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

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
في 30 يونيو 202١ )مراجعة(

)مراجعة(
30 يونيو 202١

)مدققة(
3١ ديسمبر 2020

 ألف 
دوالر أمريكي 

 ألف 
دوالر أمريكي 

الموجودات 
 5,36١,444  5,432,623 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 ١١,945,993  ١١,785,495 ذمم مدينة 
 2,854,658  3,739,934 التمويل بالمضاربة والمشاركة 

 ١,٧4٧,62٧  ١,899,060 إجارة منتهية بالتمليك
 5,09٧,١89  4,386,802 إستثمارات

 4٧8,5٧2  5١8,783 عقارات ومعدات 
 ٧64,5١6  7١١,49١ موجودات أخرى 

 28,249,999  28,474,١88 مجموع الموجودات 
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

   اإلستثمار والحقوق  
المطلوبات  

 ٧,508,344  7,348,236 حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى 
 ١,90٧,206  ١,498,362 مبالغ  مستحقة لبنوك 
 3١9,364  4١8,498 تمويالت طويلة األجل

 ١,062,502  ١,١64,530 مطلوبات أخرى 
 ١0,٧9٧,4١6  ١0,429,626 مجموع المطلوبات 

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
 538,١٧٧  666,١58 مؤسسات مالية

 ١4,692,0١2  ١5,245,262 مؤسسات غير مالية وأفراد
 ١5,230,١89 ١5,9١١,420 مجموع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

الحقوق
 ١,242,8٧9  ١,242,879 رأس المال 

)١٧,462()١6,640(أسهم الخزينة
 ١8,084  ١7,845 عالوة إصدار أسهم  

 ١83,١2١  ١83,846 احتياطات 
 32,940  36,035 التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 )800,489()875,06١(إحتياطي تحويل العمالت األجنبية 
 364,496  403,29١ أرباح مبقاة

 ١,023,569  992,١95 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
 400,000  400,000 رأس المال الدائم فئة ١

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
 ١,423,569  ١,392,١95    وحاملي الصكوك

 ٧98,825  740,947 حقوق غير مسيطرة 
 2,222,394  2,١33,١42مجموع الحقوق

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات
 28,249,999  28,474,١88    اإلستثمار والحقوق 

القائمة المرحلية الموحدة للدخل
للستة  أشهر المنتهية في 30 يونيو 202١ )مراجعة(

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين

ص.ب ١882 - المنامة، سجل تجاري 489١5، مملكة البحرين، 
)مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي(

albaraka.com

فرعًا686بلدًا١7قـــارات3

عبدالّله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

مازن مناع
عضو مجلس اإلدارة والرئيس 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    
للستة  أشهر المنتهية في 30 يونيو 202١ )مراجعة( 

     

30 يونيو 302020 يونيو 202١
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي 

  ١,348,220 )575,967(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية 
 )١,455,086( 669,945صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

 )448( 62،502صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التمويلية
 )١82,332()١50,852(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 )289,646( 5،628صافي التغير في النقد وما في حكمه
  2,926,١85 2,778,١77النقد و ما في حكمه في ١ يناير

  2,636,539 2,783,805 النقد و ما في حكمه في 30 يونيو

القائمة المرحلية المختصرة الموحدة للتغيرات في الحقوق
للستة  أشهر المنتهية في 30 يونيو 202١ )مراجعة(

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة 

األم وحاملي 
الصكوك

 حقوق 
غير مسيطرة 

مجموع
 الحقوق

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي 

 2,222,394  798,825  ١,423,569 في ١ يناير 202١
 )١22( -  )١22(صافي الحركة في أسهم الخزينة

 ١,526  80١  725 صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى
 3,942  847  3,095 صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

 )١50,853( )76,28١( )74,572(تحويل عمالت أجنبية 
 93,78١  4١,١١9  52,662 صافي الدخل للفترة

 )١7,969( )١7,969( - أرباح أسهم الشركات التابعة
 )١,0١5( -  )١,0١5(تخصيص الزكاة

 )١5,750( -  )١5,750(أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة ١
التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة ١ 

 )2,750( )6,353( 3,603    للشركات التابعة
 )42( )42( - صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

2,١33,١42  740,947  ١,392,١95 في 30 يونيو 202١

2,323,١90  855,9٧8 ١,46٧,2١2 في ١ يناير 2020
)24,858( -   )24,858(أرباح أسهم 

359  -   359 صافي الحركة في أسهم الخزينة
)2,2١6()١,080()١,١36(صافي الحركة في االحتياطيات األخرى

)١,960( )20١()١,٧59(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة  
)١82,342()١00,092()82,250(تحويل عمالت أجنبية 
90,3٧5 43,288  4٧,08٧ صافي الدخل للفترة

)١5,6١8()١5,6١8( -   أرباح أسهم الشركات التابعة
)١,656( -   )١,656(تخصيص الزكاة

)١5,٧50( -)١5,٧50(ربح موزع على رأس المال الدائم فئة ١
)2،٧2٧()6،353(3،626التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة ١ للشركات التابعة

)6،922()552()6،3٧0(خسارة تعديل محسوم منها المساعدة الحكومية
-)23٧(23٧   تأثير التغيير في الملكية

3,١08 3,١08 -صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة
2,١62,983 ٧٧8,24١ ١,384,٧42 في 30 يونيو 2020

        للستة أشهر المنتهية في          للثالثة أشهر المنتهية في
30 يونيو 302020 يونيو 30202١ يونيو 302020 يونيو 202١

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

الدخل 
صافي الدخل من عقود تمويل

 668,36١  636,670  322,533  3١6,487 وإستثمارات مشتركة 

عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار قبل
 )5٧2,936( )525,780( )268,٧95( )260,843(   حصة المجموعة كمضارب
 205,493  ١73,007  96,٧96  85,3١4 حصة المجموعة كمضارب 

 )36٧,443( )352,773( )١٧١,999( )١75,529(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات

 300,9١8  283,897  ١50,534  ١40,958    اإلستثمار )كمضارب وكرب المال( 
حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي

 ٧,903  6,043  5,805  5,898    حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية
صافي الدخل من عقود تمويل وإستثمارات  

 ١24,986  76,902  5٧,8١6  25,١١3    ذاتية  
 64,694  87,١32  3١,06١  39,998 دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 

 ٧2,300  53,698  62,526  58,883 دخل  تشغيلي آخر

 270,850  30٧,٧42  507,672  5٧0,80١ 

 )١8,090( )١3,805( )9,9١4( )6,084(ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل
 552,٧١١  493,867  29٧,828  264,766 مجموع الدخل التشغيلي 

 
 المصروفات التشغيلية
 ١59,66٧  ١48,582  ٧0,203  76,644 مصروفات الموظفين 

 ١9,٧١٧  36,562  9,٧٧١  ١7,079 استهالك وإطفاء 

 98,٧38  87,447  44,٧03  43,226 مصروفات تشغيلية أخرى 
 2٧8,١22  272,59١  ١24,6٧٧  ١36,949 مجموع المصروفات التشغيلية 

صافي الدخل للفترة قبل صافي عالوة  
 2٧4,589  22١,276  ١٧3,١5١ ١27,8١7    المخصصات لمخاطر اإلئتمان والضرائب
صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان

 )١26,6٧0( )83,706( )86,١٧4( )56,١80(   / اإلضمحالل

 ١4٧,9١9  ١37,570  86,9٧٧  7١,637 صافي دخل الفترة قبل الضرائب 
 )5٧,544( )43,788( )36,666( )١8,835(الضرائب 

 90,3٧5  93,782  50,3١١  52,802 صافي الدخل للفترة 

العائد إلى: 
 4٧,08٧  52,662  22,٧36  27,077    حقوق مساهمي الشركة األم 

 43,288  4١,١20  2٧,5٧5  25,724    حقوق غير مسيطرة 
 52,802  50,3١١  93,782  90,3٧5 

النصيب األساسي والمخفض للسهم في  
 2.54  3.05  0.5٧  0.94    األرباح - سنتات أمريكية 


