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بنك السالم ش.م.ب.
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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 نوفمبر 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 سبتمبر 
2022

)مراجعة(
بيان المركز المالي الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الموجودات
309,149 355,007 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
133,860 112,097 إيداعات لدى مؤسسات مالية 
613,403 743,824 صكوك سيادية
26,285 36,222 صكوك الشركات

808,543 1,209,023 موجودات التمويالت 
555,909 772,658 موجودات اإليجارات التمويلية

91,591 107,770 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
- 54,096 موجودات التكافل والموجودات ذات العالقة

57,961 62,677 عقارات استثمارية
2,943 - عقارات للتطوير

14,533 234,316 استثمار في شركات زميلة
44,423 63,145 موجودات أخرى
25,971 52,633 الشهرة وموجودات  غير ملموسة أخرى

2,684,571 3,803,468 مجموع الموجودات
المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار،

    وحقوق ملكية المساهمين، وحصة غير مسيطرة
المطلوبات

126,891 150,935 إيداعات من مؤسسات مالية ومن العمالء
482,739 536,935 حسابات جارية للعمالء
100,216 309,736 تمويل مرابحة ألجل

- 92,702  مطلوبات التكافل والمطلوبات ذات العالقة
53,789 48,851 مطلوبات أخرى

763,635 1,139,159 مجموع المطلوبات 
حقوق حاملي حسابات االستثمار

299,607 292,555 عقود وكالة من مؤسسات مالية
1,324,570 2,046,455 عقود وكالة ومضاربة من العمالء
1,624,177 2,339,010 مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق ملكية المساهمين 
241,972 249,231 رأس المال
(12,473) (12,021) أسهم الخزينة 

209 209 عالوة إصدار أسهم
19,531 23,545 أرباح مستبقاة 
47,012 30,708 احتياطات 

296,251 291,672 مجموع حقوق ملكية المساهمين
508 33,627 حصة غير مسيطرة 

296,759 325,299 مجموع حقوق الملكية 
مجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار،

2,684,571 3,803,468     وحقوق ملكية المساهمين، وحصة غير مسيطرة

30 سبتمبر  
2021

)مراجعة(

30 سبتمبر  
2022

)مراجعة(
بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

 382,854 (163,078) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية
 (162,479) (72,836) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 (96,450) 200,957 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية
 123,925  (34,957) صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في 1 يناير 395,947  291,645 
النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 360,990  415,570 

للتسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر
2021

)مراجعة(

للتسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر
2022

)مراجعة(

للثالثة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر
2021

)مراجعة(

للثالثة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر
2022

)مراجعة(

بيان الدخل الموحد المختصر

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

الدخل التشغيلي
58,343 65,146 20,197 27,718 دخل التمويل 
16,634 24,032 6,240 8,777 دخل من الصكوك 

(1,951) (4,403) (647) (747) خسارة من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة، صافي
517 (230) (99) - )خسارة( / دخل من العقارات، صافي

6,153 7,324 2,341 2,723 الرسوم والعموالت، صافي
2,287 5,119 359 4,224 حصة الربح من شركات زميلة، صافي

- 1,622 - 1,622 دخل من عمليات التكافل، صافي
(431) 727 (808) (169) )خسارة( / إيرادات أخرى

81,552 99,337 27,583 44,148 مجموع الدخل التشغيلي
(3,193) (2,664) (1,087) (1,258) مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية
(2,329) (2,675) (317) (1,517) مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
(50,648) (74,732) (16,181) (39,438)     حصة المجموعة كمضارب ووكيل

24,197 42,753 6,013 25,612 حصة المجموعة كمضارب ووكيل
(26,451) (31,979) (10,168) (13,826) حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح
49,579 62,019 16,011 27,547 صافي الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
13,018 15,273 4,422 5,839 تكاليف الموظفين
1,528 1,400 483 591 تكلفة المباني

946 1,477 361 832 استهالك وإطفاء
9,348 13,494 3,393 7,323 مصروفات تشغيلية أخرى

24,840 31,644 8,659 14,585 مجموع المصروفات التشغيلية
24,739 30,375 7,352 12,962 الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
(8,676) (9,342) (1,860) (5,449) صافي مخصص انخفاض القيمة

16,063 21,033 5,492 7,513 صافي ربح الفترة
العائد إلى:

16,224 20,288 5,562 6,769 -   مساهمي البنك
(161) 745 (70) 744 -   حصة غير مسيطرة

16,063 21,033 5,492 7,513
6.7 8.6 2.3 2.9 العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

30 سبتمبر 
2021

)مراجعة(

30 سبتمبر 
2022

)مراجعة(
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

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

 281,224  - الرصيد كما في 1 يناير 2021 )معدل(
صافي ربح الفترة 21,033  16,063 

 1,562  (8,522) الحركة في القيمة العادلة، صافي
 -  (4,627) إعادة تصنيف إلى مقاسة بالتكلفة المطفأة
 - (2,829) حصة الشركة الزميلة من تغيرات القيمة العادلة

 2,190  (326) إعادة تحويل عمالت أجنبية
 19,815 4,729 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

-  (9,121) أرباح نقدية لسنة 2021
 (2,213) صافي الحركة في أسهم الخزينة 558 

 345 32,374 الحركة في حصة غير مسيطرة
 299,171 325,299 الرصيد كما في 30 سبتمبر 


