
 ,2008 13 أكتوبر  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 سبتمبر 2008 
)مراجعة( الميزانية  

دينار بحريني دينار بحريني
الموجودات

15,173,663 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي 38,239,762
20,380,000 صكوك مصرف البحرين المركزي 24,475,000

224,450,893 مرابحات لدى البنوك 188,194,457
32,641,599 مرابحات 84,116,336
10,435,863 إجارة منتهية بالتمليك 29,223,013
62,735,696 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 85,505,935

8,272,000 استثمارات في شركة زميلة 8,294,000
1,177,528 استثمارات عقارية 1,177,528

10,505,046 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 11,477,314
2,979,252 ممتلكات ومعدات 2,669,605
9,024,000 موجودات محتفظ بها لغرض البيع 122,257,309

397,775,540 مجموع الموجودات 595,630,259
المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق 

المساهمين

المطلوبات
96,983,041 مرابحات من البنوك 86,992,360

106,908,709 مرابحات من غير البنوك 264,963,989
5,688,686 حسابات جارية للعمالء 4,777,299
8,954,642 مطلوبات أخرى 9,973,719

218,535,078 مجموع المطلوبات 366,707,367

19,769,585 حسابات االستثمار المطلقة 59,401,433
حقوق المساهمين

120,000,000 رأس المال 120,000,000
38,941,790 احتياطيات وأرباح مبقاة 49,521,459

529,087 - توزيعات مقترحة
159,470,877 مجموع حقوق المساهمين 169,521,459

397,775,540 595,630,259 
مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة 

وحقوق  المساهمين

تسعة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2007

 )مراجعة(

تسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2008 

)مراجعة(

ثالثة أشهر المنتهية في 
30 سبتمر 2007

 )مراجعة(

ثالثة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2008 

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

دخل التشغيل
دخل من مرابحات 1,610,448 3,079,627 4,587,419 5,582,505
دخل من عقود تمويل إسالمية أخرى 2,344,137 632,195 5,508,959 2,918,337
8,500,842 10,096,378 3,711,822 3,954,585 

(1,851,314) (2,063,513)  (937,813) (917,414) ربح مدفوع لمرابحات من البنوك 
(1,437,714) (6,321,618)  (857,620) (2,635,943) ربح مدفوع لمرابحات من غير البنوك

(3,677) (242,107) (3,310) (122,708) حصة األرباح إلى حاملي حسابات االستثمار المطلقة
5,208,137 1,469,140 1,913,079 278,520 
دخل رسوم وعموالت 373,680 691,456 1,061,235 3,513,779

10,213,408 23,543,358 617,132 6,163,749 
مكسب من استبعاد موجودات  محتفظ بها لغرض

   البيع

5,280,496 6,095,900 2,128,224 4,970,312

مكاسب من استثمارات  مصنفة  بالقيمة العادلة ضمن 

األرباح  أو  الخسائر
224,957 328,907 151,737 (493,309) )خسائر( مكاسب تحويل عمالت أجنبية
دخل تشغيل آخر 113,752 223,562 245,092 278,658

مجموع الدخل التشغيلي 11,406,704 5,725,190 32,743,632 24,719,435

المصروفات التشغيلية
تكاليف الموظفين 1,892,935 1,336,368 5,511,835 3,892,238

تكاليف الممتلكات والمعدات 137,558 98,439 391,478 325,054
استهالك 227,375 201,817 664,613 523,076
استهالك إجارة منتهية بالتمليك 515,617 265,147 1,043,651 772,578

مصروفات تشغيلية أخرى 1,258,287 500,474 2,474,386 1,851,484
مجموع المصروفات التشغيلية 4,031,772 2,402,245 10,085,963 7,364,430

صافي دخل الفترة 7,374,932 3,322,945 22,657,669 17,355,005
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,199,914,300

النصيب األساسي للسهم في األرباح )فلس( 6.1 2.8 18.9 14.5

تسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 2007

)مراجعة(

تسعة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2008 

)مراجعة( قائمة التدفقات  النقدية
دينار بحريني دينار بحريني

صافي النقد من األنشطة  التشغيلية 58,484,011  83,812,499
(24,709,260) (127,831,507) صافي النقد المستخدم في األنشطة  االستثمارية

صافي النقد من األنشطة التمويلية 27,631,848 26,582,823
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه (41,715,648) 85,686,062
92,285,728 النقد وما في حكمه في 1 يناير 233,608,190

177,971,790 191,892,542 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين

تسعة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2008 

)مراجعة(

تسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 2007

)مراجعة(

دينار بحرينيدينار بحريني
159,370,877136,401,589الرصيد في  بداية الفترة

-(12,000,000)أرباح أسهم
-(100,000)تبرعات خيرية

-(529,087)الزكاة
 17,355,005 22,657,669 صافي الدخل للفترة

-22,000تعديالت خالل  الفترة
 20,294-بيع أسهم الخزانة

 153,776,888  169,521,459 الرصيد في  نهاية الفترة

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

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13 أكتوبر 2008 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل

رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي


