
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

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2021

 تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 202١، وتم تدقيقها من قبل السادة إرنست ويونغ الشرق األوسط. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 9 فبراير ٢٠٢٢. 
بيت التمويل الكويتي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

 قائمة المركز المالي
الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة

 قائمة الدخل 
 الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في 31 ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

أكـــــــــــــــــــــــــرث ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء... بــــبــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــة

2021 
ألـف دينـار بحرينـي

٢٠٢٠
ألـف دينـار بحرينـي

الموجودات

6١,٢77  113,407  نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي  

١٢٣,59٠  98,015  مبالغ مستحقة من البنوك

١,٠٠5,٢٢8  1,057,975  عقود تمويل 

6,86١  7,071  االستثمار في حقوق الملكية

٣٢4,7٣9  355,042  استثمارات في صكوك

6,889  -    استثمارات في شركات زميلة 

٢٢٣,٣77  203,500  ذمم مدينة وموجودات أخرى

٣,7٠٣  4,272  ممتلكات ومعدات وحق استخدام األصول

١,755,664  1,839,282  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
    وحقوق المالك

المطلوبات

١٣٣,١١4  137,769  حسابات جارية للعمالء

١٠8,798  4,433  مبالغ مستحقة لبنوك

٣64,٠48  348,455  مبالغ مستحقة لغير البنوك

١6,٢98  19,063  مطلوبات أخرى 

6٢٢,٢58  509,720   مجموع المطلوبات

 حقوق حاملي حسابات االستثمار -  
    شبه حقوق الملكية

١8٢,948  201,051  البنوك

78٣,٢٢9  944,433  غير البنوك واألفراد

  مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار - 
966,١77  1,145,484      شبه حقوق الملكية

حقوق المالك

 الحقوق العائدة إلى مساهمي 
   الشركة األم

١٣٢,5١9  132,519  رأس المال 

٢5,64٠  27,942  احتياطي قانوني

١,٠١8  1,850  القيمة العادلة من خالل احتياطي األسهم

-    21,767  توزيعات األرباح المقترحة

٣١١  -    أرباح مبقاة

  184,078  ١59,488

7,74١  -    حقوق غير مسيطرة 

١67,٢٢9  184,078   مجموع الحقوق

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
١,755,664  1,839,282      االستثمار وحقوق المالك

بنود غير مدرجة في الميزانية

١٣6,7١٠  136,710   حقوق حاملي حسابات االستثمار المقيدة

685,٢47  660,739  ممتلكات تحت اشراف اإلدارة

75,649  59٫224 ارتباطات والتزامات محتملة

2021 
 ألـف دينـار 

بحرينـي

٢٠٢٠ 
 ألـف دينـار 

بحرينـي

األنشطة التشغيلية

١5,٢٣7  23,027  صافي دخل الفترة من العمليات

تعديالت للبنود التالية:

46٣  271  حصة من الخسائر في شركة زميلة

١,5٠١  1,455  إطفاء قسط الصكوك

)٣59( 424  صافي الخسارة )الربح( من بيع االستثمارات

)4١٣( (530) مكسب من تحويل العمالت األجنبية

١,49٣  1,690  استهالك و إطفاء

 مخصص اضمحالل القيمة وخسائر االئتمان - 
     صافي )باستثناء االستردادات من

الحسابات المشطوبة(      1,856  6,١66

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
٢4,٠88  28,193      والمطلوبات التشغيلية

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

٢,966  (4,494) احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

454  (220) مبالغ مستحقة من البنوك

)١٣7,٠84( (54,580) عقود تمويل

١8,5٠٢  19,821   ذمم مدينة وموجودات أخرى

4,856  4,655   حسابات جارية للعمالء

7,٠١5  (104,365) مبالغ مستحقة لبنوك

١4١,٠8٣  (15,593) مبالغ مستحقة لغير البنوك

)١,٠٠٣( 4,068   مطلوبات أخرى

6٠,877  (122,515) النقدية )المستخدمة في( من العمليات

١,46٠  -    الدعم المالي من الحكومة

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( 
6٢,٣٣7(122,515)     األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

٣,45٢  -    التصرف في االستثمارات - صافي

)54,8١٣( (31,756) شراء صكوك - صافي

)46٣( (1,135) حصيلة من بيع مباٍن ومعدات - صافي

4,76٠  -    متحصالت من بيع شركة تابعة

تكاليف المعامالت المتكبدة عند االستحواذ على 
-     )5٢8(حقوق غير مسيطرة 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
)47,٠64( (33,419)    األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي 
)4٢,١9٢( 179,307      حسابات االستثمار

 مدفوعات االلتزام فيما يتعلق بأصول 
-    (1,312)     حق االستخدام

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
)4٢,١9٢( 177,995      من األنشطة التمويلية

 صافي الزيادة )النقصان( في النقد 
)٢6,9١9( 22,061      وما في حكمه

١8٢,69٣  155,774  النقد وما في حكمه في 1 يناير

١55,774  177,835  النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

2021 
ألـف دينـار 

بحرينـي

٢٠٢٠ 
 ألـف دينــار 

بحرينـي

 

58,٠45  60,214    دخل من عقود تمويل

٢,٠65  1,399    دخل من استثمارات

١4,855  13,961    دخل من صكوك

١,476  966   دخل من مبالغ مستحقة من البنوك

)46٣( (271) حصة من الخسائر في شركة زميلة

75,978  76,269    الدخل التشغيلي

 عائد حقوق حاملي حسابات 
)١8,٠45( (16,032)      االستثمار )الوكالة(

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 
     )المضاربة( - قبل خصم حصة المضارب 

)١٢,٣8١( (10,191)      للمجموعة

١٠,٣46  8,649    حصة المضارب للمجموعة

 عائد حقوق حاملي حسابات 
     االستثمار )المضاربة( - بعد 

     خصم حصة المضارب 
)٢,٠٣5( (1,542)     للمجموعة

ربح على مبالغ مستحقة لبنوك 
)١5,٠٣8( (9,824)     وغير البنوك 

4٠,86٠  48,871    صافي الدخل التشغيلي

١١,9٣٣  12,681    تكاليف الموظفين

١,49٣  1,690  استهالك وإطفاء  

١,6٣٣  1,807  مخصص االضمحالل والخسائر االئتمانية - صافي

١٠,564  9,666    مصروفات أخرى

مجموع المصروفات 
٢5,6٢٣  25,844       التشغيلية

١5,٢٣7  23,027    صافي دخل السنة

العائد إلى:

١5,٢46  23,020    مساهمو الشركة األم

)9( 7    حقوق غير مسيطرة

    23,027  ١5,٢٣7

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

 23٫027  7  23٫020   - 23٫020   -  -  -صافي الدخل للسنة

 832   -   832     -- 832   -  -الدخل الشامل اآلخر للسنة

 23٫859  7 23٫852   - 23٫020  832   -  -مجموع الدخل الشامل للسنة

 -     - -    21٫767  )21٫767(  -  -  -توزيعات األرباح المقترحة

 -      -  -     - )2٫302(  - 2٫302   -التحويل إلى االحتياطي القانوني

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

 )7٫748(  )7٫748( -     --  -  -  -صافي الحركة في حصة المساهمين غير المسيطرين

 184٫078  -    184٫078  21٫767     -    1٫850  27٫942  132٫519 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

 193٫659  10٫597  183٫062  22٫517  3٫587  324  24٫115  132٫519 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢٠

 15٫237  )9( 15٫246   - 15٫246   --  -صافي الدخل للسنة

   694     - 694   -- 694 -  -الدخل الشامل اآلخر للسنة

 15٫931  )9( 15٫940   - 15٫246  694 -  -مجموع الدخل الشامل للسنة

 )22٫517(  - )22٫517( )22٫517( -     --  -توزيعات أرباح

 -  - -     - )1٫525(  - 1٫525   -التحويل إلى االحتياطي القانوني

 )16٫997(  - )16٫997(  - )16٫997(  --  -إثبات خسارة تعديل مخصومًا منها منحة حكومية

 )2٫847( )2٫847( -     - -     --  -صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 167٫229  7٫741  159٫488  -    311  1٫018  25٫640  132٫519 الرصيد في 31 ديسمبر 20٢٠


