
خاضع ومرخص  كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

 31 ديسمبربيان المركز المالي الموحد
2019 

 31 ديسمبر
2018

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الموجودات

219,45682,257نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
340,950377,216صكوك سيادية وإيداعات لدى المصرف المركزي 

118,615140,304إيداعات لدى مؤسسات مالية
21,8809,222صكوك الشركات

723,198568,905موجودات التمويالت
348,488256,892موجودات اإليجارات التمويلية

108,991107,508إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
72,77474,261عقارات استثمارية

2,9436,290عقارات للتطوير 
10,64015,972إستثمار في شركات زميلة

44,26045,581موجودات أخرى
25,97125,971الشهرة 

2,038,1661,710,379مجموع الموجودات

 المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار، وحقوق الملكية، 
وحصة غير مسيطرة

المطلوبات
392,014214,377إيداعات من مؤسسات مالية

751,712635,741إيداعات من العمالء
289,456251,842حسابات جارية للعمالء 

145,590155,543تمويل مرابحة ألجل

41,48148,293مطلوبات أخرى

1,620,2531,305,796مجموع المطلوبات 
102,47699,761حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

حقوق الملكية
221,586214,093رأس المال

(3,855)(6,758)أسهم الخزينة 

99,91093,901احتياطيات وأرباح مستبقاة

314,738304,139مجموع حقوق الملكية
699683حصة غير مسيطرة

مجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار، وحقوق الملكية،
2,038,1661,710,379 وحصة غير مسيطرة

 31 ديسمبربيان التدفقات النقدية الموحد
2019 

 31 ديسمبر
2018

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
(11,671)102,795صافي النقد الناتج من / )المستخدم في(  األنشطة التشغيلية

11,753 4,594 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
41,457(20,654)صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

86,73541,539صافي التغير في النقد وما في حكمه 
216,561175,022النقد وما في حكمه في 1 يناير

303,296216,561النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

 31 ديسمبربيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
2019 

 31 ديسمبر
2018

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
304,822303,837الرصيد كما في 1 يناير

18,520 21,130 صافي ربح السنة
(607)-صافي التغيرات في القيمة العادلة

 (155)  (238) إعادة تحويل عمالت أجنبية
 17,758 20,892مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

-(7,353)أرباح أسهم نقدية لسنة 2018
(14,852)-أرباح أسهم لسنة 2017

(1,976)(2,903) شراء أسهم خزينة
 55 (21)الحركة في حصة غير مسيطرة

315,437304,822الرصيد في 31 ديسمبر

17 005500   alsalambahrain.com

 خليفة بطي عمير المهيري
رئيس مجلس اإلدارة

 رفيق النايض
الرئيس التنفيذي للمجموعة

 سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 31 ديسمبربيان الدخل الموحد
2019 

 31 ديسمبر
2018

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي

59,71249,384دخل  التمويل

17,06616,767دخل من الصكوك 
(889)2,633دخل من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

420(1,442))خسارة( / دخل من العقارات
7,6399,396الرسوم والعموالت - صافي

1,209375حصة البنك من أرباح شركات زميلة
4,8899,464إيرادات أخرى

91,70684,917مجموع الدخل التشغيلي

(5,169)(6,820)مصروفات التمويل على إيداعات من مؤسسات مالية 
(17,893)(25,442)مصروفات التمويل على إيداعات من العمالء

(4,515)(5,583)مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل 

(492)(1,904)العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
1,570246حصة المجموعة كمضارب

(246)(334)حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح

53,52757,094صافي الدخل

المصروفات التشغيلية
15,39411,861تكاليف الموظفين

2,2692,019تكلفة الممتلكات والمعدات
1,599869استهالك

10,52513,164مصروفات تشغيلية أخرى

29,78727,913مجموع المصروفات التشغيلية

23,74029,181الربح قبل مخصص انخفاض القيمة
(10,661)(2,610)صافي مخصص انخفاض القيمة

21,13018,520صافي ربح السنة

المنسوب إلى:
21,09318,499- مساهمي البنك

3721- حصة غير مسيطرة 

21,13018,520

9.88.7العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

(KPMG) هذه البيانات تم تلخيصها من البيانات المالية الموحدة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة كي بي ام جي 
بتاريخ 12 فبراير 2020.

لقد تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 12 فبراير 2020 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:


