
 

   من% 8 يعادل بماتُقر توزيع أرباح  ممصرف السالالجمعية العامة ل
  للمساهمين المدفوع المال رأس

  ، المنامة، البحرين 2020 مارس 19

في بورصة  "SALAM" المتداولة أسهمه تحت الرمز( البحرين-مصرف السالم أقر مساهمو
 العاديةخالل اجتماع الجمعية العامة  )في سوق دبي المالي "SALAM_BAH"والرمز  البحرين

% من 8توزيع أرباح بما يعادل  م في البحرين2020مارس  19الذي إنعقد يوم الخميس الموافق 
م بحيث تُقَسَّ  .2019مليون دينار بحريني، للسنة المالية  17.727 قيمتهرأس المال المدفوع، أي ما 

مليون دينار بحريني وأسهم منحة بنسبة  8.863% مقدارها 4نقدية بنسبة  % إلى أرباح8نسبة الـ 
ً  25سهم واحد لكل بواقع مليون سهم ( 88.634% وعددها 4   ).ن أسهم المصرفم سهما

البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في وصادقت الجمعية العامة العادية على 
بنسبة كبيرة  2019خالل العام للمساهمين العائد الربح ارتفع صافي  . وقد2019ديسمبر  31

ً لذلك فقد . مليون دينار بحريني 21.1% وبلغ 14بلغت  ارتفع العائد على السهم بشكل  وتبعا
  .2018فلس للعام  8.7س، مقابل فل 9.8لى إليصل  2019ملحوظ للعام 

تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للمصرف كذلك أقرت الجمعية العامة غير العادية اليوم 
تعديالت أخرى  لىإ، باإلضافة أسهم المنحة تخصيصعن  والناتجةليعكس الزيادة في رأس المال 

 . البحرينفي تجارية اللقانون الشركات تعكس المتطلبات الجديدة 

بالرغم  "السيد خليفة بطي بن عمير المهيري:  ،البحرين-قال رئيس مجلس إدارة مصرف السالمو
االقتصادي العالمي والتحديات العديدة األخرى في األسواق، فإن  نموالضغوط الشديدة على المن 

ونحن زيادة األرباح الموزعة.  مواصلة نه من قد مكّ  2019األداء القوي للمصرف خالل العام 
  مجزية للمساهمين."العوائد المزيد من اللتحقيق جهودنا  بتكثيفملتزمون 

نمواً كبيراً في حصته السوقية  2019العام ، "لقد حقق المصرف خالل لمهيريوأضاف السيد ا
ويؤكد هذا األداء القوي قدرة  .يةلالتمويتسهيالت الالودائع وحجم إجمالي و حوصافي األربا

التي تهدف المصرف على مواجهة التحديات في األسواق ونجاحه في تنفيذ استراتيجيته الجديدة 
  ".هوزيادة الحصة السوقية وتطوير نموذج عملإلى تعزيز وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية 



 

الرئيس التنفيذي  قالوفي تعليق له على األداء المالي القوي وتوزيع األرباح على المساهمين، 
تركز على تعزيز  للمصرفإن استراتيجية التطوير الشامل ، "السيد رفيق النايض للمجموعة،

ومع أن عملية تنفيذ  النمو. مستوىيزعزتعمليات ولاألعمال المصرفية الرئيسية والتحديث التقني ل
االستراتيجية قد أكملت سنتها األولى فقط، إال اننا بدأنا بالفعل نشهد تنوعاً أكبر في أعمال المصرف 

  "وادارة المخاطر.ستثمار رأس المال الأفضل  وسبالً 

لى إ، ونتطلع 2019ن بهذا األداء القوي الذي حققناه عام ونحن مسرورسيد النايض، "وأضاف ال
الكبيرة التي لمجابهة التحديات لوضع المصرف في موقف مالي قوي البناء على هذه النتائج 

نتيجة لتداعيات إنتشار فيروس الكورونا والعوامل  2020يواجهها االقتصاد العالمي في العام 
التي  نجازاتاإلق لمواصلة اسوغتنام الفرص الجديدة في األنتطلع ال األخرى كمااالقتصادية 

  ". الجديدة ة التطويرققناها خالل أول سنة من تنفيذ استراتيجيح

في مملكة ومقره  ةالرائداالسالمية  المصارفأحد  )ش.م.ب(البحرين -السالممصرف عتبر يُ 
مصرف لعمالئه اليوفر كزي. وعمل بموجب ترخيص من مصرف البحرين المرهو يو ،البحرين

مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمتميزة التي تتوافق مع أحكام الشريعة 
ن خالل شبكته الواسعة من الفروع وأجهزة الصراف اآللي التي تعتمد على اإلسالمية، وذلك م

باالحتياجات المصرفية المتنوعة. وباإلضافة إلى في تأرقى مستويات التكنولوجيا المتطورة، بما 
مصرفية الخدمات الالخدمات المصرفية لألفراد، يوفر المصرف الخدمات المصرفية للشركات، و

  الخزينة. وخاصة، وخدمات االستثمار ال
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