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للثالثة أهشر املنهتية يف 31 مارس 2021

للثالثة أهشر املنهتية يف 31 مارس 2021

للثالثة أهشر املنهتية يف 31 مارس 2021

مراجعة
31 مارس

2021

مدققة
31 ديسمبر

2020

األصول

 3,521  8,506 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 16,332  11,540 استثمارات في الصكوك

 4,320  4,320 استثمارات االسهم والصناديق المالية

 141  198 معدات

 709  786 أصول أخرى

 19,421  19,421 االستثمارات العقارية

 44,444  44,771 مجموع األصول

 

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس
مراجعة

2021

غير مراجعة
) معاد صياغتها (

2020
 )163( 4,635 صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية 

 - 350 صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة االستثمارية 
 )163( 4,985 صافي الحركة في النقد وما في حكمه

 3,233  3,521 النقد وما في حكمه في 1 يناير 
 3,070  8,506 النقد وما في حكمه في 31 مارس

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

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس

مراجعة

2021

غير مراجعة
) معاد صياغتها (

2020

الدخل من:
 194  391 األستثمار في الصكوك

 -    5 االستثمارات في األسهم والصناديق المالية

 6  -   مستحقات لدى البنوك

 396  200 

 84  3 رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية

 328  378 أرباح اإلجارة 

 -    )3(خسائر من العمالت األجنبية

 104  408 أرباح أخرى 

 716  1,182 ايرادات التشغيل 

المصروفات
 241  230 تكاليف الموظفين 

 1  1 االستهالك

 240  284 مصروفات عامة وادارية  

 482  515 المصروفات التشغيلية 

صافي الربح للفترة قبل صافي المستردات )البدالت( 
 لخسائر االئتمان وتغييرات القيمة 
667234العادلة على االستثمارات العقارية

 )280( 229 صافي المستردات )البدالت( لخسائر االئتمان

)156(-  الخسائر غير المحققة للقيمة العادلة على االستثمارات العقارية

 )202( 896 صافي الربح )الخسارة( للفترة

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات                              

 1,187  571 مستحقات الموظفين

 931  978 مطلوبات أخرى

 2,118  1,549 مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

 59,039  59,039 رأس المال

 )24,995( )24,099(خسائر متراكمة

 8,282  8,282 احتياطات

 42,326  43,222 مجموع حقوق المساهمين 

 44,444  44,771 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

احتياطات

احتياطي القيمة احتياطي عاماحتياطي قانوني رأس المال
العادلة لالستثمار 

مجموع 
مجموع حقوقخسائر متراكمةاألحتياطات 

المساهمين

الرصيد في 1 يناير 2021

صافي الربح للفترة )مراجعة(
 59,039 

 - 
 3,881 
   - 

 2,226 
   - 

 2,175 
   - 

 8,282 
   - 

)24,995( 
 896 

 42,326 
 896 

 43,222  )24,099( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 31 مارس 2021 )مراجعة(

رأس المال
غير مراجعة

احتياطي قانوني
غير مراجعة

احتياطي عام
غير مراجعة

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمار

غير مراجعة

مجموع 
األحتياطات
غير مراجعة

خسائر متراكمة
غير مراجعة

مجموع حقوق
المساهمين

غير مراجعة

 49,543  )17,778( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 1 يناير 2020

 )202( )202( -    -    -    -    -   صافي الخسارة للفترة )غير مراجعة(

 49,341  )17,980( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 31 مارس 2020 )غير مراجعة(
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هذه القوائم تم استخالصها من القوائم المالية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 9 مايو 2021
القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية  

لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 9 مايو 2021
بلغت حقوق الملكية للمجموعه كما في تاريخ 31 مارس 2021 ما يساوي 43.222 مليون دوالر امريكي، مما يعد اقل من الحد االدنى المطلوب لرأس المال و هو 100 مليون دوالر امريكي كما هو منصوص عليه حسب قانون 

)LR-2.5.2B( بنك البحرين المركزي تحت قانون رقم
مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( مرخص كمصرف قطاع جملة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي.

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

بدر العبايس
القامئ بأمعال الرئيس التنفيذي

القوائــــم املاليـــة املوحـــدة املخترصة
مكا يف 31 مـــارس 2021 )مراجعة(


