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

البيانات املـاليـة املرحليــة املوحدة عن الثالثة اأ�شـهـر املنـتــهــية يف 31 مار�س 2009

بيان التدفقات النقدية املوحد عن الثالثة اأ�شهر املنتهية يف  31 مار�س  2009بيان الدخل املوحد املخت�شر  عن الثالثة اأ�شهر املنتهية يف  31 مار�س  2009 بيان الو�شع املايل املوحد املخت�شر    كما يف  31 مار�س 2009 

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد   عن الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2009

باآالف الدنانري البحرينية

احتياطي قانونيراأ�س المال

احتياطي 

اإعادة تقييم

التدفق النقدي

احتياطي

اأرباح م�شتبقاةاحتياطي عامالتبرعات

المجموع

2009
المجموع

2008

39,108 64,586  15,260 10,000 818 (8,155) 30,792 15,871كما يف 1 يناير

2,8213,0021,095--181--اإجمايل الدخل ال�شامل للفرتة

(220))220((220)-----مكافاآت اأع�شاء جمل�س االإدارة لعام 2008

   (4,349))5,651((5,651)-----اأرباح مدفوعة لعام 2008

   -)43(--(43)---تربعات مدفوعة

   --(280)-280---حمول  الحتياطي التربعات

-(1,250)---1،250-حمول لالحتياطي القانوين )2008(

   --(1,250)1,250----حمول لالحتياطي العام )2008(

1,05511,2509,43061,67435,634)7,974(15,87132،042كما يف 31 مار�س

للثالثة اأ�شهر املنتهية يفباآالف الدنانري البحرينية

31 مار�س 2009
)مراجعة(

31 مار�س 2008 
)مراجعة(

4,3433,949فوائد مكت�شبة

(1,506))1,498(فوائد مدفوعة

2,8452,443�شافـي الفوائد المكت�شبة

16,71421,638مبيعات المركبات

(18,905))14,225(تكلفة المبيعات

2,4892,733اإجمالي ربح مبيعات المركبات

204260عمولة تاأمين مكت�شبة وعموالت اأخرى

5,5385,436اإجمالي اإيرادات الت�شغيل

(2,507))2,484(م�شروفات ت�شغيل ونفقات متعلقة بها

(28))467(مخ�ش�س انخفا�س قيمة القرو�س الممنوحة

(258))540(م�شروفات تمويل المركبات

77451دخل اآخر

2,8212,694ربح الفترة

العائد على ال�شهم بقيمة ا�شمية  100 فل�س 

   االأ�شا�شي واملخفف
17.521.7

31 مار�س 2009باآالف الدنانري البحرينية
)مراجعة(

31 دي�شمرب 2008 
)مدققة(

املوجودات

 4791,144النقد وما يف حكمه
 151,353149,769قرو�س ممنوحة

4,6675,041ذمم جتارية مدينة واأخرى 
 29,07729,833ب�شاعة

 13,473        13,747عقارات ومعدات
437436موجودات اأخرى

199,760199,696جمموع املوجودات

املطلوبات

 5,6252,971�شحوبات على املك�شوف
 18,42630,411ذمم جتارية دائنة واأخرى

 94,09881,800قرو�س الأجل
 19,93719,928�شندات دين

138,086135,110جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

  15,87115,871راأ�س املال

45,80348,715احتياطيات اأخرى واأرباح م�شتبقاة

 61,67464,586جمموع حقوق امللكية

 199,760199,696جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2009باآالف الدنانري البحرينية
)مراجعة(

2008
)مراجعة(

ن�شاط العمليات

38,67540,144قرو�س م�شددة وفوائد وعموالت م�شتلمة ومبيعات املركبات

النقد املن�شرف على العمليات

(26,269))18,119(قرو�س ممنوحة  للعمالء

(19,556))25,994(مدفوعات ملوردي املركبات

(1,940))2,191(مدفوعات مل�شروفات ت�شغيلية

(1,506))1,498(فوائد مدفوعة

(9,127))9,127(التدفقات النقدية من ن�شاط العمليات

ن�شاط اال�شتثمار

(913))576(م�شروفات راأ�شمالية ل�شراء عقارات ومعدات

(913))576(التدفقات النقدية من ن�شاط اال�شتثمار

ن�شاط التمويل

12,29812,102مبالغ م�شتلمة من قرو�س الأجل، �شايف

(4,349))5,651(اأرباح مدفوعة

(220))220(مكافاآت مدفوعة الأع�شاء جمل�س االإدارة

-)43(تربعات مدفوعة

6,3847,533التدفقات النقدية من ن�شاط التمويل

(2,507))3,319(جمموع التدفقات النقدية خالل الفرتة

(951))1,827(النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

(3,458))5,146(النقد وما يف حكمه يف 31 مار�س

يتكون النقد وما يف حكمه يف االآتي:

4791,005نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك

(4,463))5,625(�شحوبات على املك�شوف

)5,146((3,458)

اإيان ليفاك عبدالكرمي اأحمد بوجريي  عبدالرحمن يو�شف فخرو   

الرئي�س التنفيذي نائب رئي�س جمل�س االإدارة   رئي�س جمل�س االإدارة    

مت مراجعة البيانات املالية اأعاله من قبل مراجعي احل�شابات كى. بي. ام. جي،

بيـــان الدخـــل ال�شــــامــل املـوحــــد املخـتـ�شــــر  

عن الثالثة اأ�شهر املنتهية يف  31 مار�س  2009 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س 2009باآالف الدنانري البحرينية
)مراجعة(

31 مار�س 2008 
)مراجعة(

2,8212,694ربح الفرتة

دخل �شامل اآخر

(1,599)181التغري يف القيمة العادلة  لتحوطات التدفقات النقدية

3,0021,095اجمايل الدخل ال�شامل للفرتة 

نتائج االأق�شام كانت على النحو التايل:

�شايف الربحاملبيعات

2009200820092008
4,3433,9491,8021,524متويالت اإ�شتهالكية

16,71421,638901980مركبات
190231140181تاأمني

9)22(1429عقارات
21,26125,8472,8212,694


