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مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021

البيانات المالية الكاملة التي تم مراجعتها من قبل مدققنا الخارجي، شركة كي بي إم جي، متاحة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.

لقد تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 11مايو 2021 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
31 مارس 2021

)مراجعة(
31 مارس 2020

)غير مراجعة(

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
10,123 23,600صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

(11,856) (1,240) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
29,221 (22,895) صافي النقد ) المستخد في ( /  الناتج من األنشطة التمويلية

27,488 (535)صافي التغير في النقد وما في حكمه
303,296 291,645 النقد وما في حكمه في 1 يناير

330,784 291,110النقد وما في حكمه في 31 مارس

 31 مارس 2021بيان المركز المالي الموحد المختصر
)مراجعة(

 31 ديسمبر 2020
)مدققة(

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الموجودات

259,707288,266نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
70,31937,965إيداعات لدى مؤسسات مالية

399,891393,108صكوك سيادية
16,11716,395صكوك الشركات

842,470814,449موجودات التمويالت 
504,235469,363موجودات اإليجارات التمويلية

97,15098,034استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
61,79067,586عقارات استثمارية

2,9432,943عقارات للتطوير
13,53312,036استثمار في شركات زميلة

49,69735,237موجودات أخرى
25,97125,971الشهرة 

2,343,8232,261,353مجموع الموجودات

المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق ملكية المساهمين،
وحصة غير مسيطرة

المطلوبات
127,650116,883إيداعات من مؤسسات مالية

363,279363,970حسابات جارية للعمالء
199,612221,671تمويل مرابحة ألجل

55,35152,282مطلوبات أخرى
745,892754,806مجموع المطلوبات 

حقوق حاملي حسابات االستثمار
268,911264,784عقود وكالة من مؤسسات مالية
1,041,881960,596عقود وكالة ومضاربة من العمالء

1,310,7921,225,380مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق ملكية المساهمين 
241,972230,450رأس المال

(7,530)(7,530)أسهم الخزينة 
52,25857,846احتياطيات 

286,700280,766مجموع حقوق ملكية المساهمين
439401حصة غير مسيطرة 

287,139281,167مجموع حقوق الملكية 
 مجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق ملكية المساهمين،

2,343,8232,261,353 و حصة غير مسيطرة

31 مارس 2021بيان الدخل الموحد المختصر
)مراجعة(

31 مارس 2020
)غير مراجعة(

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي
19,81318,578دخل التمويل 

4,8924,243دخل من الصكوك 
(3,263)(880)خسارة من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

(39)144دخل / )خسارة( من العقارات
1,7701,916الرسوم والعموالت،  صافي

1,5471,953حصة الربح من شركات زميلة
743530إيرادات أخرى

28,02923,918مجموع الدخل التشغيلي

(1,555)(1,047)مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية
(1,183)(1,081)مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل  
(10,196)(15,110)حصة المجموعة كمضارب و الوكالة 

33283حصة المجموعة كمضارب
7,6512,442رسوم وكالة للمجموعة

(7,471)(7,426)حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح
18,47513,709صافي الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
4,1163,948تكاليف الموظفين

542670تكلفة المباني
274219استهالك

2,9212,979مصروفات تشغيلية أخرى

7,8537,816مجموع المصروفات التشغيلية

10,6225,893الربح قبل مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
(3,403)(4,547)صافي مخصص انخفاض القيمة 

6,0752,490صافي ربح الفترة

العائد إلى:
مساهمي المصرف  -6,0872,512

(22)(12)-   حصة غير مسيطرة  
6,0752,490

2.61.1العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(
31 مارس 2021بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

)مراجعة(
31 مارس 2020

)غير مراجعة(

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
324,402 281,167 الرصيد كما في 1 يناير 

-57أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 32
-281,224الرصيد كما في 1 يناير 2021 )معدل(

6,0752,490صافي ربح الفترة
4,389 (61) الحركة في القيمة العادلة للصكوك

(258) (149) إعادة تحويل عمالت أجنبية
6,621 5,865مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

(8,551) -أرباح لسنة 2019
(24,768)-خسارة التعديل

(772) -شراء أسهم الخزينة
(25) 50الحركة في حصة غير مسيطرة

296,907 287,139 الرصيد في 31 مارس


