
 .2010 27 أبريل  هذه القوائم المالية تم تلخيصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم إصدار تقرير مراجعة بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 

مصرف السالم-البحرين   القوائم المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31 مارس   2010

محمد علي راشد العبار
رئيس مجلس اإلدارة

يوسف  عبد اهلل تقي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 27 أبريل 2010 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

www.alsalambahrain.com :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المصرف

قائمة الدخل المرحلية المختصرة
ثالثة أشهر المنتهية 

31 مارس 2010 
)غير مدققة( 

ثالثة أشهر المنتهية  
31 مارس 2009

)غير مدققة(
دينار بحرينيدينار بحريني

الدخل التشغيلي
3,898,0533,661,596دخل من عقود التمويل 

-1,290,000دخل متعلق بموجودات قيد التحويل 
423,8739,351,333مكاسب إستبعاد إستثمارات  

4,213,2082,010,821مكاسب على إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر
ضمن األرباح أو الخسائر 512,238289,763دخل من إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة

879,447130,038دخل تشغيلي آخر 
11,216,81915,443,551مجموع الدخل التشغيلي

محسوم منه: ربح مدفوع ومستحق الدفع على مرابحات ووكاالت من 
(118,157)(701,572)البنوك 

(3,200,350)(2,293,742)محسوم منه: ربح على وكاالت من غير البنوك
(30,941)(57,762)محسوم منه: ربح على حسابات اإلستثمار المطلقة  

-(606,000)محسوم منه: مصروفات ناتجة من مطلوبات قيد التحويل  
(1,252,425)(340,867)محسوم منه: إستهالك من إجارة منتهية بالتمليك  

7,216,87610,841,678مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية

1,551,4731,854,084تكاليف الموظفين
157,040172,055تكاليف الممتلكات والمعدات

289,173253,117إستهالك
1,176,599655,393مصروفات تشغيلية أخرى

3,174,2852,934,649مجموع المصروفات التشغيلية
4,042,5917,907,029الربح قبل نتائج الشركة الزميلة

-8,005حصة البنك من ربح الشركة الزميلة  
4,050,5967,907,029صافي الربح للفترة

العائد إلى
4,024,1427,907,029حاملي أسهم البنك
-26,454حقوق غير مسيطرة

4,050,5967,907,029
1,497,063,8291,260,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

2,76,3النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(

31 مارس 2010 قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة
)غير مدققة(

31 ديسمبر 2009 
)مدققة(

دينار بحرينيدينار بحريني
الموجودات

118,408,198126,739,202نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي
33,890,69532,907,875صكوك مصرف البحرين المركزي

142,011,265149,303,782مرابحات مستحقة القبض من البنوك 
22,814,09616,949,546صكوك الشركة

109,293,63887,273,825مرابحات ومضاربات مستحقة
44,215,76146,314,651إجارة منتهية بالتمليك

5,808,6395,384,369مشاركات
82,079,00098,305,000موجودات قيد التحويل

189,356,438184,679,822إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
7,704,3507,659,055إستثمارات في شركة زميلة

3,342,3191,177,528إستثمارات عقارية
12,250,91626,902,192ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

2,125,4872,337,436ممتلكات ومعدات
773,300,802785,934,283مجموع الموجودات

المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة والحقوق 
المطلوبات

90,191,65589,397,722مرابحات ووكاالت مستحقه الدفع لبنوك
298,796,837317,369,585وكاالت من غير البنوك

52,739,53432,699,944حسابات جارية للعمالء
99,283,000120,402,000مطلوبات قيد التحويل

17,861,93214,877,262مطلوبات أخرى
558,872,958574,746,513مجموع المطلوبات

15,228,2359,409,467حسابات االستثمار المطلقة

الحقوق
149,706,383142,577,508رأس المال

45,834,96041,356,388احتياطيات وأرباح مبقاة
14,257,750-توزيعات مقترحة

195,541,343198,191,646مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك
3,658,2663,586,657حقوق غير مسيطرة

199,199,609201,778,303مجموع الحقوق
773,300,802785,934,283مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة والحقوق

قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة
ثالثة أشهر المنتهية 

31 مارس 2010 
)غير مدققة( 

ثالثة أشهر المنتهية  
31 مارس 2009

)غير مدققة(
دينار بحرينيدينار بحريني

4,050,5967,907,029صافي الربح للفترة
دخل شامل آخر:

-462,295صافي التغير في القيمة العادلة
(276,568)37,290فروق التحويل الناتجة من استثمار في شركة زميلة

(276,568)499,585دخل شامل آخر للفترة
4,550,1817,630,461مجموع الدخل الشامل للفترة

العائد إلى
4,478,5727,630,461حاملي أسهم البنك
-71,609حقوق غير مسيطرة

4,550,1817,630,461

قائمة التدفقات  النقدية المرحلية 
المختصرة

ثالثة أشهر المنتهية 
31 مارس 2010 

)غير مدققة( 

ثالثة أشهر المنتهية  
31 مارس 2009

)غير مدققة(
دينار بحرينيدينار بحريني

 5,855,706 (13,961,200)صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية
(145,939) (2,242,015)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

(5,295,416) (1,310,107)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 414,351 (17,513,322)صافي التغيرات في النقد وما في حكمه

 156,204,000  258,557,278النقد وما في حكمه في 1 يناير
 156,618,351  241,043,956النقد وما في حكمه في 31 مارس

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
المرحلية المختصرة

ثالثة أشهر المنتهية 
31 مارس 2010 

)غير مدققة( 

ثالثة أشهر المنتهية  
31 مارس 2009

)غير مدققة(
دينار بحرينيدينار بحريني

 172,483,481  201,778,303الرصيد في 1 يناير

 7,907,029  4,050,596صافي الربح للفترة

(276,568)  37,290تغييرات  في استثمارات في شركة زميلة

- 462,295صافي التغيير في القيمة العادلة

(822,525) -الزكاة

(12,000,000) (7,128,875)أرباح أسهم مدفوعة

 167,291,417  199,199,609الرصيد في 31 مارس


