
محمد علي راشد العبار
رئيس مجلس اإلدارة

يوسف  عبد اهلل تقي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

31 ديسمبر 312008 ديسمبر 2009 قائمة المركز المالي الموحدة
دينار بحرينيدينار بحريني

الموجودات
 83,533,981 126,739,202نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي

 31,095,000 32,907,875صكوك مصرف البحرين المركزي
 87,167,449 149,303,782مرابحات مستحقة من البنوك

   - 16,949,546صكوك الشركة
 72,483,745 87,273,825مرابحات مستحقة

 41,530,784 46,314,651إجارة منتهية بالتمليك
   - 5,384,369مشاركات

   - 98,305,000 موجودات قيد التحويل
 116,929,500 184,679,822استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 8,011,913 7,659,055استثمار في شركة زميلة
 1,177,528 1,177,528استثمار عقاري

 21,032,829 26,902,192ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
 2,583,796 2,337,436ممتلكات ومعدات

 88,934,033   -موجودات محتفظ بها لغرض البيع
 554,480,558 785,934,283 مجموع الموجودات

المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة والحقوق
المطلوبات

 32,880,685 89,397,722مرابحات مستحقة الدفع لبنوك
 289,004,770 317,369,585وكاالت من غير البنوك

 42,985,844 32,699,944حسابات جارية للعمالء
   - 120,402,000مطلوبات قيد التحويل

 10,755,559 14,877,262 مطلوبات أخرى
 375,626,858 574,746,513 مجموع المطلوبات

 6,370,219 9,409,467حسابات االستثمار المطلقة

الحقوق
 120,000,000 142,577,508رأس المال

 41,356,38839,660,956احتياطيات وأرباح مبقاة
 12,822,525   14,257,750توزيعات مقترحة

 172,483,481 198,191,646 مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك
   - 3,586,657 حقوق غير مسيطرة

 172,483,481 201,778,303 مجموع الحقوق
 554,480,558 785,934,283 مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة والحقوق

للسنة المنتهية فيقائمة التدفقات  النقدية الموحدة
31 ديسمبر 2009 

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2008 

دينار بحرينيدينار بحريني
(51,497,754) 53,625,823 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

(507,070) 57,826,669صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
(25,399,366)(9,099,214)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

(77,404,190) 102,353,278 صافي التغيرات في النقد وما في حكمه
 233,608,190 156,204,000النقد وما في حكمه في 1 يناير

 156,204,000 258,557,278 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

للسنة المنتهية في قائمة الدخل الموحدة
31 ديسمبر 2009 

للسنة المنتهية  في 
31 ديسمبر 2008

دينار بحرينيدينار بحريني
الدخل التشغيلي

 14,087,135 16,710,523دخل من عقود التمويل
 30,266,556 11,781,651مكاسب استبعاد استثمار

 5,259,691 5,772,270مكاسب من استثمارات مصنفة  بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر
 2,300,596 911,486دخل تشغيلي آخر

35,175,930 51,913,978 
(2,489,667)(1,118,975)محسوم منه: ربح مدفوع ومستحق الدفع على مرابحات من البنوك

(9,279,138)(13,928,052)محسوم منه: ربح من وكاالت من غير البنوك
(219,939)(155,520)محسوم منه: ربح من حسابات اإلستثمار المطلقة

(2,323,976)(4,037,647)محسوم منه: إستهالك من إجارة منتهية بالتمليك
 37,601,258 15,935,736مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
 6,854,616 5,130,940 تكاليف الموظفين

 582,745 723,322تكاليف الممتلكات والمعدات
 902,526 1,009,690استهالك

 3,438,451 2,853,219مصروفات تشغيلية أخرى
 11,778,338 9,717,171 مجموع المصروفات التشغيلية

 25,822,920 6,218,565 الربح قبل نتائج الشركة التابعة والزميلة 
   - 7,996,039 مكسب من إقتناء شركة تابعة

(280,239)(254,224)حصة البنك من خسارة  الشركة  الزميلة
   - 21,000ربح ما بعد إقتناء شركة تابعة

   -(18,965)حصة البنك من اإليرادات المحظورة شرعًا المساهمة بها لتبرعات الخيرية
 25,542,681 13,962,415 صافي الربح  للسنة

العائد إلى
   - 13,960,380 حاملي أسهم البنك
   - 2,035حقوق غير مسيطرة

 13,962,415 25,542,681 
 1,200,000,000 1,300,825,581المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 21.3 10.7 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(

للسنة المنتهية في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
31 ديسمبر 2009 

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2008

دينار بحرينيدينار بحريني
 159,470,877 172,483,481الرصيد في 1 يناير

25,641,691 13,495,813 مجموع الدخل الشامل للسنة

(529,087)(822,525)زكاة مدفوعة

(12,000,000)(12,000,000)أرباح أسهم مدفوعة

(100,000)(100,000) تبرعات خيرية

- 25,150,381أسهم صادرة

- 3,571,153 حقوق غير مسيطرة ناتجة من إقتناء شركة تابعة

 172,483,481 201,778,303 الرصيد في 31 ديسمبر

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 15 فبراير 2010 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

للسنة المنتهية في قائمة الدخل الشامل الموحدة
31 ديسمبر 2009 

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2008

دينار بحرينيدينار بحريني
 25,542,681 13,962,415 صافي الربح للسنة

دخل شامل آخر:
 -(367,968)صافي التغير في القيمة العادلة

 99,010(98,634)فروق التحويل الناتجة من استثمارات في شركة زميلة
 99,010(466,602)دخل شامل آخر للسنة

 25,641,691 13,495,813 مجموع الدخل الشامل للسنة
العائد إلى

 25,641,691 13,480,309 حاملي أسهم البنك
   - 15,504حقوق غير مسيطرة

 13,495,813 25,641,691 

 .2010 15 فبراير  هذه القوائم المالية تم تلخيصها من القوائم المالية المدققة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 

مصرف السالم-البحرين         البيانات المالية الموحدة  2009

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


