
 

 

 

 علن عن النتائج المالية للربع األوليمصرف السالم 
 2021مارس  31المنتهي في 

" في  SALAM)رمز التداول " البحرين )مصرف السالم( –  مصرف السالمأعلن  :2021 مايو 11 – المنامة، البحرين
بمبلغ  تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين" في سوق دبي المالي( عن SALAM_BAHبورصة البحرين ورمز التداول "

مليون دينار بحريني   2.5مع    مقارنة  ،  2021مليون دوالر أمريكي( للربع األول من عام    16.15مليون دينار بحريني )  6.1
وتعزي الزيادة في صافي األرباح إلى  . %144، أّي بزيادة بنسبة 2020عام من مليون دوالر أمريكي( للفترة نفسها  6.7)

سنت أمريكي( عن الربع األول   6.9فلس )  2.6بلغ العائد على السهم وقد ارتفاع النمو في األنشطة الرئيسية للمصرف. 
وبلغ  %. 164، أي بارتفاع بنسبة 2020سنت أمريكي( للربع نفسه من عام  2.9فلس ) 1.1مقابل عائد  2021للعام 

%  17زيادة بنسبة    سجال  ممليون دوالر أمريكي(،    74.3مليون دينار بحريني )  28خالل الربع األول  يلي  الدخل التشغمجموع  
وارتفع إجمالي حقوق  . 2020عام من مليون دوالر أمريكي( في نفس الفترة  63.4مليون دينار بحريني ) 23.9مع  مقارنة  

إلى    2020مليون دوالر أمريكي( في عام    744.8يني )مليون دينار بحر   280.8%، وذلك من مبلغ  2.1المساهمين بنسبة  
، وتحققت هذه الزيادة نتيجة 2021مليون دوالر أمريكي( في نهاية شهر مارس  760.5مليون دينار بحريني ) 286.7

 لألرباح المكتسبة خالل هذه الفترة.

مليون دينار   2,344 مبلغ % ليصل إلى3.6تحقيق زيادة بنسبة بوذلك ، 2021سجل إجمالي األصول نمو ا قوي ا في عام و 
 نفسهامليون دوالر أمريكي( للفترة    5,998مليون دينار بحريني )  2,261( مقابل مبلغ  مليون دوالر أمريكي  6,217بحريني )

ذلك انخفاض ، وقد صاحب  2021ن جودة األصول خالل الربع األول من عام  . وانعكس هذا النمو على تحسّ 2020  من عام
.  الجديدة   وجودة األصولالمتعثرة  نتيجة للمبادرات الفعالة السترداد األصول    %54.9إلى    للمصرفنسبة التسهيالت المتعثرة  

مارس  31في تاريخ  %25.97، حيث بلغت كفاية رأس المال  نسبة قوية لمعدلمصرف السالم المحافظة على  استطاعو 
 . 2020ديسمبر  31في تاريخ  % 26.46، مقارنة بنسبة 2021

-نمو بالرغم من استمرار التحديات المترتبة من جائحة "كوفيدفي الاألنشطة واألعمال الرئيسية لمصرف السالم  وواصلت
شهد الربع  . و زبائنالعالقات مع ال  جاء هذا النمو نتيجة ألسباب متعددة ومنها نجاح جهود ومساعي المصرف لتوطيدو "،  19

تدشين برنامج مكافآت الوالء األول من نوعه في المملكة، بما في ذلك طرح بطاقات اإليداع للشركات  2021من  األول
 وأسهمت هذه المنتجات والخدمات في تعزيز تجربة الزبائن بشكل واسع. ،تنفيذ إجراءات التمويالت رقميا  و 



 

 تحقيق يسعدنا": قائال   مصرف السالم إدارةمجلس رئيس  ،سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني صرحهذه المناسبة، بو 
  . 2021لنا في    وهو ما ُيشكل بداية واعدةالجاري،  خالل الربع األول من العام  كافة أنشطة المصرف  في  نتائج مالية إيجابية  

والتكّيف مع تحديات ومتغيرات السوق من خالل اعتماد سياسات عمل مالئمة لهذه   لمخاطراتقليل  ز حرصنا علىوقد تركّ 
ا من النمو في ميزانيتنا العموميةبإذن هللا  ومن المتوقع    .االستثنائية  الظروف وذلك من خالل  ،  وحصتنا السوقية  أن نشهد مزيد 
 . تعزيز األصول عالية الجودة"في  مواصلتنا

  للغاية  نحن فخورون بفضل هللا مصرف السالم: "لمجموعة لدى الرئيس التنفيذي ل ،النايضومن جانبه، قال السيد رفيق 
من بعد توفيق المولى القدير فقد كان للجهود المكثفة لفريقنا ، و 2021للربع األول من عام   الُمحققةاإليجابية مالية بالنتائج ال

المالي الجاري وما سيتحقق األثر الكبير فيما تحقق من نجاحات في العام  2020والخطط االستراتيجية المنفذة خالل عام 
نستعد حيث ، ة المقبلةالفتر  فيالم على وضع أسس قوية لتعزيز تمّيز وريادة مصرف الس كذلك  . وحرصنامستقبال  بإذن هللا

مجال  في رفع نشاط المصرف و  سنوات، لترّكز على أعمالنا المصرفية األساسية 3لطرح استراتيجية جديدة شاملة لمدة 
. وتأتي هذه الخطوة استمرار ا لمنتجات والخدمات والعالمة التجاريةاتسويق باإلضافة لمبادرات  ،الخدمات المصرفية الرقمية

 ."الكرام زبائننابما يتوافق مع متطلبات وتطلعات بتطوير أعمال المصرف اللتزامنا 

التي تمت مراجعتها من قبل المدقق الخارجي  و ، التابعة لمصرف السالم لبيانات الماليةلالنسخة الكاملة  االطالع على يمكن
 بورصة البحرين. على الموقع اإللكتروني ل، "كي بي ام جي"

 -انتهى-

 


