
بيان التدفقات النقدية املوحد عن ال�سنة املنتهية  يف 3١  دي�سمرب ٢٠١٥

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد عن ال�سنة املنتهية  يف 3١  دي�سمرب ٢٠١٥

بيان املركز املايل املوحد 

كما يف 3١  دي�سمرب ٢٠١٥

معلومات الأعمال ح�شب قطاع الت�شغيل 

عن ال�سنة املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٥

بيان الربح اأو اخل�شارة املوحد

عن ال�سنة املنتهية  يف 3١  دي�سمرب ٢٠١٥

بيان الدخل ال�شامل املوحد

عن ال�سنة املنتهية  يف 3١  دي�سمرب ٢٠١٥

٢٠١٤

3١  دي�سمرب 

٢٠١٤

٢٠١٤٢٠١٤

٢٠١٤

٢٠١٤

التدفقات النقدية من اأن�شطة العمليات

١٤١,9٤٠  ١٨٠,٢٢3 قرو�ض	م�ضددة	وفو�ئد	م�ضتلمة	ومقبو�ضات	�أخرى	

٦٦,3٢٨  ٦9,٠٥9 �مل�ضتلم	من	بيع	�ملركبات	

٨٨٠  ١,٠٥9 عموالت	تاأمني	م�ضتلمة	

٤,٤٦٦  ٧,٥٢٤ �ملح�ضل	من	بيع	خمزون	�الأر��ضي	

٦٠١  ٦٢٤ �يجار�ت	م�ضتلمة	

)١٤3,٧٠٢(  )١٨٥,٠٠٦( قرو�ض	و�ضلفيات	ممنوحة	للعمالء	

)٦٠,٤٥٢(  )٦٢,٧33( مدفوعات	ملوردي	�ملركبات	

)٨,٥٠3(  )٧,٥٢٨( مدفوعات	على	�أر��ٍض	حمتفظ	بها	كمخزون	

)١١,٤3٢(  )١٢,٨٦٤( مدفوعات	�مل�ضروفات	�لت�ضغيلية	

)٢9٧(  )3٢٥( مكافاأة	جمل�ض	�الإد�رة	�ملدفوعة	

)٥,٢٧9(  )٧,١٢3( فو�ئد	مدفوعة	

)١٥,٤٥٠(  )١٧,٠٩٠( �شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف اأن�شطة العمليات 

التدفقات النقدية لأن�شطة ال�شتثمار

)3,٠٦٢(  )٥,3٢٨( م�ضروفات	ر�أ�ضمالية	ل�ضر�ء	عقار�ت	ومعد�ت	

)٢,٦٥٥(  )١,٨٤3( �ضر�ء	عقار�ت	��ضتثمارية	

٨٤٨  ١,٠٠١ مبالغ	م�ضتلمة	من	بيع	عقار�ت	ومعد�ت	

٧١٢  ١,٢٨٧ مبالغ	م�ضتلمة	من	بيع	عقار�ت	��ضتثمارية	

)٤,١٥٧(  )4,٨٨3( �شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف اأن�شطة ال�شتثمار 

التدفقات النقدية لأن�شطة التمويل

٥٨,٠٤٠  ٧٨,١99 قرو�ض	الأجل	م�ضتلمة	

)٥٢,١٢٠(  )٤9,9٧٤( مدفوعات	قرو�ض	الأجل	

١9,9٨١ 	- �ملح�ضل	من	�ضند�ت	�ضادرة	

)٦,٥٦٠(  )٧,٢٥٢( �أرباح	�أ�ضهم	مدفوعة	

)3١٧(  )3٨٤( تربعات	مدفوعة	

١9,٠٢٤  ٢٠,٥٨٩ �شايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�شطة التمويل 

)٥٨3(  )١,3٨4( �شايف  النق�ص يف النقد وما يف حكمه 

١,٨٠9  ١,٢٢٦ �لنقد	وما	يف	حكمه	يف	١	يناير	

١,٢٢٦  )١٥٨( النقد وما يف حكمه يف 3١ دي�سمرب 

يتكون النقد وما يف حكمه من :

٢,3١٢  ١,٦٦9 �لنقد	و�أر�ضدة	لدى	�لبنوك	

ناق�ضا:

)3٢9(  )٤١٦( �لنقد	�ملقيد	

)٧٥٧(  )١,٤١١( �ضحوبات	على	�ملك�ضوف	

١,٢٢٦  )١٥٨(  

املوجودات

٢,3١٢  ١,٦٦9 �لنقد	و�أر�ضدة	لدى	�لبنوك	

١9٨,٥٠٠  ٢3٠,3٦٢ قرو�ض	و�ضلفيات	مقدمة	للعمالء	

٦,٥١٨  ٨,٠٦٦ ذمم	جتارية	مدينة	

3٠,39١  3٦,٦٧٤ �ملخزون	

٥,3٦٢  ٦,٠٦١ عقار�ت	��ضتثمارية	

١٧,9٧9  ١9,٨٥9 عقار�ت	ومعد�ت	

١,٠٧٠  ١,9٠٦ موجود�ت	�أخرى	

٢٦٢,١3٢  3٠4,٥٩٧ جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

٧٥٧  ١,٤١١ �ضحوبات	على	�ملك�ضوف	

١٨,٥٧٥  ٢٢,١٥٥ ذمم	جتارية	د�ئنة	و�أخرى	

١٠١,٧٨٢  ١٢9,٨٤٥ قرو�ض	بنكية	الأجل	

39,٧٠١  39,٧٦٦ �ضند�ت	�ضادرة	

١٦٠,٨١٥  ١٩3,١٧٧ جمموع املطلوبات 

حقوق امللكية

١٦,33٥  ١٦,33٥ ر�أ�ض	�ملال	

)٥99(  )٥99( �أ�ضهم	خزينة	

33,٥٤٢  33,٥٤٢ �الحتياطي	�لقانوين	

١9,٠9٥  ٢٠,٨٤٠ �الحتياطات	�الأخرى	

3٢,9٤٤  ٤١,3٠٢ �الأرباح	�مل�ضتبقاة	

١٠١,3١٧  ١١١,4٢٠ جمموع حقوق امللكية 

٢٦٢,١3٢  3٠4,٥٩٧ جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 

9,٨٠٧  ١٢,٢٤٤  ١٨,9١١  ٢3,٤٤٢ �لقرو�ض	�الإ�ضتهالكية	

٢,٠٠٢  ٢,٠٦٢  ٧,٧٢١  ٧,٦٤٦ املركبات 

١,٨٨٦  ٢,٠93  ٢,3٥٢  ٢,٥٠٨ �لعقار�ت	

٨١3  ١,٠١٠  9٦٤  ١,١9١ �لتاأمني	

١4,٥٠٨  ١٧,4٠٩  ٢٩,٩4٨  34,٧٨٧  

٢٠,٥٧٧  ٢٤,3٠١ فو�ئد	مكت�ضبة	

)٥,٨٥٨(  )٦,39٧( فو�ئد	مدفوعة	

١٤,٧١9  ١٧,٩٠4 �شايف الفوائد املكت�شبة 

٦٧,٥٤9  ٦9,٧٤٨ مبيعات	�ملركبات	

)٥9,٨٧٨(  )٦٢,١٦٧( تكلفة	�ملبيعات	

٧,٦٧١  ٧,٥٨١ اجمايل ربح مبيعات املركبات 

٥,١9٥  ٦,٧9٥ ر�ضوم	وعموالت	مكت�ضبة	

١,٧٤٥  ١,٨٧٦ �أرباح	من	بيع	خمزون	�الأر��ضي	

٦٠٧  ٦3١ دخل	�الإيجار	

٢9,93٧  34,٧٨٧ جمموع الإيرادات الت�شغيلية 

)٥,٦١9(  )٦,٧3٧( رو�تب	وم�ضروفات	متعلقة	بها	

)٨,٠٠٤(  )٨,9٢3( م�ضروفات	ت�ضغيلية	�أخرى	

خم�ض�ض	�نخفا�ض	قيمة	�لقرو�ض	�ملمنوحة	و�لذمم

)٢,3٨٠(  )٢,٨٦٤( �ملدينة،	�ضايف	�ال�ضرتد�د�ت	

٥٧٤  ١,١٤٦ �إير�د�ت	�أخرى	

١٤,٥٠٨  ١٧,4٠٩ اأرباح ال�شنة 

9٠	فل�ض	 ١٠٨	فل�ض	 �لعائد	�الأ�ضا�ضي	و�ملخف�ض	على	�ل�ضهم	بقيمة	١٠٠	فل�ض	

٤٥	فل�ض ٤٥	فل�ض	 �أرباح	�أ�ضهم	نقدية	مقرتحة	لكل	�ضهم	بقيمة	١٠٠	فل�ض	

١٤,٥٠٨  ١٧,4٠٩ اأرباح ال�شنة 

الدخل ال�شامل الآخر

البنود التي ميكن اإعادة ت�شنيفها للربح اأو اخل�شارة 

٧٤٧  3٢9 �ضايف	�لتغري�ت	يف	�حتياطي	حتوط	�لتدفقات	�لنقدية	

٧٤٧  3٢٩ جمموع الدخل ال�شامل الآخر لل�شنة 

١٥,٢٥٥  ١٧,٧3٨ جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة 

باآالف	�لدنانري	�لبحرينية

باآالف	�لدنانري	�لبحرينية

جمموع �أرباح	 �حتياطي	 �حتياطي	 �حتياطي	حتوط	 �حتياطي		 �أ�ضهم	 	 	

حقوق	�مللكية م�ضتبقاة	 عام	 �لتربعات	 �لتدفقات	�لنقدية	 قانوين	 خزينة	 ر�أ�ض	�ملال	 	٢٠١٥

١٠١,3١٧  3٢,9٤٤  ١٨,٧٥٠  ٨9٨  )٥٥3(  33,٥٤٢  )٥99(  ١٦,33٥ كما يف ١	يناير	٢٠١٥ 

تخ�شي�شات ٢٠١4 )مبوافقة امل�شاهمني(:

-  )3٠٠(  -  3٠٠  -  -  -  - -	تربعات	معلنة	ل�ضنة	٢٠١٤ 

-  )١,٥٠٠(  ١,٥٠٠  -  -  -  -  - -	�ملحول	لالحتياطي	�لعام	ل�ضنة	٢٠١٤ 

١٠١,3١٧  3١,١44  ٢٠,٢٥٠  ١,١٩٨  )٥٥3(  33,٥4٢  )٥٩٩(  ١6,33٥ الر�شيد بعد تخ�شي�شات ٢٠١4 

الدخل ال�شامل لل�شنة

١٧,٤٠9  ١٧,٤٠9 	- 	- 	- 	- 	- 	- ربح	�ل�ضنة	

�لدخل	�ل�ضامل	�الآخر

3٢9  -  -  -  3٢9 	- 	- 	- -	�ضايف	�لتغري�ت	يف	�حتياطي	حتوط	�لتدفقات	�لنقدية	

١٧,٧3٨  ١٧,4٠٩  -  -  3٢٩  -  -  - جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة 

املعامالت مع امل�شاهمني املحت�شبة يف حقوق امللكية

)٧,٢٥١(  )٧,٢٥١(  -  -  -  -  -  - اأرباح اأ�شهم معلنة ل�شنة ٢٠١4 

)٧,٢٥١(  )٧,٢٥١(  -  -  -  -  -  - جمموع التوزيعات للم�شاهمني 

)3٨٤(  -  -  )3٨٤( 	- 	- 	- 	- تربعات	مدفوعة	

١١١,4٢٠  4١,3٠٢  ٢٠,٢٥٠  ٨١4  )٢٢4(  33,٥4٢  )٥٩٩(  ١6,33٥ كما يف 3١ دي�سمرب  ٢٠١٥ 

باآالف	�لدنانري	�لبحرينية

باآالف	�لدنانري

�لبحرينية

�شايف الربحالأرباح الت�شغيلية

باآالف	�لدنانري	�لبحرينية

باآالف	�لدنانري	�لبحرينية

٢٠١٥

3١  دي�سمرب

٢٠١٥

٢٠١٥٢٠١٥

٢٠١٥

٢٠١٥

�عتمدت	�لبيانات	�ملالية	�ملوحدة	من	قبل	جمل�ض	�الإد�رة	يف	٢3	فرب�ير	٢٠١٦	ووقعها	نيابة	عن	�ملجل�ض	كل	من:

�ل�ضركة	حا�ضلة	على	ترخي�ض	م�ضرف	�لبحرين	�ملركزي	للعمل	كموؤ�ض�ضة	مالية	خا�ضعة	با�ضر�فه.	

مت	��ضتخر�ج	�لبيانات	�ملالية	�ملذكورة	�أعاله	من	�لبيانات	�ملالية	

�ملدققة	من	قبل	�ل�ضادة	كي	بي	�إم	جي	و�لذين	�أبدو�	ر�أيا	غري	

متحفظ	حولها	يف	٢3	فرب�ير	٢٠١٦.

�ل�ضركة	حا�ضلة	على	ترخي�ض	م�ضرف	�لبحرين	�ملركزي	للعمل	

كموؤ�ض�ضة	مالية	خا�ضعة	الإ�ضر�فه.

عبدالرحمن يو�شف فخرو

رئي�ض	جمل�ض	�الإد�رة

عبدالكرمي اأحمد بوجريي

نائب	رئي�ض	جمل�ض	�الإد�رة

د. عادل حبيل

�لرئي�ض	�لتنفيذي

�الإحتياطيات	و�الأرباح	�مل�ضتبقاةر�أ�ض	�ملال

�شـــركة البـــحرين للت�شــــهيالت التجــارية �ص.م.ب.

البيــــانات املـــاليــة املـــوحدة لل�شنة املنتهـــــية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٥


