
�ســركة البــحــرين للت�ســـهيالت التجــارية �ش.م.ب.

البيـــانـات املـــاليـة املرحلية املـــوحدة لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2013

بيان الدخل ال�سامل املّوحد املخت�سر

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف  30 يونيو 2013

الثالثة اأ�شهر املنتهية فى ال�شتة اأ�شهر املنتهية فى باآالف الدنانري البحرينية

30 يونيو 
2012

30 يونيو 
2013

30 يونيو 
2012

30 يونيو 
2013

)مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

 3,581 3,109 6,369 6,374 ربح الفرتة

دخل �سامل اآخر: 

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

411 300 1,212 566 �شايف التغريات يف احتياطي حتوط التدفقات النقدية

3,992 3,409  7,581 6,940 اإجمايل الدخل ال�سامل  للفرتة

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحدة املخت�سر

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف  30 يونيو 2013

باآالف الدنانري البحرينية

املجموع اإحتياطي حتوطاإحتياطي قانويناأ�شهم خزينةراأ�س املال2013 )مراجعة(

التدفقات النقدية

اأرباح اإحتياطي عاماإحتياطي تربعات

م�شتبقاة

90715,75021,82085,450)2,305(33,542)599(16,335كما يف 1 يناير 2013 
تخ�سي�سات 2012 

)مبوافقة امل�ساهمني(

-)280(-280----- تربعات معلنة
-)1,500(1,500------ املحول لالحتياطي العام

1,18717,25020,04085,450)2,305(33,542)599(16,335الر�سيد بعد تخ�سي�سات 2012

الدخل ال�سامل للفرتة:

6,3746,374------ربح الفرتة
الدخل ال�شامل االآخر:

بنود ميكن اعادة ت�شنيفها الحقًا 

يف بيان الدخل اأو اخل�شارة

- �شايف التغريات يف اإحتياطي

566---566--- حتوط التدفقات النقدية 

6,3746,940--566---اإجمايل  الدخل ال�سامل للفرتة
املعامالت مع امل�ساهمني، املحت�سبة 

مبا�سرة يف حقوق امل�ساهمني

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

)6,446()6,446(------جمموع التوزيعات للم�ساهمني

)224(--)224(----تربعات مدفوعة
96317,25019,96885,720)1,739(33,542)599(16,335كما يف  30 يونيو 2013

معلومات الأعمال ح�سب قطاع الت�سغيل

�سايف الربح املبيعات باآالف الدنانري البحرينية

2012 2013 2012 2013

)مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

2,839 4,264 9,039 10,279 متويل االأفراد

1,915 1,567 28,149 32,033 املركبات

277 315 381 395 التاأمني

1,338 228 5,281 1,012 العقارات

6,369 6,374 42,850 43,719 املجموع

بيان املركز املايل املوحد املخت�سر

كما يف  30 يونيو 2013

باآالف الدنانري البحرينية

31 دي�سمرب 2012 30 يونيو 2013

)مدققة( )مراجعة(

املوجودات

1,912 2,414 النقد و اأر�شدة لدى البنوك 

150,543 163,229 قرو�س و�شلفيات مقدمة للعمالء

5,921 5,993 ذمم جتارية مدينة واأخرى

16,427 18,678 خمزون

2,184 3,546 عقارات ا�شتثمارية

16,674 17,175 عقارات ومعدات

193,661 211,035 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

781 1,257 �شحب على املك�شوف

13,654 14,820 ذمم جتارية دائنة واأخرى 

87,113 102,557 قرو�س الأجل

6,663 6,681 �شندات

108,211 125,315 جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

15,736 15,736 راأ�س املال

69,714 69,984 االحتياطات واالأرباح امل�شتبقاة

85,450 85,720 جمموع حقوق امللكية

193,661 211,035 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بيان التدفقات املالية املوحد املخت�سر

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف  30 يونيو 2013

باآالف الدنانري البحرينية

30 يونيو 2012 30 يونيو 2013
)مراجعة( )مراجعة(

اأن�سطة العمليات

44,846 48,033 قرو�س م�شددة وفوائد م�شتلمة

27,776 31,253 امل�شتلم من بيع املركبات

299 278 عمولة تاأمني م�شتلمة 

5,164 783 املح�شل من بيع خمزون االأرا�شي

126 232 عمولة ايجار م�شتلمة 

)45,417( )51,164( قرو�س ممنوحة للعمالء

)27,030( )26,579( مدفوعات مقدمة للموردين

)5,449( )5,889( مدفوعات مل�شروفات ت�شغيلية

 - )1,052( مدفوعات م�شرتيات خمزون االأرا�شي

)220( )275( مكافاأة جمل�س االإدارة

)2,444( )2,204( فوائد مدفوعة

)2,349( )6,584( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة العمليات

اأن�سطة ال�ستثمار 

)1,646( )1,285( م�شروفات راأ�شمالية ل�شراء عقارات ومعدات

)1,030( )1,438( �شراء عقارات ا�شتثمارية

)2,676( )2,723( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة ال�ستثمار 

اأن�سطة التمويل

8,316 16,003 قرو�س بنكية الأجل، �شايف

)5,640( )6,446( اأرباح مدفوعة

)13( )224( تربعات مدفوعة

2,663 9,333 �سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

)2,362( 26 �سايف الزيادة/)النق�ش( يف النقد وما يف حكمه

3,870 1,131 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

1,508 1,157 النقد وما يف حكمه يف 30 يونيو

يتكون النقد وما يف حكمه من:

2,574 2,414 النقد و اأر�شدة لدى البنوك

)1,066( )1,257( �شحوبات على املك�شوف

1,508 1,157

اعتمدت البيانات املالية املوحدة املخت�شرة من قبل جمل�س االدارة يف 23 يوليو 2013 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.

بيان الدخل املّوحد املخت�سر

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف  30 يونيو 2013

الثالثة اأ�شهر املنتهية فىال�شتة اأ�شهر املنتهية فىباآالف الدنانري البحرينية

30 يونيو 302012 يونيو 302013 يونيو 302012 يونيو 2013

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

4,598 9,0395,229 10,279فوائد مكت�شبة

)1,364()1,285()2,925()2,443(فوائد مدفوعة

7,8366,1143,9443,234�سايف الفوائد املكت�سبة

32,03328,14917,02313,217مبيعات املركبات

)10,604()14,379()22,967()26,786(تكلفة املبيعات

5,2475,1822,6442,613اإجمايل ربح مبيعات املركبات 

395381202187عمولة تاأمني مكت�شبة 

2001,34468939اأرباح من بيع خمزون االأرا�شي

11712264        229 دخل االيجار

 7,037 13,90713,1386,980جمموع اليرادات الت�سغيلية

)3,300()3,616()6,338()7,033(م�شروفات ت�شغيلية

خم�ش�س انخفا�س قيمة القرو�س

)322()375()560()736( والذمم املدينة، �شايف اال�شرتدادات

236129120166اإيرادات اأخرى، �شايف

3,581 6,3746,3693,109ربح الفرتة

العائد الأ�سا�سي واملخف�ش

40401922على ال�سهم بقيمة 100 فل�ش

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

راأي غري متحفظ حولها يف 23 يوليو 2013.


