
الموحدة  المرحلية  المالية  القوائم  هذه  إصدار  اعتماد  تم  لقد 
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 .2011 31 أكتوبر  هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة تم تلخيصها من القوائم المالية الموحدة المرحلية والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 

القوائم المالية المرحلية الموحدة  لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر  2011مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.  

ثالثة أشهر المنتهية 30 القائمة المرحلية الموحدة للدخل  )مراجعة(
سبتمبر 2011 

ثالثة أشهر المنتهية  30 
سبتمبر 2010

تسعة أشهر المنتهية
30 سبتمبر 2011

تسعة أشهر المنتهية
30 سبتمبر 2010

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي

 18,458  22,386  6,998  9,007 دخل من عقود التمويل 
دخل من استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة 

 763  356  125  844 ضمن األرباح أو الخسائر
 1,201  2,209  614  472 مكاسب من استبعاد استثمارات  

مكاسب من استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة 
 6,329  742  360  70 ضمن األرباح أو الخسائر

 103  975  5  416 دخل أرباح األسهم
 1,550  846  995  256 رسوم وعموالت

 630  1,053  195  361 مكاسب تحويل عمالت أجنبية
 1,189    -  267    - دخل آخر

 11,426  9,559  28,567  30,223 
(459) (529) (158) (165) ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت لبنوك 

(10,683) (11,787) (3,758) (4,082) ربح على وكاالت من غير البنوك
(138) (125) (32) (31) ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات االستثمار 

(3,045) (4,862) (1,507) (2,885) استهالك إجارة منتهية بالتمليك  
 15,898  11,264  4,104  4,263 مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية

 4,793  4,547  1,499  1,498 تكاليف الموظفين
 900  894  547  328 تكاليف الممتلكات والمعدات

 846  796  275  193 استهالك
 2,701  2,671 522  864 مصروفات تشغيلية أخرى

 9,240  8,908  2,843  2,883 مجموع المصروفات التشغيلية
(20)    -    -    - حصة البنك من خسارة الشركة الزميلة  

 6,638  2,356  1,261  1,380 صافي الربح قبل المخصصات

   - (387)    - (34) مخصص اضمحالل التسهيالت التمويلية
 6,638  1,969  1,261  1,346 صافي الربح للفترة

العائد إلى
 6,573  1,826  1,247  1,308 حاملي أسهم البنك
 65  143  14  38 حقوق غير مسيطرة

 1,346  1,261  1,969  6,638 
 1,497,063,829  1,492,426,455  1,497,063,829  1,492,426,455 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 4.4  1.2  0.8  0.9 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل 
ثالثة أشهر المنتهية 30 )مراجعة(

سبتمبر 2011 

)معاد عرضها( 
ثالثة أشهر المنتهية  30 

سبتمبر 2010
تسعة أشهر المنتهية

30 سبتمبر 2011

)معاد عرضها( 
تسعة أشهر المنتهية

30 سبتمبر 2010

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 6,638  1,969  1,261  1,346 صافي الربح للفترة

دخل شامل آخر:
 49 (4,698)  7 (3,510) صافي التغير في القيمة العادلة

(213)    - (89)    - فروق تحويل ناتجة من استثمار في شركة زميلة
فروق تحويل ناتجة من استثمار في شركة زميلة محولة إلى 

   -  96    -    - قائمة الدخل
(164) (4,602) (82) (3,510) خسارة شاملة أخرى للفترة

 6,474 (2,633)  1,179 (2,164) مجموع )الخسارة( الدخل الشاملة للفترة
العائد إلى

 6,376 (2,782)  1,165 (2,225) حاملي أسهم البنك
 98  149  14  61 حقوق غير مسيطرة

 (2,164) 1,179  (2,633) 6,474 

القائمة المرحلية الموحدة 
للمركز المالي

30 سبتمبر 2011 
)مراجعة(

)معاد عرضها(
31 ديسمبر 2010

)مدققة( 
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

الموجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين 
 95,791  92,574 المركزي

 68,632  109,374 صكوك مصرف البحرين المركزي
مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من 

 137,299  93,532 البنوك 
 60,959  46,559 صكوك الشركة

 133,881  176,726 مرابحات ومضاربات 
 56,756  65,248 إجارة منتهية بالتمليك

 8,127  10,196 مشاركات
 57,432  29,832 موجودات قيد التحويل

 212,432  219,031 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 7,578    - إستثمارات في شركة زميلة

 3,373  3,373 إستثمارات عقارية
 12,479  16,774 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

 1,859  1,288 ممتلكات ومعدات
 856,598  864,507مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات
 101,300  102,586 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

 456,447  466,309 وكاالت من غير البنوك
 57,362  61,340 حسابات جارية للعمالء
 5,171  5,118 مطلوبات قيد التحويل

 15,993  13,139 مطلوبات أخرى
 636,273  648,492 مجموع المطلوبات

 18,465  17,253 حقوق حاملي حسابات االستثمار
حقوق المالك

 149,706  149,706 رأس المال
   - (465) أسهم الخزانة

 48,165  45,383 احتياطيات وأرباح مبقاة
مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي 

 197,871  194,624 البنك
 3,989  4,138 حقوق غير مسيطرة 

 201,860  198,762مجموع حقوق المالك

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي 
 856,598  864,507حسابات االستثمار وحقوق المالك

القائمة المرحلية الموحدة 
المختصرة للتدفقات النقدية 

)مراجعة(
تسعة أشهر 

المنتهية
30 سبتمبر 2011

)معاد عرضها( 
تسعة أشهر المنتهية

30 سبتمبر 2010

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
صافي النقد المستخدم في األنشطة 

(32,615) (32,843) التشغيلية
صافي النقد المستخدم في األنشطة 

(2,719) (225)اإلستثمارية
صافي النقد المستخدم في األنشطة 

(185) (1,677) التمويلية
(35,519) (34,745) صافي التغير في النقد وما في حكمه

 258,557  203,116 النقد وما في حكمه في 1 يناير
 223,038  168,371 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر

القائمة المرحلية الموحدة 
المختصرة للتغيرات في حقوق 

المالك )مراجعة(
تسعة أشهر 

المنتهية
30 سبتمبر 2011

)معاد عرضها( 
تسعة أشهر المنتهية

30 سبتمبر 2010
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 201,777  202,625 الرصيد في 1 يناير
تغيرات نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة 

 507 (765) المالي رقم 25 
 202,284 201,860كما في 1 يناير )معاد عرضه(

مجموع الدخل الشامل للفترة:
 6,638 1,969صافي الربح للفترة

دخل شامل آخر:
(213) -تغيرات في استثمار في شركة زميلة

 49 (4,698) صافي التغير في القيمة العادلة
- 96 محول إلى قائمة الدخل

-(465)شراء أسهم خزانة 
(7,129)-أرباح أسهم مدفوعة لسنة 2009

 201,629 198,762الرصيد في  30 سبتمبر 


