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كما يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

ربح القيمة العادلة على احتياطي
 حتوط التدفقات النقدية
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بيان التدفقات املالية املوحد املختصر للتسعة أشهر املنتهية يف  ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣٠ سبتمبر
٢٠١٨

٣٠ سبتمبر
٢٠١٧

بآالف الدنانير البحرينية

أنشطة االستثمار

مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
االضافة الى العقارات االستثمارية

مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات

تبرعات مدفوعة

النقد وما يف حكمه يف ١ يناير

أرباح أسهم مدفوعة
قروض ألجل مدفوعة
٢٧,٧٤٥٧٦,٥٥١قروض ألجل مستلمة

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

صايف (النقص) / الزيادة 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 ٢٠١٨

aC’G »a ìƒ j »HÉ«f …Qƒ°T ±ÓNh ..ôØ°U ™HôªdG dEG Oƒ©j ºYódG e

 á°ü°üîªdG á«fGõ«ªdG É``gRhÉéàd á«fÉªdôÑdG áæé dG è``FÉàf ¢†aôJ á``eƒ ëdG
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 ¿CG  Öéj ¿É`̀c  ¬``fCG  ±É`̀°`̀VCGh
 äÉYÉªàL’G ÓN M dEG  °üf
 »£îJ  ó```Yh  áæé d  á`̀ `̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ø dh  á°ü°üîªdG  á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG
 áæé dG  ``̀NGO  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  ¢†©H
 ,áæ«©e  äÉMôà e  Y  Ghô`̀°`̀UCG
 `̀ `̀à`̀d  á`̀é`̀«`̀à`̀f  ¿G  º`̀ `̀©`̀ f  É``̀æ``̀ch
 dÉÑe  RhÉ`̀é`̀à`̀à`̀°`̀S  äÉ`̀Mô`̀à`̀ `̀ª`̀dG
 ô`̀eC’G  Éæ©aQh  ,á«fGõ«ªdG  ºYódG
 ø dh ,É¡jCGQ ±ô©æd áeƒ ëdG dEG
 øª°V ìôà ªdG ÑªdG ¿G çóM Ée
 ÑªdG øY ójõj áæé dG äÉ«°UƒJ
 ¿G  ó``̀H  ’ ``̀dò``̀dh  ,¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG
 ø ªj  Ée  åëÑJh  áæé dG  ™ªàéJ
 ±ô°U »a ´Gô°SE’G LG øe ¬ ©a
 ô«NCÉJ …CG ¿CGh ,ø«æWGƒª d ºYódG
 Y ôKDƒ«°S ªdG Gòg º°ùM »a

.ø«æWGƒªdG
 ƒd{ :Ó`̀FÉ`̀b hô`̀î`̀a AÉ`̀°`̀ù`̀Jh
 ,¬jCGôH  »fÉªdôÑdG  ÖfÉédG  °ùªJ
 Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á``̀eƒ``̀ ``̀ë``̀dG â``̀ °``̀†``̀aQh
 ,z!? `̀©`̀Ø`̀æ`̀°`̀S GPÉ``̀ª``̀a á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG
 ô«Z  …CGô``̀H  °ùªàdG  ¿G  ÉØ«°†e

 ,ó«Øe ô«Z ôeG ƒg « ëà d HÉb
 åëÑfh  ™ªàéf  ¿CG  Öéj  dòdh
 ø ªj Ée iôfh iôNCG Iôe ôe’G
 ´ÉªàLG  OÉ ©fG  øY  ÉØ°TÉc  ,¬ ªY
 OÉ dG ´ƒÑ°SC’G ácôà°ûªdG áæé d

.»eƒ ëdG OôdG á°ûbÉæªd
 áæé dG  äQô```̀ b  ó``̀b  â``̀fÉ``̀ch
 IOÉ```YE’  ácôà°ûªdG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 ´ÉªàLG  ô`̀NG  »`̀a  º`̀Yó`̀dG  ¬«LƒJ
 ôÑYh ,»°VÉªdG ƒ«dƒj 12 »a É¡d
 íFGô°ûdG  IOÉ`̀jR  ,âjƒ°üàdG  á«dBG
 AÓ`̀¨`̀dG  IhÓ```̀Y  ø`̀e  Ió«Øà°ùªdG
 øª«a  ãªàJ  ,íFGô°T  ™`̀HQCG  `̀dEG
 ôØ°U ø«H …ô¡°ûdG ¬ NO ìhGôàj
 IhÓY Y °üë«d QÉæjO 300h
 `̀dPh ,GQÉ``̀æ``̀jO  150 »`̀dÉ`̀e  º``̀YO
 ƒª©e ƒg ÉªY GQÉæjO 50 IOÉjõH
 ¬ NO  ìhGôàj  øe  É`̀eCG  ,É«dÉM  ¬H
 QÉæjO  700h  301  ø«H  …ô¡°ûdG
 IOÉjõH  QÉæjO  100  ëà°ùj  ƒ¡a
 ¬ NO ìhGô`̀à`̀j  ø`̀eh ,GQÉ`̀æ`̀jO 30
 QÉæjO 1000h 701 ø«H …ô¡°ûdG
 75  IhÓ``̀Y  ¬`̀d  Ö°ùàëJ  ±ƒ°ùa

 Éªc ,GQÉ`̀æ`̀jO 25 IOÉ`̀jõ`̀H  GQÉ`̀æ`̀jO

 øªd á©HGQ áÄa áæé dG âKóëà°SG

 1001 ø«H …ô¡°ûdG ¬ NO ìhGôàj

 Y °üëj å«M ,QÉæjO 1200h

 IhÓY ójóëJh ,GQÉæjO 50 IhÓY

 øjóYÉ àª d  á°û«©ªdG  ø«°ùëJ

 º¡ÑJGhQ  J  øªd  GQÉ`̀æ`̀jO  150

 Éª«a  ,QÉæjO  700  øY  ájóYÉ àdG

 º¡ÑJGhQ  ìhGô`̀à`̀J  ø`̀e  ëà°ùj

 1500h  700  ø`̀«`̀H  á`̀jó`̀YÉ`̀ `̀à`̀dG

 øeh  ,GQÉæjO  125  IhÓ`̀Y  QÉæjO

 ø«H  ájóYÉ àdG  º¡ÑJGhQ  ìhGôàJ

 75  IhÓY  QÉæjO  2000h  1500

 Y ø °ùdG IhÓY AÉ HEGh ,GQÉæjO

 c °üëj å«M ,»dÉëdG ™°VƒdG

 qôe  á«fÉ °SEG  áeóN  Ö W  ÖMÉ°U

 äGƒæ°S  5  »fÉ °SE’G  ¬Ñ W  Y

 IhÓY Y ,QÉ¶àf’G ºFGƒb Y

 ¿Éc AGƒ°S ,QÉæjO 100 ø °S óH

 hCG á«æ °S IóMh øY IQÉÑY ¬Ñ W

.áª«°ùb

 áæé dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  `̀aGƒ`̀J  Éªc

 ábÉYE’G  ¢ü°üîe  áØYÉ°†e  Y

 äÉbÉYE’G  …hò`̀d  QÉæjO  200  `̀dEG

 ,»ZÉeódG  °ûdG  »gh  Iójó°ûdG

 ,IOó©àªdG  äÉbÉYE’Gh  ,óMƒàdGh

 QÉæjO  100  ¢ü°üîe  ±ô`̀°`̀Uh

 ,á£°SƒàªdG  ábÉYE’G  …hP  ™«ªéd

 »FõédG  õé©dG  »a  ãªàJ  »àdGh

 Oô`̀Ø`̀ dG äGQó`````b ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀d º```FGó```dG

 á«ægòdG hCG á«°ùëdG hCG ájó°ùédG

 ¢†©ÑH  É``̀«``̀ ``̀dG  ø```Y  ¬`̀Ø`̀©`̀ °`̀Vh

 IÉ«ëdG  »a  á«°SÉ°SC’G  FÉXƒdG

.Iôªà°ùe IQƒ°üH

 QÉ``̀æ``̀ jO  2000  ó```̀jó```̀ë```̀Jh

 YG  °ùc  …óYÉ àdG  ÖJGô d

 ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀J IhÓ`````̀Y ¥É`` ``ë``à``°``S’

 ,øjóYÉ àªdÉH  á°UÉîdG  á°û«©ªdG

 áØ°üH  óYÉ àªdG  áeÉbEG  •ô°T  ™e

 ¥É ëà°S’  øjôëÑdG  »`̀a  á`̀ª`̀FGO

.IhÓ©dG

 ``̀NGO QOÉ`̀ °`̀ü`̀e äó```̀cG ó``̀ bh

 ¬«LƒJ  IOÉYE’  á«fÉªdôÑdG  áæé dG

 Ée  ¿G  zè« îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  º`̀Yó`̀dG

 áæé dG  `̀NGO  ¬`̀«`̀dEG  °UƒàdG  º`̀J

 ôÑY  á`̀cô`̀à`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG  á`̀ «`̀ fÉ`̀ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dG

 ødh  »FÉ¡f  ô`̀eG  ƒ`̀g  âjƒ°üàdG

.iôNCG Iôe èFÉàædG J ¢ûbÉæf

 ¿G QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG äô`̀ `̀æ`̀à`̀°`̀SGh

 iô``̀NCG Iô``̀e ô`̀¶`̀æ`̀dG IOÉ````̀YEG º`̀à`̀j

 á«fÉªdôÑdG  áæé dG  äGQGô``̀ b  »`̀a

 QGô`̀b ``̀ dEG `̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG º`̀J ¿G ó`̀©`̀H

 IOóëe  èFÉàæH  êhôîdGh  ø«©e

 Ó`̀Y’G  FÉ°Sh  »a  äô°ûf  ó`̀bh

 …CGô````̀dG É`̀ ¡`̀ H º``̀ ``̀Yh `̀ë`̀ °`̀ü`̀ dGh

 Oƒ©f  `̀«`̀ `̀a  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  É``©``dG

 J  « J  ¢`̀SQó`̀fh  iô``̀NCG  Iô`̀e

.!?äÉÑ°ùà ªdG

 Ö«©ªdG  ø`̀e  ¬``̀fG  äô`̀Ñ`̀à`̀YGh

 åMÉÑàdGh  iô`̀NCG  Iôe  ¢Sƒ édG

 ,ºYódG ´ƒ°Vƒe »a áeƒ ëdG ™e

 ´ÉªàL’G  º¡°†aQ  Y  øjócDƒe

 , `̀ `̀ª`̀dG Gò```̀g á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀d á`̀«`̀fÉ`̀K

 âª°ùM äGQGô```b  »`̀a  ´ƒ`̀Lô`̀ dGh

 Y ¢VhÉØàdG ø ªj ’h , Ñb øe

.É¡« Y ¥ÉØJ’G ºJ QƒeCG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 áæé dG ¢ù«FQ hôîa ÉªL iQƒ°ûdG  ¢ù ée ƒ°†Y °ûc  
 »a »fÉªdôÑdG ÖfÉédG ¿G øY ºYódG ¬«LƒJ IOÉYEG á°SGQód á«æØdG
 ¬H OôdG ¿CGh ,º¡JÉMôà e Y áeƒ ëdG øe GOQ º °ùJ ºYódG áæéd
 ¿G  dEG  G kô«°ûe  ,äÉMôà ªdG  J  Y  äÉ¶MÓªdG  øe  áYƒªée
 OGóYEGh áeƒ ëdG OQ á°SGQód iôNCG Iôe ¢Sƒ édG Ö £àj ôe’G

.äÉ°ûbÉæe øe ºà«°S Ée Aƒ°V Y º¡d OQ
 ßØëàdG  ¿G  zè« îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  íjô°üJ  »`̀a  hôîa  É``bh
 áæé dG É¡«dG â °UƒJ »àdG äÉMGôàb’G ¿G »a Qƒëªàj »eƒ ëdG
 øe  ôãcG  ºYódG  á«fGõ«e  à°S  ºYódG  ¢Uƒ°üîH  á«fÉªdôÑdG

.á«fGõ«ªdG »a ¢ü°üîªdG ÑªdG

 .áæé dG äÉYÉªàL’ á«Ø«°TQCG IQƒ°U |

تبرعات مدفوعة
مجموع الدخل الشامل للفترة

- صايف التغيرات يف احتياطي حتوط التدفقات النقدية
الدخل الشامل اآلخر

كما يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

ربح الفترة
الدخل الشامل للفترة

الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٧
- احملول لالحتياطي العام

- أرباح أسهم مدفوعة للمساهمني
- تبرعات معلنة

تخصيصات ٢٠١٧
الرصيد املعدل كما يف ١ يناير ٢٠١٨

أثر تطبيق املعيار الدولي العداد التقارير املالية رقم

كما يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

(٩) 

(مبوافقة املساهمني):

٣٣,٥٤٢١,١٨٢٦٨٠٢٣,٢٥٠٦٣,٠١٨١٣٧,٤٠٨(٥٩٩)١٦,٣٣٥

------(٦,٢٥٠)(٦,٢٥٠)
٣٣,٥٤٢١,١٨٢٦٨٠٢٣,٢٥٠٥٦,٧٦٨١٣١,١٥٨(٥٩٩)١٦,٣٣٥

----(٣٠٠)-٣٠٠-
------(٨,٠٥٧)(٨,٠٥٧)
-----(١,٥٠٠)١,٥٠٠-

٣٣,٥٤٢١,١٨٢٩٨٠٢٤,٧٥٠٤٦,٩١١١٢٣,١٠١(٥٩٩)١٦,٣٣٥

------١٦,٠٨٧١٦,٠٨٧

---١,٧١٤---١,٧١٤
---١٦,٠٨٧١٧,٨٠١--١,٧١٤
----(٧٠)--(٧٠)

٣٣,٥٤٢٢,٨٩٦٩١٠٢٤,٧٥٠٦٢,٩٩٨١٤٠,٨٣٢(٥٩٩)١٦,٣٣٥

اعتمدت املعلومات املالية املرحلية املوحدة املختصرة من قبل مجلس اإلدارة يف ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ 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

٣٠ أكتوبر ٢٠١٨.

٣٠ سبتمبر
٢٠١٨

٣٠ سبتمبر
٢٠١٧

٣٠ سبتمبر
٢٠١٨

٣٠ سبتمبر
٢٠١٧

٨٣,٢٩٨٧٤,٩٣٧١٦,٠٨٧١٤,٤١٧

بيان الربح أو اخلسارة املوحد املختصر

بيان الدخل الشامل املوحد املختصر

بيان املركز املالي املوحد املختصر

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

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

رسوم وعموالت مكتسبة
أرباح من بيع مخزون األراضي

دخل اإليجار والتثمني

مصروفات تشغيلية
 مخصص انخفاض قيمة القروض

املمنوحة والذمم املدينة
صايف االستردادات

 صايف اإليرادات األخرى

،

عائدات املركبات
تكلفة املبيعات

اجمالي ربح عائدات املركبات

شــركـة البـــحرين للتســـهيالت التجـــارية ش.م.ب
املعلومات املالية املرحلية املوحدة املختصرة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨


