
لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 30 يناير 2014 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:
الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
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يوسف  عبد اهلل تقي
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مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  2013

.2014 تم تلخيص هذه القوائم من القوائم المالية المدققة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 30 يناير 

مرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي للتجزئة المصرفية 17005500

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013 القائمة الموحدة للدخل
ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي
 20,545  26,132 دخل من عقود التمويل 

 8,899  9,448 دخل من الصكوك  
 10,876  3,833 مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك

 635  2,424 دخل من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر
تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح

 )7,021( )1,398( أو اخلسائر
 2,088  -   صافي مكسب من إستثمارات متاحة للبيع

 1,275  570 دخل أرباح أسهم 
 644  793 مكاسب صرف العمالت األجنبية
 7,104  2,305 رسوم وعموالت ودخل آخر- صافي

 44,107  45,045 
 )599( )682(ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت لبنوك 

 )20,228( )17,190(ربح مستحق الدفع على وكاالت لغير البنوك
 )166( )148(ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات االستثمار

 24,052  26,087 مجموع الدخل التشغيلي
املصروفات التشغيلية

 6,350  6,469 تكاليف املوظفني
 1,179  1,147 تكاليف املمتلكات واملعدات

 394  280 إستهالك
 3,541  3,505 مصروفات تشغيلية أخرى

 11,464  11,401 مجموع املصروفات التشغيلية
 12,588  14,686 الربح قبل اخملصصات ونتائج الشركة الزميلة

 )3,058( )3,208(مخصص االضمحالل – صافي
 778  894 حصة البنك من ربح الشركة الزميلة

 10,308  12,372 صافي الربح للسنة
العائد إلى:

 10,272  12,372 مساهمي البنك
 36  -   حقوق غير مسيطرة 

 12,372  10,308 
 1,491,372  1,491,372 املتوسط املرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 6.9  8.3 النصيب األساسي واخملفض للسهم في األرباح )فلس(

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013 القائمة الموحدة لدخل شامل آخر
ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

12,37210,308صافي الربح للسنة
22,2881,351دخل شامل آخر للسنة

34,66011,659مجموع الدخل الشامل للسنة
العائد إلى

34,66011,623مالك البنك
36-حقوق غير مسيطرة

34,66011,659

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013 القائمة الموحدة للمركز المالي
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

املوجودات

 66,843  86,097 نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين املركزي
 117,612  102,937 صكوك مصرف البحرين املركزي

 103,290  118,227 مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك 
 74,993  91,106 صكوك الشركة

 127,537  147,616 مرابحات 
 99,572  114,084 مضاربات

 82,954  110,631 إجارة منتهية بالتمليك
 17,467  19,145 مشاركات

 204,202  125,923 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة
 2,500  77,736 إستثمارات عقارية

 -    63,399 عقارات قيد التطوير 
 7,573  8,537 إستثمارات في شركة زميلة

 37,675  22,814 موجودات أخرى
 942,218  1,088,252 مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق املالك

املطلوبات

 90,852  106,796 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك
 521,929  584,365 وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

 83,921  70,532 حسابات جارية للعمالء
 -    23,637 متويل ألجل

 19,175  30,979 مطلوبات أخرى
 715,877  816,309 مجموع املطلوبات

 18,276  25,846 حقوق حاملي حسابات االستثمار
حقوق املالك

 149,706  149,706 رأس املال
 )492( )492(أسهم خزانة

 51,366  78,580 إحتياطيات وأرباح مبقاة
 7,485  7,485 تخصيصات مقترحة 

 208,065  235,279 مجموع احلقوق العائدة إلى مساهمي البنك
 -    10,818 حقوق غير مسيطرة 

 208,065  246,097 مجموع حقوق املالك
 942,218  1,088,252 مجموع املطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق املالك

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 )40,637(41,106صافي النقد من )املستخدم في( األنشطة التشغيلية
 )72()53,658(صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

 1,993 34,579صافي النقد من األنشطة التمويلية
 )38,716( 22,027 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 187,729  149,013 النقد وما في حكمه في 1 يناير
 149,013  171,040 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

20132012القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 200,625  208,065 الرصيد كما في 1 يناير
 10,308  12,372 صافي الربح للسنة 

1,922 22,218 صافي التغير في القيمة العادلة
-10,818 حقوق غير مسيطرة ناجتة من االستحوذات

 )571( 70 تغيرات في إستثمار في الشركة الزميلة
- )7,446(أرباح أسهم مدفوعة
 )27(-أسهم خزانة مشتراة

 )4,192(-   محول إلى مطلوبات أخرى 

 208,065 246,097الرصيد في  31 ديسمبر 


