  ،يلاح  دوموج ساب  تاح القيمة  الفا  للموجود  يةرتلدفي  معدل  باستخدام  ئدة المالي 

األصلي   اللموجودالفعلي  واحتساب  النا،  تعتجلتسوية  خسارة  أو  كربح  في  ة  الخسائر  قائمةديل  أو  باستاألرباح  تعديل ،  ثناء 
ديل في حقوق  التع  خسارة  احتسابتم  ، حيث  ليةهالتسا  لمركزين ا حريلبامصرف  جراءات  نتيجة إل  للعمالء  ف لسالوض  قروال

 .))أ(1-2 حاضيإ) الملكية
 

 طفأة لمالتكلفة اموجودات مالية ب
الموجودات الحقا  باقي  يتم المطفأةاس هذه  ال  رئ. خساالفعلي  ئدةافدل التخدام طريقة معساب  لتكلفة  تكلفة  لا  ضفّ تخ  مةقيانخفاض 

.  األرباح أو الخسائر  ائمةقفاض القيمة في  بية، وانخألجن ت اعمالف الر صرائخسوأرباح والفوائد،    اب دخلم احتس. يتةأالمطف
 .  ائراألرباح أو الخس ئمةقا حتساب يتم احتسابه فيالا اءرة من إلغأي ربح أو خسا

 
 سابالحتا ءاإلغ  3-4-3

 المالية جوداتومال
بإلغاء  عمومجال  تقوم حق  إنتها  دعن  اهاستبعادو  ة يلاالم  اتدموجولاساب  تحاة  االتاسء  النقدية  التدفقات    ت ادللموجولتعاقدية  م 
ت  فآلمكااطر وال المخية كملك  حويلجبها تيتم بمو  ،صفقة  يف ة  يدقاعتالالنقدية    اتفقاستالم التدا تحول حقوق  مدعن  أو  ،ةالمالي
   .ةاليالم اتودلموجاعلى  رةسيطبال ظاالحتفاد عدم أو عن  ،ةاليلما اتودللموج

 
 ماليةال باتولطالم
 ية،اقدتعالعند الوفاء بااللتزامات   دالموحلي  امال  ركزلما  ئمةقامن  ادها  تبعواسالية  المطلوبات الم  احتساب  بإلغاء  عةموجملوم اقت
ا بإلغاء االعتراف  انتهائها.  وأ  لغائها،إ  أو اللمالية عندما يتم تعديل شا  اتبالمطلوب  تقوم المجموعة أيض    ت اقفتدروطها وتكون 
لاللنا اختالف اعدلمام  لتزاقدية  مختلفة  إثب  ل  يتم  الحالة  هذه  وفي   ، جما  مطلوبات  جوهري ا  الش  ئمقا  ديدلي  المعدلة  على  روط 

 لة. دبالقيمة العا

ا المالفرق بين    تسجيلالمالي ، يتم    المطلوب  دابعستعند  الجس المبلغ  دية  قن  ير غ  تاموجودمدفوع )بما في ذلك أي  ل والمبلغ 
 . األرباح أو الخسائر قائمة ت متحملة( فيمحولة أو مطلوبا

 
 صةالمقا   3-4-4
د عندما يوجحد فقط  لي الموماالركز  الم  ئمةقاي  ف  غمبللاي  ويدرج صاف  المالية  باتلولمطوا  اتودالموج  نبية  ء مقاصاإجرم  تي

قا قابحق  لنوني  للرجالذ  ينفتلل  مقاصة  وج  محتسبةلاالغ  بماء  نوعند  علل  يةود  ص  ىلتسوية  تسييل المبافي  أساس  أو    لغ 
 واحد.  في آن لوباتد المطوجودات وسدالما
 
 اإلنخفاض في القيمة 3-4-5
 مجموعةلاقيس  تة.  التکلفة المطفأسة بة المقاالمالي  داتالموجو  متوقعة علىمخصصات للخسائر االئتمانية ال  وعةجملماحتسب  ت

ة  وربص مخاطر اإلئتمانيةللزيادة  اك  كن هنتلم    ما  اة،لمدى الحيقعة  ولمتية انا مالئتاالخسائر  ساوي  ي   غبلبم  رمخصصات الخسائ
 شهراَ.  12ة لمدة تستند المخصصات الى خسائر اإلئتمانية المتوقع وفي هذه الحالة  جوهرية منذ االعتراف المبدئي

 المتوقعة لمدى الحياة.  ر االئتمانيةئيساوي الخسالغ بمب ا  مئدا نةلمديا  التجارية للذمم ئرساقياس مخصصات الخ ميت



 

20 

                                                                   . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 )يتبع( الهامةالسياسات المحاسبية   . 3
 )يتبع(  الماليةاألدوات   3-4
 )يتبع( اإلنخفاض في القيمة 3-4-5

 
خسائر لا  رتقدي  دي وعنبدئلما  االعتراف  نذم  بشكل كبيرت  قد ازداد  ةيالمال  موجوداتللن  مائت إلا اطر  إذا كانت مخ  ماحديد  عند ت

هود  جاحة بدون تكلفة أو متلة ومصت  ذالدعم  بلة لوقاولة  معق  مات عتبار معلوتأخذ بعين اال  ةمجموعلافإن    ،ة  عقومتال  ةيان متإلا
  مجموعةلية لة التاريخبردا  إلى الخحد سواء، استنا  على  وعيةنليالت الكمية والت والتحعلوماالم   ، كذلشمل  ري. ويغير ضرو

 .معلومات النظرة المستقبليةلك ذ فيا مبدروس ، ملااني متاالئ  ييمتقوال

كل  بش ادتد زي ق المال الموجودأن مخاطر االئتمان على  جموعةملفترضت اا مركزي ،بحرين الرف الهات مصى توجياء  علنب
ا. 74ر من أكثالقروض محفظة  اققت مدة استحزإذا تجاوكبير    يوم 

 : كان إذا تعثر حالة في لي الما  الموجودأن   لمجموعةا تبرعت

غي • الممن  الممتحر  يقوم  أن  بتقل  للئاال  هتامطلوب  سدادرض  باتمانية  بدون لكاملمجموعة  وعة  جملماء  لجو  ، 
 بأي منها(  اظ حتفإن تم االثل تسييل األداة المالية )لخطوات م

 .  او اكثر ا  موي 90من كثر أل قةتحية مسالموجودات المال •

ى مدى  عل  عثرالتالت  ت حاالميع إحتماج  جة من تتوقعة الناالم  ةيتمانئالخسائر االة هي  توقعة لمدى الحياملانية امتئر االالخسائ
 ة المالية. الألد راضي العمر االفت

لفترة المتوقعة  االئتمانية  الخسائا   شهر  أثني عشر  الخسائر  الجزء من  االئتمانية  هي  الناتجة  متوقعلار  ت ت حاالإحتماال  نمة 
 شهرا (.   12من  أقل  متوقعالضي فتراالن العمر اكاإذا  ،أقصرلفترة )أو  ةالسن خ نهايةتاريبعد   شهرا   12ملة خالل ر المحتثعلتا

 اهرض خاللعالتي تت  لتعاقديةة اتوقعة هي الحد األقصى للفترلما  ئتمانيةائر االبار عند تقدير الخسأخذها باالعت  يتمة  صى فترقأ
 .ئتمانيةالخاطر اموعة للمالمج
 

 قروض وسلف  - تمانية المتوقعةالئئر االخساقياس 
الت حالجميع  ية  الحالبالقيمة    ائر االئتمانيةالخس  سايتم قي  .ئتمانيةخسائر االقديرات مرجحة للعة هي تقية المتوان االئتم  الخسائر

 المها(.النقدية التي تتوقع المجموعة استات قلتدف، واوفقا  للعقد منشاةلل مستحقةة النقديالدفقات تن الق بيرف)أي ال يالنقدعجزال

 المالي. دوجللموفعلي لالفائدة ابسعر  المتوقعة الئتمانخسائر ا يتم خصم
 ة: يالتلا لمصطلحات للمتغيراتا لكهيي ه قعةخسائر االئتمان المتوفي قياس رئيسية لاالمدخالت 
 ؛ في السداد التعثراحتمالية • 
 ؛ السداد فير التعثالخسارة في حالة • 
 . لتعثر في السدادعند ا قيمة التعرض • 

  ا بحيث تعكسهليم تعدوالبيانات التاريخية األخرى. ويتاإلحصائية المطورة داخليا     معايير بصفة عامة من النماذجلاتستمد هذه  
 أعاله.  موضح ولنظرة المستقبلية وذلك كما ها اتمومعل

قييم اإلحصائية، تلاس نماذج الى أسمعين، والتي يتم حسابها ع رات في تاريختقديهي في السدادالتعثر دوث  تمالية حاحت  يراتقد
د هــذه النمــاذج اإلحصــائية ســتنوالتعرضــات. ت  مقابلةلا  طرافصممة وفقا  لمختلف فئات األدوات تقييم مأ  داما باستختقييمه  ويتم

شتقاق ها الالسوق، من الممكن استخداممعلومات ند توفر مل كمية ونوعية. عاوتشمل عتي والعة داخليا ، المجمعلى المعلومات  
صنيف، ل بين فئات التيتنق ضرعو التإذا كان الطرف اآلخر ا  الشركات الكبيرة.  نملألطراف  في السدادالتعثر    احتمالية حدوث

فــي التعثــر حــدوث  احتماليــةم تقــدير تيــ  .الســداد التعثــر عــنوث باحتماليــة حــدالقــة ســيؤدي لتغييــر التقــدير ذي العفــإن ذلــك 
 .درةمقاللدفع المسبق الت اومعد اتضللتعر ةيالتعاقد اتقاقستحاال يفبالنظر السداد
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السدادالتعثر  الخسارة في حالة   المحتملةفي  المجموعسدادلا  فيتعثر  الفي حالة وجود    هي حجم الخسائر  ت  عاِمال ة م  . وتقدر 
السدادالتعثر  ي حالة  الخسارة ف إلى وافي  التاراستنادا   اسيخيقع خبراتها  لمعدالت  ألطراف األخرى اقابل  لبات مالمطا  دادرتة 

السداالم في  ف  د. تعثرة  الخسارة  حالة  نماذج  السدادالتعثر  ي  هيكل، وضمفي  باالعتبار  القدميأو  انات،تأخذ  والة  قطاع  مطالبة، 
 رةايمعادة  إع  متيي.  المال  الموجودتجزأ من  بر جزءا  ال يانات والتي تعتترداد ألي ضموتكاليف االسخر،  لي للطرف اآلالتشغي

حتملة في  ملا  تتغيرالتعكس الات،  قارالع  ولقروض،  مختلفة  اقتصادية  لسيناريوهاتفي السدادالتعثر  لة  الخسارة في حايرات  دقت
 لخصم. عامل ام  لفائدة الفعلي كام معدل ادخالمخصوم باستنقدي لتدفق الاس ايتم احتسابها على أسعقارات. أسعار ال

تشتق المجموعة قيمة التعرض لسداد.  ا  حالة التعثر عن في  تمثل التعرض المتوقع  في السدادر  تعثلاوث  رض عند حدقيمة التع
سموح بها الم، و لغ الحاليبالم  على   الحالية لألطراف المقابلة، والتغييرات المحتملة  تعرضاتمن الفي السدادثر  التععند حدوث 

ة.  ترييمة الدفلقمالي امالي هي إجلا  للموجودفي السداد  التعثروث  دحالتعرض عند    طفاء.  قيمةبموجب العقد، بما في ذلك اإل
  عثر في السداد تشمل المبلغ المسحوب، باإلضافة للمبالغللت  ، فإن قيمة التعرضةت الماليوالضمانا  القروضمات  بالنسبة اللتزا

 المستقبلية. عات  وقلتاو  مالحظات التاريخيةى الء علناب  اهرقدييتم تن سحبها بموجب العقد، والتي  ملة التي يمكتقبلية المحتالمس
 نتائج من خالل وضع مجموعة من  في السدادتعثر  لاند حدوث  قيمة التعرض عديد  تح  مت، ي  ةليالما  الموجوداتلبعض  لنسبة  اب

 حصاء.اإلو اريوسينقنيات الت املفة باستخدة مختالمحتملة في نقاط زمنيض التعر

 (:سطمبال النهجة )نيالمد التجارية الذمم  –قعة المتو نيةامئتاال ئرساقياس الخ
الخسائر اصات  صخمفوفة  مجموعة مصالتستخدم   المتوقعةلقياس  ، والتي  األفرادالء  عممن    المدينةالتجارية  للذمم    الئتمانية 

 غيرة.ة الصمن األرصد تشتمل على عدد كبير جدا  

  المدينة خالل   تجاريةلا  مذمالعلى احتمال تقّدم    بناء    ،تدفق(في ال)صا  نالدورادل  ة "معدام طريقت الخسارة باستخمعدال   تحتسب 
ممر الاحل  خانة  إلى  االستحقاق  من  من  تعاقبة  والخروج  التعافي  يؤخذ  معدالت    حالةخسارة.  لحساب  باالعتبار  الخسارة 

مخاطر  ص  صائى خا  علستنادا   فةتلعات المخفي القطاصل للتعرضات  بشكل منفن  الدورا  معدالتالخسارة التاريخية. تحتسب  
س الماضية.  ية على مدى السنوات الخملخسارة االئتمانية الفعلة على تجربة اارمعدالت الخسد  تنستلمشتركة للعميل.  ا  نامئتاال
اي خالل  االقتصادية  الظروف  بين  الفروقات  لتعكس  المعدالت  هذه  تعديل  خال  لفترةتم  تم  البيالتي  جمع  التلها  اريخية،  انات 
الح رولظوا المن  جهةوو  الية، ف  علظرلل  وعة جمظر  االقتصادية  المتو  ى وف  العمر  المدينة.    قعمدى  التعديالت تستند  للذمم 

ارية والتجنتائج النوعية، التي تعالج وجهة نظر اإلدارة حول الظروف االقتصادية  الخسارة على بطاقة ال  تقبلية لمعدالتالمس
 لية.المستقب

  المنخفضة ائتمانيا   الموجودات المالية
فأة منخفضة الية التي تظهر بالتكلفة المطمال  وداتجت الموا كانذإ  مايم  بتقيوعة  المجم  ، تقومقرير مالي  تل  كإعداد  ريخ  في تا
المستقبلية "منالمالي    الموجوديعتبر  .  يا  ائتمان  النقدية  التدفقات  على  سلبي  تأثير  له  أكثر  أو  حدث  وقوع  عند  ائتمانيا "  خفض 

 لتالية: للرصد ا لقابلة ومات المعالائتمانيا  تشمل  ضفخنم يل االم جودموالن على أالمالي. األدلة  للموجودالمقدرة 

 لمصدر؛ ض أو ارمقتلل جوهريةة مالية وبصع •

 ؛يوما   90المالي لفترة تفوق  الموجودالعجز أو التأخر في السداد، أو استحقاق  قد، مثلخرق للع •

 ؛ أخرى ظروف في  ةموعجملاتأخذها بشروط ال  وعةمجمالمن قبل  إعادة هيكلة القرض أو السلف •

 ؛  إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى نر سيعلالم صدِ  المقترض أول أن متمحمن ال •

 أو ؛ ألداة المالية بسبب الصعوبات الماليةسوق نشط لو اختفاء ركود أ •

 اناتالضمفية صت •
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                                                                     . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
                                       2021ديسمبر   31في  هية للسنة المنت

 
 )يتبع( الهامةالسياسات المحاسبية .   3
 )يتبع(  الماليةاألدوات   3-4
 

 يع اجم بشكلالمقيمة وض قرال –  ةالثثلاوالثانية و األولىالمرحلة 
كلفة المطفأة.  لمالية المدرجة بالتقعة على الموجودات اتوسائر االئتمان الما من ثالث مراحل لقياس خموعة نهج  جالم تطبق
 : يئدبملاف المالية من خالل المراحل الثالث التالية بناء  على التغيير في جودة االئتمان منذ االعترا الموجوداتتنتقل 

 

ا  12مدة  قعة لة المتوانير االئتم: الخسائى األولالمرحلة   • تي تنتج الئتمانية المتوقعة  : هذه هي الخسائر االشهر 
ا بعد 12المحتملة في غضون  في السداد  التعثراث عن أحد   ؛تاريخ التقرير شهر 

المتوقعة  :  الثانيةالمرحلة   • االئتمانية  ا  تسيل  -  اةالحيمدى  الخسائر  االمنخفضة  الخسائر  هذه    :ةئتمانيلقيمة 
ألداة المالية.  وقع لالمت  ةالحياى  مدالمحتملة  في السداد  التعثرتج عن جميع أحداث  تي تناالئتمانية المتوقعة ال

التي   المالية  الموجودات  ليس   نولك  يئدالمبلديها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف  تتضمن 
 و لقيمة ؛ خفاض انالديها دليل موضوعي على  

المتوق:  الثالثةرحلة  الم • االئتمانية  اال:  إئتمانياَ خفضة  من  –  الحياةمدى  عة  الخسائر  الخسائر  هي    تمانية ئهذه 
التي  المتو . تتضمن ةيلالما  المتوقع لألداة  الحياةمدى  المحتملة  في السداد  التعثرتنتج عن جميع أحداث  قعة 

 . المالي التقريرإعداد ض القيمة في تاريخ لى انخفاموضوعي عتي لديها دليل الية الاألدوات الم
 

 فردي شكلبالمقيمة ض قروال – الثالثةالمرحلة 

 لتي وا   يدل فر بشكالهامة    وض والسلف القر  لكافة قيمة  الليل على انخفاض  لدعتبار ا وعة في االتأخذ المجم •
 . محددعلى أساس  تقييمها متي

 
 مركز الماليللموحدة القوائم العرض خسائر االئتمان المتوقعة في 

 دات. وجترية للمويمة الدفالي القمن إجم ةلمطفألية المقاسة بالتكلفة اوجودات الماة للممخصصات الخساريتم طرح 
 

 الشطب
بشطبا  متقو الدفترية    يإجمال  لمجموعة  المالية  ادوللموجالقيمة  جزت  أو  كليا   أن  ئيا  إما  ترى  أعندما  توجد  ال  واه  قعية سس 
المجموعة    ال   .دستردالال استرداتتوقع  جوأي  من دات  ذلك،  طوبلمشاالغ  المب  هرية  ومع  المباة.  يمشالم  غلفإن  أن  طوبة  كن 
 .ةستحقرداد المبالغ المتسوعة الجراءات المجمإل لغرض االمتثاية بذ نفيخضع إلجراءات تت
 
 أخرى  ذمم و مدينةتجارية ذمم  3-5
منها   مطروحا    ،ةطفأالملفة  التكبا   حقالاحتسابها  م  يتو  ،القيمة العادلةب  مبدئيا  ذمم األخرى  والالمدينة    يةالتجار  الذممب  رافعتاال  يتم

 . رة االئتمانية المتوقعةالخسا
 
 المخزون   3-6
 لــى أســاسع رالغيــا قطع لفةكت دديتح اقل، وقد تم أيهما ،القيمة القابلة للتحقق صافي وأ لفةالتك عربس اتمخزون السيار ظهري

 رســوم، والشــحن وأجــور ،الشــراء رى سععلل التكلفة  محددة. تشتم أسس بموجب تميللسيارات  موزون، وبالنسبةلا المتوسط
 .وقعلمصول المخزون لبالشراء حتى و طةتبمر متكبدة ىأخر فيمصار وأية، كرالجما

نيف العقــار فــي وقــت . يــتم إعــادة تصــ ل، أيهما أقــ لة للتحقق بقاالتكلفة أو صافي القيمة المخزون األراضي والممتلكات ب  ظهري
ى خــزون إلــ ملا ه مــنفيادة تصــنام وإعــ الســتخدر فعلــي فــي اييــ تغ اكهنــ ذا كان ية إرماستثلكات االى الممتالحق من المخزون إل

 .و العكس امر في نية االستخدييعند التغ تاوالمعد  تاكتلالمم

   داتوجوملل ستخداماإل حقو  تعدات وماقارع  3-7

   تسابحاال
 مراجعــة تمويــ  .، إن وجــدتةقيمفي النخفاض اال  سائرخالمتراكم و  كهالالستا اهت بالتكلفة مطروحا  منداالعقارات والمع  هرتظ
 ةتريــ الدفمــة القي يــتم تخفــيض مــالي.تقريــر  كلإعداد  ريخازم ذلك، في تللما ، وتعّدل كاإلنتاجيلعمرة وايقبالمت الموجوداتقيم  

 .القابلة لإلستردادالمقدرة قيمتها مة الدفترية للموجودات أكبر من يقلداد إذا كانت استرلإلالقابلة  تهاقيملى ت إللموجودا
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                                                                   . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت نيرحالب ةركش
 

     مالية الموحدة ايضاحات حول القوائم ال
                                       2021ديسمبر   31سنة المنتهية  في لل

 
 )يتبع( الهامةالسياسات المحاسبية .   3
 بع( )يت داتوجوللم ستخداماإل حقو  تعدات وماقارع  3-7

 دام ســتخحــق االموجــودات قيــاس . يــتم  خ بــدأ اإليجــاراإليجــار بتــاري  مطلوباتو  دام  ستخجودات حق االومبالمجموعة    تعترف
عــادة قيــاس إبعض عمليــات ل معدال   ر انخفاض القيمة،ائوخس الك متراكمستهي اأ  مطروحا  منها  بالتكلفة  حقا  الوة،  مبدئيا  بالتكلف
 اإليجار.مطلوبات  

 

 

 ستهالك  الا
 احتســاب اســتهالك علــى األرض مت. ال يــ  دجــومو لكــل يضــ رااالفت العمــر بحســ  الثابــت القســط ةبطريقــ  يحتسب االســتهالك

  يلي :ا م يه لموجوداتل ةقدرالم ةاضيترفر اإلاعماأل .حرا  كة تملكا  ملوالم
  سنة 35 - 15    انيالمب

 اتسنو 6 - 3  عداتلماو باتاألثاث والتركي 
 وات  سن 6 - 4   ملوكةالسيارات الم

 سنوات 6 - 4   مؤجرةال راتالسيا
 يجارإلفترة ا  على                          حق االستخدام     

 
 ات استثماريةعقار   3-8

المحتفظ    ةالستثماريا  اتالعقار تلك  التأا بغبههي  قي  وأجير،  رض  أو كالهماارتفاع  للبيع فيول،  متها،  ليس  ا  كن  عمل  لسياق 
االستخدام  االعتيادي أو  الب،  وتوريد  انتاج  وافي  أوضائع  إ  لخدمات،  االستثماريةالعقار  اسقي  يتم  .داريةألغراض   ات 

 مة، إن وجد.  قيفاض في النخا ا االستهالك وأيمنه وحا  ربالتكلفة، مطمبدئيا  

 ابت على مدى فترة اإليجار.ثلاط س القسعلى أسار العقارات االستثمارية يجأتت اداإيراب احتسم يت
 

 ك  تهالاالس
الفتراضي  ا  مدى العمر  لىع  ابت الث  على أساس القسط  األرباح أو الخسائر  قائمة  يف  يةار االستثمالعقارات    كتهالسا  تسجيليتم  
 كما يلي: رات االستثمارية راضي للعقالعمر االفتا .ض األرهالك على ست اال باسحتم ايت الو .ارعقلل

 سنة  35 - 15 ينباالم
 تنواس 6 - 3 ات والمعد األثاث والتركيبات

 
 ف االقتراض ليكات  3-9

رسملة أوليف  تكا  يتم  بشراء  مباشرة  المرتبطة  يتم    موجودتأسيس  أو    بناء  اإلقراض  قتراض  الا  فتكاليب  ترافعالا مؤهل. 
 في السنة التي تنشأ فيها.  األرباح أو الخسائر قائمةرى في األخ

 

 سهمأرباح األ   3-10
اأربا  تحتسب الحة  قترالم  المخصصاتألسهم،  ح  ضمن  ااألخرى  في  عللمطلوبات  الموافقة  فيها  يتم  التي  بل  ق  من يها  فترة 

 ين.همساالم
 

  قانونيلا ياطياالحت   3-11
 صافي  من   أدنى حد ك   %10استقطاع   يتم التجارية، الشركات ونقان ألحكام   ووفقاشركة  لل  اسياألس امنظال مكاألح طبقا
ار(. اإلصدعالوة    اءنباستث)المدفوع  المال   رأس من %   50الحتياطي  ا هذا يبلغ ىتح نيالقانو طياالحتيا ىلإ وتحويله حرباألا

 نون. عليها القا  ة نصخاص تحاالفي  إال زيعتولل  بلاق غير االحتياطي ا إن هذ
 
 م  العااالحتياطي   3-12

وجد أي قيود  تالعام. ال    يياطالحتإلى ا  بالغ محددةل محويدارة يتم تمجلس اإل  ركة ومقترحاتطبقا  ألحكام النظام االساسي للش 
 طي العام.ان توزيع االحتيتحد م
 السنوي. يةالعموم  عيةالجم اعتماجفي المساهمين ل من قبت اصص مخال ة على افقموال تتم
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                                                                   . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ائم المالية الموحدة حول القوايضاحات 
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 )يتبع( الهامةاسبية محت الاياسالس.   3
 

 ياطي التبرعات  احت  3-13
ت  اتبرعلا  صصمخ  غلمب  لثذي يم، والهذا االحتياطي  ىلإة  لسنح اباأر  منغ  ل مبلتحوي  يتم  ،  جلس اإلدارةة مبناء على توصي
 همين.موافقة المسا بعد ،به ملتزم الر  غي واألعمال الخيرية

 
 رأس المال  3-14
 سهم العاديةاأل

 قطاعكاست  يةسهم العادإصدار األر بف اإلضافية المرتبطة بشكل مباشكاليب التتسااح  يتم  .كحقوق ملكية  يةالعاد  األسهم  تصنف
 لملكية.ا قوحق نم

 
 ةأسهم خزين

ا  عندما أسهكرشلتشتري  مة  رأس  أي  م  شامال   المدفوع  المبلغ  يطرح  تتعلق  الها،  الملكية  تكاليف  حقوق  إجمالي  من  بالمعاملة 
 حقوق  م أو إعادة إصداره الحقا ، فإن أي أرباح أو خسائر تتضمن في يع السهند با. عتم إلغاءهى أن يينة إلخزوتسجل كأسهم  

 كية.المل
 
 ديةات النقالتدفق اتط وتح  3-15

الفائدة  مقايضات  وعة  المجم  دمتستخ اآلجلة  وعأسعار  األجنبية  العمالت  صرف  مقود  لتقلبللتحوط  تعرضها  ان  ت لتدفقاات 
المستا الألا.  قبليةلنقدية  المشدوات  قيمتو  تقةمالية  تشتق  عقود  وهي  من  أكثرها  أو  المااأل  من  احدة  أدوات    ات، المؤشر  ولية 

  طية العمالت األجنبية. يتمغقود توع  ت الفائدةدال بادلة معم  قودوع والعقود اآلجلة  األجنبية  العمالت    رفص  وتشتمل على عقود
باال  مبدئيا   ااألدوميع  جعتراف  ا ات  التكلفلمالية  أساس  على  القي  ةلمشتقة  العادلة وهي  العقود  مة  إبرام  تاريخ  ثم  ،في  م يت  ومن 

لتغطية    لية اة ماكأدالمعينة  ية المشتقة  لاملدوات اادلة لألاب التغيرات في القيمة العتم احتسي.  لةالعاد  ةالقيمبالحقا   اسها  يقة  عادإ
التدفق  التغييرات النقديفي  الحتساب  ايتم    .الةلفعوا  ةات  في  العاالتغيرات  اللأل  دلة قيمة  المالية    ة والمؤهل  لمصنفةامشتقة  دوات 

ل وانلات  فقالتدكتحوطات  فعاليتهقدية  أثبتت  يتع  اليةالع  التي  الفيما  بمخاطر  ال  تحوطلق  وعرا  الشاملل  دخفي  في  ضآلخر  ها 
في  بة  حتسالملخسائر غير المحققة  ألرباح والثر المقابل  ألا. يتم احتساب  ق الملكيةط كعنصر منفصل من حقوحوالتاحتياطي  

اآلخر  لالدخ   قائمة أخرىكموجود  ،الشامل  في  ولمطأو    ات  أخرى  المالي. المر  قائمةبات  الجزءيتم    كز  من    الفعال  حذف 
الخسائر  أو  أوالتشامل اآلخر ويال  ل خالد  محتسبة من ال  المشتقةألدوات  ى اعل   األرباح  الربح  رة الفت  في نفسخسارة  ضمن في 

  الدخل الشامل اآلخر   قائمة  سفي نف  الشامل اآلخرالدخل    ةمئقاة في لخساربح والرلمغطاة تؤثر على التدفقات النقدية ان احيث أ
  و أؤهلة لمحاسبة التحوط  مير الوات المشتقة غة على األديمة العادلرات القجة من تغياح أو خسائر ناتأي أرب.  تحوطمالبند  كال

ادلة  ر القيمة العوخسائ  أرباحتساب  تم اح.  يأو الخسائرح  ابراأل  ي  رة فشاسابها مبم احتنه يتفإ  ،فعالةها غير  التي تم تحديدها بأن
 . األرباح أو الخسائرفي  داولة متلمشتقة الات اعلى األدو

  يتم   هفإن  التصنيف،إلغاء  أو  ذ  أو التنفي   الشطبيع أو  بهاء أو التاالن  وط أو عندة التحوط محاسبلتحوط شرا  ي أداةفوتست  ا العندم
 .بشكل مستقبلي طمحاسبة التحو نعف قوتال

ا الخستبقى  أو  المتراألرباح  الشامل اآلخر    قائمةفي    ةكمائر  احت  نةالمعلالدخل  حتى الملكية    الحقوقالتحوط ضمن  ياطي  في 
 .لى األرباح والخسارةععة المتوق ليةالعمر ثتؤ

  ةئمقافي    اآلخر فورا  خل الشامل  الد  ائمةق د المسجل في  صييتم احتساب الر  ،ةيقديرالت  ةمعاملال حصول  وقع  المت  عد منم يإذا ل
 األرباح أو الخسائر قائمةخر إلى اآلالدخل الشامل   ةئمقاتسبة في حممبالغ الال لويتح أخرى يتمحاالت . في األرباح أو الخسائر

 .األرباح أو الخسائرلى ع طحوتالمؤثر فيها البند رة التي ينفس الفتفي 
 
     غير المالية الموجودات قيمةض فا نخا  3-16

في    دالئل إنخفاض  دووجيد  لتحد ،  (4-3إيضاح رقم  )  ماليةدات الوجوالمعدا    المجموعة  داتوج وة لميالدفتر  يتم مراجعة القيمة
اب  ، واحتسهذه الموجوداتللإلسترداد  القيمة المتوقع  ثل هذا الدليل يتم تقدير  ا وجد م. إذتقرير مالي  كلداد  عإفي تاريخ  القيمة  
القيمة  رائخس اقيملا  فاقت  إذا  انخفاض    انخفاض خسائر  تسجل  القابلة لالسترداد.    قيمته  وداتالموج  ن م  ودموجلدفترية ألي  ة 

 .األرباح أو الخسائر ةقائمفي  القيمة
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                                                                    . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ة الموحدة م الماليئاوقل ال ت حواحاايض
                                       2021ديسمبر   31منتهية  في ة الللسن

 
 )يتبع( ةالهام ت المحاسبية السياسا.   3
 
 ة  قاعدي الت عالمناف  تكاليف  3-17
  للتأمين  ةماالع لهيئةا أنظمة سب ح طيتهاغت  يتم نيينحريالب وظفينبالم ةلخاصا األخرى يةاالجتماع والحقوق عدالتقا حقوق ان

.  الرواتب من ةثابت مئوية نسبة سأسا على والعاملين المجموعة من يةشهر اشتراكات صيلتح بموجبها يتم والتي عيمااالجت
هاشتر في  المجموعة  الاك  ا  ةمحدد  مساهمة  مثلتخطة،  ذه  ن يف ظوالما  بمزايالمتعلق    –  19الدولي  سبة  المحالمعيار  حسب 
 .قهاند استحقاع وفصر كمت االشتراكاهذه تسجل و
 

 البحريني العمل ننواق لنصوص وفقا   دمةخال ةاينه مكافأة ةالمد  محددة عمل بعقود يعملون لذين ا ألجانبا  فونالموظ يستحق
 تمادخ ءاإنه ضراافت على هاواحتساب تامطلوبال لهذه مخصص حتسابا تموي.  يةالنهائ  واتبوالر الخدمة دةم أساس على
 ريرتقاللي  لالمعيار الدو ب  حس  منافع محددة  حقاقات خطةمخصص االستويمثل    . ليإعداد التقرير الما يخاربت الموظفين عجمي
 فين.الموظ بمرايا المتعلق  – 19 مالية رقم ال
 
 رى  أخمم وذدائنة تجارية ذمم   3-18

 مطفأة.الة تكلف بالا  قحاس اللعادلة وتققيمة ابالمبدئيا  أخرى ذمم ة ودائنال تجارية الذمم اليتم تسجيل 
 
 مطلوبات اإليجار  3-19

المجموعة بمالمبدالتطبيق  في تاريخ   المقاسة بالقطلوبات اإلئي ، تعترف  الحالية لمدفو يجار  المقرر سيمة  دادها  عات اإليجار 
 ات اإليجار مدفوعات ثابتة.تشمل مدفوعفترة اإليجار. على مدى  

ر إذا  إليجادء عقد اقتراض اإلضافي في تاريخ بموعة معدل اال، تستخدم المج  راجاإلي  ة لمدفوعاتعند احتساب القيمة الحالي
الضمني في الفائدة  اإليجار غير    كان معدل  للتحديد بسهوعقد  يتم  قابل   ، البدء  تاريخ  اإليجار مطلوبات  لغ  مب  رسملةلة. بعد 

بمبالغ  والفائدة  تراكم  غ  مبال  لتعكس اإليجار.  مدفوعات  إل خفض  ذلكاإلضافة  قياس  ،  ى  إعادة  الدف  يتم   لمطلوباتترية  القيمة 
أو تغيير في تقييم شراء  ات اإليجار الثابتة  عوفأو تغيير في مد  في مدة اإليجار  جوهري  يل أو تغييرد تعدحالة وجواإليجار في  
 األساسي. الموجود

 
 ألجل بنكية قروض   3-20

القروض  تسجي  مبدئيا  يتم   تا   والسندات  جلألالبنكية  ل  بالالفوا  لمحتلتي  العادلة  ئد  تكاليفقيمة  قا  الح  ستقاو  ،ةمعامللا  زائدا  
 . يلعفائدة الفدل العمطريقة استخدام ة المطفأة بتكلفالب

 
 حكمه  النقد وما في   3-21

  و أر  شهة أل ثالثبنوك التي تستحق خاللدى الوالودائع  ة غير مقيدة  وأرصدد في الصندوق  كمه من النقيتكون النقد وما في ح
االستحواذ تاريخ  من  والأقل  التغيت،  لمخاطر  تخضع  اي  لغر  يفرية  جوه  لغيررات  العادلة.  النقدالتد  قائمةض  القيمة  ية فقات 

 شوف. لى المكع اتبولمقيد والسحالنقد امخصوما  منها حكمه يتم عرض النقد وما في   ،حدالمو
 
 ائد لكل سهمالع  3-22
رب  تاممعلو  بعرض  وعةمجمال  قومت اعن  السهم  األ الوحية  ألسهمهسحد  ويتماديةالع  ااسية  ربح  .  الواحالية  احتساب  د  سهم 
د األسهم ون لعدالموز  لى المتوسطع  ، ةمجموعلن لهمين العادييالمسبا  لمتعلقةخسائر اح أو الألربا سية عن طريق قسمة اسااأل

  وكذلك   ،يةالعادمتعلقة باألسهم  لا  خسائرالباح أو  ديل األرعبت  مالسه  علىالمخفض    العائد  م تحديدويتة.  سنخالل القائمة  لاة  العادي
 م العادية. مل لألسهت أي تخفيض محت يرالتأثالقائمة عادية ألسهم الالعدد وزون المتوسط الم يلعدتم تي

 
   المعلومات القطاعية   3-23

التشغيل جزءالقطاع  هو  ال  ي  باويقو  مجموعةمن  فيشملم  تجاأنشط  اركة  قلتوارية  ة  مص  د ي  تتكبد  أو  إيرادات   ،تاروفتدر 
ا امالعمالالتي تتعلق ب  روفاتصوالمات  راداإلين تلك  تضموت جميع    عةجمرام  ت. يمجموعةال ي  ع آخر فقطا  أيع  مم  تتلتي  ت 

  يتلوا  ،أدائها  مييوتق  وارد أن تخصيص المبش  ذ قرارات التخا  ،ةالتنفيذياإلدارة  بشكل منتظم من قبل  ت  التشغيلية للقطاعاالنتائج  
 صلة. علومات مالية منفلديها م جدوي
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                                                                    . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021يسمبر د  31ية  في للسنة المنته

 
 (تبع)ي الهامةت المحاسبية سياسالا .  3

 
 المخصصات  3-24

ا هسيمكن قيا  مجموعةلى ا علضمنية    أو  ت قانونيةإلتزاما  اكهن  كونت  عندماة،  سابق  ثاأحد   على  خصصات، بناء  يتم إحتساب م
 اإللتزامات.  سداد تلك يتم من خاللها ديةاقتصا  منافع قاجة لتدفمال الحمع إحت ،وثوقةم يقةبطر

 

 تهاداتالجرات وايدقم التاستخدا.   4
ت اساسيبيق الثر على تطتي تؤالت  فرضياوال  تاوقعرات والتض التقدياإلدارة بع  ة الموحدة أن تضعالمالي  وائمالقد  يتطلب إعدا

  ات.هذه التقديرد تختلف عن  علية قج الفة. النتائالمبين  فاتإليرادات والمصرواوودات والمطلوبات  لغ الموجمبا  ى وعلسبية  حاالم
 .تقبليسبأثر متقديرات لتحتسب التعديالت على اتمر. مسل رات والفرضيات بشكقديتال ةعجمرا متت
 
 األحكام  4-1
 اليةالم وجوداتالم تصنيف 4-1-1

ا إذا كانت    صولن خالله االحتفاظ باألم  ميت  ي ذل ا  مالألعتقييم نموذج  للوتقييم ما  التعاقدية    أصل   ي هي مال ال  موجودالشروط 
 . 2-4-3 إيضاح - مالقائ األساسيوالمبلغ  الفائدة فقط ود والموج

 
 شتقة لما المالية األدواتتصنيف  4-1-2

  ة وبناء  شترالمالية المشتقة الماة ااألدلغرض من  املة ااريخ المعت  ة فيرتقرر اإلدا  ، لمحاسبية للمجموعةات اساأثناء تطبيق السي
 . 9المالية  اد التقاريرإلعدي الدوللمعيار لوفق ا ة اسبيجة المحعاللما يتم تحديد ،على غرض اإلدارة

 
 19 -فيد كو  ارونوكلا ئحةلجا ل التأثير المحتم 4-1-3
( 19  -  )كوفيد  كورونا ئحةلجان  كا(.  19  -  دا )كوفيالكورون ئحة شي جاتف مة الصحة العالمية، أعلنت منظ   2020  ارسم  في
العالقةذا  بيرتداالو العالم  ذةتخلما  ت  حول  الحكومات  قبل  أثرا    الحتواء  من  الوباء  االتفشي  على  جوهريا     ي المحل قتصاد   

 ألسواق المالية. اووسالسل التوريد، والعالمي، 
 

باال المجموعة  جائحةأخذت  أثر  )الكور عتبار  السوق19  -  كوفيدونا  وتقلبات  هذه  الصات  ذ  (  إعداد  عند  الية  الم  القوائملة 
الالمطبقة لقياس ال  المنهجيات والفرضيات  حين أنلموحدة. في  ا عن   تظل بدون تغييرالموحدة  لية  املا  ائمالقوفي  مختلفة  بنود 

يد من االحكام  ق المز لتطبي  ى( أد19  -  لكورونا )كوفيدا ، فإن أثر جائحة2020لسنة  الموحدة  المالية    القوائملمطبقة في  تلك ا
 (.19 - )كوفيدالكورونا  بجائحة ةفرضيات خاصج تقديرات ووإدرا جتهادات،واال
 
 ئر االئتمانية المتوقعةاسخلا
لتي تؤثر على التوقعات والتقلبات في أسعار النفط ا  (19  –كوفيد  (  جائحة كورونا  الناتج عن عدم اليقين االقتصادي    دىا  دقل

 .وقعةئتمان المتئر االيد خساة لتحدت واالفتراضات المستخدميث المدخالدبتح موعةصادية للشرق األوسط أن تقوم المجاالقت

السيناريو مع األخ  اءرجإتم   العديد من  تحليل  لـذ في االعتبار  نتيجة  المتوقعة  التي   (19  –)كوفيد  جائحة كورونا  التغييرات 
ت أن  االقتصادؤثر  يمكن  السيناريوهات  احتمالية  ترجيح  مثل   ، النموذج  معايير  جميع  ، على  االقتصاوعو  ية  ،  مل  الكلي  اد 
السدادثر  التع  يةواحتمال التع  يف  سارةوالخ،  في  السدادثر  حالة  والفي  التعثر  تعرض  ،  السدادعند  ،  في  التصنيف  وانخفاض   ،

 المخصص لكل سيناريو.ترجيح االحتمال وفترة التعرض. يتم استخدام حكم اإلدارة في تحديد  ن المراحل التنقل بيوالتدريج 

بـ يتعلق  تشم  (19  –)كوفيد    جائحة كورونافيما  ا،  وم  راشتان  دىم  الفتراضاتاام وألحكل  وتأثيرات  دته  الوباء  ات صرفت، 
سلطات األخرى ، واستجابات الشركات والمستهلكين في الصناعات المختلفة ، إلى جانب التأثير المرتبط بذلك الحكومات وال

للمجم  على المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تقديرات  تستند   ، لذلك  وفق ا  العالمي.  ونت حاأل  إلى  وعةاالقتصاد   ، قد  ،    كلذلة  يجكام 
 ذه التقديرات.ن ه علنتائج الفعلية تختلف ا

 
 طر االئتمانمخافي  الجوهريةة زياد ال

ك إذا  ما  لتحديد  معايير  مخاطروضع  الالئتما  انت  على  قالم  موجودان  بشك  دالي  ، بدئيمال  االعترافنذ  م  جوهريل  زادت 
الوت منهجية  و تأسيسحديد  االلا  قياسفي    ةيتقبل المس نظرة  طال  معلومات،  ائخسائر  ولمتوق تمانية  النماذج  تعاوار  اختيعة  ماد 

 .(5-4-3اح إيض) ئتمانية المتوقعةالر الخسائالمستخدمة لقياس ا
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                                                                    . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     دة ايضاحات حول القوائم المالية الموح
                                       2021بر ديسم  31 نتهية  فيللسنة الم

 
 ( )يتبع تهاداتالجاستخدام التقديرات وا.   4
 )يتبع(  األحكام 4-1

 )يتبع(  تماناطر اإلئالزيادة الجوهرية في مخ

هناك  حكم  في   كان  إذا  ما  لتحديد  التحفيز  ونقاط  القواعد  مخاوضع  في  جوهرية    المبدئيراف  االعتمنذ    نماتئاإل  طرزيادة 
". تواصل المجموعة  الثانية" إلى "المرحلة  االولىالمالي من "المرحلة  الموجود  ال  ؤدي إلى انتقل ، مما قد يالتموي  سهيالتتب

المقترض عدمتقييم  على  أخرى  مؤشرات  بحث ا عن  ال  ين  في  أي    ،  تسديدالرغبة  وراء  الكامن  السبب  االعتبار  في  األخذ  مع 
 على المدى الطويل.  وأ (19 –وفيد )كجائحة كورونا ة لمؤقتة نتيجتكون أن مل من المحت نا كاذا إية وملامعوبة ص

ط للعمالء المؤهلين بتأجيل األقساالمجموعة    قامتزي ،  مصرف البحرين المرك  منالصادرة    لتوجيهاتلخالل العام ، ووفق ا  
ا    12إجمالي  ب والفرض  ، مع  شهر  المجموعة  .فوائدالرسوم  الزي  وعيةالن  تلومامعلافي االعتبار    تأخذ  تقييم  في  ادة والكمية 

لوباء تأثرة بسبب االعمالء الم  األقساط لمجموعاتاستخدام برنامج تأجيل  األخذ في االعتبار  تم    طر االئتمان.وهرية في مخاالج
 .متوقعةة الر االئتمانيغراض حساب الخسائألرحلي أو الترحيل المفي مخاطر االئتمان وهرية الجزيادة لكمحفز ل

 
 معلومات النظرة المستقبليةية معقول

ة بمحافظ تمويل معينة ولتحديد حساسية المعلمات للحركات في ذات الصل  معلومات النظرة المستقبليةرات  متغي  تحديدي حكم  ف
 .ةتقبليالمس ةنظرفي اللمتغيرات هذه ا

المتغيرا ألن  ا  الكلينظر  االقتصادية  عامل  ت  نموذج  المجموعة  استخدمت  فقد   ، إحصائي ا  مقبولة  غير  -Vasicekواحد  ة 
Metron  ا وفق    راداالنح  نموذجبدال  من  في الوقت    في السداد  التعثرية  احتمالإلى  ى  المدلى  عفي السداد   التعثراحتمالية    يللتحو

المجمو الملسياسة  على    عتمدة.عة  المعتمد  التحليل  طريقة  استخدام  بتعديالت    Vasicek-Metronتم  الللتنبؤ   وقتعلى 
 يو األساسي.لنفط للسيناري سعر ات اقتصادية كلية. تم النظر فيرامتغ ل مركبسعر النفط كمؤشر  تسابحاالمستقبلية من خالل 

 حتمالية الموزونإ
ترجيحتح  يفة  داراإلتقوم   لكلاالحتمال  ديد  معسي  ية  المحيطة    ناريو  والشكوك  المخاطر  االعتبار  في  الحالة  لاألخذ  سيناريو 

االقتصاالرئيسية البيئة  إلى  بالنظر  المؤكد.  الحالية غير  ،  دية  ليعك  المجموعة  تواصلة  السيناريو  تأثيرترجيح  عدم   س  حالة 
 . 2021ر ديسمب  31للسنة المنتهية في  ةعمتوقلافي قياس خسائر االئتمان   يقين الحاليةال

الزيادة في ترجيح   الكلي    ةالخسارتؤدي  إلى    تغييراتو في سيناريو االقتصاد  المتوقعة  يئتمانإلاالزيادة في الخسارة  اإلدارة  ة 
إجموعللم هذ  نة.  غتأثير  االقتصادية  البيئة  المؤه  تقديرير  هو  الكدة  وستستمر  وضعي  تقييم  إعادة  في  وامجموعة  ر ثأل ها 

 تظم. المرتبط به بشكل من 

  لتقديراتا 4-2

 اليةمت الانخفاض قيمة األدوا 4-2-1
 (1-5ضاح إي) معلومات النظرة المستقبليةبما في ذلك دمج  ، ئتمانية المتوقعةالخسارة اإلماذج قياس ن مدخالت فيال يدتحد -
 داد ترسلة لالبلنقدية القاادفقات ة في تقدير التخدملمستالرئيسية اراضات االفت -

 المدينةالتجارية لذمم يمة اانخفاض ق  4-2-2
المجم الخسارةتقيس  المتمانياالئ  وعة  للذممة  "معد  باستخدامالمدينة    التجارية  توقعة  ع   " انالدورل  طريقة  التدفق(  لى  )صافي 
احتم الذممتقد  اليةأساس  المتتاحل  خالل مراالمدينة    تجاريةال  م  اية من  جموعة  لما  در تق  .الضمان  خسارة  إلى لسداد  لتأخر في 
 ةة المستقبليجاريالظروف االقتصادية والتتعكس  لها لتعدي  السابقة في الخسارة ، والتي يتم  برةخسارة على أساس الخ معدالت ال
 . (11و إيضاح  5-4-3)اح )راجع إيض

 لمخزون امخصص  4-2-3
القيمم  قوت إذرقتاريخ كل ت  ن فيللمخزو  ريةتفالد  المجموعة بمراجعة  قيمته. تحدد انخفضت    لمخزون قدا  نكاا  ير لتحديد ما 

  د جوو حالةخزون. في لمخزون وتقديرها للطلب المستقبلي على المعمر اعلى  بناء  المخزون الذي تم تخفيض قيمته  عةالمجمو
ذا  ه  ن م  لصالتخالمتعلقة ب  ةقلى الخبرة الساب بناء  عون  زخللم  لمبلغ القابل لالسترداد ا  رقدييتم ت  ض القيمة ، ؤشر على انخفاأي م

 . (12و إيضاح  6-3 إيضاح) المخزون
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                                                                    . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021يسمبر د  31للسنة المنتهية  في 

 
 ليةالما خاطرمرة الإدا  .5

 :آلتيةاللمخاطر ات المالية  دواألم تخدايجة اسنتعة موالمج تتعرض
 
  نئتمااطراالخم •

 ، و لةوير السمخاط •

  قمخاطر السو •
 
اءات اإلجراألهداف والسياسات وإضافة إلى    ،أعاله  اإليهة المشار  عمجمورض لها التعالتي تمخاطر  اإليضاح الا  هذ  عرضي
 المخاطر.  دارةوإوعة لقياس تتخذها المجملتي ا

 
 ر طلمخااة ج إدارنه

وابط مناسبة دود وضع حا المجموعة ، ووضجههالمخاطر التي توا تحليلتحديد ووعة لمجإدارة المخاطر للم سياسات عتم وض
 وااللتزام بالحدود.  خاطرراقبة المومللمخاطر ، 

 
 انمخاطر االئتم   5-1

دوات المالية  راف األأحد أط  مالء أوالع  دحتنشأ من عدم مقدرة ألتي  وعة ا ة للمجملياخاطر الخسارة المئتمان هي مخاطر االم
الذمم  وعمالء  لل  سلف الووالقروض    ا في حكمهقد ومالن  في   ئتمانلمخاطر اال  المجموعة  تتعرضالتعاقدية.   بالتزاماته  اءلوفعلى ا

 .تللموجودا ريةفتمة الديالق القصوى هي ناطر االئتمامخ. مدينةالجارية تال
 

 19وفيد ثير كتأ

موعة ومن  ى عمليات تمويل المجدي الناتج عن ذلك عل تصاوالتقلب االق  19-باء كوفيدون  ناجمة عالقين  م الياالت عدح  أثرت
طاع قل  ك  يواجههالذي  جة التأثير  ة تقييم درصعوبرغم من  حد ما. على الوالقطاعات إلى  ى معظم العمالء  لأن تؤثر ع  متوقعال

قل وتجار التجزئة.  النات الطيران /  ركة والسياحة والترفيه وشضيافال  أثرة هيمتالرئيسية  الالقطاعات    فإن  ،ة  ذه المرحل في ه
مب  ، ذلك  إلى  أاإلضافة  المتوقع  تتأن  بعض  ن  بشك  قطاعاتالثر  مثل  األخرى  مباشر  والعقاراغير  المقاوالت  وتل  جارة ت 

 . ةالجمل

ن خالل اتباع نهج أكثر  ن مخاطر االئتمان ممللتخفيف    ءات وقائيةإجرا  ، اتخذت المجموعةتطور  هذا الوضع المبالنظر إلى  
،    رينتؤثالم  لعمالءلالدفع    اجازاتمديد  ت ة. تم  قطاعات المتأثرمعايير منح االئتمان لليد  مانية وبالتالي تشدافقات االئتللمو  حذرا

والقا  ذلكفي    ماب الخاص  مع  لشطاع  تماشيا    ، والمتوسطة  الصغيرة  التوجيهات  ركات  ه  ذهأدت  المركزي.    حرينبمصرف 
 . اإليرادات األخرىانخفاض ل والتمويخفاض صافي دخل ى انية ، مما يؤدي إليلمو التسهيالت التفي خفاض لى اناإلجراءات إ

ا    اطرالمخ  دارةزز قسم إع قطاعات المتوقع أن تتأثر بشكل ت للاء التعرضاأدويل من خالل مراجعة  التمقبته لمحفظة  مراأيض 
 . عيلى أساس نوالمحتمل ع اناطر اإلئتممخرة في ة الكبيالزياديد تحدل (19 - كوفيدجائحة كورونا )أو غير مباشر بـ مباشر

 .(4ضاح )إيمتوقعة لا انيةمحتساب الخسائر االئتفتراضاتها التها وامجموعة بتحديث مدخاللقامت ا
 

 خاطراالئتماندارة مإ
 موعة يتضمن اآلتي :ئتمان للمجراالإطار إدارة  مخاط

  ;نيةا التسهيالت االئتم ادقة على وتجديدحدود للمصيكل للصالحيات وضع هو •
الت سهيلتلمصادقة على اتتم ا   ان   بل حدود قيات والحلصالا  لهيكلا   وفق  االئتمان  طر عرضات مخااجعة وتقييم تمر •

   ;تهالمراجعة ذاات اومراجعة التسهيالت خاضعة إلجراء. إن تجديد ة للزبائنالمعطا
 و  ;قراضتنويع أنشطة اإل •
علاإلمتثمراجعة   • المدىال  التع  مطلوبال   ى  للمبحدود  باخاطر  رض  و  طرافالالمتعلقة  الحدود       فقاومراجعة 

 ق.لسوات طر وتقلباالمخاة ارة إدجيتيإلسترا
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                                                                    . ش.م.بالتجارية  التللتسهي البحرين ةشرك
 

     حدة م المالية الموايضاحات حول القوائ
                                       2021 يسمبرد  31للسنة المنتهية  في 

 
 (ع )يتب ليةامال خاطرمرة الإدا  .5
 ( )يتبع نامخاطر االئتم   5-1
 
 ءللعمالوسلف قروض   5-1-1
َ   ةسمؤسال الكيانات  يين ود المحلمع األفرالعمالء  ل  ميع القروض والسلفج وض  رلقاالئتمان على هذه ااطر  ارة مخدتتم إ  .محليا
 ميلعجيد ا. يتم تقييم الجدارة االئتمانية لكل    ان المحددةتمالئراقبتها بصرامة وفق ا لسياسات وإجراءات اال ومبشكل فع  لفسوال
الضمانات   وسوق ،  الي للعميل ، وضع ال، الوضع الماالئتمان  تتضمن تقرير  ة للمعلومات التيمراجعة شاملراض وباإلقل  قب
 . كزيين المرحرالمحدد من قبل مصرف البواحد على النحو لحدود المدين الا عة أيض  المجمو تخضع. دتلملموسة إن وجا

جعة  ا من المراقبة والمراتتطلب مزيد    لتحديد التعرضات في المرحلة المبكرة والتي   توجد إجراءات منتظمة لمراجعة االئتمان
ء إلى اإلجراءات القانونية( لمراقبة مخاطر ك اللجوة للمتابعة واالسترداد )بما في ذلاسبة منعالجي  التفصيلية. توجد إجراءات

 . االئتمان على القروض والسلف

 مانئتاالاطر تعرض إلى مخال
ينين  مد  أودين واحد  بل مق  ر منخاطالتعرضات للم  ن الناتجة عنتماجوهري لمخاطر االئي تركيز  ير معرضة ألغ  المجموعة

بفاصالموا  نملويح الوفاء  على  كقدرتهم  نفسها  أن  اتلتزامات  دائرة بالتغيير    تتأثرهم  تقوم  األخرى.  العوامل  أو  االقتصاد  في 
 عة االئتمانية. ات المجموارية وعمليتجي للوحدات الدورق تدقيخلي بإجراء الداقيق التد
 
المجموعةتقي لمخاطر    س  ابالرمان  ئت االتعرضها  إلى  ناقصا   ة  لياإلجما  تريةالدف  يمةلقجوع  المالية  المعلقةالفائللموجودات    دة 

ية  مة الدفترهي القي  سلف القروض والان  تمإئر  لتعرض لمخاطصى لاألق، إن وجدت. وإن الحد  في القيمة  وخسائر اإلنخفاض
 .رريتقفي تاريخ الالمعلن  قيمة ي الف فاضجلة ومخصص اإلنخرادات المؤاإلي مطروحا  منها

معلوآلتا  دولالج يقدم  عن  ي  المالية  ادة  جومات  بالتكللموجودات  الالمقاسة  المفة  تظهر  مطفأة.  أدناه  الدفترية  بالغ  بالقيمة 
 . ، إال إذا ذكر غير ذلكاإلجمالية
 

ديسمبر  31  
2021 

ديسمبر  31 
2020 

دينار  ألف   
 بحريني 

لف دينار  أ 
 بحريني

      
       ل خاص بشك  يمة مق –لة الثالثة المرح 
 7.925  9.124  ليإلجماا المبلغ
 (3.103)  (3.834)  االئتمان المتوقعة ر خسائ 

 4.822  5.290  المبلغ صافي 

     مة بشكل جماعي قيم  –ثة لثالالمرحلة االولى، الثانية وا 
 186.819  130.236  شهرا   12 –االولى  المرحلة 
 65.943  88.248  غير منخفضة القيمة ائتمانيا   –ياة مدى الح –ة ثاني ة الالمرحل

 38.016  35.507  منخفضة القيمة ائتمانيا   –الحياة   مدى  –لثة لة الثاالمرح
 (31.594)  (29.956)  خسائر االئتمان المتوقعة 

 259.184  224.035  لمبلغ صافي ا

 264.006  229.325  لعمالء  ل  السلف ض ورو صافي الق 

 
 مقارنة:ل خالل ا تعرض منللن خاطر االئتمافي م جوهريةزيادة  ثتا حدإذهو تحديد ما  هدف من التقييمال

 ر. معيركما في تاريخ التق  في السداد  التعثرمتبقي من اضي المر االفترالع •

المبدئي ي وقت االعتراف  م تقديره فلذي تالوقت  في اطة  لهذه النق  في السداد   التعثراضي المتبقي من  العمر اإلفتر •
 مسبق(.لاالدفع  وقعات  اسب ا للتغيرات في تن منكوي عندما عديلهالتعرض )تم تمن 
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                                                                     . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 
     لية الموحدة ضاحات حول القوائم المااي

                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 (ع )يتب يةلالما خاطرمرة الإدا  .5
 )يتبع(  انمخاطر االئتم   5-1
 )يتبع(  ءللعمال فقروض وسل  5-1-1
 

 ئتمانمخاطر اال إدارة

 د السدا  في تعثرلاالحتمالية الزمني  هيكلال ار صدإ
.  ئيسيكل رشاعمار الذمم( باق )االستحق  على أيامم بناء  ار الذمعما هي    في السداد  التعثرتمالية  حديد احلت  الرئيسيةالمدخالت  

طقة، م تحليلها حسب المنانية، والتي يتئتمالا  رلمخاطاسداد حول تعرضات  لفي اعثر  معلومات األداء والتة بجمع  تقوم المجموع
قتج وع المن وحسب ن    .ستحقاقالا  مم بناء  على أياموأعمار الذئتماني صنيف االدرجة التل باإلضافةض، تروالم 

ت عرضاتاضي المتبقي من الفترر االوتوليد تقديرات العم  جمعها  تحليل البيانات التي يتمحصائية لإ  ماذجوعة ندم المجمتستخ
 الستحقاق.ا يامعلى أء  ذمم بنات وأعمار الكنتيجة لمرور الوق التنبؤ بتغيرهافية يوك

قتصاد الكلي  وامل االيرات في عتغوالفي السداد  التعثرت  في معدال  يراتعالقات بين التغومقارنة ال  ل تحديدالتحلي  يتضمن هذا
المتعم  الرئيسية التحليل  لتوكذلك  العوامل األخأثيق  بالنسبة السدا  في  التعثراطر  التحمل( على مخبرة  خ  لمثى )رر بعض  د. 
ا الال مؤشرات  م، تشعرضاتلتلمعظم  الرالقتصاد  الناتج  ئيسية:  كلي  السعار  ، وألي اإلجماليالمحنمو  لبطالة  اقياسية والفائدة 

النفوأ البسعار  في  والتغيرات  العادية  غير  الظروف  إلى  بالنظر  المتغياناط.  لهذه  التطلعية  ،  يت  الشركة  فقرات  استخدمت  د 
 د. السدا عن التعثرالية أحتمالنفط كعامل لتحديد  عارأس خدامباست Vasicek-Metronحد مل الوااالع نموذج

النظرب علی  مجمف  ناء   مم  عةوي  المعلتنوعة  المجلتنبؤية  واالفعلية    وماتن  تقوم  بصم الخارجية،  رؤية  وعة  لة  "الحاياغة 
المسا لالتجاه  لألساسية"  ذمتغيرالتقبلي  االقتصادية  بات  الصلة  مجإلضات  إلی  مافة  ممثلة  ات وقعالتهات  سيناريون  موعة 

 داد. عن الس التعثربة اصخها الت لتعديل تقديراتانبؤهذه الت لمجموعةتخدم اتس المحتملة األخرى ثم

حاالت  مية في  ات الکرمل التغيالمحفظة وتش  حسبر  ل کبيت بشکن قد تفاقم االئتما  د ما إذا کانت مخاطريير تحديتلف معا تخ
 . في السداد علی أساس التأخرقائم ال  لدعمك اما في ذلب مل النوعية ،والعوااإلئتماني  التعثر

خبرة  تخدباس وحناالئتماام  الخب،   ، أمكن  ال  تاريخيةالة  ريثما  للمقعالذات  يمكن  تحة،  لجموعة  خضع  التعرض  أن  يادة  زديد 
بناء على مؤشراتااطر  في مخجوهرية   أنها مؤوعية من  الئتمان  لمثلها وشعينة تعتبر  تأثيرها  تي ال يمكنالرا  شكل ب  عكس 
 سب.منافي الوقت الالكمي  تحليلها كامل في

ا بعد تجاوز    30جاوز  ث في موعد ال يتتحد  مخاطر االئتمان  ن الزيادة الكبيرة فيأ   جموعةلمكدعم ، ترى ا  ريخ تا  وجودالميوم 
لستحقاإ االئتماقه.  الخسائر  احتساب  اغرض  المنتنية  للسنة  في  لمتوقعة  حدوتعتب  ،2021مبر  يسد  31هية  أن  المجموعة  ث  ر 

وفقاَ يوماَ    30مقابل   وما  ي  74أكثر من  دموجوال  قخ استحقاوز تارياد ال يتجيحدث في موع  مانطر االئتخامفي    هريةجوة  زياد
البحرينتطلبات مصلم أقد األي  دد احتساب عخالل  ا من  هالماضية بعد استحقاق  األيام. يتم تحديد  المركزي  رف  تاريخ  م  ام منذ 

 له.  لالدفع الكام  مستحق لم يتم استالم

ة للتأكد  ات الدوريالمراجع  لن من خال الئتمارة في مخاطر االكبي  د الزيادات ديلتحستخدمة  معايير الملية الاقب المجموعة فعاتر
 ن:م
 

 ؛  رقصيلتلعرض ل التن قباالئتمافي مخاطر  الجوهريةت عايير قادرة على تحديد الزيادالم• ا
 ؛ و يوما   74رة متأخ الموجوداتها ح فيصبزمنية التي يلالمعايير مع النقطة ا شى• ال تتما

تقلب غيم وجوعد•   له  ر د  السداد  التعثرين  التحويالت بخسارة من  ال  مخصص   في   مبرر  المرحلة  )ن  م  ا  شهر  12لمدة    في 
 (.الثانية  ةالمرحل)حياة ى الدلم في السداد التعثرو ( األولى

الاديل  وز تعيج  ا  يرتغي  كي ذلفبما  األسباب ،  لعدد من  ض  قرتعاقدية لللشروط  وعوامل   بالعمالءلسوق، واالحتفاظ  ظروف 
ويتم   لذي تم تعديل شروطها  قائمال  راف بالقرضء االعتيتم إلغاقد    تمل للعميل.ن الحالي أو المحتمادهور االئ تتعلق بت  أخرى ال

 ة. المحاسبية اسوفقا للسي العادلة ةلقيميد باکقرض جد  لج عليه ض المعااالعتراف بالقر

 



 

31 

                                                                     . ش.م.برية التجا  تتسهياللل البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021مبر ديس  31للسنة المنتهية  في 

 
 (ع )يتب ليةالما خاطرمرة الداإ  .5
 يتبع( ) انمخاطر االئتم   5-1
 )يتبع(  ءللعمال فروض وسلق   5-1-1

 )يتبع(  ئتمانمخاطر اال إدارة
 )يتبع(  دالسدا في تعثرلالحتمالية االزمني  هيكلالإصدار 

دة فرص زيالمل"(  التح  سياسةسم " إليها با  ارمالية )يشعوبات  لعمالء الذين يواجهون صامع  التفاوض    عة بإعادةولمجمتقوم ا
مخ  لتحصيلا و  التعثر  اطروتقليل  السداد،  سبموجعن  الخاب  التحمل  ،ياسة  بالمجموعة  منحي  صة  علالق    تم  أساس  رض  ى 
اك دليل  فهند،  السدا  خطر كبير للتخلف عنإذا كان هناك    سداد الدين أوعاجز عن    ي لحالالمدين في الوقت ا  انك  نتقائي إذاا

فاء  لوأن يتمكن المدين من ا  ن المتوقعصلية ومدية األالشروط التعاقب  بموج  ادللسد عقولة  د المجهول البذل كلمدين  ا  أن  على
 ط المعدلة. شروالب

كل من  قرض. تخضع  ط الشروالفائدة وتعديل    ستحقاق وتغيير توقيت مدفوعاتيد فترة االدمعدلة عادة تموط الن الشرتتضم
 ل. تحمالسة سيالوالشركات  ألفراداض قرو

ا كان التعديل قد  ا إذم  في السداد   التعثرس تقدير  ة ، يعكوعل للمجممة التحدلة كجزء من سياسية المعلموجودات المالل  بالنسبة
  . اثلةممالمل  ت التحعة إلجراءامجمولل  والتجربة السابقة   و االصلوعة على جمع الفائدة  قدرة المجم  ين أو استعادةى تحسأدى إل

لمؤشرات ا  تعتبر مختلفمعدلة والعاقدية  تلمقترض مقابل الشروط الالدفع ل وعة بتقييم أداء  تقوم المجمة ،  ليالعم  ذهكجزء من ه
 كية.سلوال

دليال  على أن    التحملتوقع  قد يمثل  في مخاطر االئتمان و  جوهريةزيادة  اَ على وجود  نوعي  اَ مؤشرالتحمل    يعتبر  بشكل عام ، 
ض هو  يحتاجاالف  عالتعرض  على  سلو  إثباتإلى    العميل  ئتمان.  باستمرار  جيد  دفع  فترة  ك  قبل    3مدى    يصبح أن  أشهر 

قد انخفض بحيث يعود مخصص  في السداد  التعثر  و ي عتبر أن  أفي السداد  متعثرا    أو  /  يعد مستحقاَ لخطر اإلئتمانلم  عرض  الت
ا ب 12وقعة لمدة نية المتساوي الخسائر االئتما الخسارة لي قاس بمبلغ ي   .ةالتنظيمي اتالتوجيهناء  على شهر 

بدمج   المجموعة  المستقبليةتقوم  النظرة  تقييمفي    معلومات  إذا كانت مخاطركل من  لما  قد زادت بشكل االئتم   ها    ان ألداة ما 
االعتراف    جوهري اال  المبدئي منذ  الخسائر  اوقياس  المتوقعة.  وئتمانية  االقتصاديين  الخبراء  إلى  مجموعة  النظستناد ا  في  ر 

ألساسية" لالتجاه المستقبلي  لة ار "الحاوجهة نظ  غةقوم المجموعة بصيات  ،والتوقعات الخارجيةالفعلية  لومات  عة من المعمتنو
تضمن هذه العملية وضع  ؤ المحتملة األخرى. تاإلضافة إلى نطاق تمثيلي لسيناريوهات التنبت االقتصادية ذات الصلة بلمتغيرال

 ة والنظر في االحتماالت النسبية لكل نتيجة. قتصادية اإلضافيالسيناريوهات اال ر مناثنين أو أكث

 لموعة ألغراض أخرى مثل المج ات المستخدمة من قبوملالمعتوافق مع  وتتمال االكثر توقعا  الحا  نتيجةساسية  تمثل الحالة األ
 .تشاؤميةكثر  وأؤال  فااألخرى نتائج أكثر ت لسيناريوهاتا . تمثلانيةميزيجي والالتخطيط االسترات

 
ات المنخ  سلف لالقروض وتضمن  السداد ولكن غير  القروض  المتأخرة  القيمة تلك  الفوائد  حقتلتي اسافضة  تعاقدية  الت بموجبها 
توعفالمدو ولكن  الرئيسية  اات  االنخفاعتقد  أن  مناس  ضلمجموعة  غير  القيمة  والضما ضالمستوى    اساسعلى  ب  في  ن  مان 

 ة. عوالمجمى  ستحقة إللممبالغ ال الصية تحيالمتاح و / أو في عمل
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                                                                      . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021ديسمبر   31 للسنة المنتهية  في

 
 (ع )يتب ليةالما خاطرمرة الإدا  .5
 )يتبع(  انمخاطر االئتم   5-1
 )يتبع(  ءللعمال فقروض وسل  5-1-1

 يتبع( ) ئتماناالمخاطر  إدارة
 

 كما يلي: لقروض والسلف للعمالءا أعمارتحليل 
 

المرحلة  2021
 األولى

 
حلة لمرا

 انيةالث
 

 لةالمرح
 الثالثة 

 موعالمج 

ألف دينار   
 بحريني 

 
ألف دينار  
 بحريني 

 
ألف دينار  
 بحريني 

 
ألف دينار  
 بحريني 

        
 207.021  11.082  77.779  118.160 الي الح

        متأخر عن السداد: 
 15.099  2.165  4.772  8.162 ا  يوم 30إلى  يوم
 9.296  2.089  3.589  3.618 يوما   60إلى  31
 4.220  1.816  2.108  296 يوما   89إلى  61
 12.578  12.578  -  - يوما الى سنة  90

 13.337  13.337  -  - تنواس 3  لىإمن سنة 
 1.564  1.564  -  - سنوات 3من  أكثر

 ( 33.790)  (22.677)  ( 7.201)  ( 3.912) ة تمان المتوقعخسائر االئ

 229.325  21.954  81.047  126.324 مة الدفتريةالقي

 
لمرحلة  ا 2020

 األولى
 

لة  حلمرا
 الثانية

 
  لةالمرح
 الثالثة 

 وع المجم 

دينار   ألف 
 بحريني 

 
ألف دينار  
 بحريني 

 
ألف دينار  
 بحريني 

 
ألف دينار  
 بحريني 

        
 216.829  10.257  49.599  156.973 حالي ال

        متأخر عن السداد: 
 22.215  2.356  2.837  17.022 ا  يوم 30إلى  يوم
 15.160  1.558  2.243  11.359 يوما   60إلى  31
 13.993  1.264  11.264  1.465 ما  يو 89إلى  61
 22.114  22.114  -  - سنة  يوما الى 90

 7.686  7.686  -  - تنواس 3  لىإمن سنة 
 706  706  -  - سنوات 3من  أكثر

 (34.697)  (23.507)  ( 5.522)  ( 5.668) ة تمان المتوقعخسائر االئ

 264.006  22.434  60.421  181.151 ية مة الدفترالقي
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                                                                    . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 (ع )يتب ليةالما خاطرمرة الإدا  .5
 )يتبع(  اناالئتم مخاطر   5-1
 )يتبع(  ءللعمال فقروض وسل  5-1-1

 )يتبع(  ئتمانمخاطر اال إدارة
 

 المجموع  الشركات   ئةالتجز 2021
ألف دينار   

 بحريني 
 

ألف دينار  
 ني يبحر

 
ألف دينار  
 بحريني 

      

 207.021  15.526  191.495 الحالي 

      عن السداد:  متأخر 

 15.099  735  14.364 يوما   30يوم إلى 

 9.296  814  8.482 وما  ي 60لى  إ  31من 

 4.220  198  4.022 يوما   89إلى   61من 

 12.578  1.697  10.881 سنة ى يوما ال 90من 

 13.337  1.440  11.897 اتونس 3  ىمن سنة ال

 1.564  554  1.010 سنوات 3أكثر من 

 263.115  20.964  242.151 القروض والسلف إجمالي 
      

 (29.956)  ( 1.664)  (28.292) بشكل جماعية المقيمالمتوقعة الئتمانية الخسائر ا إجمالي
 ( 3.834)  ( 1.802)  ( 2.032) ردي فبشكل قيمة الم ة المتوقعةيان ئتمالاالخسائر 

 229.325  17.498  211.827 القروض والسلف ي صاف 

 
 المجموع   الشركات  التجزئة 2020

نار  ألف دي 
 بحريني 

 
ألف دينار  
 بحريني 

 
ألف دينار  
 بحريني 

      

 216.829  17.343  199.486 الحالي 
      عن السداد:  أخر مت

 22.215  1.964  20.251 يوما   30يوم إلى 
 15.160  1.664  13.496 وما  ي 60لى  إ  31من 

 13.993  1.046  12.947 يوما   89إلى   61من 
 22.114  2.107  20.007 سنة ى اليوما  90من 

 7.686  1.043  6.643 اتونس 3ى  من سنة ال

 706  -  706 سنوات 3أكثر من 

 298.703  25.167  273.536 لسلف القروض وا إجمالي 
      

 (31.594)  ( 1.806)  (29.788) بشكل جماعية مالمقية المتوقعالئتمانية الخسائر ا جماليإ
 ( 3.103)  ( 1.103)  ( 2.000) ردي فبشكل قيمة الم ية المتوقعةان ئتمالاالخسائر 

 264.006  22.258  241.748 ي القروض والسلف صاف

ا    90عن    السدادفي  تعثرهم    رةال تتجاوز فتالشركة للعمالء الذين  يرتبط تعرض   تاريخ التقرير المالي بحسابات    كما فييوم 
ون يواجهعمالء  أو    ،  لضمانات المقدمة في وقت االكتتاب األصليتصفية ا  تمعمالء  فترة التهدئة ، أو  مضون  ي الذينالعمالء  

إلى  صعوبات مالية مما   السداد.    التعثريؤدي بهم  الشركة بتصنعن  العم  فيقامت  الالء فهؤالء  على أساس    الثالثة رحلة  مي 
 متحفظ. 
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                                                                    . م.بش.التجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ائم المالية الموحدة ايضاحات حول القو
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 (ع )يتب ليةاالم خاطرمرة الإدا  .5
 )يتبع(  انمخاطر االئتم   5-1
 )يتبع(  ءللعمال فلقروض وس  5-1-1
 يتبع( ) انئتماال مخاطر دارةإ

 االئتمان  مخاطر ركيزت
   ي المال  رالتقرياد  تاريخ إعد  قروض فيلل  ناالئتما  ز مخاطركتمرلبحرين، ولكة ا في مم  يمينقم  مقترضينل  تمنح كافة القروض

 .لشركاتقروض ل (%8:  2020) % 8 لألفراد قروض ( %92:  2020) %92غت بل

 جغرافي: توزع الحسب ال
 .نالبحري  فيتقع جغرافيا   لقروض والسلفيع اجم
 

:  2020دينار بحريني )  ألف  27.140مبلغ    2021ديسمبر    31  كما فيدم لبطاقات االئتمان  االئتماني غير المستخبلغ الحد  
الل تطبيق  من خلي  المركز الماإلى معادالت في  المركز المالي  لتعرضات خارج  بحريني(. يتم تحويل األف دينار    30.145

ان للقروض والسلف  إجمالي مخاطر االئتم  ، بلغ متوسط  2021ديسمبر    31ة في  المنتهي  سنةخالل ال .  يعامل تحويل االئتمان
)ألف    240.265للعمالء   بحريني  دينار    287.332:  2020دينار  االألف  حد  ومتوسط  المستخدم بحريني(  غير  ئتمان 
دينار بحريني )   28.557 دينار بحريني(.  أل  31.243:  2020ألف  ا  تمف  أربع  بنالمبالغ  احتساب هذه  آخر  ء  على متوسط 

 .نتائج ربع سنوية

القيمة   اإلدارة  للضمانات  تقدر  ا  التغطياتو  العادلة  قاألمنية  مقابل  بها  المحتفظ  التألخرى  العمالء  قيمتها روض  انخفضت  ي 
ب  حسب  مخاطر االئتمان  تركزبشكل فردي كافية بشكل معقول لتغطية قيمة هذه القروض في تاريخ التقرير. تراقب المجموعة  

 .نوع القرض

  ض عقارية قرو   % 20و   (  %39:  2020)  ت لسياراض اقرو  % 37تتمثل من    رلتقريكما في تاريخ العمالء  ل  لفس الروض والق
 . (%11:  2020ان )بطاقات االئتمل عاتفد %10  و (%30:  2020) شخصيةقروض   %33و (20%: 2020)
 
 القيمةنخفضة ملا  والسلف قروضال
الرئيســي  القــرضمبلــغ درة علــى تحصــيل كــل ا غيــر قــاا المجموعة بأنههدتي تحدالمالية الوجودات  مالهي    السلفوض ولقرا

تتــأثر ينة مدلا التجاريةمم  ض والذالقرو  ر االئتمان الناتجة منلشركة لمخاطض اعرت  نا  للعقود.  اقديةتعلاوالفوائد وفقا للشروط  
 رة.ثتعيوما تعتبر قروض م 90وز ي تتجاروض التل. القدية لكل عميالفرص ائرئيسي بالخص بشكل

 متــأخرةكحســابات ، ف البحرين المركزيمصر ماتتعليوفقا  ل رةيات المتعثوض والسلفالقر  ، بلغت2021  ديسمبر  31  كما في
ا أو  90السداد   ثــة الثبلغت حسابات المرحلــة ال(. ألف دينار بحريني 30.506: 2020ي )نير بحراندي ألف 27.479 كثرأ يوم 

يــتم ف البحــرين المركــزي ، امتثــاال  لمتطلبــات مصــر .حرينــي(ار بدينــ ألف   45.941:  2020)  حرينيدينار ب  ألف  44.631
 اس نقدي.أسلثالثة ويتم احتسابها على المرحلة اقروض  ئدة على تعليق الفا

 
 المجموعة  محوسياسة تسالتفاوض روط إعادة ا بش قروض

بشر إعادةقروض  الوالتفا  وط  هي  ه ض  إعادة  تم  التي  نظريكلتهقروض  المال  وردهلت  ا  ا  للمالوضع  حققت ي  حيث    قترض، 
الموافقت مالتناز  وعةمجمال الشرو  ةن خالل  التي هي أكثر مالعلى  لط واألحكام  الءمة  التي  ن  مجموعة ملمقترض من  تلك 

 . تحتلسداد عن ا   التعثريل مخاطر  يل وتقلصص للتحأكبر فر  لتسامح من أجل تحقيقا  تنفذ سياسةمجموعة  البداية. الفي  قدمت  
للمجموالة  ياسس يتسامح  التسامحعة،  منح  أعل  تم  فانتقا  سساى  الحالة  ئي  االتي  ي  فيها  حاليا  يكون  سدا ع   مقصرا    لمدين  د  ن 
فع  د قول للل جهد مععلى أن المدين بذل كة  وهناك أدل   الديون،في سداد    التعثرخطر كبير من    اكيكون هن  ون، أو عندما الدي

 لة. دمعلبية الشروط العلى تتكون قادرة  أنا له قعويتو صلية، الشروط التعاقدية األتحت 

ض  قروود القرض. إن  عقعلى شروط  والتعديالت    لفائدةوقيت دفع االسداد، وتغيير تديد فترة  تمعدلة عادة  الم  شروطشمل الت
و تخضعالروض  قالتجزئة  التسامح.  ل  شركات  ا  خاللسياسة  قروهيكل  اعادةتم    2021يسمبر  د  31في  ة  لمنتهيالسنة  ض  ة 

 حريني( . ب دينار ألف 11.605:  2020ي )بحرين دينار  ألف 5.978بمبالغ ات فيسلو
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                                                                    . ش.م.بتجارية ال للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 (ع تب)ي يةلالما رخاطمة الرإدا  .5
 )يتبع(  انمخاطر االئتم   5-1
 )يتبع(  ءللعمال فلقروض وس  5-1-1
 )يتبع(  انئتماال مخاطر ةدارإ
 

 ان الضم
المشتركة   يةوالملك  ثائق الملكيةفاظ بوكل حصص في العقارات مع االحتالقروض وفي شفي مقابل  لدى المجموعة ضمانات  

  ية. شخصضمانات المؤجلة و كاتذلك الشيضافة الى واللسيارات 

دينار    ألف  128.545:  2020ني )ريار بحيندألف    105.433  لغض تبمجموعة قرولا  ان لدى، ك2021بر  سمدي  31ا في  كم
 ألف   45.414:  2020)  دينار بحريني  ألف   46.155بالكامل وقروض تبلغ  ي قيمة القرض  مدعمة بضمانات تغط   بحريني(
بضمابحريني  دينار مدعمة  تغطي(  القرقي   نات  بمة  جزئيا   وماناضمبلغ  ض  )حبدينار  ألف    29.908ه  قدرت  :  2020ريني 

  ي(.ريندينار بحألف   35.215
 
 المدينة التجارية مخاطر اإلئتمان للذمم 5-1-2

اته. أنشأت المجموعة  حقمن احتمال تعثر الطرف المقابل عن سداد مستالمدينة  التجارية  تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم  
 االعتمادات.وتجديد د العتماد مع حدويكل إعتمادات ه

الس المنتهية  خالل  مت  ،  2021يسمبر  د  31في  نة  للذممبلغ  التعرض  إجمالي  األالمدينة    التجارية  وسط  المدينة  خرى والذمم 
ربع نتائج  ى متوسط آخر أناء  علاحتساب هذه المبالغ ب  تمألف دينار بحريني(.    5.826:  2020ألف دينار بحريني )  3.674

 ربع سنوية. 

ان اليتم إجراء تحليل  المتوقعةئر االئخسامصفوفة  باستخدام  مالي  كل تقرير  إعداد  يخ  قيمة في تارخفاض  لقياس خسائر    تمان 
قطاعاإلئتمان لمجموعات  استحقاقها  موعد  فات  التي  األيام  إلى  المخصصات  معدالت  تستند  أنماط    .  ذات  المختلفة  العمالء 
أشكال    لتغطية بواسطة خطابات االعتماد أونيفه واية ونوع المنتج ونوع العميل وتصالجغرافحسب المنطقة    أيماثلة )خسارة م

الأخر من  االئتمان(.  ى  على  والداعمة  المرجحة  االحتمالية  النتيجة  تعكس  تأمين  المعقولة  والمعلومات  للمال  الزمنية  والقيمة 
المستوالظروف الحالية والت  ةالماضي   حول األحداثالتقرير  المتوفرة في تاريخ   جغرافيا  ،  قبلية.  نبؤات بالظروف االقتصادية 

 حيث أن غالبية عمالء المجموعة موجودون في البحرين. لبحرين ة افي مملكمخاطر االئتمان تتركز 

 حكمه مخاطر اإلئتمان للنقد وما في  5-1-3
الفائض  لسياسة المجموعة. يتم وضع    بالمجموعة وفق ااسبة  حالمقسم  من قبل  في حكمه    وماتتم إدارة مخاطر االئتمان من النقد  

ا المعتمدة وضمن حدال  دى ل  ألموالمن  ابنوك  النقد و المخص  نالئتماود  إيداع  يتم  لكل بنك.  للمجموعة لدى  في حكمه    ماصة 
 ، وبالتالي ، تعتبر ودائع ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. ممتاز بنوك ذات تصنيف ائتماني 

وك صدة لدى البنرواألن في النقد  اإلئتما  ررض لمخاطتوسط التعم  غ إجماليبل،  2021ر  ديسمب  31ة في  المنتهيسنة  الل  خال
أربع    تم  .بحريني(ار  دينألف    19.474:  2020)   رينيار بحيندألف    27.565 آخر  بناء  على متوسط  المبالغ  احتساب هذه 

 .نتائج ربع سنوية
 
 ية لتسوا مخاطر 5-1-4

  لخسارة عن خطر ا  رةاعبو  ه  لتسويةات. خطر  مالوالمعا  ياتملعال  سويةلخطر عند تشطة الشركة لمن الممكن أن تتعرض أن
 تفاق عليه.والسندات أو موجودات أخرى كما تم اال نقدالليم  لتزاماته لتساعن الوفاء ب الطرف اآلخر تخلفعن  ناتج
 
 قات تشبالملقة مان المتعئتاال خاطرم 5-1-5

ة  بالقيمة محددة  اقديتعاله  زاماتتلراف عن ا طخلف أحد األن احتمال تج عتنت  األدوات المالية  مخاطر االئتمان المتعلقة بمشتقات
 أيضا  ية اإليجابية  جودة ضمن الموجودات األخرى. وتسمى القيمة السوقمجموعة والمولات في صالح ايجابية لألدواإل  وقيةالس
حيل" دااالستب  تكلفة" ) الص  ث(  لتبديل  بالتكلفة  تقدر  بمأنها  الحالفقات  السوق  فيعدل  الطحا   ي  اآلخر.  لة عجز  بأن  علرف  ما  
 ة أخرى.ماليسات ع مؤسبرمت ممجموعة أة للتقمشالعقود لا
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                                                                     . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 
     لموحدة ضاحات حول القوائم المالية ااي

                                        2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 (ع )يتب ليةالما خاطرمرة الإدا  .5
 
 طر السيولةامخ 5-2

عند  لية   الماالمطلوبات  تزامات المتعلقة بباالل  ءند الوفاة عه المجموعالمخاطر والصعوبات التي قد تواج   اطر السيولة هيخم
بتسديال أما  بد  أو  آخر.  موجودالنقد  إتض  مالي  امخدارة  من  اللسيولاطر  توفر  جميع  تة  في  للوفاألومويل  بمتطلبات قات    اء 

 ة. وعالمجم
 

 ر السيولة اطدارة مخإ
التأ في  السيولة  مخاطر  إدارة  في  المجموعة  نهج  أن  يتمثل  من  تؤكد  أكبر  مالمجموعة  تمويال   الحالية  ن  المتطلبات  من 

 وضالقرومستويات    التعاقدية  سديداتتعاقدية للتال  ماتاإلستالبشكل مستمر بمراقبة مدى تجاوز    المجموعةتقوم  المستقبلية.  و
قبل  الالجديدة   السيولة عن كثب من  تتم مراقبة مخاطر  السيولة.  المخاطر وإد قسم  مرتبطة بمستويات  م ويت  حاسبة الم  قسمارة 

 رة.س اإلداومجل موجودات والمطلوباتالرفع تقارير عنها إلى لجنة  

وتضمن بقاء تلك النسب ضمن حدود مصرف البحرين    كزي لنسب السيولةالمر  ينالبحرتراقب المجموعة متطلبات مصرف  
 المركزي.

 
 19-وفيدكير أثت
 

ر. مالمستاقبة والتقييم  للمر  وتخضعم المصرفي  ل للنظاتمويالالسيولة و مخاطر  على    (19-كوفيد  )   كورونا  جائحةآثار  تتطور  
القطاع   السيولة في  يكلتحر  (19-كوفيد  )  كورونا  جائحة  رآثاافحة  مكل  لفةت مختاءمصرف البحرين المركزي عن إجرا  أعلن 

ين البحر  مصرفا لتعليمات  مؤهلين وفق  للعمالء ال  2021ام  أشهر خالل ع  12لمدة  في السداد  طقسااألجيل  تأ  يؤثر  المصرفي.
   لمجموعة.لدى ا على مخاطر السيولة كزيالمر

ر  بشكل متكر  دارة العلياإلاوإلدارة  ت مجلس اعا. يتم عقد اجتمايلالتمو ت  ابمتطلولة وللسي  ارة المجموعة مراقبتهازت إدعز
أجل م تق  ن  دإجراء  التمويلييم  لمتطلبات  استكشاف خطوطبه  قيق  ا  دف  وسحالتمويل  الحاالتمو  ب خطوطلمتاحة  عند    لي يل 

 تكلفة تمويل معقولة.ية بكافل االسيولة  ظ على  الضرورة للحفا

  ة في بيئة مجموعال  لتأثير علىأجل تقييم ا الية منحالوف السوق  لضغط لظرا  اتريوهات اختبارنارة سيايععة مجموالمتواصل  
ستيعاب  جيد ال  موعة قوي ا وفي وضعلمجتمويل ليولة والكز السلي ، ظل مر رير الماا في تاريخ التقة. كمجهاد الحالية الشديداإل
 . ثار هذا االضطرابة آرإداو

التعاقدي  تواريخ والمطلوبللموجودا  ةالمتبقي  ةالمستقبلي  ةاالستحقاق  المت  عن    في  ملخصةالية  ات  اإلفصاح  تم  أدناه.  الجدول 
ال النالتدفقات  المستقبلقدية  المخصومة تعاقدية  الفائدة  للموجود  ية غير  الدفترية ومعدالت  بالقيمة  المالية  والمطلوبات  المالية  ات 

  قها النهائي.تحقاالسائدة بتاريخ التقرير حتى اس
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                                                                     . ش.م.بية التجار للتسهيالت البحرين ةركش
 

     دة م المالية الموحايضاحات حول القوائ
                                       2021ديسمبر   31ة  في للسنة المنتهي

 
 (ع )يتب ليةاالم خاطرمرة الإدا  .5
 )يتبع(  ر السيولةطامخ 5-2

 

 سنة إلى 5أكثر من 
 إجمالي 

 ةيقد الن لتدفقاتا
 2021 ةيمقال

  رية تالدف  ةتعاقديال سنةخالل  سنوات 5 تواسن

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

دينار   ألف
 بحريني 

 

      
 تاموجودال     
 دة لدى البنوكصأرو نقد 28.354 28.354 28.354 - -

  عمالءلل وض وسلفقر 229.325 372.931 97.360 191.948 83.623
 مدينةتجارية  ذمم 1.775 1.775 1.775 - -
 خرىأموجودات  1.794 1.794 1.794 - -

83.623 191.948 129,283 404,854 261.248  

      
 المطلوبات      
 خرى أ وذممدائنة تجارية ذمم  13.345 13.345 13.345 - -
 مشتقةمالية وات أد 2.113 2.113 430 1.683 -

 إيجار مطلوبات  1.163 1.315 524 626 165
 ألجل نكيةب قروض 156.497 166.704 40.889 125.815 -

165 128.124 55.188 183.477 173.118  

 مستخدمةير الية غد االئتمانالحدو 27.140 27.140 27.140 - -

 

 إلى نة س 5 أكثر من
   يإجمال 

 ية التدفقات النقد
 2020 القيمة

  الدفترية  ديةالتعاق خالل سنة سنوات 5 ت واسن

دينار  ألف 
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

نار  ألف دي
 بحريني 

  دينار ألف
 ي بحرين

ألف دينار  
 بحريني 

 

      
 توداالموج     
 دة لدى البنوكصأرو نقد 25.530 25.600 25.600 - -

  عمالءلل وض وسلفقر 264.006 408.150 108.387 222.413 77.350
 مدينةتجارية  ذمم 4.495 4.495 4.495 - -
 خرىأات موجود 763 763 63535 128 -

77.350 222.541 139.117 439.008 294.795  

 بات المطلو     
 خرى أ وذممدائنة تجارية ذمم  8.553 8.553 8.553 - -
 مشتقةمالية أدوات  5.537 5.537 100 5.437 -

 جار إيمطلوبات  1.801 1.822 600 977 245
 ألجلكية بنقروض  205.956 224.413 51.483 172.930 -

24545 179.344 60.736 240.325 221.847  

 المستخدمة ة غيرانياالئتمود الحد 31.487 31.487 31.487 - -
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                                                                    . ش.م.بلتجارية ا التللتسهي البحرين ةشرك
 

     ات حول القوائم المالية الموحدة ايضاح
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 (ع )يتب ليةالما خاطرمرة الإدا  .5
 
 السوق طر اخم  5-3

 ر السوق كمعدل الفائدة.ة للتغير في أسعاجموعة نتيجملل دوات الماليةأو قيمة األ اتيراد في إ رغيالت مخاطر ق هيولسا مخاطر
 

 سوق لإدارة مخاطر ا
إدارة  رالسوق بصو   رخاطمراقبة  تتم م قبل قسم  دقيقة من  تقو  لمحاسبةا وقسم    اطرالمخة  لإ  هااريرترفع    ت لموجودااة  جنلى 
 ة.راإلدا مجلسو  و(لك)ا طلوباتمالو
 

 دةمخاطر معدل الفائ
تأثر  مخاطر   مخاطر  هي  الفائدة  نتيجة    راداتايأسعار  معدلالمجموعة  مخاطر    لتغير  تنشأ  الفائدة.  الفائدة    دلمعأسعار 

يما يلي  ف  ، والقروض ألجل.   البنوك ، والقروض   لدى  أرصدة، مثل    والمطلوبات المعرضة للفائدة  الموجوداتمجموعة من  لل
   الفائدة: مجموعات معدل لىعألدوات المالية  وزيع الت لخصم

 بر سمدي 31في  ابت ل ثمعد  عائمعدل م ستحق عليها فائدة  ال ت وع المجم 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021  

  ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ر بحرينيألف دينا
 الموجودات         

 بنوك لدى ال أرصدةنقد و 25.648 19.914 - - 2.706 5.616 28.354 25.530
   عمالءلل لفوض وسقر 228.940 263.617 - - 385 389 229.325 264.006
 مدينة تجارية ذمم  - - - - 3.569 4.495 3.569 4.495
 اخرى  جوداتمو - - - - 1.794 764 1.794 764

294.795 263.042 11.264 8.454 - - 283.531 254.588  

 المطلوبات         
   دائنةتجارية  ذمم        

 اخرى  وذمم - - - - 13.345 8.553 13.345 8.553
 مشتقة مالية  واتأد - - 1.955 5.537 158 - 2.113 5.537
 ات إيجار مطلوب 1.163 1.801 - - - - 1.163 1.801

 ألجل  بنكية وضقر - - 156.497 205.956 - - 156.497 205.956

221.847 173.118 8.553 13.503 211.493 158.452 1.801 1.163  

 
 31نة ســ كمــا فــي ئــدة.  لفاي معــدل اتغيــر فــ للضة تكون عر متغيرةل فائدة لتي تحمل معدقروض الامن   طحومير  إن الجزء غ

باح األر صافي( / )ينقص ف يزيدسوأساس نقطة  100بواقع   الماليةلألداة ير غالمتة  ئداالتغير في معدل الف  إن  2021ر  بمسدي
 (.ينيبحرار دينلف أ 1.098: 2020)بحريني دينار ألف  679بواقع 

ل الفائــدة معــد. ةنصــف ســنكل أو  ةربع سنكل  تسعير، والتي تخضع إلعادة   عائمةمعدالت فائدة  ها  ديلجل  ألالبنكية  القروض  
: 2020. )يا  % ســنو4.85بيــة األجن التحــوط بــالعمالت عار الفائدة وعقــوديضات أسالفعلي على القروض ألجل شامال  تأثير مقا

 ويا (.% سن4.92

إجراء   الفائدة    لمعايير   جذري  تعديليتم  العال  علىأسعار  الالصعيد  األسعار  بعض  استبدال  ذلك  في  بما   ، بين مي  معروضة 
بديلة  بأسعا  البنوك   المخاطر  شبه  ر  "   خالية من  باسم  إليها  المعدلةالار  سعا)يشار  تتعر  البنوك  بين  فائدة  المج"(.  موعة ض 
جزء من هذه المبادرة على ك  تعديلهايتم  عار الفائدة التي سى أدواتها المالية ومقايضات أسعلنوك  لبين اسعار الفائدة بالمخاطر  

، بنوك  ار الفائدة بين الديل اسعلتعد لتعديل الشروط التعاقدية استجابة  أو االستعدا  . إن المجموعة بصدد تعديلالصعيد العالمي
 نتقال.توقيت وطرق االدم يقين بشأن هناك عوال يزال 

لدى الشركة  .  2023بعد يونيو    وعد استحقاقذات مألف دينار بحريني    87.841لدى الشركة حالي ا قروض طويلة األجل تبلغ  
ركة حالي ا مع تعمل الش  . 2023تستحق بعد شهر يونيو    ريكيالر أم ألف دو  39,858  قيمتهاتبلع  عقود مقايضات أسعار الفائدة  

كة أي تأثير كبير  . ال ترى الشرامكن  حيثما  في االتفاقيات الحالية  أي تراجعووكاالت اإلقراض لتضمين  ذات الصلة   لبنوكا
 . التعديلعلى تكلفة الفائدة أو االستحقاقات التعاقدية بسبب هذا 
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                                                                    . ش.م.بة لتجاريا يالتللتسه البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021ديسمبر   31في  للسنة المنتهية 

 
 (ع )يتب ليةالما خاطرمرة الإدا  .5
 
 عملة ال مخاطر سعر 5-4
العم هي خاطر  قيتغي  رمخاط  ملة  األدر  المالية ومة  تغ  ات  معنتيجة  سير  بسو  فالصر  عردل  مقيمة تنشأ  مالية  أدوات  بب 
 يسمبر. د 31كما في بالعمالت األجنبية التالية وهرية جضات اللدى المجموعة التعر .األجنبية تلعمالبا

 

2020  2021  

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار   
 يني بحر

 

    
 أمريكيالر ود      136.985  145.795

 مريكي.فعلي مع الدوالر األل كبٌط بش رتميني حرالدينار الب
للتحوط ضد أي تغييرات  بحريني(  مليون دينار 45: 2020)  ينار بحرينيون دملي 40لة بقيمة عار آج سأ الشركة عقودت أبرم
 . ر الربطبلية في سعمستق 
 
 أس المالإدارة ر 5-5

اإن سي المحافظة علىاسة  تتمثل في  االلتزاالقاعدة رأس    لمجموعة  تم  البتم بممال.  الخاصة    ركزيلما   نحريطلبات مصرف 
المركزي  رين  رف البحمص  وح من قبل الممن  قليديةلية التالما  شركاتلا  د ترخيصحدوي  .ةالسن  مدار  س المال علىبمالئمة رأ

م  بمقدار  االقتراضدالت  مع مرات  الشركخمس  مال  رأس  واالن  المساهمين(، وهوة  )حقوق  في    حتياطي  ديسمبر    31كما 
 (.1,8: 2020) 1,3دلبمع 2021

 
 والمشتقات لتحوط ا. 6

 ضمن مشتقات األدوات المالية. لتي تتختلفة من المعامالت اية في أنواع معتيادالتدخل المجموعة في سياق األعمال ا

للماألسا  لموجوداهو    االعتباريغ  المبل قياس  سي  أساسه  يتم على  الذي  المؤشر وهو األساس  أو  المرجعي  المعدل  أو  شتقات 
لسنة وليست مؤشرا  على مخاطر اية اهنإلى حجم المعامالت القائمة في    االعتباريةير المبالغ  تشتقات.  ة المشلتغيرات في قيما

 ئتمان.أو اال السوق

مليون دينار بحريني   88,6نسوبة إلى القروض ألجل بمبلغ  أسعار الفائدة الم  تحوط من مخاطر، تم ال  2021ديسمبر    31في  
ال  255نار بحريني ،  مليون دي  96,14:  2020كي( )والر أمرييون دمل  235) القيمة  دوات  لة ألادعمليون دوالر أمريكي(. 

 ينار بحريني(. ألف د  5,537مطلوبات بقيمة : 2020)حريني ألف دينار ب 1.956 مطلوبات بقيمة التحوط هذه

ي مليون دينار بحرين  40  بمبلغ  ض ألجلسوبة إلى القرو، تم التحوط من العمالت األجنبية اآلجلة المن  2021ديسمبر    31ي  ف
:  2020ف دينار بحريني )أل  157  مطلوبات بقيمة  دلة ألدوات التحوط هذه هيالعار بحريني(. القيمة  مليون دينا  45:  2020)

 ني(. ر بحريناألف دي 92مطلوبات بقيمة 

 مكن مالحظتها. التي يالسوق ء  على مدخالت دام أساليب التقييم بنا لعادلة باستخدراج المشتقات بالقيمة ايتم إ

 المشتقة االدوات  أنواع 
ددين في المستقبل. العقود اريخ محقيات تعاقدية إما لشراء أو بيع عملة محددة بسعر وتاتفاهي    جنبي اآلجلةعقود الصرف األ

 السوق خارج البورصة. التعامل معها في  مخصصة يتم ي عقوده اآلجلة

الفائدة  مبادلة اتفاقيات ت  أسعار  الفائدة على أسبين ط  عاقديةهي  لتبادل  افتراضي محدد.رفين  ابلة المققوم األطراف  ت  اس مبلغ 
ا بتبادل مدفوعات الفائدة الثابتة و  احدة. لعملة و ةيعتباراالة على أساس القيمة  المتغيرعموم 
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                                                                    . ش.م.بالتجارية  هيالتللتس البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021ديسمبر   31لمنتهية  في للسنة ا

 
 )يتبع(  التحوط والمشتقات. 6

 اتن المتعلقة بالمشتقمخاطر االئتما
با يتعلق  فيما  االئتمان  الألدتنشأ مخاطر  المالية  المقوات  الطرف  تخلف  احتمال  من  عن  مشتقة  التعاقدية  ابل  بالتزاماته  الوفاء 

  وعة مع لمجمل  عقود المشتقات  التي تكون في صالح المجموعة. يتم إبرام غالبية ت  ة اإليجابية لألدواالقيمة العادلر على  وتقتص
ي طرف  ت القيمة العادلة اإليجابية مع أعلق بالعقود ذايت  مؤسسات مالية أخرى وال يوجد تركيز كبير لمخاطر االئتمان فيما

 . ماليمركز الالموحدة لل ئمةالقافي تاريخ قابل م
 

 لمصدرة ألغراض التحوط اات المحتفظ بها أو المشتق
  لمجموعة المخاطر. يتضمن جزء من عملية إدارة المخاطر إدارة تعرض ا   وإدارةلقياس  بيق نظام شامل  قامت المجموعة بتط

  ت. إن من سياسة مطلوباوال  الموجودات فائدة من خالل إدارة سعار الصرف األجنبي )مخاطر العمالت( وأتقلبات في أسعار ال لل
الذي يحدده مجلس اإلدارة. وضع  النحو  ة على مستويات مقبول ضها لمخاطر العمالت ومعدالت الفائدة إلى رالمجموعة تقليل تع

لمراكز بشكل راقبة االعمالت. تتم م  خطرمركز  تمخاطر  من خالل وضع حدود لت  لعمالمجلس اإلدارة مستويات لمخاطر ا
اس استخدام  ويتم  لضمتراتيج مستمر  التحوط  المريات  على  الحفاظ  اإلدااان  مجلس  وضع  الموضوعة.  الحدود  ضمن  رة  كز 

 مراجعة فجوات أسعارم  تفائدة من خالل وضع حدود على فجوات أسعار الفائدة لفترات محددة. تعار الاطر أس مستويات لمخ
 سدود التي وضعها مجللفائدة ضمن الحسعار ااستراتيجيات التحوط لتقليل فجوات أستخدام  الفائدة على أساس مستمر ويتم ا

 اإلدارة. 

دة على وجه التحديد. باإلضافة  ط ضد مخاطر العمالت المحدللتحو  ةاآلجلمالت األجنبية  تستخدم المجموعة عقود صرف الع
على وجه    دةأسعار الفائدة الناشئة عن قروض محدمخاطر  ضات أسعار الفائدة للتحوط من  مقاي  لمجموعةتستخدم ا  إلى ذلك ،

تحمل فائدة    التحديد  توثيعائمةمعدالت  يتم   ، الحاالت  هذه  جميع  في  ا.  بملتحوط  ق عالقة وهدف  البند ا  ،  تفاصيل  ذلك  في 
 كتحوط.محاسبة عن المعامالت داة التحوط ، رسمي ا ويتم الوأ التحوط

جب شروط  ذلك ، احتفظت المجموعة بالحق بموع  في الغالب ذات معدل فائدة ثابت )ومهي  ء  للعمال  لسلفا قروض و  الإن  
بينما تكون قروضها المصرفية  يل لمدة شهر واحد(  ار للعماء إشععد إعطق ا لتقديرها ب االتفاقية مع العمالء في تغيير السعر وف

ويل معدل تحجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة لدم المهذه المخاطر ، تستخ. للتحوط من  يرةئدة متغافعة معدل  هي ذات طبي
 قروض البنكية ألجل إلى معدل فائدة ثابت.على ال عائمالالفائدة 

فقط  ي التحوط  ال مخاطر  لعنصر  تم  فإن  وبالتالي   ، الفائدة  االئتمأسعار  ، مثل مخاطر  األخرى  ولكن ال   انمخاطر  تدار  يتم ،   
ذات    لسلف غير في القيمة العادلة للقروض والتكون مخاطر أسعار الفائدة على أنه احديد مبل المجموعة. يتم تلتحوط منها من قا

ير غييرات هي أكبر عنصر في التغي. عادة ما تكون هذه التالعائمائدة  دل الفرات في مؤشر معفقط من التغي ة  ناشئ  السعر الثابت
من خالل طريقة المشتقات ا  تدفقات النقدية ويتم تقييم فعاليتهحوط للاإلستراتيجية كتدلة. تم تصنيف هذه  مة العااإلجمالي في القي

العادلةاالفتراضية   القيمة  التغيرات في  التحوط    ومقارنة  المتحوطالتغيرمقابل  ألداة  للبند  العادلة  القيمة  إلى   ات في  المنسوب 
 . المخاطر المحوطة

روض البنكية لقوط مقايضة أسعار الفائدة مع شروط اابق شرالتحوط حيث تتط  وأداة  المحوطالبند  ية بين  اقتصاد  هناك عالقة
جموعة بتكوين محفظة تحوط لعالقات  مت المن(. قاخ إعادة التعيياضي ، واالستحقاق ، والدفع ، وتواريألجل )أي المبلغ االفتر

تملة لعدم الفعالية  ر المحالمحوطة. المصادثلة لمكون المخاطر  ئدة مماار الفالمقايضة أسع  تحوط حيث أن المخاطر األساسيةال
 هي كما يلي:

 وأداة التحوط ؛ طالمتحو ق منحنى سعر فائدة مختلف لخصم البندبي تط -
 وأداة التحوط ؛ و المتحوطند ية للبالنقد توقيت التدفقاتالفروق في  -
 .طالمحو ة التحوط والبندلقيمة العادلة ألداحركات الة بشكل مختلف على تان لألطراف المقابخاطر االئتمتؤثر م -
 

لتكون   التحوط  تقييم عالقات  وبناء   فعتم   ، بالكامل  االالة  يتم   ، لمقاعليه  العادلة  القيمة  بتغيرات  الفعتراف  أسعار  ائدة يضات 
 (. 13-12كية )الصفحات اآلجلة في حقوق المل العقودو
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                                                                    . ش.م.بالتجارية  تهيالللتس البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021ديسمبر   31تهية  في للسنة المن

 
 )يتبع(  التحوط والمشتقات. 6

 :عةمة في استراتيجيات التحوط للمجموالمستخدلتحوط ايوضح الجدول التالي استحقاق أدوات 
  خالل 1-3 3-6 6-12 1-5 

  شهر أشهر شهرأ رأشه ت واسن المجموع 

ألف دينار  
 بحريني 

  ألف دينار
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ر  ألف دينا
 بحريني 

ينار  ألف د
 حريني ب

ألف دينار  
 بحريني 

 

       
القيمة        

 االعتبارية
128.595 54.665 21.310 15.080 10.000 27.540 2021 

       
141.135 118.595 15.000 - 7.540 - 2020   

 
 ر التشغيلمخاط . 7

ال ، المجموعةت  علقة بعملياتملباب ان األسد معديالن  الناجمة ع  باشرةالم ر  باشرة وغيالم  مخاطر الخسائر  يل هيتشغمخاطر 
ومنوالتكنفرادها  وأ الخار  ولوجيا  مثل  الئتا  عدا   جيةالعوامل  والسيولة  والسوق  امان  القانواتجة  لنتلك  المتطلبات  نية عن 

  ات ركلشل كل اه من قبواجوتة  المجموعيات  تنتج عن كل عملشغيل  التوك الشركات. مخاطر  ي سللمعترف بها فوالمعايير ا
 تجارية. ال

ب  فة وتجنفعالية التكل وعة معالمجملفيات وسمعة ائر المالية والتخسنب التجلتشغيل لموازنة ا رة مخاطرموعة هو إدامجلدف اه
  .المبادرة و اإلبداع د من التي تح ابةات الرقسياس

التشغيلية من خالل المخاطر  المجموعة  لتحدالسياسات و  تدير  المخاطر واإلبالغ عنها. راقبة وإدارييم وميد وتق اإلجراءات  ة 
قب  ، ذلك  إلى  التسهيالتيتقدل  باإلضافة  يتوالخدما  م   ، الجديدة  مراجت  التشغم  لمخاطر  وتقييمها  يستعتها  إدارة    خدميل.  قسم 

وع أي  لية وقاحتما  لتقليلالمخاطر  للتحكم في    المخاطر بالمجموعة سياسات وإجراءات داخلية واضحة ومنهجية التقييم الذاتي 
 .يق التأمينطرر عن تشغيلية. عند االقتضاء ، يتم التخفيف من المخاط خسائر

 19-فيدوأثير كت
طرق ء والل مع العمالتفاعالعمل والج  وذفة في نمت مختلاتغيير  ك، كانت هنا  (19  -  دكوفيكورونا )   جائحةلتفشي  ابة  تجاس
تحديد اقبتها لرالمجموعة م  ء. عززت إدارةال مالع  امالت معوتنفيذ المعتساب العمالء وتنفيذ العقود  تسوية واكلدفع والرقمية لال

 . ألعمالفي طريقة مزاولة ايرات لتغي واحالع الناشئة عن الوضال طراث المخاأحد
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                                                                    . ش.م.برية التجا  هيالتللتس البحرين ةشرك
 

     الية الموحدة ايضاحات حول القوائم الم
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 الستحقاقخ اريتوا. 8

ت  اقااد المتوقعة. ال تختلف االستحقت السدترتيباى  وعة بناء  علالية للمجمفيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات الم
 تواريخ السداد المتوقعة.  هري عنت بشكل جوقدية للموجودات والمطلوباالتعا

 ديسمبر  31في  ة نس   خالل ت اسنو  5إلى  ةسن سنوات   10ى إل  5  سنوات  10أكثر من  موع المج

2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021  
  ار بحرينيألف دين ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني رينينار بحألف دي

           
 جوداتالمو          
 دى ل صدةد وأرنق          

 البنوك  28.354 25.530 - - - - - - 28.354 25.530
 للعمالء  لفقروض وس 73.985 95.099 110.154 133.042 38.293 32.850 6.893 3.015 229.325 264.006
 مدينةتجارية  ذمم  3.569 4.495 - - - - - - 3.569 4.495
 رىت اخموجودا 1.794 764 - - - - - - 1.794 764

294.795 263.042 3.015 6.893 32.850 38.293 133.042 110.154 125.888 107.702  

 المطلوبات           
 دائنةتجارية  ذمم           

 رىوذمم أخ 13.345 8.553 - - - - - - 13.345 8.553
 مشتقةنالية    أدوات 430 100 1.683 5.437 - - - - 2.113 5.537
 مطلوبات إيجار 477 561 563 967 83 231 40 42 1.163 1.801

 لجأل  بنكية  وضرق 35.071 42.485 121.426 163.471 - - - - 156.497 205.956

221.847 173.118 42 40 231 83 169.875 123.672 51.699 49.323  

 

 توافر السيولة الآلزمة. لضمان تحقاقات القروض بة اسبمراق دارةتقوم اإل
 
 ماليةو تصنيف األدوات الة العادل القيمة .9
 مة العادلة. إن القيلمشتقة والتي تسجل با  يةدوات المالاأل  خية ما عدا يلتارا التكلفة دأ  مبل وفقا   وحدةالم  لية ماال القوائم  اد إعـد تم

 بتفاصيل وملمين راغبين طرفين نبي به مطلوب أي سداد وأ  موجود أي ةدلمبا لذي يمكنا المبلغ لتمثعر  للس دلةالعا القيمة
القيلذفي    مجموعة دخوله للن  وق يمكسيابه، أفضل  غ  حال  و فيأ اريةتج أسس على  المعاملة اليوم.   للمطلوباتلة  لعاد مة اك 

 .داءتعكس خطر عدم األ

،  نيــة أو حاجــة للتصــفية ون هناكدون ان يك مةقائ تجاريةشأة الة المنتمرارياسية فرض أنلة هو  م العادبالقيإن اساس التسجيل  
 .بيةسلد ات بنوذ ياتأو الدخول في عمل

 

 .المطفأة كلفةبالت تصنيفهايتم المالية للمجموعة  اتجود موال جميع،ادلة يمة العبالق تصنيفهاي يتم التت شتقامستثناء البا
 

 مة العادلةللقيالتسلسل الهرمي 
ي يعكس أهمية األدوات المستخدمة والذالتالي    لهرميا  التسلسل  استخدامة بألدوات الماليلعادلة لا  يمةبقياس الق  م المجموعةوتق
 اس.ية القيعمل في
 لمماثلة.المطلوبات وا وجودمللنشط سوق  ( في معدلةلير اغ) المعلنةاألسعار  :1لمستوى ا

سعار. من األمستمدة    ةغير مباشر  ثل األسعار أواشرة ممب  مايمكن رصدها إ ت  على مدخال  التقييم مبنيةات  : تقني  2المستوى  
  ثلة في ت مماألدوا  معلنةالاألسعار    .ثلةدوات مماألق نشطة  ي أسواوق ففئة على أدوات تم تقييمها بسعر السه الوتتضمن هذ

 السوق.ت لومامع رصدها منهمة يمكن خالت المالمد رى، حيث جميعتقييم أخ بأو أسالي أقل نشاطسواق أ

على    مبنية  غير  على أدوات تم استخدام تقنيات تقييمفئة ا وتتكون هذه الت ال يمكن رصدهتخدام مدخال: تقنيات باس  3ستوى  الم
   .صدها يمكن رال تالخمد

لمجموعة ما إذا  ا  متكرر ، تحدد   بشكلة  بالقيمة العادل المالية    القوائمي يتم االعتراف بها في  بات التلموجودات والمطلونسبة لبال
تويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناء  على أدنى مستوى من  كانت التحويالت قد حدثت بين المس

 .مالي تقريركل رة إعداد فتاية ككل( في نه القياسعادلة المة للقيمة هادخالت الالم
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                                                                    . ش.م.بالتجارية  هيالتللتس البحرين ةشرك
 

     حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 )يتبع( ماليةو تصنيف األدوات الة العادل القيمة .9
 

 العادلة   بالقيمة لماليةلوبات امطوال الموجودات
قرير مع بالمبلغ الذي ستستلمه المجموعة أو تدفعه إلنهاء العقد في تاريخ الت  تداولة دير القيمة العادلة للمشتقات ، غير المتقيتم  

تي قات ، والالمقابلة. يتم تصنيف تعرض المجموعة للمشتألطراف  الحالية والجدارة االئتمانية الحالية لالسوق    فظرو  مراعاة
ألف دينار بحريني( ضمن   5.445:  2020ريني )ألف دينار بح  2.113مبلغ  2021ديسمبر    31ي  تبلغ قيمتها العادلة كما ف

 . 2021خالل عام  2توى سموال 1بين المستوى  هناك تحويالت يمكن. لم 2المستوى 
 

 ة العادلة مقاسة بالقيم الغير ةاليالم والمطلوبات الموجودات
ا ا جليحدد  التالي  الماة  العادل   ةلقيمدول  المقاسة  لية  لألدوات  العادلقيمباغير  ال ا  لة ويحللهة  لهرمي ا التسلسل    مستوى فيحسب 

 .برمديس  31اس للقيمة العادلة كما في قيي يتم تصنيفها في كل ة التادل علقيمة الل
 

  2021 1توى لمسا 2لمستوى ا 3ى وتلمسا لةالقيمة العاد يمة الدفتريةلقا
 نارألف دي

 بحريني 
ألف دينار 
 بحريني

ألف دينار 
 بحريني

ألف دينار 
 بحريني

ألف دينار 
 بحريني

 

      
 ء الللعموسلف  قروض  - - 229.325 229.325 229.325
 جل ألة روض بنكي ق - - 156.497 156.497 156.497

 

 
ى مع أسعار السوق الحالية للتسهيالت  ض يتماشظة القروعلى محفالفائدة  سعر  وسط  تالء، فإن ممعلل  سلف الووض  النسبة للقرب

ة  يمة الدفتريأن القالمتوقع    من  مةلقيض في ا نخفاتكاليف االمسبق والطر الدفع  خاملت  التعديال  نظر في ال  بعد  التالياثلة، وبالمم
   .وداتجالموهذه القيمة العادلة لعن  ة جوهريا  لن تكون مختلف

 متغيرة. ائدة ت فبط بمعدالها ترت القيمة الدفترية لها ألن ي تقريبا  رة تساوات الصادوالسندلقروض العادلة لقيمة ال

 ألجل. يرة انها قصية وذلك لكوفتردال قيمهاخرى تقارب األ دوات المالية ألافة اكة للعادل االقيم 
 
 ءعماللل فوض وسل. قر10
 

 التعرضات حسب درجات التصنيفأ( 

 

 2020 1 توىالمس 2ى مستوال 3المستوى  لة لقيمة العادا ترية ة الدفلقيما
 ألف دينار 

 بحريني  
ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

دينار  ألف  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

 

      
 مالء للع وسلف قروض  - - 264.006 264.006 264.006
 كية ألجل قروض بن  - - 205.956 205.956 205.956

  2021يسمبر د 31

  ىاألول لةالمرح ةالثانيلمرحلة ا الثالثة رحلة مال المجموع

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

دينار   ألف
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

 

     
 و السلف  الي القروضإجم 130.236 88.248 44.631 263.115

 ن المتوقعةاخسائر االئتم قصا:ان ( 3.912) ( 7.201) (22.677) (33.790)

     
 سلف القروض والافي ص 126.324 81.047 21.954 229.325
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                                                                    . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةركش
 

     دة ات حول القوائم المالية الموحايضاح
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 (يتبع) عمالءلل  . قروض وسلف10

 )يتبع( التعرضات حسب درجات التصنيف أ( 

 
عام   بلغت  2020خالل  المجموعة    ،  سجلتها  التي  المبدئي  التعديل  بحرين  16.125خسارة  دينار  ،  ألف  مبمي  لغ  ن ضمنه 

دينار  934  رهوقد بسبب    استرجاعهتم    بحريني   ألف  الملكية  حقوق  المب التسوياإلى  بطاقات ت  أرصدة  وسداد  للقروض  كرة 
 : ال شيء( .2021) 2020ديسمبر  31ئتمان للسنة المنتهية في اال

عام   اح  2020خالل  تم  بيتساب خسارة  ،  الفرق  أنها  على  القروض  لمحفظة  الحاليةالقيمن صافي  تعديل  الللتدف  ة  نقدية  قات 
المحالمعد معدل  لة  باستخدام  األصلي    الفائدةسوبة  التعديل.  الم  للموجوداتالحالية    درجةالمة  والقيمالفعلي  تاريخ  في  تم الية 

ئتمان ات اإلبالمعدل القابل للتطبيق لفترة تأجيل سداد أرصدة بطاقدية  نها فائدة عااحتساب خسارة التعديل لبطاقة االئتمان على أ
 ،  ر بحرينيألف دينا  281.906  تعرضات التمويل بمبلغالقروض على    ل أقساطتأجيبالمجموعة  قامت  .  أشهر  لستةل  ممنوحةال

  مارس إلى شهر  ف البحرين المركزي من  مصرالمبدئي المطلوب من قبل  ين خالل التأجيل  كجزء من دعمها للعمالء المتأثر 
 . 2020 شهر سبتمبر

 
  ن المتوقعةاتمالئسائر اي خركة ف ( الحب

 
 

 المجموع

 ةالمرحل
مقيمة   الثالثة

 بشكل خاص 

 المرحلة
 الثالثة 
 ليا مامقيمة اج 

 
لمرحلة ا

  الثانية

 
رحلة الم

  ىاألول

2021 

ف دينار  أل
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

 

 المتوقعة  نئر االئتماخسا     
 2021 رنايي 1كما في  5.668 5.522 20.404 3.103 34.697

 المراحل  بينحول المفي صا ( 1.000) 627 ( 176) 549 -
 للسنة المحتسب  / استرجاعصافي  ( 756) 1.052 12.149 395 12.840

 مشطوبة خالل السنة المبالغ ال - - (13.534) ( 213) ( 13.747)

  توقعةمالان االئتم ئرخسا     
 2021 سمبردي 31 كما فيكما في  3.912 7.201 18.843 3.834 33.790

 

  2020ديسمبر  31 

  ىاألول  لةالمرح الثانيةلمرحلة  ا الثالثة رحلة  مال المجموع 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ف دينار  أل
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

 

     

 السلف و   روضالي القجمإ 186.819 65.943 45.941 298.703
 ن المتوقعةاخسائر االئتم قصا:نا ( 5.668) ( 5.522) (23.507) (34.697)

     
 سلف القروض والصافي  181.151 60.421 22.434 264.006
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                                                                    . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةركش
 

     دة الموح ةلقوائم الماليات حول اايضاح
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 (يتبع) عمالءلل . قروض وسلف10

 )يتبع(  ن المتوقعةاتمالئسائر اي خركة ف ( الحب

 
 
 

 مجموع ال

  ةالمرحل
مقيمة  الثالثة

 بشكل خاص

المرحلة  
 الثالثة 
 ليامامقيمة اج

 
لمرحلة  ا

  الثانية

 
رحلة  الم

  ىاألول

2020 
 
 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار  
 بحريني 

ينار  ألف د
 بحريني 

ر  ف دينالأ
 ني بحري

 

 المتوقعة  نئر االئتماخسا     
 2020 رنايي 1ا في كم 3.282 4.923 13.197 1.984 23.386

 حل المرا نبيالمحول افي ص 1.315 (36) ( 3.063) 1.784 -
 سنةلل حتسبالم 1.071 635 19.807 46 21.559

 مشطوبة خالل السنة المبالغ ال - - ( 9.537) ( 711) (10.248)

  توقعةان الماالئتم خسائر     
 2020 مبرسدي 31 ما فيككما في  5.668 5.522 20.404 3.103 34.697

 
 نةمديتجارية م ذم. 11

ديسمبر  31
2020 

بر ديسم 31 
2021 

 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار   
 ي بحرين

 

    
 دينةمتجارية ذمم  5.608  6.221

 قعةواالئتمان المتر ائناقصا: خس ( 2.039)  ( 1.726)

    
4.495  3.569  

 
 لقيمةافي   ضالنخفااة في مخصص الحرك

2020  2021  

  ألف دينار
 بحريني 

ألف دينار   
 بحريني 

 

    
 نة سبداية الفي ا كم 1.726  1.489
 لمحتسب للسنةا صافي  391  237

 ة سنل الخال شطوبةمبالغ م (78)  -

    
 كما في نهاية السنة  2.039  1.726
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                                                                     . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت حرينالب ةركش
 

     حدة ايضاحات حول القوائم المالية المو
                                       2021ديسمبر   31في   للسنة المنتهية

 
 ون. المخز12

سمبر دي 31
2020 

سمبر دي 31 
2021 

 

ألف دينار  
 بحريني 

ينار  ألف د 
 بحريني 

 

   السياراتون مخز   
 اتراالسي - 3.030  9.940
 ارلغيا قطع - 5.875  4.641
 ممتلكات   3.325  5.195

19.776  12.230  
 لغيار وقطع ا اتيارلساخصص م ( 751)  ( 1.070)

    
 18.706  11.479  

 
 ار( رات وقطع الغيا)للسي صصات ة المخحرك   
2020  2021  

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار   
 بحريني 

 

    
 السنة  بدايةكما في  1,070  655
 نة للس المحتسبصافي  123  646

 مل مستعال ( 442)  ( 231)

    
 سنة نهاية الي ف كما  751  1.070 

 
  ةاستثماريعقارات .13

سمبر دي 31
2020 

سمبر دي 31 
2021 

 

ألف دينار  
 ريني بح

ألف دينار   
 بحريني 

 

 لفة التك   
 ير ينا 1كما في  14.536  14.273

 لسنة خالل ا إضافات -  263
 ل السنةتبعد خالالمس ( 1.152)  -
 مخزونلى إاستثمارية  عقاراتمحول من  ( 360)  -

 ديسمبر 31في  13.024  14.536

    
 القيمة ياالنخفاض ف و ك المتراكماإلستهال   

سمبر يد 31
2020 

سمبر دي 31 
2021 

 

دينار  ألف 
 بحريني 

ألف دينار   
 بحريني 

 

 يرينا 1كما في  1.973  1.632
 سنةاستهالك ال 289  316
 القيمةخفاض في إلنا / استرجاع (25)  25

 مبرديس 31ا في مك 2.237  1.973

 ية ترمة الدف القي صافي   
 برديسم 31كما في  10.787  12.563
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                                                                     . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةركش
 

     لمالية الموحدة ايضاحات حول القوائم ا
                                        2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 )يتبع( ة استثماريات عقار.13

 
ألف    14.764:  2020)   نيريبح  دينارألف    12.917ت  كان  2021ديسمبر    31االستثمارية في  لعقارات  لة لادلعمة االقي

 المعترف بها   سبةالمنا  براتخلات وال مؤهالبون  يتمتع  تقلينمثمنين خارجيين مستينها من قبل  ثمتم    التي  (بحريني  دينار
رات في البحرين إلجراء هذه  من قبل هيئة تنظيم العقامعتمدين    ثمنينجميع هؤالء الم  تم تقييمها.التي    قاراتالعفئة  في  

ت مماثلة ممتلكاديثة لحمالت ال المعا  أسعارالذي يعكس    مبيعاتالمقارنة  بناَء على نهج  مة العادلة  تم تحديد القي  .التقييمات
 لقيمة العادلة. لهرمي لتسلسل افي ال 3لمستوى افي  أنها على يفهام تصنوبالتالي ت، 

 
 عقارات ومعدات. 14

 موع مجال
2020 

 المجموع 
2021 

 
 حق 

 اإلستخدام 
د  قي أعمال 
 االنشاء 

 
 السيارات 

 األثاث 
 ت عدا والم
 يبات والترك

 ي راضاأل
 اني والمب

 

 

 

لف دينار  أ
 ني بحري

ألف دينار 
 نيبحري

ار ألف دين
 نيبحري

ألف دينار 
 نيبحري

ألف دينار 
 نيبحري

ألف دينار 
 نيبحري

ألف دينار 
 نيبحري

 

 التكلفة        
 ايرين  1في 26.463 10.909 8.459 342 4.018  50.191 49.734
 االضافات   7 122 1.354 303 307 2.093 2.956

 االستبعادات ( 89) ( 67) (2.106) ( 2) (715) (2.979) (2.499) 
 ادة تصنيف إع 12 392 - (404) - - - 

        
  بريسمد 31 في 26.393 11.356 7.707 239 3.610 49.305 50.191

        
 الستهالك ا       

  يناير 1في  8.884 9.384 2.949 - 1.324  22.541 20.142
 سنة ك الاستهال 492 944 1.130 - 596 3.162 3.672

 االستبعادات ( 17) ( 22) (964) - (340) (1.343) (1.273)

        
  برديسم 31 في 9.359 10.306 3.115 - 1.580 24.360 22.541

        
 ة ريدفت ال القيمةصافي        
 2021ديسمبر    31في  17.034 1.050 4.592 239 2.030 24.945 

        
 2020بر ديسم 31في  17.579 1.525 5.510 342 2.694  27.650

 

  دينار بحريني ألف    10,743انت  ك  2021ديسمبر    31ي  ف   كما  والتي ال تزال مستخدمةلكامل  با  موجوداتالاستهالك  ة  تكلف
 . (ر بحرينيديناألف   9,368: 2020)
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                                                                    . بش.م.التجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                                       2021ديسمبر   31لمنتهية  في للسنة ا

 
                                                                           أخرى وذمم دائنةتجارية ذمم . 15

ديسمبر  31
2020 

 ديسمبر 31 
2021 

 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار   
 بحريني 

 

    
 مشتقةة ماليدوات أ 2.113  5.537
 (1-15يضاح )ا يجارمطلوبات إ 1.163  1.801
 أخرى  16.208  16.617

    
23.955  19.484  

 
 مطلوبات إيجار  15-1

  2021ديسمبر  31  2020ديسمبر  31

القيمة الحالية  
 لمدفوعات اإليجار

د األدنى  الح 
 اإليجار

القيمة الحالية  
 ار لمدفوعات اإليج

 الحد األدنى 
 لإليجار 

 

  ألف دينار بحريني  ر بحرينيف ديناأل  نير بحريألف دينا  ألف دينار بحريني
        

 الل سنةخ 523  478  625  561
 سنوات 5بعد سنة وأقل من  626  563  1.085  967
 تسنوا 10ات واقل سنو 5بعد  94  83  252  232
 سنوات 10بعد  72  39  75  41

        
 جارلإليى األدن حدمجموع ال 1.315  1.163  2.037  1.801

 مويلرسوم التناقصاَ:  ( 152)    ( 236)  

        
 صافي مطلوبات اإليجار 1.163  1.163  1.801  1.801

 
 : حو التالي كة في مطلوبات اإليجار على النالحر

2020  2021  

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار   
 بحريني 

 

    
 ايرين 1مطلوبات اإليجار كما في  1.801  1.725
 ات إضاف 281  779

 عقود اإليجار إنهاء ( 340)  ( 114)
 ئدفوا رسوم 69  103

 مسددة  مدفوعات ( 648)  ( 692)

    
 ديسمبر  31مطلوبات اإليجار كما في  1.163  1.801
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                                                                   . بش.م.جارية الت للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     لمالية الموحدة القوائم ا ات حولايضاح
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 . رأس المال16

ر بديسم 31
2020 

ر بمديس 31 
2021 

 

ف دينار  أل
 بحريني 

ألف دينار   
 بحريني 

 

    
 رأس المال المصرح به    

 سهم   لس للف 100ة ة اسمييم( سهم بق500.000.000: 2020) 500.000.000  50.000  50.000

    
 مل الكافوعة بأسهم مصدرة ومد   
 فلس للسهم  100مية قيمة اس( سهم ب204.187.500: 2020) 204.187.500   

 يناير 1 في 20.419  20.419

    
  ديسمبر 31في  20.419  20.419

 
ر ديسمب 31

2020 
ر ديسمب 31 

2021 
 

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار   
 بحريني 

 

    
 سهم(    2.759.029: 2020)سهم   2.759.029نة اأسهم خز 599  599

 
 .  %10لصادرة بنسبة ا هم الشركةة من أسينهم خزاء أسيس شرسد التأوجب عقركة بملشل يحق
 

 عن توزيع األسهمية افلومات إضمع
 

المساأسما . 1 وجنسيات  الرئيسييء  والهمين  المملوكة  األسهم  وعدد  يتن  حف  كونملتي  من   %5بنسبة    صةيها  أكثر  أو 
 وعة بالكامل:المدفة والصادر هماألس

 

 نسيةالج همد األسعد %  لملكيةنسبة ا
 

    
 ي* ماعاالجتلتأمين عامة لالهيئة ال نلبحريا 63.165.039 % 30,93
 الكويت بنك البحرين و البحرين 47.023.363 % 23,03
 لوطنيان بحريك البن البحرين 22.910.775 % 11,22

   ق( وصندواتأمينتالي )تماعمين االجتايئة العامة للاألسهم المملوكة لله تمثلجتماعي االالعامة للتأمين  ئة*أسهم الهي
 . حكوميةظمة وهي من د( عتقاال) التقاعد

أسه  . 2 جميع  التدرج  فم  تحت  واحدشركة  وجميئة  المسة،  حمتسااهمين  ع  في  التق وين  منصوي وق  عدد    ت.  إجمالي 
 ى. من جنسيات أخر % 2لشركات البحرينية ون ام طنين أووامن الم % 98 ،ن هميمساال

 
، المرشحين الذين يمثلون المساهمين الرئيسيينأعضاء مجلس اإلدارة  عدا  ،  حصة ملكية أعضاء مجلس اإلدارةإن   . 3

 ( سهم 801,718:  2020سهم ) 945,449هو 
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                                                                   . بم.ش.تجارية ال للتسهيالت البحرين ةشرك
 
     ضاحات حول القوائم المالية الموحدة اي

                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 )يتبع( . رأس المال16

 
 كما يلي : ملكهم ت المساهمين ونسبةدد حسب ع مسهاأل ل توزيعدوج  . 4

 

 2021 عدد األسهم  همينالمساعدد  عون مجمم% 
    مهاألسعدد 
 ئــــة * الف    لصادرة ا
    

 % 1أقل من   47.292.684 1.265 % 23،16
 ** %5قل من  إلى أ 1% 23.795.639 7 % 11،65
 % 20أقل من  إلى  5% 22.910.775 1 % 11،22
 % 50ن قل مإلى أ  20% 110.188.402 2 % 53،96

    
 لمجموعا 204.187.500 1.275 % 100،00

 

 2020 عدد األسهم  همينعدد المسا وعمن مجم% 
    ماألسهعدد 
 ئــــة * الف    لصادرة ا
    

 % 1أقل من   47.922.264 1.286 % 23،47
 ** %5قل من  إلى أ 1% 23.166.059 7 % 11،35
 % 20ن  أقل م إلى 5% 22.910.775 1 % 11،22
 % 50ن إلى أقل م  20% 110.188.402 2 % 53،96

    
 المجموع 204.187.500 1.296 % 100،00

 
 ين قبل المساهم  منمل ة بالكاوعدرة والمدفلصاألسهم امن ا سبةن كن* تبي

 ( م خزينةهأس 2,759,029: 2020) م خزينةهأس  2.759.029** تتضمن 
 
 اتالمركب إيرادات. 17

2020  2021  

ألف دينار  
 ريني بح

ر  األف دين 
 ني بحري

 

    
 وملحقاتها يارات السبيع  37.764  34.343
 يععد البمات ما بتصليح السيارات وخد 4.050  3.626
 لسيارات ر ايدخل تأج 1.594  1.886

    
39.855  43.408  
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                                                                   . بش.م.التجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 
     ضاحات حول القوائم المالية الموحدة اي

                                       2021ديسمبر   31تهية  في للسنة المن

 
  عموالتودخل الرسوم . 18

2020  2021  

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار   
 بحريني 

 

    
 االئتمانية بطاقاتة بالرسوم المتعلقال رها منيوغ ضوقرال ةإدارسوم ر 5.662  4.438
 نأميت التدخل عموال 695  838

    
5.276  6.357  

 
 العقاراتن بيع مخزومن  ربح. 19

2020  2021  

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار   
 بحريني 

 

    
 إيرادات  2.392  2.131

 مبيعات ة التكلف ( 2.236)  ( 1.911)

    
 العقاراتن ويع مخزاح من بأرب       156  220

 

 أخرى إيرادات. 20
2020  2021  

ألف دينار  
 بحريني 

ف دينار  أل 
 بحريني 

 

    
 ي المركبات حوافز من مورد 521  508
 خرى أ اداتإير 608  519

    
1.027  1.129  

 

 ية ات تشغيلمصروف . 21
2020  2021  

ألف دينار  
 بحريني 

نار  ألف دي 
 ريني بح

 

    
 وميةادارية وعم مصروفات 5.426  5.214
 ك  االستهال 2.504  2.777
 يجوترو  صروفات بيعم 1.419  1.784
 عقارات اإلستثمارية ال تشغيلمصروفات  91  174
 مة المخزون  انخفاض قي مخصص 123  646
 الستثمارية االعقارات  اض قيمةخصص انخفم / سترجاعا (25)  25
 بات ات تمويل المركفمصرو 104  260

    
10.880  9.642  
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                                                                   . ش.م.بالتجارية  لتسهيالتل البحرين ةشرك
 

     ول القوائم المالية الموحدة ايضاحات ح
                                        2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 ، مخصوماَ منها المبالغ المستردة مم المدينةالقروض و الذص مخص. 22

2020  2021  

ألف دينار  
 بحريني 

لف دينار  أ 
 ي بحرين

 

    
 ((ب) 10إيضاح ) افي, صءللعمال السلفلقروض ومخصص ا 12.840  21.559

 ( 11)إيضاح   ي، صافمدينة ال ةيالتجار  مخصص الذمم 391  237
 المشطوبة   المبالغمن  سترداداتي اإلصاف ( 2.264)  ( 1.324)

    
20.472  10.967  

 
  طلوباتوالم تداالموجو توزيع. 23

 ركاتشــ لوا جموعــةالم اتومطلوبــ  اتجــودمو تتركــز ن. اللبحــريا فــي المجموعــة تومطلوبا موجوداتجميع  كزترت
 عين.م ديتصااق قطاع في لها بعةالتا

 
 ات القطاعية المعلوم. 24

 : ية كما يلي إدارراض  ك ألغلخدمات وذالعلى بناءا   ات تشغيليةلى أربعة قطاع مجموعة إسم التنق

 .ة ات االئتمانيطاقالقروض التمويلية والب تقديماألفراد: تمويل   •

 صيرة.ويلة وقلمدد ط  المركباتر مبيعات و تاجيلعد اب ات مادمر وخاالغي طعوق المركبات: شراء وبيع   تالمركبا •

 لتثمين.ا  دماتوتقديم خلعقارات ا وتأجير قاراتالعء وبيع : شراالعقارات  •

 ين.التأم طةر خدمات وساتوفيلتأمين : ا •

داء. يــتم يــيم األتقرد واالمــو عيوتوز وذلك ألغراض صنع القرار  هحدعلى    تشغيلية للوحداتلتائج ابة النمراقب  ارةاالد  تقوم
ة فــي يالتشــغيل  احألربــ تلــف عــن ات قد تخاالي في بعض الحتسائر والو الخأالتشغيلية  باح  على األر  بناء    ء القطاعتقييم أدا
ال  كما لو أنهــا مــع طــرف ثالــث. تجاريغيلية على اساس اعات التشين القطليات بالعم ءيتم إجرا  .  حدةموالمالية ال  القوائم

 عةالمجمو إيرادات  مجموعمن    %10أو تفوق  طرف مقابل تعادل  واحد أو  المنعقدة مع عميل    الصفقاتن  ات مدإيرا  دجوت
لمحــددة الخاصــة لوبــات اوالمط  وجوداتالمبعض  و  الربحت اإليرادات ولومان معياآلتي يبل  الجدو.  2020  و  2021في  
 ة.مجموععات البقطا



 

53 

                                                                    . .بش.مرية جا الت للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     لمالية الموحدة ائم اوايضاحات حول الق
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 )يتبع(  ات القطاعيةالمعلوم. 24

    تمويل األفراد المركبات اتقارالع التأمين المجموع

  ألف دينار بحريني  دينار بحريني  ألف ريني نار بحألف دي دينار بحريني  ألف ألف دينار بحريني 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021  

           

 يل التشغ اتادإير 25.814 27.932 5.402 3.902 751 1.108 695 838 32.662 33.780

952 635 161 115 290 213 404 325 97 (18 ) 

ت  إيرادا 
 نيةالقطاعات البي

(17.583 ) (15.514 ) (828 ) (659 ) (1.034 ) (704 ) (4.995 ) (3.891) (10.726 ) (10,260 ) 

مصروفات 
 ل تشغيال

(20.472 ) (10.967 ) - - (30 ) (106 ) (203 ) (282 ) (20.239 ) (10.579 ) 

 مخصص
، خفاضان

 مخصوما  منها 
 اإلستردادات 

(952 ) (635 ) - - (241 ) (97 ) (36 ) (18 ) (675 ) (520 ) 

مصاريف 
 ةنييات البعالقطا

 باح السنة أر 4.437 ( 3.611) 1.536 ( 928) 57 93 151 171 6.181 ( 4.275)

           
ات  وجودمال          

 مطلوبات( )ال

25.530 28.354 127 154 93 4 4.051 14.993 21.259 13.203 

أرصدة و النقد
 البنوكلدى 

264.006 229.325 - - - - - - 264.006 229.325 

 لفسض وقرو
 ء للعمال

4.495 3.569 228 366 122 91 4.126 2.972 19 140 

  مدينةتجارية ذمم 
ات وموجود

 ى أخر

- - 3.352 3.650 (4.896 ) (1.047) (300 ) (174 ) 1.844 (2.429) 

لشركات  ادة أرص 
 عةالتاب

 ونخزالم  - - 8.153 13.511 3.326 5.195 - - 11.479 18.706

12.563 10.787 - - 12.563 10.787 - - - - 

  عقارات
 استثمارية

 ات ومعد قاراتع 9.029 9.675 15.916 17.975 - - - - 24.945 27.650

 خرى أودات موج 228 264 2.202 2.287 11 44 1 - 2.442 2.595

(23.956 ) (19.484 ) 
 
(290 ) (493 ) (253 ) (162 ) (6.423 ) (7.300) (16.990 ) (11.529 ) 

  و دائنة يةتجار ذمم
 أخرى  موذم

 ألجل بنكية ضقرو ( 156.497) ( 205.956) - - - - - - ( 156.497) ( 205.956)

 يةوق الملكقح 81.470  74.121 36.762  35.227 13.010  12.868 3.678  3.417 134.920  125.633

 مالية رأس نفقات 491 901 1.602 2.055 - - - - 2.093 2.956

3.672 3.162 - - - - 2.469 2.065 1.203 1.097 

  على كاستهال
 ات والمعدات العقار
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                                                                   . م.بش.التجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     القوائم المالية الموحدة  ايضاحات حول
                                       2021ديسمبر   31في  تهية للسنة المن

 
 ألطراف المرتبطة بها العالقة وا  ذات رافاألط مع تامالمعو أرصدة. 25

الرئيسيين وأعضاء مجلس اإل التابعةلاللشركة والعليا  اإلدارة  دارة وتشمل األطراف ذات العالقة المساهمين  أو    شركات 
بحكم المساهمة لة  الزميت  الشركابلهم وق  للتأثير مني  ل جوهربشكالخاضعة  كة أو  المشترأو السيطرة  الخاضعة للسيطرة  

 المشتركة مع الشركة. 

)بنك   البنوك المساهمةانية غير مستخدمة مع بعض  ت ائتمقروض ألجل ولديها تسهيالوية  قات مصرفلمجموعة عاللدى ا 
ليها  متفق عووفق ا لشروط    ةلعاديجميع هذه المعامالت في سياق األعمال ا  البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني(. تتم

 ين الطرفين. ب
 

2020  2021  

ألف دينار  
 حريني ب

ألف دينار   
 حريني ب

 

    
 :ينيسيالرئن يلمساهما   
 ديسمبر  31كما في    

 قروض ألجل   29.753  50.160
 وك بنأرصدة ال 1.129  1.302

    
 ديسمبر  31 يف تهية للسنة المالية المن   

 دت فوائمصروفا 1.413  2.086
 

 لعليا أعضاء اإلدارة ا
اإلدارة موظفي  والمسؤولي  العليا  إن  السلطة  لديهم  الذين  األشخاص  ومراقبة  الو  للتخطيطة  هم  المجموعة.  أعمال  توجيه 

ين  لرئيس ، والمدراء العامس اإلدارة ، والرئيس التنفيذي ، والمدير العام ، وااء مجلمن أعض  العلياإلدارة  و األف موظفيت
  .لئوااألرئيس ، ونواب ال

 
2020  2021  

ألف دينار  
 حريني ب

ألف دينار   
 حريني ب

 

    
 ديسمبر 31ي كما ف    

 ءالملعل قروض وسلف 904  339
    
 برديسم 31في ية المنته ليةلمالسنة ال   

 ل األجقصيرة  فينلموظع اب ومنافتالروا 1.738  1.833
 مكافأت نهاية الخدمة  77  595
 عات  جتماالعاب حضور ارة وأتلس اإلداكافآت أعضاء مجم 335  626
 و تأجير المركبات دمات المبيعات و الخ 108  70
 شراء مواد 6  20

 
ي( مقابل األرصدة ألف دينار بحرين  59:  2020ر بحريني )دينا  ألف  160تسجيل خسارة انخفاض في القيمة قدرها  تم  

 . ذات العالقة  ة خالل الفترة مع األطراف القائم
 
 مينيةالتأ عالمناف تكاليف . 26

             ينــي نــار بحريدألــف  678 مبلــغ 2021 نةســ  نالبحرينيي نلموظفياب الخاصة اتراكاالشت في  موعةمجلا هماتمسا بلغت
 نــب فــياألجابالموظفين  متعلقةينية الأمافع التلمنتكاليف ا مخصص بلغ .على التوالي دينار بحريني(ألف  698: 2020)

 وعةلمجمـا يان عدد موظفوك دينار بحريني(ألف  1.053: 2020)يني بحر ر ادينلف أ 970مبلغ  2021مبر ديس 31
َ  849: 2020) 2021ديسمبر  31 موظفا  في 764  (.موظفا
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                                                                   . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     ة الموحدة الماليقوائم ايضاحات حول ال 
                                       2021ديسمبر   31للسنة المنتهية  في 

 
 )يتبع( مينيةالتأ عالمناف تكاليف . 26
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما يلي:مخصص في  الحركة
2020  2021  

ألف دينار  
 حريني ب

ألف دينار   
 حريني ب

 

    
 يرينا 1 كما في 1.053  1.457
 للسنة المحتسب 306  347

 نة سمدفوع خالل ال ( 389)  ( 751)

    
 ديسمبر 31كما في  970  1.053

 
 الموظفينادخار  خطة . 27
الة عند االســتقمالية  الموظفين بمزايا    ركة. الهدف هو تزويدبين الشركة وموظفي الش  مساهمصندوق ادخار    اإلدخار هي  خطة

ة تقوم الشــركتب. را% من ال10ويمكن للموظف المساهمة بأي مبلغ يصل إلى  قديريتتم بشكل تلمساهمة اأو التقاعد أو الوفاة. 
 النسبة.  مثلبساهمة بالم

سنوات من الخدمة. خــالف ذلــك ،  10ل الموظف يكمبعد ان مساهمة الشركة الموظف مؤهال  للحصول على كامل مبلغ   يكون
 .الخدمةسنوات بالتناسب على أساس عدد لسنوات ا  احتساب يتم

: 2020بحرينــي ) دينــار ألــف 2.482طــة االدخــار خ ، بلغ إجمالي مســاهمة المجموعــة بموجــب  2021ديسمبر    31كما في  
 .ممتازاني بنوك ذات تصنيف ائتمألف دينار بحريني(. يستثمر الصندوق في  2.486

 
  العائد على السهم  . 28

لالسنة  ربح اي  صافلنسباَ  السهم  سي على  ائد األسعاالاحتساب  تم   الموزون لعدد األسهم اهمين على  لمسلمتاح  المتوسط 
 :يلي سهم الخزينة كما أل لموزونالمتوسط ااد بعتد اسبعرة خالل السنة صدالم
 

2020  2021  

ألف دينار  
 حريني ب

ينار  ألف د 
 حريني ب

 

    
 سنة رة( للخساال) /ربح  6.186  (4.275)
    

 (16 رقم  ضاح باآلالف( )إي )  كيةوق الملوسط الموزون لعدد أسهم حق مت ال 201.429  201.429

    
 ى السهم الواحد ألساسي علئد اعاال   س فل 31  فلس ( 21)

 

أية أدوات مخفضة ال تملك    ةالن الشركد  حلواا  األساسي على السهم  العائدفسه  هو ن  واحدلمخفض على السهم الائد اعال
 . عائد على السهمالتخفيض ي إلى حتملة وتؤدم

 
 ة ائمالقلتزامات الا. 29

 حرينيب دينارألف  8.862لغت ب ادياالعتيالعمل ل  خال  تماداتاعموعة  د لدى المججيوالمالي  التقرير  إعداد  بتاريخ  ا  مك
: 2020)ر بحرينــي  ادينــ ألــف    27.140بمبلغ    للعمالء  ةتاحمة  ئتمانيإالت  تسهيو    يني(دينار بحرألف    8.800:  2020)

  حريني(.بنار ديألف  31.487
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                                                                   . ش.م.بالتجارية  للتسهيالت نالبحري ةشرك
 
     يضاحات حول القوائم المالية الموحدة ا

                                       2021ديسمبر   31تهية  في للسنة المن

 
 ويلية:نشطة التممن األدفقات المالية التمن  ةالناتجكة في المطلوبات الحرسوية ت. 30

 

 

 الملكية  قوقح

المشتقات  

( /  الموجودات)

 بات المطلو مطلوبات قروض 

 

 ع موالمج 

  أرباح

 ل أس المار اطي احتي قاة تبمس

   تال عد دلة مبام

  عقودالفوائد و

المستخدمة    مسقبلية

 ألجل وض قر ت مطلوباال - للتحوط

ة  دائنتجارية ذمم 

 أخرى  وذمم

 

ينار دألف 

 حريني ب

ألف دينار 

 بحريني 

ألف دينار 

 بحريني 

ألف دينار 

 بحريني 

 ألف دينار

 بحريني  

ألف دينار 

 بحريني 

 ارألف دين

 بحريني  

 

 2021يناير  1في  الرصيد 18.418 205.956 5.537 19.820 57.586 48.227 355,544

 والسلف  من القروض العوائد - 2.000 - - - - 2.000

 االقتراضات دفع  - ( 52.170) - - - - ( 52.170)

 وعة مدفأسهم ح ابأر ( 16) - - - - - ( 16)

 عة تبرعات مدفو - - - - ( 226) - ( 226)

 لية لتموينقدية اع التغيرات من التدفقات المومج (16) ( 50.170) - - (226) - ( 50.412)

 دلة القيمة العا التغيرات في  - - ( 3.424) - 3.332 - ( 92)

 رات أخرى تغي - - - - - 6.181 6.181

 ت بالمطلوباصلة ات  ذتغيرات  ( 1.384) - - - - - ( 1.384)

َ  تكاليف اإلقراض  - 711 - - - - 711  المدفوعة مسبقا

 وفات الفوائد مصر 8.749 - - - - - 8.749

 فوعة فوائد مد ( 8.396) - - - - - ( 8.396)

 ى األخر غيرات تموع المج       

 بالمطلوبات ت الصلة ذا (1.031) 711 (3.424) - - - (3.744)

 

9.513 

 

6.181 

 

3.332 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 ات األخرى وع التغير مجم

   الملكيةبحقوق ذات الصلة 

 2021مبر  ديس 31  الرصيد كما في 17.371 156.497 2.113 19.820 60.692 54.408 310.901
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                                                                    . ب ش.م.التجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     احات حول القوائم المالية الموحدة ايض
                                        2021يسمبر د  31 ية  فيللسنة المنته

 
  ةالمقترح المخصصات. 31

تماع ي اجفلموافقة المساهمين    المخصصاتذة  تخضع ه  .2021لعام  ية  التال  المخصصات  االدارةح اعضاء مجلس  اقتر
 السنوي:العمومية  ةالجمعي

 
2020  2021  

ألف دينار  
 بحريني 

ألف دينار   
 بحريني 

 

    
 ى بتوزيعها أسهم موص أرباح 5.036  -
 عاتالتبر 150  -
 اماطي العتياالح 500  -

    
-  5.686  

 
 لمقارنةم اأرقا. 32

 ادةإعــ إن اليــة. الح  مع عــرض الســنة  إلعطاء مقارنة عادلةرورة  الض  دعن  ثلةاالمم  ةرنعض أرقام المقاف بتم إعادة تصني
 . سابقا   المعلنةلكية الم حقوقمجموعة أو  ى األرباحلؤثر عالتصنيف لم ت
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 19-كوفيد  لتأثير  مدققةلاغير ية إضاف مات معلو
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 . ب م.ش.التجارية  للتسهيالت البحرين ةشرك
 

     لجائحة كورونا   للتأثير الماليإضافية  عامة إفصاحات
 ألف دينار بحريني       2021 ديسمبر 31 المنتهيه فيسنة المالية لل

 
والــذي   2020يوليــو    14بتــاريخ    OG/259/2020التعمــيم الصــادر  وفق ا لتوجيهات مصرف البحــرين المركــزي مــن خــالل

تفصح شركة البحرين للتســهيالت التجاريــة ( ،  19-ثار الحالية لفيروس كورونا )كوفيد  حفاظ على الشفافية في ظل اآليهدف لل
البيانــات علــى ( 19- كوفيــد تفشي جائحــة كورونــا )يتعلق بالتأثير المــالي لـــ ما التالية ضافيةاإلمعلومات الش.م.ب. من خالل 
 المالية للمجموعة.

ظروف الســوق  بدء  منآثارا  متعددة على المجموعة،  2021من سنة  في وقت سابق( 19- كوفيد )كورونا  جائحةكان لتفشي 
محفظــة الناتجــة مــن  التــدفقات النقديــة    االنخفاض فــي, وحجم مبيعاتها من المنتجات والخدمات, واالنخفاض الكبير في  صعبةال

 . اشتراطات التباعد االجتماعيبسبب   اإلعتياديةعملياتها  توقفو القروض

 :2021ديسمبر  31جراءات المختلفة وأوضاع السوق على المجموعة كما في إلر التدابير واثالجدول أدناه يلخص أ

مجموع  
 الموجودات

مجموع حقوق 
الملكية ) باستثناء 
  صافي الربح  صافي الربح( 

317.045 128.739 15.277 
 , عدا أثر جائحة  2021ديسمبر  31في األرصدة المقدرة 
 (  19 –كورونا ) كوفيد 

 يير أوضاع السوق غأثر ت   
 19الزيادة في مخصصات االنخفاض في القيمة نتيجة كوفيد  ( 6.144) - ( 6.144)
 الدخل من عمليات التمويلخفاض إن ( 1.360) - -
  المركباتإنخفاض عوائد  ( 941) - -
 انخفاض الدخل في مجال التأمين  ( 242) - -
 انخفاض الدخل في مجال العقارات ( 409) - -

(6.144 ) - (9.096 )  
    

 األرصدة الختامية وفقا  للبيانات المالية 6.181 128.739  310.901

 معينة وال ينبغي اعتبارها مؤشرا  على نتــائج العــام بأكملــه أو االعتمــادتم إعداد المعلومات الواردة أعاله بناء  على افتراضات  
ا ألن  .أغراض أخرىي  عليها أل فــإن  قابلــة للتغيــرمازالت مبهمة و  (19-كوفيد  كورونا )  ةحجائ  األحداث بسبب  اتتطور  نظر 
ا من تــاريخ إعــداد هــذه المعلومــات. قــد تتغيــر الظــروف التــي  المذكور  التأثير قــد تــؤدي إلــى عــدم مالءمــة هــذه   أعاله اعتبار 

 علــى  (  19-كوفيــد  )نــا  وجائحــة كورير  ثالتمثــل تقييمــا  شــامال  كــامال  لتــا    المعلومــاتفإن هذه  المعلومات. باإلضافة إلى ذلك ،  
 .مدققي الحسابات الخارجيةلمراجعة رسمية من قبل  هذه المعلومات لم تخضع .المجموعة

 
 


