
31 مارس 2011 قائمة الدخل المرحلية الموحدة
مراجعة

31 مارس 2010
مراجعة

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي

4,626 6,413 دخل من عقود التمويل 
 512 (301) )خسارة( دخل من إستثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة  ضمن األرباح أو الخسائر

 439  693 مكاسب إستبعاد إستثمارات  
 4,213  108 مكاسب من إستثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر

79  248 دخل أرباح األسهم 
 324  242 رسوم وعموالت

 147  317 مكاسب تحويل عمالت أجنبية
 330    - دخل آخر 

 7,720 10,670
(154) (166) ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت لبنوك 

(2,900) (4,044) ربح على وكاالت من غير البنوك
(58) (63) ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

(341) (780) إستهالك إجارة منتهية بالتمليك  
 7,217  2,667 مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية

 1,551  1,505 تكاليف الموظفين
 157  277 تكاليف الممتلكات والمعدات

 289  307 إستهالك
 1,177  923 مصروفات تشغيلية أخرى

 3,174  3,012 مجموع المصروفات التشغيلية
 8    - حصة البنك من مكسب الشركة الزميلة  

 4,051 (345) صافي )الخسارة( الربح قبل المخصصات
   - (468) مخصص التسهيالت التمويلية

 4,051 (813) صافي )الخسارة( الربح للفترة
العائد إلى:

 4,024 (853) حاملي أسهم البنك
 27  40 حقوق غير مسيطرة 

 (813) 4,051 
 1,497,063,825  1,496,751,092 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 2.7 (0.6) النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(

31 مارس 2011 قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
مراجعة

31 مارس 2010
)م.ع.*( مراجعة

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
 4,051 (813) صافي )الخسارة( الربح للفترة

دخل شامل آخر:
 134 (405) صافي التغير في القيمة العادلة

 37    - فروق تحويل ناتجة من استثمار في شركة زميلة
   -  96 فروق تحويل ناتجة من استثمار في شركة زميلة محولة إلى قائمة الدخل

 171 (309) دخل شامل آخر للفترة
 4,222 (1,122) مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة

العائد إلى
 4,154 (1,166) حاملي أسهم البنك
 68  44 حقوق غير مسيطرة

 (1,122) 4,222 

31 مارس 2011 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
مراجعة

31 ديسمبر 2010
)م.ع.*( مدققة

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
الموجودات

 95,791  67,242 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي
 68,632  83,360 صكوك مصرف البحرين المركزي

 137,299  122,633 مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك 
 60,959  63,752 صكوك الشركة

 120,812  126,197 مرابحات ومضاربات 
 69,825  72,875 إجارة منتهية بالتمليك

 8,127  9,133 مشاركات
 57,432  47,390 موجودات قيد التحويل

 212,432  220,702 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 7,578    - إستثمارات في شركة زميلة

 3,373  3,373 إستثمارات عقارية
 12,479  12,975 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

 1,859  1,661 ممتلكات ومعدات
 856,598  831,293 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حساب االستثمار وحقوق المالك
المطلوبات

 101,300  101,324 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك
 456,447  423,402 وكاالت من غير البنوك

 57,362  60,050 حسابات جارية للعمالء
 5,171  5,070 مطلوبات قيد التحويل

 15,993  14,477 مطلوبات أخرى
 636,273  604,323 مجموع المطلوبات

 18,465  26,316 حقوق حاملي حسابات االستثمار 
حقوق المالك

 149,706  149,706 رأس المال
   - (84) أسهم خزانة

 48,165  46,999 إحتياطيات وأرباح مبقاة
 197,871  196,621 مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك

 3,989  4,033 حقوق غير مسيطرة 
 201,860  200,654 مجموع حقوق المالك

 856,598  831,293 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك

قائمة التدفقات  النقدية المرحلية الموحدة 
31 مارس 2011 المختصرة

مراجعة
31 مارس 2010
)م.ع.*( مراجعة

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
(13,961) (74,202) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

(2,242) (109) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
(1,310)  7,771 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التمويلية

(17,513) (66,540) صافي التغير في النقد وما في حكمه
 258,557  203,116 النقد وما في حكمه في 1 يناير

 241,044  136,576 النقد وما في حكمه في 31 مارس

قائمة التغيرات في حقوق المالك المرحلية الموحدة 
31 مارس 2011 المختصرة

مراجعة
31 مارس 2010
)م.ع.*( مراجعة

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
 201,777  202,625الرصيد في 1 يناير

 507(765)تغيرات نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 25
 مجموع الدخل الشامل للفترة:

 4,051 (813)صافي )الخسارة( الربح للفترة
دخل شامل آخر:

 37 -تغيرات في إستثمار في شركة زميلة
 133 (405) صافي التغير في القيمة العادلة

- 96 محول إلى قائمة الدخل
-(84) شراء أسهم خزانة

(7,129)-أرباح أسهم مدفوعة لعام  2009
 199,376  200,654 الرصيد في 31 مارس

 .2011 18 أبريل  هذه القوائم تم تلخيصها من القوائم المالية المرحلية الموحدة  المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 

مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.  القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31 مارس  2011

.2011 أبريل   18 بتاريخ  الصادر  اإلدارة  مجلس  لقرار  وفقًا  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  القوائم  إصدار  اعتماد  تم  لقد 

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

محمد علي راشد العبار
رئيس مجلس اإلدارة

يوسف  عبد اهلل تقي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

*م.ع. = معاد عرضها


