
لقد تم اعتماد إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 6 نوفمبر 2019 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

خاضع ومرخص  كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

30 سبتمبر 2019بيان المركز المالي الموحد المختصر
)مراجعة(

31 ديسمبر 2018
)مدققة(

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الموجودات

174,57982,257نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
339,115377,216صكوك سيادية وإيداعات لدى المصرف المركزي 

119,178140,304إيداعات لدى مؤسسات مالية
19,4189,222صكوك الشركات

656,641568,905موجودات التمويالت
316,553256,892موجودات اإليجارات التمويلية

106,841107,508إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
75,58474,261عقارات استثمارية

2,9436,290عقارات للتطوير 
16,85415,972إستثمار في شركات زميلة

43,35745,581موجودات أخرى

25,97125,971الشهرة 

1,897,0341,710,379مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق الملكية
المطلوبات

170,432144,125إيداعات من مؤسسات مالية
820,647705,993إيداعات من العمالء

298,202251,842حسابات جارية للعمالء 
157,705155,543تمويل مرابحة ألجل

42,39048,293مطلوبات أخرى

1,489,3761,305,796مجموع المطلوبات 

94,24199,761حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

حقوق الملكية
221,586214,093رأس المال

(3,855)(4,931)أسهم الخزينة 

96,17193,901احتياطيات وأرباح مستبقاة

312,826304,139مجموع حقوق الملكية

591683حصة غير مسيطرة
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق 

1,897,0341,710,379الملكية وحصة غير مسيطرة

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر )مراجعة(
للتسعة أشهر 

 المنتهية في 
30 سبتمبر 2019

 للتسعة أشهر
 المنتهية في

30 سبتمبر 2018

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
(22,846)46,366 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

(2,883) 5,608 صافي النقد الناتج من  / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
34,390 (6,646) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

8,661 45,328 صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة
175,022 216,561 النقد وما في حكمه في 1 يناير

183,683 261,889 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

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

 المنتهية في 
30 سبتمبر 2019

 للتسعة أشهر
 المنتهية في

30 سبتمبر 2018

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

17,13113,508صافي ربح الفترة
 (108)  (107) إعادة تحويل عمالت أجنبية

 13,400 17,024 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
(14,852)(7,353)أرباح أسهم نقدية

(225)(1,076) شراء أسهم خزينة
 (6) -الحركة في حصة غير مسيطرة

302,154 313,417الرصيد في 30 سبتمبر

مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 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 6 نوفمبر 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 سبتمبر 2019

 للثالثة أشهر
 المنتهية في

30 سبتمبر 2018

للتسعة أشهر 
 المنتهية في 

30 سبتمبر 2019

 للتسعة أشهر
 المنتهية في

30 سبتمبر 2018

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي

15,28811,10342,95834,226دخل  التمويل

4,0634,18512,79512,448دخل من الصكوك 
(849)1,829(709)579دخل من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

35(42)35(42)دخل من العقارات
1,8452,0695,9536,003الرسوم والعموالت

1,209425(134)94حصة الربح / )الخسارة( من الشركات الزميلة
6354473,4797,589إيرادات أخرى

22,46216,99668,18159,877

(2,427)(2,738)(1,021)(885)مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية 
(13,397)(21,042)(4,867)(7,367)مصروفات التمويل على إيداعات من العمالء

(2,308)(4,268)(914)(1,392)مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل 

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
(395)(982)(205)(334)حصة المجموعة كمضارب

240174745287حصة المجموعة كمضارب

(108)(237)(31)(94)حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح

12,72410,16339,89641,637مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
3,6401,69910,6297,662تكاليف الموظفين

5755461,7011,522تكلفة الممتلكات والمعدات
308230981669استهالك

2,6482,2797,5007,108مصروفات تشغيلية أخرى

7,1714,75420,81116,961مجموع المصروفات التشغيلية

5,5535,40919,08524,676الربح قبل مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
(11,168)(1,954)(1,321)(644)صافي مخصص انخفاض القيمة

4,9094,08817,13113,508ربح الفترة

العائد إلى:
4,9144,11917,22313,592- مساهمي البنك

(84)(92)(31)(5)- حصة غير مسيطرة 

4,9094,08817,13113,508

2286العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(


