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مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)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 10 فبراير 2021.

لقد تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 10 فبراير 2021 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

 31 ديسمبربيان التدفقات النقدية الموحد )مدققة(
2020 

 31 ديسمبر
2019

)معدلة(

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
99,008)31,052(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية

4,594)38,854(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية

)20,654(62,042صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

82,948)7,864(صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

299,509216,561النقد وما في حكمه في 1 يناير

291,645299,509النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

 31 ديسمبربيان المركز المالي الموحد )مدققة(
2020 

 31 ديسمبر
2019

)معدلة(
ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

الموجودات
288,266219,456نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

393,108345,305صكوك سيادية
37,965114,803إيداعات لدى مؤسسات مالية

16,39522,162صكوك الشركات
814,449685,756موجودات التمويالت 

469,363389,742موجودات اإليجارات التمويلية
98,034108,991استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

67,58672,774عقارات استثمارية
2,9432,943عقارات للتطوير

12,03610,640استثمار في شركات زميلة
35,23744,260موجودات أخرى

25,97125,971الشهرة 
2,261,3532,042,803مجموع الموجودات

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

المطلوبات
116,883211,459إيداعات من مؤسسات مالية

363,970289,456حسابات جارية للعمالء
221,671145,590تمويل مرابحة ألجل

52,28241,481مطلوبات أخرى
754,806687,986مجموع المطلوبات 

حقوق حاملي حسابات االستثمار
264,784210,887عقود وكالة من مؤسسات مالية
960,596823,856عقود وكالة ومضاربة من العمالء

1,225,3801,034,743مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق ملكية المساهمين 
230,450221,586رأس المال

)6,758()7,530(أسهم الخزينة 
57,846104,547احتياطيات

280,766319,375مجموع حقوق ملكية المساهمين 
401699حصة غير مسيطرة 

281,167320,074مجموع حقوق الملكية
 مجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق ملكية المساهمين، 

2,261,3532,042,803وحصة غير مسيطرة

 31 ديسمبربيان الدخل الموحد )مدققة(
2020 

 31 ديسمبر
2019

)معدلة(
ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي
74,86359,712دخل التمويل 

19,48117,066دخل من الصكوك 

2,633)8,964()خسارة( / دخل من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

)1,442()1,825(خسارة من العقارات

7,4067,639الرسوم والعموالت، صافي

1,9531,209حصة الربح من شركات زميلة

3,6654,889إيرادات أخرى

96,57991,706مجموع الدخل التشغيلي

)4,171()4,265(مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية

)5,583()5,559(مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
)50,271()60,186(حصة المجموعة كمضارب والوكالة 

9251,002حصة المجموعة كمضارب

29,92620,844رسوم وكالة للمجموعة

)28,425()29,335(حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح

57,42053,527صافي الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
14,75915,394تكاليف الموظفين

2,2932,269تكلفة المباني

1,8821,599استهالك

11,09110,525مصروفات تشغيلية أخرى

30,02529,787مجموع المصروفات التشغيلية

27,39523,740الربح قبل مخصصات انخفاض قيمة الموجودات

)2,531()17,136(صافي مخصص انخفاض القيمة 

)79()1,141(صافي مخصص انخفاض القيمة على االستثمارات و أخرى

9,11821,130صافي ربح السنة

العائد إلى:
مساهمي البنك  -9,14221,093

حصة غير مسيطرة   -)24(37

9,11821,130

4.39.7العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

 31 ديسمبربيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )مدققة(
2020 

 31 ديسمبر
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(

9,11821,130صافي ربح السنة  
-)241(صافي التغير في القيمة العادلة

1,5878,268الحركة في القيمة العادلة للصكوك
)238()561(إعادة تحويل عمالت أجنبية

9,90329,160مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
)7,353()8,551(أرباح أسهم نقدية

-)24,768(خسارة التعديل
-2,143دعم من الحكومة
)2,903()772(شراء أسهم خزينة

)21()274(الحركة في حصة غير مسيطرة
-)16,588(معامالت مع حصة غير مسيطرة

281,167320,074الرصيد في 31 ديسمبر


