
�ســركة البــحــرين للت�ســـهيالت التجــارية �ش.م.ب.
البيـــانـات املـــاليـة املرحلية املـــوحدة املخت�سرة للثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ش 2014

بيان الربح اأو اخل�سارة املّوحد املخت�سر
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف  31 مار�س 2014

باآالف الدنانري البحرينية

31 مار�ش 312013 مار�ش 2014

)مراجعة()مراجعة(

4,7894,195فوائد مكت�شبة

)1,158()1,319(فوائد مدفوعة

3,4703,037�سايف الفوائد املكت�سبة

16,12915,010مبيعات املركبات

)12,407()13,496(تكلفة املبيعات

2,6332,603اإجمايل ربح مبيعات املركبات

1,0811,048عمولة تاأمني مكت�شبة 

132-اأرباح من بيع خمزون االأرا�شي

131107دخل االيجار

7,3156,927جمموع االيرادات الت�سغيلية

)3,417()3,942(م�شروفات ت�شغيلية

خم�ش�س انخفا�س قيمة القرو�س

)361()408( والذمم املدينة، �شايف اال�شرتدادات

100116اإيرادات اأخرى، �شايف

3,0653,265ربح الفرتة

20 فل�س19 فل�شالعائد االأ�سا�سي واملخف�ش على ال�سهم بقيمة 100 فل�ش

بيان الدخل ال�سامل املّوحد املخت�سر
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف  31 مار�س 2014

باآالف الدنانري البحرينية

31 مار�ش 2013 31 مار�ش 2014

)مراجــــــعــــــة( )مراجــــــعــــــة(
3,265 3,065 ربح الفرتة

الدخل ال�سامل االآخر:

بنود ميكن اعادة ت�شنيفها الحقًا يف بيان الربح اأو اخل�شارة:

266 165 �شايف التغريات يف احتياطي حتوط التدفقات النقدية

3,531 3,230 اإجمايل الدخل ال�سامل  للفرتة

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املخت�سر
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف  31 مار�س 2014

باآالف الدنانري البحرينية

جمموع

حقوق امللكية

اإحتياطي حتوطاإحتياطي قانويناأ�شهم خزينةراأ�س املال2014 )مراجعة(

التدفقات النقدية

اأرباح م�شتبقاةاإحتياطي عاماإحتياطي تربعات

93517,25026,66292,825)1,300(33,542)599(16,335كما يف 1 يناير 2014 
تخ�سي�سات 2013 )مبوافقة امل�ساهمني(

-)280(-280----- تربعات موافق عليها

)6,446()6,446(------- اأرباح اأ�شهم مدفوعة للم�شاهمني

-)1,500(1,500------ املحول لالحتياطي العام

1,21518,75018,43686,379)1,300(33,542)599(16,335الر�سيد بعد تخ�سي�سات 2013

الدخل ال�سامل للفرتة:
3,0653,065------ربح الفرتة

الدخل ال�شامل االآخر:

- �شايف التغريات يف اإحتياطي

165---165--- حتوط التدفقات النقدية 

3,0653,230--165---اإجمايل  الدخل ال�سامل للفرتة

)3(--)3(----تربعات مدفوعة

1,21218,75021,50189,606)1,135(33,542)599(16,335كما يف  31 مار�ش 2014

اعتمدت البيانات املالية املرحلية املوحدة املخت�شرة من قبل جمل�س االدارة يف 29 ابريل 2014 ووقعها نيابة عن املجل�س كل من:

د.عادل حبيل عبدالكرمي اأحمد بوجريي  عبدالرحمن يو�سف فخرو  
الرئي�س التنفيذي نائب رئي�س جمل�س االإدارة  رئي�س جمل�س االإدارة  

ال�شركة حا�شلة على ترخي�س م�شرف البحرين املركزي للعمل كموؤ�ش�شة مالية خا�شعة با�شرافه.

معلومات االأعمال ح�سب قطاع الت�سغيل
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف  31 مار�س 2014

�سايف الربح املبيعات باآالف الدنانري البحرينية

الثالثة اأ�شهر املنتهية فـي الثالثة اأ�شهر املنتهية فـي

31 مار�ش 
2013

31 مار�ش 
2014

31 مار�ش 
2013

31 مار�ش 
2014

)مراجــــــعــــــة( )مراجــــــعــــــة( )مراجــــــعــــــة( )مراجــــــعــــــــة(

2,134 2,271 5,050 5,633 متويل االأفراد

833 568 15,010 16,129 املركبات

152 209 223 237 التاأمني

146 17 624 131 العقارات

3,265 3,065 20,907 22,130 املجموع

مّت مراجعة البيانات املالية املوحدة املخت�شرة اأعاله من قبل ال�شادة كي بي ام جي الذين اأبدوا راأي 

غري متحفظ حولها يف 29 ابريل 2014.

بيان املركز املايل املوحد املخت�سر
كما يف  31 مار�س 2014

باآالف الدنانري البحرينية

31 دي�سمرب 2013 31 مار�ش 2014
)مدققة( )مراجعة(

املوجودات
2,288 6,387 النقد و اأر�شدة لدى البنوك 

174,295 178,809 قرو�س و�شلفيات مقدمة للعمالء

4,859 5,107 ذمم جتارية مدينة

25,259 24,463 خمزون

3,473 3,432 عقارات ا�شتثمارية

17,607 17,454 عقارات ومعدات

900 1,401 موجودات اأخرى

228,681 237,053 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

49 41 �شحب على املك�شوف

20,340 20,620 ذمم جتارية دائنة واأخرى 

95,678 107,020 قرو�س الأجل

19,789 19,766 �شندات �شادرة

135,856 147,447 جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
16,335 16,335 راأ�س املال

)599( )599( اأ�شهم اخلزينة

33,542 33,542 االحتياطي القانوين

16,885 18,827 احتياطيات اأخرى

26,662 21,501 االأرباح امل�شتبقاة

92,825 89,606 جمموع حقوق امللكية
228,681 237,053 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بيان التدفقات املالية املوحد املخت�سر
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف  31 مار�س 2014

باآالف الدنانري البحرينية

31 مار�ش 2013 31 مار�ش 2014
)مراجعة( )مراجعة(

اأن�سطة العمليات
21,979 26,677 قرو�س م�شددة وفوائد م�شتلمة

14,530 16,153 امل�شتلم من بيع املركبات

118 181 عمولة تاأمني م�شتلمة 

518 - املح�شل من بيع خمزون االأرا�شي

96 115 عمولة ايجار م�شتلمة 

)25,913( )25,955( قرو�س ممنوحة للعمالء

)16,520( )15,719( مدفوعات مقدمة للموردين

)3,179( )4,382( مدفوعات مل�شروفات ت�شغيلية

)1,043( )2,013( مدفوعات م�شرتيات خمزون االأرا�شي

)207( )28( التغري يف النقد املقيد

)275( )297( مكافاأة جمل�س االإدارة

)881( )1,341( فوائد مدفوعة

)10,777( )6,609( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة العمليات
اأن�سطة اال�ستثمار

)578( )629( م�شروفات راأ�شمالية ل�شراء عقارات ومعدات

)1,438( - �شراء عقارات ا�شتثمارية

350 343 عائدات من بيع ممتلكات ومعدات

 )1,666( )286( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة اال�ستثمار
اأن�سطة التمويل

59,932 16,679 قرو�س بنكية الأجل

)46,256( )5,400( �شداد القرو�س البنكية

)162( )123( اأرباح اأ�شهم مدفوعة

)40( )3( تربعات مدفوعة

13,474 11,153 �سايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�سطة التمويل
1,031 4,258 �سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

818 1,809 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

1,849 6,067 النقد وما يف حكمه يف 31 مار�ش
يتكون النقد وما يف حكمه من:

2,473 6,387 النقد و اأر�شدة لدى البنوك

ناق�شًا:  

)107( )279( النقد املقيد

)517( )41( �شحوبات على املك�شوف

1,849 6,067


