
31 ديسمبر  2021
)مدققة(

31 مارس  2022
)مراجعة( بيان المركز المالي الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الموجودات
309,149 301,557 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
133,860 85,331 إيداعات لدى مؤسسات مالية 
613,403 644,898 صكوك سيادية
26,285 26,917 صكوك الشركات

806,968 830,488 موجودات التمويالت 
555,909 569,580 موجودات اإليجارات التمويلية

91,591 90,683 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
57,961 57,690 عقارات استثمارية
2,943 - عقارات للتطوير

14,533 14,743 استثمار في شركات زميلة
45,998 41,766 موجودات أخرى
25,971 25,971 الشهرة 

2,684,571 2,689,624 مجموع الموجودات
المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق ملكية المساهمين،

وحصة غير مسيطرة
المطلوبات

126,891 122,049 إيداعات من مؤسسات مالية
482,739 473,667 حسابات جارية للعمالء
100,216 132,982 تمويل مرابحة ألجل
53,789 47,948 مطلوبات أخرى

763,635 776,646 مجموع المطلوبات 
حقوق حاملي حسابات االستثمار

299,607 320,656 عقود وكالة من مؤسسات مالية
1,324,570 1,301,434 عقود وكالة ومضاربة من العمالء
1,624,177 1,622,090 مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق ملكية المساهمين
241,972 249,231 رأس المال
(12,473) (11,976) أسهم الخزينة 

209 209 عالوة إصدار أسهم
19,531 9,769 أرباح مستبقاة 
47,012 42,989 احتياطات 

296,251 290,222 مجموع حقوق ملكية المساهمين
508 666 حصة غير مسيطرة 

296,759 290,888 مجموع حقوق الملكية 
مجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق ملكية المساهمين،

2,684,571 2,689,624 وحصة غير مسيطرة

31 مارس  2021
)مراجعة(

31 مارس  2022
)مراجعة( بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

23,600 (44,346) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية
(1,240) (35,514) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

(22,895) 24,402 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية
(535) (55,458) صافي التغير في النقد وما في حكمه

291,645 395,947 النقد وما في حكمه في 1 يناير
291,110 340,489 النقد وما في حكمه في 31 مارس

31 مارس  2021
)مراجعة(

31 مارس  2022
)مراجعة( بيان الدخل الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي
19,813 18,017 دخل التمويل 
4,892 7,092 دخل من الصكوك 
(880) (2,318) )خسارة( من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ، صافي

144 (103) )خسارة( / دخل من العقارات، صافي
1,770 2,019 الرسوم والعموالت، صافي
1,547 448 حصة الربح من شركات زميلة

743 845 إيرادات أخرى
28,029 26,000 مجموع الدخل التشغيلي

(1,047) (792) مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية
(1,081) (471) مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل

(15,110) (16,621) العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب ووكيل
33 303 حصة المجموعة كمضارب

7,651 7,198 رسوم وكالة للمجموعة
(7,426) (9,120) حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح
18,475 15,617 صافي الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
4,116 4,357 تكاليف الموظفين
542 390 تكلفة المباني
274 326 استهالك

2,921 2,676 مصروفات تشغيلية أخرى
7,853 7,749 مجموع المصروفات التشغيلية

10,622 7,868 الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
(4,547) (1,352) صافي مخصص انخفاض القيمة
6,075 6,516 صافي ربح الفترة

العائد إلى:
6,087 6,512 -   مساهمي البنك

(12) 4 -   حصة غير مسيطرة
6,075 6,516

2.5 2.8 العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

31 مارس  2021
)مراجعة(

31 مارس  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(
6,075 6,516 صافي ربح الفترة

(61) (3,787) الحركة في القيمة العادلة
(149) (236) إعادة تحويل عمالت أجنبية

5,865 2,493 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
- (9,121) أرباح نقدية لسنة 2021
- 603 صافي الحركة في أسهم الخزينة

50 154 الحركة في حصة غير مسيطرة
287,139 290,888 الرصيد كما في 31 مارس
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بنك السالم ش.م.ب.
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 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 12 مايو 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


