
�ســركـة البحــرين للت�ســهيالت التجــاريـة �ش.م.ب

البيانات املـاليـة املرحليــة املوحدة يف 30 �سبتمرب 2009

اإيان ليڤاك عبدالكرمي اأحمد بوجريي  عبدالرحمن يو�سف فخرو   

الرئي�س التنفيذي نائب رئي�س جمل�س الإدارة   رئي�س جمل�س الإدارة    

متت مراجعة البيانات املالية اأعاله من قبل مراجعي احل�سابات كى. بي. ام. جي. 

بيـــان الدخـــل ال�ســــامــل املـوحــــد املخـتـ�ســــر  للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف  30 �سبتمرب  2009 

بيان الو�سع املايل املوحد املخت�سر    كما يف  30 �سبتمرب 2009 

30 �سبتمرب 2009باآلف الدنانري البحرينية
)مراجعة(

31 دي�سمرب 2008 
)مدققة(

املوجودات

 2621,144النقد وما يف حكمه
 148,586149,769قرو�س ممنوحة

5,1415,041ذمم جتارية مدينة واأخرى 
 16,57629,833خمزون

 13,473       13,471عقارات ومعدات

375436موجودات اأخرى
184,411199,696جمموع املوجودات

املطلوبات

 4,6332,971�سحب على املك�سوف
 15,30730,411ذمم جتارية دائنة واأخرى

 76,77081,800قرو�س لأجل
 19,95719,928�سندات

116,667135,110جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

  16,33516,335راأ�س املال
)464((504)اأ�سهم خزانة

51,91348,715احتياطيات اأخرى واأرباح م�ستبقاة
 67,74464,586جمموع حقوق امل�ساهمني

 184,411199,696جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

بيان التدفقات النقدية املوحد للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف  30 �سبتمرب  2009بيان الدخل املوحد املخت�سر  للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف  30 �سبتمرب  2009 

30 �سبتمربباآلف الدنانري البحرينية
2009

)مراجعة(

30 �سبتمرب
2008

)مراجعة(

ن�شاط العمليات

امل�ستلم عن �سداد قرو�س وفوائد وعمولت

    ومبيعات املركبات
115,507135,280

النقد املن�سرف على العمليات

)77,553((48,841)قرو�س ممنوحة للعمالء
)56,982((45,822)مدفوعات مقدمة للموردين

)6,414((7,577)مدفوعات مل�سروفات ت�سغيلية
)4,654((4,800)فوائد مدفوعة

)10,323(8,467التدفقات النقدية من ن�شاط العمليات

 اأن�سطة غري ت�سغيلية

-1,008مطالبة تاأمني ب�شبب توقف الن�شاط التجاري

-1,008التدفقات النقدية من الأن�سطة غري الت�سغيلية

اأن�سطة ال�ستثمار

)1,742((1,242)مدفوعات راأ�سمالية مل�سرتيات عقارات ومعدات
)1,742((1,242)التدفقات النقدية من ن�شاط اال�شتثمار

اأن�سطة التمويل

16,179(4,683)حم�سالت من قرو�س اآجلة، �سايف
)4,349((5,651)اأرباح مدفوعة

-(40)�سندات خزينة م�سرتاة
)220((220)مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة

)172((183)تربعات مدفوعة
11,438(10,777)التدفقات النقدية من ن�شاط التمويل

)627((2,544)جمموع التدفق النقدي خالل الفرتة
)951((1,827)النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

)1,578((4,371)النقد وما يف حكمه يف 30 �سبتمرب
يتمثل النقد وما يف حكمه يف:

262827   النقد واأر�سدة لدى البنوك
)2,405((4,633)   �سحب على املك�سوف

(4,371))1,578(

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد  للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف  30 �سبتمرب  2009 

باآلف الدنانري البحرينية

احتياطي قانوني�سندات خزينةراأ�س المال

احتياطي 

اإعادة تقييم

التدفق النقدي

احتياطي

اأرباح م�ستبقاةاحتياطي عامالتبرعات

المجموع

2009
)مراجعة(

المجموع

2008
)مراجعة(

39,107 64,586  15,260 10,000 818 )8,155( 30,792 )464( 16,335كما يف 1 يناير 2009
7,9929,2528,205--1,260---اإجمايل الربح ال�سامل للفرتة

)220((220))220(------مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة لعام 2008
)4,349((5,651))5,651(------اأرباح مدفوعة لعام 2008

)172((183)--)183(----تربعات مدفوعة
-(40)-----)40(-�سندات خزينة

--)280(-280----تربعات معلنة )2008(
--)1,250(---1,250--حمول لالحتياطي القانوين )2008(

--)1,250(1,250-----حمول لالحتياطي العام )2008(
42,571 67,744  14,601  11,250  915 )6,895(  32,042 )504(  16,335كما يف 30 �سبتمرب

معلومات الأعمال ح�سب قطاع الت�سغيل:

�سايف الربحاملبيعات

2009200820092008

13,45712,5045,4934,641القرو�س الإ�ستهالكية
49,40766,3671,9623,310ال�سيارات

554713404563التاأمني
184584133532العقارات

63,60280,1687,9929,046

للثالثة اأ�سهرللت�سعة اأ�سهر

)يوليو - �سبتمرب()يناير - �سبتمرب(

باآلف الدنانري البحرينية
2009

)مراجعة(

2008
)مراجعة(

2009
)مراجعة(

2008
)مراجعة(

7,9929,0462,9122,641ربح الفرتة

دخل �سامل اآخر

تغريات القيمة العادلة لتحوط 

   التدفقات النقدية
1,260)841((392))686(

9,2528,2052,5201,955اجمايل الدخل ال�سامل للفرتة 

للثالثة اأ�سهرللت�سعة اأ�سهر

)يوليو - �سبتمرب()يناير - �سبتمرب(

2009باآلف الدنانري البحرينية
)مراجعة(

2008
)مراجعة(

2009
)مراجعة(

2008
)مراجعة(

4,336      4,581      12,504     13,457     فوائد مكت�سبة

)1,606((1,643))4,654(     (4,800)     فوائد مدفوعة

7,8502,9382,730     8,657     �سافـي الفوائد المكت�سبة

22,173    16,325    66,367     49,407     مبيعات المركبات

)19,530((14,379))57,998((42,917)تكلفة المبيعات

6,4908,3691,9462,643اإجمالي ربح مبيعات المركبات

554713178239عمولة تاأمين مكت�سبة

184584817اإجمالي الربح من بيع الأرا�سي
15,88517,5165,0705,629مجموع اإيرادات الت�سغيل

)2,161((2,577))6,980((7,631)نفقات ت�سغيلية وعمومية
)558((463))892((1,191)مخ�س�س ا�سمحالل، �سافي ال�ستردادات

)233((193))750((892)تكاليف تمويل المركبات
)36(         1521,075         1,821        ايرادات اأخرى

7,9929,0462,9122,641ربح الفترة

العائد على ال�شهم الأ�شا�شي واملخفف لكل

    �سهم بقيمة  100 فل�س 

  

49.572.818.021.3


