
لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  15 يوليو 2013 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

يوسف  عبد اهلل تقي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

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

مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو  2013

.2013 هذه القوائم تم تلخيصها من القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 15 يوليو 

مرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي للتجزئة المصرفية 17005500

القائمة المرحلية الموحدة للدخل )مراجعة(
ثالثة أشهر 

المنتهية
30 يونيو 2013

ثالثة أشهر 
المنتهية

30 يونيو 2012

ستة أشهر 
المنتهية

30 يونيو 2013

ستة أشهر 
المنتهية

30 يونيو 2012
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي

 8,587  11,029  4,285  5,348 دخل من عقود التمويل 
 4,235  4,597  2,204  2,315 دخل من الصكوك  

 3,578  1,972  3,578  1,097 مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك

دخل من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو  
 454  1,445  497  563 اخلسائر

تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة 
 )4,085( 246  )7,377( 135 العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر

 1,759  -    1,950  -   صافي خسارة من إستثمارات متاحة للبيع
 768  405  228  81 دخل أرباح األسهم 

 377  386  135  202 مكاسب صرف العمالت األجنبية
 432  1,085  218  801 رسوم وعموالت ودخل آخر

 10,542  5,718  21,165  16,105 
 )302( )349( )154( )162(ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت لبنوك 

 )10,841( )8,576( )5,321( )4,355(ربح مستحق الدفع على وكاالت لغير البنوك
 )87( )67( )49( )36(ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات االستثمار

 4,875  12,173  194  5,989 مجموع الدخل التشغيلي
املصروفات التشغيلية

 3,058  2,776  1,549  1,396 تكاليف املوظفني
 600  602  313  291 تكلفة املمتلكات واملعدات

 246  139  108  69 إستهالك
 1,639  1,719  821  850 مصروفات تشغيلية أخرى

 5,543  5,236  2,791  2,606 مجموع املصروفات التشغيلية
 )668( 6,937  )2,597( 3,383 الربح )اخلسارة( قبل اخملصصات

 )144( )915( )27( )414(مخصصات / مبالغ مشطوبة
 )812( 6,022  )2,624( 2,969 صافي الربح )اخلسارة( للفترة

العائد إلى:
 )848( 6,022  )2,624( 2,969 مساهمي البنك

 36  -    -    -   حقوق غير مسيطرة 
 2,969 )2,624(  6,022 )812( 

 1,491,465  1,491,372  1,491,465  1,491,372 املتوسط املرجح لعدد األسهم )باآلالف(
 )0.6( 4.0  )1.8( 2.0 النصيب األساسي واخملفض للسهم في األرباح )فلس(

)مراجعة(القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
30 يونيو 2013 

)مدققة(
31 ديسمبر 2012

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني
املوجودات

 66,843  76,408 نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين املركزي
 117,612  102,937 صكوك مصرف البحرين املركزي

 103,290  116,275 مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك 
 74,993  81,214 صكوك الشركة

 127,537  171,512 مرابحات 
 99,572  110,455 مضاربات

 82,954  94,106 إجارة منتهية بالتمليك
 17,467  19,686 مشاركات

 204,202  208,554 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة
 7,573  7,492 إستثمارات في شركة زميلة

 2,500  12,545 إستثمارات عقارية
 36,908  20,620 موجودات أخرى

 767  694 ممتلكات ومعدات
 942,218  1,022,498 مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق املالك

املطلوبات

 90,852  99,638 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك
 521,929  592,858 وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

 83,921  84,015 حسابات جارية للعمالء
 19,175  16,687 مطلوبات أخرى

 715,877  793,198 مجموع املطلوبات
 18,276  23,414 حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق املالك

 149,706  149,706 رأس املال
 )492( )492(أسهم خزانة

 51,366  56,672 إحتياطيات وأرباح مبقاة
 7,485  -   تخصيصات مقترحة 
 208,065  205,886 مجموع حقوق املالك

 942,218  1,022,498 مجموع املطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق املالك

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية 
)مراجعة(

ستة أشهر 
المنتهية

30 يونيو 2013

ستة أشهر 
المنتهية

30 يونيو 2012
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 41,087  30,945 صافي النقد من األنشطة التشغيلية
 )52( )10,111(صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية

 11,542  )2,308(صافي النقد )املستخدم في( من األنشطة التمويلية
 52,577  18,526 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 187,729  149,013 النقد وما في حكمه في 1 يناير
 240,306  167,539 النقد وما في حكمه في 30 يونيو

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق المالك )مراجعة(
ستة أشهر 

المنتهية
30 يونيو 2013

ستة أشهر 
المنتهية

30 يونيو 2012
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 200,625  208,065 الرصيد في 1 يناير
 )812( 6,022 صافي الربح )اخلسارة( للفترة 

 1,290  )674(صافي التغير في القيمة العادلة
 -  )81( تغيرات في إستثمار في شركة زميلة

- )7,446(أرباح أسهم مدفوعة
 )27( -   أسهم خزانة مشتراة
 )4,192( -   حتويل ملطلوبات أخرى

 196,884  205,886 الرصيد في  30 يونيو 


