
بيـــان الدخــل ال�صــامل املـــّوحد املخــت�صر

للت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014

بيــان الربح اأو اخل�صارة املــّوحد املخت�صر 

للت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014

بيان املركز املايل املوحد املخت�صر                       

كما يف 30 �سبتمرب 2014

بيان التدفقات النقدية املوحد املخت�صر

للت�صعة اأ�صهر املنتهية يف  30 �سبتمرب 2014

31 دي�سمرب2013

)مدققة(

30 �سبتمرب 2013

)مراجعة)

4،647  5،306  13،234  15،090 فوائد	مكت�سبة	

(1،311( 	)1،530( 	)3،755( 	)4،289( فوائد	مدفوعة	

3،336  3،776  9،479  10،801 �صايف الفوائد املكت�صبة 

18،337  18،908  50،370  51،917 مبيعات	املركبات	

(15،730( 	)16،082( 	)42،516( 	)43،806( تكلفة	املبيعات	

2،607  2،826  7،854  8،111 اإجمايل ربح مبيعات املركبات 

1،127  1،454  3،215  3،923 عمولة	تاأمني	مكت�سبة	

44  451  244  1،471 اأرباح	من	بيع	خمزون	الأرا�سي	

111  158  340  445 دخل	اليجار	

7،225  8،665  21،132  24،751 جمموع االيرادات الت�صغيلة 

(3،596( 	)4،251( 	)10،629( 	)12،433( م�سروفات	ت�سغيلية	

خم�س�ض	انخفا�ض	قيمة	القرو�ض	

(483( 	)719( 	)1،219( 	)1،653( والذمم	املدينة،	�سايف	ال�سرتدادات		

81  318  317  569 اإيرادات	اأخرى	،�سايف	

3،227  4،013  9،601  11،234 ربح الفرتة 

العائد االأ�صا�صي واملخف�ض

20	فل�ض 25 فل�ض  60	فل�ض	 70 فل�ض  على ال�صهم بقيمة 100 فل�ض 

اأن�صطة العمليات

72،115  83،952 قرو�ض	م�سددة	وفوائد	م�ستلمة	

49،560  50،359 امل�ستلم	من	بيع	املركبات		

436  630 عمولة	تاأمني	م�ستلمة	

1،045  3،756 املح�سل	من	بيع	خمزون	الأرا�سي	

339  440 عمولة	ايجار	م�ستلمة		

(78،860( 	)88،558( قرو�ض	ممنوحة	للعمالء		

(37،437( 	)45،633( مدفوعات	مقدمة	للموردين	

(9،445( 	)11،031( مدفوعات	مل�سروفات	ت�سغيلية	

(4،250( 	)6،315( مدفوعات	م�سرتيات	خمزون	الأرا�سي	

(275( 	)297( مكافاأة	جمل�ض	الإدارة	

(3،598( 	)4،439( فوائد	مدفوعة	

(10،370( 	)17،136( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة العمليات  

اأن�صطة اال�صتثمار

(1،781( 	)1،792( م�سروفات	راأ�سمالية	ل�سراء	عقارات	ومعدات		

(1،441( 	)2،634( �سراء	عقارات	ا�ستثمارية	

496  736 املح�سل	من	بيع	ممتلكات	ومعدات	

-  715 املح�سل	من	بيع	عقار	اإ�ستثماري	

(2،726( 	)2،975( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة اال�صتثمار 

اأن�صطة التمويل

103،977  49،010 قرو�ض	بنكية	لأجل		

(83،621( 	)24،538( �سداد	القرو�ض	البنكية	

(6،446( 	)6،554( ارباح	ا�سهم	مدفوعة	

(252( 	)217( تربعات	مدفوعة	

13،658  17،701 �صايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�صطة التمويل 

562  (2،410( �صايف  )النق�ض(/الزيادة يف النقد وما يف حكمه	

1،131  1،809 النقد	وما	يف	حكمه	يف	1	يناير	

1،693  )601( النقد وما يف حكمه يف 30 �سبتمرب 

يتمثل	النقد	وما	يف	حكمه	من:

2،991  1،185 النقد	واأر�سدة	لدى	البنوك	

ناق�سًا:

(163( 	)274( النقد	املقيد	

(1،135( 	)1،512( �سحوبات	على	املك�سوف	

1،693  )601(   

باآلف	الدنانري	البحرينيةباآلف	الدنانري	البحرينيةباآلف	الدنانري	البحرينية

6،570  7،294  15،833  18،265 متويل	الأفراد	

2،258  1،679  50،370  51،917 املركبات 

499  625  616  748 التاأمني	

274  1،636  1،385  4،200 العقارات	

9،601  11،234  68،204  75،130 املجموع 

�سايف	الربح

ال�ستة	اأ�سهر	املنتهية	فى

املبيعات

الت�سعة	اأ�سهر	املنتهية	فى

باآلف	الدنانري	البحرينية

                       معلومات االأعمال ح�صب قطاع الت�صغيل

للت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 30  �سبتمرب 2014

30 �سبتمرب 2014

)مراجعة(

30 �سبتمرب 2014

)مراجعة(

30 �سبتمرب 2014

)مراجعة(

30 �سبتمرب 2014

)مراجعة(

30 �سبتمرب 2013

)مراجعة(

30 �سبتمرب 2013

)مراجعة(

الثالثة	اأ�سهر	املنتهية	فىالت�سعة	اأ�سهر	املنتهية	فى

30 �سبتمرب 2014	)مراجعة(

باآلف	الدنانري	البحرينية

كما يف 1 يناير 2014

تخ�صي�صات 2013 )مبوافقة امل�صاهمني(

-	تربعات	موافق	عليها

-	املحول	لالحتياطي	العام

الر�صيد بعد تخ�صي�صات 2013

الدخل ال�صامل للفرتة:

ربح	الفرتة

الدخل	ال�سامل	الآخر:

بنود	ميكن	اإعادة	ت�سنيفها		لحقًا	يف	�سايف	بيان

الدخل	اأو	اخل�سارة

-	حتوط	التدفقات	النقدية

اجمايل الدخل ال�صامل للفرتة

املعامالت مع امل�صاهمني املحت�صبة يف حقوق امللكية

اأرباح	اأ�سهم	مدفوعة	للم�ساهمني	

جمموع التوزيعات للم�صاهمني

تربعات	مدفوعة

كما يف 30 �سبتمرب 2014

اإحتياطي	

حتوط	

التدفقات	

النقدية

 )1،300(

-

-

)1،300(

-

695

695

-

-

-

)605(

اإحتياطي	

التربعات

 935

280

-

1،215

-

-

-

-

-

(217(

998

راأ�ض

املال

 16،335

-

-

16،335

-

-

-

-

-

-

16،335

اأ�سهم

خزانة

 )599(

-

-

)599(

-

 

-

-

-

-

-

)599(

اإحتياطي	

قانوين

 33،542

-

-

33،542

-

-

-

-

-

-

33،542

اإحتياطي	

عام

 17،250

-

1،500

18،750

-

-

-

-

-

-

18،750

اأرباح

م�ستبقاة

  26،662

(280(

(1،500(

24،882

11،234

-

11،234

(6،446(

)6،446(

-

29،670

جمموع

حقوق

امللكية

 92،825

-

-

92،825

11،234

695

11،929

(6،446(

)6،446(

(217(

98،091

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املخت�صر

للت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014

املوجودات

2،288  1،185 النقد	واأر�سدة	لدى	البنوك	

174،295  195،524 قرو�ض	و�سلفيات	مقدمة	للعمالء	

 4،859   7،251 ذمم	جتارية	مدينة	

25،259  24،621 خمزون	

3،473  5،404 عقارات	اإ�ستثمارية	

 17،607  17،451 عقارات	ومعدات	

900  1،034 موجودات	اأخرى	

228،681  252،470 جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات  

49  1،512 �سحب	على	املك�سوف	

20،340  12،816 ذمم	جتارية	دائنة	واأخرى	

95،678  120،261 قرو�ض	لأجل	

19،789  19،790 �سندات	�سادرة	

135،856  154،379 جمموع املطلوبات 

حقوق امللكية

16،335  16،335 راأ�ض	املال	

(599( 	)599( اأ�سهم	اخلزينة	

33.542  33،542 الحتياطي	القانوين				

16،885  19،143 احتياطات	اأخرى	

26،662  29،670 الأرباح	امل�ستبقاة		

92،825  98،091 جمموع حقوق امللكية 

228،681  252،470 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 

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

البيــــانات املـــاليــة املرحلية املـــوحدة املخت�صرة للت�صعة اأ�صهر املنتهـــــية يف 30 �سبتمرب 2014

اعتمدت	البيانات	املالية	املرحلية	املوحدة	املخت�سرة	من	قبل	جمل�ض	الدارة	يف		21	اأكتوبر	2014	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	21	اأكتوبر	2014.  

عبدالرحمن يو�صف فخرو

رئي�ض	جمل�ض	الإدارة

عبدالكرمي اأحمد بوجريي

نائب	رئي�ض	جمل�ض	الإدارة

د. عادل حبيل

الرئي�ض	التنفيذي

ربح الفرتة

الدخل ال�صامل االآخر:

بنود	ميكن	اعادة	ت�سنيفها	لحقًا	يف	بيان	الدخل	اأو	اخل�سارة:

�سايف	التغريات	يف	احتياطي	حتوط	التدفقات	النقدية

اإجمايل الدخل ال�صامل للفرتة

4،013

437

4،450

3،227

197

3،424

11،234

695

 11،929

9،601

762

10،363

الثالثة	اأ�سهر	املنتهية	فىالت�سعة	اأ�سهر	املنتهية	فىباآلف	الدنانري	البحرينية

30 �سبتمرب 

2014

)مراجعة(

30 �سبتمرب 

2014

)مراجعة(

30 �سبتمرب 

2013

)مراجعة(

30 �سبتمرب 

2013

)مراجعة(

30 �سبتمرب

2014

)مراجعة(

30 �سبتمرب

2014

)مراجعة(

30 �سبتمرب

2013

)مراجعة(

30 �سبتمرب

2013

)مراجعة(

الإحتياطيات	والأرباح	امل�ستبقاةراأ�ض	املال


