
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

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

عبدالحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المختصرة الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 202١، وتمت مراجعتها من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤ نوفمبر 202١. 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

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 202١ )مراجعة(للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 202١ )مراجعة( في 30 سبتمبر 202١ )مراجعة(

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 202١ )مراجعة(

أكـــــــــــــــــــــــــرث ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء... بــــبــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــة

مراجعة
 30 سبتمبر 202١

ألـف دينـار بحرينـي

مدققة
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
ألـف دينـار بحرينـي

الموجودات

 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف 
6١.٢77  ١03٫582      البحرين المركزي 

١٢٣.59٠  74٫268  مبالغ مستحقة من البنوك

١.٠٠5.٢٢8  ١٫072٫68١  عقود تمويل 

6.86١  7٫059  استثمارات في حقوق الملكية 

٣٢٤.7٣9  323٫0١6  استثمارات في صكوك

6.889  -    استثمارات في شركات زميلة 

٢٢٣.٣77  2١١٫762  ذمم مدينة وموجودات أخرى

٣.7٠٣  2٫962  ممتلكات ومعدات

١.755.66٤  ١٫795٫330  مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
    االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات

١٣٣.١١٤  ١42٫436  حسابات جارية للعمالء

١٠8.798  ١9٫248  مبالغ مستحقة لبنوك

٣6٤.٠٤8  355٫438  مبالغ مستحقة لغير البنوك

١6.٢98  26٫322  مطلوبات أخرى 

6٢٢.٢58  543٫444   مجموع المطلوبات

 حقوق حاملي حسابات االستثمار

١8٢.9٤8  ١73٫688  البنوك

78٣.٢٢9  900٫455  غير البنوك واألفراد

 مجموع حقوق حاملي حسابات 
966.١77  ١٫074٫١43     االستثمار

حقوق المالك

 الحقوق العائدة إلى مساهمي 
   الشركة األم

١٣٢.5١9  ١32٫5١9  رأس المال 

٢5.6٤٠  25٫640  احتياطي قانوني

١.٠١8  ١٫849  القيمة العادلة من خالل احتياطي األسهم

٣١١  ١7٫735  أرباح مبقاة

  ١77٫743  ١59.٤88

7.7٤١  -    حقوق غير مسيطرة 

١67.٢٢9  ١77٫743   مجموع الحقوق

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي 
١.755.66٤  ١٫795٫330      حسابات االستثمار وحقوق المالك

بيانات لم تدرج بالميزانية

١٣6.7١٠  ١36٫7١0   حقوق حاملي حسابات االستثمار

685.٢٤7  70١٫576  ممتلكات تحت اشراف اإلدارة

75.6٤9  70٫450   ارتباطات والتزامات محتملة

التسعة أشهر المنتهية
في ٣٠ سبتمبر

202١ 
ألـف دينـار بحرينـي

٢٠٢٠
ألـف دينـار بحرينـي

األنشطة التشغيلية

7.7٠7  ١6٫683  صافي دخل الفترة من العمليات

تعديالت للبنود التالية:

5.٢8١  ١٫984  مخصصات - صافي

9٤١  78١  استهالك

٣8٢  27١  حصة من الخسائر في شركات زميلة

)٣59( 45١  صافي مكسب من بيع استثمارات

)٣9٤( (340) مكسب من تحويل العمالت األجنبية

الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
١٣.558  ١9٫830      والمطلوبات  التشغيلية

 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

٤.٤٣٣  (3٫090) احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

7.١١7  (355) مبالغ مستحقة من البنوك

)١١5.٤88( (69٫089) عقود تمويل

٢٠.٠98  ١3٫520  ذمم مدينة وموجودات أخرى

٢٣.6٣٠  9٫322  حسابات جارية للعمالء

7.٢٢6  (89٫550) مبالغ مستحقة لبنوك

98.٤58  (8٫6١0) مبالغ مستحقة لغير البنوك

65٤  8٫44١  مطلوبات أخرى

59.686  (١١9٫58١) النقدية من العمليات

١.٤6٠  -    الدعم المالي من الحكومة

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( 
6١.١٤6  (١١9٫58١)    األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

٣.٤5٠  550  متحصالت من بيع االستثمارات

)58.99٠( 998  بيع )شراء( استثمار في صكوك - صافي

)99( (40) شراء مباني ومعدات - صافي

٤.76٠  -    متحصالت من بيع شركة تابعة

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(
)5٠.879( ١٫508     األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي 
)66.9٢5( ١07٫966     حسابات االستثمار

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( 
)66.9٢5( ١07٫966     األنشطة التمويلية

 

)56.658( (١0٫١07) صافي النقص في النقد وما في حكمه

١76.٢6٠  ١55٫774  النقد وما في حكمه في 1 يناير

١١9.6٠٢  ١45٫667  النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر

 الثالثة أشهر المنتهية 
في ٣٠ سبتمبر

التسعة أشهر المنتهية
في ٣٠ سبتمبر

202١ 
ألف دينار بحريني

٢٠٢٠
ألف دينار بحريني

202١ 
ألف دينار بحريني

٢٠٢٠
ألف دينار بحريني

 

٤٤.٢٤8  44٫876  ١٤.٤88  ١5٫6١4  دخل من عقود تمويل

١١.٠59  ١0٫498  ٣.8٤٢  3٫366  دخل من صكوك

١.767  899  ٣6٠  (١) دخل من استثمارات

١.١97  692  ١86  2١0  دخل من البنوك المستحقة

 حصة من الخسائر في
)٣8٢( (27١) )١٠١( (39)    شركات زميلة

57.889  56٫694  ١8.775  ١9٫١50  الدخل التشغيلي

 عائد حقوق حاملي حسابات 
)١٤.٢١٢( (١١٫678) )٣.979( (4٫040)    االستثمار )الوكالة(

 عائد حقوق حاملي حسابات 
    االستثمار، قبل خصم حصة 

)9.٢78( (7٫769) )٣.١٢8( (2٫603)    المضارب للمجموعة

7.7٣٢  6٫584  ٢.6٣١  2٫2١9  حصة المضارب للمجموعة

 عائد حقوق حاملي حسابات 
)١.5٤6( (١٫١85) )٤97( (384)   االستثمار

 ربح على مبالغ مستحقة لبنوك 
)١١.٢6٤( (7٫786) )٣.56١( (2٫300)   وغير البنوك

٣٠.867  36٫045  ١٠.7٣8  ١2٫426  صافي الدخل التشغيلي

9.٢٤٢  9٫5١7  ٣.٠7٣  3٫3١١  تكاليف الموظفين

9٤١  78١  ٣٠6  246  استهالك

5.٢8١  ١٫984  86٣  353  مخصصات - صافي

7.696  7٫080  ٢.677  2٫355  مصروفات أخرى

مجموع المصروفات 
٢٣.١6٠  ١9٫362  6.9١9  6٫265  التشغيلية

7.7٠7  ١6٫683  ٣.8١9  6٫١6١  صافي دخل الفترة

العائد إلى:

7.7١٣  ١6٫686  ٣.8٢٢  6٫١62  مساهمو الشركة األم 

)6( (3) )٣( (١) حقوق غير مسيطرة

  6٫١6٣  ١.8١9  ١6٫683  7.7٠7

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

 167.229  7.741  159.488  -    311  1.018  25.640  132.519 الرصيد في 1 يناير 202١

 16.683  )3( 16.686  -    16.686  -    -    -   صافي الدخل للفترة

 831  -    831  -    -    831  -    -   الدخل الشامل اآلخر للفترة

 17.514  )3( 17.517  -    16.686  831  -    -   مجموع الدخل الشامل للفترة

738-738- 738---مكاسب من االستحواذ على المساهمين غير المسيطرين

 )7.738(  )7.738( -    -    -    -    -    -   صافي الحركة في حصة المساهمين غير المسيطرين

 177٫743  -  177٫743  -    17٫735  1٫849  25٫640  132٫519 الرصيد في 30 سبتمبر 2021

 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  -    -   الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 8.451  )6( 8.457  -    7.713  744  -    -   مجموع الدخل الشامل للفترة

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

 )16.997( -    )16.997( -    )16.997( -    -    -   االعتراف بخسارة 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 سبتمبر 2020


