
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

العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم 

حقــــــوق
مجموع الحقوقغير مسيطرة احتياطي قانونيرأس المال

 القيمة العادلة 
 من خالل 

 احتياطي 
المجموعالعائد المقترحأرباح مبقاةاألسهم

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

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

 7.707  )6( 7.713 - 7.713 ---صافي الدخل للفترة

 744  -    744 -- 744 --الخسارة األخرى الشاملة للفترة

 8.451  )٦( 8.457 - 7.713  744 --مجموع الدخل الشامل للفترة

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

 )16.997( -    )16.997(- )16.997(---االعتراف بصافي خسارة التعديل

 )2.847(  )2.847(  -   -----صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 159٫749  7٫744  152٫005 -   )5٫697( 1٫068  24٫115  132٫519 الرصيد في 30 سبتمبر2020 

 182.263  7.766  174.497  16.608  3.587  170  21.613  132.519 الرصيد في 1 يناير 2019

 16.248  )٢( 16.250 - 16.250 ---صافي الدخل للفترة

 288 - 288 -- 288 --الدخل اآلخر الشامل للفترة

 16.536  )٢(16.538- 16.250  288 --مجموع الدخل الشامل للفترة

 )16.608(-)16.608( )16.608(----توزيعات أرباح

 2.840  2.840 ------صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 185٫031  10٫604  174٫427 -    19٫837  458  21٫613  132٫519 الرصيد في 30 سبتمبر 2019

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المختصرة الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وتمت مراجعتها من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٤ نوفمبر 2020. بيت التمويل الكويتي 
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

 قائمة المركز المالي
الموحدة المرحلية

 قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة المرحلية

 قائمة الدخل الموحدة 
المرحلية

لتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(لتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة( في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

لتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

أكـــــــــــــــــــــــــرث ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء... بــــبــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــة

مراجعة
 30 سبتمبر 2020

ألـف دينـار بحرينـي

مدققة
31 ديسمبر ٢019
ألـف دينـار بحرينـي

الموجودات

 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف 
99.535  54٫880      البحرين المركزي 

115.٢1٦  91٫608  مبالغ مستحقة من البنوك

913.907  987٫259  عقود تمويل 

٦.15٦  3٫809  استثمارات 

٢70.٢77  329٫236  استثمارات في صكوك

8.٤٦1  7٫053  استثمارات في شركات زميلة 

٢٤7.3٢8  222٫310  ذمم مدينة وموجودات أخرى

9.553  3٫891  ممتلكات ومعدات

1.٦70.٤33  1٫700٫046  مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
    وحقوق المالك

المطلوبات

1٢8.٢58  151٫888  حسابات جارية للعمالء

101.783  109٫009  مبالغ مستحقة لبنوك

٢٢٢.9٦5  321٫423  مبالغ مستحقة لغير البنوك

15.399  16٫533  مطلوبات أخرى 

٤٦8.٤05  598٫853   مجموع المطلوبات

 حقوق حاملي حسابات االستثمار

159.٦99  198٫256  البنوك

8٤8.٦70  743٫188  غير البنوك واألفراد

   941٫444  1.008.3٦9

حقوق المالك

 الحقوق العائدة إلى مساهمي 
   الشركة األم

13٢.519  132٫519  رأس المال 

٢٤.115  24٫115  احتياطي قانوني

3٢٤  1٫068  القيمة العادلة من خالل احتياطي األسهم

٢٢.517-    العائد المقترح

3.587  )5٫697( أرباح مبقاة

  152٫005  183.0٦٢

10.597  7٫744  حقوق غير مسيطرة 

193.٦59  159٫749  مجموع الحقوق

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
1.٦70.٤33  1٫700٫046      االستثمار وحقوق المالك

بيانات لم تدرج بالميزانية

135.1٤5  136٫710   حقوق حاملي حسابات االستثمار

108.79٦  95٫612 ارتباطات والتزامات محتملة

التسعة األشهر المنتهية 30 سبتمبر

2020 
ألـف دينـار بحرينـي

٢019
ألـف دينـار بحرينـي

األنشطة التشغيلية

1٦.٢٤8  7٫707  صافي دخل الفترة من العمليات

تعديالت للبنود التالية:

)٢38( 5٫982  مخصصات - صافي

970  941  استهالك

9٤  382  حصة من الخسائر في شركات زميلة

-)359( صافي مكسب من بيع استثمارات

)5( -صافي مكسب من بيع المباني والمعدات

)٦15( )394( مكسب من تحويل العمالت األجنبية

)180( -    صافي مكسب غير محقق من استثمارات 

الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
1٦.٢7٤  14٫259      والمطلوبات التشغيلية

 
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)95( 4٫433  احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)٢٢8( 7٫117  مبالغ مستحقة من البنوك

)39.815( )116٫189( عقود تمويل

)1.9٤1( 20٫098  ذمم مدينة وموجودات أخرى

-    1٫460  الدعم المالي من الحكومة

٢.935  23٫630  حسابات جارية للعمالء

)٦3.٢٤7( 7٫226  مبالغ مستحقة لبنوك

1٤.٦٢٤  98٫458  مبالغ مستحقة لغير البنوك

3.995  654  مطلوبات أخرى

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( 
)٦7.٤98( 61٫146     األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

-    3٫450  التخلص من االستثمارات - صافي

)37.013( )58٫990( شراء استثمارات في صكوك - صافي

-    )99( شراء مباٍن ومعدات - صافي

متحصالت من التخلص من شركات تابعة محتفظ 
)٢1( 4٫760      بها بغرض البيع

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة 
)37.03٤( )50٫879(     في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي 
1٦5.108  )66٫925(      حسابات االستثمار

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
1٦5.108  )66٫925(      من األنشطة التمويلية

 

صافي )النقصان( الزيادة في النقد
٦0.57٦  )56٫658(     وما في حكمه

88.701  176٫260  النقد وما في حكمه في 1 يناير

1٤9.٢77  119٫602  النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر

الثالثة األشهر المنتهية 
30 سبتمبر

التسعة األشهر المنتهية 
30 سبتمبر

2020 
ألـف دينـار 

بحرينـي

٢019
ألـف دينـار 

بحرينـي

2020 
ألـف دينـار 

بحرينـي

٢019
ألـف دينـار 

بحرينـي

 

٤8.٢11  46٫146  17.٢03  14٫682  دخل من عقود تمويل

1.585  1٫767  ٤95  366  دخل من استثمارات

10.301  11٫059  3.٤93  3٫842  دخل من صكوك

 حصة من )الخسائر(/ األرباح 
)9٤( )382( 7٦  )101(     في شركات زميلة

٦0.003  58٫590  ٢1.٢٦7  18٫789  الدخل التشغيلي

عائد حقوق حاملي حسابات 
   األستثمار ، قبل خصم حصة 

)٢٤.٢79( )32٫263( )8.٤73( )10٫033(    المضارب للمجموعة

٦.9٤9  16٫505  ٢.٢35  5٫557  حصة المضارب للمجموعة

عائد حقوق حاملي حسابات 
)17.330( )15٫758( )٦.٢38( )4٫476(     األستثمار

ربح على مبالغ مستحقة لبنوك 
)9.101( )11٫264( )3.٢0٦( )3٫561(     وغير البنوك 

33.57٢  31٫568  11.8٢3  10٫752  صافي الدخل التشغيلي

9.8٦5  9٫242  3.٤33  3٫073  تكاليف الموظفين

970  941  31٢  306  استهالك

)٢38( 5٫982  178  877  مخصصات - صافي

٦.7٢7  7٫696  ٢.٢8٤  2٫677  مصروفات أخرى

مجموع المصروفات 
17.3٢٤  23٫861  ٦.٢07  6٫933     التشغيلية

1٦.٢٤8  7٫707  5.٦1٦  3٫819  صافي دخل الفترة

العائد إلى:

1٦.٢50  7٫713  5.٦17  3٫822  مساهمي الشركة األم 

)٢( )6( )1( )3( حقوق غير مسيطرة

  3٫819  5.٦1٦  7٫707  1٦.٢٤8


