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مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
القوائم المالية المرحلية المختصرة - للفترة المنتهية في 31 مارس 2008

شركة  قبل  من  تحفظ  أي  دون  بها  مراجعة  تقرير  إصدار  تم  والتي  المالية  القوائم  من  تلخيصها  تم  المالية  القوائم  هذه 
 ,2008 5 مايو  إرنست ويونغ بتاريخ 

31 ديسمبر 2007   
)مدققة(

31 مارس 2008 
)مراجعة( الميزانية  

دينار بحريني دينار بحريني
الموجودات

15,173,663 14,525,925 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي
20,380,000 24,460,000 صكوك مصرف البحرين المركزي

224,450,893 219,525,214 مرابحات لدى البنوك
32,641,599 58,636,315 مرابحات
10,435,863 11,284,829 إجارة منتهية بالتمليك
62,735,696 91,097,592 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
8,272,000 8,272,000 استثمارات في شركة زميلة
1,177,528 1,177,528 استثمارات عقارية

10,505,046 21,305,305 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
2,979,252 2,814,204 ممتلكات ومعدات
9,024,000 36,886,486 إستثمارات محتفظ بها لغرض البيع

397,775,540 489,985,398 مجموع الموجودات

المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق المساهمين

المطلوبات
96,983,041 77,837,051 مرابحات من البنوك

106,908,709 186,217,256 مرابحات من غير البنوك
5,688,686 8,408,740 حسابات جارية للعمالء
8,954,642 14,525,070 مطلوبات أخرى

218,535,078 286,988,117 مجموع المطلوبات

19,769,585 48,633,457 حسابات االستثمار المطلقة
حقوق المساهمين

120,000,000 120,000,000 رأس المال
38,941,790 34,363,824 احتياطيات وأرباح مبقاة

529,087 - توزيعات مقترحة
159,470,877 154,363,824 مجموع حقوق المساهمين

397,775,540 489,985,398
مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق  

المساهمين

ثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2007

)مراجعة(

ثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2008 

)مراجعة( قائمة التدفقات  النقدية
دينار بحريني دينار بحريني

5,532,079 12,709,841 صافي النقد من األنشطة  التشغيلية

)40,548,458( )47,533,342( صافي النقد المستخدم في األنشطة  االستثمارية

7,861,954 16,863,872 صافي النقد من األنشطة التمويلية

)27,154,425( )17,959,629( صافي النقص في النقد وما في حكمه

92,285,728 233,608,190 النقد وما في حكمه في 1 يناير

65,131,303 215,648,561 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

ثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2007

 )مراجعة(

ثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2008 

)مراجعة( قائمة الدخل
دينار بحريني دينار بحريني

دخل التشغيل
976,583 1,540,054 دخل من مرابحات

1,023,190 1,381,428 دخل من عقود تمويل إسالمية أخرى
1,999,773 2,921,482

)331,045( )510,024( ربح مدفوع لمرابحات من البنوك 
)204,342( )1,625,943( ربح مدفوع لمرابحات من غير البنوك

- )70,297( حصة األرباح إلى حاملي حسابات االستثمار المطلقة
1,464,386 715,218

1,772,832 210,371 دخل رسوم وعموالت
1,959,250 8,521,488 مكسب من بيع استثمارات مصنفة  كمحتفظ بها لغرض البيع

2,085,015 221,112

مكاسب غير محققة من استثمارات  مصنفة  بالقيمة العادلة ضمن 

األرباح  أو  الخسائر
55,535 457,992 مكاسب تحويل عمالت أجنبية
32,041 32,850 دخل تشغيل آخر

7,369,059 10,159,031 مجموع دخل التشغيل

مصروفات التشغيل
1,216,466 1,751,310 تكاليف الموظفين

122,926 94,021 تكاليف الممتلكات والمعدات
143,968 216,608 استهالك
120,452 197,961 استهالك إجارة منتهية بالتمليك
602,643 477,097 مصروفات تشغيلية أخرى

2,206,455 2,736,997 مجموع المصروفات التشغيلية
5,162,604 7,422,034 دخل الفترة

1,199,827,970 1,200,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

4.3 6.2 النصيب األساسي للسهم في األرباح )فلس(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

ثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2008 

)مراجعة(

ثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2007

)مراجعة(

دينار بحرينيدينار بحريني

159,470,877136,401,589الرصيد في  بداية الفترة
-)12,000,000(أرباح أسهم

-)529,087(الزكاة
7,422,0345,162,604صافي الدخل للفترة

154,363,824141,564,193الرصيد في  نهاية الفترة

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 5 مايو 2008 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل


