
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

الخدمات المصرفية لألفراد  •  الخدمات المصرفية للشركات  •  الخدمات المصرفية الخاصة  •  االستثمار  •  إدارة الثروات

عبدالحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

٣١ مارس ٢٠٢١

 تم اسـتخـراج هذه البيـانـات من القوائـم الماليــة المختصـرة الموحـدة للثـالثــة أشهر المنتهـيـة في 31 مارس 202١، وتمـت مراجعــتهــا من قبل الســادة إرنســت ويونـــغ. تمت الموافقــة على هذه القوائــم الماليــة المختصـرة الموحــدة مـن قبـــل مجلــس اإلدارة بتـاريخ ٣ مايــو 2021. 
بيت التمويل الكويــتي ش. م. ب )م( مرخـص من قبـل مصـرف البحــرين المركــزي كمصــرف قطــاع تجـزئـــة إســالمـي.

 قائمة المركز المالي 
الموحدة المرحلية

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة المرحلية

 قائمة الدخل الموحدة 
المرحلية

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 )مراجعة(للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 )مراجعة( في 31 مارس 2021 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 )مراجعة(

أكـــــــــــــــــــــــــرث ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء... بــــبــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــة

مراجعــة
 ٣١ مارس ٢٠٢١

ألـف دينـار بحرينـي

مدققـــة
٣١ ديسمبر 2020
ألـف دينـار بحرينـي

الموجودات

6١.277  7٣.57٠  نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

١2٣.590  ١١8.59١  مبالغ مستحقة من البنوك

١.005.228  ١.٠١7.٠4٠  عقود تمويل 

6.86١  6.745  استثمارات 

٣24.7٣9  ٣١5.58٠  استثمارات في صكوك

6.889  6.748  استثمارات في شركات زميلة 

22٣.٣77  ٢٢١.577  ذمم مدينة وموجودات أخرى

٣.70٣  ٣.4٣٠  ممتلكات ومعدات

١.755.664  ١.76٣.٢8١  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
    وحقوق المالك

المطلوبات

١٣٣.١١4  ١٣5.٣97  حسابات جارية للعمالء

١08.798  ٣9.٠4٠  مبالغ مستحقة لبنوك

٣64.048  ٣8٣.١66  مبالغ مستحقة لغير البنوك

١6.298  ٢٠.849  مطلوبات أخرى 

622.258  578.45٢   مجموع المطلوبات

حقوق حاملي حسابات االستثمار

١82.948  ١85.٣٠4  البنوك

78٣.229  8٢6.9٢7  غير البنوك واألفراد

966.١77  ١.٠١٢.٢٣١   مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق المالك

 الحقوق العائدة إلى مساهمي 
   الشركة األم

١٣2.5١9  ١٣٢.5١9  رأس المال 

25.640  ٢5.64٠  احتياطي قانوني

١.0١8  ١.45٢  القيمة العادلة من خالل احتياطي األسهم

5.٢56٣١١    أرباح مبقاة

  ١64.867  ١59.488

7.74١  7.7٣١  حقوق غير مسيطرة 

  ١7٢.598  ١67.229

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
١.755.664  ١.76٣.٢8١      االستثمار وحقوق المالك

بيانات لم تدرج بالميزانية

١٣6.7١0  ١٣6.695   حقوق حاملي حسابات االستثمار

75.649  76.46١   ارتباطات والتزامات محتملة

 للثالثة أشهر المنتهية
في 31 مارس

٢٠٢١ 
 ألـف دينـار 

بحرينـي

2020 
 ألـف دينـار 

بحرينـي

األنشطة التشغيلية

4.27٣  4.944  صافي دخل الفترة من العمليات

تعديالت للبنود التالية:

١.498  879  احتياطي خسائر االئتمان - صافي

٣١7  ٢7٢  استهالك

١8  ١٣7  حصة من الخسائر في شركات زميلة

)65( -    صافي مكسب من بيع استثمارات

)١94( (47) مكسب من تحويل العمالت األجنبية

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
5.847  6.١85      والمطلوبات التشغيلية

 
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

5.072  (١.87٢) احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

4.855  (58٠) مبالغ مستحقة من البنوك

)١5.868( (١٢.٠5٠) عقود تمويل

١.070  ٣.64٢  ذمم مدينة وموجودات أخرى

١2.١١6  ٢.٢8٣  حسابات جارية للعمالء

)١4( (69.758) مبالغ مستحقة لبنوك

١09.٣9١  ١9.١١8  مبالغ مستحقة لغير البنوك

١.2٣7  ٢.685   مطلوبات أخرى

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من
١2٣.706  (5٠.٣47)     األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

٣.١56  55٠  التخلص من االستثمارات - صافي

)47.١87( 9.١6٣  بيع )شراء( استثمار في صكوك - صافي

)٣١7( ٢  حصيلة من بيع )شراء( مباٍن ومعدات - صافي

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( 
)44.٣48( 9.7١5      األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي 
)57.5١4(  46.٠54       حسابات االستثمار

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( 
)57.5١4(  46.٠54      األنشطة التمويلية

 

2١.844  5.4٢٢  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

١76.260  ١55.774  النقد وما في حكمه في 1 يناير

١98.١04  ١6١.١96  النقد وما في حكمه في 31 مارس

 للثالثة أشهر المنتهية
في 31 مارس 

٢٠٢١
ألـف دينـار 

بحرينـي

 2020 
 ألـف دينــار 

بحرينـي

 

١6.908  ١4.7٠6    دخل من عقود تمويل

544  ٣66    دخل من استثمارات

٣.476  ٣.699    دخل من صكوك

 حصة من الخسائر في
)١8( (١٣7)     شركات زميلة

20.9١0  ١8.6٣4    الدخل التشغيلي

 عائد حقوق حاملي حسابات 
)5.٣69( (٣.86٢)      االستثمار )الوكالة(

 عائد حقوق حاملي حسابات
    األستثمار ، قبل خصم حصة 

)2.99٣( (٢.5٠٠)    المضارب للمجموعة

2.49١  ٢.١٠8    حصة المضارب للمجموعة

 عائد حقوق حاملي حسابات 
)502( (٣9٢)    األستثمار

 ربح على مبالغ مستحقة لبنوك
)4.١١9( (٢.986)    وغير البنوك 

١0.920  ١١.٣94    صافي الدخل التشغيلي

٣.١44  ٢.98١    تكاليف الموظفين

٣١7  ٢7٢    استهالك

8١5  868   احتياطي خسائر االئتمان - صافي

2.٣7١  ٢.٣٢9    مصروفات أخرى

مجموع المصروفات 
6.647  6.45٠       التشغيلية

4.27٣  4.944    صافي دخل السنة

العائد إلى:

4.274  4.945    مساهمي الشركة األم

)١( (١)   حقوق غير مسيطرة

    4.944  4.27٣

العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم 

حقــــــوق
مجموع الحقوقغير مسيطرة احتياطي قانونيرأس المال

 القيمة العادلة 
 من خالل 

المجموعالعائد المقترحأرباح مبقاةاحتياطي األسهم
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

 167.229  7.741  159.488  -    311  1.018  25.640  132.519 الرصيد في 1 يناير 2021

 4.944  )1( 4.945  -    4.945  -    -    -   صافي الدخل للفترة

 434  -    434  -    -    434  -    -   الخسائر اآلخرى الشاملة للفترة

 5.378   )1(    5.379  -    4.945  434  -    -   مجموع الدخل الشامل للفترة

  )9(     )9(    -    -    -    -    -    -   صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 172.598  7.731  164.867   -     5.256   1.452  25.640  132.519 الرصيد في 31 مارس 2021

 193.659  10.597  183.062  22.517  3.587  324  24.115  132.519 الرصيد في 1 يناير 2020

 4.273  )1( 4.274  -    4.274  -    -    -   صافي الدخل للفترة

 )183(  - )183(  -- )183(-  -الدخل اآلخر الشامل للفترة

 4.090  )١( 4.091   - 4.274  )183(-  -مجموع الدخل الشامل للفترة

 )22.517(  - )22.517( )22.517(  -  --  -توزيعات أرباح

   )18.457(  - )18.457( -  )18.457(  --  -االعتراف بخسارة التعديل

 )3( )3(  -  -  -  --  -صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

  156.772   10.593  146.179  -    (10.596) 141  24.115  132.519 الرصيد في 31 مارس 2020


