
�ســركة البــحــرين للت�ســـهيالت التجــارية �ش.م.ب.
البيـــانـات املـــاليـة املرحلية املـــوحدة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

 بيان املركز املايل املوحد
كما يف 31  دي�سمرب 2013   

باآالف الدنانري البحرينية
31 دي�سمرب

2013
31 دي�سمرب

2012

املوجودات
2,2881,912النقد واأر�سدة لدى البنوك

174,295150,543قرو�ض و�سلفيات للعمالء

4,8594,753ذمم جتارية مدينة     

25,25916,427املخزون

3,4732,184عقارات ا�ستثمارية

17,60716,674عقارات ومعدات

9001,168موجودات اأخرى

228,681193,661جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

49781�سحوبات على املك�سوف

20,34013,654ذمم جتارية دائنة واأخرى

95,67887,113قرو�ض بنكية الأجل

19,7896,663�سندات �سادرة 

135,856108,211جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
16,33516,335راأ�ض املال

)599()599(اأ�سهم خزينة

33,54233,542احتياطي قانوين

16,88514,352احتياطات اأخرى

26,66221,820اأرباح م�ستبقاة

92,82585,450جمموع حقوق امللكية 

228,681193,661جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بيان الدخل املوحد للربح اأو اخل�سارة
عن ال�سنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2013  

20132012باآالف الدنانري البحرينية

18,01715,867فوائد مكت�سبة

)5,397()5,087(فوائد مدفوعة

12,93010,470�سايف الفوائد املكت�سبة

64,61758,544مبيعات املركبات  

)50,722()57,390(تكلفة املبيعات

7,2277,822اجمايل ربح مبيعات املركبات

4,3003,443ر�سوم وعمولة مكت�سبة

6781,566اأرباح من بيع خمزون االأرا�سي

453267دخل االإيجار

25,58823,568جمموع الإيرادات الت�سغيلية

11,19510,437م�سروفات ت�سغيلية 
 خم�س�ض انخفا�ض قيمة القرو�ض املمنوحة 

1,6581,263   والذمم املدينة ،�سايف اال�سرتدادات

)445()333(اإيرادات اأخرى ، �سايف

13,06812,313اأرباح ال�سنة

 العائد االأ�سا�سي واملخف�ض على ال�سهم   
76 فل�ض81 فل�ض   بقيمة 100 فل�ض

 اأرباح اأ�سهم نقدية مقرتحة لكل �سهم 
40 فل�ض40 فل�ض   بقيمة 100 فل�ض

 بيان الدخل ال�سامل املوحد
عن ال�سنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2013      

20132012باآالف الدنانري البحرينية

13,06812,313اأرباح ال�سنة

الدخل ال�سامل الآخر 
 البنود التي ميكن اعادة ت�سنيفها للربح او 

   اخل�سارة يف فرتات لحقة
�صايف التغريات يف احتياطي حتوط التدفقات 

1,0051,793النقدية

املبالغ املحولة للربح اأو اخل�صارة من الغاء حتديد 
229-التحوط

1,0052,022جمموع الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة

14,07314,335جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد عن ال�سنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2013
الحتياطيات والأرباح امل�سبقاةراأ�ش املالباآالف الدنانري البحرينية

جمموع 
حقوق 
امللكية  راأ�ش املال2013

اأ�سهم 
خزينة

احتياطي 
قانوين*

احتياطي 
حتوط 

التدفقات 
النقدية

احتياطي 
التربعات

احتياطي 
عام

اأرباح 
م�ستبقاة

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 ل�سنة 2012
-)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 لل�سنة

13,06813,068------ربح ال�صنة
الدخل ال�سامل االآخر

1,005---1,005---- �صايف التغريات يف احتياطي حتوط التدفقات النقدية
13,06814,073--1,005--- جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة 

املعامالت مع امل�ساهمني املحت�سبة يف حقوق امللكية
)6,446()6,446(------اأرباح اأ�سهم مدفوعة للم�ساهمني 

)6,446()6,446(------جمموع التوزيعات للم�ساهمني
)252(--)252(----تربعات مدفوعة 

93517,25026,66292,825)1,300(33,542)599(16,335كما يف 31 دي�سمرب  2013
* يحتوي على عالوة اإ�سدار اأ�سهم بقيمة 25،292 دينار بحريني واملتبقي.

اعتمدت البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�ض االإدارة يف  19 فرباير 2014 ووقعها نيابة عن املجل�ض كل من:

عبدالرحمن يو�سف فخرو
رئي�ض جمل�ض االإدارة

عبدالكرمي اأحمد بوجريي
نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة

د. عادل حبيل
الرئي�ض التنفيذي

مّت ا�ستخراج البيانات املالية املوحدة املخت�سرة املذكورة اأعاله من  البيانات املالية املوحدة لل�سركة املدققة من قبل ال�سادة كي بي ام جي الذين اأبدوا
راأي غري متحفظ حولها يف 19 فرباير 2014.

ال�سركة حا�سلة على ترخي�ض م�سرف البحرين املركزي للعمل كموؤ�س�سة مالية خا�سعة باإ�سرافه.

معلومات قطاع الأعمال ح�سب قطاع الت�سغيل
عن ال�سنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2013 

�صايف الربحاالأرباح الت�سغيليةباآالف الدنانري البحرينية
2013201220132012

16,42613,2528,9996,660متويل االأفراد

7,2277,8222,7053,478ال�سيارات

804661652544التاأمني

1,1311,8337121,631العقارات

25,58823,56813,06812,313

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية
االجتماع  الكرام حل�سور  امل�ساهمني  ال�سادة  التجارية �ض.م.ب. دعوة  للت�سهيالت  البحرين  �سركة  اإدارة  ي�سر جمل�ض 
املوافق  الثالثاء  يوم  �سباح  من   10:00 ال�ساعة  متام  يف  عقده  واملقرر  لل�سركة  العادية  العامة  للجمعية  ال�سنوي 
2014/03/18 يف قاعة الفنار بالطابق 14 بفندق الدبلومات رادي�سون بلو الكائن يف املنامة - مملكة البحرين وذلك 

ملناق�سة واإقرار جدول االأعمال التايل:  

جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية:
قراءة حم�سر االجتماع ال�سابق للجمعية العامة العادية املنعقد يف  2013/03/19 وامل�سادقة عليه.. 1
مناق�سة تقرير جمل�ض االإدارة عن اأعمال ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31. . 2
اال�ستماع اإلى تقرير مدققي احل�سابات عن البيانات املالية لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31. . 3
مناق�سة احل�سابات اخلتامية لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 وامل�سادقة عليها.. 4
اعتماد تو�سية جمل�ض االإدارة بتخ�سي�ض �سايف اأرباح العام على النحو التايل:. 5

توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة 40 % من راأ�ض املال املدفوع )6،445،724 دينار بحريني(، اأي  اأ.   
40 فل�سًا لل�سهم الواحد. 

ترحيل مبلغ 1،500،000  دينار بحريني اإلى االحتياطي العام. ب.   
ج.  تخ�سي�ض مبلغ 280،000 دينار بحريني للهبات والتربعات.  

تدوير مبلغ 4،842،413  دينار بحريني اأرباح م�ستبقاة مرحلة. د.   
املوافقة على اعتماد مبلغ 297،000 دينار بحريني مكافاأة الأع�ساء جمل�ض االإدارة لعام 2013.  . 6
املوافقة على اإ�سدار �سندات جديدة ت�سل اإلى 20 مليون دينار بحريني وحتدد �صروط ومتطلبات اإ�سدارها من . 7

قبل جمل�ض االإدارة بعد موافقة م�سرف البحرين املركزي. 
اال�ستماع اإلى تقرير جمل�ض االإدارة عن االلتزام بنظام حوكمة ال�سركات واملوافقة عليه.. 8
اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ض االإدارة عن كل ما يتعلق بت�سرفاتهم خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31.. 9

انتخاب خم�سة مر�سحني لع�سوية جمل�ض االإدارة لل�سنوات الثالث القادمة بعد موافقة م�سرف البحرين املركزي. . 10
تعيني اأو اإعادة تعيني مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية 2014 بعد موافقة م�سرف البحرين املركزي، وتخويل . 11

جمل�ض االإدارة بتحديد اأتعابهم. 
ما ي�ستجد من اأعمال. . 12

  
واهلل ويل التوفيق ،،، 

عبدالرحمن يو�سف فخرو
رئي�ض جمل�ض االإدارة

مالحظات هامة للم�ساهمني:
الثالث  لل�سنوات  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  لع�سوية  اأنف�سهم  تر�صيح  يف  الراغبني  الكرام  امل�ساهمني  على 
االأ�سهم  وعدد  الذاتية  وال�سرية  ال�سخ�سية  بالبيانات  م�سفوعة  تر�سحهم  طلبات  تقدمي  القادمة، 
اإلكرتوين:  بريد   ،17787276 فاك�ض:   ،1175 �ض.ب.  االإدارة،  جمل�ض  �سكرتري  ال�سيد  اإلى   اململوكة، 
jalmousawi@bahraincredit.com.bh وذلك يف موعد اأق�ساه ال�ساعة الثالثة من ع�سر يوم االثنني 

املوافق 2014/03/03 وذلك لعر�ض الرت�سيحات على م�سرف البحرين املركزي.  

1

كاريف  فخرو  ال�سادة  االأ�سهم  م�سجلي  من  االجتماع  حل�سور  االإنابة  اأو  التوكيل  ا�ستمارة  على  احل�سول  ميكن 
 383 طريق:   ،74 مكتب:   31 بناية:  الزامل  برج  من  ال�سابع  بالطابق  الكائنة  مبكاتبـهم  ذ.م.م.،  �سري  كمبيوتر 
االإلكرتوين:  الربيد   ،17910621  -  17212055 فـــاك�ض:   ،17215080 هـاتف:    ،710 �ض.ب:   ،305  جممع 
Bahrain.helpdesk@karvy.com املنامة، مملكة البحرين، بدًءا من يوم االثنني املوافق 2014/02/24.

2

يجب اإيداع التوكيل لدى م�سجلي االأ�سهم قبل 48 �ساعة من موعد االجتماع.   3
ال يجوز توكيل اأحد اأع�ساء جمل�ض االإدارة حل�سور االجتماع، كما ال يجوز للوكيل اأن ميثل اأكرث من 5 % من راأ�ض 
املال من غري اأ�سهمه ال�سخ�سية وفقًا للمادة )203( من قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 

)21( ل�سنة 2001.  

4

اأعاله، تنعقد اجلمعية العامة العادية يف اجتماع ثاٍن  يف حالة عدم توافر الن�ساب القانوين يف االجتماع املقرر 
لذات جدول االأعمال ويف نف�ض الزمان واملكان يوم الثالثاء املوافق 2014/03/25، وكذلك يف حالة عدم توافر 
الن�ساب يف االجتماع الثاين تنعقد اجلمعية العامة العادية يف اجتماٍع ثالٍث لذات جدول االأعمال ويف نف�ض الزمان 

واملكان يوم الثالثاء املوافق 2014/04/01.  

5

بيان التدفقات النقدية املوحد
عن ال�سنة املنتهية  يف 31  دي�سمرب 2013    

20132012باآالف الدنانري البحرينية

التدفقات النقدية من اأن�سطة العمليات
95,24888,691قرو�ض م�سددة وفوائد م�ستلمة ومقبو�سات اأخرى

64,83257,452امل�ستلم من بيع املركبات

690663عموالت تاأمني م�ستلمة

2,5485,937املح�سل من بيع خمزون االأرا�سي

455275عمولة ايجار م�ستلمة

)86,639()99,122(قرو�ض و�سلفيات ممنوحة للعمالء

)57,161()56,351(مدفوعات ملوردي املركبات  

-   )4,259(مدفوعات على اأرا�ٍض حمتفظ بها كمخزون

)7,474()9,401(مدفوعات امل�سروفات الت�سغيلية

)234()251(التغيريات يف النقد املقيد

)220()275(مكافاأة جمل�ض االإدارة املدفوعة

)6,088()4,989(فوائد مدفوعة

�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة 
)4,798()10,875(العمليات

التدفقات النقدية لأن�سطة ال�ستثمار
)2,971()3,468(م�سروفات راأ�سمالية ل�سراء عقارات ومعدات

)1,031()1,448(�سراء عقارات ا�ستثمارية

888872مبالغ م�صتلمة من بيع عقارات ومعدات

�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة 
)3,130()4,028(ال�ستثمار

التدفقات النقدية لأن�سطة التمويل
108,80731,787قرو�ض الأجل م�ستلمة

)20,810()99,649(مدفوعات قرو�ض الأجل

-20,000املح�سل من �سندات �سادرة

-)6,700(�سندات م�ستحقة الدفع

)5,655()6,312(اأرباح اأ�سهم مدفوعة

)382()252(تربعات مدفوعة

�سايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�سطة 
15,8944,940التمويل

�سايف الزيادة/ )النق�ش( يف النقد وما يف 
)2,988(991حكمه

8183,806النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

1,809818النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

يتكون النقد وما يف حكمه من :
2,2881,912النقد واأر�سدة لدى البنوك

ناق�سًا:
)313()430(النقد املقيد

)781()49(�سحوبات على املك�سوف

1,809818


