
بيـــان الدخــل ال�صــامل املـــّوحد املخــت�صر

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2014

بيــان الربح اأو اخل�صارة املــّوحد املخت�صر 

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2014

بيان املركز املايل املوحد املخت�صر                       

كما يف 30 يونيو 2014

بيان التدفقات النقدية املوحد املخت�صر

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف  30 يونيو 2014

31 دي�سمرب2013

)مدققة(

30 يونيو 2013

)مراجعة)

4،392  4،995  8،587  9،784 فوائد	مكت�سبة	

(1،285( 	)1،439( 	)2،443( 	)2،759( فوائد	مدفوعة	

3،107  3،556  6،144  7،025 �صايف الفوائد املكت�صبة 

17،023  16،880  32،033  33،009 مبيعات	املركبات	

(14،379( 	)14،228( 	)26،786( 	)27،724( تكلفة	املبيعات	

2،644  2،652  5،247  5،285 اإجمايل ربح مبيعات املركبات 

1،039  1،388  2،087  2،469 عمولة	تاأمني	مكت�سبة	

68  1،020  200  1،020 اأرباح	من	بيع	خمزون	الأرا�سي	

122  155  229  287 دخل	اليجار	

6،980  8،771  13،907  16،086 جمموع االيرادات الت�صغيلة 

(3،616( 	)4،227( 	)7،033( 	)8،169( م�سروفات	ت�سغيلية	

خم�س�ض	انخفا�ض	قيمة	القرو�ض	

(375( 	)540( 	)736( 	)948( والذمم	املدينة،	�سايف	ال�سرتدادات		

120  152  236  252 اإيرادات	اأخرى	،�سايف	

3،109  4،156  6،374  7،221 ربح الفرتة 

العائد االأ�صا�صي واملخف�ض

19	فل�ض 26 فل�ض  40	فل�ض	 45 فل�ض  على ال�صهم بقيمة 100 فل�ض 

اأن�صطة العمليات

48،033  53،658 قرو�ض	م�سددة	وفوائد	م�ستلمة	

31،253  32،907 امل�ستلم	من	بيع	املركبات		

389  430 عمولة	تاأمني	م�ستلمة	

783  2،648 املح�سل	من	بيع	خمزون	الأرا�سي	

232  258 عمولة	ايجار	م�ستلمة		

(51،164( 	)56،678( قرو�ض	ممنوحة	للعمالء		

(26،669( 	)31،593( مدفوعات	مقدمة	للموردين	

(5،889( 	)7،788( مدفوعات	مل�سروفات	ت�سغيلية	

(1،052( 	)2،029( مدفوعات	م�سرتيات	خمزون	الأرا�سي	

(275( 	)297( مكافاأة	جمل�ض	الإدارة	

(2،204( 	)2،755( فوائد	مدفوعة	

(6،563( 	)11،239( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة العمليات  

اأن�صطة اال�صتثمار

(1،781( 	)1،399( م�سروفات	راأ�سمالية	ل�سراء	عقارات	ومعدات		

(1،438( 	)2،600( �سراء	عقارات	ا�ستثمارية	

496  568 عائدات	من	بيع	ممتلكات	ومعدات	

(2،723( 	)3،431( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة اال�صتثمار 

اأن�صطة التمويل

43،211  34،431 قرو�ض	بنكية	لأجل		

(27،208( 	)14،094( �سداد	القرو�ض	البنكية	

(6،267( 	)6،515( ارباح	ا�سهم	مدفوعة	

(224( 	)214( تربعات	مدفوعة	

9،512  13،608 �صايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�صطة التمويل 

226  (1،062( �صايف  )النق�ض(/الزيادة يف النقد وما يف حكمه	

818  1،809 النقد	وما	يف	حكمه	يف	1	يناير	

1،044  747 النقد وما يف حكمه يف 30 يونيو 

يتمثل	النقد	وما	يف	حكمه	من:

2،414  1،666 النقد	واأر�سدة	لدى	البنوك	

ناق�سًا:

(113( 	)412( النقد	املقيد	

(1،257( 	)507( �سحوبات	على	املك�سوف	

1،044  747   

باآلف	الدنانري	البحرينيةباآلف	الدنانري	البحرينيةباآلف	الدنانري	البحرينية

4،264  4،703  10،279  11،769 متويل	الأفراد	

1،567  1،092  30،600  33،009 املركبات 

315  410  395  484 التاأمني	

228  1،016  1،012  2،900 العقارات	

6،374  7،221  42،286  48،162 املجموع 

�سايف	الربح

ال�ستة	اأ�سهر	املنتهية	فى

املبيعات

ال�ستة	اأ�سهر	املنتهية	فى

باآلف	الدنانري	البحرينية

                       معلومات االأعمال ح�صب قطاع الت�صغيل

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30  يونيو 2014

30 يونيو 2014

)مراجعة(

30 يونيو 2014

)مراجعة(

30 يونيو 2014

)مراجعة(

30 يونيو 2014

)مراجعة(

30 يونيو 2013

)مراجعة(

30 يونيو 2013

)مراجعة(

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

 2014	مراجعة

باآلف	الدنانري	البحرينية

كما يف 1 يناير 2014

تخ�صي�صات 2013 )مبوافقة امل�صاهمني(

-	تربعات	موافق	عليها

-	اأرباح	اأ�سهم	مدفوعة	للم�ساهمني

-	املحول	لالحطياطي	العام

الر�صيد بعد تخ�صي�صات 2013

الدخل ال�صامل للفرتة:

ربح	الفرتة

الدخل	ال�سامل	الآخر:

-	�سايف	التغريات	يف	اإحتياطي

حتوط	التدفقات	النقدية

اجمايل الدخل ال�صامل للفرتة

تربعات	مدفوعة

كما يف 30 يونيو 2014

اإحتياطي	

حتوط	

التدفقات	

النقدية

 )1،300(

-

-

-

)1،300(

-

258

258

-

)1،042(

اإحتياطي	

التربعات

 935

280

-

-

1،215

-

-

-

(214(

1،001

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

 17،250

-

-

1،500

18،750

-

-

-

-

18،750

ارباح

م�ستبقاة

  26،662

(280(

(6،446(

(1،500(

18،436

7،221

-

7،221

-

25،657

جمموع

حقوق

امللكية

 92،825

-

(6،446(

-

86،379

7،221

258

7،479

(214(

93،644

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املخت�صر

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2014

املوجودات

2،288  1،666 النقد	واأر�سدة	لدى	البنوك	

174،295  188،160 قرو�ض	و�سلفيات	مقدمة	للعمالء	

 4،859   5،500 ذمم	جتارية	مدينة	

25،259  22،365 خمزون	

3،473  5،960 عقارات	اإ�ستثمارية	

 17،607  17،544 عقارات	ومعدات	

900  1،452 موجودات	اأخرى	

228،681  242،647 جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات  

49  507 �سحب	على	املك�سوف	

20،340  12،660 ذمم	جتارية	دائنة	واأخرى	

95،678  116،058 قرو�ض	لأجل	

19،789  19،778 �سندات	�سادرة	

135،856  149،003 جمموع املطلوبات 

حقوق امللكية

16،335  16،335 راأ�ض	املال	

(599( 	)599( اأ�سهم	اخلزينة	

33.542  33،542 الحتياطي	القانوين				

16،885  18،709 احتياطات	اأخرى	

26،662  25،657 الأرباح	امل�ستبقاة		

92،825  93،644 جمموع حقوق امللكية 

228،681  242،647 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 2014

اعتمدت	البيانات	املالية	املرحلية	املوحدة	املخت�سرة	من	قبل	جمل�ض	الدارة	يف		22	يوليو	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	22	يوليو	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،156

93

4،249

3،109

300

3،409

7،221

258

 7،479

6،374

566

 6،940

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

30 يونيو 2014

)مراجعة(

30 يونيو 2014

)مراجعة(

30 يونيو 2013

)مراجعة(

30 يونيو 2013

)مراجعة(

30 يونيو

2014

)مراجعة(

30 يونيو

2014 

)مراجعة(

30 يونيو

2013

)مراجعة(

30 يونيو

2013

)مراجعة(


