
الموحدة من قبل مجلس  المالية  القوائم  اعتماد إصدار هذه  لقد تم 
اإلدارة بتاريخ 4 فبراير 2015 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.
31 ديسمبر  2014 القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

تم تلخيص هذه القوائم من القوائم المالية المدققة الموحدة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 4 فبراير 2015.

مرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي للتجزئة المصرفية 17005500

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014القائمة الموحدة للدخل

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي

 26,132  51,494 دخل من عقود التمويل 

 9,448  7,120 دخل من الصكوك

 3,833  12,282 مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك

 2,424  2,863 دخل من إستثمارات ضمن األرباح أو اخلسائر

 )1,398( )6,413(تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات 

 570  758 دخل أرباح أسهم 

 793  1,578 مكاسب صرف العمالت األجنبية

 2,305  6,650 دخل الرسوم والعموالت ودخل آخر- صافي

 76,332  44,107 

 )682( )1,035(ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت لبنوك 

 )17,190( )28,040(ربح مستحق الدفع على وكاالت لغير البنوك

 -    )974(ربح على متويل ألجل 

 )148( )215(ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات اإلستثمار

 26,087  46,068 مجموع الدخل التشغيلي

املصروفات التشغيلية

 6,469  13,991 تكاليف املوظفني

 1,147  2,415 تكاليف املمتلكات واملعدات

 280  1,507 إستهالك

 3,505  8,505 مصروفات تشغيلية أخرى

 11,401  26,418 مجموع املصروفات التشغيلية

الربح قبل اخملصصات ونتائج الشركات الزميلة واملشاريع 
 14,686  19,650 املشتركة 

 )3,208( )4,198(مخصص اإلضمحالل – صافي

 894  369 حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 12,372  15,821 صافي الربح للسنة

العائد إلى:

 12,372  15,550 - مساهمي البنك

 -    271 - حقوق غير مسيطرة 

 15,821  12,372 

 1,491,372  1,982,531 املتوسط املرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 8.3  8.0 النصيب األساسي واخملفض للسهم في األرباح )فلس(

20142013القائمة الموحدة لدخل شامل آخر

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 12,372  15,821 صافي الربح للسنة

الدخل / )اخلسارة( الشاملة األخرى:
البنود التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة في الفترات 

الالحقة:
صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة 

 559  636 للبيع 

 21,659  1,045 التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 

 70  )819(إعادة حتويل عمالت أجنبية 

 22,288  862 الدخل الشامل اآلخر للسنة

 34,660  16,683 مجموع الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى:

 34,660  16,331 مساهمي املصرف

 -    352 حقوق غير مسيطرة

 16,683  34,660 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014القائمة الموحدة للمركز المالي

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

املوجودات

 86,097  277,751 نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين املركزي

 102,937  94,678 صكوك مصرف البحرين املركزي

 118,227  182,110 مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك 

 91,106  139,304 صكوك الشركة

 156,142  270,428 مرابحات 

 114,084  189,601 مضاربات

 110,631  141,052 إجارة منتهية بالتمليك

 19,145  10,851 مشاركات

 -    308,659 موجودات قيد التحويل 

 125,923  147,096 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة

 66,718  65,149 إستثمارات عقارية

 65,891  59,262 عقارات قيد التطوير 

 8,537  10,492 إستثمار في شركات زميلة

 22,814  32,893 موجودات أخرى

 -    25,971 الشهرة 

 1,088,252  1,955,297 مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق 
املالك

املطلوبات

 106,796  121,266 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

 584,365  1,034,052 وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

 70,532  226,648 حسابات جارية للعمالء

 23,637  21,337 متويل ألجل

 -    149,621 مطلوبات قيد التحويل

 30,979  45,418 مطلوبات أخرى

 816,309  1,598,342 مجموع املطلوبات

 25,846  28,152 حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق املالك

 149,706  214,093 رأس املال

 )492( -   أسهم خزانة

 78,580  93,777 إحتياطيات وأرباح مبقاة

 7,485  10,705   تخصيصات مقترحة 

 235,279  318,575 مجموع احلقوق العائدة إلى مساهمي البنك

 10,818  10,228 حقوق غير مسيطرة 

 246,097  328,803 مجموع حقوق املالك

مجموع املطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
 1,088,252  1,955,297 وحقوق املالك

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 )12,471( 120,128 صافي النقد من )املستخدم في( األنشطة التشغيلية

 )81( 128,409 صافي النقد من )املستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

 34,579  )11,042(صافي النقد )املستخدم في( من األنشطة التمويلية

 22,027  237,495 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 149,013  171,040 النقد وما في حكمه في 1 يناير

 171,040  408,535 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق 
20142013المالك

ألف دينار  بحرينيألف دينار بحريني

 208,065  246,097 الرصيد كما في 1 يناير

 12,372  15,821 صافي الربح للسنة

 22,218  1,681 صافي التغيرات في القيمة العادلة

70 )819(إعادة حتويل عمالت أجنبية 

 )7,446( )7,446(أرباح أسهم مدفوعة 

- )345(أرباح أسهم متعلقة بالشركات التابعة 

- 72,886 أسهم صادرة نتيجة لعملية اإلستحواذ

- )125(مصروفات إصدار أسهم 

- )601(صافي التغيرات في احلقوق غير املسيطرة 

 10,818 -حقوق غير مسيطرة ناجتة من توحيد القوائم

-  1,754    بيع أسهم خزانة

- )100(تبرعات خيرية

 246,097  328,803 الرصيد في 31 ديسمبر


