
alsalambahrain.com   005500 17خاضع ومرخص  كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

لقد تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:
 رفيق النايض

الرئيس التنفيذي للمجموعة
 مطر محمد البلوشي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
 سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

رئيس مجلس اإلدارة

30 سبتمبر 2020بيان المركز المالي الموحد المختصر
)مراجعة(

31 ديسمبر 2019
)مدققة(
)معدلة(

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الموجودات

234,093219,456نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
384,284345,305صكوك سيادية 

82,393114,803إيداعات لدى مؤسسات مالية
12,55522,162صكوك الشركات

784,751685,756موجودات التمويالت
464,031389,742موجودات اإليجارات التمويلية

97,182108,991إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
72,58372,774عقارات استثمارية

2,9432,943عقارات للتطوير 
12,13210,640إستثمار في شركات زميلة

48,76644,260موجودات أخرى
25,97125,971الشهرة 

2,221,6842,042,803مجموع الموجودات
المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق الملكية، وحصة غير مسيطرة

المطلوبات
99,890211,459إيداعات من مؤسسات مالية

368,158289,456حسابات جارية للعمالء 
296,401145,590تمويل مرابحة ألجل

41,09241,481مطلوبات أخرى
805,541687,986مجموع المطلوبات 

حقوق حاملي حسابات االستثمار
221,496210,887عقود وكالة من مؤسسات مالية
902,739823,856عقود وكالة ومضاربة من العمالء

1,124,2351,034,743مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

230,450221,586رأس المال
(6,758)(7,530)أسهم الخزينة 

68,534104,547احتياطيات وأرباح مستبقاة
291,454319,375مجموع حقوق الملكية 

454699حصة غير مسيطرة
2,221,6842,042,803مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية وحصة غير مسيطرة

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر )مراجعة(
للتسعة أشهر 

 المنتهية في 
30 سبتمبر 2020

 للتسعة أشهر
 المنتهية في

30 سبتمبر 2019
)معدلة(

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
46,366(132,064)صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية

5,608(21,889) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية 
(6,646)136,601صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

45,328(17,352)صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة
299,324216,561النقد وما في حكمه في 1 يناير

281,972261,889النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر )مراجعة(
للتسعة أشهر 

 المنتهية في 
30 سبتمبر 2020

 للتسعة أشهر
 المنتهية في

30 سبتمبر 2019

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
320,074304,822الرصيد كما في 1 يناير

(3,631)-أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 33
301,191-الرصيد كما في 1 يناير 2019 )معدل(

8,03817,131صافي ربح الفترة
(107)(467)إعادة تحويل عمالت أجنبية

7,57117,024مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
(7,353)(8,551)أرباح أسهم نقدية

6,636(3,579)الحركة في القيمة العادلة للصكوك
-(24,768)خسارة التعديل

-2,143دعم من الحكومة
(1,076)(772)شراء أسهم خزينة

-(210)صافي الحركة في حصة غير مسيطرة
291,908316,422الرصيد في 30 سبتمبر

بيان الدخل الموحد المختصر )مراجعة(
للثالثة أشهر 
 المنتهية في

30 سبتمبر 2020

 للثالثة أشهر
 المنتهية في

30 سبتمبر2019
)معدلة(

للتسعة أشهر 
 المنتهية في 

30 سبتمبر 2020

 للتسعة أشهر
 المنتهية في

30 سبتمبر 2019
)معدلة(

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي

20,28415,28857,41242,958دخل  التمويل

4,9514,06314,33412,795دخل من الصكوك 

1,829(8,690)579(5,396))خسارة( / دخل من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
(42)(105)(42)(66)خسارة من العقارات

1,7991,8455,6205,953الرسوم والعموالت - صافي
941,9531,209-حصة البنك من أرباح شركات زميلة

2,5146353,7253,479إيرادات أخرى
24,08622,46274,24968,181مجموع الدخل التشغيلي

(2,738)(3,395)(885)(865)مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية 
(4,268)(4,073)(1,392)(1,451)مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل 

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
(21,042)(29,561)(7,367)(10,726)حصة المجموعة كمضارب والوكالة

-874-401حصة المجموعة كمضارب
(237)6,793(94)3,098رسوم وكالة للمجموعة

(21,279)(21,894)(7,461)(7,227)حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح
14,54312,72444,88739,896صافي الدخل  

المصروفات التشغيلية
3,7463,64011,15210,629تكاليف الموظفين

4995751,6681,701تكلفة الممتلكات والمعدات
7093081,196981استهالك

2,4532,6487,9757,500مصروفات تشغيلية أخرى
7,4077,17121,99120,811مجموع المصروفات التشغيلية

7,1365,55322,89619,085الربح قبل مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
(1,954)(14,858)(644)(6,182)صافي مخصص انخفاض القيمة

9544,9098,03817,131صافي ربح الفترة

العائد إلى:
9724,9148,07317,223- مساهمي البنك

(92)(35)(5)(18)- حصة غير مسيطرة 
9544,9098,03817,131

2,142,8992,167,3152,142,8992,172,020المتوسط الموزون لعدد األسهم 
0.42.33.87.9العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020

هذه البيانات تم تلخيصها من المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار بشأنها تقرير مراجعة غير معدل من قبل شركة كي بي ام جي (KPMG) بتاريخ 9 نوفمبر 2020.


