
 

 القطاع في األداء مؤشرات تصنيفات ر يتصد  البحرين -السالم مصرف

 الخليج بدول  املصرفي

  ةاملتعثر تمويالت ال نسبةفي تراجع  حقق أعلى -
 
 - ة املصارف املدرجة في دول الخليجبقيب مقارنة

 - من حيث كفاية رأس املالعلى مستوى الخليج في املركز السادس  حل   -

 : 2020يونيو  23املنامة، 

  ةاملتعثر تمويالت ال نسبةفي تراجع البحرين )مصرف السالم( أعلى -السالم حقق مصرف
ً
 مدرجا

ً
بين خمسة وخمسين مصرفا

املصرف في املركز السادس على  (. كما حل  KPMG) شركة كي بي ام جيته أعد   ، وفق تقرير  2019عام خالل في دول الخليج 

مصرف السالم املصرف  عد  يهذا باملائة. وب 20.9تبلغ إذ حقق نسبة مرتفعة مستوى املنطقة من حيث كفاية رأس املال، 

مصارف في املنطقة من حيث ارتفاع نسبة كفاية  10الذي يدرج ضمن قائمة أفضل البحرين  مملكة فياإلسالمي الوحيد 

 باملائة. 3.3الذي بلغ  ةاملتعثر  التمويالتنسبة رأس املال واالنخفاض امللحوظ في 

حققه املصرف  فيماالبحرين، الفضل -مصرف السالملدى لمجموعة لرفيق النايض، الرئيس التنفيذي  السيد وقد أرجع

استراتيجيتنا لنعيد التركيز على أنشطة  ، إذ أوضح بالقول: "قمنا بمراجعةة األعمال الجديدةاستراتيجيمن نجاح إلى 

في نهاية املطاف، يعود الفضل فيما حققه الرئيسة وتطوير مصادر اإليرادات وتحسينها". وأضاف: "املصرفية األعمال 

من بعد املولى  – ةاملتعثر تمويالت نسبة المصرف السالم من نمو في نسبة كفاية رأس املال وانخفاض جدير بالثناء في 

 حققنا إذالعمومية.  التمويالت وامليزانيةاإلدارة الكفؤة ملحفظة التي تصاحبها في إدارة املخاطر  متانة ممارساتناإلى  -الكريم

 
ً
% على التوالي، من خالل سعينا الدؤوب للحصول على 19% و30بنسبة  التمويالت وامليزانية العمومية محفظة في نموا

 أصول ذات جودة عالية ".

، نتائج املصارف املدرجة بدول الخليج( حول KPMG) كي بي ام جيفي التقرير األخير لشركة  الحالية التصنيفاتوقد صدرت 

 املبني على 
ً
 تجاريا

ً
 من كل تحليل النتائج املالية لخمسة وخمسين مصرفا

ً
خالل مجلس التعاون الخليجي دول من دولة مدرجا

 ، مما يعكس املرونة املستمرة للقطاع املصرفي في الخليججيدة جفي أنحاء املنطقة نتائلت املصارف وقد سج  . 2019 عام

 علىومدى قدرته على التكيف 
ً
 .البحرين-السالم مصرف إنجازاتط الضوء على يسلت عالوة



 
إلى الذي دفع املصارف األمر متزايد على التحول الرقمي،  تركيز صاحبها باملنطقة اإليجابية النتائج أن إلى التقرير هوينو  

عمر محمود، رئيس الخدمات املالية ملنطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا في  كتب. وقد االبتكار والتكنولوجياالتوجه نحو 

 KPMG) كي بي ام جي (، ورياض ميهوالر، رئيسKPMG) كي بي ام جي شركة
ً
 ( ملنطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا معلقا

 للمتطلبات االستجابةفي  و املرونة: "من الواضح أن املصارف التي تمتاز بالسرعة على هذا الجانب في التقرير بالقول 

 خالل األزمة الحالية التي شهدت إغالق الفروع األمر الرقمية ستحصد النجاح على املدى الطويل. وقد أصبح هذا 
ً
جليا

 لوجه، إلى جانب ارتفاع الطلب على قنوات التعامل املصرفي الرقمي"،   الحد  و 
ً
 من التواصل وجها

التي  املؤسسات املهمةأحد البحرين  – مصرف السالم عدي  بفضل ما يميزه من مبادرات ريادية تقوم على التكنولوجيا، و 

وتعتبر اململكة رائدة  .البحرينمملكة في  -والعاملية على حد سواءاإلسالمية  -تقود عملية التحول الرقمي للخدمات املالية

 في املنطقة. ويواصل مصرف السالم الصعيد االقليميعلى في هذا املجال 
ً
 األقدم واألكثر رسوخا

، فقطاعها املصرفي يعد 

 التي تمتد على  ة أعمالهاستراتيجيتنفيذ 
 
بين عدد من  منز على تمكين العمالء من االختيار ثالث سنوات بنجاح، والتي ترك

 بتدشينفقد قام امل، الحلول املصرفية املبتكرة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
ً
توفير فتراض ي و اال  هفرع صرف مؤخرا

 تطبيق إلكتروني يتيح للعمالء فتح حساباتهم في غضون دقائق.

االهتمام ة االستمرار في ضرور الضوء على بإلقاء ( KPMG) شركة كي بي ام جيتقرير بقيام  نحن سعداء وأضاف النايض: "

التي تمتاز بالسرعة والبراعة املصارف أن أشار إلى كما  -2020مما يعتبر أحد تنبؤاته الهامة لعام  -بالعميل من خالل االبتكار

. جائحة الكوروناق النجاح في عاملنا الرقمي ملرحلة ما بعد يحقتمكن من تالتي ستتحويل نماذج أعمالها هي ل واالستعداد

األداء نتائجه في  ما انعكستهو أسلوب مبتكر وريادي يضع العميل موضع االهتمام، و ونفخر في مصرف السالم باتباع 

 ".املالي للمصرف

أفضل  جائزةمصرف السالم مجلة غلوبال فاينانس األميركية املرموقة بهذه املبادرات، إذ منحت وقد سبق أن أشادت 

ز املصرف ، إلى ما يمي  الجائزةالبحرين للعام الثاني على التوالي. وأشارت املجلة، بالتزامن مع منح مملكة مصرف إسالمي في 

 من منتجات متطورة عديدة وميزانية قوية وقاعدة أصول متنامية.

 https://bit.ly/2UJQF2F املوقع التالي:، يرجى زيارة (KPMG) شركة كي بي ام جيعلى تقرير  لالطالع

 -نتهىا-


