
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

 2010

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 

2009
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي
26,13515,998دخل من عقود التمويل 

   713  1,089 دخل من إستثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر
 11,782  1,531 مكاسب إستبعاد إستثمارات  

 5,772  7,608 مكاسب من إستثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر
 556  2,145 رسوم وعموالت

 337  839 مكاسب تحويل عمالت أجنبية
 18  2,954 دخل آخر 

42,301 35,176 
(1,119) (617) ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت من البنوك 

(13,928) (14,674) ربح على وكاالت من غير البنوك
(155) (216) ربح على حسابات اإلستثمار المطلقة  

(4,038) (4,430) إستهالك إجارة منتهية بالتمليك  
 15,936  22,364 مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية

 5,131  7,023 تكاليف الموظفين
 723  1,144 تكاليف الممتلكات والمعدات

 1,010  1,133 إستهالك
 2,853  4,255 مصروفات تشغيلية أخرى

 9,717  13,555 مجموع المصروفات التشغيلية
 6,219  8,809 الربح قبل نتائج الشركة الزميلة / الشركة التابعة

 7,996    - مكسب ناتج من إقتناء شركة تابعة 
(255)  15 حصة البنك من مكسب )خسارة( الشركة الزميلة  

 21    - ربح ما بعد إقتناء شركة تابعة
(19)    - اإليرادات المحظورة شرعًا المساهمة بها لتبرعات الخيرية 

 13,962  8,824 صافي الربح قبل المخصصات
   - (1,508) مخصص اإلضمحالل
 13,962  7,316 صافي الربح للسنة

العائد إلى:
 13,960  7,209 حاملي أسهم البنك
 2  107 حقوق غير مسيطرة 

 7,316  13,962 
 1,360,825,581  1,497,063,825 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 10  5 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

 2010

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 

2009
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 13,962  7,316 صافي الربح للسنة
دخل شامل آخر:

(367)  856 صافي التغير في القيمة العادلة
(99) (96) فروق تحويل ناتجة من استثمار في شركة زميلة

(466)  760 دخل )خسارة( شامل آخر للسنة
 13,496  8,076 مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى
 13,480  7,666 حاملي أسهم البنك
 16  410 حقوق غير مسيطرة

 8,076  13,496 

31 ديسمبر 312009 ديسمبر 2010 قائمة المركز المالي الموحدة
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

الموجودات
 126,739  95,791 نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي

 32,908  68,632 صكوك مصرف البحرين المركزي
 149,304  137,299 مرابحات مستحقة القبض من البنوك 

 16,950  61,724 صكوك الشركة
 87,274  120,812 مرابحات ومضاربات

 46,315  69,825 إجارة منتهية بالتمليك
 5,384  8,127 مشاركات

 98,305  57,432 موجودات قيد التحويل
 184,680  212,432 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 7,659  7,578 إستثمارات في شركة زميلة
 1,177  3,373 إستثمارات عقارية

 26,902  12,479 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
 2,337  1,859 ممتلكات ومعدات

 785,934  857,363 مجموع الموجودات
المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة والحقوق 

المطلوبات
 89,398  101,300 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

 317,370  456,447 وكاالت من غير البنوك
 32,700  57,362 حسابات جارية للعمالء
 120,402  5,171 مطلوبات قيد التحويل

 14,877  15,993 مطلوبات أخرى
 574,747  636,273 مجموع المطلوبات

 9,409  18,465 حسابات االستثمار المطلقة
الحقوق

 142,577  149,706 رأس المال
 41,356  48,922 احتياطيات وأرباح مبقاة

 14,258    - توزيعات مقترحة
 198,191  198,628 مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك

 3,587  3,997 حقوق غير مسيطرة
 201,778 202,625 مجموع الحقوق

 785,934  857,363 مجموع المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة والحقوق

قائمة التدفقات  النقدية الموحدة
للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

 2010

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 

2009
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 53,625 (54,517)صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية
 57,827 (2,851) صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة اإلستثمارية

(9,099)  1,927 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التمويلية
 102,353 (55,441) صافي التغيرات في النقد وما في حكمه

 156,204  258,557 النقد وما في حكمه في 1 يناير
 258,557  203,116 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة
للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

 2010

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 

2009
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 172,484 201,778الرصيد في 1 يناير
 13,496  8,076صافي الدخل الشامل للسنة

(823) -الزكاة
(100)(100)تبرعات خيرية

 (12,000)(7,129)أرباح أسهم مدفوعة
 25,286 -أسهم صادرة

(136) -مصروفات إصدار أسهم
3,571-حقوق غير مسيطرة ناتجة من إقتناء شركة تابعة

 201,778  202,625الرصيد في 31 ديسمبر

 .2011 1 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 ش.م.ب.  البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  2010

قبل: من  عنهم  نيابة  توقيعها  وتم   2011 فبراير   1 بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المالية  القوائم  هذه  إصدار  اعتماد  تم  لقد 

محمد علي راشد العبار
رئيس مجلس اإلدارة

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

يوسف  عبد اهلل تقي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي


