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بنك السالم ش.م.ب.
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

هذه البيانات تم تلخيصها من البيانات المالية الموحدة والتي تم إصدار رأي تدقيق غير معدل من قبل شركة كي بي ام جي )KPMG( بتاريخ 9 فبراير 2023.

لقد تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 9 فبراير 2023.
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

31 ديسمبر 
2022 بيان المركز المالي الموحد

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الموجودات
309,149 367,747 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
133,860 113,096 إيداعات لدى مؤسسات مالية 
639,688 837,381 استثمار في الصكوك

1,364,452 1,986,465 موجودات التمويالت
91,591 106,796 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

- 51,690 موجودات التكافل والموجودات ذات العالقة
60,904 62,462 استثمار في العقارات 
14,533 254,006 استثمار في شركات زميلة
44,423 67,720 موجودات أخرى
25,971 51,998 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى

2,684,571 3,899,361 مجموع الموجودات
المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار،

وحقوق ملكية المساهمين، وحصة غير مسيطرة
المطلوبات

126,891 187,724 إيداعات من مؤسسات مالية ومن العمالء
482,739 550,281 حسابات جارية للعمالء
100,216 320,989 تمويل مرابحة ألجل

- 91,741 مطلوبات التكافل والمطلوبات ذات العالقة
53,789 78,798 مطلوبات أخرى

763,635 1,229,533 مجموع المطلوبات 
حقوق حاملي حسابات االستثمار

299,607 319,339 عقود وكالة من مؤسسات مالية
1,324,570 2,013,134 عقود وكالة ومضاربة من العمالء
1,624,177 2,332,473 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 31,691 أرباح مستبقاة 
47,012 34,141 احتياطيات 

296,251 303,251 مجموع حقوق ملكية المساهمين
508 34,104 حصة غير مسيطرة 

296,759 337,355 مجموع حقوق الملكية 
مجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار،

2,684,571 3,899,361  وحقوق ملكية المساهمين، وحصة غير مسيطرة

31 ديسمبر  
2021

31 ديسمبر  
2022 بيان التدفقات النقدية الموحد

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

453,966 (48,368) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية
)222,127) (176,257) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
)127,537) 212,210 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية
104,302 (12,415) صافي التغير في النقد وما في حكمه
291,645 395,947 النقد وما في حكمه في 1 يناير
395,947 383,532 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر  

31 ديسمبر
2021

31 ديسمبر
2022 بيان الدخل الموحد

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي
76,357 95,158 دخل التمويل 
22,421 34,778 دخل من الصكوك 

370 2,720 دخل من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة، صافي
56 (222) )خسارة( / دخل من العقارات، صافي

7,381 7,828 الرسوم والعموالت، صافي
2,697 9,329 حصة الربح من شركات زميلة، صافي

- 3,773 دخل من عمليات التكافل، صافي
462 2,024 إيرادات أخرى

109,744 155,388 مجموع الدخل التشغيلي
)4,154) (4,955) مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية
)2,876) (6,046) مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
)71,664) (110,403) حصة المجموعة كمضارب ووكيل 
35,687 62,412 حصة المجموعة كمضارب ووكيل
)35,977) (47,991) حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح
66,737 96,396 صافي الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
17,033 23,564 تكاليف الموظفين

1,866 1,987 تكلفة المباني
1,283 2,293 استهالك وإطفاء

12,817 22,799 مصروفات تشغيلية أخرى
32,999 50,643 مجموع المصروفات التشغيلية
33,738 45,753 الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة 
)12,514) (12,683) صافي مخصص انخفاض القيمة على موجودات التمويالت واالستثمارات
21,224 33,070 صافي ربح السنة

العائد إلى:
21,367 31,593 -   مساهمي البنك

)143) 1,477 -   حصة غير مسيطرة
21,224 33,070

 8.8 13.5 العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

31 ديسمبر 
2021

31 ديسمبر 
2022 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

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

 281,224  - الرصيد كما في 1 يناير 2021 )معدل(
21,224 33,070 صافي ربح السنة

)312) (6,203) الحركة في القيمة العادلة، صافي
)483) - الحركة من االحتياطي إلى بيان الدخل

 - (4,627) إعادة تصنيف إلى مقاسة بالتكلفة المطفأة
 - (7,411) حصة الشركة الزميلة من التغيرات

)201) 277 إعادة تحويل عمالت أجنبية
20,228 15,106 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- (9,121) أرباح أسهم نقدية 2021 
- 1,934 خطة منح األسهم 

)4,943) 558 الحركة في أسهم الخزينة، صافي
250 32,119 الحركة في حصة غير مسيطرة

296,759 337,355 الرصيد في 31 ديسمبر 


