الإمارات تدر�س �إرجاع
“القيمة امل�ضافة” لل�سياح
�أبوظب���ي  -العربية.ن���ت :ق���ال مدير ع���ام الهيئة
االحتادي���ة لل�رضائب خالد الب�ست���اين �إن دولة الإمارات
�ستطب���ق �رضيبة القيم���ة امل�ضافة عل���ى ال�سياح حلني
االتف���اق مع ��ش�ركات ا�سرتج���اع ال�رضائ���ب ،مو�ضحا �أن
درا�سة عرو�ض ��ش�ركات ا�سرتجاع ال�رضائب �ست�ستغرق
� 8أ�شه���ر تقريب���ا .و�أ�شار الب�ست���اين يف مقابلة مع قناة
العربية �إلى قرار جمل�س الوزراء الإماراتي ،والذي حدد
مناطق خا�ص���ة �ستكون فيها ال�رضيب���ة �صفر لل�رشكات
م�ستوردة ال�سل���ع ،بينما �ستخ�ضع امل���واد امل�ستهلكة
داخل الدولة �إلى ن�سبة  % 5املحددة لهذه ال�رضيبة.

قطر توا�صل بيع الأ�صول

10

السنة العاشرة  -العدد 3316

األحد

 12نوفمبر 2017
 23صفر 1439

دب���ي  -بلومبريغ :قالت حمط���ة بلومبريغ الإخباري���ة �إن �رشكتني قطريتني حكوميت�ي�ن تقومان ببيع
بع����ض الأ�ص���ول التي متلكانها هذا الأ�سبوع� ،إذ تخطط م�ؤ�س�سة قط���ر التي تعمل مع جمموعة فودافون يف
م��ش�روع م�ش�ت�رك �إلى جمع  1.5مليار دوالر من بي���ع ح�صتها يف �أكرب م�شغل للهواتف النقالة يف الهند ،بينما
يق���وم بنك قطر الإ�سالمي بالتخارج من ا�ستثماره يف بن���ك التمويل الآ�سيوي .و�أ�ضافت �أن ال�ضغوط بادية
على ال�رشكات واالحتياطات الأجنبية للدولة؛ ب�سبب املقاطعة لل�شهر ال�ساد�س ،م�شري ًة �إلى �أن االحتياطات
الدولي���ة وال�سيولة بالعمالت الأجنبية خالل �شهر �سبتمرب املا�ض���ي انخف�ضت بن�سبة � % 8.6إلى  34مليار
دوالر مقارنة بال�شهر ال�سابق ،وخ�رس م�ؤ�رش الأ�سهم  % 24هذا العام .من جانبه ،خفّ�ض جهاز قطر لال�ستثمار
ال���ذي تبل���غ قيمة �أ�صوله  320مليار دوالر ،من ح�ص�صه املبا��ش�رة يف جمموعة كريديه �سوي�س ،وروزنفيت،
وتيفاين ،خالل الأ�شهر الأخرية .ويجري البنك التجاري القطري – ثالث �أكرب امل�صارف القطرية – حمادثات
لبيع ح�صته البالغة  % 40يف البنك العربي املتحد املدرج يف �سوق �أبوظبي.

اقتصاد

business@albiladpress.com

ت�سجيل “بنيه للتطوير العقاري” بـ � 50ألف دينار

“امل�ستثمرين” يرخ�ص لـ � 107رشكات بـ � 575.4ألف دينار
زينب العكري

�أو�ضح����ت البيان����ات املن�ش����ورة عل����ى موق����ع
(�سجالت) التابع ملرك����ز البحرين للم�ستثمرين عن
الرتخي�ص �إلى � 107رشكات جديدة تعمل يف خمتلف
الأن�شط����ة التجاري����ة وال�صناعي����ة يف اململك����ة خالل
الأ�سبوع املا�ضي ،ب�إجمايل ر�ؤو�س �أموال ت�صل �إلى
� 575.4ألف دينار.
و�أظه����رت البيان����ات الر�سمي����ة ملرك����ز
امل�ستثمري����ن ،وهو املركز امل�س�ؤول عن الرتخي�ص

لل���ش�ركات ال�صناعية والتجاري����ة يف البحرين� ،أنه مت
ت�سجي����ل � 101سجل ن�شط دون ترخي�ص و� 6رشكات
ن�شطة.
و�أ�شارت البيانات �إلى �أنه مت ت�سجيل � 52رشكة
ذات م�س�ؤولي����ة حم����دودة دون ترخي�ص و� 5رشكات
ن�شط����ة ،و� 38سج����ل ل�رشك����ة ال�شخ�����ص الواحد دون
ترخي�����ص ،و�رشكة واحدة ن�شط����ة ،و� 9سجالت ل�رشكة
ت�ضامن دون ترخي�ص ،وفرعني ل�رشكات �أجنبية.
و�أو�ضح����ت بيان����ات املرك����ز �أن �أك��ب�ر ر�ؤو�����س
الأم����وال التي مت ت�سجيلها ل�رشك����ة “اورينتل �ستور

للدعايه” بر�أ�س مال � 100ألف دينار ،وتعمل ال�رشكة
يف م�ؤ�س�سات ووكاالت الدعاية والإعالن.
كم����ا رخ�����ص املركز �إل����ى �رشكة بني����ه للتطوير
العقاري بر�أ�س مال � 50ألف دينار ،وتعمل يف جمال
الأن�شط����ة العقارية على �أ�سا�س ر�س����وم �أو عقود -
الأن�شط����ة العقارية على �أ�سا�س ر�س����وم �أو عقود –
�إدارة العق����ارات �إ�ضافة �إل����ى الأن�شطة العقارية يف
املمتلكات اململوكة �أو امل�ؤجرة.
وتو�ضح البيانات �أن����ه مت الرتخي�ص �إلى �رشكة
ذات م�س�ؤولية حم����دودة بر�أ�س مال � 30ألف دينار،

بني � 5آالف دينار �إلى  100دينار.
كما مت الرتخي�ص �إلى � 81سجال دون ترخي�ص،
وي�ص����ل �إجمايل ر�أ�����س مال ال�رشكات �إل����ى � 179ألف
دينار ت��ت�راوح ب��ي�ن � 5آالف دينار �إل����ى  50دينارا،
فيما مت الرتخي�ص �إلى فرع ل�رشكة �أجنبية �أمريكية،
وهي “�سارو�����س للطاقة �إنك” ،وتعم����ل يف التجارة
العام����ة� ،إ�ضاف����ة �إل����ى الرتخي�����ص �إلى ف����رع ل�رشكة
�أجنبي����ة رو�سي����ة ،وه����ي “�سريفي�س كومب����اين �إنرتا
ال ال �س����ي” ،وتن�ش����ط يف جم����ال �أن�شط����ة املكاتب
الرئي�سة �أو الإدارية.

و��� 4ش�ركات ذات م�س�ؤولية حم����دودة وواحدة �رشكة
ال�شخ�����ص الواح����د بر�أ�س م����ال � 20أل����ف دينار لكل
منها.
و�أ�شارت البيان����ات �أنه مت الرتخي�ص �إلى �رشكة
واح����دة ذات م�س�ؤولية حم����دودة بر�أ�س مال � 15ألف
دين����ار ،فيم����ا مت ت�سجيل ��� 9ش�ركات ،منها �رشكتان
لل�شخ�����ص الواحد ،و�رشكة ت�ضام����ن و� 6رشكات ذات
م�س�ؤولي����ة حمدودة بر�أ�س م����ال � 10آالف دينار لكل
منه����ا .فيما ي�صل �إجم����ايل ر�ؤو�س �أم����وال ال�رشكات
ذات ال�سج����ل الن�شط �إلى � 11.4أل����ف دينار ترتاوح

 12م�رشوعا تفوز بجوائز املجلة على م�ستوى اخلليج

“ميد” :البحرين تت�ص َّدر بلدان املنطقة يف “اال�ستدامة”
املحرر االقت�صادي

دبي  -ميد� :أظهر �أحدث ر�صد ملجلة ميد حول امل�شاريع التي
ح�ص���دت جوائزها يف الأعوام م���ن � 2009إلى � 2017أن  3م�رشوعات
بحرينية فازت بفئ���ة “امل�ستدام العام” ،فيما فاز  12م�رشوعا على
م�ستوى اخلليج ،و 26م�رشوعا على امل�ستوى املحلي.
وي�ضم اخلليج العربي �أ�ضخم عدد من م�شاريع البناء التي هي
قي���د الإعداد يف العامل ،حيث تبلغ قيمة املخطط لها �أو التي يجري
حاليًا تنفيذها يف املنطقة  3.1تريليون دوالر.
وتدع���م “ميد” هذا التطور من خ�ل�ال تكرمي �أف�ضل الإجنازات
التي يحققه���ا قطاع امل�شاري���ع يف املنطقة خالل احلف���ل ال�سنوي
لتوزي���ع جوائ���ز ميد جل���ودة امل�شاري���ع بالتعاون مع بن���ك امل�رشق.
ويت�أل���ف برنامج اجلوائز م���ن مرحلتني تخ�ضع خاللهم���ا امل�شاريع
للتقييم من جانب جلنة حتكيم؛ بهدف تكرمي الأف�ضل على م�ستوى
البل���د ،ومن ثم اختي���ار الفائز العام يف منطق���ة اخلليج العربي عن
كل فئة .فمنذ �إطالق برنام���ج جوائز ميد جلودة امل�شاريع يف العام

 ،2011كرّم���ت ميد  92من امل�شاريع التي تتميّز ب�أعلى م�ستويات
اجل���ودة يف جميع �أنحاء دول التعاون اخلليجي من بني تلك املُنجزة
بني عامي  2009و.2017
وعل���ى ال�صعيد الإقليم���ي ،حققت الإمارات النج���اح الأبرز مع
 28م�رشوعًا فائزًا على م�ستوى دول املجل�س ،وتلتها ال�سعودية مع
 17م�رشوعً���ا ،ثم قط���ر مع  16م�رشوعًا� .أما البحري���ن و�سلطنة عمان،
فلديهما  12و 11م�رشوعًا فائزًا �إقليميًا ،على التوايل ،يف حني لدى
الكويت  8م�شاريع.
�أما على �صعي���د البلدان ،فلدى الإم���ارات  154م�رشوعًا فائزًا،
تليه���ا ال�سعودية مع  46م�رشوعًا فائزًا ،وقطر مع  43م�رشوعًا فائزًا.
وحتت ّل �سلطنة عمان املرتبة التالية مع  38م�رشوعًا فائزًا ،والبحرين
م���ع  26م�رشوعًا فائ���زًا ،والكويت مع  25م�رشوعً���ا وطنيًا رابحًا .وقد
مت تكرمي ما جمموعه  332م�رشوعًا وطنيًا فائزًا منذ العام .2011
وحتّ���ى الآن ،حازت  4بل���دان فقط على جائ���زة الربنامج التي
يطمح اجلميع �إلى نيلها ،وه���ي جائزة ميد جلودة امل�شاريع للعام،
بالتع���اون مع بنك امل�رشق .وفازت به���ا الإمارات مرتني ،الأولى مع
م�رشوع برج خليفة يف العام  ،2011والثانية مع مطار دبي الدويل -
م�رشوع كونكور�س �أ يف العام .2013
وحقّقت ال�سعودية فوزًا مزدوجً ا ،حيث ح�صلت على �أبرز جائزة
يقدّمها الربنامج لعام�ي�ن متتاليني مع م�رشوع مركز امللك عبداهلل
للدرا�س���ات والبح���وث البرتولية يف الع���ام  ،2016وم�رشوع �صدارة
يف الع���ام املا�ضي� .أمّا البحرين ،ففازت م���رة واحدة بها ،مع م�رشوع
تركي���ب م�صفاة حمط���ة معاجلة مي���اه ال�رصف ال�صح���ي �رشكة نفط
البحرين (بابكو) يف العام .2014
وب���رزت الإمارات يف ثالث فئات �إقليمي���ة ،وهي :م�رشوع العام
يف جم���ال النقل ،وم�رشوع الع���ام يف املجال ال�صناعي ،وم�رشوع العام
يف جمال املباين.
وف���از م��ش�روع مرتو دب���ي اخلط الأحم���ر واخلط الأخ��ض�ر بجائزة
م��ش�روع العام يف جمال النق���ل يف دول املجل�س خالل عامي  2011و
 2012على التوايل.
وكان ل���دى دولة الإم���ارات  4فائزين يف فئة م��ش�روع العام يف
املجال ال�صناعي يف دول اخلليج ،مع م�رشوع جممع م�صهر الأملنيوم
العام  ،2012وم�رشوع م�صنع دوكاب لكابالت اجلهد العايل واجلهد
الفائ���ق يف الع���ام  ،2013وم�رشوع تطوي���ر الغ���از ال�صناعي ل�رشكة
برتول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك) يف العام  ،2014وم�صنع الطويلة
ل�سح���ب الأملنيوم لتاليك�سفي العام املا�ض���ي .كما كان لها ح�صة
الأ�س���د �ضمن فئ���ة م�رشوع الع���ام يف جمال املب���اين يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،حيث ف���ازت �أربع مرات مع م�رشوع برج خليفة يف
العام  ،2011وم�رشوع داماك �أو�شن هايت�س يف العام  ،2012وم�رشوع
كيان يف العام  ،2014وم�رشوع متحف االحتاد يف العام .2017
وا�ستح���وذت امل�شاريع الت���ي �أجنزت يف ال�سعودي���ة على فئة
م��ش�روع العام يف جمال البنية التحتي���ة االجتماعية يف دول التعاون،
مع فوز م�رشوع وقف امللك عبدالعزيز للحرمني ال�رشيفني  -وم�رشوع
مكة املكرمة ومكتب���ة امللك فهد الوطنية يف عامي  2013و2014
على التوايل� .أما البحرين ،فقد تركت ب�صمتها �ضمن فئة امل�رشوع
امل�ست���دام للع���ام يف دول جمل����س التعاون اخلليج���ي ،حيث فازت
بهذه اجلائزة ثالثة من م�شاريعه���ا :م�رشوع ا�ستخال�ص ثاين �أك�سيد
الكرب���ون يف الع���ام  ،2011وم��ش�روع �إن�شاء م�صف���اة حمطة معاجلة
مي���اه ال�رصف ال�صحي ل�رشكة نفط البحرين (بابكو) يف العام ،2014

وم�رشوع حمطة املحرق ملعاجلة مياه ال�رصف ال�صحي ونقلها لوزارة
الأ�شغ���ال يف الع���ام  .2015ويف عُم���ان فاز م��ش�روع �صاللة جاردن�س
م���ول و�آند ريزيدن����س يف الع���ام  ،2014يليه م��ش�روع منتجع عليلة
اجلبل الأخ�رض يف العام  .2015كما فازت ال�سلطنة بجائزتني �ضمن
الفئ���ات اجلديدة مع ت�صمي���م و�إن�ش���اء اجل�سور والط���رق اجلانبية
لدار�سي���ت  -طريق الوادي الكبري ،حيث ح���از امل�رشوع على جائزة

م��ش�روع العام يف جمال الط���رق واجل�سور يف دول جمل����س التعاون،
وعم���ان �أفنيوز مول الذي فاز بجائزة م�رشوع العام يف جمال التجزئة
يف العام  .2016والكويت هي الدولة الوحيدة التي قدّمت م�شاريع
فائ���زة �ضمن فئة امل�رشوع ال�سكن���ي للعام يف دول جمل�س التعاون،
مع ف���وز وول هاو�س يف الع���ام  2016وم�رشوع احلدائ���ق الثالثة يف
العام .2017

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
 30سبمترب 2017
قامئة املزيانية العمومية املرحلية املوحدة  -بآالف الدوالرات األمريكية

مكا يف  30سبمترب 2017

(مراجعة)

(مدققة)

 30سبمترب

2,692

2,079

مراحبات مستحقة القبض

مستحقات لدى البنوك

مضاربات مستحقة القبض

متويالت مستحقة القبض

استمثارات يف الصكوك

استمثارات االهسم والصناديق املالية

االستمثارات العقارية

معدات

أصول أخرى
مجموع األصول

13,006

-

21,500

8,500

1,194

1,887

147,768

132,732

رسوم من املعامالت البنكية

81

104

ارباح اإلجارة

366

429

(خسائر) /أرباح من العمالت األجنبية

()1

2

2

-

1,884

1,376

ارباح أخرى

888
817
93,675

80,708

59,039
8,355

59,039
8,355

()13,301

()15,370

مجموع حقوق املسامهني

54,093

52,024

مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

147,768

132,732

ايرادات التشغيل

346

تاكليف املوظفني

589

686

مرصوفات عامة وادارية

270

304

االسهتالك

181

183

املرصوفات التشغيلية

صايف الرحب للفرتة قبل خمصص االمضحالل
خمصصات االمضحالل  -الصايف
صايف الرحب ( /اخلسارة) للفرتة

119

1,147

1,205

116

281

20

4

5,422

املرصوفات

حقوق املسامهني
احتياطات

1,436

841

3,793

3,245

27,726

145

739

(جعز مرتامك)

()493

()355

()1,296

()1,305

28,265

5,924

91,970

رأس املال

36

14

87

44

خمصوما مهنا  :عائد اىل حاميل الصكوك
قصرية االجل  -املستمثرون والبنوك

3,923

مجموع املطلوبات

مستحقات المتويل

98

69

285

216

64,691

7,362

76,046

مطلوبات أخرى

مستحقات لدى البنوك

35

6

62

48

73,548

املطلوبات

مستحقات املوظفني

االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

9

103

38

األستمثار يف الصكوك

املطلوبات وحقوق املسامهني
مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية
األجل والبنوك

1,751

1,004

4,617

955

مستحقات املضاربات

141

 30سبمترب
2017

3,287

5,046

5,921

 30سبمترب
2016

ايرادات من:

5,022

5,851

للتسعة األهشر املنهتية يف

 30سبمترب
2016

 30سبمترب
2017

2016

األصول
نقد وأرصدة لدى البنوك

للتسعة األهشر املنهتية يف  30سبمترب ( 2017مراجعة)

للثالثة األهشر املنهتية يف

 31ديمسرب

2017

قامئة الدخل املرحلية املوحدة  -بآالف الدوالرات األمريكية

4,854

2,004

2,104

543

544

840

773

1,040

1,173

3,320

3,488

844

203

2,102

1,366

-

()1,924

()33

()4,757

844

()1,721

2,069

()3,391

قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة  -بآالف الدوالرات األمريكية

للتسعة األهشر املنهتية يف  30سبمترب ( 2017مراجعة)

للتسعة األهشر املنهتية يف
 30سبمترب 2017

 30سبمترب 2016

26,619

()19,545

-

()15

صايف النقد من (املستخدم يف) األنشطة التشغيلية

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستمثارية

الزيادة ( /النقص) يف النقد وما يف حمكه
النقد وما يف حمكه يف  1يناير

النقد وما يف حمكه يف  30سبمترب

26,619

()19,560

10,579

27,451
7,891

37,198

*مالحظة :قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املرحلية املوحدة  -بآالف الدوالرات األمريكية

للتسعة األهشر املنهتية يف  30سبمترب ( 2017مراجعة)

احتياطات

الرصيد يف  1يناير 2017

رأس املال

احتيايط قانوين

احتيايط عام

احتيايط القمية
العادلة لالستمثار

مجموع
األحتياطات

(جعز مرتامك)

مجموع حقوق
املسامهني

59,039

3,669

2,226

2,460

8,355

()15,370

52,024

صايف الرحب للفرتة

-

-

-

-

-

2,069

2,069

الرصيد يف  30سبمترب 2017

59,039

3,669

2,226

2,460

8,355

()13,301

54,093

الرصيد يف  1يناير 2016

56,228

3,669

2,226

3,799

9,694

5,045

70,967

التغيريات املرتامكة يف القمية العادلة  -الصايف

-

-

-

()1,333

()1,333

-

()1,333

صايف اخلسارة للفرتة

-

-

-

-

-

()3,391

()3,391

التحويل إىل رأس املال املدفوع

2,811

-

-

-

-

()2,811

-

الرصيد يف  30سبمترب 2016

59,039

3,669

2,226

2,466

8,361

()1,157

66,243

هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي  2نومفرب 2017

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة املراجعة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة من قبل جملس اإلدارة بتارخي  2نومفرب 2017

مركز إدارة السيولة املالية ش.م.ب (م) مرخص مكرصف قطاع مجلة إساليم من قبل مرصف البحرين املركزي

حسان أمني جرار
رئيس جملس اإلدارة

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

أمحد عباس
الرئيس التنفيذي

مركز إدارة السيولة املالية ش.م.ب (مقفلة) س.ت 49092 .ص.ب 11567 .املنامة مملكة البحرين هاتف  +973 17568568فاكس  +973 17568569الربيد االلكرتوين  info@lmcbahrain.comاملوقع االلكرتوين www.lmcbahrain.com

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

