
لقد تم اعتماد إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 7 أغسطس 2019 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

خاضع ومرخص  كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

30 يونيو 2019بيان المركز المالي الموحد المختصر
)مراجعة(

31 ديسمبر 2018
)مدققة(

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الموجودات

134,23282,257نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
342,481377,216صكوك وإيداعات سيادية 

140,342140,304إيداعات لدى مؤسسات مالية
9,5179,222صكوك الشركات

636,084568,905موجودات التمويالت
295,928256,892موجودات اإليجارات التمويلية

108,528107,508إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
76,14774,261عقارات استثمارية

2,9436,290عقارات للتطوير 
17,03815,972إستثمار في شركات زميلة

47,13545,512موجودات أخرى

25,97125,971الشهرة 

1,836,3461,710,310مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق الملكية
المطلوبات

143,847144,125إيداعات من مؤسسات مالية
777,789705,924إيداعات من العمالء

325,383251,842حسابات جارية للعمالء 
145,373155,543تمويل مرابحة ألجل

42,31748,293مطلوبات أخرى

1,434,7091,305,727مجموع المطلوبات 

92,73799,761حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

حقوق الملكية
221,586214,093رأس المال

(3,855)(4,641)أسهم الخزينة 

91,35493,901احتياطيات وأرباح مستبقاة

308,299304,139مجموع حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك  

601683حصة غير مسيطرة

308,900304,822مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق 

1,836,3461,710,310الملكية

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر )مراجعة(
للستة أشهر 

 المنتهية
في 30 يونيو 2019

 للستة أشهر
 المنتهية 

في 30 يونيو 2018

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
(22,468)31,330صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

4,268 10,655 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
29,493(18,572)صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

23,41311,293صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة
216,561175,022النقد وما في حكمه في 1 يناير

239,974186,315النقد وما في حكمه في 30 يونيو 

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

 المنتهية
في 30 يونيو 2019

 للستة أشهر
 المنتهية 

في 30 يونيو 2018

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

9,420 12,222 صافي ربح الفترة
 (70)  (10) إعادة تحويل عمالت أجنبية

 9,350 12,212مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
(14,852)(7,353)أرباح أسهم نقدية

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

308,900298,116الرصيد في 30 يونيو

مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019

 (KPMG) 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 
بتاريخ 7 أغسطس 2019.

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

بيان الدخل الموحد المختصر )مراجعة(
للثالثة أشهر 

 المنتهية
في 30 يونيو 2019

للثالثة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2018

للستة أشهر 
 المنتهية

في 30 يونيو 2019

 للستة أشهر
المنتهية 

في 30 يونيو 2018

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي

15,11411,14327,67023,123دخل  التمويل

4,4784,1468,7328,263دخل من الصكوك 
(140)6023561,250دخل من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

1,8642,2334,1083,934الرسوم والعموالت
5141,115559(17)حصة )الخسارة( / الربح من الشركات الزميلة

2,3562,3002,8447,142إيرادات أخرى

24,39720,69245,71942,881

(1,406)(1,853)(760)(896)مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية 
(8,530)(13,675)(4,418)(7,240)مصروفات التمويل على إيداعات من العمالء

(1,394)(2,876)(802)(1,374)مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل 

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
(190)(648)(108)(355)حصة المجموعة كمضارب

25674505113حصة المجموعة كمضارب

(77)(143)(34)(99)حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح

14,78814,67827,17231,474مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
3,4383,1446,9895,963تكاليف الموظفين

3775161,126976تكلفة الممتلكات والمعدات
376231673439استهالك

2,6962,5194,8524,829مصروفات تشغيلية أخرى

6,8876,41013,64012,207مجموع المصروفات التشغيلية

7,9018,26813,53219,267الربح قبل مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
(9,847)(1,310)(4,178)(1,154)صافي مخصص الخسائر االئتمانية / انخفاض القيمة

6,7474,09012,2229,420صافي ربح الفترة

العائد إلى:
6,7984,10712,3099,473- مساهمي البنك

(53)(87)(17)(51)- حصة غير مسيطرة 

6,7474,09012,2229,420

3264العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(


