
 .2010 8 يوليو  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 ش.م.ب.  القوائم المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2010

قائمة الدخل المرحلية الموحدة
ثالثة أشهر المنتهية 

30 يونيو 2010 
)مراجعة( 

ثالثة أشهر المنتهية  
30 يونيو 2009

)مراجعة(

ستة أشهر المنتهية
30 يونيو 2010

)مراجعة(

ستة أشهر المنتهية
30 يونيو 2009

)مراجعة(
دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

الدخل التشغيلي
 6,933,462  8,917,901  3,767,094  5,019,848 دخل من عقود التمويل 

   -  2,542,000    -  1,252,000 دخل متعلق بموجودات قيد التحويل 
 13,344,081  586,533  3,992,748  162,660 مكاسب إستبعاد إستثمارات  

مكاسب على إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو 
 3,961,270  5,968,905  1,950,449  1,755,697 الخسائر

ضمن األرباح أو الخسائر    -  637,594    -  125,356 دخل من إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة
 746,892  2,010,207  327,091  1,130,760 دخل تشغيلي آخر 

 9,446,321  10,037,382  20,663,140  24,985,705 
محسوم منه: ربح مدفوع ومستحق الدفع على مرابحات ووكاالت 

(275,944) (1,486,731) (157,787) (785,159) من البنوك 
(6,571,228) (4,740,233) (3,370,878) (2,446,491) محسوم منه: ربح على وكاالت من غير البنوك

(59,670) (106,056) (28,729) (48,293) محسوم منه: ربح على حسابات اإلستثمار المطلقة  
   - (998,000)    - (392,000) محسوم منه: مصروفات ناتجة من مطلوبات قيد التحويل  

(1,472,124) (1,538,036) (714,927) (1,197,169) محسوم منه: إستهالك من إجارة منتهية بالتمليك  
 16,606,739  11,794,084  5,765,061  4,577,209 مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
 3,666,753  3,294,456  1,812,669  1,742,983 تكاليف الموظفين

 386,036  352,666  213,981  195,626 تكاليف الممتلكات والمعدات
 511,771  571,820  258,654  282,647 إستهالك

 1,396,436  2,178,503  741,043  1,001,904 مصروفات تشغيلية أخرى
 5,960,996  6,397,445  3,026,347  3,223,160 مجموع المصروفات التشغيلية
 10,645,743  5,396,639  2,738,714  1,354,049 الربح قبل نتائج الشركة الزميلة

   - (19,712)    - (27,717) حصة البنك من خسارة الشركة الزميلة  
 10,645,743  5,376,927  2,738,714  1,326,332 صافي الربح للفترة

العائد إلى
 10,645,743  5,325,279  2,738,714  1,301,138 حاملي أسهم البنك
   -  51,648    -  25,194 حقوق غير مسيطرة

 1,326,332  2,738,714  5,376,927  10,645,743 
 1,260,000,000  1,497,063,829  1,260,000,000  1,497,063,829 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 8.4  3.6  2.2  0.9 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(

30 يونيو 2010 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
)مراجعة(

31 ديسمبر 2009 
)مدققة(

دينار بحرينيدينار بحريني
الموجودات

126,739,202 121,699,842 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي
32,907,875 33,890,695 صكوك مصرف البحرين المركزي

149,303,782 164,418,701 مرابحات مستحقة القبض من البنوك 
16,949,546 29,655,334 صكوك الشركة

87,273,825 115,289,148 مرابحات ومضاربات مستحقة
46,314,651 48,097,170 إجارة منتهية بالتمليك

5,384,369 8,086,799 مشاركات
98,305,000 77,440,117 موجودات قيد التحويل

184,679,822 189,163,618 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
7,659,055 7,515,319 إستثمارات في شركة زميلة

1,177,528 3,342,319 إستثمارات عقارية
26,902,192 13,572,731 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

2,337,436 2,057,300 ممتلكات ومعدات
785,934,283 814,229,093مجموع الموجودات

المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة والحقوق 
المطلوبات

89,397,722 96,578,967 مرابحات ووكاالت مستحقه الدفع لبنوك
317,369,585 327,108,741 وكاالت من غير البنوك

32,699,944 67,718,148 حسابات جارية للعمالء
120,402,000 69,119,000 مطلوبات قيد التحويل

14,877,262 13,833,100 مطلوبات أخرى
574,746,513 574,357,956 مجموع المطلوبات

9,409,467 39,518,149 حسابات االستثمار المطلقة
الحقوق

142,577,508 149,706,383 رأس المال
41,356,388 46,973,513 احتياطيات وأرباح مبقاة

14,257,750   - توزيعات مقترحة
198,191,646 196,679,896 مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك

3,586,657 3,673,092 حقوق غير مسيطرة
201,778,303 200,352,988مجموع الحقوق

785,934,283 814,229,093مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة والحقوق

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
ثالثة أشهر المنتهية 

30 يونيو 2010 
)مراجعة( 

ثالثة أشهر المنتهية  
30 يونيو 2009

)مراجعة(

ستة أشهر المنتهية
30 يونيو 2010

)مراجعة(

ستة أشهر المنتهية
30 يونيو 2009

)مراجعة(
دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

 10,645,743  5,376,927  2,738,714  1,326,332 صافي الربح للفترة
دخل شامل آخر:

   -  450,657    - (11,638) صافي التغير في القيمة العادلة
(62,571) (124,024)  213,997 (161,314) فروق التحويل الناتجة من استثمار في شركة زميلة

(62,571)  326,633  213,997 (172,952) دخل شامل آخر للفترة
 10,583,172  5,703,560  2,952,711  1,153,380 مجموع الدخل الشامل للفترة

العائد إلى
 10,583,172  5,617,125  2,952,711  1,138,553 حاملي أسهم البنك
   -  86,435    -  14,827 حقوق غير مسيطرة

 1,153,380  2,952,711  5,703,560  10,583,172 

قائمة التدفقات  النقدية المرحلية الموحدة 
المختصرة

ستة أشهر المنتهية
30 يونيو 2010

)مراجعة(

ستة أشهر المنتهية
30 يونيو 2009

)مراجعة(
دينار بحرينيدينار بحريني

 52,676,795 (15,986,002) صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية
(186,874) (2,456,475) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

(47,483,790)  22,979,807 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التمويلية
 5,006,131  4,537,330 صافي التغيرات في النقد وما في حكمه

 156,204,000  258,557,278 النقد وما في حكمه في 1 يناير
 161,210,131  263,094,608 النقد وما في حكمه في 30 يونيو

قائمة التغيرات في الحقوق المرحلية 
الموحدة المختصرة

ستة أشهر المنتهية
30 يونيو 2010

)مراجعة(

ستة أشهر المنتهية
30 يونيو 2009

)مراجعة(
دينار بحرينيدينار بحريني

 172,483,481 201,778,303الرصيد في 1 يناير
 10,645,743 5,376,927صافي الربح للفترة

(62,571)(124,024)تغييرات  في استثمارات في شركة زميلة
   - 450,657صافي التغيير في القيمة العادلة

(822,525)-الزكاة
(12,000,000)(7,128,875)أرباح أسهم مدفوعة

 170,244,128 200,352,988الرصيد في 30 يونيو

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 8 يوليو 2010 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

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

يوسف  عبد اهلل تقي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

حبيب أحمد قاسم
نائب رئيس مجلس اإلدارة


