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مكا يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

للستة اهشر املنهتية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

للستة اهشر املنهتية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(   
     

للستة اهشر املنهتية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

مراجعة
٣٠ يونيو 

2٠19

مدققة
 31  ديسمرب

2018

األصول

 1,206  1,7٠8 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 8,496  996 مستحقات لدى البنوك

 9,502  18,٠٣٠ مراحبات مستحقة القبض
 2,496  -   مضاربات مستحقة القبض

 841  8٣9 متويالت مستحقة القبض
 73,405  22,276 استمثارات يف الصكوك

 4,771  4,711 استمثارات االهسم والصناديق املالية
 137  1٣6 معدات

 1,180  599 أصول أخرى
 26,556  26,197االستمثارات العقارية

 128,590  75,492 مجموع األصول

2٠192018

 )12,261( 1,5٣٠صايف النقد من )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية

 )12,261( 1,5٣٠صايف احلركة يف النقد وما يف حمكه

 30,327 19,21٠النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 18,066 2٠,74٠النقد وما يف حمكه يف 30 يونيو

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

للثالثة اهشر املنهتية 
يف 30 يونيو

للستة اهشر املنهتية 
يف 30 يونيو

2٠1920182٠192018

الدخل )اخلسارة( من:

 1,759  59  882  )7٣(األستمثار يف الصكوك

 59  78  51  ٣1 االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 93  94  37  22 مستحقات لدى البنوك

 130  -    34  -   مستحقات المتويل

 33  16  17  5 مستحقات املضاربات

خمصوما مهنا: عائد اىل حاميل الصكوك قصرية 
 )1,014( )751( )531( )28٣(االجل - املستمثرين و البنوك

)298(  490 )5٠4(  1,060 

 141  144  73  14٠ رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية
 657  6٣7  327  ٣19 أرباح اإلجارة 

 235  2  -    -   أرباح أخرى 

 )2( )1( )2( )1(خسائر من العمالت األجنبية

 2,091  278  888  16٠ ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 1,234  1,5٠6  609  86٣ تاكليف املوظفني 

 362  ٣6٠  181  18٠ االسهتالك

 458  59٣  266  ٣11 مرصوفات عامة وادارية  

 2,054  2,459  1,056  1,٣54 املرصوفات التشغيلية 

صايف )خسارة( / الرحب للفرتة قبل 
خمصص االمضحالل 

)1,194( )168( )2,181( 37 

 280  -    -    -   صايف املسرتدات )البدالت( خلسائر االئمتان

خسائر القمية العادلة غري احملققة من 
االستمثارات يف الصناديق املالية

   -    -    - )285( 

 23  48  23  48 مسرتدات االمضحالل لألستمثارات - الصايف

 55 )2,1٣٣(  )145(  )1,146(صايف )خسارة( / الرحب للفرتة

املطلوبات وحقوق املسامهني

املطلوبات                              

 74,271  24,184 مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك   

 1,494  562 مستحقات املوظفني

 678  7٣2 مطلوبات أخرى
 76,443 25,478 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,٠٣9 رأس املال

 )15,174( )17,٣٠7()خسائر مرتامكة(

 8,282  8,282 احتياطات

 52,147  5٠,٠14 مجموع حقوق املسامهني 

 128,590  75,492 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط رأس املال
قانوين 

احتيايط 
عام

احتيايط القمية 
العادلة لالستمثار 

مجموع 
األحتياطات 

)خسائر 
مرتامكة(

مجموع حقوق 
املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2019

صايف اخلسارة للفرتة

 59,٠٣9 

- 

 ٣,881 

- 

 2,226 

- 

 2,175 

- 

 8,282 

- 

)15,174( 

)2,133( 

 52,147 

)2,133( 

 5٠,٠14  )17,٣٠7( 8,282  2,175  2,226  ٣,881  59,٠٣9 الرصيد يف 30 يونيو 2019

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

 )2,007( )2,007(-----تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار احملاسبة املايل رمق 30 مكا يف 1 يناير 2019

 52,1٣4  )15,472( 8,567  2,46٠  2,226  ٣,881  59,٠٣9 إعادة الرصيد يف 1 يناير 2018 

صايف الرحب للفرتة

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

-

   -

-

   -

-

   -

-

)285( 

-

)285( 

 55 

 285 

  55  

   - 

 52,189  )15,132( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 30 يونيو 2018 
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هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املوحدة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 4 اغسطس 2019.

القوامئ املالية املوحدة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية.

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 4 اغسطس 2019.

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

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

عامر صادق
الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
مكا يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(


