
بيـــان الدخــل ال�صــامل املـــّوحد املخــت�صر

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2015

بيــان الربح اأو اخل�صارة املــّوحد املخت�صر 

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2015

بيان املركز املايل املوحد املخت�صر                       

كما يف 30 يونيو 2015

بيان التدفقات النقدية املوحد املخت�صر

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف  30 يونيو 2015

31 دي�سمرب2014

)مدققة(

30 يونيو 2014

)مراجعة)

4,995  5,838  9,784  11,435 فوائد	مكت�سبة	

(1,439( 	)1,529( 	)2,759( 	)3,051( فوائد	مدفوعة	

3,556  4,309  7,025  8,384 �صايف الفوائد املكت�صبة 

16,880  17,676  33,009  37,393 مبيعات	املركبات	

(14,228( 	)14,897( 	)27,724( 	)31,867( تكلفة	املبيعات	

2,652  2,779  5,285  5,526 اجمايل ربح مبيعات املركبات 

1,388  1,719  2,469  3,233 ر�سوم	وعموالت	مكت�سبة	

1,020  515  1,020  1,088 اأرباح	من	بيع	خمزون	االأرا�سي	

155  153  287  327 دخل	االإيجار	

8,771  9,475  16,086  18,558 جمموع الإيرادات الت�صغيلية 

(4,227( 	)4,616( 	)8,169( 	)8,996( م�سروفات	ت�سغيلية	

خم�س�ض	انخفا�ض	قيمة	القرو�ض

املمنوحة	والذمم	املدينة،

(540( 	)658( 	)948( 	)1,282( �سايف	اال�سرتدادات	

152  184  252  248 �سايف	االإيرادات	االأخرى	

4,156  4,385  7,221  8,528 ربح الفرتة 

 العائد الأ�صا�صي واملخف�ض 

26	فل�ض 27 فل�ض  45	فل�ض	 53 فل�ض  على ال�صهم بقيمة 100 فل�ض 

اأن�صطة العمليات

53,658  65,958 قرو�ض	م�سددة	وفوائد	م�ستلمة	

32,907  35,927 امل�ستلم	من	بيع	املركبات	

430  424 عموالت	تاأمني	م�ستلمة	

2,648  3,616 امل�ستلم	من	بيع	خمزون	االأرا�سي	

258  307 ايجارات	م�ستلمة	

(56,678( 	)69,490( قرو�ض	و�سلفيات	ممنوحة	

(31,593( 	)31,428( مدفوعات	للموردين	

(7,788( 	)7,672( مدفوعات	امل�سروفات	الت�سغيلية	

(2,029( 	- مدفوعات	م�سرتيات	خمزون	االأرا�سي	

(297( 	)325( مكافاأة	جمل�ض	االإدارة	املدفوعة	

(2,755( 	)2,947( فوائد	مدفوعة	

(11,239( 	)5,630( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة العمليات 

اأن�صطة ال�صتثمار

(1,399( 	)3,187( م�سروفات	راأ�سمالية	ل�سراء	عقارات	ومعدات	

(2,600( 	- �سراء	عقارات	ا�ستثمارية	

 568  390 مبالغ	م�ستلمة	من	بيع	عقارات	ومعدات	

(3,431( 	)2,797( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة ال�صتثمار 

اأن�صطة التمويل

20,337  14,412 �سايف	قرو�ض	الأجل	م�ستلمة	

(6,515( 	)7,183( اأرباح	اأ�سهم	مدفوعة	

(214( 	)275( تربعات	مدفوعة	

13,608  6,954 �صايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�صطة التمويل 

(1,062( 	)1,473( �صايف )النق�ض( يف النقد وما يف حكمه	

1,809  1,226 النقد	وما	يف	حكمه	يف	1 يناير 

747  )247( النقد وما يف حكمه يف 30 يونيو 

يتكون	النقد	وما	يف	حكمه	من	:

1,666  1,432 النقد	واأر�سدة	لدى	البنوك	

ناق�سا:

(412( 	)506( النقد	املقيد	

(507( 	)1,173( �سحوبات	على	املك�سوف	

747  )247(  

باآالف	الدنانري	البحرينيةباآالف	الدنانري	البحرينيةباآالف	الدنانري	البحرينية

4,703  5,703  11,769  14,083 متويل	االأفراد	

1,092  1,317  33,009  37,393 املركبات 

410  515  484  585 التاأمني	

1,016  993  2,900  3,944 العقارات	

7,221  8,528  48,162  56,005 املجموع 

الربح

ال�ستة	اأ�سهر	املنتهية	فى

االإيرادات

ال�ستة	اأ�سهر	املنتهية	فى

باآالف	الدنانري	البحرينية

                       اي�صاحات حول املعلومات املالية املوحدة  املخت�صرة

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30  يونيو 2015

30 يونيو 2015

)مراجعة(

30 يونيو 2015

)مراجعة(

30 يونيو 2015

)مراجعة(

30 يونيو 2015

)مراجعة(

30 يونيو 2014

)مراجعة(

30 يونيو 2014

)مراجعة(

الثالثة	اأ�سهر	املنتهية	فىال�ستة	اأ�سهر	املنتهية	فى

 2015	مراجعة

باآالف	الدنانري	البحرينية

كما يف 1 يناير 2015  

تخ�صي�صات ل�صنة 2014 )مبوافقة امل�صاهمني(:

-	تربعات	معلنة	

-	اأرباح	اأ�سهم	مدفوعة	للم�ساهمني

-	املحول	لالحتياطي	العام

الر�صيد بعد تخ�صي�صات 2014

الدخل ال�صامل للفرتة:

ربح	الفرتة

الدخل	ال�سامل	االآخر:

-	مكا�سب	القيمة	العادلة	على	احتياطي	

حتوط	التدفقات	النقدية

 جمموع الدخل ال�صامل للفرتة 

تربعات	مدفوعة	

كما يف 30 يونيو 2015

اإحتياطي	

حتوط	

التدفقات	

النقدية

 )553(

-

-

-

)553(

-

35

35

-

)518(

اإحتياطي	

التربعات

 898

300

-

-

1,198

-

-

-

(275(

923

راأ�ض

املال

 16,335

-

-

-

16,335

-

-

-

-

16,335

اأ�سهم

خزاتة

 )599(

-

-

-

)599(

-

 

-

-

-

)599(

اإحتياطي	

قانوين

 33,542

-

-

-

33,542

-

-

-

-

33,542

اإحتياطي	

عام

 18,750

-

-

1,500

20,250

-

-

-

-

20,250

ارباح

م�ستبقاة

  32,944

(300(

(7,255(

(1,500(

23,889

8,528

-

8,528

-

32,417

جمموع

حقوق

امللكية

 101,317

-

(7,255(

-

94,062

8,528

35

8,563

(275(

102,350

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املخت�صر

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2015

املوجودات

2,312  1,432 النقد	واأر�سدة	لدى	البنوك	

198,500  214,837 قرو�ض	و�سلفيات	مقدمة	للعمالء	

6,518  8,362 ذمم	جتارية	مدينة	

30,391  24,290 املخزون	

5,362  5,237 عقارات	ا�ستثمارية	

17,979  19,710 عقارات	ومعدات	

1,070  1,737 موجودات	اأخرى	

262,132  275,605 جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات 

757  1,173 �سحوبات	على	املك�سوف	

18,575  15,903 ذمم	جتارية	دائنة	واأخرى	

101,782  116,443 قرو�ض	بنكية	الأجل	

39,701  39,736 �سندات	�سادرة	

160,815  173,255 جمموع املطلوبات 

حقوق امللكية

16,335  16,335 راأ�ض	املال	

(599( 	)599( اأ�سهم	خزينة	

33,542  33,542 االحتياطي	القانوين	

19,095  20,655 االحتياطيات	االأخرى	

32,944  32,417 االأرباح	امل�ستبقاة	

101,317  102,350 جمموع حقوق امللكية 

262,132  275,605 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 

�صـــركة البـــحرين للت�صــــهيالت التجــارية �ض.م.ب.

البيــــانات املـــاليــة املرحلية املـــوحدة املخت�صرة لل�صتة اأ�صهر املنتهـــــية يف 30 يونيو 2015

اعتمدت	البيانات	املالية	املرحلية	املوحدة	املخت�سرة	من	قبل	جمل�ض	االدارة	يف		28	يوليو	2015	ووقعها	نيابة	عن	املجل�ض	كل	من:

ال�سركة	حا�سلة	على	ترخي�ض	م�سرف	البحرين	املركزي	للعمل	كموؤ�س�سة	مالية	خا�سعة	با�سرافه.	

مّت	مراجعة	البيانات	املالية	املوحدة	واملخت�سرة	اأعاله	من	قبل	ال�سادة	كي	بي	ام	جي	الذين	اأبدوا

راأي	غري	متحفظ	حولها	يف	28	يوليو	2015.  

عبدالرحمن يو�صف فخرو

رئي�ض	جمل�ض	االإدارة

خالد حممد مطر

ع�سو	جمل�ض	االإدارة

د. عادل حبيل

الرئي�ض	التنفيذي

ربح الفرتة

الدخل ال�صامل الآخر:

البنود التي ميكن اإعادة ت�صنيفها لحقا للربح اأو اخل�صارة:

ربح	القيمة	العادلة	على	احتياطي	حتوط	التدفقات	النقدية

اإجمايل الدخل ال�صامل للفرتة

4,385

204

4,589

4,156

93

4,249

8,528

35

 8,563

7,221

258

 7,479

الثالثة	اأ�سهر	املنتهية	فىال�ستة	اأ�سهر	املنتهية	فىباآالف	الدنانري	البحرينية

30 يونيو 2015

)مراجعة(

30 يونيو 2015

)مراجعة(

30 يونيو 2014

)مراجعة(

30 يونيو 2014

)مراجعة(

30 يونيو

2015

)مراجعة(

30 يونيو

2015 

)مراجعة(

30 يونيو

2014

)مراجعة(

30 يونيو

2014

)مراجعة(

االإحتياطيات	واالأرباح	امل�ستبقاةراأ�ض	املال


