اقتصاد

business@albiladpress.com

11

الخميس  22فبراير 2018
 6جمادى اآلخرة 1439
العدد 3418

ا�ستالم  10طلبات مل�ؤ�س�سات تكنولوجيا مالية حملية وعاملية

�إطالق “البحرين للتكنولوجيا املالية” ر�سميا لدفع عجلة النمو
�أمل احلامد من خليج البحرين

د�شن جمل�س البحري���ن للتنمية االقت�صادية �أم�س
مركز “خليج البحرين للتكنولوجيا املالية”� ،أكرب مركز
للتكنولوجيا املالية يف ال�رشق الأو�سط و�إفريقيا ،الذي
�سيعم���ل مع م�ؤ�س�س���ات قيادية يف القط���اع وال�رشكات
النا�شئة حمليًا و�إقليميًا وعامليًا ،لدفع عجلة النمو نحو
االبتكار وخلق فر�ص تطوير جديدة ،ولت�صبح اململكة
�إحدى عوا�صم التكنولوجيا املالية.
وقال الرئي�س التنفي���ذي للمجل�س خالد الرميحي
“�سيكون لـ “خليج البحرين للتكنولوجيا املالية” دور
�أ�سا�س���ي يف تطوير البيئة الداعم���ة لالبتكار واالزدهار
يف املنطقة ،حي���ث يوفر فر�صة لال�ستفادة من خربات
ال��ش�ركات العاملي���ة واحلا�ضن���ات� ،إ�ضافة �إل���ى جميع
اخلدمات التي تقدمها اململك���ة من ت�سهيالت تهدف
�إل���ى توفري بيئ���ة مثالية لتطوي���ر ال��ش�ركات النا�شئة
وامل�ؤ�س�سات واختبار خدماتها وتواجدها على م�ستوى
املنطقة”.
و�سيعم���ل “خليج البحري���ن للتكنولوجيا املالية”
م���ع �رشكائ���ه امل�ؤ�س�س�ي�ن لال�ستف���ادة م���ن مواردهم
و�شبكاته���م امل�شرتك���ة؛ لتحديد الأولوي���ات ومعاجلة
حتدي���ات املجال واال�ستفادة من االقت�صاد على نطاق
وا�س���ع لتنفيذ احللول التي جتل���ب االبتكار واالزدهار
للمنطقة.
و�أو�ض���ح الرميح���ي �أن التقني���ة املالي���ة ت����ؤدي
أي�ضا
�إل���ى نقلة نوعي���ة يف التعامل م���ع امل�ستهلكني و� ً
التقني���ات الداخلي���ة ع�ب�ر التكلف���ة ،وتبن���ي ال���ذكاء
اال�صطناع���ي ،وتبن���ي تقني���ات جدي���دة مم���ا مين���ح
امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة فر�ص���ة؛ لتخفي����ض معامالته���ا
والتعامل م���ع امل�ستهلك ب�شكل جديد .و�أ�شار �إلى “�أن
املركز هو �أحد عوامل اخلطة الإ�سرتاتيجة التي و�ضعت
بتوجيه���ات م���ن ويل العه���د �صاح���ب ال�سم���و امللكي
الأم�ي�ر �سلمان بن حم���د �آل خليفة؛ خللق بيئة حتت�ضن
امل�ستثمرين )...( ،واملركز �أحد �أعمدة اخلطة املتكاملة
للبيئ���ة التجريبي���ة ،حيث بد�أنا ب�إدخ���ال الت�رشيعات مع

ت�صوير خليل �إبراهيم
•�أثناء امل�ؤمتر ال�صحايف للإعالن عن �إطالق املركز �أم�س

م��ص�رف البحرين املرك���زي ،و�إن�ش���اء “خلي���ج البحرين
للتكنولوجيا املالية” ،و”�صن���دوق ال�صناديق” الذي
�سيخ�ص����ص �إحداها للتقنية املالي���ة ،وكذلك تد�شني
�إح���دى م�رسعات �أعمال الت���ي �سنعلن عنها وو�صلنا �إلى
نهاية العم���ل� ،إ�ضافة �إلى �أن �رشك���ة “ن�ست” ()Nest
املتخ�ص�ص���ة يف التقنية املالية �ستب���د�أ �أعمالها خالل
الع���ام اجل���اري ،كما �أن م�رسع���ة الأعم���ال “ ”C5لديها
برامج واع���دة ل�رشكات متخ�ص�صني يف التقنية املالية،
والت���ي �رشعت ب�أعمالها خ�ل�ال الأ�سبوعني املا�ضيني،
م�ؤك���دًا �أن اخلطة املتكامل���ة �ستجع���ل البحرين �إحدى
املراكز العاملية يف التقنية املالية”.
ور�أى الرميح���ي �أن الفائ���دة املرج���وة من “خليج
البحرين للتكنولوجيا املالية” �أوال مينح فر�صة حلماية
القطاع���ات الت���ي متث���ل ن�سبة كب�ي�رة م���ن االقت�صاد
املحل���ي� ،إذ ي�ش���كل القطاع امل���ايل حاليً���ا  % 17من
الن���اجت املحل���ي الإجم���ايل )...( ،ولذا يج���ب �أن تكون
البحري���ن م�ستعدة للنقل���ة النوعية بالتقني���ة املالية،
م�شريًا �إل���ى �أن التقنية املالية ت�ساهم يف خلق وظائف
بروات���ب مرتفع���ة للمواطن�ي�ن ،وكذل���ك خل���ق فر�ص

جمدية.
و�أعل���ن الرئي����س التنفي���ذي ل���ـ “خلي���ج البحرين
للتكنولوجي���ا املالي���ة” خالد �سعد �أم����س خالل م�ؤمتر
�صحايف عن جمموعة ال�رشكاء امل�ؤ�س�سني البالغني �أكرث
م���ن  30م�ؤ�س�سة ،وجمموعة من ال�رشكات النا�شئة التي
�سيحت�ضنه���ا املركز ،مبينًا �أن �أبرز امل�ؤ�س�سات املالية
الداعم���ة هي :بن���ك البحري���ن الوطني ،بن���ك البحرين
والكويت ،البن���ك الأهلي املتحد ،بنك الإثمار ،جمموعة
الربك���ة امل�رصفية ،بن���ك البحرين الإ�سالم���ي ،بنك بي
ان بارباريب���ا ،البنك الفرن�س���ي العاملي ،بيت التمويل
الكويتي� ،أمريكان اك�سربي�س ،انف�ستنكورب ،جمموعة
ج���ي اف ات����ش املالي���ة� ،آركابيتا ،جمموع���ة بن هندي،
�رشكة مايكرو�سوفت.
وميث���ل ال��ش�ركاء امل�ؤ�س�س���ون للمرك���ز �أه���م
م���زودي اخلدم���ات املالي���ة العاملية و��ش�ركات رائدة
يف التكنولوجي���ا حمليً���ا وعامليً���ا .واله���دف م���ن هذا
التع���اون ه���و تر�سي���خ مكان���ة البحري���ن كمرك���ز رائد
للتكنولوجي���ا املالي���ة يف املنطقة ،حي���ث �ست�ستفيد
كل من ال��ش�ركات العاملي���ة النا�شئة مث���ل “روبو�ست

�شاب بحريني من مواليد  ،1980در�س يف مدار�س
اململك ��ة ،والتحق بجامعة البحرين يف  ،2001تخ�ص�ص
�إع�ل�ام وعالقات عام ��ة ،وهو تخ�ص� ��ص مل يكن رغبته
الأوىل ،حكمته يف احلياة “�إذا مل يطعك الزمان ،تكيف
معه” ،و�ش ��اءت االقدار �أن يعمل بال�صحافة وخ�صو�صا
ب�أق�س ��ام االقت�صاد� ،إذ �إن غالبي ��ة الأخبار تطغى عليها
الأرقام ،فتعل ��ق ب�أخبار البور�صات؛ لأنه ��ا ت�شبع حاجة
عميق ��ة يف نف�سه لها �صلة بفهم حرك ��ة الأرقام� .ألهمته
�أنب ��اء البور�ص ��ات وتداوالته ��ا يف �أن ين�ش ��ئ م�شروع ��ا
خا�ص ��ا به ي�ستطيع عربه دخول معرتك الأ�سواق املالية.
“البالد” التقت املغني ،و�أجرت معه احلوار التايل:

القوامئ املالية املوحدة
 31ديمسبــر 2017
قامئة املزيانية العمومية املوحدة  -بآالف الدوالرات األمريكية

قامئة الدخل املوحدة  -بآالف الدوالرات األمريكية

مكا يف  31ديمسرب 2017

للسنة املنهتية يف  31ديمسرب 2017

2017

2016

1,823

2,079

2017

األصول
نقد وأرصدة لدى البنوك

مراحبات مستحة القبض

مستحقات لدى البنوك

13,004

-

15,500

8,500

مضاربات مستحقة القبض

5,071

متويالت مستحقة القبض

إعداد :المحرر االقتصادي

5,851

استمثارات يف الصكوك

27,547

28,265

1,366

1,887

149,413

132,732

المغني :استثمر في “اآلجار”
البحريني وأطمح الفتتاح مصنع
مل �أ�ستف��د كث�يرا م��ن جترب��ة اجلي��ل ال�ساب��ق؛ لأن التجارب
غ�ير معرو�ض��ة ،ولك��ن الآن ب��د�أت ال�صحاف��ة بعر���ض التج��ارب
مث��ل �صحيف��ة “الب�لاد” ع�بر عر�ض جت��ارب رواد الأعم��ال ،وهي
مفي��دة رغ��م هذه التخ�ص�ص تختل��ف مع تخ�ص�ص��ي ،ولكن لو كانت
بالتخ�ص�ص نف�سه لكانت اال�ستفادة �أكرب.
�أعتمد على �آراء الأهل والأ�صدقاء والزبائن ،ا�ستمع للجميع،
وكل ما �أجده ينفعني �أقوم بتطبيقه.

كي���ف تدير عملك اخلا����ص ،هل تتواج���د با�ستمرار �أم
ت�ض���ع اخلطط والربنامج للعامل�ي�ن لديك ،ما �أ�سلوبك
يف الإدارة ،وكيف تطوره متا�شيا مع املتغريات؟
�أن��ا مبت��دئ ،ولهذا �أدير امل�شروع بنف�سي� ،أق��وم بكل �شيء؛ لأن
املبل��غ امل�ستثم��ر  40دينارا ،ه��ذا املبلغ ال ميكنني م��ن توظيف مدير
مايل �أو موظف �أو طباخ.
فاخلط��وة الأوىل ه��ي �أن �أق��وم ب��كل �ش��يء� .أم��ا اخلط��وة
الثانية ،ف�ست�أتي الحقا حني تكون الطلبات �أكرب من طاقتي ،وذلك
بتوظيف عامل لتغطية الطلب ،وهكذا.
هل تفكر بتطوير وتو�سيع �أعمالك؟
�أن��ا �أفك��ر بتطوي��ر امل�ش��روع لي�صب��ح م�صنعا يوف��ر فر�ص عمل
للباحث�ين عن عمل ،وقد و�ضع��ت خططا ت�سويقي��ة ،و�س�أعمل على
تطبيقه��ا خالل الأيام املقبل��ة ،ف�إذا جنحت ،ف���إن امل�شروع �سيخطو
خط��وة �إىل الأمام ،عندها �س�أمتكن من فتح �سجل �صناعي وتوظيف
عم��ال .فل�سفتي يف التوظيف� ،أن يك��ون للعامل ن�سبة من الأرباح يف
نهاي��ة ال�سن��ة ،يجب �أن ي�شع��ر �أن جهده الذي يبذل��ه �سيعود عليه
باخل�ير ،يجب �أن ي�شعر �أن جناحنا هو جناح له ،وجناحه هو جناح
لن��ا .يف امل�ستقب��ل عندما يقوم امل�ش��روع على قدمي��ه ،ويتحول �إىل
م�صنع وي�صدر املنتجات �إىل �أ�سواق الكويت وال�سعودية والإمارات،
�س�أت��رك �إدارت��ه �إىل خمت�صني ،و�س�أذه��ب �إىل م�ش��روع �آخر؛ حتى
�أجم��ع امل��ال ال��ذي ي�ؤهلني لتطبي��ق نظري��ة املن�ش��ار يف البور�صة،
وعنده��ا �سيكون عملي �ساعتني يف اليوم ،وه��و اجللو�س على �شا�شة
الكمبيوت��ر لتداول الأ�سهم ،قد يقال لنا هذا حلم ،فنقول لهم هذه
ر�ؤية ،والر�ؤية تتحقق.

5,651

االستمثارات العقارية
معدات

مجموع األصول

االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

58

986

مستحقات لدى البنوك

137

55

مستحقات المتويل

329

278

مستحقات املضاربات

112

69

4,383
531

119

1,501

1,500

أرباح من العمالت األجنبية

20

4

أرباح أخرى

116

305

6,551

5,806

أرباح اإلجارة

76,046

ايرادات التشغيل

مستحقات املوظفني

979

3,923

مطلوبات أخرى

832

739

املرصوفات

95,272

80,708

59,039

59,039

8,567

8,355

)(13,465

()15,370

مجموع حقوق املسامهني

54,141

52,024

مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

149,413

132,732

تاكليف املوظفني

احتياطات
(جعز مرتامك)

2,566

2,851

724

726

االسهتالك
مرصوفات عامة وادارية

حقوق املسامهني
رأس املال

()1,765
3,878

رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

املطلوبات

مجموع املطلوبات

)(1,786

145

93,461

4,255

قصرية االجل  -املستمثرين و البنوك

املطلوبات وحقوق املسامهني
مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية
األجل والبنوك

5,533

خمصوما مهنا  :عائد اىل حاميل الصكوك

5,924

139

أصول أخرى

األستمثار يف الصكوك

7,362

73,461

2016

الدخل من:

5,022
73,548

استمثارات االهسم والصناديق املالية

يؤمن بالشروع تدريجيًا ليصل إلى مشروع أحالمه

هل لك �أن حتدثنا عن طبيعة عملك ،ومتى �أطلقته؟
ل��ديَّ م�شاري��ع ع��دة ،وكل م�شروع ما ه��و �إال و�سيلة مل�ش��روع �آخر
�أكرث تطور ًا حتى �أ�صل لغايتي  -امل�شروع الذي �أطمح له و�إىل الآن مل
�أب��د�أ فيه  -هو اال�ستثمار يف البور�صات والأ�سواق املالية ،حيث فهمت
حرك��ة امل�ضارب�ين وخططه��م يف حتريك الأ�سه��م ارتفاع��ا وهبوطا،
ولك��ي ترب��ح وتتجن��ب اخل�س��ارة يف البور�ص��ة يف ظل وج��ود هوامري
وحماف��ظ �ضخمة تتحك��م بحركة ال�سوق ،هو �أن تتب��ع �إ�سرتاتيجية
املن�ش��ار ،فالنج��ار ح�ين يح��رك ه��ذه الآل��ة ،ف�إنه��ا ت���أكل يف اخل�شب
عندم��ا ترف��ع ،وت���أكل �أي�ض��ا عندم��ا تنزل ،فف��ي كال احلالت�ين ي�أكل
املن�ش��ار ارتفاع ًا ونزوالً ،ولك��ن حتى تتمكن من تطبيق نظرية املن�شار
يف البور�ص��ة حتت��اج ماال كب�يرا ،و�أن��ا ال �أملكه .وله��ذا ر�سمت خطة،
بال�ش��روع مب�شاريع �صغرية؛ لكي �أمتك��ن من خاللها توفري املال وجمعه
�إىل �أن ي�صل للم�ستوى الذي احتاجه لدخول البور�صة.
دخل��ت يف م�شروع�ين �صغريي��ن ،الأول م�ش��روع “املغن��ي للمعاين
املقد�س��ة” ،وه��و يقوم عل��ى فل�سف��ة “�أن الإن�سان يبحث ع��ن معنى”،
وحتوي��ل كل �ش��يء �إىل معن��ى ،وب��د�أت بتطبي��ق ه��ذه الفل�سف��ة على
زراع��ة الورود،لك��ن هذا امل�ش��روع مل يدم طويال ،وتوقف��ت عنه ،رمبا
�أعود له م�ستقبال كهواية.
ث��م جئ��ت بفك��رة �أخ��رى حتت��اج مبلغ��ا قلي�لا وتع��ود بعوائ��د
م�ستم��رة ،فا�ستثم��رت مببل��غ  40دين��ارا يف �صناع��ة الآج��ار ،وذل��ك
ب�إعادة �إحياء م�شروع لزوجتي يف برنامج خطوة التابع لوزارة العمل
والتنمي��ة االجتماعي��ة ،حيث ا�ش�تري اخل�ضار من ال�س��وق املركزية
يف ال�صب��اح الباك��ر ال�ساع��ة الرابع��ة �أو اخلام�سة �صباح��ا ،ثم �أ�صنع
الآج��ار ،و�أقوم بتعبئت��ه باال�ستفادة من مركز الأ�س��ر املنتجة التابع
للوزارة.
و�صناع��ة “الآج��ار” تق��وم عل��ى فل�سف��ة “متع��ة الأه��ل
والأ�صدق��اء” ،وكذلك “اال�ستمتاع بالأكل ه��و �شكر للنعمة” ،بحيث
�إن من ي�أكل مما ت�صنعه يده ،ي�شعر باملتعة ،في�شكر النعمة.
نعر���ض منتجاتنا عل��ى موقع التوا�صل االجتماع��ي االن�ستغرام
على ح�ساب”.”aq_spices
هل ا�ستفدت من جتربة اجليل ال�سابق يف �إدارة الأعمال ،وهل
تتلقى الن�صيحة من الوالد �أو من �أي �أفراد العائلة؟

ويلث” و”�أوفربوك�س” و”�سيغما” الأمريكية  -و�رشكة
“لبيبة” الأردنية من خربة كل من ال�رشكاء امل�ؤ�س�سني
يف جمال التكنولوجيا املالية.
�شخ�صا ،مبا
ً
وتوقع �سعد �أن يحت�ض���ن املركز 60
يرتاوح ما ب�ي�ن  25و� 30رشكة ،م�ش�ي�رً ا �إلى �أن املركز
يعمل حاليًا على االنتهاء من طلبات �رشكات يف البحرين
ليحت�ضنه���ا )...( ،م�ؤكدا نحو � 10رشكات منا�صفة بني
حملية وعاملية رغبتها بالتواجد يف املركز.
و�أ�ش���ار �إلى �أن فرتة احت�ض���ان امل�شاريع باملركز
ت�ت�راوح م���ا ب�ي�ن ع���ام واح���د �إل���ى عام�ي�ن ،وبعده���ا
يتوجب تخارج ه���ذه امل�ؤ�س�سات م���ن “خليج البحرين
للتكنولوجي���ا املالي���ة” ،لتنم���و ب�رسع���ة ،ويرتفع عدد
املوظف�ي�ن من �شخ�ص واحد و�شخ�صني �إلى � 30أو 40
�شخ�صا .وتطرق �سع���د �أن املركز �سيحت�ضن ال�رشكات
ً
املعني���ة بالتكنولوجيا املالية �سواء م���ن امل�ؤ�س�سات
املالي���ة الت���ي ترغب بالرتكي���ز على م�شاري���ع متعلقة
بالتكنولوجيا املالية �أو االبتكار ،و�رشكات املدفوعات،
�أو الت�أم�ي�ن �أو اال�ست�ش���ارات� ،إ�ضاف���ة �إل���ى ال��ش�ركات
النا�شئة حمليًا وعامليًا ،وترغب بالتواجد يف البحرين.

و�أك���د �سع���د �أن البحري���ن ترغ���ب يف بن���اء البيئة
الأيكلوجية ،والتي �سيكون من �ضمنها “خليج البحرين
للتكنولوجيا املالية” والت�رشيعات من امل�رصف املركزي
�أو م���ن وزارة ال�صناع���ة والتجارة وال�سياح���ة؛ لت�شجيع
ريادة الأعمال وا�ستقطاب �رشكات التكنولوجيا املالية
ال�ستقطابه���ا وتنميتها من داخ���ل البحرين �أو خارجها،
م�شريًا �إلى �أن احلا�ضنات وامل�رسعات يف اململكة تعترب
جزءًا م���ن البيئ���ة الأيكلوجي���ة ،وكذلك الأم���ر بالن�سبة
للدع���م املايل ال���ذي �سيقدم ع�ب�ر مب���ادرة (�صندوق
ال�صنادي���ق) بر�أ�س مال �أويل يبل���غ  100مليون دوالر،
�أو بن���اء �شبكة م���ن امل�ستثمرين التي تدع���م ال�رشكات
النا�شئة.
وفيما يتعلق بالعم�ل�ات الرقمية� ،أو�ضح �سعد �أن
العمالت الرقمية �ستكون بداية �ضمن البيئة التجريبية
التابع���ة للم��ص�رف املرك���زي ،وبع����ض ه���ذه ال�رشكات
�ستتواج���د يف “خليج البحري���ن للتكنولوجي���ا املالية.
�أم���ا برنام���ج اعرف عميل���ك �إلكرتونيًا ،ف�إن���ه �سي�ساعد
يف تطوي���ر املنتجات واخلدمات وكذل���ك امل�ساهمة يف
ا�ستقطاب �رشكات حملية وخليجية و�إقليمية والتطور.

1,115

1,388

املرصوفات التشغيلية

4,405

4,965

صايف الرحب للسنة قبل التغريات يف القميه العادله غري

2,146

841

احملققه و خمصص االمضحالل

خمصصات االمضحالل  -صايف
صايف الرحب ) /اخلسارة( للسنة

)(29

()18,445

2,117

()17,604

قامئة التدفقات النقدية املوحدة  -بآالف الدوالرات األمريكية
للسنة املنهتية يف  31ديمسرب 2017

صايف النقد من (املستخدم يف) األنشطة التشغيلية
صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستمثارية
صايف احلركة يف النقد وما يف حمكه

2017

2016

19,748

()16,833

-

()39

19٫748

()16٫872

النقد وما يف حمكه يف  1يناير

10,579

27,451

النقد وما يف حمكه يف  31ديمسرب

30,327

10,579

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

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة  -بآالف الدوالرات األمريكية

للسنة املنهتية يف  31ديمسرب 2017

احتياطات
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 للسنة

-

-

-

-

-

2,117

2,117

امجايل الدخل املثبت مبارشة يف حقوق املسامهني

-

-

-

-

-

2,117

2,117

الرصيد يف  1يناير 2017

رأس املال

احتيايط قانوين

احتيايط عام

التحويل اىل االحتيايط القانوين

-

212

-

-

212

()212

-

الرصيد يف  31ديمسرب 2017

59,039

3,881

2,226

2,460

8,567

)(13,465

54,141

56,228

3,669

2,226

3,799

9,694

5,045

70,967

-

-

-

()1,339

()1,339

-

()1,339

صايف اخلسارة للسنة

-

-

-

-

-

()17,604

()17,604

امجايل اخلسارة املثبتة مبارشة يف حقوق املسامهني

-

-

-

()1,339

()1,339

()17,604

()18,943

الرصيد يف  1يناير 2016
التغريات املرتامكة يف القمية العادلة

حتويل اىل راس املال املدفوع

2,811

-

-

-

-

()2,811

-

الرصيد يف  31ديمسرب 2016

59,039

3,669

2,226

2,460

8,355

()15,370

52,024

هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املوحدة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي  15فرباير 2018

القوامئ املالية املوحدة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتارخي  15فرباير 2018

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

حسان 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

