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لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس ا�دارة بتاريخ 15 فبراير 2017  وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس ا�دارة

يوسف عبد ا� تقي
عضو مجلس ا�دارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

خاضع ومرخص  كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي  17005500 | alsalambahrain.com 

31 ديسمبر مجموع الدخل الشامل
2016

31 ديسمبر 
2015

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

 10,548  16,096 صافي الربح للسنة 
البنود التي سيعاد تصنيفها إلى القائمة املوحدة 

للدخل في الفترات الالحقة:
مكسب غير محقق معاد تصنيفه إلى القائمة 
املوحدة للدخل من استبعاد استثمارات أسهم 

 (965) (82) حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة
مكسب / (خسارة) غير محققة من استثمارات 
(470)675أسهم حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة

 1,549 (19)التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 
(1,472) (4)إعادة حتويل عمالت أجنبية 

(1,358)570الدخل / (اخلسارة) الشاملة األخرى للسنة

16,6669,190 مجموع الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى: 
 11,168  16,778 مساهمي البنك

 (1,978) (112)حقوق غير مسيطرة 

16,666 9,190 

31 ديسمبر القائمة الموحدة للمركز المالي
2016

31 ديسمبر 
2015

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

املوجودات

 152,572 131,990نقد وأرصدة لدى البنوك واملصرف املركزي
 350,474 358,269صكوك حكومية

 103,345 182,452مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك 
 50,472 28,934صكوك الشركة

 245,168 232,556مرابحات 
 239,031 238,313مضاربات

 155,217 188,485إجارة منتهية بالتمليك
 7,154 12,304مشاركات

 32,032 34,465موجودات قيد التحويل 
 123,514 122,073إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة 

 68,786 51,863إستثمارات عقارية
 49,021 17,781عقارات قيد التطوير 

 9,994 10,561إستثمار في شركات زميلة
 43,892 25,436موجودات أخرى

 25,971 25,971الشهرة 
-19,840موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

1,681,2931,656,643مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار

 وحقوق املالك 
املطلوبات

132,032120,795مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك
723,439842,570مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

279,609224,366حسابات جارية 
2172,327مطلوبات قيد التحويل

91,83735,986متويل ألجل 
49,04348,246مطلوبات أخرى

مطلوبات متعلقة مبوجودات مصنفة كمحتفظ بها 
-11,421لغرض البيع

1,287,5981,274,290مجموع املطلوبات 

68,79662,351حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
حقوق املالك

214,093 214,093 رأس املال
- (1,646) أسهم خزانة 

100,21394,140إحتياطيات وأرباح مبقاة
10,70510,705تخصيصات مقترحة 

318,938 323,365 مجموع احلقوق العائدة إلى مساهمي البنك
1,064 1,534 حقوق غير مسيطرة 

320,002 324,899 مجموع حقوق املالك
مجموع املطلوبات وحقوق حاملي حسابات 

1,656,643 1,681,293 اإلستثمار وحقوق املالك

31 ديسمبر القائمة الموحدة للدخل
2016

31 ديسمبر 
2015

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي

38,85044,530دخل من عقود التمويل 
15,93017,242دخل من الصكوك 

15,1538,334مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك
1,8193,249دخل من إستثمارات 

2,477399تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات 
891820دخل أرباح األسهم 

2,146870مكاسب صرف العمالت األجنبية

7,9299,184دخل الرسوم والعموالت ودخل آخر- صافي
85,19584,628

(931)(1,910)ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت لبنوك 
(23,805)(18,046)ربح مستحق الدفع على وكاالت لغير البنوك

(839)(2,120)ربح على متويل ألجل 
عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار قبل حصة 

(282)(216)اجملموعة كمضارب
97127حصة اجملموعة كمضارب 

(119)(155)

63,00058,898مجموع الدخل التشغيلي

املصروفات التشغيلية

11,52312,474تكاليف املوظفني
2,0212,752تكلفة املمتلكات واملعدات

3,0602,254إستهالك
9,4548,874مصروفات تشغيلية أخرى

26,05826,354مجموع املصروفات التشغيلية

36,94232,544الربح قبل اخملصصات ونتائج الشركات الزميلة 

(22,851)(21,573)مخصص اإلضمحالل – صافي

727855حصة البنك من ربح شركات زميلة

16,09610,548صافي الربح للسنة

العائد إلى:

16,21912,346- مساهمي البنك

(1,798)(123)- حقوق غير مسيطرة 

16,09610,548

2,140,8202,140,931املتوسط املرجح لعدد األسهم (باآلالف) 

النصيب األساسي واخملفض للسهم في األرباح 
7.65.8(فلس)

31 ديسمبر القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
2016

31 ديسمبر 
2015

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

(82,782)(56,211) صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية
صافي النقد الناجت من (املستخدم في) األنشطة 

(111,448) 67,517 اإلستثمارية
49,9459,372 صافي النقد الناجت من األنشطة التمويلية

(184,858) 61,251صافي التغير في النقد وما في حكمه
408,535 223,677 النقد وما في حكمه في 1 يناير

223,677 284,928 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

القائمة الموحدة للتغيرات في 
حقوق المالك

31 ديسمبر 
2016

31 ديسمبر 
2015

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 328,803  320,002 الرصيد كما في 1 يناير
10,548 16,096 صافي الربح للسنة

574114 صافي التغيرات في القيمة العادلة
(1,472) (4) إعادة حتويل عمالت أجنبية

(10,705) (10,705) أرباح أسهم مدفوعة
-(1,646) شراء أسهم اخلزانة

(566) -أرباح أسهم متعلقة بالشركات التابعة
(6,620) 582صافي التغيرات في احلقوق غير املسيطرة

(100) -تبرعات خيرية
320,002 324,899 الرصيد في 31 ديسمبر


