
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 ٢٠٢٢

 تم اسـتخـراج هذه البيـانـات من القوائـم الماليــة المختصـرة الموحـدة للثـالثــة أشهر المنتهـيـة في 31 مارس 202٢، وتمـت مراجعــتهــا من قبل الســادة إرنســت ويونـــغ. تمت الموافقــة على هذه القوائــم الماليــة المختصـرة الموحــدة مـن قبـــل مجلــس اإلدارة بتـاريخ ٨ مايــو 202٢. 
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 2022 )مراجعة(للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 )مراجعة( في 31 مارس 2022 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 )مراجعة(

أكـــــــــــــــــــــــــرث ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء... بــــبــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــة

مراجعــة
 ٣١ مارس 2022

ألـف دينـار بحرينـي

مدققـــة
31 ديسمبر ٢0٢1
ألـف دينـار بحرينـي

الموجودات

113.407  8٣.42١  نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

9٨.015  ١27.977  مبالغ مستحقة من البنوك

1.057.975  ١.048.١05  عقود تمويل 

7.071  7.١56  االستثمار في حقوق الملكية

355.04٢  ٣75.487  استثمارات في صكوك

٢03.500  ١45.505  ذمم مدينة وموجودات أخرى

4.٢7٢  ٣.885  ممتلكات ومعدات وحق استخدام األصول

1.٨39.٢٨٢  ١.79١.5٣6  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
    وحقوق المالك

المطلوبات

137.769  ١٣5.902  حسابات جارية للعمالء

4.433  ١١.6١0  مبالغ مستحقة لبنوك

34٨.455  220.690  مبالغ مستحقة لغير البنوك

19.063  2٣.79٣  مطلوبات أخرى 

509.7٢0  ٣9١.995   مجموع المطلوبات

 حقوق حاملي حسابات االستثمار -
شبه حقوق الملكية

٢01.051  ٣١١.٣96  البنوك

944.433  9١8.646  غير البنوك واألفراد

 مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار - 
1.145.4٨4  ١.2٣0.042  شبه حقوق الملكية

حقوق المالك

 الحقوق العائدة إلى مساهمي 
   الشركة األم

13٢.519  ١٣2.5١9  رأس المال 

٢7.94٢  27.942  احتياطي قانوني

1.٨50  ١.9٣5  القيمة العادلة من خالل احتياطي األسهم

٢1.767  -    توزيعات األرباح المقترحة

-    7.١0٣  أرباح مبقاة

1٨4.07٨  ١69.499  مجموع الحقوق

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
1.٨39.٢٨٢  ١.79١.5٣6      االستثمار وحقوق المالك

بنود غير مدرجة في الميزانية

136.710  ١26.040   حقوق حاملي حسابات االستثمار

660.739  7١8.١05  ممتلكات تحت اشراف اإلدارة

59.٢٢4  60.426   ارتباطات والتزامات محتملة

 للثالثة أشهر المنتهية
في 31 مارس

2022 
 ألـف دينـار 

بحرينـي

٢0٢1 
 ألـف دينـار 

بحرينـي

األنشطة التشغيلية

4.944  7.١0٣  صافي دخل الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

صافي مخصص انخفاض القيمة وخسائر االئتمان
٨79  4١2       )باستثناء االسترداد من الحسابات المشطوبة( 

4٨6  ٣26  استهالك

137  -    حصة من الخسائر في شركة زميلة

-    (4١) صافي الربح من بيع األصول المعاد حيازتها

)47( (١7٣) مكسب من تحويل العمالت األجنبية

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
6.399  7.627      والمطلوبات التشغيلية

 
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)1.٨7٢(  (١.266) احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)5٨0( (25.68١) مبالغ مستحقة من البنوك

)1٢.050( 9.692  عقود تمويل

3.64٢  6١.0٣4  ذمم مدينة وموجودات أخرى

٢.٢٨3  (١.867) حسابات جارية للعمالء

)69.75٨( 7.١77  مبالغ مستحقة لبنوك

19.11٨  (١27.765)  مبالغ مستحقة لغير البنوك

4.46٨  5.670   مطلوبات أخرى

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
)4٨.350( (65.٣79)    األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

550  -    متحصالت من بيع االستثمارات

9.163  (20.7١6) )شراء( بيع استثمار في صكوك - صافي

)1.77٢( 6١  شراء المباني ومعدات - صافي

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
7.941  (20.655)     من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي 
46.054  84.558       حسابات االستثمار

 مدفوعات االلتزام فيما يتعلق بأصول
)٢٢3( (264)     حق االستخدام

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
45.٨31  84.294      من األنشطة التمويلية

 

 صافي )النقص( الزيادة في النقد 
5.4٢٢  (١.740)    وما في حكمه 

155.774  ١78.285  النقد وما في حكمه في 1 يناير

161.196  ١76.545  النقد وما في حكمه في 31 مارس

 للثالثة أشهر المنتهية
في 31 مارس 

2022
ألـف دينـار 

بحرينـي

 ٢0٢1 
 ألـف دينــار 

بحرينـي

 

14.461  ١4.8١9    دخل من عقود تمويل

3.699  ٣.660    دخل من صكوك

366  58٣    دخل من استثمارات

٢45  280    دخل من البنوك المستحقة

)137( -     حصة من الخسائر في شركة زميلة

1٨.634  ١9.٣42    الدخل التشغيلي

 عائد حقوق حاملي حسابات 
)3.٨6٢( (4.49٣)      االستثمار )الوكالة(

 عائد حقوق حاملي حسابات
    االستثمار )مضاربة(، قبل خصم 

)٢.500( (2.٣70)    حصة المضارب للمجموعة

٢.10٨  2.044    حصة المضارب للمجموعة

 عائد حقوق حاملي حسابات 
    االستثمار )مضاربة(، بعد خصم 

)39٢( (٣26)    حصة المضارب للمجموعة

 ربح على مبالغ مستحقة لبنوك
)٢.9٨6( (١.٣24)    وغير البنوك 

11.394  ١٣.١99    صافي الدخل التشغيلي

٢.9٨1  ٣.084    تكاليف الموظفين

4٨6  ٣26    استهالك وإطفاء

 مخصص االضمحالل والخسائر 
٨6٨  400      االئتمانية - صافي

٢.115  2.286    مصروفات أخرى

مجموع المصروفات 
6.450  6.096       التشغيلية

4.944  7.١0٣    صافي دخل الفترة

العائد إلى:

4.945  7.١0٣    مساهمو الشركة األم

)1( -      حقوق غير مسيطرة

    7.١0٣  4.944

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

 184.078   -  184.078  21.767  -  1.850   27.942  132.519 الرصيد في 1 يناير 2022

 7.103   - 7.103  -    7.103  -    -    -   صافي الدخل للفترة

 85   - 85   - - 85 -  -الدخل اآلخر الشامل للفترة

 7.188   - 7.188   -  7.103   85 -  -مجموع الدخل الشامل للفترة

 )21.767(  - )21.767( )21.767(  -  --  -توزيعات األرباح المقترحة

  169.499     -  169.499  -    7.103  1.935   27.942   132.519 الرصيد في 31 مارس 2022

 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 -  -الدخل اآلخر الشامل 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


