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ملیون دوالر ومجموع األصول  56صافي الدخل العائد لمساھمي مجموعة البركة المصرفیة یبلغ 
 2019ملیار دوالر في النصف األول من العام  24یتجاوز 

  

  2019 أغسطس I 6المنامة 

  

 التي الرائدة اإلسالمیة المصرفیة المجموعة ،(ABG)  .ب.م.ش المصرفیة البركة مجموعة حققت
 دوالر ملیون 56 قدره المجموعة لمساھمي عائدا صافیا ربحا لھا، مقرا البحرین مملكة من تتخذ

 أمریكي دوالر ملیون 95الدخل  صافي مجموع بلغ بینما ،2019 العام من النصف األول خالل أمریكي
 األصول مجموع وارتفع الفترة نفسھا، خالل أمریكي دوالر ملیون 442التشغیلي  الدخل ومجموع
  .2019 العام النصف األول من نھایة مع أمریكي دوالر ملیار 24.2 الى لیصل

تحسنا كبیرا في أداء المجموعة والوحدات المصرفیة التابعة لھا  2019 الفصل الثاني من العام وشھد
 واالستثماریة عالوة علىبالمقارنة مع الفصل األول من العام نتیجة النمو في العملیات التمویلیة 

محدودیة نطاق تحركات العمالت المحلیة لعدد من وحداتنا الرئیسیة أمام الدوالر األمریكي، وحققت 
تقریبا نموا في ملحوظا في أرباحھا خالل ھذا الفصل، والذي جاء ضمن توقعاتنا  جمیع تلك الوحدات

  التقدیریة لھذه الفترة. لذلك نتوقع أن تشھد نتائج المجموعة تحسنا ملحوظا مع نھایة ھذا العام.

ارتفاع  2019أظھرت النتائج الفصلیة للفصل الثاني من العام  أعاله، المذكورة العوامل ضوء وفي
ملیون دوالر أمریكي  226وذلك بالمقارنة مع الفصل األول لیبلغ  %4الدخل التشغیلي بنسبة  مجموع

. كما ارتفع %11ملیون دوالر أمریكي لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره  255مقارنًة مع 
ما ملیون دوالر أمریكي فی 54لیبلغ  %31مجموع صافي الدخل بالمقارنة مع الربع األول بنسبة 



. %16ملیون دوالر أمریكي بنسبة  65انخفض بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 
بنسبة  2019وارتفع صافي الدخل العائد للمساھمین في المجموعة مقارنة مع الربع األول من العام 

ریكي ملیون دوالر أم 39مقارنة مع  %18ملیون دوالر أمریكي وبانخفاض قدره  32لیبلغ  34%
لنفس الفترة من العام الماضي، وھي جمیعھا مؤشرات تدلل على التحسن الكبیر في أداء المجموعة 
خالل الفصل الثاني من العام الجاري. ھذا وقد بلغ النصیب األساسي والمخفض للسھم في األرباح 

  لماضي. سنت أمریكي لنفس الفترة من العام ا 1.91سنت أمریكي مقارنة مع  1.33للربع الثاني 

ككل، ال تزال متأثرة جزئیا  2019وفیما یخص نتائج المجموعة للنصف األول من العام الجاري 
 التشغیلي الدخل مجموع باالنخفاض في نتائج المجموعة خالل الفصل األول من العام، حیث بلغ

 یونمل 512مع  بالمقارنة %14نسبتھ  بانخفاض أمریكي، دوالر ملیون 442مقداره  ما للمجموعة
 صاتوالمخص التشغیلیة المصاریف كافة خصم وبعد. الماضي العام من الفترة لنفس أمریكي دوالر

 ،2019 العام من النصف األول خالل أمریكي دوالر ملیون 95الدخل  صافي مجموع بلغ والضرائب،
. أمریكي دوالر ملیون 122 والبالغ الماضي العام من الفترة نفس مع بالمقارنة %22نستبھ  بانخفاض

 %24نسبتھ  بانخفاض أمریكي دوالر ملیون 56المجموعة  لمساھمي العائد الدخل صافي بلغ كما
ھذا وقد بلغ النصیب . أمریكي دوالر ملیون 74 والبالغ الماضي العام من الفترة نفس مع بالمقارنة

سنت  4.75سنت أمریكي مقارنة مع  3.27األساسي والمخفض للسھم في األرباح للنصف األول 
  أمریكي لنفس الفترة من العام الماضي.

المیزانیة العمومیة  وانعكست التطورات اإلیجابیة التي شھدھا الفصل الثاني من العام على بنود
 أمریكي، دوالر ملیار 24.2قیمتھ  ما 2019 یونیو نھایة في األصول مجموع بلغ للمجموعة. لذلك

ملیار دوالر  23.8والبالغ  2018 دیسمبر نھایة في علیھ كان ما مع بالمقارنة %2 بنسبة مرتفعا
  .سائلة أصول شكل في األصول ھذه من كبیرة نسبة على المجموعة وتحافظ. أمریكي

یونیو  بنھایة أمریكي دوالر ملیار 19.0 )واالستثمارات التمویالت( للدخل المدرة األصول وبلغت
 كذلك. %6نسبتھ  بارتفاع ،2018 دیسمبر نھایة في أمریكي دوالر ملیار 17.9 مع بالمقارنة 2019
مجموعھ  ما 2019یونیو  نھایة في بلغت التي البنوك ودائع متضمنةً  العمالء لحسابات بالنسبة الحال
 ردیسمب نھایة في علیھ كانت الذي المستوى مع بالمقارنة %6 بنسبة مرتفعة أمریكي، دوالر ملیار 20.7
 إلى یشیر مما األصول، مجموع من %86 تمثل وھي أمریكي، دوالر ملیار 19.6 والبالغ 2018
  .قاعدتھم وتنامي بالمجموعة العمالء والتزام ثقة مواصلة

 دوالر ملیار 2.3 مع بالمقارنة 2019یونیو  بنھایة أمریكي دوالر ملیار 2.2 الحقوق مجموع وبلغ
 النقدیة األرباح بتوزیع المجموعة قیام نتیجة %4 نسبتھ بانخفاض ،2018 دیسمبر نھایة في أمریكي

  وتأثیر تحویالت العمالت األجنبیة. 2018 العام عن للمساھمین

 نتائج إن كامل هللا عبد صالح الشیخ سعادة المصرفیة البركة مجموعة إدارة مجلس رئیس وقال
تشیر إلى تحسن ملحوظ في األداء المالي والتشغیلي،  2019 العام من النصف األول خالل المجموعة

بلدا من مواصلة تحقیق النتائج الجیدة وذلك نتیجة  17حیث نجحت كافة وحداتنا المصرفیة المنتشرة في 



التزامھا بتقدیم منتجات وخدمات ذات قیمة اجتماعیة واقتصادیة حقیقیة لمجتمعاتھا، مما أكسبھا ثقة 
  ة أكبر وجودھا في أسواقھا المحلیة.ووالء العمالء ورسخ بصور

 حققتھا التي النتائج إن السعودي عمار هللا عبد األستاذ اإلدارة مجلس رئیس نائب قال جھتھ من
 وموارد راسخ تواجد تمتلك باتت أنھا تؤكد 2019 العام من النصف األول خالل ووحداتھا المجموعة

 تدامةمس تدفقات خلق من الدوام على یمكنھا مما أسواقھا في عریقة وخبرة غنیة وبشریة وفنیة مالیة
  .بالتطورات الجیوسیاسیة والمالیة المحیطة بھذه األسواق األحیان بعض في حجمھا یتأثر العوائد من

 وسفی أحمد عدنان األستاذ المصرفیة البركة لمجموعة التنفیذي والرئیس اإلدارة مجلس عضو وقال
، 2019 العام من النصف األول الجیوسیاسیة غیر المالئمة خاللعلى الرغم من مواصلة الظروف "

وكذلك  بل دة،الجی والتشغیلیة الربحیة إال أننا استطعنا و  الحمد من تحسین أداءنا بقوة وعززنا مراكزنا
 وتعمل موعةالمج وضعتھا التي الحصیفة واالستراتیجیات السیاسات إطار وذلك في التحوطیة إجراءاتنا

 تائجن تحقیق في وحداتنا معظم مساھمة لرؤیة للغایة مسرورون أننا كما. تنفیذھا على حداتالو كافة
  ."المجموعة

 مجموعةال وحدات واصلت"  عدنان األستاذ قال الفروع، شبكة في للتوسع المجموعة خطط یخص وفیما
 لمجموعةا وحدات قبل من افتتاحھا تم التي الجدیدة الفروع عدد وبلغ والمتأني المدروس التوسع برامج

.  2019یونیو  نھایة في فرع 702 الفروع مجموع لیبلغ 2019 العام من النصف األول في فروع 5
 وظائف خلق في الواضح وحداتنا دور یعكس مما موظفا، 12,600 المجموعة وحدات فروع وتوظف
 مجموعةلل الرئیسیة المرتكزات أحد تشكل التفریع سیاسة أن كما. مجتمعاتھا في للمواطنین كریمة
  ".والربحیة األعمال في النمو لتحقیق

تأكید تكریس تواجدنا في أسواقنا الجدیدة، عقدنا االجتماع االستراتیجي السابع والعشرین  صعید على"
 المغرب - البیضاء الدار في bti Bank "واإلنماء التمویل بنك" للمجموعة في وحدتنا المصرفیة 
مجلس إدارة المجموعة سعادة الشیخ صالح كامل عالوة على رؤساء  مؤخرا، والذي حضره  رئیس

الوحدات المصرفیة للمجموعة، وبحث االجتماع في كافة القضایا التشغیلیة والمالیة االستراتیجیة 
للمجموعة مسترشدا بتوجیھات سعادتھ بتطویر نموذج أعمال المجموعة بما یحقق قیمة اجتماعیة 

التي تعمل فیھا وحدات المجموعة، وتقدیم المنتجات الجدیدة التي تواكب  واقتصادیة أعظم للمجتمعات
  ."تطلعات سعادة رئیس مجلس اإلدارة في تصویب بعض المنتجات المقدمة من خالل البنوك اإلسالمیة

  ("IIRA") للتصنیف الدولیة اإلسالمیة الوكالة وكإقرار جدید بالمكانة الدولیة للمجموعة، أكدت
) األجل قصیرة/  األجل طویلة( BBB+  /A3للمجموعة عند  الممنوحة الدولیة ئتمانیةاال التصنیفات
 كما رفعت درجة ."مستقرة" بكونھا لھا الممنوحة لتصنیفاتھا المستقبلیة النظرة على وحافظت
 أعلى وھي ،"85 إلى 81 من" األعلى الشریحة إلى للمجموعة (Fiduciary Score) المضارب
 يف القویة االئتمانیة المعاییر یعكس وھذا. المنطقة في اإلسالمیة المالیة المؤّسسات بین درجة

 بلدانال معظم بین یوجد ال كما أثنت الوكالة على التنوع الجغرافي الواسع للمجموعة حیث .المجموعة
لك أثنت . كذالكّلیة المخاطر تحسین وبالتالي ضئیل، اقتصادي ارتباط سوى وحداتھا فیھا تتواجد التي



 عتبرت والتي للمجموعة، المكّونة للوحدات التكلفة حیث من والفّعالة المستقّرة السیولة مصادر على
في  المتینة الحوكمة وممارسات القوي المخاطر إدارة كما نوھت بإطار. للمجموعة قّوة مصدر

  .المجموعة

عة والمسئولیة االجتماعیة للمجمووفي مبادرة فریدة تعزز من االرتباط الوثیق بین برنامج االستدامة 
 للبیئة المتحدة األمم وبرنامج المجموعة ، اتفقت2030مع أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة 

(UNEP) لمشمولةا البلدان في البیئیة للمشاریع الخاص التمویل زیادة أجل من بینھما التعاون على 
 ملیون 197 ىعل قیمتھا تزید بیئیة مشاریع المجموعة تمویل وتعتزم. المصرفیة البركة مجموعة بشبكة
البركة وذلك في إطار  وحدات فیھا تعمل التي البلدان مختلف في 2020-2019 الفترة خالل دوالر

 في الجماعي جھدنا یساعد أن نتوقع ونحن). 2020-2016( المستدامة للتنمیة البركة تعھدات أھداف
 البنوك ھذه التمویل تعھدات تشجع أن نأمل ذلك، إلى باإلضافة. البلدان هھذ في الكربون انبعاثات تقلیل

  .المماثلة الطاقة وكفاءة المتجددة الطاقة مشاریع تمویل على األخرى

 استراتیجیة تنفیذ على التركیز 2019 العام من النصف األول خالل واصلنا": عدنان األستاذ وأضاف
المصرفیة، ونعتزم إطالق عدد من المبادرات التي  والوحدات المجموعة مستوى على الرقمي التحول

 خدماتوال المنتجات قاعدة توسیع واصلنا تبرز الدور الریادي للمجموعة في تجسید ھذا التحول. كما
 المتثالا مجال في بینھا أكبر تعاون وخلق المصرفیة، وحداتنا عبر اإلسالمیة الشریعة مع المتوافقة
 نم وغیرھا المشترك اإلبالغ معیار وقانون الفاتكا وقانون اإلرھاب وتمویل األموال غسیل ومكافحة
 یةأكادیم خالل من الحدیثة التدریب برامج طورنا كما. المجموعة مكانة لتعزیز الدولیة التشریعات
  ".لھا التابعة والوحدات المجموعة موظفي لكافة االنترنت وعبر البركة،

 أعضاء بذلھا يالت الكبیرة بالجھود تصریحھ ختام في التنفیذي الرئیس یوسف أحمد عدنان األستاذ وأشاد
 لمصرفیةا الوحدات في التنفیذیة واإلدارات الرئیسي بالمركز التنفیذیة واإلدارة المجموعة إدارة مجلس
 .للمجموعة المرضیة النتائج تحقیق إلى وأدت العالقة ذات واألطراف للمجموعة التابعة

مجموعة البركة المصرفّیة ش.م.ب. مرّخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف البحرین المركزي، 
ومدرجة في بورصتي البحرین وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رّواد العمل المصرفي اإلسالمي على 

 ل فیھا.ممستوى العالم حیث تقّدم خدماتھا المصرفّیة الممّیزة إلى حوالي ملیار شخص في الّدول التي تع

دولة، تقّدم  17وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خالل وحدات مصرفّیة تابعة ومكاتب تمثیل في 
فرع. وللمجموعة حالیا تواجد في كّل من األردن، مصر، تونس، البحرین،   700من  أكثر خدماتھا عبر

المغرب  ة،ة السعودیة، سوریــالسودان، تركیا، جنوب أفریقیا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربی
 وألمانیا باإلضافة إلى فرعین في العراق ومكتبي تمثیل في كل من إندونیسیا ولیبیا.

وتقّدم بنوك البركة منتجاتھا وخدماتھا المصرفّیة والمالّیة وفقًا ألحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة 
مار باإلضافة إلى خدمات الخزینة، ھذا ویبلغ الّسمحاء في مجاالت مصرفّیة الّتجزئة، والّتجارة، واالستث

 ملیار دوالر أمریكي. 2.5رأس المال المصّرح بھ للمجموعة 



 

(الطویل المدى)  BB وقد منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمیة المجموعة تصنیفا ائتمانیا بدرجة 
 +BBBیفا دولیا بدرجة (القصیر المدى). كما منحت الوكالة اإلسالمّیة الدولیة للّتصنیف تصن Bو 

مع درجة  A+ (bh)  /A2 (bh)(القصیر المدى) وتصنیفا محّلیا بدرجة  A3(الطویل المدى) / 
  .أعلى مستوى بین المؤسسات المالیة اإلسالمیة في المنطقة يوھ ،’81-85’من  مضارب
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