
مجموعة البركة المصرفية )ش.م.ب.(
القوائم المالية الموحدة

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
في 31 مارس 2021 )مراجعة(

)مراجعة(
31 مارس

2021

)مدققة(
31 ديسمبر 

2020
 ألف 

دوالر أمريكي 
 ألف 

دوالر أمريكي 
الموجودات

 5,361,444  5,280,736 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 11,945,993  11,546,400 ذمم مدينة 

 2,854,658  3,531,783 التمويل بالمضاربة و المشاركة 
 5,097,189  4,606,528 إستثمارات 

 1,747,627  1,791,828 إجارة منتهية بالتمليك 
 478,572  531,265 عقارات و معدات 

 764,516  720,497 موجودات أخرى 
 28,249,999  28,009,037مجموع الموجودات 

المطلوبات و حقوق حاملي حسابات االستثمار
و الحقوق 

المطلوبات  
 7,508,344  6,918,529 حسابات جارية للعمالء و حسابات أخرى 

 1,907,206  1,825,073 مبالغ  مستحقة لبنوك 
 319,364  550,232 تمويالت طويلة األجل

 1,062,502  1,194,284 مطلوبات أخرى 
 10,797,416  10,488,118مجموع المطلوبات 

حقوق حاملي حسابات االستثمار
 538,177  669,677 مؤسسات مالية

 14,692,012  14,694,456 مؤسسات غير مالية وأفراد
 15,230,189  15,364,133مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

الحقوق
 1,242,879  1,242,879 رأس المال 

 )17,462( )17,704(أسهم الخزينة
 18,084  18,241 عالوة إصدار أسهم  

 183,121  184,620 احتياطات 
 32,940  30,912 التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

)800,489( )858,360(تحويل عمالت أجنبية 
 364,496  388,919أرباح مبقاة

 1,023,569  989,507 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
 400,000  400,000 رأس المال الدائم فئة 1

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي 
الصكوك 

 1,389,507  1,423,569 

 798,825  767,279 حقوق غير مسيطرة
 2,222,394  2,156,786مجموع حقوق المالك

مجموع المطلوبات و حقوق حاملي حسابات 
االستثمار 

 28,249,999  28,009,037    و الحقوق  

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
للثالثة  أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 )مراجعة(
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عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

مازن مناع
عضو مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي للمجموعة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعاله، أستخرجت من القوائم 
المالية المرحلية المختصرة التي روجعت من قبل السادة إرنست و يونغ - البحرين.

هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه.

شركاء في اإلنجاز

القائمة المرحلية المختصرة الموحدة للتدفقات النقدية 
للثالثة  أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 )مراجعة(

31 مارس 312020 مارس 2021
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي 

477,982  )815,117(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية 
 )743,883( 520,309 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

 11,413  224,241 صافي النقد من األنشطة التمويلية
 )122,128( )100,786(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

)376,616()171,353(صافي التغير في النقد وما في حكمه
2,926,184 2,778,177 النقد و ما في حكمه في 1 يناير

2,549,568 2,606,824النقد و ما في حكمه في 31 مارس

القائمة المرحلية المختصرة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك 
للثالثة  أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 )مراجعة(

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة 

األم وحاملي 
الصكوك

 حقوق 
غير مسيطرة 

 مجموع حقوق
المالك

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

2,222,394 798,825 1,423,569 في 1 يناير 2021

)85(-   )85(صافي الحركة في أسهم الخزينة

 4,273  2,774  1,499 صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى 

 )2,433( )405( )2,028(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

 )100,786( )42,915( )57,871(تحويل عمالت أجنبية 

40,980 15,395 25,585 صافي الدخل للفترة

 )1,015(-   )1,015(تخصيص الزكاة

)6,500( )6,353()147(تغيرات ذات عالقة برأس المال الدائم فئة 1

)42()42( -   صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

 2,156,786 767,279 1,389,507في 31 مارس 2021

855,9782,323,190 1,467,212 في 1 يناير 2020

 )24,858( -    )24,858(أرباح أسهم 

4  -   4 صافي الحركة في أسهم الخزينة

)1,683()576()1,107(صافي الحركة في االحتياطيات األخرى

)1,913()694()1,219(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة  

 )122,127( )71,382( )50,745(تحويل عمالت أجنبية 

40,064 15,713 24,351 صافي الدخل للفترة

 )13,204( )13,204( -   أرباح أسهم الشركات التابعة

 )1,656( -    )1,656(تخصيص الزكاة

)8,835()705()8,130(صافي خسارة التعديل

 )10,250()6,353( )3,897(التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 للشركات التابعة

 -   )252(252تأثير التغيير في الملكية 

)3()3( -   صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة

2,178,729 778,522 1,400,207 في 31 مارس 2020

للثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 312020 مارس 2021

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

الدخل 
 345,828  320,183صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات مشتركة  

 )304,141( )264,937(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
 108,697  87,693 حصة المجموعة كمضارب 

 )195,444( )177,244(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار
حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

 150,384  142,939)كمضارب و كرب المال( 
حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات االستثمار غير 

 2,098  145 المدرجة في الميزانية
 67,170  51,789 صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات ذاتية  

 33,633  47,134 دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 
 9,774 )5,185(دخل  تشغيلي آخر

 236,822  263,059 

 )8,176( )7,721(ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل
 254,883  229,101مجموع الدخل التشغيلي 

المصروفات التشغيلية
 89,464  71,938 مصروفات الموظفين 

 9,946  19,483 استهالك وإطفاء 
 54,035  44,221 مصروفات تشغيلية أخرى 

 153,445  135,642مجموع المصروفات التشغيلية 

صافي الدخل للفترة قبل صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان 
 101,438  93,459 و الضرائب

 )40,496( )27,526(صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلتمان / اإلضمحالل 

 60,942  65,933صافي دخل الفترة قبل الضرائب 

 )20,878( )24,953(الضرائب 

 40,064  40,980صافي الدخل للفترة 

العائد إلى: 
 24,351  25,585    حقوق مساهمي الشركة األم 

 15,713  15,395    حقوق غير مسيطرة 
40,980  40,064 

 1.97 2.11النصيب األساسي و المخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية 


