
�صندوق النقد الدويل يتوقع 
منوا �رسيعا لالقت�صاد الهندي

وا�صنط���ن - اأ ف ب: اأك���د �صن���دوق النقد الدويل 
اأم�س )الأربعاء( اأن الهند �صتحافظ على موقعها �صمن 
ق���وى الع���امل القت�صادي���ة الرئي�صة الأ����رسع منوا خالل 
ال�صن���وات املقبلة ما يحمل اأنباء �ص���ارة لرئي�س الوزراء 

ناريندرا مودي قبيل انتخابات العام املقبل.
ق���وة  اأك���ر  ثال���ث  يتن���اول  مو�ص���ع  تقري���ر  ويف 
اقت�صادي���ة يف اآ�صي���ا، اأ�ص���اد �صن���دوق النق���د الدويل 
باإ�صالحات احلكومة القت�صادية، لكنه دعا اإلى التحرك 
لل�صيط���رة على الت�صخم وزيادة ع���دد الن�صاء يف �صوق 

العمل.

“�صام�صونغ” تعلن ا�صتثمارات ب�161 مليار دولر
�صي���ول  - اف ب: اأعل���ن عم���الق الإلكرتونيات الك���وري اجلنوبي “�صام�صون���غ” الأربعاء 
ع���ن ا�صتثم���ارات بقيمة 161 مليار دولر على ثالث �صنوات، منه���ا 22 مليارا يف اأبحاث حول 

التكنولوجيا احلديثة كالذكاء ال�صطناعي لإعطاء دفع لنموها م�صتقبال.
وهذه ال�صتثمارات التي تعترها حكومة كوريا اجلنوبية نعمة �صتخ�ص�س اأ�صا�صا لفرعها 
لالإلكرتونيات، اأول �صانع عاملي للرقائق، بعد اأن منيت ال�رسكة يف ال�صنوات الأخرية بنك�صات 
عدة خ�صو�ص���ا تراجع مبيعات هواتفها الذكية اأو �صجن لعام نائب رئي�صها يل جاي-يونغ يف 

ف�صيحة ف�صاد مدوية.
ورغ���م اأن الطل���ب على اأ�صب���اه املو�صالت يبق���ى متينا، �صهدت �ص���وق الهواتف الذكية 
تراجع���ا ما دف���ع املجموعة التي ي���وازي رقم اأعمالها خم����س اإجمايل الن���اجت الداخلي لكوريا 

اجلنوبية، اإلى البحث عن حمركات منو جديدة.
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اقتصاد

“اخلطوط الكويتية” ت�شارك يف معر�ض البحرين للطريان
يقام يف نوفمر املقبل

بن����ا: تتويًج����ا للعالق����ات  املنام����ة - 
البحريني����ة الكويتية املتين����ة التي اأر�صى 
دعائمه����ا ق����ادة البلدين والآب����اء والأجداد 
من����ذ ق����دمي الأزل، وعل����ى هام�����س زي����ارة 
وف����د رفيع امل�ستوى م����ن اخلطوط اجلوية 
الكويتي����ة لتد�ص����ن اأول رحل����ة جوية من 
مبنى امل�صافرين اجلديد رقم 4T اخلا�ص 
ح�رصًيا باخلط����وط اجلوية الكويتية، والتي 
اخت����ارت مملك����ة البحرين لتك����ون الوجهة 
الأول����ى له����ا؛ تاأكيدا عل����ى اأوا�����رس املحبة 

والأخوة بن ال�صقيقتن.
وعل����ى هام�����س الزي����ارة وق����ع كل من 
وزير املوا�ص����الت والت�صالت كمال اأحمد 
ورئي�����ص جمل�����ص اإدارة اخلط����وط اجلوي����ة 
الكويتية يو�صف اجلا�صم اتفاقية م�صاركة 
اخلط����وط اجلوي����ة الكويتي����ة يف معر�����ص 
البحرين ال����دويل للط����ريان 2018 املقرر 
عق����ده يف قاع����دة ال�صخ����ري اجلوي����ة خالل 
الف����رتة من 14 اإل����ى 16 نوفم����ر 2018، 
وال����ذي يقام حتت رعاية ملكية �صامية من 
عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة.
وزي����ر  اأع����رب  املنا�صب����ة  وبه����ذه 
املوا�ص����الت والت�ص����الت نائ����ب رئي�����س 
اللجن����ة العليا املنظمة ملعر�����س البحرين 

ال����دويل للط����ريان ع����ن �صعادت����ه بتوقيع 
التفاقي����ة الت����ي تاأت����ي يف اإط����ار تطلعات 
ق����ادة البلدي����ن يف مملكة البحري����ن ودولة 
الكوي����ت ال�صقيق����ة، لالرتق����اء بالعالقات 
نح����و التكامل يف القطاع����ات كافة وتعزيز 
منوها على خمتلف الأ�صعدة، والعمل على 
تطويره����ا وتنميته����ا نحو اآف����اق اأرحب من 

العمل امل�صرتك.
واأ�صاف اأن هذه التفاقية تاأتي �صمن 
توجيه����ات املمث����ل ال�صخ�ص����ي ل�صاح����ب 

اجلاللة امللك رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
ملعر�����س البحرين الدويل للط����ريان �صمو 
ال�صي����خ عبداهلل ب����ن حم����د اآل خليفة، التي 
والرتق����اء  التطوي����ر  اأهمي����ة  اإل����ى  تدع����و 
بالعالقة مع دولة الكويت يف جمال �سناعة 
النقل اجلوي وتقدمي خمتلف الت�صهيالت 
واحلوافز التي ت�صهم يف رفع التعاون على 
اأعل����ى امل�صتوي����ات وت�صجي����ع القطاع����ات 
الكويتي����ة لتتخ����ذ م����ن معر�����س البحري����ن 

للطريان من�سة لها للرتويج خلدماتها.

• وزير املوا�سالت يوقع االتفاقية مع رئي�ص جمل�ص اإدارة اخلطوط اجلوية الكويتية	

وزي����������ر امل�����ال�����ي�����ة ي������وؤك������د ع����م����ق ال�����ع�����الق�����ات ال����ب����ح����ري����ن����ي����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة 

اململكة ت�ستقبل اأول رحلة للخطوط الكويتية من مبنى امل�سافرين الكويتي “تي 4”
النتهاء من مطار البحرين اجلديد ح�صب اجلدول

           اأمل احلامد من املحرق

و�صل���ت اإلى البحرين �صب���اح اأم�س 
اأولى رحالت اخلط���وط اجلوية الكويتية 
من مبن���ى امل�صافري���ن اجلديد “تي 4” 
يف مطار الكويت ال���دويل اإلى البحرين، 
حيث ا�صتقبل وزير املالية ال�صيخ اأحمد 
ب���ن حمم���د اآل خليفة يف مط���ار البحرين 
ال���دويل وزي���ر املالي���ة الكويت���ي نايف 
احلج���رف والوف���د الكويتي ال���ذي يزور 

البالد بهذه املنا�صبة.
وزي���ر  ال�صتقب���ال  يف  كان  كم���ا 
رئي����س  والت�ص���الت،  املوا�ص���الت 
جمل����ص اإدارة جمموع���ة ط���ريان اخلليج 
وعمي���د  اأحم���د،  ب���ن  كم���ال  القاب�ص���ة 
دول���ة  �صف���ري  الدبلوما�ص���ي،  ال�صل���ك 
الكويت ال�صقيقة ل���دى مملكة البحرين 
ال�صي���خ عزام مبارك ال�صب���اح وعدد من 

امل�صوؤولن.
وقد رحب ال�صيخ اأحمد بن حممد اآل 
خليف���ة بوزير املالي���ة الكويتي والوفد 

املراف���ق يف بلده���م البحري���ن، موجًه���ا 
التهنئ���ة اإل���ى �صاح���ب ال�صم���و الأم���ري 
ال�صيخ �صباح الأحمد، و�صمو ويل العهد 
ال�صي���خ ن���واف الأحم���د، و�صم���و رئي�س 
جمل����ص ال���وزراء ال�سي���خ جاب���ر املبارك 
بهذه املنا�صبة التاريخية لبدء الت�صغيل 

التجريب���ي ملبن���ى امل�صافري���ن اجلديد 
ال���دويل  الكوي���ت  مط���ار  يف   ”4 “ت���ي 
واملخ�س����ص ل�رصك���ة اخلط���وط اجلوي���ة 
الكويتية وال�رسكات التابعة لها، وهو ما 
من �صاأنه تطوي���ر منظومة النقل اجلوي 
يف دولة الكويت، موؤكًدا عمق العالقات 

املتمي���زة  الكويتي���ة   - البحريني���ة 
بينهم���ا،  القائ���م  التع���اون  وم�صت���وى 
وحر�س قيادتي وحكومتي البلدين على 
تعزي���ز عالقاتهم���ا وتر�صي���خ تعاونهما 

على ال�سعيدين الثنائي واخلليجي.
ب���دوره، اأ�ص���اد وزي���ر املوا�ص���الت 
والت�ص���الت كمال بن اأحمد بالتطورات 
التنموي���ة املت�صارع���ة الت���ي ت�صهده���ا 
دول���ة الكوي���ت ال�صقيق���ة خ�صو�صا يف 
جمال �سناعة الطريان، موؤكًدا اأن اختيار 
البحري���ن لتك���ون اأولى حمط���ات �رسكة 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتي���ة املغ���ادرة 
من مبن���ى امل�صافرين اجلدي���د “تي4” 
بالكوي���ت ه���و دلي���ل را�صخ عل���ى عمق 
العالق���ات والرواب���ط التاريخي���ة الت���ي 
تربط الدولت���ن ال�صقيقتن وم�صتوى 
التع���اون الوثي���ق القائم بينهم���ا، كما 
ت�صكل عالمة فارقة يف عالقات التعاون 
التج���اري القائمة ب���ن اخلطوط اجلوية 
الكويتية ومطار البحرين الدويل، والتي 
ب���داأت من���ذ �صتين���ات الق���رن املا�صي 
بت�صغي���ل اأول���ى رحالتها اإل���ى البحرين، 
كم���ا من �صاأنه���ا اأن ت�صهم يف ا�صتيعاب 
الطل���ب املتزاي���د لل�صف���ر اإل���ى دول���ة 
الكويت، والذي يتجاوز 70 األف م�صافر 

كل عام.
واأو�ص���ح الوزي���ر اأن اأي���ة تط���ورات 

يف الكوي���ت والبني���ة التحتية مثل مطار 
الكويت ال���دويل وتطوي���ره وبناء مطار 
جدي���د يعت���ر تطوًرا ل���كل دول اخلليج 
)...( البحرين ت�صتثمر يف البنية التحتية 
وكذلك الكويت وكل هذه ال�صتثمارات 
بالنف���ع عل���ى مواطن���ي دول  �صتع���ود 

اخلليج.
واأك���د الوزي���ر اأن ن�ص���ب الإجناز يف 
اجلدي���د يف مط���ار  امل�صافري���ن  مبن���ى 
البحرين ال���دويل ت�سري بح�سب الرنامج 
املو�ص���وع، حي���ث �صيفتت���ح يف �صه���ر 

�صبتمر 2019.
بدوره، اأكد وزي���ر املالية الكويتي 
اخلط���وط  اختي���ار  اأن  احلج���رف  ناي���ف 
الكويتي���ة انط���الق اأول���ى رحالته���ا من 
مبناه���ا اجلدي���د )تي 4( اإل���ى البحرين، 
يع���د دلل���ة تاريخي���ة ترب���ط ال�صعبن 
ب���كل اجلوان���ب املختلفة،  والقيادتن 
م�صيدا باحلف���اوة والرتحاب التي حظوا 

بها لدى ا�صتقبالهم يف البحرين.
الدول���ة  وزي���رة  اأعرب���ت  بدوره���ا، 
ل�صوؤون الإ�صكان ووزيرة الدولة ل�صوؤون 
اخلدمات الكويتية جن���ان بو�سهري عن 
�سعادته���ا باختي���ار اخلط���وط الكويتية 
وجهته���ا الأولى اإل���ى البحري���ن، وروؤية 
م����رسوع مطار البحرين اجلديد قائم على 
قدم و�صاق، معربة عن اأملها با�صتقبال 

مط���ار الكوي���ت اأول رحل���ة م���ن مط���ار 
البحرين اجلديد لدى تد�صينه.

واأو�صح���ت اأن مبنى الركاب اجلديد 
الوطن���ي  للناق���ل  4( خم�ص����س  )ت���ي 
“اخلط���وط اجلوي���ة الكويتي���ة” �صيبداأ 
بتد�ص���ن جدول رحالته تدريجًيا اإلى اأن 
ي�صل اإلى الت�صغيل الكلي وفًقا للخطة 

املو�صوعة له.
واأ�ص���ارت اإل���ى اأن مبن���ى ال���ركاب 
اجلدي���د )ت���ي 2( ي�ص���ري وف���ق اجلدول 
املتوق���ع  ل���ه،  املخ�ص����س  الزمن���ي 
افتتاحه يف الع���ام 2022 وت�صل طاقته 

ال�صتيعابية اإلى 22 مليون م�صافر.
وكان �صم���و ال�صي���خ �صب���اح الأحمد 
اجلاب���ر ال�صب���اح اأم���ري دول���ة الكوي���ت 
ال�صقيقة ق���د د�صن مبن���ى امل�صافرين 
ال���دويل  الكوي���ت  مط���ار  يف   ”4 “ت���ي 
اجلوي���ة  اخلط���وط  ل�رصك���ة  املخ�س����ص 
لروؤي���ة  تنفي���ذا  وال����رسكات  الكويتي���ة 
الكوي���ت 2035 الرامي���ة اإل���ى حتوي���ل 
الكويت اإلى مرك���ز مايل وجتاري جاذب 
لال�صتثم���ار، وتبلغ م�صاحته نحو 55 األف 
مرت مربع، وي�ص���م 14 بوابة للمغادرين 
تنق�صم اإل���ى ت�صع بوابات ج�صور وخم�س 
بوابات اأر�صية، ع���الوة على 10 بوابات 
للقادم���ن، منها ت�ص���ع بوابات للج�صور 

وبوابة اأر�صية.

• )ت�صوير: خليل اإبراهيم(	  وزير املالية ووزير املوا�صالت والت�صالت ي�صتقبالن الوفد الكويتي  

بآالف الدوالرات األمريكية   قامئة املزيانية العمومية املرحلية املوحدة -  

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة - 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املرحلية املوحد - بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة الدخل املرحلية املوحدة - 

مكا يف 31 مارس 2018 

للثالثة أهشر املنهتية يف 31 مارس 2018 )مراجعة(

للثالثة األهشر املنهتية يف 31  مارس 2018 )مراجعة(

للثالثة أهشر املنهتية يف 31  مارس 2018 )مراجعة(

)مراجعة(
31 مارس

2018

)مدققة(
31 ديمسرب 

2017

األصول

 1,823  2,168 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 13,004  5,502 مدينو املراحبات مستحقة القبض

 15,500  9,491 مبالغ مستحقة من بنوك

 5,071  5,087 مدينو املضاربات مستحقة القبض

 5,851  3,322 مدينو المتويل مستحقة القبض

 73,461  74,038 استمثارات يف الصكوك

 5,651  5,252 استمثارات االهسم والصناديق املالية

 27,547  27,367 االستمثارات العقارية

 139  137 معدات

 1,366  1,652 أصول أخرى

 149,413  134,016 مجموع األصول

   للثالثة أهشر املنهتية يف   

31 مارس
2018

31 مارس
2017 

 )6,452( )13,157(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

 )6,452( )13,157(النقص يف النقد ومايف حمكه 

 10,579  30,327 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 4,127  17,170 النقد وما يف حمكه يف 31 مارس

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

للثالثة أهشر املنهتية يف

31 مارس
2018

31 مارس
2017

الدخل من:

 936  877    األستمثار يف الصكوك

 19  8    استمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 18  56    مستحقات لدى البنوك

96133   مستحقات المتويل

 12  16    مستحقات املضاربات

عائد اىل حاميل الصكوك قصرية خمصوما مهنا : 
املستمثرين و البنوك  )368()483(    االجل - 

 570  750 

 68  68 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 390  330 أرباح اإلجارة 

 22  -   أرباح من التعامالت األجنبية

 27  235 أرباح أخرى 

 1,257  1,203 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 670  625 تاكليف املوظفني 

 210  192 مرصوفات عامة وادارية  

 181  181 اسهتالك

 1,061  998 املرصوفات التشغيلية 

 196  205 صايف الرحب للفرتة قبل خمصص االمضحالل 

خلسائر االئمتان  )33(280صايف املسرتدات )البدالت( 

 -    )285(خسائر القمية العادلة غري املتحققة من االستمثارات يف الصناديق

 163  200 صايف الرحب  للفرتة

املطلوبات وحقوق املسامهني    

املطلوبات                              

 93,461  79,971 مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك

 979  902 مبالغ مستحقة الدفع لملوظفني

 832  809 مطلوبات أخرى

 95,272  81,682 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,567  8,282 احتياطات

 )13,465( )14,987(جعز مرتامك

 54,141  52,334 مجموع حقوق املسامهني 

 149,413  134,016 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية

العادلة لالستمثار 
مجموع 

مجموع حقوق )جعز مرتامك(األحتياطيات 
املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2018

تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار احملاسبة 

املايل رمق 30 مكا يف 1 يناير 2018

59,039 

     - 

 3,881 

   - 

 2,226 

    - 

 2,460 

   - 

 8,567 

   - 

)13٫465( 

 )2,007( 

54٫141

 )2,007( 

 52,134  )15,472( 8,567  2,460  2,226  3,881  59,039 الرصيد املعاد عرضه مكا يف 1 يناير 2018 

صايف الرحب للفرتة

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

   - 

-

   - 

-

   - 

-

   - 

)285( 

   - 

)285( 

 200 

285 

 200 

   - 

 52,334  )14٫987( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 مارس 2018 

الرصيد يف 1 يناير 2017

صايف الرحب للفرتة

 59,039 

  - 

 3,669 

  - 

 2,226 

  - 

 2,460 

  - 

 8,355 

  - 

)15,370( 

163 

 52,024 

163 

 52,187 )15,207( 8,355 2,460 2,226 3,669 59,039الرصيد يف 31 مارس 2017

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

هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 9 مايو 2018م  

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 9 مايو 2018م

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

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

أمحد عباس
الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
31 مــارس 2018 )مراجعة(

بآالف الدوالرات األمريكية   قامئة املزيانية العمومية املرحلية املوحدة -  

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة - 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املرحلية املوحد - بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة الدخل املرحلية املوحدة - 

مكا يف 31 مارس 2018 

للثالثة أهشر املنهتية يف 31 مارس 2018 )مراجعة(

للثالثة األهشر املنهتية يف 31  مارس 2018 )مراجعة(

للثالثة أهشر املنهتية يف 31  مارس 2018 )مراجعة(

)مراجعة(
31 مارس

2018

)مدققة(
31 ديمسرب 

2017

األصول

 1,823  2,168 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 13,004  5,502 مدينو املراحبات مستحقة القبض

 15,500  9,491 مبالغ مستحقة من بنوك

 5,071  5,087 مدينو املضاربات مستحقة القبض

 5,851  3,322 مدينو المتويل مستحقة القبض

 73,461  74,038 استمثارات يف الصكوك

 5,651  5,252 استمثارات االهسم والصناديق املالية

 27,547  27,367 االستمثارات العقارية

 139  137 معدات

 1,366  1,652 أصول أخرى

 149,413  134,016 مجموع األصول

   للثالثة أهشر املنهتية يف   

31 مارس
2018

31 مارس
2017 

 )6,452( )13,157(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

 )6,452( )13,157(النقص يف النقد ومايف حمكه 

 10,579  30,327 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 4,127  17,170 النقد وما يف حمكه يف 31 مارس

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

للثالثة أهشر املنهتية يف

31 مارس
2018

31 مارس
2017

الدخل من:

 936  877    األستمثار يف الصكوك

 19  8    استمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 18  56    مستحقات لدى البنوك

96133   مستحقات المتويل

 12  16    مستحقات املضاربات

عائد اىل حاميل الصكوك قصرية خمصوما مهنا : 
املستمثرين و البنوك  )368()483(    االجل - 

 570  750 

 68  68 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 390  330 أرباح اإلجارة 

 22  -   أرباح من التعامالت األجنبية

 27  235 أرباح أخرى 

 1,257  1,203 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 670  625 تاكليف املوظفني 

 210  192 مرصوفات عامة وادارية  

 181  181 اسهتالك

 1,061  998 املرصوفات التشغيلية 

 196  205 صايف الرحب للفرتة قبل خمصص االمضحالل 

خلسائر االئمتان  )33(280صايف املسرتدات )البدالت( 

 -    )285(خسائر القمية العادلة غري املتحققة من االستمثارات يف الصناديق

 163  200 صايف الرحب  للفرتة

املطلوبات وحقوق املسامهني    

املطلوبات                              

 93,461  79,971 مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك

 979  902 مبالغ مستحقة الدفع لملوظفني

 832  809 مطلوبات أخرى

 95,272  81,682 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,567  8,282 احتياطات

 )13,465( )14,987(جعز مرتامك

 54,141  52,334 مجموع حقوق املسامهني 

 149,413  134,016 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية

العادلة لالستمثار 
مجموع 

مجموع حقوق )جعز مرتامك(األحتياطيات 
املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2018

تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار احملاسبة 

املايل رمق 30 مكا يف 1 يناير 2018

59,039 

     - 

 3,881 

   - 

 2,226 

    - 

 2,460 

   - 

 8,567 

   - 

)13٫465( 

 )2,007( 

54٫141

 )2,007( 

 52,134  )15,472( 8,567  2,460  2,226  3,881  59,039 الرصيد املعاد عرضه مكا يف 1 يناير 2018 

صايف الرحب للفرتة

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

   - 

-

   - 

-

   - 

-

   - 

)285( 

   - 

)285( 

 200 

285 

 200 

   - 

 52,334  )14٫987( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 مارس 2018 

الرصيد يف 1 يناير 2017

صايف الرحب للفرتة

 59,039 

  - 

 3,669 

  - 

 2,226 

  - 

 2,460 

  - 

 8,355 

  - 

)15,370( 

163 

 52,024 

163 

 52,187 )15,207( 8,355 2,460 2,226 3,669 59,039الرصيد يف 31 مارس 2017
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هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 9 مايو 2018م  

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 9 مايو 2018م

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

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

أمحد عباس
الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
31 مــارس 2018 )مراجعة(

 حسان أمين جرار 
رئيس مجلس اإلدارة

 أمير عبدالغني 
  عضو مجلس اإلدارة  

 أحمد عباس 
 الرئيس التنفيذي 

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة - بآالف الدوالرات األمريكية
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 )مراجعة(

30 يونيو  30يونيو  

2017  2018  

  2,188 صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية  )12,261(

)النقص( / الزيادة  في النقد وما في حكمه )12,261( 2,188 
النقد وما في حكمه في 1 يناير  30,327  10,579 

النقد وما في حكمه في 30 يونيو 18,066  12,767 

مالحظة: قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع االلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة - بآالف الدوالرات األمريكية
للستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2018)مراجعة(

 

)عجز متراكم(

احتياطات    
 

مجموع حقوق  مجموع  احتياطي القيمة      
 

المساهمين األحتياطات  العادلة لالستثمار  احتياطي عام احتياطي قانوني  رأس المال  
 

الرصيد في 1 يناير 2018 59,039  3,881  2,226  2,460  8,567  )13,465( 54,141 

)2,007( )2,007(     -     -     -     -     - تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 كما هو في 1 يناير 2018 

الرصيد المعاد عرضه كما في 1 يناير 2018  59,039  3,881  2,226  2,460  8,567  )15,472( 52,134 

 55  55     -     -     -     -     - صافي الربح للفترة

    - 285 )285( )285(     -     -     - التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  

الرصيد في 30 يونيو 2018  59,039  3,881  2,226  2,175  8,282  )15,132( 52,189 

الرصيد في 1 يناير 2017 59,039  3,669  2,226  2,460  8,355  )15,370( 52,024 

 1,225  1,225     -     -     -     -     - صافي الربح للفترة

الرصيد في 30 يونيو 2017  59,039  3,669  2,226  2,460  8,355  )14,145( 53,249 

 •هذه القوائم تم استخالصها من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 2 أغسطس 2018
• القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية

• لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2  أغسطس2018   
• مركز إدارة السيولة ش.م.ب(م)مرخص كمصرف قطاع جملة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

قائمة الدخل المرحلية الموحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 
للستة أشهر المنتهية في 30  يونيو 2018 )مراجعة(

للستة أشهر المنتهية في للثالثة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 30يونيو  30 يونيو  30 يونيو 

2017  2018  2017  2018

الدخل من:

   األستثمار في الصكوك 882  1,930  1,759  2,866 

 29  59  10   51    استثمارات في األسهم والصناديق المالية

   مستحقات لدى البنوك 37  9  93  27 

   مستحقات التمويل 34  54  130  187 

   مستحقات المضاربات 17  39  33  51 

مخصوما منها : عائد الى حاملي الصكوك قصيرة االجل -  )531( )435( )1,014( )803(
المستثمرين و البنوك

 2,357  1,060  1,607  490 

رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية 73  197  141  265 

أرباح اإلجارة  327  391  657  781 

)خسائر( أرباح من التعامالت األجنبية )2( )1( )2( 21 

أرباح أخرى  23  87  258  114 

ايرادات التشغيل  911  2,281  2,114  3,538 

المصروفات

تكاليف الموظفين  609  745  1,234  1,415 

مصروفات عامة وادارية   266  293  458  503 

استهالك 181  181  362  362 

المصروفات التشغيلية  1,056  1,219  2,054  2,280 

صافي )خسارة( الربح للفترة قبل مخصص االضمحالل  )145( 1,062  60  1,258 

)33(  280     -     - صافي المستردات )البدالت( لخسائر االئتمان

    - )285(     -     - خسائر القيمة العادلة غير المحققة من االستثمارات في الصناديق

صافي )خسارة( الربح للفترة )145( 1,062  55  1,225 

قائمة الميزانية العمومية المرحلية الموحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 
كما في 30 يونيو 2018

)مدققة( )مراجعة(   
30 يونيو  31  ديسمبر   

2017  2018  

األصول 

نقد وأرصدة لدى البنوك  1,564  1,823 

مدينو المرابحات مستحقة القبض 8,002  13,004 

مبالغ مستحقة من بنوك 8,491  15,500 

مدينو المضاربات مستحقة القبض 2,351  5,071 

مدينو التمويل مستحقة القبض 2,647  5,851 

استثمارات في الصكوك 74,010  73,461 

استثمارات االسهم والصناديق المالية 5,091  5,651 

االستثمارات العقارية 27,188  27,547 

معدات 139  139 

أصول أخرى 2,903  1,366 

مجموع األصول  132,386  149,413 

المطلوبات وحقوق المساهمين    

المطلوبات                              

مبالغ مستحقة للمستثمرين في الصكوك قصيرة األجل والبنوك 78,275  93,461 

مبالغ مستحقة الدفع للموظفين 947  979 

مطلوبات أخرى 975  832 

مجموع المطلوبات 80,197  95,272 

حقوق المساهمين

رأس المال 59,039  59,039 

احتياطات 8,282  8,567 

عجز متراكم )15,132( )13,465(

مجموع حقوق المساهمين  52,189  54,141 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 132,386  149,413 

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
30 يونـيـــو 2018 )مراجعة(


