
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 يونيو ٢٠٢٢ )مراجعة(

 تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المختصرة الموحدة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٢، وتمت مراجعتها من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٢. 
بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش. م. ب )م( مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

 قائمة المركز المالي
الموحدة المرحلية

 قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة المرحلية

 قائمة الدخل الموحدة 
المرحلية

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٢ )مراجعة(للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٢ )مراجعة( في 30 يونيو ٢٠٢٢ )مراجعة(

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٢ )مراجعة(

أكـــــــــــــــــــــــــرث ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء... بــــبــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــة

مراجعة
 3٠ يونيو ٢٠٢٢

ألـف دينـار بحرينـي

مدققة
٣١ ديسمبر ٢٠٢١
ألـف دينـار بحرينـي

الموجودات

 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف 
١١٣.٤٠7  7٠.976     البحرين المركزي 

98.٠١5  1٠٢.٠8٢  مبالغ مستحقة من البنوك

١.٠57.975  1.٠٠4.693  عقود تمويل 

7.٠7١  6.٠٢3  االستثمار في حقوق الملكية

٣55.٠٤٢  33٠.7٢9  استثمارات في صكوك

٢٠٣.5٠٠  143.884  ذمم مدينة وموجودات أخرى

٤.٢7٢  3.59٢  ممتلكات ومعدات

١.8٣9.٢8٢  1.661.979  مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
    االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات

١٣7.769  138.486  حسابات جارية للعمالء

٤.٤٣٣  68٢  مبالغ مستحقة لبنوك

٣٤8.٤55  186.959  مبالغ مستحقة لغير البنوك

١9.٠6٣  ٢3.٢44  مطلوبات أخرى 

5٠9.7٢٠  349.371   مجموع المطلوبات

 حقوق حاملي حسابات االستثمار

٢٠١.٠5١  ٢6٠.669  البنوك

9٤٤.٤٣٣  875.781  غير البنوك واألفراد

 مجموع حقوق حاملي حسابات 
١.١٤5.٤8٤  1.136.45٠     االستثمار

حقوق المالك

 الحقوق العائدة إلى مساهمي 
   الشركة األم

١٣٢.5١9  13٢.519  رأس المال 

٢7.9٤٢  ٢7.94٢  احتياطي قانوني

١.85٠  1.٠64  القيمة العادلة من خالل احتياطي األسهم

٢١.767  -    توزيعات األرباح المقترحة

-    14.633  أرباح مبقاة

١8٤.٠78  176.158  مجموع الحقوق

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي 
١.8٣9.٢8٢  1.661.979      حسابات االستثمار وحقوق المالك

بنود غير مدرجة في الميزانية

١٣6.7١٠  1٢4.65٠  حقوق حاملي حسابات االستثمار

66٠.7٣9  674.٢3٠  ممتلكات تحت اشراف اإلدارة

59.٢٢٤  65.٢٢٠  ارتباطات والتزامات محتملة

الستة أشهر المنتهية
في ٣٠ يونيو

٢٠٢٢ 
ألـف دينـار بحرينـي

٢٠٢١
ألـف دينـار بحرينـي

األنشطة التشغيلية

١٠.5٢٢  14.633  صافي دخل الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

صافي مخصص انخفاض القيمة وخسائر االئتمان 
١.655  (11٠)    )باستثناء االسترداد من الحسابات المشطوبة(

965  694  استهالك 

٢٣٢  -    حصة من الخسائر في شركات زميلة

)٢٤٤( (333) مكسب من تحويل العمالت األجنبية

7٣٤  6٢٠  إطفاء قسط الصكوك

الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
١٣.86٤  15.5٠4      والمطلوبات  التشغيلية

 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)٢.٤8١( 831  احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)١.٢٣٤( (57.959) مبالغ مستحقة من البنوك

)6٣.٣٤9( 53.1٢4  عقود تمويل

5.6١٤  38.365  ذمم مدينة وموجودات أخرى

6.٠65  717  حسابات جارية للعمالء

)97.77١( (3.751) مبالغ مستحقة لبنوك

٣7.7٣٤  (161.496) مبالغ مستحقة لغير البنوك

٣.5٣8  4.816  مطلوبات أخرى

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
)98.٠٢٠( (1٠9.849)    األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

55٠  -    متحصالت من بيع االستثمارات

١٤.7٤٣  ٢3.694  بيع استثمار في صكوك - صافي

)٤6( (14) شراء المباني والمعدات - صافي

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
١5.٢٤7  ٢3.68٠     األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي 
٤5.597  (9.٠34)    حسابات االستثمار

 مدفوعات االلتزام فيما يتعلق بأصول
)6٠7( (٢88)    حق االستخدام

 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
٤٤.99٠  (9.3٢٢)    من األنشطة التمويلية

)٣7.78٣( (95.491) صافي النقصان في النقد وما في حكمه

١55.77٤  178.٢85  النقد وما في حكمه في 1 يناير

١١7.99١    8٢.794    النقد وما في حكمه في 30 يونيو

 الثالثة أشهر المنتهية 
في ٣٠ يونيو

الستة أشهر المنتهية
في ٣٠ يونيو

٢٠٢٢ 
ألف دينار بحريني

٢٠٢١
ألف دينار بحريني

٢٠٢٢ 
ألف دينار بحريني

٢٠٢١
ألف دينار بحريني

 

٢9.٢6٢  ٢9.٢4٠  ١٤.8٠١  14.4٢1  دخل من عقود تمويل

7.١٣٢  7.٢63  ٣.٤٣٣  3.6٠3  دخل من صكوك

9٠٠  1.4٠8  5٣٤  8٢5  دخل من استثمارات

٤8٢  8٢1  ٢٣7  541  دخل من البنوك المستحقة

 حصة من الخسائر في 
)٢٣٢( -    )95( -       شركات زميلة 

٣7.5٤٤  38.73٢  ١8.9١٠  19.39٠  الدخل التشغيلي

عائد حقوق حاملي حسابات 
)7.6٣8( (9.٢٢6) )٣.776( (4.733) االستثمار )الوكالة(

 عائد حقوق حاملي حسابات 
    االستثمار، قبل خصم حصة 

)5.١66( (4.794) )٢.666( (٢.4٢4)    المضارب للمجموعة

٤.٣65  4.139  ٢.٢57  ٢.٠95  حصة المضارب للمجموعة

 عائد حقوق حاملي حسابات 
    االستثمار ، بعد خصم حصة 

)8٠١( (655) )٤٠9( (3٢9)    المضارب للمجموعة

 ربح على مبالغ مستحقة لبنوك 
)5.٤86( (٢.37٠) )٢.5٠٠( (1.٠46)   وغير البنوك

٢٣.6١9  ٢6.481  ١٢.٢٢5  13.٢8٢  صافي الدخل التشغيلي

6.٢٠6  6.353  ٣.٢٢5  3.٢69  تكاليف الموظفين

965  694  ٤79  368  استهالك وإطفاء

 مخصصات النخفاض القيمة 
١.6٣١  (13٠) 76٣  (53٠)    وخسائر االئتمان - صافي

٤.٢95  4.931  ٢.١8٠  ٢.645  مصروفات أخرى

مجموع المصروفات 
١٣.٠97  11.848  6.6٤7  5.75٢  التشغيلية

١٠.5٢٢  14.633  5.578  7.53٠  صافي دخل الفترة

العائد إلى:

١٠.5٢٤  14.633  5.579  7.53٠  مساهمو الشركة األم 

)٢( -    )١( -    حقوق غير مسيطرة

  7.53٠  5.578  14.633  ١٠.5٢٢

العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم 

حقــــــوق
مجموع الحقوقغير مسيطرة احتياطي قانونيرأس المال

 القيمة العادلة 
 من خالل 

 احتياطي 
المجموعتوزيعات أرباح مقترحةأرباح مبقاةاألسهم

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

 184.078  -  184.078  21.767     -  1.850  27.942  132.519 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢٢

 14.633  -  14.633  -    14.633  -    -    -   صافي الدخل للفترة

 )484( -    )484( -    -    )484( -    -   الدخل اآلخر الشامل للفترة

 14.149  -  14.149  -    14.633  )484( -    -   اجمالي الدخل الشامل للفترة

 )21.767( -  )21.767(  )21.767(    -  -    -    -   توزيعات أرباح

 )302( -  )302( -    -    )302( -    -   التحويل من القيمة العادلة من خالل احتياطي حقوق الملكية

 176.158  -   176.158   -    14.633   1.064  27.942  132.519 الرصيد في 30 يونيو ٢٠٢٢

 167.229   7.741   159.488  -  311   1.018   25.640  132.519 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢١

 10.522  )2( 10.524  -    10.524   -    -    -   صافي الدخل للفترة

 1.135  -    1.135  -    -    1.135  -    -   الدخل الشامل اآلخر للفترة

 11.657  )2( 11.659  -    10.524   1.135  -    -   مجموع الدخل الشامل للفترة

 695  695  -    -    -    -    -    -   صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 179.581  8.434   171.147 - 10.835  2.153  25.640  132.519 الرصيد في 30 يونيو ٢٠٢١


