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مكا يف 31 ديمسرب 2019 

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2019

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2019 

 31  ديمسرب

2019

 31  ديمسرب

2018

األصول

 1,206  2,233 نقد وأرصدة لدى البنوك 

9,502 - مراحبات مستحقة القبض

8,496 1,000 مستحقات لدى البنوك

 2,496  -   مضاربات مستحقة القبض

 841  560 متويالت مستحقة القبض

 73,405  16,560 استمثارات يف الصكوك

 4,771  4,691 استمثارات االهسم والصناديق املالية

  26,556   25,866 اإلستمثارات العقارية

 137  135 معدات

 1,180  388 أصول اخرى

  128,590    51,433  مجموع األصول

 

31  ديمسرب

2019

 31  ديمسرب

2018

الدخل من:

3,485 428األستمثار يف الصكوك

 190  89 االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 245  136 مستحقات لدى البنوك

 752  63   مستحقات المتويل

 56  16 مستحقات املضاربات

خمصوما مهنا: عائد اىل حاميل الصكوك قصرية االجل - املستمثرين 
 )2,180()823(و البنوك

)91( 2,548

 443  339 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 1,293   1,184  أرباح اإلجارة 

 )4(  )1( خسائر من العمالت األجنبية

539244أرباح أخرى 

 4,524  1,9٧0 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 2,779  2,635 تاكليف املوظفني 

 723 692االسهتالك

1,056   1,243 مرصوفات عامة وادارية  

4,558 4,5٧0 املرصوفات التشغيلية 

  )34( )2,600(صايف اخلسارة للسنة قبل خمصص االمضحالل

 544   )52(   صايف )البدالت( املسرتدات خلسائر االئمتان

خسائر القمية العادلة غري احملققة و األمضحالل من االستمثارات يف 
الصناديق

   - )285( 

 59  48 مسرتدات االمضحالل لألستمثارات - الصايف

 13 )2,604(صايف )اخلسارة( الرحب للسنة

املطلوبات وحقوق املسامهني

املطلوبات                              

 74,271 -مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك   

 1,494  1,254 مستحقات املوظفني

 678  636 مطلوبات أخرى

 76,443 1,890 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,282  8,282 احتياطات

 )15,174( )1٧,٧٧8(خسائر مرتامكة

 52,147 49,543مجموع حقوق املسامهني 

 128,590  51,433 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية 
العادلة لالستمثار 

مجموع 
مجموع حقوق )خسائر مرتامكة(األحتياطات 

املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2019

صايف اخلسارة للفرتة

 59,039 

- 

 3,881 

- 

 2,226

- 

 2,1٧5 

- 

 8,282 

- 

)15,1٧4( 

)2,604(

 52,14٧ 

)2,604(

 49,543  )1٧,٧٧8( 8,282  2,1٧5  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 ديمسرب 2019 

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

صايف الرحب للسنة

حتويل إىل األحتيايط القانوين
-

-

-

-

-

-

-

)285( 

-

)285( 

13

285

13

-

52,147)15,174( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 ديمسرب 2018 

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

هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املوحدة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 23 فرباير 2020
القوامئ املالية املوحدة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية 

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 23 فرباير 2020
•    بلغ مجموع حقوق امللكية لملجموعه مكا يف تارخي 31 ديمسرب 2019 ما يساوي 49.543 مليون دوالر امرييك، مما يعد اقل من احلد االدىن املطلوب لرأس املال و هو 100 مليون دوالر امرييك مكا هو منصوص هيلع 

حسب دليل التوجهيات ملرصف البحرين املركزي حتت بند رمق )LR- 2.5.2B(. مكا قام املسامهون خالل اجمتاع امجلعيه العموميه غري العادية املنعقد بتارخي 28 مارس 2019، بإصدار قرارًا باملوافقة عىل حتويل ترخيص 
البنك من مرصف قطاع مجلة اساليم اىل رشكة استمثاريه فئة 1، رشيطة موافقة مرصف البحرين املركزي.      

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 املوحدة
31 ديمسرب 2019

20192018

 )11,117( )15,9٧٧(صايف النقداملستخدم يف األنشطة التشغيلية 

 )11,117( )15,9٧٧(صايف احلركة يف النقد وما يف حمكه

 30,327  19,210 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

3,23319,210النقد وما يف حمكه يف 31 ديمسرب

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

قامئة التدفقات النقدية املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 
للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2019 


