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بنك السالم ش.م.ب.
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022

البيانات المالية الكاملة التي تم مراجعتها من قبل مدققنا الخارجي، شركة كي بي أم جي، متاحة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين. 

لقد تم اعتماد إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13 أغسطس 2022 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:
سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

رئيس مجلس اإلدارة
مطر محمد البلوشي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رفيق النايض

الرئيس التنفيذي للمجموعة

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

31  ديسمبر 
2021

)مدققة(

30 يونيو
2022

)مراجعة(
بيان المركز المالي الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الموجودات
309,149 249,517 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
133,860 112,964 إيداعات لدى مؤسسات مالية 
613,403 690,215 صكوك سيادية
26,285 29,084 صكوك الشركات

808,543 923,234 موجودات التمويالت 
555,909 601,225 موجودات اإليجارات التمويلية

91,591 89,143 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
57,961 56,702 عقارات استثمارية
2,943 - عقارات للتطوير

14,533 14,836 استثمار في شركات زميلة
44,423 44,394 موجودات أخرى
25,971 25,971 الشهرة 

2,684,571 2,837,285 مجموع الموجودات
المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، 

وحقوق ملكية المساهمين، وحصة غير مسيطرة
المطلوبات

126,891 121,189 إيداعات من مؤسسات مالية
482,739 520,530 حسابات جارية للعمالء
100,216 156,768 تمويل مرابحة ألجل
53,789 53,468 مطلوبات أخرى

763,635 851,955 مجموع المطلوبات 
حقوق حاملي حسابات االستثمار

299,607 286,586 عقود وكالة من مؤسسات مالية
1,324,570 1,409,666 عقود وكالة ومضاربة من العمالء
1,624,177 1,696,252 مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق ملكية المساهمين 
241,972 249,231 رأس المال
(12,473) (12,017) أسهم الخزينة 

209 209 عالوة إصدار أسهم
19,531 16,776 أرباح مستبقاة 
47,012 34,141 احتياطات 

296,251 288,340 مجموع حقوق ملكية المساهمين
508 738 حصة غير مسيطرة 

296,759 289,078 مجموع حقوق الملكية 
مجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار،

2,684,571 2,837,285  وحقوق ملكية المساهمين، وحصة غير مسيطرة

30 يونيو 
2021

)مراجعة(

30 يونيو  
2022

)مراجعة(
بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

368,941 (40,282) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية
(90,940) (84,807) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
(82,923) 48,222 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

(195,078) (76,867) صافي التغير في النقد وما في حكمه
291,645 395,947 النقد وما في حكمه في 1 يناير
486,723 319,080 النقد وما في حكمه في 30 يونيو

للستة أشهر 
المنتهية في

30 يونيو  2021
)مراجعة(

للستة أشهر 
المنتهية في

30 يونيو  2022
)مراجعة(

للثالثة أشهر 
المنتهية في

30 يونيو  2021
)مراجعة(

للثالثة أشهر 
المنتهية في

30 يونيو  2022
)مراجعة(

بيان الدخل الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي
38,146 37,428 18,333 19,411 دخل التمويل 
10,394 15,255 5,502 8,163 دخل من الصكوك 
(1,304) (3,656) (424) (1,338) خسارة من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة، صافي

616 (230) 472 (127) )خسارة( / دخل من العقارات، صافي
3,812 4,601 2,042 2,582 الرسوم والعموالت، صافي
1,928 895 381 447 حصة الربح من شركات زميلة

377 896 (366) 51 إيرادات أخرى
53,969 55,189 25,940 29,189 مجموع الدخل التشغيلي
(2,106) (1,406) (1,059) (614) مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية
(2,012) (1,158) (931) (687) مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
(34,467) (35,294) (19,357) (18,673) حصة المجموعة كمضارب ووكيل

108 348 75 45 حصة المجموعة كمضارب
18,076 16,793 10,425 9,595 رسوم وكالة للمجموعة

(16,283) (18,153) (8,857) (9,033) حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح
33,568 34,472 15,093 18,855 صافي الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
8,596 9,434 4,480 5,077 تكاليف الموظفين
1,045 809 503 419 تكلفة المباني

585 645 311 319 استهالك
5,955 6,171 3,034 3,495 مصروفات تشغيلية أخرى
16,181 17,059 8,328 9,310 مجموع المصروفات التشغيلية

17,387 17,413 6,765 9,545 الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
(6,816) (3,893) (2,269) (2,541) صافي مخصص انخفاض القيمة
10,571 13,520 4,496 7,004 صافي ربح الفترة

العائد إلى:
10,662 13,519 4,575 7,007 -   مساهمي البنك

(91) 1 (79) (3) -   حصة غير مسيطرة
10,571 13,520 4,496 7,004

4.4 5.8 1.9 3.0 العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

30 يونيو
2021

)مراجعة(

30 يونيو
2022

)مراجعة(
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

281,167 296,759 الرصيد كما في 1 يناير
57 - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 32

281,224 - الرصيد كما في 1 يناير 2021 )معدل(
10,571 13,520 صافي ربح الفترة
3,046 (7,668) الحركة في القيمة العادلة، صافي

- (4,612) إعادة تصنيف إلى مقاسة بالتكلفة المطفأة
(117) (591) إعادة تحويل عمالت أجنبية

13,500 649 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
- (9,121) أرباح نقدية لسنة 2021
- 562 صافي الحركة في أسهم الخزينة

154 229 الحركة في حصة غير مسيطرة
294,878 289,078 الرصيد كما في 30 يونيو


