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مراجعة
30 سبتمبر

2020

مدققة
 31  ديسمبر 

2019

األصول

 2,233  3,530 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 1,000  -   مستحقات لدى البنوك

 560  -   تمويالت مستحقة القبض

 16,560  16,332 استثمارات في الصكوك

 4,691  4,677 استثمارات االسهم والصناديق المالية

 135  142 معدات

 388  863 أصول أخرى

 25,866  23,240 االستثمارات العقارية

 51,433  48,784 مجموع األصول

 للتسعة اشهر المنتهية في
30 سبتمبر

20202019

 )16,736( 308 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية
 -    )11(صافي النقد المستخدم في االستثمارية
 )16,736( 297 صافي الحركة في النقد وما في حكمه

 19,210  3,233 النقد وما في حكمه في 1 يناير 
 2,474  3,530 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر

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

 للثالثة اشهر المنتهية في
30 سبتمبر

 للتسعة اشهر المنتهية في
30 سبتمبر

2020201920202019

الدخل من:
 234  584  175  195 األستثمار في الصكوك

 89  -    11  -   االستثمارات في األسهم والصناديق المالية

 132  11  38  1 مستحقات لدى البنوك

 19  -    19  -   مستحقات التمويل

 16  -    -    -   مستحقات المضاربات
مخصوما منها : عائد الى حاملي الصكوك قصيرة االجل 

 )823( -    )72( -   - المستثمرين و البنوك

 196  171  595 )333( 

 215  251  71  84 رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية

 973  991  336  348 أرباح اإلجارة 

 2  427  -    63 أرباح أخرى 

 )1( -    -    -   خسائر من العمالت األجنبية

 856  2,264  578 691ايرادات التشغيل 

المصروفات
 2,049  739  543  254 تكاليف الموظفين 

 533  630  173  315 االستهالك

 881  639  288  217 مصروفات عامة وادارية  

 3,463  2,008  1,004  786 المصروفات التشغيلية 

صافي )خسارة( / الربح للفترة قبل 
)2,607(256 )426()95( مخصص االضمحالل 

 -    )790( -   -صافي البدالت لخسائر االئتمان

مستردات/ )مخصصات( األضمحالل 
48)1,986(-   14لألستثمارات - الصافي

 )2,559()2,520( )426( )81(صافي )خسارة( للفترة

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات                              

 1,254  1,342 مستحقات الموظفين

 636  419 مطلوبات أخرى

 1,890  1,761 مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

 59,039  59,039 رأس المال

 )17,778( )20,298()خسائر متراكمة(

 8,282  8,282 احتياطات

 49,543  47,023 مجموع حقوق المساهمين 

 51,433  48,784 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

احتياطات

احتياطي رأس المال
قانوني 

احتياطي 
عام

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمار 

مجموع 
األحتياطات 

)خسائر 
متراكمة(

مجموع 
حقوق 

المساهمين

الرصيد في 1 يناير 2020

صافي الخسارة للفترة
 59,039 

 - 
 3,881 

 - 
 2,226 

 - 
 2,175 

- 
 8,282 

- 
)17,778( 
)2,520( 

 49,543 
)2,520( 

 47,023 )20,298( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 30 سبتمبر 2020

52,147 )15,174(2,1758,282 2,226  3,881  59,039 الرصيد في 1 يناير 2019

 )2,559( )2,559( -    -    -    -    -   صافي الخسارة للفترة

49,588 )17,733(2,1758,282 2,226  3,881  59,039 الرصيد في 30 سبتمبر 2019
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هذه القوائم تم استخالصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 10 نوفمبر 2020
القوائم المالية الموحدة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية

لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 8 نوفمبر 2020 
بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020 ما يساوي47.023 مليون دوالر امريكي، مما يعد اقل من الحد االدنى المطلوب لرأس المال و هو 100 مليون دوالر امريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل 

التوجيهات البحرين المركزي تحت بند رقم )LR-2.5.2B(. كما قام المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020 باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة 
اسالمي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.

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 
عامر صادق

الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
مكا يف 30 سبتــمبــــر 2020 )مراجعـــة(


