
 

 

 2020ُ�علن عن النتائج المالیة للعام  البحر�ن – مصرف السالم 

 

مجموعة شاملة من   الذي �قدمالمصرف الرائد  ،البحر�ن –مصرف السالم أعلن  المنامة، البحر�ن:، 2021فبرایر  11
" في  SALAM"التداول  (رمز  ،  والكائن �مملكة البحر�نالمنتجات والخدمات المصرفیة المتوافقة مع أحكام الشر�عة اإلسالمیة  

�مبلغ  عائدة للمساهمین " في سوق دبي المالي) عن تحقیق صافي أر�احSALAM_BAH" رمز التداول بورصة البحر�ن و 
�حر�ني ملیون دینار    3.9�المقارنة مع    2020كي) للر�ع األخیر من العام  ملیون دوالر أمر�  2.8ملیون دینار �حر�ني (  1.1

فلس    0.5عائد على السهم  ال  %. بینما بلغ72قدره    �انخفاضأّي  ،  2019ملیون دوالر أمر�كي) لنفس الفترة من عام    10.3(
عام  سنت أمر�كي) للر�ع نفسه من  4.8فلس (  1.8مقابل عائد  2020عن الر�ع األخیر للعام  سنت أمر�كي) 1.32(

  31للسنة المالیة المنتهیة في  %57بنسبة في أر�احه  انخفاًضاسجل المصرف وقد . %72أي �انخفاض قدره ، 2019
  ملیون دوالر أمر�كي)   24.2ملیون دینار �حر�ني (  9.1بلغ  لیصافي الر�ح العائد للمساهمین    انخفض، حیث  2020د�سمبر  

بلغت ر�حیة وقد  .2019 عام عن الملیون دوالر أمر�كي)  56ملیون دینار �حر�ني ( 21.1، مقارنة مع 2020عن العام 
مما �عكس   2019في    سنت أمر�كي)  25.7فلس (   9.7  مع، مقارنة  2020سنت أمر�كي) في عام    11.4فلس (  4.3السهم  

  إلى أخذ ، مما أدى لز�ادة حجم المخصصات المصرف، عمد 19-�وفید جائحة لتداعیات وتدارً�ا. %56انخفاًضا بنسبة 
 . 2020د�سمبر  31انخفاض صافي الر�ح للسنة المنتهیة في  والذي نجم عنه القیمة،  في مخصصات إضافیة وانخفاض

  ، 2020من العام    د�سمبربنها�ة    ملیون دوالر أمر�كي)  744.8ملیون دینار �حر�ني (  280.8  حقوق الملكیةكما بلغ مجموع  
�معدل  �انخفاضأي  2019للفترة نفسها لعام ملیون دوالر أمر�كي)  847.2ملیون دینار �حر�ني ( 319.4 �مبلغمقارنة 

،  2020د�سمبر    31في    ملیون دوالر أمر�كي)  14.7ملیون دینار �حر�ني (  5.5بلغت قیمة الخسائر المتراكمة  %. فیما  12
االنخفاض في حقوق المساهمین في المقام األول إلى خسائر التعدیل  وُ�عَزى  .المصرف% من رأس مال 2.4ما ُ�مثل 

اضافًة الى  ،  19-�وفید  ظل جائحةفي    وذلك عمًال بتوجیهات مصرف البحر�ن المر�زي   لعمالءل  تأجیل األقساطالناجمة عن  
 .مسیطرةالغیر مالك الحصص مع  عملیة منفردة

  ملیون  2,261 إلى % لیصل 11ز�ادة نسبتها  ا، محققً 2020كل مضطرد خالل العام �ش إجمالي األصول ارتفع  ،�ذلكو 
دوالر أمر�كي) في  ملیون  5,419دینار �حر�ني ( ملیون  2,043دوالر أمر�كي)، مقابل  ملیون  5,997دینار �حر�ني (

، حیث انخفض 2020تحقیق تحسن جوهري في جودة األصول خالل العام  ا وقد ترافق مع هذا النمو أ�ًض  .2019د�سمبر 
% من إجمالي محفظة التمو�الت �فضل مبادرات التحصیل الفعالة  5.05حجم التمو�الت المتعثرة �شكل �بیر لیمثل فقط 

على نسبة عالیة من �فاءة رأس المال التي  المصرفحافظ  �ما .والجودة العالیة للتمو�الت الجدیدة المصرفالتي نفذها 
 . 2019% في عام 21.2، مقابل 2020% في عام 26.5بلغت 

  23.5من  ،%5 قدرهانخفاض � ،ملیون دوالر أمر�كي) 59.2ملیون دینار �حر�ني ( 22.3�لغ إجمالي الدخل التشغیلي و 
. بینما بلغ إجمالي الدخل  2019ملیون دوالر أمر�كي) المسجلة في الر�ع الرا�ع من عام  62.3ملیون دینار �حر�ني (

د�سمبر  31 ملیون دوالر أمر�كي) للسنة المنتهیة في 256.2ملیون دینار �حر�ني ( 96.6التشغیلي على أساس سنوي 



 

ملیون دوالر أمر�كي) المسجلة للسنة المنتهیة في  243.2ر �حر�ني (ملیون دینا 91.7من  %5بز�ادة قدرها  ،2020
 . 2019د�سمبر 

بنسبة سهم منحة ، فقد قرر مجلس اإلدارة التوصیة لدى الجمعیة العمومیة بتوز�ع أ2020وعلى ضوء هذا األداء القوي في 
  11.5) �مجموع من األسهم المملو�ة 20سهم واحد لكل  % من رأس مال المصرف الصادر والمدفوع �الكامل (ما �عادل5

ملیون دوالر أمر�كي)، وذلك �عد استیفاء الشروط والموافقات الالزمة من قبل المساهمین والجهات   30.6ملیون دینار �حر�ني (
 . الرقابیة

لقد أثبت  ": البحر�ن –  مصرف السالم مجلس إدارةرئیس  ،سعادة الشیخ خالد بن مستهیل المعشنيقال هذه المناسبة، �و 
مصرف  الحرص  مصرف السالم البحر�ن قدرته على التعامل مع الوضع غیر المسبوق والتحد�ات الناجمة عن الجائحة، حیث  

 هدفناعلى وضع إستراتیجیة واضحة قصیرة األمد في المراحل األولیة لیتمكن من اجتیاز هذه األوقات الحرجة، حیث یتمحور  
واثقون من قدرة ، نحن 2021مع حلول العام  .سبق مما �شكل أساسي في تخطي مرحلة الجائحة �شكل أقوى وأفضل

على الصمود في وجه التحد�ات الجدیدة. مع میزانیة ُمعززة وعروض   الرائدة وقدرتنا هالحفاظ على مكانت المصرف على 
، وحرصنا على تزو�د عمالئنا بتجر�ة تطلعات المساهمینفإننا نؤ�د على التزامنا بتحقیق  متطورة مصرفیة ُمحسنة وقنوات

 ." فر�دة من نوعهامصرفیة 

لمواجهة ما رّتبته الجائحة  : "البحر�ن  –مصرف السالم    لمجموعة لدىلالرئیس التنفیذي    ،قال السید رفیق النا�ض  ومن جانبه،
لذلك فقد �ان اهتمامنا بتسر�ع  ،من قیود فقد �ان هَمنا األكبر هو العمل على تلبیة احتیاجات عمالئنا �السرعة المطلو�ة

قد تمكّنا �فضل هللا من ف ،خطط رقمنة عملیاتنا المصرفیة في أعلى ُسّلم أولو�اتنا و�فضل الجهود العظیمة لفر�ق العمل لدینا
ل للصیرفة الرقمیة في وقت وجیز ورغم ما حققناه في فترة وجیزة من نجاحات عززت موقع   .مواكبة طلبات عمالئنا والتحوُّ

المصرف الر�ادي في السوق، إال أننا سنواصل العمل على المز�د من التطو�ر لمنتجاتنا وخدماتنا تلبیًة لتطلُّعات عمالئنا 
 ."الكرام

وتتوفر النسخة الكاملة من البیانات المالیة، التي تمت مراجعتها من قبل المدقق الخارجي "كي بي ام جي" دون إبداء رأي 
 .متحفظ، والبیان الصحفي المتعلق بها على الموقع اإللكتروني لبورصة البحر�ن

 

 -انتهى-

 

  



 

 البحر�ن –نبذة عن مصرف السالم 

البحر�ن أحد البنوك اإلسالمیة الرائدة ومقره في مملكة البحر�ن، وهو �عمل �موجب ترخیص من  -السالم �عتبر مصرف و 
یوفر لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالیة المبتكرة والمتمیزة التي تتوافق ، حیث مصرف البحر�ن المر�زي 

 متطورة المجهزة بتقنیاتعة من الفروع وأجهزة الصراف اآللي مع أحكام الشر�عة اإلسالمیة، وذلك من خالل شبكته الواس
أ�ًضا   یوفر المصرف، الخدمات المصرفیة لألفراد تقد�م إلى. و�اإلضافة لتقد�م تشكیلة واسعة من الحلول المصرفیة المتنوعة

 �نة. الخدمات المصرفیة الخاصة، وخدمات االستثمار وأعمال الخز و�ذلك للشر�ات،  حلول وخدمات مصرفیة

 

 


