
لقد تم اعتماد إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13 مايو 2019 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

خاضع ومرخص  كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

31 مارس 2019بيان المركز المالي الموحد المختصر
)مراجعة(

31 ديسمبر 2018
)مدققة(

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الموجودات

91,50182,587نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
515,509377,216صكوك وإيداعات سيادية 

115,229140,304إيداعات لدى مؤسسات مالية
9,3579,222صكوك الشركات

647,085568,905موجودات التمويالت
270,680256,892موجودات اإليجارات التمويلية

108,096107,508إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
75,54374,261عقارات استثمارية

2,9436,290عقارات للتطوير 
17,23515,972إستثمار في شركات زميلة

54,90345,182موجودات أخرى

25,97125,971الشهرة 

1,934,0521,710,310مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق الملكية
المطلوبات

140,495144,125إيداعات من مؤسسات مالية
814,643705,924إيداعات من العمالء

368,389251,842حسابات جارية للعمالء 
143,129155,543تمويل مرابحة ألجل

64,93148,293مطلوبات أخرى

1,531,5871,305,727مجموع المطلوبات 

99,75299,761حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

حقوق الملكية
221,586214,093رأس المال

(3,855)(4,239)أسهم الخزينة 

84,71493,901احتياطيات وأرباح مستبقاة

302,061304,139مجموع حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك  

652683حصة غير مسيطرة

302,713304,822مجموع حقوق الملكية

1,934,0521,710,310مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق الملكية

31 مارس 312018 مارس 2019بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر )مراجعة(

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
(4,161) 152,001صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

5,077 211 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
33,244(30,057)صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

122,15534,160صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة
216,891175,352النقد وما في حكمه في 1 يناير

339,046209,512النقد وما في حكمه في 31 مارس

31 مارس 312018 مارس 2019بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر )مراجعة(

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

5,330 5,475 صافي ربح الفترة
 341  7 إعادة تحويل عمالت أجنبية

 5,671 5,482مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
(14,987)(7,353)أرباح أسهم مدفوعة

(225) (243) شراء أسهم خزينة
 6 5الحركة في حصة غير مسيطرة

302,713294,302الرصيد في 31 مارس

مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019

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 13 مايو 2019.
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 خليفة بطي عمير المهيري
رئيس مجلس اإلدارة

 رفيق النايض
الرئيس التنفيذي للمجموعة

 سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

31 مارس 312018 مارس 2019بيان الدخل الموحد المختصر )مراجعة(

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي

12,55611,980دخل  التمويل

4,2544,117دخل من الصكوك 
(496)648دخل من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

2,3062,143الرسوم والعموالت
4264,400إيرادات أخرى

20,19022,144

(646)(957)مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية 

(4,112)(6,435)مصروفات التمويل على إيداعات من العمالء
(592)(1,502)مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل 

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
(78)(88)حصة المجموعة كمضارب

4435حصة المجموعة كمضارب

(43)(44)حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح

11,25216,751مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
3,5512,819تكاليف الموظفين

749460تكلفة الممتلكات والمعدات
297208استهالك

2,1562,310مصروفات تشغيلية أخرى

6,7535,797مجموع المصروفات التشغيلية

4,49910,954الربح قبل مخصصات انخفاض قيمة الموجودات ونتائج الشركات الزميلة

(5,669)(156)صافي مخصص الخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة
1,13245حصة البنك من أرباح شركات زميلة 

5,4755,330صافي ربح الفترة

المنسوب إلى:
5,5115,366- مساهمي البنك

(36)(36)- حصة غير مسيطرة 

5,4755,330

2.62.5العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(


