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اأغ�شط�ش 1983 ك�شركة مقفلة وفقا لن�شو�ش قانون  التجارية �ش.م.ب في ٢9  البحرين للت�شهيالت  تاأ�ش�شت �شركة 

ال�شركات التجارية رقم ٢8 ل�شنـة 19٧5 بـراأ�شمال م�شرح به قدره 1٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار بحريني )ع�شرة ماليني دينار( 

متويل  ك�شركة  العمل  لغر�ش  وذلــك  بحريني(  دينار  ماليني  )خم�شة  بحريني  دينار   5.٠٠٠.٠٠٠ �شادر  وراأ�شمـــال 

متخ�ش�شة في البحرين. املدة املحددة لل�شركة وفقا لعقد التاأ�شي�ش والنظام الأ�شا�شي هي خم�شون عاما، ويجوز مد 

هذه املدة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وموافقة م�شرف البحرين املركزي.

وبدًء من ٢6 يونيو ٢٠٠5، ح�شلت ال�شركة على ترخي�ش من م�شرف البحرين املركزي للعمل كموؤ�ش�شة مالية خا�شعة 

لإ�شرافه، وقد كانت فيما م�شى تزاول ن�شاطها حتت ترخي�ش وزارة التجارة وال�شناعة باإ�شراف امل�شرف املركزي.

التمويل ال�شتهالكي

يتمثل عمل ال�سركة الرئي�سي في تقدمي التمويل ال�ستهالكي الق�سري، ومتو�سط، وطويل الأجل لالأ�سخا�س القاطنني في مملكة البحرين 

ويت�سمن التمويل: متويل ال�سيارات، والتمويل ال�سخ�سي والتمويل العقاري.

قطاع العقارات

تاأ�س�ست �سركة الت�سهيالت للخدمات العقارية �س.�س.و عام 2002 حيث تقوم ال�سركة ببيع وت�سويق الأرا�سي والعقارات في مناطق خمتلفة 

من مملكة البحرين.

قطاع ال�شيارات

اإن ال�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م هي اإحدى ال�سركات الرائدة في مملكة البحرين في جمال بيع وخدمات ال�سيارات وقطع الغيار 

اخلا�سة بها. ومتتلك ال�سركة حقوق المتياز احل�سري لوكالت هوندا وجرال موتورز )كاديالك، وهامر، وجي اإم �سي، و�سفروليه( في 

مملكة البحرين.

قطاع التـاأمـــني

مت تد�سني �سركة الت�سهيالت خلدمات التاأمني ذ.م.م في عام 1997 ك�سركة و�سيطة تقدم ت�سكيلة وا�سعة من منتجات وخدمات التاأمني 

وت�سمل هذه اخلدمات: التاأمني على ال�سيارات، املنازل، احلياة، وتاأمني ال�سفر.

املحتويات
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 1٢-19 تقرير الإدارة التنفيذية عن عمليات ال�سركة   ٢٠-٢1 م�سوؤولية ال�سركة جتاه املجتمع

٢٢ معلومات عامة    ٢3-43 البيانات املالية



 �شاحب ال�شمـو ال�شيخ 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

رئي�س الوزراء املوقر

مملكة البحرين

ح�شرة �شاحـب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين املفدى

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ  

�شلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى 

مملكة البحرين



بن�سبة 51% مقارنة  بزيادة  دينار بحريني  مليون  قيمتها 9.18  بلغت  املا�سي  العام  �سافية خالل  اأرباحًا  املجموعة  حققت  	•
بالعام ال�سابق. كما �سجلت املجموعة اأداءًا قويا في كافة قطاعات الأعمال.

في اأعقاب عملية اإعادة الهيكلة التي متت في اإطار خطة ا�سرتاتيجية مدتها ثالث �سنوات، ارتفع حجم القرو�س  الئتمان:  	•
حمفظة  جودة  اأي�سا  حت�سنت  كما  ال�سابق(،  العام  عن   %31 بن�سبة  )بزيادة  بحريني  دينار  مليون   80 اإىل  لي�سل  اجلديدة 

القرو�س. ومتت حماية الهام�س الربحي بعمليات حتوط اإ�سافية �سد خماطر اأ�سعار الفائدة في بيئة الأعمال التى ات�سمت 

بتدين معدلت الفائدة.

ال�سيارات: تعترب ال�سركة الوطنية لل�سيارات، التي حققت مبيعات �سنوية زادت على 6.000 �سيارة، واحدة من اأكرب  قطاع  	•
بحريني  دينار  مليون   3.3 قيمتها  بلغت  �سافية  اأرباحا  ال�سركة  حققت  وقد  البحرين.  مملكة  في  لل�سيارات  وكالت  ثالث 

)بزيادة بن�سية 79% عن اأرباح عام 2006(، كما �سكلت ن�سبة 36% من اإجمايل الأرباح ال�سافية للمجموعة.

بحريني دينار  مليون  بلغت  اأرب��اح��ًا  بذلك  حمققة  لديها،  امل��ع��رو�سة  الأرا�سي  كافة  بيع  من  ال�سركة  متكنت  العقارات:  	•
في العام احلايل.

�سهدت �سركة الت�سهيالت للتاأمني عاما اآخر من النجاح حيث اأ�سدرت اأكرث من 12 الف وثيقة تاأمني وحققت زيادة  التاأمني:  	•
بن�سبة 36% في �سافي الأرباح. 

مـوؤ�شرات مــالـيــــة
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جمموع الأ�شول )مباليني الدنانري البحرينية(

العائد على حقوق امل�شاهمني )٪(

�شركة البحرين للت�شهيالت التجارية �ش.م.ب �شافي الأربـاح )باآلف الدنانري البحرينية(

العائد على ال�شهم )بالفل�ش(*

* العائد على ال�سهم املعدل بعد اإ�سدار اأ�سهم منحة

20022003200420052006٢٠٠٧20022003200420052006

2006 20022003٢٠٠٧ 2004

145

80

101

1٧٢

121
125

2005

44
52

67
74

56

84

٢٠٠٧

3956

2006

379

3254

2002

739

3449

2003

1309

3856

2004

2703

3520

2005٢٠٠٧

885

4440

1839

410

1056

118

1330

167

1203

268

1540

339

3295

557

٢4

ا�ستثمارات في الأرا�سيال�سركة الأم

�سركة الت�سهيالت خلدمات التاأمنيال�سركة الوطنية لل�سيارات

مـوؤ�شرات مــالـيــــة

20
222323

17



�س�رك�ة البح��ري��ن للت�س�ه��ي�الت الت��جاري��ة �س.م.ب  الـتقــريـر الـ�شـنوي ٢٠٠٧ 4

تقرير رئي�ش جمل�ش الإدارة

عبدالرحمن يو�شف فخرو

رئي�س جمل�س الإدارة

                             الربح ال�سافي 

مقارنة بالعام املن�سرم

اأتقدم  اأن  وال����سرور  الغبطة  دواع��ي  ملن  اإن��ه 

بالتقرير  الإدارة،  جمل�س  عن  نيابة  اإليكم، 

ال�سنوي ل�سركة البحرين للت�سهيالت التجارية 

 31 في  املنتهية  املالية  لل�سنة  ب(  م.  )�س. 

ال�سنوي  التقرير  ويت�سمن   .2007 دي���سم��رب 

البحرين  ل���سرك��ة  امل��وح��دة  امل��ال��ي��ة  النتائج 

الفرعية  وال���سرك��ات  التجارية  للت�سهيالت 

لل�سيارات  الوطنية  ال�سركة  وهي  لها  التابعة 

و�سركة الت�سيهالت للخدمات العقارية و�سركة 

الت�سهيالت خلدمات التاأمني.

نتائج  حتقق  اأن  �سرك��ت��ك��م  ا�ست��ط��اع��ت  وق��د 

كافة  جناح  مع   2007 عام  خالل  ا�ستثنائية 

الأعمال في ت�سجيل اأرباح قوية. وبلغ اإجمايل 

بحريني  دينار   9.18 املجموعة  ربح  �ساف��ي 

ال�سابق.  بالعام  مقارنة   %51 بن�سبة  بزيادة 

نحو  احلالية  لل�سنة  املالية  النتائج  وت���سم��ل 

بيع  عن  ناجتة  اأرب��اح��ًا  بحريني  دينار  مليون 

الأرا�سي: وحتى مع ا�ستبعاد هذه الأرباح فاإن 

مقارنة   %35 بن�سبة  تزيد  امل�ستدامة  الأرب��اح 

ال�سهم 84 فل�سا  وبلغ ربح  املا�سية.  ال�سنة  مع 

وعلى   .2006 ع��ام  في  فل�سا   56 مع  مقارنة 

نقدية  اأرباح  دفع  الإدارة  جمل�س  يقرتح  ذلك 

)%40( لل�سهم  فل�سا   40 بواقع  للم�ساهمني 

واإ�سدار   ،)2006 عام  في  لل�سهم  فل�سا   40(

)�سهم   10:1 بن�سبة  للم�ساهمني  منحة  اأ�سهم 

واحد مقابل كل 10 اأ�سهم مدفوعة بالكامل(.

املتغريات  بع�س  ا�ستمرار   2007 العام  �سه��د 

مفعما  العام  القت�ساد  بقي  فقد  الرئي�سية: 

بالن�ساط ووا�سل قطاع العقارات يف الرتفاع. 

واجل��دي��ر ب��امل��الح��ظ��ة ع��ل��ى وج���ه خ���ا�س اأن 

واإنه  قوته،  على  حافظ  قد  ال���سي��ارات  قطاع 

�سركتكم قد  اأن  اأق��ول  اأن  ال���سرور  ملن دواع��ي 

اأتاحها  التي  ال��ف��ر�س  ا�ست��غ��الل  ف��ي  جنحت 

العام  هو   2007 ع��ام  ك��ان  ذل��ك  واإىل  ذل��ك. 

ثالث  مدتها  ا�سرتات��ي��ج��ي��ة  خطة  م��ن  الأول 

تنفيذها: و�سملت  ال�سركة على  �سنوات تعكف 

عملية  تنفيذ  العام  الرئي�سية خالل  املبادرات 

حتديد  ج��ان��ب  اإىل  م���وؤ�س�سي���ة  هيكلة  اإع���ادة 

منوًا  حتقق  التي  لالأعمال  الرئي�سية  املجالت 

في الأرباح واأي�سا حتديد املجالت التي يعتقد 

قطاع  مثل  اأكرب،  خماطر  تت�سمن  اأنها  حاليا 

التزام جانب  موا�سلة  يتعني  والتي  العقارات، 

احلذر فيها.

خالل  قويًا  اأداًء  البحرين  ت�سهيالت  حققت 

ال���ع���ام: ف��ق��د ب��ل��غ اإج���م���ايل ق��ي��م��ة ال��ق��رو�س 

بزيادة  بحريني  دي��ن��ار  مليون   80 اجل��دي��دة 

يبعث  ومم��ا  ال���ساب��ق.  العام  عن   %31 بن�سبة 

الزيادة  ه��ذه  اأن  خ��ا�س  ب�سكل  ال���ر�سى  على 

قد �سملت كافة املنتجات - قرو�س ال�سيارات 

وال��ق��رو�س غ��ري امل���سم��ون��ة وق���رو�س الرهن 

العتبار  بعني  �سركتكم  اأخذت  وقد  العقاري. 

البحرين  م���سرف  اأب��داه��ا  التي  املالحظات 

املركزي موؤخرا ب�ساأن ممار�سات القرا�س في 

البنوك التجارية فيما يتعلق ب�سريحة القرو�س 

لالأفراد وبخا�سة الرتفاع الكبري في الرتكزات 

العقارات.  ق��ط��اع  جت��اه  للبنوك  الئتمانية 

ولعلكم تذكرون اأنه كان من راأي �سركتكم، في 

اأن  في عام 2006،  لكم  قدمته  الذي  التقرير 

قطاع العقارات مير مبرحلة منو �سريع يخ�سى 

وبناء  الت�سخم:  معدل  ارتفاع  اإىل  ت��وؤدي  اأن 

ال�سركة جانب احلذر  التزمت  على ذلك فقد 

العقاري  الرهن  قرو�س  معامالت  انتقاء  في 

ت��ل��ت��زم ب��ه م��ن معايري  ب��ت���سدي��د م��ا  وق��ام��ت 

اقرتا�سية �سارمة )في كافة املنتجات(. وقد 

انخف�ست القرو�س املتعرثة في قيمتها املطلقة 

وفي ن�سبتها املئوية اإىل اإجمايل قيمة املحفظة 

من امل�ستويات املتدنية بالفعل التي كانت عليها 

في بداية العام.

لل�سركة  بالن�سبة  العام 2007 عاما طيبا  كان 

ال�سركة  حققت  فقد  ل��ل���سي��ارات:  الوطنية 

دينار  مليون   3.295 بلغت  �ساف��ي��ة  اأرب��اح��ا 

بنتائج  ق��ي��ا�سًا   %79 بن�سبة  بزيادة  بحريني 

جنحت  ذل���ك  ج��ان��ب  واإىل   .2006 ال���ع���ام 

ال�سركة خالل العام 2007 في زيادة ح�ستها 

مقرونا  الني  �سع��ف  �ساع��د  وقد  ال���سوق.  من 

جودة  على  الرتكيز  مع  املنتجات  خط  بقوة 

خدمات ما بعد البيع ال�سركة على حتقيق هذا 

الأداء القوي. وقد قامت ال�سركة با�ستثمارات 

%51
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وحتقق  م�ستقرًا  منوًا  ت�سجل  الآن  وهي  كبرية 

اإيرادات منتظمة.

العقارية،  للخدمات  الت�سهيالت  �سركة  قامت 

ملخزون  مربحة  بيع  بعملية  متوقع،  هو  كما 

الأرا�سي املتوا�سع التي اقتنتها في بداية العام 

لغر�س اإعادة البيع. وكما اأ�سرت م�سبقا توؤكد 

ال�سركة على راأيها الذي اأبدته في عام 2006 

باأن اأ�سعار قطاع العقارات في ت�ساعد م�ستمر. 

في  تدخل  لن  املجموعة  فاإن  ذلك  على  وبناء 

مزيد من ال�ستثمارات في هذا القطاع اإل بعد 

امل�ستفي�سة  ال��درا�سات  واإج��راء  متعمق  تفكري 

ميكن  املعتاد  من  اأك��رث  تكاليف  اأي��ة  لتفادي 

في  املوؤاتية  غري  ال����سوق  ق��وى  ج��راء  تكبدها 

الوقت الراهن.

تركيبة  على  طراأت  التي  التغيريات  يلي  فيما 

امل���ن����سرم:  ال���ع���ام  خ���الل  الإدارة  جم��ل���س 

في  با�ستقالته  م��راد  على  م��راد  ال�سيد  تقدم 

الإدارة  مبجل�س  عمل  اأن  بعد   2007 فرباير 

اأي�سا  م��راد  ال�سيد  وك��ان   .2002 م��ار�س  منذ 

ع�سوا بكل من جلنة التدقيق وجلنة املكافاآت 

بال�سيد  الإدارة  جمل�س  ورح��ب  والتعيينات. 

اإىل  ان���سم  ال��ذي  بوهندي  عبداهلل  اإبراهيم 

ع�سوية املجل�س اعتبارًا من 17 مار�س 2007. 

كبرية  فنية  خ��ربة  اإبراهيم  ال���سي��د  وي���سي��ف 

مبجل�س  ع����سوًا  ك��ان  اأن  �سب��ق  وق��د  للمجل�س 

الإدارة في الفرتة من 1988 اإىل 2004 ممثال 

ال�سيد  اأ�سب��ح  كما  والكويت.  البحرين  لبنك 

اإبراهيم ع�سوًا بكل من جلنة التدقيق وجلنة 

اإىل  ان�سمامه  تاريخ  من  والتعيينات  املكافاآت 

 ،2007 اأكتوبر  في  الإدارة.  جمل�س  ع�سوية 

با�ستقالته  امل��ال  حممد  فريد  الدكتور  تقدم 

من ع�سوية جمل�س الإدارة عقب ا�ستقالته من 

امل�ساهم  البنك  وهو  والكويت  البحرين  بنك 

الدكتور  وكان  املجل�س.  لع�سوية  ر�سحه  الذي 

الإدارة جمل�س  ع�سوية  اإىل  ان���سم  قد   فريد 

باللجنة  ع�����سوا  وك���ان   2000 دي���سم��رب  ف��ي 

وي����ود جمل�س  ان����سح���اب���ه.  وق���ت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

عن  ليعرب  امل��ن��ا�سب��ة  ه��ذه  ينتهز  اأن  الإدارة 

 جزيل ال�سكر وعظيم المتنان لكل من ال�سيد

مراد والدكتور فريد على م�ساهماتهما القيمة 

خالل ال�سنوات املا�سية. 

وال��ت��زام��ا ب����ا�سرتاط����ات ق��ان��ون ال����سرك���ات 

اإىل  ن���سري   ،2001 لعام  البحريني  التجارية 

جمل�س  لأع���ساء  دفع  الذي  املبلغ  اإجمايل  اأن 

ال�����ر�سوم  م��ق��اب��ل   2007 ع���ام  ف���ي  الإدارة 

واللجنة  املجل�س  اجتماعات  ح�سور  ومكافاآت 

التنفيذية بلغ 246 األف دينار بحريني ) 245 

ويبلغ   .)2006 عام  في  بحريني  دينار  األ��ف 

في  الإدارة  جمل�س  اأع����ساء  ح���سة  اإج��م��ايل 

ال�سركة 64.46 مليون �سهم )%58.6  اأ�سهم 

من راأ�س املال املدفوع(.

تقديرنا  ع��ن  اأع��رب  اأن  امل��ن��ا�سب��ة  بهذه  واأود 

العميق للجهود الكبرية التي يبذلها املوظفون 

الكرام  عمالئنا  واإىل  امل�ستويات  كافة  على 

املتوا�سل  ودعمهم  ثقتهم  على  وامل���ساه��م��ني 

حتقيق  اإىل  اأدى  ال��ذي  لل�سركة  واإخ��ال�سه��م 

هذا الأداء املمتاز. كما يطيب يل اأن اأ�سري اإىل 

واإ�سادة  تقدير  على  ح�سلت  قد  ال�سركة  اأن 

من وزراة العمل على ا�ستثمارها في العن�سر 

البحرنة  ف��ي  ن���سب  م��ن  وملاحققته  ال��ب���سري 

وذلك في حفل اأقيم موؤخرًا حتت رعاية جاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة. 

جمل�س  عن  نيابة  اأع��رب،  اأن  اأود  اخلتام  وفي 

اإىل  والمتنان  التقدير  عظيم  عن  الإدارة، 

ال�سديدة  توجيهاتها  على  احلكيمة  قيادتنا 

في  احلكومية  وامل�����وؤ�س�سات  ال����وزارات  واإىل 

مملكة البحرين على تعاونها ودعمها املتوا�سل 

البحرين  م���سرف  بال�سكر  ونخ�س  لل�سركة 

املركزي ووزارة ال�سناعة والتجارة.  

واهلل ويل التوفيق، 

عبدالرحمن يو�شف فخرو

رئي�س جمل�س الإدارة

فرباير 2007 

“اأود بهذه املنا�سبة اأن اأعرب عن تقديرنا العميق للجهود الكبرية 
التي يبذلها املوظفون على كافة امل�ستويات واإىل عمالئنا الكرام 

وامل�ساهمني على ثقتهم ودعمهم املتوا�سل واإخال�سهم لل�سركة 

الذي اأدى اإىل حتقيق هذا الأداء املمتاز”



اللجــنة التنفيذيـــة

خالــد حممــد علي مطــر الرئي��س،  ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفــة نائب الرئي�س

عبدالرحمن عبداهلل حممـد ع�سو،  د. فريد اأحمد املــــال )ا�ستقال في اأكتوبر 2007(

عبدالرحمـن يـو�شف فخـرو رئي�س جمل�س الإدارة  .1

رئي�س جمل�س الإدارة - �سركة يو�سف بن يو�سف فخرو ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة - عقارات ال�سيف �س.م.ب)م(

ع�سو جمل�س الإدارة - الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة عقارات البحرين �س.م.ب)م(

ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة البحرين ملطاحن الدقيق �س.م.ب

عبـدالرحمــن عبـــداهلل حممــد ن�ائ��ب رئي�س جمل�س الإدارة  .٢

ممثل بنك البحرين الوطني �س.م.ب  

نائب املدير العام/ خدمات ال�سركات - بنك البحرين الوطني

رئي�س جمل�س الإدارة - ال�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م

خالد حممد علي مطر ع�سو جمل�س الإدارة  .3

الع�سو املنتدب - �سركة اأوال للمقاولت والتجارة ذ.م.م

الع�سو املنتدب - موؤ�س�سة اأوال للخدمات البحرية ذ.م.م 

ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة اأوال اخلليج لل�سناعات �س.م.ب)م(

ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة  ع�سو جمل�س الإدارة   .4 

ممثل الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

املدير العام - الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية 

رئي�س جمل�س الإدارة - �سركة الأوراق املالية وال�ستثمار �س.م.ب)م(

نائب رئي�س جمل�س الإدارة - ال�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م

ع�سو جمل�س الإدارة - بنك البحرين والكويت �س.م.ب

ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة البحرين الدولية للجولف

نائب الرئي�س الأول - �سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية �س.م.ب

اإبراهيم عبداهلل بوهندي ع�سو جمل�س الإدارة  .5

ع�سو جمل�س الإدارة - بنك البحرين وال�سرق الأو�سط
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جلـنة التدقيـق التابعــة ملجلـ�ش الإدارة

اإبراهيم عبداهلل بوهندي الرئي��س،  عبدالعزيز ال�شاعي نائب الرئي��س، علي عبداهلل اأحمـدي ع�سو،  

جلـنة املكافاآت والتعـيينـات

عبدالرحمن يو�شف فخـرو الرئي��س،  اإبراهيم عبداهلل بوهندي نائب الرئي��س، خالد را�شد الزياين ع�سو

78911 6

خالد را�شد الزياين  ع�سو جمل�س الإدارة    .6

رئي�س جمل�س الإدارة - جمموعة ا�ستثمارات الزياين ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة - الزياين لل�سيارات ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة - �سركة ال�سيارات الأوروبية ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة - فير�ست موتورز ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة - �سركة ميدال للكابالت املحدودة

رئي�س جمل�س الإدارة - �سركة ال��ووي��ل ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة - �سركة انرت�ستيل ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة - �سركة ميتل فورم ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة - �سركة اأغطية اخلليج ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة - عقارات الزياين ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة - الزياين للفنادق ذ.م.م

رئي�س جمل�س الإدارة - الزياين للتاأجري ذ.م.م

ع�سو جمل�س الإدارة - بنك انف�ستكورب �س.م.ب

 ع�سو جمل�س الإدارة - غرفة جتارة و�سناعة البحرين الدولية

)غرفة جتارة و�سناعة البحرين الوطنية(

ع�سو جمل�س الإدارة - جمعية ال�سداقة البحرينية الأمريكية

ع�سو موؤ�س�س ورئي�س - غرفة جتارة اأمريكا في البحرين

ع�سو موؤ�س�س مع غرفة التجارة العربية الربيطانية - جمل�س الأعمال امل�سرتك 

البحريني الربيطاين

ع�سو جمل�س الإدارة - جمل�س الأعمال امل�سرتك الأمريكي البحريني

ع�سو جمل�س الإدارة - جمل�س الأعمال امل�سرتك البحريني املغربي

رئي�س - جمعية البحرين لنقل التكنولوجيا

عبدالعزيز �شالح ال�شاعي  ع�سو جمل�س الإدارة  .٧ 

ممثل الهيئة العامة ل�سندوق التقاعد

 مدير ال�سوؤون املالية - الهيئة العامة ل�سندوق التقاعد

ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة البحرين الدولية للجولف

ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة العزل للطاقة

علي عبداهلل اأحمدي ع�سو جمل�س الإدارة   .8

الع�سو املنتدب - م�سانع اأحمدي ذ.م.م 

جمال حممد جا�شم هجر�ش  ع�سو جمل�س الإدارة   .9 

ممثل بنك البحرين والكويت �س.م.ب

رئي�س جمل�س الإدارة - �سكنا �س.م.ب)م(

 ع�سو جمل�س الإدارة - كريدي مك�س �س.م.ب)م(

ع�سو جمل�س الإدارة - ال�سركة الوطنية لل�سيارات ذ.م.م

من�سق - بنك اخلليج الإ�سالمي لال�ستثمار

 مالحظة: 

*مراد علي مراد ع�سو جمل�س الإدارة
)ا�ستقال في فرباير 2007(

*د. فريد اأحمد املـــال ع�سو جمل�س الإدارة  

)ا�ستقال في اأكتوبر 2007(

1٠. اإيان ليفاك  الرئي�س التنفيذي

11. جالل املو�شوي  �سكرتري جمل�س الإدارة
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جمل�ش الإدارة

يتكون جمل�س اإدارة �سركة البحرين للت�سهيالت 

غري  اأع����ساء  ع���سرة  من  �س.م.ب.  التجارية 

عملهم  م��ه��ام  مب��م��ار�سة  ي��ق��وم��ون  تنفيذيني 

ويتخذون قراراتهم مبو�سوعية و�سفافية وبنية 

ح�سنة فيما يعتقدون ب�سكل اأنه يخدم م�سلحة 

ال�سركة وم�ساهميها واملتعاملني معها.

على  الإ�سراف  مهام  الإدارة  جمل�س  يتوىل 

جميع  م��ع  والت������سالت  الإف������ساح  عمليات 

اأو  داخلها  ف��ي  �سواء  ال���سرك��ة  م��ع  املتعاملني 

خارجها. وي�سعى املجل�س جلعل جميع عمليات 

الإف�ساح عن املعلومات عادلة و�سفافة و�ساملة 

وتعك�س �سخ�سية ال�سركة وطبيعة ومدى تعقيد 

املخاطر التي ت�ستمل عليها اأن�سطة ال�سركة.

املعمول  القانونية  الإ�سرتاط������ات  ومب��راع��اة 

على  ي���سرف  الإدارة  جمل�س  ف��اإن  حمليًا  بها 

في  بالعمل  للقائمني  املخولة  ال���سالح��ي��ات 

ال�سركة، وي�سعى لإدارة اأن�سطة ال�سركة و�سئونها 

بفعالية مبا يحقق اأهدافها واأغرا�سها املعلنة. 

وفي هذا الإطار يبدي جمل�س الإدارة اإهتمامًا 

بالغًا باملحافظة على اأعلى م�ستويات الن�سباط 

مبا في ذلك مراعاة القوانني والأنظمة ومعايري 

الن�ساط التجاري والقيم الأخالقية.

وبهدف الوفاء مب�سئولياته، فاإن جمل�س الإدارة 

وجلنة  للتدقيق،  وجلنة  تنفيذية،  جلنة  لديه 

للمكافاآت والتعيينات.

جمل�س  ق��ام  فقد  م�سئولياته  مم���ار�سة  وبغية 

الإدارة بعقد ثمانية اجتماعات ملجل�س الإدارة 

ت�سارب  اأي  ولتفادي ح�سول   .2007 عام  في 

فرعية  للجنة  اج��ت��م��اٌع  ُع�قد  امل���سال��ح،  ف��ي 

عر�س  اأف�����سل  لإق����رار  امل��ج��ل���س  ع��ن  منبثقة 

قبل جمموعة من  م���سرتك مقدم من  لقر�س 

املوؤ�س�سات املالية في عام 2007. 

اللجنة التنفيذية

وفقًا للمادة 23 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة 

وال�سلطات  املهام  التنفيذية  باللجنة  تناط 

املقررة فيما يتعلق باأن�سطة ت�سهيالت البحرين، 

و�سركة الت�سهيالت للخدمات العقارية، و�سركة 

الت�سهيالت خلدمات التاأمني.

تنفيذيني  غ��ري  اأع����ساء  اأرب��ع��ة  اللجنة  ت���سم 

تتوىل  �سنوية.  ب�سفة  الإدارة  جمل�س  يعينهم 

التقارير  درا�سة  م��ه��ام  التنفيذية  اللجنة 

والأن���سط��ة وات��خ��اذ ال��ق��رارات ب����ساأن الأم��ور 

وتقدم  و�سالحياتها  ب�سلطاتها  العالقة  ذات 

الأمور  ب���ساأن  الإدارة  جمل�س  اإىل  التو�سيات 

�سالحياتها.  تتعدى  التي  الأخ��رى  وامل���سائ��ل 

وت����سم���ل ه���ذه امل���سئ��ول��ي��ات وال����سالح���ي���ات 

جمالت عديدة ووا�سعة ترتاوح ما بني املوافقة 

ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات ال��ت��م��وي��ل، و�سط����ب ال��دي��ون، 

وامليزانية،  العمل  وخطط  وال�سرتات��ي��ج��ي��ة، 

الب�سرية،  امل����وارد  ومم�����ار�سات  و�سي������ا�سات 

والتربعات، و�سالحيات التوقيع.

اجتماعات  ثمانية  التنفيذية  اللجنة  عقدت 

في  بها  املناطة  بامل�سوؤوليات  الوفاء  بهدف 

عام 2007.

جلنة التدقيق التابعة ملجل�ش الإدارة

الإدارة  ملجل�س  التابعة  التدقيق  جلنة  تتوىل 

م�ساعدة املجل�س في الإ�سراف على امل�سئوليات 

املالية،  التقارير  اإ�سدار  بعمليات  اخل���ا�سة 

التدقيق،  وعملية  الداخلي،  الرقابة  ونظام 

متابعة  وعملية  امل��ال��ي��ة،  امل��خ��اط��ر  وم��ت��اب��ع��ة 

ال�سلوك  ولئحة  والأنظمة،  بالقوانني  اللتزام 

في ال�سركة. وفي اإطار هذه املهام تعمل اللجنة 

على ت�سجيع التح�سني املتوا�سل و�سمان التقيد 

ب�سيا�سات واإجراءات وممار�سات ال�سركة على 

جيمع امل�ستويات.

من   اأع����ساء  ثالثة  من  التدقيق  جلنة  تتكون 

غري  الأع���ساء  جميع  ويكون  الإدارة.  جمل�س 

بالأمور  واملعرفة  اخلربة  ذوي  ومن  تنفيذيني 

ول  الإدارة،  عن  بال�ستقالل  ويتمتعون  املالية 

عالقات  اأو  جتارية  عالقات  اأي  لديهم  توجد 

اليومية  امل�ساركة  ح�سر  دون  )ت�سمل  اأخ��رى 

اأن  �ساأن��ه  من  مبا  ال�سركة(  اأعمال  اإدارة  في 

م�ستقلة.  ب���سورة  ال��ق��رارات  اتخاذ  في  يوؤثر 

اأداء  وتقييم  اإر�ساد  ب��دور  اللجنة  تطلع  كما 

التدقيق  للجنة  تكون  الداخلي.  التدقيق  ق�سم 

التحقيق  باإجراء  والتخويل  املبا�سرة  ال�سلطة 

م�سئولياتها،  نطاق  ف��ي  تدخل  اأم���ور  اأي��ة  ف��ي 

ويكون لها احلق الكامل في الإطالع على جميع 

املعلومات املطلوبة لأداء مهامها.

اجتمعت جلنة التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة 

اأربع مرات خالل عام 2007 وبح�سور املدقق 

اخلارجي.

جلنة املكافاآت والتعيينات

ت�سم هذه اللجنة ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني 

ب�سفة  املجل�س  يعينهم  الإدارة  جمل�س  م��ن 

�سنوية، وتقدم هذه اللجنة امل�سورة اإىل جمل�س 

برت�سيح  العالقة  ذات  الأم���ور  ح��ول  الإدارة 

امل�سئولني  وك��ب��ار  امل��ج��ل���س  اأع������ساء  وت��ع��ي��ني 

التنفيذيني بال�سركة.

كما تقدم اللجنة تو�سياتها اإىل جمل�س الإدارة 

والرئي�س  املجل�س  اأع����ساء  تعيني  ب��خ���سو�س 

الوطنية  ال����سرك���ة  ع���ام  وم��دي��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الإدارة  جمل�س  و�سكرتري  ذ.م.م.  لل�سيارات 

ال�سركات  اإدارات  جم��ال���س  اأع����ساء  وك��ذل��ك 

اللجان  جميع  وع���سوي��ة  للمجموعة  التابعة 

املنبثقة عن املجل�س.

وتقوم اللجنة اأي�سًا بدرا�سة وتقدمي التو�سيات 

اخلا�سة  الأمور  كل  ب�ساأن  الإدارة  جمل�س  اإىل 

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار  باأجور ومكافاآت 

ال�سركة  و�سي����ا�سات  التنفيذيني،  امل���سئ��ول��ني 

الأ�سه���م،  خيار  وحقوق  باملكافاآت،  اخل���ا�سة 

واإنهاء  املوظفين  ع��ن  ال�ست��غ��ن��اء  و�سي�����ا�سة 

مهام  تقييم  اأي���سًا  اللجنة  وتتوىل  خدماتهم. 

الرئي�س التنفيذي ومدير عام ال�سركة الوطنية 

الإدارة  جمل�س  و�سكرتري  ذ.م.م.  لل�سيارات 

بواجبه  يقوم  ملن  الكامل  تقديرها  تبدي  واأن 

ويجنب ال�سركة التعر�س للخ�سارة اأو ال�سرر. 

ال�سيا�سة  اللجنة  ت���سع  ذل��ك،  اإىل  ب��الإ�ساف��ة 

واأتعاب  م��ك��اف��اآت  ع��ن  ب���الإف����ساح  اخل����ا�سة 

اأع�ساء املجل�س والإدارة التنفيذية.

اجتماعًا  والتعيينات  املكافاآت  جلنة  عقدت 

واحدًا في عام 2007.

مــديــر املــخــاطــر و�شابــــط اللـــتـــزام و�شابـــط 

مكافحة غ�شيل الأموال

و�سابط  للمخاطر  مدير  ال�سركة  لدى  يوجد 

الأم���وال.  غ�سيل  ملكافحة  و�ساب���ط  لاللتزام 

وتتمتع هذه الوظائف بال�ستقاللية عن اأن�سطة 

ال�سركة وامل�ساركة اليومية في اأعمالها، ف�ساًل 

عن ا�ستقاللها عن عمليات التدقيق الداخلي. 

احلوكمة الإدارية
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تقرير الإدارة التنفيذية عن عمليات ال�شركة

�سافي ربح املجموعة:

9.18مليون دينار بحريني

ال�شركة الأم

م�ستوى  البحرين  ت�سهيالت  �سركة  حققت 

بلغت  التي  اجلديدة  القرو�س  من  قيا�سيا 

بزيادة  بحريني  دينار  مليون   80 قيمتها 

ال�سابق.  ال��ع��ام  م��ع  مقارنة   %31 بن�سبة 

ال�ستهالكي  الئ��ت��م��ان  اأ�سواق  ومت��ي��زت 

بالجتاه نحو الرتفاع خالل العام في حني 

تزيد  اأن  البحرين  ت�سهيالت  ا�ستطاعت 

املنتجات.  كافة  ف��ي  ال����سوق  م��ن  ح�ستها 

وبالن�سبة لل�سركة كان عام 2007 هو العام 

ثالث  مدتها  ا�سرتاتيجية  خطة  من  الأول 

تنفيذها:  ع��ل��ى  ال����سرك���ة  تعكف  �سن����وات 

وخالل العام قامت ال�سركة بهيكلة اأعمالها 

اإىل مت��وي��ل ا�ست��ه��الك��ي واأع��م��ال اإق���را�س 

احتياجات  على  اأكرث  تركز  لكي  لل�سركات 

العمالء ومراقبة خمتلف املخاطر املالزمة 

على  ات����سح  وق��د  املنتجات.  م��ن  ن��وع  لكل 

للمنتجات:  الت�سنيف  ه��ذا  ت��اأث��ري  ال��ف��ور 

ال�ستة  الأ�سه��ر  الأعمال خالل  فقد حققت 

بن�سبة 35% عن  زي��ادة  العام  الأخ��رية من 

قيمتها التي �سجلت في الن�سف الأول من 

العام والتي بلغت 34 مليون دينار بحريني. 

من  مزيدا  اأي���سا  املحفظة  ج��ودة  وحققت 

التح�سن؛ حيث انخف�ست القرو�س املتعرثة 

املبالغ  من   %3.4 ن�سبة  متثل  كانت  التي 

امل�ستحقة في دي�سمرب 2006 واإىل 2.9% في 

يونيو 2007 ومن ثم اإىل 2.4% في دي�سمرب 

نهاية  في  املحفظة  قيمة  وو�سل��ت   .2007

العام اإىل 130 مليون دينار بحريني بزيادة 

بن�سبة 20% مقارنة مع العام ال�سابق.

تقوم ال�سركة مبراقبة دقيقة ملخاطر اأ�سعار 

ب�سعر  الإق��را�س  معظم  يتم  حيث  الفائدة 

فائدة ثابت في حني يكون القرتا�س ب�سعر 

اجتهت   2007 العام  وخالل  متغري.  فائدة 

فا�ستغلت  النخفا�س  نحو  الفائدة  اأ�سع��ار 

املزيد  في  للدخول  الفر�سة  هذه  ال�سركة 

كما  الفائدة.  اأ�سع��ار  مبادلة  عمليات  من 

نفذت عمليات حتوط غطت اأكرث من ن�سبة 

80% من املبالغ املقرت�سة.

العقاري  الرهن  باأزمة  ال���سرك��ة  تتاأثر  مل 

ونتائجها التي اأثرت �سلبا على اأ�سواق راأ�س 

ت�سهيالت  ا�ستبدال  مت  وقد  العاملية.  املال 

دولر  مليون   40 قيمته  م����سرتك  ق���ر�س 

اأمريكي حان موعد ا�ستحقاقه في دي�سمرب 

قيمته  م����سرتك  ق��ر�س  بت�سهيالت   2007

مماثلة  ب���سروط  اأمريكي  دولر  مليون   75

جديدة  م����وؤ�س�سات  من  ن�سطة  ومب���سارك��ة 

اأوروربي مرموق. و�سوف جتري  منها بنك 

املال  راأ�س  اأ�سواق  مع  ات����سالت  ال���سرك��ة 

ل�ستبدال   2008 منت�سف  في  اأخ��رى  مرة 

ت�سهيالت قر�س م�سرتك بقيمة 35 مليون 

دولر اأمريكي �سيحني موعد ا�ستحقاقه في 

ذلك الوقت.

�سادت ظروف اقت�سادية اإيجابية خالل العام 2007 كانت موؤاتية لكافة العمليات 

حيث ا�ستطعنا حتقيق اأعلى عائدات في تاريخ املجموعة على الإطالق: وقد بلغت 

قيمة الأرباح ال�سافية للمجموعة 9.18 مليون دينار بحريني بزيادة بن�سبة %51 

عن الأرباح التي �سجلت في العام 2006 والتي بلغت 6.09 مليون دينار بحريني.
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• قرو�ش �شيارات   • قرو�ش عقارية   • قرو�ش �شخ�شية   • قرو�ش الأعمال التجارية   • قرو�ش درا�شية

 تقدم ال�سركة قرو�سًا متويلية متنوعة تتما�سى مع

احتياجات الأفراد وال�سركات: 

التمويل اال�ستهالكي



تقرير الإدارة التنفيذية عن عمليات ال�شركة

�سافي الربح:

األف دينار بحريني 885

�شركة الت�شهيالت للخدمات العقارية

 وح���سب ما هو خمطط له في عام 2007 

ال����سن���وي لعام  ال��ت��ق��ري��ر  )وم���ق���رتح ف���ي 

خمطط  مبراجعة  ال�سركة  قامت   ،)2006

والأر�س  �سلماباد  في  للبيع  املعدة  الأر�س 

ال�ستثمارية في القرّية، التي كانت ال�سركة 

ا�ستثماري،  كعقار  وبنائها  تطويرها  تنوي 

ولكنه بالنظر اىل  ظروف ال�سوق كارتفاع 

الت�سييد  بتكاليف  مقرونًا  الأرا�سي  اأ�سعار 

قررت   - ب��اّط��راد  املرتفعة  البناء  وم���واد 

من  ممتلكاتها  كل  بربح  تبيع  اأن  ال�سركة 

الأرا�سي في ال�سوق العقارية التي نعتربها 

مثمنة بالكامل الآن.

حت��ر�س  �سوف  امل���ست��ق��ب��ل  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

ال����سرك���ة ع��ل��ى ان��ت��ق��اء اأي����ة ا�ست��ث��م��ارات 

منوذج  تعديل  واإع����ادة  اأخ���رى  راأ�سم��ال��ي��ة 

خدمات  اأ�سا�سية  ب�سورة  لي�سمل  العمل 

التثمني العقاري والو�ساطة.

حقق���ت �سركة الت�سهي���الت للخدمات العقارية اأرباحا �سافي���ة بلغت قيمتها 885 

األف دينار بحريني خالل العام. وقد جاء اجلزء الأكرب من الإيرادات من عملية 

بيع الأرا�سي مت متلكها كعقارات ا�ستثمارية لأغرا�س اإعادة البيع.
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 تقدم ال�سركة جمموعة من اخلدمات العقارية

لالأفراد وامل�ستثمرين 

قطــاع العقــارات

• و�شاطة عقارية   • خدمات تثمني   • اإدراة عقارات   • ا�شتثمار عقاري
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�سافي الربح:

مليون دينار بحريني 3.295

تقرير الإدارة التنفيذية عن عمليات ال�شركة

ال�شركة الوطنية لل�شيارات

بلغ �سافي ربح ال�سركة الوطنية لل�سيارات 

ن�سبة  متثل  بحريني  دينار  مليون   3.295

وقد حقق  املجموعة.  ربح  36% من �سافي 

قطاع ال�سيارات اأداء قويا خالل عام 2007، 

لل�سيارات  الوطنية  ال�سركة  �سجلت  حيث 

معدل منو فاق معدل النمو العام في ال�سوق. 

عن  لل�سركة  ال�سنوية  املبيعات  زادت  وقد 

�ستة اآلف �سيارة بحيث باتت ال�سركة حتتل 

الآن املرتبة الثانية بني املوزعني الرئي�سيني 

لل�سيارات في البحرين. 

وقد �سجلت ح�سة الهوندا من ال�سوق زيادة 

كبرية تعزى اإىل الطلب القوي على خمتلف 

بال�سعف  ت��ع��زز  ع��ام��ل  وه���و  امل���ودي���الت، 

قوبل  وقد  الياباين.  الني  قيمة  قي  الن�سبي 

موديال »�سيفيك« و»�سي اآر في« اجلديدين 

على  و2007   2006 عام  في  اأطلقا  اللذين 

التوايل وموديل »اكورد« 2008 اجلديد كليًا 

العمالء  قبل  من  للغاية  اإيجابي  فعل  برد 

اجلديدة  والتقنيات  الأ�سل��وب  اإىل  بالنظر 

وامل�ستحدثة في �سوق ال�سيارات. 

باطالق  م��وت��ورز  ج��رال  مبيعات  ت��ع��ززت 

العديد من املوديالت اجلديدة في �سرائح 

وب���خ���ا�سة �سريحة  ال������سوق،  م��ن  ج��دي��دة 

املدمج  �سي���دان  موديل  اإبيكا  �سيفروليت 

الريا�سية  اإبيكا  و�سيفروليت  اأبواب  باأربعة 

الفارهة  باملاركات  يتعلق  وفيما  ال�سغرية. 

من املتوقع اأن يوؤدي اإطالق موديل كاديالك 

اإىل   2008 ع��ام  ف��ي  ال��راق��ي  ا�س  ت��ي  �سي 

تعزيز النمو في �سريحة ال�سيارات الفارهة 

في ال�سركة خالل ال�سنوات املقبلة. 

وحققت اأق�سام خدمات ما بعد البيع وقطع 

نتائج  جميعها  وال��ور�سة  وال�سيانة  الغيار 

ممتازة فاقت الهداف املخططة لها خالل 

التطوير  يبقى  �سوف  ذل��ك  واإىل  ال��ع��ام. 

امل�ستمر لأن�سطة وخدمات ما بعد البيع اأحد 

اأهم اأولويات ال�سركة.
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 ُتعّد ال�سركة الوطنية لل�سيارات اإحدى وكالت ال�سيارات

الرائدة في البحرين: 

قطاع ال�سيارات

• هــونـــدا   • �شفروليه   • جي اإم �شي   • هامر   • كاديالك



�شركة الت�شهيالت خلدمات التاأمني

�سهدت �سركة الت�سهيالت خلدمات التاأمني 

زيادة  �سجلت  النجاح حيث  من  اآخر  عاما 

وبن�سبة  العمولت  اإجمايل  في   %32 بن�سبة 

36% في �سافي الإيرادات. وكانت ال�سنوات 

كبرية  تغريات  �سهدت  قد  املا�سية  القليلة 

في �سناعة التاأمني، حيث زاد عدد و�سطاء 

العديد من  اأعلنت  بينما  التاأمني  و�سركات 

حتالفات  ع��ن  ال����سي���ارات  وجت���ار  البنوك 

التاأمني.  �سركات  مع  مبا�سرة  ا�سرتاتيجية 

جيد  و�سع  ف��ي  لت���زال  ال���سرك��ة  اأن  غ��ري 

بف�سل  التحديات  ه��ذه  مل��واج��ه��ة  يوؤهلها 

التي  والثقة  ال����سوق،  في  القوية  �سمعتها 

الطويلة  ال�سنوات  خالل  العمالء  مع  بنتها 

والأعمال املنجزة داخل املجموعة الناجتة 

وال�سركة  البحرين  ت�سهيالت  اأن�سطة  عن 

الوطنية لل�سيارات.

410

2006٢٠٠٧

118

2002

167

2003

268

2004

339

2005

تقرير الإدارة التنفيذية عن عمليات ال�شركة

زيادة في �سافي الدخل %36

55٧

 �شافي ربح التاأمني

)باآلف الدنانري البحرينية(

اإدارة املخاطر

للمخاطر  م�ستمرة  مبراقبة  ال�سركة  تقوم 

هذه  اإدارة  ولفعالية  لها  ت��ت��ع��ر�س  ال��ت��ي 

قامت  التي  الإج���راءات  وت�سمل  املخاطر. 

ال�سركة باتخاذها في الإطار ال�سامل ملراقبة 

اإ�سافية  حت��وط  عمليات  تنفيذ  املخاطر 

وزيادة  الفائدة  اأ�سع��ار  مبادلة  طريق  عن 

القرتا�س على املدى الق�سري، اإ�سافة اإىل 

اإنقا�س  وتريه مراجعة خم���س�سات  زيادة 

ق�سم  ودع���م  كفايتها  وم���دى  امل���ال  راأ�س 

الأ�سول  جلنة  تاأ�سي�س  جانب  اإىل  الإلتزام 

واخل�سوم.

التقارير،  اإعداد  با�سرتاطات  يتعلق  وفيما 

قامت الهيئات املحا�سبية الدولية في م�سعي 

بالرتكيز  التقارير  في  ال�سفافية  ل��زي��ادة 

الإف�ساح  عمليات  على   2007 عام  خالل 

لإعداد  ال��دويل  املعيار  باعتماد  الإ�سافية 

التقارير املالية 7 وتعديالت معيار املحا�سبة 

املف�سلة  الإي����ساح���ات  وت��ب��ني  ال�����دويل1: 

التزامنا  املوحدة  املالية  بالبيانات  املرفقة 

التام بهذه ال�سرتاطات اجلديدة.

املوارد الب�شرية 

في  بال�ستثمار  دائما  توؤمن  ال�سركة  كانت 

اأهم ما متلك من اأ�سول؛ العن�سر الب�سري. 

ومن دواعي �سرورنا اأن حظينا باملزيد من 

التقدير عن ذلك خالل العام 2007: حيث 

ح�سلنا على تكرمي واإ�سادة على ماحققناه 

في  جهودنا  وعلى  البحرنة  في  ن���سب  من 

تدريب تطوير املوظفين البحرينيني وذلك 

العمل حتت  وزارة  اأقامته موؤخرًا  في حفل 

رع��اي��ة �ساح���ب اجل��الل��ة امل��ل��ك حمد بن 

عي�سي اآل خليفة. 

اآفاق العام ٢٠٠8

العقاري  الرهن  اأزمة  تاأثري  احتمالية  رغم 

وتاأثريات  العاملية  امل��ال  راأ���س  اأ�سواق  على 

ه���ب���وط ق��ي��م��ة ال������دولر ع��ل��ى اجت���اه���ات 

اأن  ت��ت��وق��ع  امل��ج��م��وع��ة  ف���اإن  امل�ستثمرين، 

واأن  املحلي  الق��ت���ساد  في  النمو  ي��ت��وا�سل 

حت��ق��ق اأع��م��ال��ن��ا الأ�سا�سي��������ة امل��زي��د من 

ال�سركة في  ا�ستنادًا اىل و�سع  الإجن��ازات 

ال�سوق.
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تقدم ال�سركة جمموعة متنوعة من خدمات التاأمني

لالأفراد وال�سركات:

قطاع التـاأمـــني

• تاأمني ال�شيارات   • تاأمني املنازل   • تاأمني ال�شفر   • التاأمني على احلياة



م�شوؤولية ال�شركة جتاه املجتمع

هذه  دعم  في  رائد  دور  لها  وكان  والجتماعية  الإن�سانية  الأن�سطة  من  العديد  في  ال�سركة  �سارك��ت 

باأن  التجارية �س.م.ب.  للت�سهيالت  البحرين  �سركة  توؤمن  الهامة.  والجتماعية  املوؤ�س�سات احلكومية 

الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة ل تتحقق دون اأن ت�سع في اعتبارها اأ�سحاب امل�سالح املرتبطني بها 

الذين ل ينح�سرون فقط في امل�ساهمني والزبائن والعاملني فيها. 

اأ�سحاب امل�سالح املرتبطني بها. فاإىل جانب امل�ساهمني في  وتتبنى ال�سركة منظورا �سامال في فهم 

ال�سركة وزبائننا فاإن القائمة الرئي�سية لأ�سحاب امل�سالح املرتبطني بها ت�سمل املوؤ�س�سات احلكومية 

واجلمعيات اخلريية واملجتمع البحريني ككل.

منطلق  من  اخلريية  الأن�سطة  في  للم�ساركة  �س.م.ب  التجارية  للت�سهيالت  البحرين  �سركة  وت�سعى 

اإدراكها مل�سوؤوليتها الأخالقية والجتماعية جتاه املوؤ�س�سات القائمة في املجتمع البحريني.

امل����وؤ�س�سات الجتماعية ف��ي العديد م��ن الأن���سط��ة اخل��ريي��ة وف��ي دع��م ه��ذه  ال���سرك��ة   وق��د �سارك���ت 

موؤ�س�سة   23 �سملت  بحيث  اأن�سطتها  نطاق  في  ال�سركة  تو�سعت   2007 عام  وفي  املتميزة.  واحلكومية 

حكومية وخريية.
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م�شوؤولية ال�شركة جتاه املجتمع



�س�رك�ة البح��ري��ن للت�س�ه��ي�الت الت��جاري��ة �س.م.ب  الـتقــريـر الـ�شـنوي ٢٠٠٧ ٢٢

ال�شركة واملجموعة

�سركة البحرين للت�سهيالت التجارية �س.م.ب هي �سركة م�ساهمة بحرينية �سجلت �سابقًا في ال�سجل التجاري في 29 اأغ�سط�س 1983 ك�سركة م�ساهمة 

بحرينية مقفلة. وفي �سهر اأبريل 1993�سجلت ال�سركة ك�سركة م�ساهمة عامة بعد الإكتتاب العام لأ�سهمها.

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

في 1997، و�سركة الت�سهيالت للخدمات العقارية �س.�س.و التي تاأ�س�ست في مايو 2002.

رقم ال�شجل التجاري

13444

�شندوق الربيد

1175، املنامة - مملكة البحرين

هاتف

+973 17 737414 - 17 466666 - 17 311311 - 17 786000

فاك�ش

+973 17 737144 - 17 467010-17 311344 - 17 786010

الربيد الإلكرتوين

bcredit@bahraincredit.com.bh

الربيد الإلكرتوين

www.bahraincredit.com.bh

املكاتب

مبنى ت�سهيالت البحرين 

مبنى 264، طريق 111، توبلي 701

الـفــروع

مدينة عي�سى، جممع التاأمينات، املحرق، �سرتة

جمل�ش الإدارة

 عبدالرحمن يو�شف فخرو

رئي�س جمل�س الإدارة

 عبدالرحمن عبداهلل حممد

نائب الرئي�س

خالد حممد علي مطر

ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة

عبدالعزيز �شالح ال�شاعي

اإبراهيم عبداهلل بوهندي

جمال حممد جا�شم هجر�ش

علي عبداهلل اأحمدي

خالد را�شد الزياين

 الرئي�س التنفيذي

ايان ليفاك

نائب الرئي�س الأول - رئي�س اخلدمات املالية 

 لالأفراد

د. ع��ادل حبي��ل

 نائب الرئي�س الأول - رئي�س العمليات

راجيف ميتال

 املدير العام - ال�سركة الوطنية لل�سيارات

جيف توما�س

 املدير العام - �سركة الت�سهيالت للخدمات 

 العقارية

طالب ال�سيخ 

املدير العام- �سركة الت�سهيالت خلدمات 

 التاأمني

علي الديلمي

البنوك

بنك البحرين والكويت

بنك البحرين الوطني

البنك الأهلي املتحد

�ستاندرد ت�سارتر بنك

بنك اخلليج الدويل

ريف�سن �سنرتال بنك اأو�ستريي�س

بنك بي ان بي باريبا

البنك العربي

بنك م�سقط

ال�سركة العربية لال�ستثمار

بنك بي اآي ايه

البنك العربي لال�ستثمار

بنك الكويت الوطني

بنك اخلليج الأول

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

 املدققون

كي بي ام جي

مــعــلومــــات عـامـــة



املحــتويــــات

٢٤ تقرير مدققي احل�سابات

٢٥ امليزانية العمومية املوحدة ٢٦ بيان الدخل املوحد

٢٧ بيان التغريات في حقوق امللكية املوحد ٢٨ بيان التدفقات النقدية املوحد

٢٩-٤3 اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

البيـانـات املــاليــة
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تقرير حول البيانات املالية املوحدة

ل�سركة  املــوحــدة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 

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

ــة لها  ــع ــاب ــت ال )»الــــــ�سركــــــة«( والـــــ�سركـــــات 

امليزانية  مــن  تتكون  والــتــي  )»املــجــمــوعــة«( 

 2007 دي�سمرب   31 في  كما  املوحدة  العمومية 

وبــيــان الــدخــل املــوحــد وبــيــان الــتــغــريات في 

حقوق امللكية املوحد و بيان التدفقات النقدية 

املوحد لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ بالإ�سافة 

الهامة  املحا�سبية  الــ�سيــا�سات  ملخ�ش  اإىل 

والي�ساحات الأخرى.

عن  الإدارة  جمــلــ�س  اأعــــــ�ساء  مــ�سئــولــيــة 

البيانات املالية املوحدة 

اإن اأع�ساء جمل�ش الإدارة م�سئولون عن اإعداد 

البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سكل عادل 

وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. 

وتنفيذ  ت�سميم  تت�سمن  امل�سئولية  هــذه  اإن 

باإعداد  معنية  داخلية  رقابة  اأنظمة  واتــبــاع 

وعر�ش البيانات املالية املوحدة ب�سورة عادلة 

خاطئة،  جوهرية  معلومات  ــة  اأي من  وخالية 

اأخطاء،  اأو  �سواء كانت ناجتة عن اختال�سات 

حما�سبية  �سيـــا�سات  وتطبيق  اختيار  وكذلك 

معقولة  حما�سبية  تقديرات  اإجراء  و  منا�سبة 

في ظل الأو�ساع القائمة.

م�سئولية املدققني

اإن م�سئوليتنا هي اإبداء الراأي في هذه البيانات 

اأعمال  من  به  قمنا  ملا  وفقًا  املــوحــدة  املالية 

التدقيق. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق 

باأخالقيات  اللتزام  منا  تتطلب  التي  الدولية 

اأعمال  وتنفيذ  وتخطيط  العالقة،  ذات  املهنة 

تاأكيدات  عــلــى  احلـــــ�سول  بــهــدف  الــتــدقــيــق 

من  املوحدة  املالية  البيانات  خلو  من  معقولة 

اأي معلومات جوهرية خاطئة.

ـــاإجـــراءات معينة  ب يــ�سمــل الــتــدقــيــق الــقــيــام 

للمبالغ  مــوؤيــدة  تدقيق  اأدلـــة  على  لــلــحــ�سول 

املالية  البيانات  فــي  الــــواردة  والإيـــ�ساحـــات 

املختارة  التدقيق  اإجـــراءات  تعتمد  املوحدة. 

على تقديراتنا، مبا فيها تقييم خماطر وجود 

املالية  البيانات  معلومات جوهرية خاطئة في 

املوحدة، �سواء كانت ناجتة عن اختال�سات اأو 

اأخطاء. وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ 

املعنية  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  العتبار  في 

باإعداد وعر�ش البيانات املالية املوحدة ب�سورة 

اإجـــراءات  ت�سميم  من  متكننا  والتي  عادلة 

تدقيق منا�سبة في ظل الأو�ساع القائمة، ولي�ش 

اأنظمة  فاعلية  مــدى  فــي  راأي  اإبـــداء  بــغــر�ش 

الرقابة الداخلية لل�سركة. كما ي�سمل التدقيق 

املحا�سبية  املبادئ  مالئمة  مدى  تقييم  اأيــ�سًا 

املحا�سبية  التقديرات  معقولية  ومدى  املتبعة 

التي جتريها الإدارة بالإ�سافة اإىل تقييم عام 

لعر�ش البيانات املالية املوحدة.

التي ح�سلنا عليها  التدقيق  اأدلة  اأن  اإننا نرى 

للراأي  �سليم  اأ�سا�ش  لتكوين  ومنا�سبة  كافية 

الذي تو�سلنا اإليه.

الــــراأي

تظهر  املــوحــدة  املــالــيــة  البيانات  اأن  بــراأيــنــا 

اجلوهـرية،  اجلوانب  كل  في  عادلة،  بــ�سورة 

دي�سمرب   31 في  كما  للمجموعة  املايل  املـركز 

2007 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة 

للمعايري  وفقا  وذلك  التاريخ،  بذلك  املنتهية 

الدولية لإعداد التقارير املالية.

 

تقرير حول الأمور القانونية والتنظيمية 

الأخرى

بالإ�سافة اإىل ذلك، براأينا، اأن ال�سركة مت�سك 

البيانات  واأن  منتظمة  حمــا�سبــيــة  �سجـــالت 

املالية املوحدة تتفق معها. لقد قمنا مبراجعة 

ونوؤكد  املــرفــق  الإدارة  جمل�ش  رئــيــ�ش  تقرير 

البيانات  مع  متفقة  به  الــواردة  املعلومات  باأن 

وقوع  علمنا  اإىل  يرد  مل  واأنــه  املوحدة.  املالية 

ال�سركات  لقانون  ال�سنة  خالل  خمالفات  اأية 

قانون  اأو   2001 لــ�سنــة  البحريني  التجارية 

م�سرف البحرين املركزي واملوؤ�س�سات املالية 

اأو  ال�سركة  ترخي�ش  لــ�سروط  اأو   2006 ل�سنة 

الأ�سا�سي  والنظام  الــتــاأ�سيــ�ش  عقد  لأحــكــام 

اأثر جوهري على  لل�سركة، ميكن اأن يكون لها 

اأعمال ال�سركة اأو مركزها املايل. ولقد ح�سلنا 

من الإدارة على جميع الإي�ساحات واملعلومات 

التي طلبناها لأغرا�ش التدقيق. 

املنامة - مملكة البحرين  

12 فرباير 2008

تقرير مدققي احل�سابات  اإىل ال�سادة امل�ساهمني
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٢٠٠٧2006الي�ساحات

املوجودات

٢.3٧٩1.484النقد وما في حكمه

108.027 71٢٩.٩٥٥قرو�ش ممنوحة

٥.٥٨٠4.756ذمم جتارية مدينة واأخرى

18.338 9٢3.٠1٠ب�ساعة

10.789 1011.٤٩٠عقارات ومعدات

1.416-ا�ستثمارات عقارية

٢٨69موجودات اأخرى

144.879 1٧٢.٤٤٢جمموع املوجودات

املطلوبات

3.619 3.33٠�سحوبات على املك�سوف

15.596 ٢٥.1٨٨ذمم جتارية دائنة واأخرى

69.131 11٨٤.٩٢٧قرو�ش لأجل

19.857 121٩.٨٩٠�سندات دين 

 133.33٥108.203جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

1311.٠٠٠11.000راأ�ش املال

)171()1٧1(اأ�سهم خزانة

25.847 ٢٨.٢٧٨الحتياطات والأرباح امل�ستبقاة

 36.676  3٩.1٠٧جمموع حقوق امللكية )�سفحة ٢٧(

 144.879 1٧٢.٤٤٢جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

امليزانية العمومية املوحدة

 كما في 31 دي�سمرب 2007

باآلف الدنانري البحرينية

اعتمدت البيانات املالية املوحدة التي حتتوي على ال�سفحات من 25 اإىل 43 من قبل جمل�ش الإدارة في 12 فرباير 2008.

اإيان ليفاكعبدالرحمن عبداهلل حممدعبدالرحمن يو�سف فخرو

الرئي�ش التنفيذينائب رئي�ش جمل�ش الإدارةرئي�ش جمل�ش الإدارة
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٢٠٠٧2006الإي�ساحات

11.165 13.٢٩1فوائد مكت�سبة

 )4.638( )٥.3٨٤(فوائد م�ستحقة 

٧.٩٠٧6.527�سافي الفوائد املكت�سبة

45.492 ٦٢.٩٥٢مبيعات املركبات

 )40.763( )٥٦.1٦٠(تكلفة املبيعات

4.729  ٦.٧٩٢اإجمايل ربح املبيعات

 539  ٧1٢عمولة التاأمني املكت�سبة

141.٠٦٢59اإجمايل ربح الن�ساط العقاري

 1٦.٤٧311.854 اإيراد الت�سغيل للمجموعة

 )2.025( )٢.٦٠٧(رواتب وم�سروفات متعلقة بها

 )1.535()1.٨٨٥(م�سروفات اإدارية وعمومية

 )737( )٩٧٢(م�سروفات بيع وترويج

 )899( )1.٠٢٨(ا�ستهالك

 )729( )1.٢٠٤(7خم�س�ش انخفا�ش قيمة القرو�ش املمنوحة

 342  3٨1املح�سل من الديون املعدومة �سابقًا

 )185( 151٩دخل/ )م�سروفات( متويلية اأخرى - ال�سافي

)٧.٢٩٦( )5.768(

 6.086  ٩.1٧٧�سافي اأرباح ال�سنة

 56 فل�ش ٨٤ فل�س20العائد على ال�سهم قيمة 100 فل�ش

 40 فل�ش٤٠ فل�س الربح املقرتح لل�سهم قيمة 100 فل�ش

 

بيــان الـدخـــل املــوحــــد

 عن ال�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2007

باآلف الدنانري البحرينية

اإيان ليفاكعبدالرحمن عبداهلل حممدعبدالرحمن يو�سف فخرو

الرئي�ش التنفيذينائب رئي�ش جمل�ش الإدارةرئي�ش جمل�ش الإدارة

ت�ستمل البيانات املالية على ال�سفحات من 25 اإىل 43.
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اإي�ساح ٢٠٠٧

راأ�س

املـــال

اأ�سهم 

خزينة

احتياطي

قانوين

احتياطي

حماية

التدفقات

النقدية

احتياطي 

التربعات

احتياطي

عــــام

اأرباح

املجموعم�ستبقاة

3٦.٦٧٦ 9.282615467.0008.958)171(11.000كما في 1 يناير 2007 

)٥٥()55(------تعديل الأرباح امل�ستبقاة ل�سركة تابعة

)٢.٠٤٦( ---)2.046(---�سافي التغري في القيمة العادلة

جمموع الإيرادات وامل�سروفات املحت�سبة

)٢.٠٤٦( ---)2.046(---مبا�سرة في حقوق امللكية

 9.177٩.1٧٧------�سافي اأرباح ال�سنة

 9.177٧.131--)2.046( ---جمموع الإيرادات وامل�سروفات املحت�سبة لل�سنة

)1٨٠()180(------مكافاآت مدفوعة لأع�ساء جمل�ش الإدارة 2006

)٤.3٤٩()4.349(------اأرباح نقدية موزعة 2006

)11٦( -- )116(----تربعات مدفوعة

-)280(- 280----حمول لحتياطي التربعات )2006(

-)500(500-----حمول لالحتياطي العام )2006(

-)500(---500--حمول لالحتياطي القانوين )2006(

3٩.1٠٧ 7107.50012.271)1.985(9.782)171(11.000في 31 دي�سمرب ٢٠٠٧

2006

 35.101 5.00010.286 561 9.282143)171(10.000كما في 1 يناير 2006 )معدل(

)82( ---)82(---�سافي التغري في القيمة العادلة

جمموع الإيرادات وامل�سروفات املحت�سبة

)82( ---)82(---مبا�سرة في حقوق امللكية

 6.0866.086------�سافي اأرباح ال�سنة

 جمموع الإيرادات وامل�سروفات

 6.0866.004--)82(---  املحت�سبة لل�سنة

 -)1.000(-----131.000اأ�سهم منحة م�سدرة

 مكافاآت مدفوعة لأع�ساء جمل�ش

)180()180(------  الإدارة )2005(

)3.954()3.954(------اأرباح نقدية موزعة )2005(

)295( --)295(----تربعات مدفوعة

 -)280(- 280----حمول لحتياطي التربعات )2005(

 -)2.000(2.000 -----حمول لالحتياطي العام )2005(

 3٦.٦٧٦ ٧.٠٠٠٨.٩٥٨ ٩.٢٨٢٦1٥٤٦)1٧1(11.٠٠٠في 31 دي�سمرب ٢٠٠٦

بيان التغريات في حقوق امللكية املوحد

 عن ال�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2007

باآلف الدنانري البحرينية

ت�ستمل البيانات املالية على ال�سفحات من 25 اإىل 43.
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٢٠٠٧2006الإي�ساحات

ن�ساط العمليات

 60.816 ٧٠.٦٦٧قرو�ش م�سددة وفوائد وعمولت م�ستلمة

 ٦٢.1٢٨44.186امل�ستلم من بيع املركبات 

النقد املن�سرف على العمليات

)60.994()٨٠.3٩٩(قرو�ش ممنوحة

)40.762()٥3.٢٩٨(مدفوعات ملوردي املركبات 

)1.416(3.٢٤1بيع / )�سراء( عقارات ا�ستثمارية

)2.025()٢.٦٠٧(مدفوعات رواتب املوظفين والتكاليف املتعلقة بها

)1.560()1.٨٠3(مدفوعات مل�سروفات ت�سغيلية اأخرى 

)5.164()٥.٦1٩(فوائد مدفوعة

)6.919()٧.٦٩٠(التدفقات النقدية من ن�ساط العمليات

ن�ساط ال�ستثمار

)2.871()3.٠3٤(10م�سروفات راأ�سمالية ل�سراء عقارات ومعدات 

 1.073 10٧٥٧مبالغ م�ستلمة من بيع عقارات ومعدات

)1.798()٢.٢٧٧(التدفقات النقدية من ن�ساط ال�ستثمار

ن�ساط التمويل

 12.457 111٥.٧٩٦�سافي قرو�ش لأجل م�ستلمة 

 2.937-12�سافي �سندات دين �سادرة 

)3.954()٤.3٤٩(اأرباح مدفوعة

)180()1٨٠(مكافاآت مدفوعة لأع�ساء جمل�ش الإدارة

)295()11٦(تربعات مدفوعة

10.965 11.1٥1التدفقات النقدية من ن�ساط التمويل

2.248 1.1٨٤جمموع التدفقات النقدية خالل ال�سنة

)4.383()٢.13٥(النقد وما في حكمه في اأول ال�سنة

)2.135()٩٥1(النقد وما في حكمه في 31 دي�سمرب

يتكون النقد وما في حكمه من:

 1.484 ٢.3٧٩نقد في ال�سندوق ولدى البنوك

)3.619()3.33٠(�سحوبات على املك�سوف

)٩٥1()2.135(

ت�ستمل البيانات املالية على ال�سفحات من 25 اإىل 43.

بيــان الـتدفقات النقدية املــوحــــد

 عن ال�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2007

باآلف الدنانري البحرينية
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التاأ�سي�س والن�ساط  .1

�سركة البحرين للت�سهيالت التجارية )�ش.م.ب( )“ال�سركة”( هي �سركة م�ساهمة عامة م�سجلة في مملكة البحرين. تقوم ال�سركة مبنح قرو�ش 

ق�سرية ومتو�سطة وطويلة الأجل وقد ح�سلت ال�سركة بتاريخ 26 يونيو 2005 على ترخي�ش من قبل م�سرف البحرين املركزي )موؤ�س�سة نقد البحرين 

�سابقًا( للعمل كموؤ�س�سة مالية خا�سعة لإ�سرافه وت�ستمل البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2007 على البيانات املالية لل�سركة 

وال�سركات التابعة لها )“املجموعة”(.

٢. اأ�س�س اإعداد البيانات

بيان اللتزام اأ( 

وقانون   2001 ل�سنة  البحريني  التجارية  ال�سركات  لقانون  ووفقا  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  للمعايري  وفقًا  املوحدة  املالية  البيانات  اأعدت 

م�سرف البحرين املركزي واملوؤ�س�سات املالية ل�سنة 2006.

عند اإعداد البيانات املالية طبقت ال�سركة املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )7( “الأدوات املالية : الإف�ساح” ومعيار املحا�سبة الدويل 

رقم )1( “عر�ش البيانات املالية - اإف�ساح راأ�ش املال”. اإن تطبيق هذه املعايري قد اأثر على نوعية وكمية الإف�ساح املن�سور في هذه البيانات 

اأو املركز املايل لل�سركة. ووفقًا للمتطلبات النتقالية لهذه املعايري، قامت ال�سركة بتقدمي كل  املالية املوحدة، لكنه مل يوؤثر على الأرباح املعلنة 

املعلومات من اأرقام املقارنة.

وافق جمل�ش الإدارة على اإ�سدار البيانات املالية املوحدة لل�سركة وال�سركات التابعة لها )املجموعة( في 12 فرباير 2008.

اأ�س�س القيا�س ب( 

تقدر  التي  امل�ستقة  املالية  الأدوات  عدا  ما  التاريخية  التكلفة  لقاعدة  وفقا  للمجموعة  املحا�سبية  ال�سجالت  من  املوحدة  املالية  البيانات  اأعدت 

بالقيمة العادلة. 

العملة امل�ستعملة في اجناز املعامالت واإعداد البيانات املالية  ج( 

هذه  فيها  تعمل  التي  للبيئة  الرئي�سية  القت�سادية  العملة  وهي  البحريني  بالدينار  املجموعة  لوحدات  املوحدة  املالية  البيانات  بنود  قيا�ش  يتم 

الوحدات. مت التقريب اإىل “الألف” ماعدا احلالت امل�سار اإليها.

اعتماد التقديرات والجتهادات د( 

يتطلب اإعداد البيانات املالية ح�سب املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اأن ت�سع الإدارة بع�ش التقديرات، التوقعات والفر�سيات مما يوؤثر 

على عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وعلى مبالغ املوجودات، املطلوبات، الإيرادات وامل�سروفات املبينة، فلذا فاإن النتائج الفعلية قد تختلف 

عن التقديرات. كما اأن التقديرات والفر�سيات يتم مراجعتها ب�سكل م�ستمر حيث يتم احت�ساب التقديرات املراجعة في فرتة مراجعة التقديرات 

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

في البيانات املالية مبينة في الإي�ساح رقم 4 و اإي�ساح رقم 5.

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  .3

ال�سيا�سات املحا�سبية التالية مت تطبيقها من قبل ال�سركة وال�سركات التابعة لها بنحو ثابت كما كانت مطبقة في ال�سابق.

اأ�س�س توحيد البيانات اأ( 

ال�سركات التابعة

ال�سركات التابعة هي موؤ�س�سات خا�سعة لإدارة املجموعة وتوجد الإدارة عندما يكون للمجموعة �سلطة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة في اإدارة 

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

على ال�سيطرة ويتم التوقف عن التوحيد عند فقدان ال�سيطرة.

البيانات املالية املوحدة للمجموعة تت�سمن بيانات ال�سركة و ال�سركات التابعة لها و امل�سجلة في مملكة البحرين وهي كالتايل:

ال�سركة الوطنية لل�سيارات )ذ.م.م(: وتعمل في باملتاجرة في ال�سيارات )وكالء هوندا وجرنال موتورز في مملكة البحرين( وقطع الغيار كما   -

تقدم خدمات ما بعد البيع. 

�سركة الت�سهيالت خلدمات التاأمني )ذ.م.م(: وتقوم بتقدمي خدمات التاأمني للزبائن.   -

�سركة الت�سهيالت للخدمات العقارية )�ش.�ش.و(: وتقوم باأن�سطة متعلقة باخلدمات العقارية.   -

معامالت مت ا�ستبعادها عند توحيد البيانات املالية 

مت ا�ستبعاد القيمة الدفرتية حل�سة ال�سركة في ال�سركات التابعة لها وحقوق امللكية لهذه ال�سركات عند اإعداد البيانات املالية. كما مت ا�ستبعاد 

جميع املعامالت والأر�سدة واأي خ�سائر واأرباح غري حمققة والناجتة عن عمليات مع �سركات املجموعة عند اإعداد البيانات املالية املوحدة. 

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

 لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007 

باآلف الدنانري البحرينية

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

 لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007 

باآلف الدنانري البحرينية
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع(  .3

الفوائد املكت�سبة  ب( 

التوجيهات  اإىل  وا�ستنادا  للقرو�ش  الأ�سلي  الر�سيد  الفعلي على  العائد  الأخذ في العتبار  الفوائد بطريقة ال�ستحقاق مع  اإيراد  يتم احت�ساب 

ال�سادرة من م�سرف البحرين املركزي فاإنه يتم تعليق فوائد القرو�ش التي مل تدفع اأق�ساطها اأو فوائدها ملدة 90 يومًا اأو اأكرث، وحتت�سب هذه 

الفوائد �سمن الإيرادات عند ا�ستالمها فقط. هذه الفوائد املعلقة لي�ش لها اأي تاأثري جوهري على �سافي ربح املجموعة.

اإيراد املبيعات والعمولة ج( 

يتم احت�ساب اإيراد مبيعات الأرا�سي وال�سيارات وقطع الغيار عند حترير الفاتورة وعندما ي�سبح من حق العميل امتالك الب�ساعة. ويتم احت�ساب 

اإيراد مطالبات خدمات ال�سمان عند اعتماد هذه املطالبات من قبل املوردين وعند تقدمي اخلدمات للعمالء حتت غطاء ال�سمان. يتم احت�ساب 

اإيراد عمولة التاأمني عند اإ�سدار البولي�سة وعندما ت�سبح البولي�سة حقا خال�سا للعميل.

املوجودات واملطلوبات املالية د( 

الحت�ساب

تتكون الأدوات املالية للمجموعة ب�سورة رئي�سية من القرو�ش )اأر�سدة لدى البنوك وقرو�ش وذمم جتارية مدينة واأخرى( والأدوات املالية امل�ستقة 

املوجودات  ت�سجل  كما  اإ�سدارهــا،  لتاريخ  وفقا  مبدئيًا  والت�سهيالت  القرو�ش  ت�سجل  لأجل.  والقرو�ش  الدين  و�سندات  املك�سوف  على  وال�سحب 

واملطلوبات املالية الأخرى مبدئيًا في امليزانية العمومية عندما تكون املجموعة طرفا تعاقديا في الأدوات املالية.

اإلغاء الحت�ساب

يتم اإلغاء احت�ساب املوجودات املالية من قبل املجموعة عندما ينتهي حق ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية اأو عندما تقوم املجموعة 

بنقل جميع خماطر وعوائد امللكية ب�سكل جوهري. يتم اإلغاء احت�ساب املطلوبات املالية من قبل املجموعة عند اأداء التزاماتها التعاقدية اأو اإلغائها 

اأو انتهائها.

املعادلة

تتم معادلة املوجودات واملطلوبات املالية بامليزانية العمومية عندما يكون للمجموعة احلق القانوين ملعادلة املبالغ اأو تعتزم القيام ب�سداد ال�سافي 

اأو ت�سييل املوجودات و�سداد اللتزامات في اآن واحد.

قيا�ش التكلفة املطفاأة

اأو ناق�سًا الإطفاء املرتاكم  اأ�سل املبلغ( زائدًا  حتت�سب التكلفة املطفاأة للموجودات واملطلوبات املالية بقيمتها املبدئية ناق�سًا املدفوعات )من 

با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.

حتديد واحت�ساب النخفا�ش في القيمة

تقوم املجموعة في تاريخ كل ميزانية عمومية بعمل تقييم وب�سورة دورية خالل ال�سنة لتحديد وجود دليل مو�سوعي على اأن املوجودات املالية 

غري امل�سجلة بالقيمة العادلة خالل بيان الدخل انخف�ست قيمها. تاأخذ املجموعة بعني العتبار دليل النخفا�ش على املوجود بعينه وعلى امل�ستوى 

اجلماعي. تعترب املوجودات املالية منخف�سة القيمة عندما يكون هناك دليل مو�سوعي يحدد اخل�سارة بعد الت�سجيل املبدئي لالأ�سل واأن اخل�سارة 

لها تاأثري على التدفق النقدي امل�ستقبلي لالأ�سل وميكن تقديرها بدقة. 

تاأخذ املجموعة في عني العتبار النخفا�ش في القيمة على م�ستوى الأ�سول الفردية واجلماعية. جميع املوجودات املالية التي مل تنخف�ش قيمتها 

ب�سورة خا�سة يتم تقييمها ب�سكل جماعي لأي انخفا�ش حدث ومل يتم حتديده. اما املوجودات غري اجلوهرية فيتم تقييمها ب�سكل جماعي عن 

طريق ت�سنيف املوجودات املالية اإىل جمموعات )م�سجلة بالقيمة املطفاأة( والتي حتمل نف�ش خ�سائ�ش خماطر الئتمان.

املتوقع  والوقت  للعجز  املحتملة  الن�سبة  حيث  من  تاريخية  مــوؤ�سرات  ذات  اإح�سائية  مناذج  املجموعة  ت�ستخدم  اجلمعي  التقييم  اعتماد  عند 

اإذا كانت اخل�سائر  لال�سرتداد ومبالغ اخل�سارة ويتم تعديلها باجتهادات الإدارة من حيث الو�سع القت�سادي وظروف الئتمان احلالية. واأما 

الفعلية اأكرب اأو اأقل كما يعمل به في النموذج التاريخي. معدل العجز ومعدل اخل�سارة والوقت املتوقع لال�سرتدادات امل�ستقبلية تتم مقارنتها مع 

النتائج الفعلية ب�سورة دورية للتاأكد من معقوليتها.

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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القرو�س وخم�س�س انخفا�س قيمها  هـ( 

الت�سنيف

القرو�ش هي الأموال التي متنحها املجموعة للعمالء مبا�سرة. وحتت�سب القرو�ش مبدئيًا على اأ�سا�ش التكلفة ومن ثم على اأ�سا�ش التكلفة املطفاأة 

مطروحا منها خم�س�ش انخفا�ش القيمة.

الحت�ساب

حتت�سب القرو�ش عندما يقدم النقد للعمالء املقرت�سني.

انخفا�ش القيمة

اأي  اأي دلئل مو�سوعية على وجود انخفا�ش في قيمها. وعند وجود  العمومية لتحديد  اأر�سدة القرو�ش في تاريخ امليزانية  تتم مراجعة جميع 

موؤ�سرات على انخفا�ش القيمة تقدر املبالغ املتوقع ا�ستالمها.

حتت�سب املبالغ املتوقع ا�ستالمها من القرو�ش على القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة املخ�سومة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي 

على القرو�ش.

حت�سب املجموعة خم�س�ش انخفا�ش قيمة القرو�ش بوا�سطة تق�سيم القرو�ش اإىل حمافظ ذات خ�سائ�ش متماثلة مثل حمفظة قرو�ش العقارات، 

وحمفظة القرو�ش ال�سخ�سية، وحمفظة قرو�ش املركبات. وتقدر التدفقات النقدية املتوقعة لكل حمفظة قرو�ش اعتمادًا على موؤ�سرات املحفظة 

نف�سها مثل خ�سائر ال�سنوات املا�سية، والتغري في جودة الئتمان، والتاأخر في دفع الفوائد والغرامات.

ت�سجل الزيادة اأو النق�سان في خم�س�ش انخفا�ش قيمة القرو�ش في بيان الدخل. ويتم اإعدام القرو�ش عندما ل يكون هناك اأي احتمال واقعي 

لتح�سيلها.

الذمم التجارية والذمم املدينة الأخرى  و( 

يتم احت�ساب الذمم التجارية ب�سورة اأولية بالقيمة العادلة، وثم تقا�ش بالقيمة املطفاأة، خم�سوما منها خم�س�ش النخفا�ش. كما يتم احت�ساب 

خم�س�ش انخفا�ش قيمة الأر�سدة امل�سكوك في حت�سيلها بعد مراجعة كل ر�سيد على حده. 

الب�ساعة ز( 

قيمت الب�ساعة ب�سعر التكلفة اأو بالقيمة املحققة اأيهما اأقل، وقد مت حتديد تكلفة قطع الغيار مبوجب طريقة املتو�سط املوزون، وبالن�سبة لل�سيارات 

مت مبوجب اأ�س�ش حمددة. ت�ستمل التكلفة على �سعر ال�سراء واأجور ال�سحن ور�سوم اجلمارك واأية م�ساريف اأخرى مرتبطة بال�سراء.

خارجيني  مثمنني  قبل  من  �سنويًا  احت�سابها  يتم  والتي  اأقــل  اأيهما  املحققة  القيمة  �سافــي  اأو  بالتكلفة  البيع  اإعــادة  لغر�ش  املعدة  الأرا�سي  تقيم 

متخ�س�سني.

عقارات ومعدات ح( 

الحت�ساب:

تظهر العقارات واملعدات بالتكلفة مطروحًا منها ال�ستهالك الرتاكمي واأي خ�سارة ناجتة عن انخفا�ش قيمة املوجودات.

تتم مراجعة القيمة الباقية للموجودات وعمرها الفرتا�سي في تاريخ امليزانية العمومية ويتم تعديلها اإذا تطلب ذلك. يتم تعديل القيمة الدفرتية 

ايل القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد اإذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات اأكرب من قيمتها القابلة لال�سرتداد املقدرة.

ال�ستهالك:

يحت�سب ال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت ح�سب العمر الفرتا�سي لكل اأ�سل، كم اأنه ل يتم احت�ساب ا�ستهالك على الأر�ش. اأما العمر الفرتا�سي 

املتوقع لالأ�سول فهو ما يلي: 

15 - 20 �سنة من تاريخ ال�سغال  املباين  

3 - 6 �سنوات الأثاث واملعدات والرتكيبات  

4 �سنوات  ال�سيارات  

النخفا�ش:

تقوم املجموعة بعمل تقييم في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد وجود دليل مو�سوعي يثبت انخفا�ش في قيمة املوجودات، واإن وجد مثل هذا 

الدليل يتم تقدير قيمتها القابلة لال�سرتداد. يتم احت�ساب اخل�سارة عندما تفوق القيمة الدفرتية القيمة القابلة لال�سرتداد.

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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تكاليف القرتا�س ط( 

يتم ر�سملة الفوائد امل�ستحقة على قرو�ش البنوك املتعلقة باإن�ساء عقارات ومعدات حلني جتهيز هذه املوجودات لال�ستخدام املطلوب. 

ا�ستثمارات عقارية ي( 

يحت�سب  ول  وجد  اإن  قيمتها،  في  النخفا�ش  ملواجهة  وخمــ�س�ش  الرتاكمي  ال�ستهالك  منها  مطروحًا  بالتكلفة  العقارية  ال�ستثمارات  تظهر 

ال�ستهالك على الأر�ش.

العمالت الأجنبية ك( 

بتاريخ  ال�سائدة  العملة الوظيفية للمجموعة، وفقًا لأ�سعار ال�سرف  التي تتم بالعمالت الأجنبية بالدينار البحريني والتي هي  تدون املعامالت 

اإجراء املعاملة. حتول املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية في تاريخ امليزانية العمومية اإىل الدينار البحريني ب�سعر ال�سرف ال�سائد 

في ذلك التاريخ.

اأرباح امل�ساهمني ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة  ل( 

حتت�سب اأرباح امل�ساهمني، ومكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة �سمن املطلوبات في الفرتة التي يتم فيها الإعالن عنهما.

الحتياطي القانوين وعالوة الإ�سدار م( 

طبقا لأحكام النظام الأ�سا�سي لل�سركة ووفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية البحريني ل�سنة 2001، يتم ا�ستقطاع حد اأدنى 10% من �سافي 

الأرباح وحتويله اإىل الحتياطي القانوين حتى يبلغ هذا الحتياطي 50 % من راأ�ش املال )وت�ستثنى من ذلك عالوة الإ�سدار(. اجلدير بالذكر اأن 

الحتياطي غري قابل للتوزيع اإل في حالت خا�سة ن�ش عليها القانون.

وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية البحريني ل�سنة 2001، مت اإ�سافة عالوة الإ�سدار البالغة 4.282 األف دينار بحريني املح�سلة من طرح 

جزء من اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام في �سنة 1993 اإىل الحتياطي القانوين.

ن( الحتياطي العام 

طبقًا لأحكام النظام ال�سا�سي لل�سركة ومقرتحات جمل�ش الإدارة يتم حتويل مبالغ حمددة اإىل الحتياطي العام.

اأ�سهم خزانة �س( 

يتم تخفي�ش حقوق امللكية بتكلفة اأ�سهم ال�سركة املعاد �سرائها وامل�ساريف املتعلقة بها وتظهر كاأ�سهم م�سرتدة حتى يتم اإلغاوؤها. وفي حالة بيعها 

اأو اإعادة اإ�سدارها لحقًا يتم احت�ساب الأرباح اأو اخل�سائر �سمن حقوق امللكية.

�سرائب الدخـل ع( 

ل توجد �سرائب دخل مفرو�سة على ال�سركات في مملكة البحرين.

الأدوات املالية امل�ستقة واحلماية ف( 

ت�ستخدم املجموعة عقود تغطية معدلت الفائدة، وعقود مبادلة معدلت الفائدة، وعقود اخليارات بغر�ش حماية التدفقات النقدية امل�ستقبلية. 

ُج التغريات  يتم بداية احت�ساب جميع اأدوات امل�ستقات املالية على اأ�سا�ش القيمة العادلة من تاريخ اإبرام العقد ثم يعاد قيا�سها بالقيمة العادلة. اأما َتَدرُّ

في القيم العادلة مل�ستقات الأدوات املالية امل�سنفة واملوؤهلة فهي تعمل كتغطية ملخاطر التدفق النقدي وي�ساف كبند منف�سل في حقوق امللكية.

حتول الأرباح واخل�سائر غري املحققة واملح�سوبة �سمن حقوق امللكية اإىل بيان الدخل املوحد في الوقت الذي يتم احت�ساب الإيرادات وامل�سروفات 

التابعة للتغطية �سمن بيان الدخل وت�سنف في بند الإيرادات وامل�سروفات التابعة للتغطية. حتت�سب الأرباح واخل�سائر غري املحققة على اجلزء 

غري الفعال من �سفقات تغطية خماطر التدفق النقدي في بيان الدخل.

اأو املطلوبات من خماطر  ل تقوم املجموعة باأن�سطة املتاجرة في امل�ستقات املالية، ولكن ت�ستخدم املجموعة امل�ستقات املالية حلماية املوجودات 

تغريات اأ�سعار العمالت الأجنبية. وفي حالة عدم انطباق �سروط حما�سبة احلماية فاإن اأي ربح اأو خ�سارة على اأدوات احلماية ي�سجل في بيان 

الدخل.

�س(  انخفا�س القيمة

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات في نهاية كل عام لتحديد دلئل انخفا�ش القيمة والتي اإن وجدت يتحدد مبوجبها تقدير قيمة املوجودات. 

وحتت�سب خ�سائر انخفا�ش القيمة اإذا فاقت القيمة الدفرتية لأي اأ�سل من الأ�سول قيمتها التقديرية الناجتة عن حتديد النخفا�ش، وت�سجل هذه 

اخل�سائر في بيان الدخل.

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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تكاليف املنافع التاأمينية  ق( 

ان حقوق التقاعد واحلقوق الجتماعية الأخرى اخلا�سة باملوظفين البحرينيني يتم تغطيتها ح�سب اأنظمة الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية 

والتي يتم مبوجبها حت�سيل ا�سرتاكات �سهرية من ال�سركة والعاملني على اأ�سا�ش ن�سبة مئوية ثابتة من الرواتب. اأما فيما يخ�ش ا�سرتاك املجموعة 

الدخل عند  بيان  على  ال�سرتاكــات  وت�سجل هذه  املوظفين  - حقوق  الدويل 19  املحا�سبي  للمعيار  معينة خا�سعة  في هذه اخلطة، متثل خطة 

ا�ستحقاقها.

ي�ستحق املوظفون الأجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة املدة مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لن�سو�ش قانون العمل البحريني بالقطاع الأهلي 

اإنهاء  اأ�سا�ش مدة اخلدمة والرواتب والعالوات الأخرى. ويتم احت�ساب خم�س�ش لهذه اللتزامات واحت�سابها على افرتا�ش  ل�سنة 1976 على 

الدويل املحا�سبي  للمعيار  خا�سعة  معينة  ا�ستحقاق  خطة  ال�ستحقاقات  خم�س�ش  وميثل  العمومية.  امليزانية  بتاريخ  املوظفين  جميع   خدمات 

19 - حقوق املوظفين.

القرو�س لأجل وال�سندات  ر( 

يتم ت�سجيل القرو�ش لأجل وال�سندات ذات الفوائد ب�سورة مبدئية على اأ�سا�ش التكلفة، خم�سومًا منها م�سروفات املعامالت.

النقد وما في حكمه  �س( 

يتكون النقد وما في حكمه من النقد واأر�سدة البنوك. مت بيان النقد وما في حكمه بعد خ�سم اأر�سدة ح�سابات ال�سحب على املك�سوف في بيان 

التدفقات النقدية.

العائد لكل �سهم ت( 

اأو  تقدم املجموعة معلومات عن الربح الأ�سا�سي حلاملي الأ�سهم العادية، ويحت�سب ح�سة ال�سهم من الأرباح الأ�سا�سية بتق�سيم �سافي الربح 

اخل�سارة للفرتة العائد اإىل حملة الأ�سهم العادية لل�سركة على املعدل املوزون لعدد الأ�سهم العادية املتداولة خالل ال�سنة.

تقارير القطاعات ث( 

القطاع هو جزء مميز من املجموعة يعمل على تزويد ال�سلع اأو اخلدمات )التمركز الإقطاعي( اأو تقدمي �سلع اأو خدمات في مناخ اقت�سادي معني 

)التمركز اجلغرافي( والتي تكون معر�سة ملخاطر ومنافع غري التي تتعر�ش لها القطاعات الأخرى. ال�سورة الأ�سا�سية للتقارير املالية ح�سب 

القطاعات للمجموعة هو على اأ�سا�ش قطاعات العمل املختلفة للمجموعة.

اإدارة املخاطر املالية  .٤

املقدمة وامللخ�س اأ( 

تتعر�ش املجموعة للمخاطر نتيجة ا�ستخدام الأدوات املالية الآتية:

الئتمان • خماطر 
ال�سيولة  • خماطر 

ال�سوق  • خماطر 
الت�سغيل • خماطر 

يعر�ش هذا اجلزء املخاطر التي تتعر�ش لها املجموعة امل�سار اإليها اأعاله، اإ�سافة اإىل الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات التي تتخذها املجموعة 

لقيا�ش واإدارة املخاطر.

اإطار اإدارة املخاطر

و�سعت �سيا�سات اإدارة املخاطر باملجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجه املجموعة، وذلك لو�سع ال�سوابط والأطر العامة املنا�سبة لل�سيطرة 

عليها والتقيد بالأنظمة املقررة. اإن �سيا�سات واأنظمة اإدارة املخاطر تتم مراجعتها ب�سكل دوري بحيث تتما�سى مع ما يطراأ من تغيريات في اأو�ساع 

ال�سوق وال�سلع واخلدمات املعرو�سة.

وتتوىل جلنة التدقيق باملجموعة الإ�سراف على عملية متابعة اللتزام ب�سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر ومراجعة كفاية اإطار اإدارة املخاطر. 

وتقوم دائرة التدقيق الداخلي مب�ساعدة جلنة التدقيق التابعة ملجل�ش الإدارة في القيام بوظائفها املوكلة اإليها. 

خماطر الئتمان ب( 

تتمثل خماطر الئتمان في عدم التزام اأحد اأطراف الأدوات املالية من الوفاء بالتزاماته، الأمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف الآخر خ�سائر 

مالية. فاملجموعة معر�سة ملخاطر الئتمان ب�سكل اأ�سا�سي على القرو�ش.

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007



�سـركـة البحــريــن للت�سـهــيـالت التــجاريــة �ش.م.ب  الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧ 3٤

اإدارة املخاطر املالية )يتبع(  .٤

خماطر الئتمان )يتبع( ب. 

اإدارة خماطر الئتمان

اإطار اإدارة خماطر الئتمان للمجموعة يت�سمن الآتي:

• و�سع هيكل لل�سالحيات وحدود للم�سادقة على وجتديد الت�سهيالت الئتمانية؛
• مراجعة وتقييم تعر�سات خماطر الئتمان وفقا لهيكل ال�سالحيات واحلدود قبل اأن تتم امل�سادقة على الت�سهيالت املعطاة للزبائن. اإن جتديد 

ومراجعة الت�سهيالت خا�سعة لإجراءات املراجعة ذاتها؛

اأن�سطة الإقرا�ش؛ • تنويع 
• مراجعة مدى اللتزام امل�ستمر بحدود التعر�ش للمخاطر املتعلقة بالأطراف ومراجعة احلدود وفقا ل�سرتاتيجية اإدارة املخاطر وتقلبات ال�سوق.

متنح كافة القرو�ش لالأفراد وال�سركات على امل�ستوى املحلي. وتدار خماطر الئتمان على هذه القرو�ش بفاعلية وتراقب ب�سرامة وفقًا ل�سيا�سات 

املعلومات  لكل  �ساملة  واإجراء مراجعة  الت�سهيالت  اإقرار  قبل  لكل مقرت�ش  الئتمانية  تقييم اجلدارة  ويتم  بعناية.  ائتمانية حمددة  واإجراءات 

والتي تت�سمن تقرير مركز الئتمان. كما اأن املجموعة ملزمة من قبل م�سرف البحرين املركزي بخ�سو�ش �سقف املقرت�ش الواحد. توجد هناك 

اأي�سًا اإجراءات ملراجعة الئتمان لتحديد تعر�سات املخاطر في مرحلة مبكرة، والتي تتطلب مراقبة ومراجعة اأكرث تف�سياًل. كذلك توجد هناك 

اإجراءات )مبا في ذلك اللجوء اإىل الإجراءات القانونية( ملراقبة خماطر ائتمان القرو�ش.

التعر�ش اإىل خماطر الئتمان

املجموعة غري معر�سة لأي تركيز جوهري ملخاطر الئتمان الناجتة عن التعر�سات للمخاطر من قبل مدين واحد اأو مدينني يحملون املوا�سفات 

نف�سها كقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم والتي ميكن اأن تتاأثر بالتغيري في القت�ساد اأو العوامل الأخرى. 

تقوم دائرة التدقيق الداخلي ودائرة اللتزام باإجراء تدقيق دوري للوحدات التجارية وعمليات املجموعة الئتمانية.

املعلقة  والفائدة  العادلة  املبالغ  ناق�سًا  املالية  للموجودات  الإجمالية  الدفرتية  القيمة  اإىل  بالرجوع  الئتمان  تعر�سها ملخاطر  وتقي�ش املجموعة 

املوؤجلة  الإيــرادات  منها  الدفرتية مطروحًا  القيمة  القرو�ش هي  ائتمان  للتعر�ش ملخاطر  الأق�سى  واإن احلد  اإن وجدت.  النخفا�ش،  وخ�سائر 

وخم�س�ش النخفا�ش.

٢٠٠٧2006  قـــرو�ش

108.027 1٢٩.٩٥٥القيمة الدفرتية 

معر�س للهبوط في القيمة ب�سورة فردية

 3.949 3.٧٤٧اإجمايل املبلغ

)256()٢٧٠(فوائد معلقة

)2.055()1.٨٤٥(خم�س�ش حمدد النخفا�ش في القيمة

 1.638 1.٦3٢القيمة الدفرتية

متاأخر وغري معر�س للهبوط في القيمة

 3.069 3.٠٨1متاأخر لقل من 90 يوم

)494()٥3٠(خم�س�ش اإجمايل لالنخفا�ش في القيمة

 2.575 ٢.٥٥1القيمة الدفرتية

غري متاأخر وغري معر�س للهبوط في القيمة

 104.173 1٢٦.٦٦٥اإجمايل املبلغ

)359()٨٩3( خم�س�ش اإجمايل لالنخفا�ش في القيمة

 103.814 1٢٥.٧٧٢القيمة الدفرتية

 108.027 1٢٩.٩٥٥القيمة الدفرتية

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

 لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007 

باآلف الدنانري البحرينية



3٥�سـركـة البحــريــن للت�سـهــيـالت التــجاريــة �ش.م.ب  الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧

اإدارة املخاطر املالية )يتبع(  .٤

خماطر الئتمان )يتبع( ب. 

قرو�ش منخف�سة القيمة

لل�سروط  الفوائد وفقًا  و  القرو�ش  باأنها غري قادرة على حت�سيل كل  التي حتددها املجموعة  املالية  املوجودات  القيمة هي  املنخف�سة  القرو�ش 

التعاقدية للعقود. 

خم�س�ش النخفا�ش في القيمة

تقوم املجموعة بعمل خم�س�ش خل�سائر النخفا�ش في القيمة والذي ميثل تقدير اخل�سائر املتكبدة ملحفظة القرو�ش املمنوحة. اجلزء الرئي�سي 

من هذا املخ�س�ش حمدد خل�سائر معينة ومتعلق لتعر�سات كبرية ب�سورة فردية و خم�س�ش خ�سائر كلي اأن�سئ ملجموعة من املوجودات حتمل 

اخل�سائ�ش نف�سها بخ�سو�ش اخل�سائر املتكبدة والتي مل يتم حتديدها وخا�سعة للتقيم الفردي لالنخفا�ش في القيمة.

�سيا�سة ال�سطب

تقوم املجموعة ب�سطب القرو�ش املمنوحة )واأية خم�س�سات خ�سائر لالنخفا�ش في القيمة( عندما تكون غري قابلة للتح�سيل. 

ال�سمان

توجد لدى املجموعة �سمانات في مقابل القرو�ش وفي �سكل ح�س�ش في العقارات مع الحتفاظ بوثائق امللكية وامللكية امل�سرتكة لل�سيارات، اإ�سافة 

اىل ال�سيكات املوؤجلة وال�سمانات ال�سخ�سية.

تقدر الإدارة القيمة العادلة لل�سمانات والتعزيزات الأخرى املوجودة في مقابل القرو�ش املنخف�سة في القيمة ب�سكل فردي كاٍف وبحد معقول 

لتغطية قيمة القر�ش في تاريخ امليزانية العمومية. كما تراقب املجموعة متركز خماطر الئتمان ح�سب نوع املنتج.

متركز خماطر الئتمان

متنح كافة القرو�ش ملقرت�سني مقيمني في مملكة البحرين، ومتركز خماطر الئتمان للقرو�ش في تاريخ اإعداد امليزانية العمومية عبارة عن 

100% قرو�ش �سخ�سية، منها 95% ملواطنني بحرينيني.

خماطر الت�سوية 

من املمكن اأن تتعر�ش اأن�سطة ال�سركة للخطر عند ت�سوية ال�سفقات واملعامالت. حيث اأن خطر الت�سوية هو عبارة عن خطر اخل�سارة ناجت عن 

تخلف الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته لت�سليم املال وال�سندات اأو موجودات اأخرى كما مت التفاق عليه.

خماطر الئتمان املتعلقة بامل�ستقات

ال�سوقية  بالقيمة  التعاقدية حمددة  التزاماته  الأطراف عن  اأحد  تخلف  احتمال  تنتج عن  املالية  الأدوات  املتعلقة مب�ستقات  الئتمان  خماطر 

ال�ستبدال”(  اأي�سًا )“قيمة  الإيجابية  ال�سوقية  القيمة  وت�سمى  الأخرى.  املوجودات  �سمن  واملوجودة  املجموعة  �سالح  في  لالأدوات  الإيجابية 

حيث اأنها تقدر بالتكلفة لتبديل ال�سفقات مبعدل ال�سوق احلايل في حالة عجز الطرف الآخر. علمًا باأن العقود امل�ستقة للمجموعة اأبرمت مع 

موؤ�س�سات مالية اأخرى.

خماطر الئتمان املتعلقة بالذمم املدينة

خماطر الئتمان املتعلقة بالذمم املدينة تنتج عن اإمكانية تخلف اأحد الأطراف عن دفع م�ستحقاتها. وقد و�سعت املجموعة هيكاًل لل�سالحيات 

وحدودًا للم�سادقة على الت�سهيالت الئتمانية وجتديدها.

خماطر ال�سيولة ج( 

اأجلها. خماطر  املالية عند حلول  التزاماتها  ل�سداد  الالزمة  الأموال  املجموعة في احل�سول على  ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة  اإن خماطر 

ال�سيولة قد تنتج ب�سبب معوقات ال�سوق اأو انخفا�ش ت�سنيف الئتمان والتي قد توؤدي اإىل نفاذ م�سادر متويلية حمددة ب�سورة مبا�سرة.

اإدارة خماطر ال�سيولة

تهدف طريقة املجموعة في اإدارة ال�سيولة اإىل التاأكد من توافر م�سادر التمويل و مراقبة ال�سيولة عن قرب للتاأكد من كفاية التمويل.

التعر�سات اإىل خماطر ال�سيولة

ح�سب  املوجودات  جمموع  عن  عبارة  هو  و  ال�سيولة.  خطر  لقيا�ش  املجموعة  قبل  من  امل�ستخدمة  املقايي�ش  اأحد  هو  ال�سائلة  املوجودات  �سافي 

ال�ستحقاق مقابل جمموع املطلوبات ح�سب ال�ستحقاق.

تفا�سيل �سافي املوجودات ال�سائلة ملخ�ش في اجلدول اأدناه ح�سب ال�ستحقاق ا�ستنادًا اإىل ترتيبات ال�سداد التعاقدية. اإن ال�ستحقاقات التعاقدية 

للموجودات واملطلوبات مت حتديدها على اأ�سا�ش الفرتة املتبقية في تاريخ امليزانية العمومية اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي. تفا�سيل ال�ستحقاق 

يتم مراقبتها من قبل الإدارة للتاأكد من وجود ال�سيولة الكافية.

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007



�سـركـة البحــريــن للت�سـهــيـالت التــجاريــة �ش.م.ب  الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧ 3٦

اإدارة املخاطر املالية )يتبع(  .٤

خماطر ال�سيولة )يتبع( ج( 

تفا�سيل ال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات املالية كما في 31 دي�سمرب 2007 هي كالتايل:

املجموعاأكرث من ٥ �سنوات�سنة اإىل ٥ �سنواتخالل �سنة  في 31 دي�سمرب

٢٠٠٧2006٢٠٠٧2006٢٠٠٧2006٢٠٠٧2006

 املوجودات

 1.484 ٢.3٧٩ - - - - 1.484 ٢.3٧٩نقد واأر�سدة لدى البنوك

108.027 4.6631٢٩.٩٥٥ 59.988٤.٤٤1 ٤٧.٧٩143.376٧٧.٧٢3قرو�ش 

4.756 ٥.٥٨٠ - - - -٥.٥٨٠4.756ذمم جتارية مدينة واأخرى

 ٥٥.٧٥٠  49.616  ٧٧.٧٢3  59.988  ٤.٤٤1  4.663 13٧.٩1٤ 114.267

املطلوبات

3.619 3.33٠--- - 3.619 3.33٠�سحب على املك�سوف

15.596 ٢٥.1٨٨--- -15.596 ٢٥.1٨٨ ذمم جتارية دائنة واأخرى

 69.131 ٨٤.٩٢٧--٦.3٥146.465 ٧٨.٥٧٦22.666قرو�ش لأجل

 1٩.٨٩٠19.857--19.857 1٩.٨٩٠-�سندات دين

1٠٧.٠٩٤  41.881  ٢٦.٢٤1 66.322  -  - 133.33٥ 108.203

الفوائد امل�ستحقة ح�سب ال�ستحقاقات التعاقدية للقرو�ش طويلة الأجل هي 1.428 دينار بحريني تقريبًا م�ستحقة خالل �سنة. تفا�سيل ال�ستحقاق 

ا�ستحقاقها بالعتماد على  ال�سركة جتديد قرو�ش لأجل عند  تاأخذ في العتبار ممار�سة  والتي ل  التعاقدية  الت�سديدات  اإىل ترتيبات  م�ستندة 

ال�سيولة املتوفرة. كان لدى ال�سركة في 31 دي�سمرب 2007 ت�سهيل قر�ش م�سرتك بقيمة 75 مليون دولر اأمريكي )28.28 مليون دينار بحريني( 

ي�ستحق خالل خم�ش �سنوات ومت �سحبه في يناير 2008.

خماطر ال�سوق د( 

خماطر ال�سوق هي خطر التغري في اإيراد اأو قيمة الأدوات املالية للمجموعة اأو الثنني معًا نتيجة للتغري في اأ�سعار ال�سوق كمعدل الفائدة.

اإدارة خماطر ال�سوق

تتم مراقبة خماطر ال�سوق ب�سورة دقيقة من قبل ق�سم اإدارة املخاطر وترفع تقارير اإىل جلنة الأ�سول واخل�سوم )األكو( وجمل�ش الإدارة.

خماطر معدل الفائدة

املوجودات  ناجتة من  الفائدة  ملعدل  املجموعة  تعر�سات  الفائدة.  لتغري معدل  نتيجة  املجموعة  اإيــرادات  تاأثر  الفائدة هو خطر  خماطر معدل 

واملطلوبات املعر�سة للفائدة مثل اأر�سدة لدى البنوك والقرو�ش و�سحوبات على املك�سوف وال�سندات والقرو�ش لأجل.

يلخ�ش اجلدول التايل اأدناه توزيع الأدوات املالية على جمموعات معدل الفائدة:

املجموعبدون فوائدمعدل عائممعدل ثابت في 31 دي�سمرب

٢٠٠٧2006٢٠٠٧2006٢٠٠٧2006٢٠٠٧2006

املوجودات

 1.484 ٢.3٧٩ 1.484 ٢.3٧٩- - نقد واأر�سدة لدى البنوك

 108.027 1341٢٩.٩٥٥ 1٥٢-- 1٢٩.٨٠3107.893قرو�ش

 4.756 ٥.٥٨٠ 4.756 ٥.٥٨٠-- - ذمم جتارية مدينة واأخرى

1٢٩.٨٠3107.893--٨.1116.37413٧.٩1٤ 114.267

املطلوبات

 3.619 3.33٠ - - 3.619 3.33٠-�سحب على املك�سوف

15.596 ٢٥.1٨٨ 15.596 ٢٥.1٨٨ ----ذمم جتارية دائنة واأخرى

 ٨٤.٩٢٧69.131 - - 69.131 ٨٤.٩٢٧--قرو�ش لأجل

 1٩.٨٩٠19.857 - -19.857 1٩.٨٩٠--�سندات دين

-1٠٨.1٤٧92.607 ٢٥.1٨٨ 15.596 133.33٥108.203

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

 لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007 

باآلف الدنانري البحرينية



3٧�سـركـة البحــريــن للت�سـهــيـالت التــجاريــة �ش.م.ب  الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧

اإدارة املخاطر املالية )يتبع(  .٤

خماطر ال�سوق )يتبع( د( 

مع  التفاقية  ل�سروط  وفقًا  بحقها،  ال�سركة حتتفظ  اأن  )اإل  ثابت  فائدة  معدل  اأقــ�ساط حتمل  ت�سدد مبوجب  التي  املجموعة  قرو�ش  اإن معظم 

العمالء، في تعديل معدل الفائدة مبوجب اإخطار ي�سلم للعميل قبل �سهر واحد( في حني اأن قرو�ش البنوك ق�سرية الأجل وال�سندات امل�سدرة 

حتمل معدلت فائدة عائمة. لإدارة هذه املخاطر قامت ال�سركة بالدخول في عقود مبادلة اأ�سعار الفائدة وحتدد �سقف القرتا�ش لتجنب تقلبات 

اأ�سعار الفائدة. بلغت خماطر معدل الفائدة املتعلقة بقرو�ش الأجل والتي مت تغطيتها كما في 31 دي�سمرب 2007 مبلغًا وقدره 220 مليون دولر 

اأمريكي )82.94 مليون دينار بحريني( )2006: 30 مليون دولر اأمريكي؛ 11.31 مليون دينار بحريني(. املجموعة ل تدخل في الأدوات املالية 

امل�ستقة اإل لأغرا�ش احلماية القت�سادية.

اجلزء غري املغطى من القرو�ش ذو معدل فائدة عائم لها ح�سا�سية اإىل تغريات معدل الفائدة. اإن التغري في معدل الفائدة العائم لالأداة املالية 

بواقع 100 نقطة �سوف يزيد / )بنق�ش( �سافي الأرباح بواقع 220 دينار بحريني كما في 31 دي�سمرب 2007.

خماطر �سعر العملة

خماطر العملة هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تغري معدل �سعر ال�سرف، وتن�ساأ ب�سبب اأدوات مالية مقيمة بالعمالت الأجنبية.

تتعر�ش املجموعة ملخاطر �سرف العملة على م�سرتياتها وقرو�سها بالني الياباين. ت�ستخدم املجموعة خيارات اأ�سعار ال�سرف لتغطية خماطر 

�سعر ال�سرف على مطلوباتها ق�سرية الأجل امل�سجلة بالني الياباين. القيمة الإ�سمية للخيار كما في 31 دي�سمرب 2007 مبلغ 673 دينار بحريني 

)2006 : 2.390 دينار بحريني(.

خماطر الت�سغيل هـ( 

خماطر الت�سغيل هي خماطر اخل�سائر املبا�سرة وغري املبا�سرة الناجمة عن العديد من الأ�سباب املتعلقة بعمليات ال�سركة، واأفرادها والتكنولوجيا 

ال�سركات.  �سلوك  في  بها  املعرتف  واملعايري  القانونية  املتطلبات  الناجتة عن  تلك  مثل  وال�سيولة  وال�سوق  الئتمان  العوامل اخلارجية غري  ومن 

خماطر الت�سغيل تنتج عن كل عمليات املجموعة وتواجه من قبل كل ال�سركات التجارية. هدف املجموعة هو اإدارة خماطر ال�ستغيل ملوازنة جتنب 

اخل�سائر املالية والتلفيات و�سمعة املجموعة مع فعالية التكلفة وجتنب �سيا�سات الرقابة التي حتد من الإيداع.

املجموعة اأن�ساأت اإطار من الأنظمة وال�سيا�سات لتحديد وتقييم و�سبط واإدارة املخاطر. ق�سم اإدارة املخاطر للمجموعة يوظف اأنظمة و�سيا�سات 

داخلية وا�سحة للتقليل من احتمال اأي خ�سائر ت�سغيلية. اخلطر يتم احلد منه عن طريق التاأمني عندما يكون منا�سبًا.

اإدارة راأ�س املــــال و( 

اإن �سيا�سة املجموعة تتمثل في املحافظة على قاعدة راأ�ش مال قوية من اأجل املحافظة على ثقة امل�ستثمرين والدائنني وال�سوق وتكون مالئمة للتطور 

امل�ستقبلي لعمليات املجموعة. مت اللتزام مبتطلبات م�سرف البحرين املركزي اخلا�سة مبالئمة راأ�ش املال على مدار ال�سنة. ويحدد ترخي�ش 

ال�سركة والحتياطي  راأ�ش مال  البحرين املركزي معدلت القرتا�ش مبقدار 5 مرات من  املمنوح من قبل م�سرف  التقليدية  املالية  ال�سركات 

)حقوق امل�ساهمني(، وهو كما يف 31 دي�سمرب 2007 مبعدل  )2007: 3.4 - 2006: 3.0(

ا�ستخدام التقديرات والجتهادات  .٥

يتطلب اإعداد البيانات املالية ح�سب املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اأن ت�سع الإدارة بع�ش التقديرات، التوقعات والفر�سيات مما يوؤثر على 

عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وعلى املبالغ املبينة في البيانات املالية.

امل�سادر الأ�سا�سية لتقديرات املخاطر غري القطعية: 

انخفا�ش قيمة القرو�ش اأ. 

طريقة تقييم اخل�سائر م�سروحة في اإي�ساح 3 )ج(. تقيم املجموعة القرو�ش ب�سكل م�ستمر وجتري مراجعة �ساملة ب�سورة �سهرية لتقييم 

مدى احلاجة اإىل عمل خم�س�ش للخ�سائر وت�سجيله في بيان الدخل. ولتحديد مقدار خ�سائر النخفا�ش في القيمة يتطلب اجتهادات كبرية 

من قبل الإدارة لتقدير مبالغ وتواقيت التدفقات امل�ستقبلية. ولعمل هذه التقديرات تقوم الإدارة باتخاذ قرارات حول الو�سع املايل للطرف 

الآخر وطرق الدفع والقيمة القابلة للتحقيق لل�سمانات املتوفرة. اإن هذه التقديرات مبنية على افرتا�سات لعدة عوامل وتتطلب اأحكام واأنها 

غري حمددة النتائج واأن النتائج الفعلية قد تختلف بامل�ستقبل عن تلك اخل�سائر التي مت ت�سجيلها.

خ�سائر النخفا�ش اجلمعي للقرو�ش ب. 

بالإ�سافة اإىل خم�س�ش انخفا�ش القيمة والذي يتم اإن�ساوؤه مقابل املوجودات املنخف�سة تقوم املجموعة بعمل خم�س�ش عام لالنخفا�ش 

ولتحديد  القيمة.  منخف�سة  اأنها  على  حتديها  يتم  والتي  القت�سادية  اخل�سائ�ش  نف�ش  في  تت�سابه  التي  القرو�ش  ملحافظ  القيمة  في 

احلاجة اإىل خم�س�ش عام تو�سع الإدارة في عني العتبار التمركز وفجوة الئتمان وحجم املحفظة والعوامل القت�سادية. ولتقدير حجم 

الو�سع القت�سادي  بناًء على  لتعريف املخاطر امل�ساحبة و�سعها في منوذج وحتديد املدخالت  يتم عمل افرتا�سات  املخ�س�ش املطلوب 

احلايل وامل�ستقبلي.

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007
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ا�ستخدام التقديرات والجتهادات )يتبع(  .٥

اللتزامات الطارئة الناجتة عن الدعاءات القانونية ج. 

نظرًا لطبيعة عملها، فاإن املجموعة قد تدخل في منازعات ق�سائية من خالل اأعمالها العتيادية. يتم عمل خم�س�ش ملقابلة اللتزامات 

الطارئة من الدعاءات القانونية بناًء على احتمالية تدفق املوارد القت�سادية للخارج ومدى �سحة هذه التقديرات. اإن هذه لأمور خا�سعة 

للعديد من العوامل غري املحددة واأن نتائج كل مو�سوع ل ميكن التنبوء به ب�سورة �سحيحة. 

القيمة العادلة لالأدوات املالية  .٦

مت اإعـداد البيانات املالية املوحدة وفقًا لقاعدة التكلفة التاريخية ما عدا الأدوات املالية امل�ستقة والتي ت�سجل بالقيمة العادلة. اإن القيمة العادلة 

متثل املبلغ الذي ميكن مبادلة اأي اأ�سل اأو �سداد اأي التزام به بني طرفين راغبني وملمني بتفا�سيل املعاملة على اأ�س�ش جتارية.

للت�سفية، حاجة  اأو  نية  هناك  يكون  اأن  دون  قائمة  التجارية  املن�ساأة  ا�ستمرارية  فر�سية  اأن  الت�سليم  هو  العادلة  بالقيم  الت�سجيل  اأ�سا�ش   اإن 

اأو التخفي�ش اجلوهري في الن�ساط الت�سغيلي.

اإن القرو�ش التي يتم �سدادها على الأق�ساط والتي ت�سكل في معظمها قرو�ش ذات فائدة ثابتة، هي �سمن املدى العادي ملعدلت ال�سوق ال�سائدة 

بتاريخ امليزانية العمومية وبالتايل فاإن قيمها العادلة تعترب م�ساوية تقريبًا للقيم الدفرتية. تقدر القيمة العادلة لعقود الأدوات املالية امل�ستقة 

وغري املتداولة بالقيمة التي تدفعها املجموعة اأو ت�ستلمها لو اأنها قررت اخلروج من هذه العقود في تاريخ امليزانية العمومية مع الأخذ في العتبار 

اأو�ساع ال�سوق احلالية والقدرة الئتمانية للطرف املقابل. القيم العادلة جلميع الأدوات املالية الأخرى ت�ساوي تقريبًا قيمها الدفرتية وذلك اأما 

لكونها ق�سرية الأجل اأو ذات معدل فائدة متغري.

قرو�س ممنوحة   .٧

٢٠٠٧2006

1٢٩.٩٥٥108.027في 31 دي�سمرب

ترتاوح اأ�سعار الفائدة الفعلية للقرو�ش بني 9.25% - 11.9% �سنويًا )2006: 9.75%- 11.9 �سنويًا(.

خم�س�س انخفا�س القيمة 

 2.953 ٢.٩٠٨في 1 يناير

 729 1.٢٠٤�سافي املحمل على بيان الدخل

 )774()٨٤٤(قرو�ش ممنوحة مت �سطبها

3.٢٦٨2.908في 31 دي�سمرب

٨. القرو�س املتعرثة 

٢٠٠٧2006

3.٢1٩3.786في 31 دي�سمرب

م�سرف  تعليمات  وح�سب  اأكرث.  اأو  يومًا   90 لفرتة  بها  املتعلقة  الفوائد  اأو  امل�ستحقة  مبالغها  دفع  يتاأخر  التي  القرو�ش  تلك  هي  املتعرثة  القرو�ش 

البحرين املركزي ل يتم احت�ساب الفوائد على القرو�ش املتعرثة اإل بعد ا�ستالم هذه الفوائد. ولي�ش لهذه ال�سيا�سة اأي تاأثري جوهري على �سافي ربح 

املجموعة.

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

 لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007 

باآلف الدنانري البحرينية
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ب�ساعة  .٩

٢٠٠٧2006

ال�سيارات وقطع الغيار 

 15.501 ٢1.1٢3ال�سيارات بعد خ�سم املخ�س�ش

 2.058 1.٨٨٧قطع الغيار بعد خ�سم املخ�س�ش

٢3.٠1٠17.559

779-اأرا�سي خم�س�سة لإعادة البيع )اإي�ساح 14(

٢3.٠1٠18.338في 31 دي�سمرب

عقارات ومعدات  .1٠

الأرا�سي

واملباين

الأثاث

واملعدات

ال�سياراتوالرتكيبات

املجموع

٢٠٠٧

املجموع

2006

التكلفة

13.767 9.8992.1923.1021٥.1٩3في1 يناير

 2.871 7594461.8293.٠3٤ال�سافات

)1.602()1.٦٨٧()1.363()324(-ال�ستبعادات 

10.6582.3143.5681٦.٥٤٠15.036في 31 دي�سمرب 

ال�ستهالكات

 3.443 2.0501.423931٤.٤٠٤في1 يناير 

1.333 3503538731.٥٧٦ا�ستهالك ال�سنة

)529()٩3٠()607()323(ال�ستبعادات 

2.4001.4531.197٥.٠٥٠4.247في 31 دي�سمرب 

�سافي القيمة الدفرتية

٨.٢٥٨٨٦1٢.3٧111.٤٩٠في 31 دي�سمرب ٢٠٠٧

7.8497692.17110.789في 31 دي�سمرب ٢٠٠٦

    

دينار   1.189  :2006( بحريني  دينار   1.667 كانت   2007 دي�سمرب   31 في  اخلدمة  في  مازالت  ولكن  بالكامل  امل�ستهلكة  الثابتة  الأ�سول  تكلفة 

بحريني(.

القرو�س لأجل  .11

٢٠٠٧2006

 22.666 ٧٨.٥٧٦قرو�ش ت�ستحق خالل �سنة واحدة

 46.465  ٦.3٥1قرو�ش ت�ستحق بعد �سنة واحدة

٨٤.٩٢٧69.131

ترتبط القرو�ش لأجل مبعدلت فائدة عائمة وخا�سعة للتغيري ب�سورة ربع �سنوية اأو ن�سف �سنوية. كان املعدل الفعلي على القرو�ش لأجل مت�سمنًا تاأثري 

عقود مبادلة اأ�سعار الفائدة 5.20% �سنويًا )اإي�ساح رقم 4( )2006 : 5.89% �سنويًا(.

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

 لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007 

باآلف الدنانري البحرينية
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�سندات دين  .1٢

٢٠٠٧2006

20.000 ٢٠.٠٠٠القيمة الإ�سمية

 )143( )11٠(ناق�سًا : م�ساريف اإ�سدار غري مطفاأة

1٩.٨٩٠ 19.857

اأ�سدرت ال�سركة بتاريخ 15 يونيو 2005 عدد 100.000 �سندًا بقيمة اإ�سمية قدرها 100 دينار بحريني لل�سند الواحد.

ان ال�سروط الرئي�سية لهذه ال�سندات هي كما يلي:

خم�ش �سنواتاملــدة:

0.85% اأعلى من �سعر الفائدة املح�سوبة على الودائع بالدينار البحريني ملدة �ستة �سهور بني البنوك )BIBOR( وبحد معدل الفائدة:

اأدنى 2.5% في ال�سنة. تدفع الفائدة في نهاية كل �ستة �سهور من تاريخ الإ�سدار.

بدون �سماناتال�سمانات:

15 يونيو 2010تاريخ ال�ستحقاق:

كما اأ�سدرت ال�سركة بتاريخ 19 يونيو 2006 عدد 100.000 �سندًا بقيمة ا�سمية قدرها 100 دينار بحريني لل�سند الواحد.

اإن ال�سروط الرئي�سية لهذه ال�سندات هي كما يلي:

خم�ش �سنواتاملــدة:

0.95% اأعلى من �سعر الفائدة املح�سوبة على الودائع بالدينار البحريني ملدة �ستة �سهور بني البنوك )BIBOR( وبحد معدل الفائدة:

اأدنى3 % في ال�سنة. تدفع الفائدة في نهاية كل �ستة �سهور من تاريخ الإ�سدار.

بدون �سماناتال�سمانات:

19 يونيو 2011تاريخ ال�ستحقاق:

راأ�س املــــال  .13

٢٠٠٧2006

راأ�ش املال امل�سرح به

 500.000.000 )2006: 500.000.000( �سهم بقيمة ا�سمية 100 فل�ش لل�سهم 

٥٠.٠٠٠50.000

اأ�سهم م�سدرة ومدفوعة بالكامل

11.٠٠٠10.000في 1 يناير: 110.000.000 )2006: 100.000.000( �سهم بقيمة ا�سمية 100 فل�ش لل�سهم 

1.000-اأ�سهم منحة خالل ال�سنة ل �سيء )2006 : 10.000.000 لل�سهم(

11.٠٠٠11.000في 31 دي�سمرب : 110.000.000)2006: 110.000.000( �سهم بقيمة ا�سمية  100 فل�ش لل�سهم 

 171 1٧1اأ�سهم خزانة 1.268.300 �سهم )2006: 1.268.300 �سهم( 

معلومات اإ�سافية عن توزيع الأ�سهم

الـــ�سادرة ـــم  الأ�سه مــن  اأكــرث  اأو   %5 بن�سبة  حــ�سة  فيها  يتملكون  والــتــي  اململوكة  ـــم  الأ�سه وعــدد  الرئي�سيني  املــ�ساهــمــني  وجــنــ�سيــات  ـــاء  اأ�سم  اأ( 

واملدفوعة بالكامل:

ن�سبة امللكية%عدد الأ�سهماجلن�سية 

20.25%22.275.000البحرينبنك البحرين والكويت

14.40%15.837.175البحرينالهيئة العامة ل�سندوق التقاعد

11.85%13.033.620البحرينالهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

10.48%11.531.194البحرينبنك البحرين الوطني

تدرج جميع اأ�سهم ال�سركة حتت فئة واحدة، وجميع امل�ساهمني مت�ساوين في حقوق الت�سويت. ب( 

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

 لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007 

باآلف الدنانري البحرينية
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راأ�س املــــال )يتبع(  .13

معلومات اإ�سافية عن توزيع الأ�سهم

جدول توزيع الأ�سهم ح�سب عدد امل�ساهمني ون�سبة متلكهم كما يلي: ج( 

عدد امل�ساهمنيعدد الأ�سهم   الفئــــة*

% من جمموع

عدد الأ�سهم

ال�سادرة

  

26.24%1.265 28.869.789 اأقل من %1

16.78%18.453.2228** 1% اإىل اأقل من %5**

-- - 5% اإىل اأقل من %10

36.73%3 40.401.989 10% اإىل اأقل من %20

20.25%1 22.275.000 20% اإىل اأقل من %50

100.00%1.277 110.000.000املجموع

* تبني كن�سبة من الأ�سهم ال�سادرة واملدفوعة بالكامل من قبل امل�ساهمني 

** تت�سمن 1.268.300 اأ�سهم خزانة

اإجمايل ربح الن�ساط العقاري  .1٤

اإجمايل ربح الن�ساط العقاري ميثل ربح بيع اأر�ش م�سجلة كب�ساعة.

اإيرادات متويل / )م�سروفات( اخرى  .1٥

٢٠٠٧2006

)349()٢٤٦(م�ساريف مالية اخرى 

٢٥٤153اأرباح حتويالت اجنبية

1111اإيرادات فوائد

1٩)185(

توزيع املوجودات واملطلوبات  .1٦

ترتكز جميع موجودات ومطلوبات املجموعة داخل البحرين. كما ل ترتكز موجودات ومطلوبات ال�سركة وال�سركات التابعة لها في قطاع اقت�سادي 

معني.

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

 لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007 

باآلف الدنانري البحرينية



�سـركـة البحــريــن للت�سـهــيـالت التــجاريــة �ش.م.ب  الـتقــريـر الـ�سـنوي ٢٠٠٧ ٤٢

نتائج الأق�سام  .1٧

املجموعالتاأمنيالعقاراتال�سيارات متويل الأفرادفي 31 دي�سمرب 

٢٠٠٧2006٢٠٠٧200620072006٢٠٠٧2006٢٠٠٧2006

٧.٩٠٧6.527٦.٧٩٢4.7291.٠٦٢59٧1٢5391٦.٤٧311.854اإيراد الت�سغيل

)5.768()٧.٢٩٦()129()1٥٥()178()1٧٧()2.890()3.٤٩٧()2.571()3.٤٦٧(م�سروفات الت�سغيل

٥٥٧410٩.1٧٧6.086)119(٤.٤٤٠3.9563.٢٩٥1.839٨٨٥�سافي اأرباح ال�سنة

الأ�سول )املطلوبات(

1٤٢46٢.٠٩٠1.394٥131٤٢31٢.3٧٩1.484نقد واأر�سدة في البنوك

1٢٩.٩٥٥108.027------1٢٩.٩٥٥108.027قرو�ش ممنوحة

٥.٥٨٠4.756----٥.٥٨٠4.756-- ذمم جتارية مدينة واأخرى

--1.٦٨٥5991.٧٩٥4.123٧٢1.525)6.247()3.٥٥٢(اأر�سدة ال�سركات التابعة

٢3.٠1٠18.338--779-٢3.٠1٠17.559--ب�ساعة

1.416---1.416-----ا�ستثمارات عقارية

11.٤٩٠10.789----1.٤٤٨1.4281٠.٠٤٢9.361عقارات ومعدات

٢٨69------٢٨69اأ�سول اأخرى

)3.619()3.33٠(----)3.263()٢.٦٨٠()356()٦٥٠(�سحب على املك�سوف

)15.596()٢٥.1٨٨(----)10.735()1٧.٢٦٦()4.861()٧.٩٢٢( ذمم جتارية دائنة واأخرى

)69.131()٨٤.٩٢٧(----)7.618()٧.1٨٩()61.513()٧٧.٧3٨(قرو�ش لأجل

)19.857()1٩.٨٩٠(------)19.857()1٩.٨٩٠(�سندات دين

)36.676()3٩.1٠٧()1.556()٢1٤()6.331()1.٨٠٠()12.053()1٥.٢٧٢()16.736()٢1.٨٢1(حقوق امللكية

3.٠3٤2.871----13٠1.075٢.٩٠٤1.796م�سروفات راأ�سمالية

1.٥٧٦1.333----٩٥921.٤٨11.241ا�ستهالكات

املعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة والزميلة  .1٨

املعامالت التجارية مع الأطراف اأو املوردين اخلا�سعني ل�سيطرة اأحد اأع�ساء جمل�ش اإدارة ال�سركة تتم وفقا لل�سروط التجارية املعتادة. تعترب ال�سركة 

 �سركة زميلة لبنك البحرين والكويت الذي ميلك 20.25 % من راأ�ش املال. املبالغ امل�ستحقة لبنك البحرين والكويت كما في 31 دي�سمرب 2007 

هي 11.640 دينار بحريني )2006: 4.194 دينار بحريني( قرو�ش لأجل و 652 دينار بحريني )2006 : 356 دينار بحريني( ح�سابات �سحب على 

املك�سوف. الفوائد املدفوعة لبنك البحرين والكويت خالل ال�سنة بوا�سطة املجموعة بلغت 184 دينار بحريني )2006 : 256 دينار بحريني(.

املبالغ امل�ستحقة لبنك البحرين الوطني كما في 31 دي�سمرب 2007 هي 5.584 دينار بحريني )2006 : 5.048 دينار بحريني( قرو�ش لأجل 

و46 دينار بحريني )2006: 24 دينار بحريني( ح�سابات �سحب على املك�سوف. الفوائد املدفوعة لبنك البحرين الوطني خالل ال�سنة بوا�سطة 

املجموعة بلغت 210 دينار بحريني )2006: 348 دينار بحريني(.

املعامالت مع اأع�ساء الإدارة العليا  

يتاألف طاقم الإدارة  اأعمال املجموعة.  العليا هم الأ�سخا�ش الذين لهم ال�سالحيات وامل�سئوليات للتخطيط والتوجيه ومراقبة  اأع�ساء الإدارة 

العليا من اأع�ساء جمل�ش الإدارة، والرئي�ش التنفيذي، ورئي�ش ال�سئون املالية، واملدراء العامون. وقد بلغت مكافاآتهم ق�سرية الأجل مبلغ 829 دينار 

بحريني )2006: 672 دينار بحريني(، كما بلغت خم�س�سات نهاية اخلدمة 69 دينار بحريني )2006: 64 دينار بحريني(. املكافاآت ق�سرية 

الأجل تت�سمن 180 دينار بحريني )2006 : 180 دينار بحريني( لأتعاب الأع�ساء والتي مت املوافقة عليها من قبل امل�ساهمني و66 دينار بحريني 

)2006 : 65 دينار بحريني( لأتعاب ح�سور اأع�ساء جمل�ش الإدارة. تت�سمن القرو�ش مبلغ 52 دينار بحريني )2006: 47 دينار بحريني( م�ستحق 

على اأع�ساء جمل�ش الإدارة. 

تكاليف املنافع التاأمينية  .1٩

بلغت م�ساهمات املجموعة في ال�سرتاكات اخلا�سة باملوظفين البحرينيني �سنة 2007 مبلغ 378 دينار بحريني )2006: 230 دينار بحريني(.

بلغ خم�س�ش تكاليف املنافع التاأمينية املتعلقة باملوظفين الأجانب في 31 دي�سمرب 2007 مبلغ 613 دينار بحريني )2006: 477 دينار بحريني( 

وكان عدد موظفي املجمـوعة 587 موظفًا في 31 دي�سمرب 2007 )2006 : 511 موظفًا(.

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

 لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007 

باآلف الدنانري البحرينية
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العائد على ال�سهم  .٢٠

مت احت�ساب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم اإىل �سافي ربح ال�سنة املتاح للم�ساهمني على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم امل�سدرة خالل ال�سنة بعد 

ا�ستبعاد املتو�سط املوزون لأ�سهم اخلزانة كما يلي:

٢٠٠٧2006

٩.1٧٧6.086�سافي الربح املتاح للم�ساهمني

الأ�سهم العتيادية املتداولة اخلا�سة بامل�ساهمني العاديني

1٠٨.٧31.٧٠٠98.847.000)مطروح منها اأ�سهم اخلزانة( في 1 يناير

9.884.700-تاأثري اأ�سهم املنحة ال�سادرة خالل ال�سنة 2006

1٠٨.٧31.٧٠٠108.731.700عدد الأ�سهم في 31 دي�سمرب

56 فل�ش٨٤ فل�سالعائد على ال�سهم الواحد

مل يتم عر�ش العائد املخف�ش على ال�سهم وذلك لعدم اإ�سدار ال�سركة اأية اأدوات مالية قابلة للتحويل لأ�سهم عادية وتوؤدي اإىل تخفي�ش العائد 

على ال�سهم.

اللتزامات واملطلوبات الطارئة  .٢1

امل�ستخدمة كانت 5.092 دينار )2006: 2.771 دينار  واملبالغ غري  العمل العتيادي  اعتمادات م�ستندية مفتوحة خالل  يوجد لدى املجموعة 

بحريني( خا�سة بال�سركة الوطنية لل�سيارات. 

معايري وتفا�سري اإعداد التقارير املالية الدولية التي مل تطبق حتى الآن   .٢٢

من اعتبارًا  تطبق  �سوف  والتي  لها،  التابعة  والتف�سريات  الدولية  املالية  التقارير  لإعــداد  معدلة   / جديدة  معايري  اإ�سدار  ال�سنة  خالل   مت 

يناير 2008:

معيار املحا�سبة الدويل )1( - عر�ش البيانات املالية )�ساري املفعول لل�سنة املالية من اأو بعد 1 يناير 2009(.  -

معيار املحا�سبة الدويل )23( - تكاليف القرتا�ش )�ساري املفعول لل�سنة املالية من اأو بعد 1 يناير 2009(.  -

املعيار الدويل لإعداد التقارير )8( - اأن�سطة القطاعات )�ساري املفعول لل�سنة املالية من اأو بعد 1 يناير 2009(.  -

تف�سري جلنة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )11(- املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية )2( - املجموعة ومعامالت اأ�سهم اخلزانة   -

)�ساري املفعول لل�سنة املالية من اأو بعد 1 مار�ش 2008(.

لي�ش من املتوقع عند تطبيق هذه املعايري والتف�سريات اأن يكون هناك تاأثري جوهري على امليزانية العمومية املوحدة وبيان الدخل املوحد.

التخ�سي�سات املقرتحة  .٢3

اجلمعية اجتماع  في  امل�ساهمني  ملوافقة  التخ�سي�سات  هذة  تخ�سع   .2007 لعام  التالية  التخ�سي�سات  الإدارة  جمل�ش  اعــ�ساء   اقــرتح 

ال�سنوي: العمومية 

٢٠٠٧2006

٤.3٤٩4.349اأرباح مقرتح توزيعها على امل�ساهمني

-1.1٠٠اأ�سهم منحة )بواقع �سهم لكل 10 اأ�سهم(

٢٢٠180مكافاآت اأع�ساء جمل�ش الإدارة

٢٨٠280التربعات

٢.٥٠٠500الحتياطي العام

500-الحتياطي القانوين

٨.٤٤٩5.809

اأرقام املقارنة  .٢٤

مت اإعادة ت�سنيف بع�ش اأرقام املقارنة لإعطاء مقارنة عادلة مع عر�ش ال�سنة احلالية. اإعادة الت�سنيف مل توؤثر على الأرباح، اأو �سافي املوجودات، 

اأو جمموع حقوق امل�ساهمني املعلنة �سابقًا.

اي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

 لل�سنة املالية املنتهية في 31 دي�سمرب 2007 

باآلف الدنانري البحرينية


