
كما يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ 

للتسعة أشهر املنتهية يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ 
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بيان التدفقات املالية املوحد املختصر للتسعة أشهر املنتهية يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ 

بآالف الدنانير البحرينية

النقد وما يف حكمه يف ١ يناير

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

صايف الزيادة / (النقص) يف النقد وما يف حكمه

النقد املقيد
ناقصا:

النقد وأرصدة لدى البنوك
يتكون النقد وما يف حكمه من:

سحوبات على املكشوف

بيان التغيرات يف حقوق امللكية املوحد املختصر للتسعة أشهر املنتهية يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ 

تبرعات مدفوعة
مجموع الدخل الشامل للفترة

- صايف التغيرات يف احتياطي حتوط التدفقات النقدية
الدخل الشامل اآلخر

كما يف ٣٠ سبتمبر  ٢٠١٩

ربح الفترة
الدخل الشامل للفترة

الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٨

- تبرعات معلنة 
- أرباح أسهم مدفوعة للمساهمني

- أسهم منحة 
- احملول لالحتياطي القانوني

-احملول لالحتياطي العام

تخصيصات ٢٠١٨ (مبوافقة املساهمني):
٣٣,٥٤٢١,٣٦٦٧٣٢٢٤,٧٥٠٦٩,٨٠٢١٤٥,٩٢٨(٥٩٩)١٦,٣٣٥كما يف ١ يناير ٢٠١٩

----(٣٠٠)-٣٠٠-
------(٧,٢٥١)(٧,٢٥١)

(٤,٠٨٤)-----٤,٠٨٤-

٣٥,٠٤٢١,٣٦٦١,٠٣٢٢٦,٢٥٠٥٥,١٦٧١٣٨,٦٧٧(٥٩٩)٢٠,٤١٩

------١٥,٤٦٤١٥,٤٦٤

---(٣,٤٥٦)---(٣,٤٥٦)
---(٣,٤٥٦)--١٥,٤٦٤١٢,٠٠٨
----(٣٠٨)--(٣٠٨)

٧٢٤٢٦,٢٥٠٧٠,٦٣١١٥٠,٣٧٧(٢,٠٩٠)٣٥,٠٤٢(٥٩٩)٢٠,٤١٩

اعتمدت املعلومات املالية املرحلية املوحدة املختصرة من قبل مجلس اإلدارة يف  ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ ووقعها نيابة عن املجلس كل من:

معلومات األعمال حسب قطاع التشغيل

للتسعة أشهر املنتهية يفللتسعة أشهر املنتهية يف

متت مراجعة البيانات املالية املوحدة املختصرة أعاله من قبل
السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها يف

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩.

٧٧,٤٢٧٨٣,٢٩٨١٥,٤٦٤١٦,٠٨٧

بيان املركز املالي املوحد املختصر

صايف التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التشغيلية

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثمار

النقد وما يف حكمه يف ٣٠ سبتمبر

الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين املركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة باشرافه.

االحتياطيات األخرى
االحتياطيات واألرباح املستبقاة

أسهم خزينةرأس املال
احتياطي

قانوني
احتياطي حتوط

التدفقات النقدية
احتياطي
التبرعات

احتياطي
عام

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق امللكية

رأس املال

أنشطة العمليات
قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصاالت ائتمانية أخرى

املستلم من بيع املركبات
عموالت تأمني مستلمة

املستلم من بيع مخزون األراضي
ايجارات مستلمة

قروض وسلفيات ممنوحة للعمالء
مدفوعات ملوردي املركبات

مدفوعات املصروفات التشغيلية
مدفوعات على عقارات محتفظ بها كاملخزون

مكافأة مجلس اإلدارة املدفوعة
فوائد مدفوعة

٢٤٤,٥٤٨
٣٧,٦١٢
١,٠٩٠
٢,٦٥٥

٦٢٢
(٢٢٤,٨٥٤)
(٣٦,١٢٣)
(١٤,١٤١)

(٥٩٣)
(٥٣٥)

٢٣٣,٣٢٨
٤١,٤١٣
١,١٦١
٣,٦٩٥

٥٠٣
(٢١٦,٥٧٩)
(٣٧,٥٤٥)
(١٥,٣٤٧)

-
(٤٦٤)

أنشطة االستثمار
مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات

االضافة الى العقارات االستثمارية
مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
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قروض ألجل مستلمة
قروض ألجل مدفوعة
أرباح أسهم مدفوعة

(٧٠)(٣٠٨)تبرعات مدفوعة
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حقوق امللكية
رأس املال

أسهم خزينة
االحتياطي القانوني

االحتياطيات األخرى
األرباح املستبقاة

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

سحوبات على املكشوف
ذمم جتارية دائنة وأخرى

قروض بنكية ألجل
سندات صادرة

املوجودات
النقد وأرصدة لدى البنوك

قروض وسلفيات مقدمة للعمالء
ذمم جتارية مدينة 

املخزون
عقارات استثمارية

عقارات ومعدات
موجودات أخرى

مجموع املوجودات

مجموع املطلوبات

مجموع حقوق امللكية

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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شــركـة البـــحرين للتســـهيالت التجـــارية ش.م.ب
املعلومات املالية املرحلية املوحدة املختصرة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ 

عبد الرحمن يوسف فخرو
الرئيس التنفيذينائب الرئيسرئيس مجلس اإلدارة 

للتسعة أشهر املنتهية يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
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بيان الربح أو اخلسارة املوحد املختصر

رسوم وعموالت مكتسبة
أرباح بيع مخزون األراضي

دخل اإليجار والتثمني

مصروفات تشغيلية
 مخصص انخفاض قيمة القروض

املمنوحة والذمم املدينة
صايف االستردادات

 صايف اإليرادات األخرى

،

عائدات املركبات
تكلفة عوائد املركبات

اجمالي ربح عائدات املركبات

للثالثة أشهر املنتهيةللتسعة أشهر املنتهية
٣٠ سبتمبر
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(خسارة) / ربح القيمة العادلة على 
احتياطي حتوط التدفقات

النقدية

للتسعة أشهر املنتهية يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
بيان الدخل الشامل املوحد املختصر


