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مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
القوائم المالية المرحلية المختصرة - لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2008

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

31 ديسمبر 2007   
)مدققة(

30 يونيو 2008 
)مراجعة( الميزانية  

دينار بحريني دينار بحريني
الموجودات

15,173,663 22,731,002 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي
20,380,000 24,460,000 صكوك مصرف البحرين المركزي

224,450,893 329,773,377 مرابحات لدى البنوك
32,641,599 67,948,258 مرابحات
10,435,863 19,505,804 إجارة منتهية بالتمليك
62,735,696 92,364,316 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 25,713,341 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
2,979,252 2,726,499 ممتلكات ومعدات
9,024,000 51,876,481 موجودات محتفظ بها لغرض البيع

397,775,540 مجموع الموجودات 646,548,606

المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق 
المساهمين

المطلوبات
96,983,041 164,721,505 مرابحات من البنوك

106,908,709 225,874,922 مرابحات من غير البنوك
5,688,686 15,525,601 حسابات جارية للعمالء
8,954,642 24,334,277 مطلوبات أخرى

218,535,078 مجموع المطلوبات 430,456,305

19,769,585 حسابات االستثمار المطلقة 53,967,774
حقوق المساهمين

120,000,000 120,000,000 رأس المال
38,941,790 42,124,527 احتياطيات وأرباح مبقاة

529,087 - توزيعات مقترحة
159,470,877 162,124,527 مجموع حقوق المساهمين

397,775,540 646,548,606
مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة 

وحقوق  المساهمين

ستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2007

)مراجعة(

ستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2008 

)مراجعة( قائمة التدفقات  النقدية
دينار بحريني دينار بحريني

49,292,034 82,045,951 صافي النقد من األنشطة  التشغيلية
(9,582,612) (29,813,105) صافي النقد المستخدم في األنشطة  االستثمارية

30,885,797 22,198,189 صافي النقد من األنشطة التمويلية
70,595,219 74,431,035 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
92,285,728 233,608,190 النقد وما في حكمه في 1 يناير

162,880,947 308,039,225 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

ستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2007

 )مراجعة(

ستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2008 

)مراجعة(

ثالثة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2007

 )مراجعة(

ثالثة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2008 

)مراجعة( قائمة الدخل
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

دخل التشغيل
2,502,878 2,976,971 1,526,295 1,436,917 دخل من مرابحات
2,286,142 3,164,822 1,132,641 1,783,394 دخل من عقود تمويل إسالمية أخرى
4,789,020 6,141,793 2,658,936 3,220,311
(913,501) (1,146,099) (580,571) (636,075) ربح مدفوع لمرابحات من البنوك 
(580,094) (3,685,675) (377,637) (2,059,732) ربح مدفوع لمرابحات من غير البنوك

(367) (119,399) (367) (49,102) حصة األرباح إلى حاملي حسابات االستثمار المطلقة
3,295,058 1,190,620 1,700,361 475,402

400,064 687,555 60,232 477,184 رسوم وعموالت

12,018,535 17,379,609 8,626,286 8,858,121
مكسب من استبعاد موجودات مصنفة  كمحتفظ بها 

لغرض البيع

3,152,272 1,125,588 1,067,257 904,476

مكاسب غير محققة من استثمارات  مصنفة  بالقيمة 

العادلة ضمن األرباح  أو  الخسائر
73,220 822,215 17,685 364,223 مكاسب تحويل عمالت أجنبية
55,096 131,340 23,055 98,490 دخل آخر

18,994,245 21,336,927 11,494,876 11,177,896 مجموع دخل التشغيل

مصروفات التشغيل
2,555,870  3,618,900 1,339,404 1,867,590 تكاليف الموظفين

226,615  253,920 103,689 159,899 تكاليف الممتلكات والمعدات
321,259  437,237 177,291 220,629 استهالك
507,431  528,034 256,668 330,073 استهالك إجارة منتهية بالتمليك

1,351,010  1,216,099 748,367 739,002 مصروفات تشغيلية أخرى
4,962,185 6,054,190 2,625,419 3,317,193 مجموع المصروفات التشغيلية

14,032,060 15,282,737 8,869,457 7,860,703 صافي دخل الفترة
1,199,936,370 1,200,000,000 1,199,936,370 1,200,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

11.7 12.7 7.4 6.6 النصيب األساسي للسهم في األرباح )فلس(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

ستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2008 

)مراجعة(

ستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2007

)مراجعة(

دينار بحرينيدينار بحريني

159,370,877136,401,589الرصيد في  بداية الفترة

-(12,000,000)أرباح أسهم

-(529,087)الزكاة
14,032,060 15,282,737صافي الدخل للفترة

20,294-بيع أسهم الخزانة
 150,453,943 162,124,527الرصيد في  نهاية الفترة

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


