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 )مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقا باسم المعروفة(

المختصرة  الموحدةالمرحلية المالية  م ـالقـوائ  
  

 (مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
  



تقریر مراجعة القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إلى أعضاء مجلس إدارة
مجموعة البركة المصرفیة ش.م.ب.

المقدمة
البركة(مجموعة("الشركة")ش.م.ب.البركةلمجموعةالمرفقالموحدالمرحليالماليالمركزبمراجعةقمنالقد

والقائمة،2022یونیو30فيكما"بالمجموعة")معاًإلیھما(المشارالتابعةوشركاتھاسابقاً)ش.م.ب.المصرفیة
فيللتغیراتالموحدةالمرحلیةالقوائمو2022یونیو30فيالمنتھیةأشھروالستةللثالثةللدخلالموحدةالمرحلیة

لفترةالمیزانیةفيالمدرجةغیراالستثمارحساباتحامليحقوقفيوالتغیراتالنقدیةوالتدفقاتالملكیةحقوق
الموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهوعرضإعدادإناإلیضاحیة.والمعلوماتالتاریخذلكفيالمنتھیةأشھرالستة

المختصرةالمرحلیةالمالیةالوائمھذهمن2رقماإلیضاحفيعنھاالمفصحالمحاسبیةللسیاساتوفقاًالمختصرة
الموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهحولمراجعةنتیجةإصدارھـيمسئولیتناإناإلدارة.مجلسمسؤولیةمنھو

المختصرة بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بھا.

نطاق المراجعة
قبلمنالمنفذةالمرحلیةالمالیةالمعلومات"مراجعة،2410رقمللمراجعةالدوليللمعیاروفقاًمراجعتناتمتلقد

منأساسيبشكلاستفساراتعلىالمرحلیةالمالیةالمعلوماتمراجعةتتضمنللمؤسسة".المستقلالمدقق
نطاقإنأخرى.مراجعةوإجراءاتتحلیلیةمراجعةوإجراءوالمحاسبیةالمالیةاألمورعنالمسئولینالموظفین
منتمكنناالفھيوبالتاليالدولیةالتدقیقمعاییرحسبعملھیتمالذيالتدقیقنطاقمنبكثیرأقلھوالمراجعة
وبالتاليالتدقیق.أعمالخاللمنتحدیدھایمكنالتيالھامةاألمورجمیععلىإطالعناحولتأكیدعلىالحصول

فإننا ال نبدي رأي تدقیق.

االستنتاج
لمالمرفقةالمختصرةالموحدةالمرحلیةالمالیةالمعلوماتبأننعتقدیجعلناماانتباھنایلفتلممراجعتنا،علىبناًء
المالیةالمعلوماتھذهمن2رقمإیضاحفيالمذكوراإلعدادألساسوفقاًالجوھریة،النواحيكافةمنإعدادھا،یتم

المرحلیة المختصرة.
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 )مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ(مجموعة البركة ش.م.ب. 

 .القـوائـم المرحلية الموحدة الماليـةجزءاً من هذه  22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحدة للمركز المالي المرحلية قائمة ال
 2022 يونيو 30في كما 
 مدققة  مراجعة  

 2021يناير  1 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30  

 
 

 إيضاحات
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 
 إيضاح – معدلة)   

22) 
 إيضاح – معدلة)

22) 
      الموجودات 

  5,156,577      5,681,353  5,342,823 3 نقد وأرصدة لدى بنوك

  11,937,952    10,975,647  10,475,152 4 ذمم مدينة

  2,698,516      3,493,107  2,058,519 5 والمشاركة  المضاربةالتمويل ب

 1,747,627  2,018,800  2,094,752 6 إجارة منتهية بالتمليك
  5,098,597      4,495,469  4,970,100 7 ات استثمار

  468,919        524,111  483,566  عقارات ومعدات 

  759,466        604,888  586,847 8 موجودات أخرى
  

    
 27,867,654  27,793,375  26,011,759  مجموع الموجودات 

      
      

وحقوق  الستثمارحاملي حسابات احقوق المطلوبات و
 الملكية 

  
 

 
 

      المطلوبات      
 7,344,227 7,579,275  6,966,784  أخرىحسابات جارية للعمالء وحسابات 

 1,600,555 1,253,451  808,078  مبالغ مستحقة لبنوك 

 319,364 286,833  329,676 9 األجل ةطويل تتمويال

 1,270,981 1,114,895  1,158,394  10 مطلوبات أخرى
  

    
9,262,932   مجموع المطلوبات   10,234,454 10,535,127 

  
    

      حقوق حاملي حسابات االستثمار       
 538,321 744,793  658,297  المؤسسات المالية 

 14,624,227 14,813,540  14,063,465  المؤسسات غير المالية واألفراد
  

    
 مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 
11  14,721,760  

 

  15,558,333 15,162,548 
      
      

      الملكيةحقوق 
 1,242,879 1,242,879  1,242,879  14 رأس المال

 (17,462) (15,655)  (14,923)   أسهم خزينة

 18,084 16,619  16,062  عالوة إصدار أسهم

 183,121 196,539  194,051  احتياطيات

 32,940 55,736  55,011  التغييرات المتراكمة في القيم العادلة

 (800,489) (940,728)  (1,052,908)  14 أجنبيةتحويل عمالت 

 350,296 402,874  469,621   ةمبقاأرباح 
  

    
 1,009,369 958,264  909,793   العائدة لمساهمي الشركة األمالملكية حقوق 

 400,000 400,000  400,000 15 1رأس المال الدائم فئة 

      
وحاملي  الشركة األمحقوق الملكية العائدة لمساهمي 

 الصكوك
 1,309,793 

 
1,358,264 1,409,369 

 760,610 642,324  717,274  حقوق غير مسيطرة
  

    
 2,169,979 2,000,588   2,027,067   الملكية مجموع حقوق 

 الستثمارمجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات ا      
  الملكية وحقوق 

 
26,011,759 

  
27,793,375 

 
27,867,654 

 
 

 عبدهللا صالح كامل   

 رئيس مجلس اإلدارة

 حسام بن الحاج عمر 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة باإلنابة



 )مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ(مجموعة البركة ش.م.ب. 

 .المرحلية الموحدةالماليـة القـوائـم جزءاً من هذه  22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 الموحدة للدخلالمرحلية القائمة 
 )مراجعة( 2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر و ستة أشهر المنتهية في 

 
 للستة أشهى المنتهية في للثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30  

  2022 2021 2022 2021 

 إيضاحات 
 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

   
 – معدلة)

  (22إيضاح 
 – معدلة)

 (22إيضاح 
      الدخل

 635,939 663,526 317,117 333,023   ات مشتركةاستثمارصافي الدخل من عقود تمويل و
      

عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة 
  كمضارب

(271,662) (261,727) (545,690) (526,125) 

 172,895 185,112 85,256 88,478  حصة المجموعة كمضارب 

 (353,230) (360,578) (176,471) (183,184)  عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 
  ───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─       

 حصة المجموعة من دخل حقوق حاملي حسابات االستثمار 

  )كمضارب وكرب المال(
149,839 140,646 302,948 282,709 

حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات االستثمار 
  غير المدرجة في الميزانية

7,554 5,898 9,661 6,043 

 83,412 229,202 32,331 138,917  صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات ذاتية

 80,772 79,953 39,727 39,253  دخل رسوم وعموالت أخرى 

 26,295 62,338 32,953 26,774 15 دخل تشغيلي آخر
  ───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

─   362,337 251,555 684,102 479,231 
 (13,805) (14,998) (6,084) (8,451)  ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

  ───────

─ 

───────

─ 

───────

─ 

───────

 465,426 669,104 245,471 353,886  مجموع الدخل التشغيلي ─
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

      المصروفات التشغيلية

 146,976 133,757 76,524 64,655  مصروفات الموظفين

 36,362 28,854 17,074 14,126  استهالك وإطفاء

 86,279 96,702 43,439 47,827  مصروفات تشغيلية أخرى 
  ─────── ─────── ─────── ─────── 

59,3132 137,037 126,608  مجموع المصروفات التشغيلية  269,617 
  ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 قبل الخسائر االئتمانية فترةلل التشغيلي صافي الدخل
   والضرائب المتوقعة/االضمحالل

227,278 108,434 409,791 195,809 

 16 صافي مخصص الخسائر االئتمانية / االضمحالل 
 

(121,761)  (57,257) (206,078)  (82,666) 

  ─────── ─────── ─────── ─────── 
 113,143 203,713 51,177 105,517  صافي الدخل قبل الضرائب

(31,075)  الضرائب  (18,461) (66,235)  
 

(41,494) 
   ─────── ─────── ─────── ─────── 

 32,716 74,442  صافي الدخل للسنة
 

137,478 
 

71,649 
   ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

      

      العائد إلى:

 45,563 84,638 19,978 45,106  الشركة األمحاملي أسهم حقوق 
 26,086 52,840 12,738 29,336  حقوق غير مسيطرة

  ─────── ─────── ─────── ─────── 
  74,442 

 

32,716 
 

137,478 71,649 
   ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

سنتات  – النصيب األساسي و المخفض للسهم في األرباح
 أمريكية

 
13 

 

 
2.42 

 
0.35 

 
5.68 

 
2.46 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
       

 

 عبدهللا صالح كامل   

 رئيس مجلس اإلدارة

 حسام بن الحاج عمر 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة باإلنابة



 )مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ( مجموعة البركة ش.م.ب. 

 . القـوائـم الماليـة المرحلية الموحدةجزءاً من هذه  22إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحدة للتدفقات النقدية  المرحلية  القائمة 
 )مراجعة(  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30للستة أشهر المنتهية في   

  2022 2021 

  

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ( 22ايضاح  - معدلة)    

 األنشطة التشغيلية 

 

   
 113,143 203,713  صافي الدخل قبل الضرائب 

    تعديالت:  

 36,362 28,854  استهالك وإطفاء 
 14,600 81,936  استهالك ضمن إجارة منتهية بالتمليك   
  ين المدرجة بالقيمة العادلةالد  وأدوات غير محقق من أدوات أسهم حقوق الملكية  مكسب 

 ( 99,141)  من خالل قائمة الدخل 

 

(1,188) 

 (7,954) ( 5,852)  مكسب من بيع عقارات ومعدات 
 

(7,954) 
 

 (323) ( 3,227)  عقارية مكسب من بيع استثمارات 
 حقوق  من بيع أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  مكسب  

 ( 98)    الملكية  

 
(2,563) 

قائمة   من خاللوأدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة  مكسب من بيع أدوات حقوق ملكية
 ( 5)   الدخل 

 

85 
 

  االضمحالل صافي مخصص الخسائر االئتمانية / 

 
  206,078  

 
72,227 

( 10.298) ( 4,690)   دخل من شركات زميلة    
   ──────── ──────── 

 224,530 407,568  الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

    
    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 ( 67,431) 397,109  مركزية حتياطيات لدى بنوك ا

 75,751 303,750  ذمم مدينة 

 ( 931,097) 1,431,837  التمويل بالمضاربة والمشاركة  

 (155,668) ( 156,919)  إجارة منتهية بالتمليك 

 42,265 ( 20,341)  موجودات أخرى 

 ( 131,097) ( 612,486)  حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى

(  113,957) ( 445,373)  مبالغ مستحقة لبنوك    

 ( 138,925) 73,075  مطلوبات أخرى 

 701,196 ( 836,955)  حقوق حاملي حسابات االستثمار  

 ( 88,590) ( 69,211)  ضرائب مدفوعة 

  ──────── ──────── 
( 582,997) 472,053  األنشطة التشغيلية  (المستخدم فيمن / )صافي النقد   

  ──────── ──────── 
    ية الستثماراألنشطة ا 

 720,957 ( 373,180)  استثمارات  صافي شراء

 ( 55,771) 25,255  صافي شراء عقارات ومعدات 

 1,986 2,242  شركات زميلة أرباح أسهم مستلمة من 

 3,352 ( 2,628)  زميلة  ةشركفي  استثمار استبعاد صافي 

  ──────── ──────── 
 670,524 ( 348,311)  األنشطة االستثماريةمن  الناتج صافي النقد 

  ──────── ──────── 
    األنشطة التمويلية 

 (122) 175  صافي التغيرات في أسهم الخزينة  

 (15,750) ( 15,750)  1ربح موزع على رأس المال الدائم فئة  

 3,603 ( 2,622)  شركات تابعة الصادر من قبل  1ربح موزع على رأس المال الدائم فئة  

 99,134 42,843  تمويالت طويلة األجل 

 ( 24,363) 97,447  صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة  
  ──────── ──────── 

 62,502 122,093  األنشطة التمويلية من صافي النقد 
  ──────── ──────── 

 ( 130,130) ( 187,199)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

  ──────── ──────── 
 19,873 58,637  في النقد وما في حكمه  صافي التغير

 2,537,206 2,706,115  (معدلةيناير )  1النقد وما في حكمه في 
   ──────── ──────── 

 2,557,079 2,764,752  (20 إيضاح) يونيو 30النقد وما في حكمه في 

  ════════ ════════ 

    



   )مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ(مجموعة البركة ش.م.ب. 

 . القـوائـم المرحلية الموحدة الماليـةجزءاً من هذه  22إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الملكية الموحدة للتغيرات في حقوق المرحلية القائمة 
 )مراجعة(  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 

     العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوكالحقوق  

       احتياطيات    
 

 

 
 رأس  
 المال  

 أسهم   
 خزينة

 عالوة  
 صدار  ا 

 أسهم  
 احتياطي  
 قانوني

 احتياطيات 
 أخرى 

التغيرات المتراكمة  
  في القيمة العادلة

 ستثماراتالل

التغيرات المتراكمة  
 في   في القيمة العادلة

 والمعدات لعقارات ا

تحويل  إحتياطي 
 عمالت 
 أجنبية 

 أرباح  
 المجموع  مبقاة  

 س  أر
 المال الدائم  

 1فئة 

غير  حقوق 
 مسيطرة   

 مجموع 
   المليكة   حقوق

 
 ألف   
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 أمريكي دوالر 

 ألف  
 دوالر أمريكي  

 ألف   
 دوالر أمريكي   

 ألف  
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

              
 2,058,127 670,757 400,000 987,370 430,312 ( 940,728) 46,929 10,475 2,488 194,051 16,619 ( 15,655) 1,242,879 2022يناير  1الرصيد في 

 (57,539) ( 28,433) - (29,106) (27,438) - (1,668) - - - - - - (22إيضاح ) أثر التعديل 

 2,000,588 642,324 400,000 958,264 402,874 (940,728) 45,261 10,475 2,488 194,051 16,619 (15,655) 1,242,879 2022يناير  1 دل الرصيد  المع

(557) 732 - صافي الحركة في أسهم الخزينة   - - - - - - 175 - - 175 

( 2,488) - - - - صافي التغير في االحتياطيات األخرى  - - - - (2,488 )  - (2,873 )  (5,361 )  

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في  
 العادلة   ةالقيم

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

 
(725 ) 

 

- 

 

- 

 

- 

 
(725) 

 

- 

 
(314 )  

 
(1,039 )  

( 112,180) - - - - - - - تحويل عمالت أجنبية   - (112,180 )  - (75,019 )  (187,199 ) 

 137,478 52,840 - 84,638 84,638 - - - - - - - - لسنة الدخل لصافي 

 ( 31,913) ( 31,913) - - - - - - - - - - -  أرباح أسهم الشركات التابعة

 ( 347) - - ( 347) ( 347) - - - - - - - - تخصيص الزكاة

 توزيع األرباح على رأس المال الدائم من 
 المستوى األول 

- - - - - - - - (15,750) (15,750) - - (15,750) 

  1التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 
 للشركات التابعة

- - - - - - - - (2,622 )  (2,622 )  - (5,628 )  (8,250 )  

 828 - - 828 828         الملكيةتأثير التغيير في 

 137,857 137,857 - - - - - - - - - - - مسيطرة الصافي الحركة في الحقوق غير 

   2,027,067   717,274   400,000   909,793   469,621 ( 1,052,908)   45,261   9,750 -   194,051   16,062 ( 14,923)   1,242,879 2022  يونيو 30 في الرصيد 
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 الملكية الموحدة للتغيرات في حقوق المرحلية القائمة 
 )مراجعة(  2022يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 

   الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوك 

       احتياطيات    
 

 

 
 رأس 

 المال  

 أسهم   
 خزينة  

 عالوة  
 صدار  ا 
 أسهم   

 احتياطي   
 قانوني 

 احتياطيات   
 أخرى  

التغيرات المتراكمة في  
  القيمة العادلة

 ستثماراتالل

التغيرات المتراكمة في  
 في   القيمة العادلة

 لعقارات والمعدات ا

تحويل  إحتياطي 
 عمالت 

 أجنبية   

 أرباح  
 المجموع  مبقاة  

 س  أ ر 
 المال الدائم   
 غير مسيطرة   حقوق  1فئة  

 مجموع 
   المليكة   حقوق

   
 ألف   
 دوالر أمريكي   

 ألف   
 دوالر أمريكي  

 ألف   
 دوالر أمريكي  

 ألف   
 دوالر أمريكي   

 ألف   
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف   
 دوالر أمريكي  

 ألف   
 دوالر أمريكي   

 ألف  
 دوالر أمريكي  

 ألف   
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

              
 2,222,394 798,825 400,000 1,023,569 364,496 ( 800,489) 24,154 8,786 345 182,776 18,084 ( 17,462) 1,242,879 2021يناير  1الرصيد في 

 (22إيضاح ) أثر التعديل 
-      - -  (14,200)  (14,200 )  - 

(38,215 )  
 

(52,415 )  

( 17,462) 1,242,879 2021يناير  1 المعدل الرصيد    18,084 182,776 345 8,786 24,154 (800,489 )  350,296 1,009,396 400,000 760,610 2,169,979 

( 239) 822 - صافي الحركة في أسهم الخزينة  - - - - - (705 )  (122 )  - - (122 )  

 1,526 801 - 725 - - - - 725 - - - - صافي التغير في االحتياطيات األخرى

 
 ةصافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم

 العادلة  
- - - - - (3,095 ) - - - (3,095 )  - 847 3,942 

( 74,572) - - - - - - - تحويل عمالت أجنبية   - (74,572 )  - (55,558 )  (130,130 ) 

 71,649 26,086 - 45,563 45,563 - - - - - - - - لسنة الدخل لصافي 

 ( 17,969) ( 17,969) - - - - - - - - - - -  أرباح أسهم الشركات التابعة

 ( 1,015) - - ( 1,015) ( 1,015) - - - - - - - - تخصيص الزكاة

 توزيع األرباح على رأس المال الدائم من 

 المستوى األول 
- - - - - - - - (15,750)  (15,750)  - - (15,750) 

  1التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 
 للشركات التابعة

- - - - - - - - 3,603 3,603 - (6,353) (2,750) 

( 42) - - - - - - - - - - - مسيطرة الصافي الحركة في الحقوق غير   (42 )  

 )معدلة(  2021  يونيو 30 في الرصيد 
 

 
1,242,879 

 

 
(16,640 )  

 

 
17,845 

 

 
182,776 

 

 

1,070 

 

 
11,881 

 

 
24,154 

 

 
(875,061 )  

 

 
381,992 

 

 
970,896 

 

 
400,000 

 

 
708,422 

 

 
2,079,318 
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 غير المدرجة في الميزانية  ستثمارالموحدة للتغيرات في حقوق حاملي حسابات اال المرحلية القائمة
 )مراجعة(  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 نقد  

 ذمم
 بيوع مدينة 

التمويل 
 بالمضاربة

 ات استثمار
 عقارية

إجارة منتهية 
 المجموع  ات  استثمار بالتمليك 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 أمريكي دوالر 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

        

 1,127,703 245,189 219,412 53,319 85,846 456,222 67,715 2022يناير  1الرصيد في 

 589,419 253,460 22,181 227 217,450 84,341 11,760 الودائع

( 161) السحوبات  (85,101 )  (120,174 )  (1,304) (2,212) (35,378) (244,330) 

 42,795 13,292 7,574 259 1,892 19,778 - دخل بعد حسم المصروفات ال

-  حصة المضارب  (6,583 )  (2,929 )  - (145) (4) (9,661) 

( 15,506)  -  تحويالت صرف عمالت أجنبية  - - - (205 )  (15,711) 

 ──────   ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,490,215 476,354 246,810 52,501 182,085 453,151 79,314 2022 يونيو 30الرصيد في 

 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

        
 1,581,910 227,508 160,352 48,099 503,823 569,572 72,556 2021يناير  1الرصيد في 

 683,714 7,634 39,284 463 109,666 457,467 69,200 الودائع

 (866,819) (17,910) 2,564 (928) (375,185) (384,263) (91,097) السحوبات

 30,494 4,303 6,853 215 931 18,192  - دخل بعد حسم المصروفات ال

 (6,043) (3) (89) - - (5,951) - حصة المضارب

 (19,453) (8,959) - - - (10,494) - تحويالت صرف عمالت أجنبية

 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,403,803 212,573 208,964 47,849 239,235 644,523 50,659 2021 يونيو 30الرصيد في 

 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المالية الموحدةالمرحلية  إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 

   أنشطة 1
 

البركةتأسست   المصرفية ش.م.ب.)سابقأ    ش.م.ب.  مجموعة  البركة  ( كشركـة مساهمة في مملكة "الشركة" )  (مجموعة 
. يزاول البنك أنشطة مصرفية في الشرق األوسط 48915، بموجب سجل تجاري رقـم  2002يونيو    27البحرين بتاريخ  

خالل  مملكة البحريـن.  ، المنامة،  1882وأوروبا وشمال وجنوب أفريقيا. عنوان البنك المسجل هو خليج البحرين، ص.ب  
 من ناسداك دبي.  البنك هذه الفترة ، تم شطب

 
"( ولكن في  CBBتعمل بموجب ترخيص مصرف إسالمي بالجملة صادر عن مصرف البحرين المركزي )"   الشركةكانت  
من الخدمات المصرفية    الشركةفي اجتماع غير عادي تغيير ترخيص    الشركة ، قرر المساهمون في    2020نوفمبر    30

مارس    22التي وافق عليها مصرف البحرين المركزي برسالة مؤرخة    " 1الفئة    -للشركات إلى "شركة أعمال استثمارية  
موعة البركة  من مجموعة البركة المصرفية ش. إلى مج  الشركة. عالوة على ذلك ، قرر المساهمون أيًضا تغيير اسم  2022

وزارة   لدى  سابقًا(  )البنك  للشركة  التجاري  السجل  وتحديث  والترخيص  االسم  في  التغيير  على  الموافقة  تمت  ش.م.ب. 
 الصناعة والتجارة ليعكس هذه التغييرات. 

 
والتمويل    التابعة لها )"المجموعة"( من األعمال المصرفية الدولية والتجارية  شركةللو  تتكون األنشطة الرئيسية لمجموعة  

الدليل  والخزينة واألنشطة االستثمارية. تخضع الشركة لإلشراف والتنظيم من قبل مصرف البحرين المركزي وفقًا لقواعد  
 أسواق رأس المال.  - 6الفئة أعمال االستثمار و - 4األرشادي الفئة  

 
 شركات التابعة الرئيسية التالية: تتضمن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة البيانات المالية للبنك وال

 
 بلد  سنة  ملكية ل ملكية ل 
   2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 (22إيضاح  – معدلة)
 التأسيس التأسيس

 مملوكة مباشرة من قبل البنك 
 الجزائر 1991 %55.67 %55.67 جزائر البنك البركة 

 البحرين 1984 %92.03 %92.03 *بنك البركة األسالمي البحرين

 تونس 1983 %78.40 %78.40 بنك البركة تونس 

 مصر   1980 %73.47 %73.47 بنك البركة مصر 

 لبنان  1991 %98.98 %98.98 بنك البركة لبنان

 األردن 1978 %65.82 %65.82 األسالمي األردني بنك 

 تركية 1985 %38.02 %45.09 ** المشاركة التركي بنك البركة

جنوب   1989 %64.51 %64.51 المحدود بنك البركة 
 افريقيا

 السودان  1984 %75.73 %75.73 بنك البركة سودان 

 المغرب  2017 %49.00 %43.56 ***  التمويل و االنماء بنك 

 

ألف سهم بقيمة اسمية قدرها    150بواقع    بنك البركة األسالمي* وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال  
دوالر أمريكي وتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي. وافق مصرف البحرين المركزي على الطلب من خالل خطاب   100

من    2022يوليو    6مؤرخ   والمدفوع  المصدر  المال  رأس  زيادة  تمت  إلى    136,457,800حيث  أمريكيًا  دوالًرا 
 دوالًرا أمريكيًا للمجموعة.   15,000,000يكيًا مع تخصيص مبلغ كامل قدره دوالًرا أمر 151,457,800

 
 بنك البركة المشاركة التركي، ارتفعت ملكية بنك البركة التركي للمشاركة    2022يونيو    30** خالل الربع المنتهي في  

إلى  38.02من   التركي٪. قامت  ٪45.09  المشاركة  البركة    1،350رأس مالها من    بإصدار حقوق أولوية لزيادة  بنك 
. وشاركت المجموعة في إصدار حقوق األولوية هذا. تم 2022مليون ليرة تركية في مايو    2،500مليون ليرة تركية إلى  

التنازل عن غالبية حقوق االكتتاب في حقوق االكتتاب لشركة دلة البركة القابضة ش.م.ب. من خالل التنازل عن االكتتاب  
ل  في هذا اإلصدار من حقوق القابضة ش.م.ب. من  لشركةاألولوية  البركة  دلة  تم تخفيض ملكية شركة  إلى  15.38،   ٪

٪. قامت شركة دلة البركة من خالل اتفاقية بتخصيص جميع حقوق التصويت للمجموعة. على أساس هذه االتفاقية  8.3
  بنك البركة المشاركة التركي على    في السيطرة  الشركة، تستمربنك البركة المشاركة التركي٪ من األسهم في  45.09وملكية  

بعد إصدار حقوق األولوية. 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 

 )تتمة(  أنشطة 1
 

بإصدار حقوق أولوية    بنك التمويل و االنماء٪. قامت  43.56٪ إلى  49من    بنك التمويل و االنماء*** انخفضت ملكية  
في إصدار الحقوق هذا،  الشركة . لم تكتتب 2022مليون درهم في يونيو  430مليون درهم إلى   400لزيادة رأسمالها من 

بسبب سيطرة المجموعة   بي تي اي٪. تواصل المجموعة توحيد  43.56إلى    الشركةمما أدى في النهاية إلى خفض ملكية  
 سياساتها المالية والتشغيلية. من خالل القدرة على التحكم في  

 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2
 

 أسس اإلعداد 
وأدات  ات العقارية وأدوات أسهم حقوق الملكية وستثمارأعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء اال

حقوق  خالل  بالقيمة العادلة من  قائمة الدخل وأدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة في  بالقيمة العادلة من خالل  ن المدرجة  الدي  
العادلة  الملكية المجموعة )المصنفة كعقارات ومعدات( بالقيمة  القوائم المالية  .  وتم قياس األرض التي تشغلها  تم عرض 

عملة إعداد التقارير المالية للمجموعة وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب لكونه العملة الوظيفية والموحدة بالدوالر األمريكي 
 ر أمريكي إال إذا ذكر خالف ذلك. ألف دوال

 
 بيان بااللتزام

ائح المعمول بها الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.  تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للقواعد واللو
تتطلب هذه القواعد واللوائح اعتماد جميع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  

سبة لألمور التي ال تغطيها  (. وفقًا إلطار عمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ، بالنايوفياإلسالمية )
التقارير المالية الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس   المعايير المحاسبية الدولية ، تستخدم المجموعة متطلبات معايير 

"معايير باسم  اإلطار  هذا  إلى  يشار  الدولية.  المحاسبة  والمراجعة    معايير  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة 
 المالية اإلسالمية".للمؤسسات 

 
  34تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة وفقًا لإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

المالية    - المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  المالية الصادر عن هيئة  المحاسبة  المرحلية" باستخدام معيار  المالية  "التقارير 
 مية.اإلسال

 

  31كانت السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية السنوية المدققة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  
متوافقة مع معيار المحاسبة المالية كما تم تعديله من قبل مصرف البحرين المركزي. نظًرا ألن    2021و    2020ديسمبر  

ولم تعد تنطبق على كل من الفترات الحالية والمقارنة    2020كانت خاصة بالسنة المالية  تعديالت مصرف البحرين المركزي  
وفقًا لمعايير   2022يونيو    30المعروضة ، فقد تم إعداد المعلومات المالية المرحلية للمجموعة لألشهر الستة المنتهية في  

 مالية اإلسالمية.المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ال

 

المالية   البيانات  في  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  جميع  على  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  تحتوي  ال 
. باإلضافة إلى  2021ديسمبر  31السنوية الموحدة ، ويجب قراءتها باالقتران مع البيانات المالية السنوية الموحدة كما في 

ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في   2022يونيو    30ة أشهر المنتهية في  نتائج فترة الست
 . 2022ديسمبر  31

 

تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد  
باستثناء التغييرات الناتجة عن   2021ديسمبر    31مدققة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  البيانات المالية السنوية ال

  تطبيق معايير جديدة ومعدلة. على النحو المبين أدناه.

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

والتعديالت التالية على المعايير في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة  خالل الفترة ، طبقت المجموعة المعايير  
الملكية  حقوق  أو  الربح  في صافي  تغييرات  عنه  ينتج  لم  المعايير  على  التالية  والتعديالت  المعايير  تطبيق  إن  الموحدة. 

 ي نهاية السنة. للمجموعة المعلن عنها سابقًا ، ومع ذلك ، قد يؤدي إلى إفصاحات إضافية ف 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 )تتمة(  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 

 المتعلق بالوعد والخيار والتحوط -  38معيار المحاسبة المالي رقم 
  2020في عام    38معيار المحاسبة المالية رقم    )أيوفي(أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  

.ويهدف هذا المعيار إل ى إيضا ح مبادئ المحاسبة واإلبالغ لالعتراف والقياس واإلفصاح فيما يتعلق بالترتيبات المتوافقة 
قامت المجموعة بتطبيق هذا   و "الخيار" و "التحوط" للمؤسسات المالية اإلسالمية.مع الشريعة اإلسالمية لكل من "الوعد" 

 المعيار ولم ينتج عن التطبيق أي تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة. 

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد
المستخدمة في   تم المتوافقة مع تلك  المحاسبية  السياسات  الموحدة باستخدام  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  إعداد هذه 

، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة   2021ديسمبر    31إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  
 . 2022 يناير. 1السارية اعتباًرا من 

 
 العرض العام واإلفصاحات في البيانات المالية - (2021)المعدل  1معيار المحاسبة المالي رقم 

المالية رقم   المحاسبة  )أيوفي( معيار  المالية اإلسالمية  للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  المنقح في عام    1أصدرت هيئة 
  1العرض العام واإلفصاح السابق لمعيار المحاسبة المالية رقم  المعدل محل    1. يحل معيار المحاسبة المالية رقم  2021

الميزانية  المالية اإلسالمية ويقدم مفاهيم شبه حقوق الملكية واألصول خارج  للمصارف والمؤسسات  المالية  البيانات  في 
المالية. يسري هذا المعيار العمومية الخاضعة لإلدارة و الدخل الشامل اآلخر لتعزيز المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات  

مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير المعايير   2023يناير    1للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  
 المذكورة أعاله. 

 
 المالية للزكاة  التقارير -  1معيار المحاسبة المالي رقم 

.  2021في عام    39المالية اإلسالمية )أيوفي( معيار المحاسبة المالية رقم  أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  
بشأن "الزكاة" ويهدف إلى تحديد المعالجة المحاسبية للزكاة   9هذا المعيار يحسن ويحل محل معيار المحاسبة المالية رقم  

طبق متطلبات المحاسبة والتقارير  في دفاتر المؤسسات ، بما في ذلك العرض واإلفصاح من قبل مؤسسة مالية إسالمية. تن
أصحاب   بعض  نيابة عن  الزكاة  بدفع  الملزمة  المؤسسات  على  المعيار  لهذا  واإلفصاح  والعرض  االعتراف  مثل  المالية 
المصلحة أو جميعهم. يجب على المؤسسات غير الملزمة بدفع الزكاة تطبيق متطلبات اإلفصاح الخاصة بهذا المعيار لبعض 

مع    2023يناير    1جميعهم ، حسب االقتضاء. يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد    أصحاب المصلحة أو
 السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير المعايير المذكورة أعاله. 

 

 اعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إلصدارها وفقاً لقرار مجلس اإلدارة  تمت الموافقة على إصدار هذه  

 . 2022أغسطس   11بتاريخ 
 

 نقد وأرصدة لدى بنوك  3
 مدققة  مراجعة  

 ديسمبر  31 يونيو  30 

 2022 2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  
   

  4,441,912   3,955,222  أرصدة لدى بنوك مركزية 

  570,938   731,828  أرصدة لدى بنوك أخرى

  672,190   659,518  نقد ونقد قيد التحصيل 

 (3,687)  (3,745)  المتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية  

 ────── ────── 

 5,342,823 5,681,353 

 ═══════ ═══════ 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 

 ذمم مدينة  4
 مدققة  مراجعة  

 ديسمبر  31 يونيو  30 

 2022 2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  

 ذمم بيوع )مرابحات( مدينة  

 

10,743,513 

 

  

11,237,522  

  140,804   127,990  ذمم إجارة مدينة  

  259,295   254,550  ذمم سلم مدينة  

  198,926   176,480  ذمم إستصناع مدينة  

 (860,900)  (827,381)  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 ────── ────── 
  10,475,152   10,975,647  

 ═══════ ═══════ 
 
 

يوضـح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد األقصـى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصـنيف االئتماني الداخلي  
 للمجموعة والتصنيف المرحلي.

 
 

 

 مدققة   مراجعة  
 2022يونيو  30  

  
  

 2021ديسمبر  31 
 المجموع   المجموع   3المرحلة   2رحلة مال  1المرحلة   

 ألف   ألف   ألف   ألف   ألف   

  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   
 ( معدلة)          
         

  
  3,124,682    3,056,763    -    166,450    2,890,313   (4-1جيد )

  7,917,584    7,664,081    -    1,688,785    5,975,296   (7-5مرضي )

  794,281    581,689    581,689    -    -   ( 10-8) التعثر في السداد

           مخصص محسوم منها: 

 (860,900)   (827,381)   (430,069)   (345,267)   (52,045)   المتوقعة الخسائر االئتمانية

  8,813,564  1,509,968  151,620  10,475,152  10,975,647 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 )تتمة(  ذمم مدينة 4
 

 يوضح الجدول أدناه الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة حسب المرحلة: 
  

 مدققة   مراجعة  

 للسنة المنتهية  المنتهية للستة أشهر  

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 

 ( معدلة)   
     :3المرحلة   :2المرحلة   :1المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية  
على   المتوقعة
  شهرا   12مدى 

الخسائر االئتمانية  
على مدى   المتوقعة
 العمر غير

  مضمحلة ائتمانيا  ال

الخسائر االئتمانية  
مدى  على  المتوقعة
مضمحلة  ال العمر 
 المجموع   ائتمانيا  

  

 

 

 المجموع 
  ألف   ألف   ألف   ألف   ألف  

 مريكي دوالر أ 
 

 دوالر أمريكي 
 

 دوالر أمريكي 
 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

           
  720,027    860,900    509,924    293,781    57,195  يناير   1الرصيد في 

  323,369     235,333    134,284    94,316    6,733  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

استردادات / مخصصات انتفت الحاجة 
 إليها 

-  -   (38,587)   (38,587)   (78,333) 

 احتياطي مخاطر)إلى( مخصص من 

 االستثمار 

 (8,436)   (18,772)   26,020    (1,188)   (2,590) 

 (41,306)   (210,829)   (210,829)   -  - مبالغ مشطوبة 

  (60,267)   (18,248)    9,257   (24,058)   (3,447)  / أخرى ل عمالت أجنبيةي تحو
           52,045    345,267    430,069    827,381    860,900  

 

 

 التمويل بالمضاربة والمشاركة  5
 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  31 يونيو  30 
 2022 2021 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  

   
  2,569,329   1,195,149  التمويل بالمضاربة 

  958,107   897,512  التمويل بالمشاركة  

 (34,329)  (34,142)  المتوقعة  مخصص الخسائر االئتمانية

 ───────

─ 

───────

─   2,058,519   3,493,107  

 
 

═══════

═ 

═══════

═      
يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الداخلي 

 . حسب المرحلةللمجموعة والتصنيف 
 

 مدققة   مراجعة  
 2022يونيو  30  

  
  

 2021ديسمبر  31 
 المجموع   المجموع   3المرحلة   2رحلة مال  1المرحلة   

 ألف   ألف   ألف   ألف   ألف   

  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   
 ( معدلة)          
         

  
  1,221,455    1,034,706    -    37,379    997,327   ( 4-1جيد )

  2,248,117    987,660    -    115,885    871,775   ( 7-5مرضي )

  57,864    70,295    70,295    -    -   ( 10-8) التعثر في السداد 

           مخصص محسوم منها: 
 (34,329)    (34,142)   (24,681)   (3,021)   (6,440)   االئتمانية المتوقعة  الخسائر

  1,862,662  150,243  45,614  2,058,519   3,493,107 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 

 )تتمة( التمويل بالمضاربة والمشاركة 5

 

 يوضح الجدول أدناه الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة حسب المرحلة: 
 

 مدققة   مراجعة  

 للسنة المنتهية  أشهر المنتهية  ثالثةل 

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 

 ( معدلة)   
     :3المرحلة   :2المرحلة   :1المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية  
على   المتوقعة
  شهرا   12مدى 

الخسائر االئتمانية  
على مدى   المتوقعة
 العمر غير

  مضمحلة ائتمانيا  ال

االئتمانية  الخسائر 
مدى  على  المتوقعة
مضمحلة  ال العمر 
 المجموع   ائتمانيا  

  

 

 

 المجموع 
  ألف   ألف   ألف   ألف   ألف  

 مريكي دوالر أ 
 

 دوالر أمريكي 
 

 دوالر أمريكي 
 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

           
  36,406    34,329    23,982    3,887    6,460  يناير   1الرصيد في 

  838    3,157    2,355   (273)    1,075  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

استردادات / مخصصات انتفت الحاجة 
 إليها 

 

- 
  

- 
   

(406) 
   

(406) 
   

(553) 

 احتياطي مخاطر)إلى( مخصص من 

 االستثمار 

  

(5) 
 

 

  

15  
   

16  
   

26  
   

(1,001) 

 (11,579)   -  -  -  - مبالغ مشطوبة 

   10,218   (2,964)   (1,266)   (608)   (1,090)  / أخرى ل عمالت أجنبيةي تحو
           6,440    3,021    24,681    34,142    34,329  

 

 إجارة منتهية بالتمليك  6
 

يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة  
 والتصنيف المرحلي. 

 
 

 مدققة   مراجعة  
 2022يونيو  30  

  
  

 2021ديسمبر  31 
 المجموع   المجموع   3المرحلة   2رحلة مال  1المرحلة   

 ألف   ألف   ألف   ألف   ألف   

  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   
 ( معدلة)          
         

  
  575,864    1,691,173    -    5,593    1,685,580   ( 4-1جيد )

  1,455,911    414,877    -    218,805    196,072   ( 7-5مرضي )

  13    10    10    -    -   ( 10-8) التعثر في السداد 

           مخصص محسوم منها: 
 (12,988)   (11,308)   (2)   (9,091)   (2,215)   االئتمانية المتوقعة  الخسائر

   1,879,437    215,307    8    2,094,752    2,018,800  
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 
 

 )تتمة(  إجارة منتهية بالتمليك 6
 

  يوضح الجدول أدناه الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة حسب المرحلة:

 

 مدققة   مراجعة  

 للسنة المنتهية  لثالثة أشهر المنتهية  

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 

 ( معدلة)   
     :3المرحلة   :2المرحلة   :1المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية  
على   المتوقعة
  شهرا   12مدى 

الخسائر االئتمانية  
على مدى   المتوقعة
 العمر غير

  مضمحلة ائتمانيا  ال

االئتمانية  الخسائر 
مدى  على  المتوقعة
مضمحلة  ال العمر 
 المجموع   ائتمانيا  

  

 

 

 المجموع 
  ألف   ألف   ألف   ألف   ألف  

 مريكي دوالر أ 
 

 دوالر أمريكي 
 

 دوالر أمريكي 
 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

           
  23,850    12,988    4    10,633    2,351  يناير   1الرصيد في 

 (9,763)   (970)   (1)   (1,006)    37  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

 احتياطي مخاطر)إلى( مخصص من 

 االستثمار 

  

(8) 
 

 

  

-  
   

-  
   

(8) 
   

53  

 (1,152)   (702)   (1)   (536)   (165)  / أخرى ل عمالت أجنبيةي تحو
 

          2,215  9,091  2  11,308  12,988 

 

 
    استثمارات 7

 

 
 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  31 يونيو  30 
 2022 2021 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  

   
  52,688   69,404  (7.1) بيان الدخل أدوات حقوق الملكية والديون بالقيمة العادلة من خالل 

  479,223   715,137  (7.2)  أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

  3,710,737   3,938,154  (7.3)   أدوات الدين بالتكلفة المطفأة

 ───────

─ 

───────

─  4,722,695 4,242,648 

   

  186,767   178,540  (7.4)   االستثمار في العقارات

  66,054   68,865  استثمار في شركات زميلة 

 ──────── ──────── 

 4,970,100 4,495,469 

 
 

═══════

═ 

═══════

═      
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 )تتمة(   اتاستثمار 7

 
 أدوات حقوق الملكية والديون بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل      7.1
 

 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  31 يونيو  30 
 2022 2021 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  

   االستثمارات المدرجة    

  33,653   15,789  أدوات الدين 

  12,165   47,961  األوراق المالية

     

   استثمارات غير مدرجة 

 6,870 5,654 األوراق المالية

 ───────

─ 

───────

─  69,404   52,688   

 
 

═══════

═ 

═══════

═      
 

 أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بيان حقوق الملكية     7.2
 

 مدققة  مراجعة  

 ديسمبر  31 يونيو  30 
 2022 2021 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  

   االستثمارات المدرجة    

  45,306   42,247  األوراق المالية

  14,528   16,854  الصناديق المدارة

  388,266   494,579  صكوك 

 ─────── ─────── 
 553,680 448,100 

 ─────── ─────── 
     

   استثمارات غير مدرجة 

  25,372   29,477  األوراق المالية

  9,578   8,446  الصناديق المدارة

  3,506   129,922  صكوك 

 ───────

─ 

───────

─  167,845 38,456 

 
 

───────

─ 

───────

 ( 7,333) ( 6,388) اضمحالل  ─
 ───────

─ 

───────

─  715,137 479,223 
 ═══════

═ 

═══════

═      
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 

 

 

 )تتمة(   استثمارات 7
 

 

 

 المطفأة بالتكلفةأدوات ّدين مدرجة   7.3
 

 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  31 يونيو  30 
 2022 2021 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  

   االستثمارات المدرجة    

 3,029,712 3,407,390 صكوك وأصناف مماثلة 

     

   استثمارات غير مدرجة 

 688,593 540,100 صكوك وأصناف مماثلة 

   

 ( 7,568) ( 9,336) اضمحالل 
 ───────

─ 

───────

─  3,938,154 3,710,737 
 ═══════

═ 

═══════

═      
 

أدوات حقوق الملكية المدرجة هي استثمارات يتم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار مدرجة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة  
مالحظتها بشكل  واألدوات من نوع حقوق الملكية غير المسعرة هي استثمارات يتم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام مدخالت يمكن 

 مباشر أو غير مباشر. 
 

دوالر أمريكي  مليون  4،852تبلغ القيمة العادلة الستثمارات المجموعة في الصكوك والبنود المماثلة المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
 مليون دوالر أمريكي(.  4،483: 2021ديسمبر  31)
 

اطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة  يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد األقصى للتعرض لمخ
 والتصنيف المرحلي. 

 

 

 

 مدققة   مراجعة  
 2022يونيو  30  

  
  

 2021ديسمبر  31 
 المجموع   المجموع   3المرحلة   2رحلة مال  1المرحلة   

 ألف   ألف   ألف   ألف   ألف   

  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   
 ( معدلة)          
         

  
  3,095,671    3,412,153      -    796    3,411,357   ( 4-1جيد )

  620,069    532,772      -    15,605    517,167   ( 7-5مرضي )

  2,565    2,565    2,565      -      -   ( 10-8) التعثر في السداد 

           مخصص محسوم منها: 
 (7,568)   (9,336)   (2,565)   (45)   (6,726)   االئتمانية المتوقعة  الخسائر

    3,921,798    16,356   -     3,938,154    3,710,737 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 

 )تتمة(   استثمارات 7
 

 المطفأة بالتكلفةأدوات ّدين مدرجة   7.3
 

 المرحلة: يوضح الجدول أدناه الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة حسب 
 

 مدققة   مراجعة  

 للسنة المنتهية  أشهر المنتهية  ثالثةلل 

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 

 ( معدلة)   
     :3المرحلة   :2المرحلة   :1المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية  
على   المتوقعة
  شهرا   12مدى 

الخسائر االئتمانية  
على مدى   المتوقعة
 العمر غير

  مضمحلة ائتمانيا  ال

الخسائر االئتمانية  
مدى  على  المتوقعة
مضمحلة  ال العمر 
 المجموع   ائتمانيا  

  

 

 

 المجموع 
  ألف   ألف   ألف   ألف   ألف  

 مريكي دوالر أ 
 

 دوالر أمريكي 
 

 دوالر أمريكي 
 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

           
  8,256    7,568    2,565    37    4,966  يناير   1الرصيد في 

  94    2,802      -    11    2,791  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

 احتياطي مخاطر)إلى( مخصص من 

 االستثمار 

  

(45) 
 

 

  

-    
   

-    
  (45)   (620) 

  (162)   (989)      -   (3)   (986)  / أخرى ل عمالت أجنبيةي تحو
          6,726  45  2,565  9,336  7,568 

 
 

 االستثمار في العقارات   7.4
 

 
 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  31 يونيو  30 
 2022 2021 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  

  102,545   97,702  أراضي    

  84,222   80,838  مباني 

 ───────

─ 

───────

─  
 
 
 

178,540 186,767 
 ═══════

═ 

═══════

   لالستثمار في العقارات في بداية ونهاية الفترة / السنة: القيم المدرجة فيما يلي تسوية بين  ═
 

 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  31 يونيو  30 
 2022 2021 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  

  176,136   186,767  الفترة / السنة رصيد بداية    

  33,113   1,047  اكتساب
 (6,843)   115  صافي الربح / )الخسارة( من تعديالت القيمة العادلة 

 (11,467)  (9,161)  ازالة 

 (4,172)  (228)  صافي  - ترجمة العمالت األجنبية 

  (8,227)  10,631  
 ───────

─ 

───────

─  
 
 
 

178,540 186,767 
 ═══════

═ 

═══════

═ 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 

 موجودات أخرى 8

 
 مدققة  مراجعة  

 ديسمبر  31 يونيو  30 

 2022 2021 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف
 ( معدلة)   دوالر أمريكي 

   
  194,046   178,557  القبضفواتير مستحقة 

  76,013   74,084  ()أ( 9)إيضاح رقم الشهرة وموجودات غير ملموسة 

  114,751   121,478  رهونات قيد البيع 

  26,215   45,564   أموال صندوق القرض الحسن
  90,720   66,828  ضرائب مؤجلة

 ً   97,675   78,724  مبالغ مدفوعة مقدما
  32,764   49,161  أخرى

 ─────── ─────── 
  614,396   632,184  

 (27,296)  (27,549)  المتوقعة الخسائر االئتمانية مخصص
 ─────── ─────── 
 586,847   604,888 
 ════════ ════════ 

 

 

 تمويالت طويلة األجل 9
 مدققة  مراجعة  

 ديسمبر  31 يونيو  30 

 2022 2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 

 ( معدلة) 

  15,889  26,169  التمويل بالمضاربة 

  270,944  303,507  تمويل ثانوي تم الحصول عليه من قبل شركة تابعة 
 ────── ────── 
 329,676 286,833  

 ══════ ══════ 
 مطلوبات أخرى 10

 مدققة  مراجعة  

 ديسمبر  31 يونيو  30 

 2022 2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ( معدلة)  
   

  400,401   438,033  مبالغ مستحقة الدفع

  60,488   55,257  التزام االجارة 

  226,820   225,979  هوامش نقدية 

  73,997   73,102  ةشيكات اداري

  84,269   63,377  ضرائب حالية  

  19,859   13,884  ضرائب مؤجلة  

  80,359   78,807  مصروفات مستحقة 

  25,636   25,338  صندوق الصدقات

  57,669   102,368  أخرى  

  85,397   82,249  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من التعرضات غير الممولة

 ────── ────── 
 1,158,394 1,114,895   
 ═══════ ═══════ 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 

 حقوق حاملي حسابات االستثمار  11
 مدققة  مراجعة  

 ديسمبر  31 يونيو  30 

 2022 2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ( معدلة)  

   
  15,490,994   14,647,629  حقوق حاملي حسابات االستثمار  

  3,152   4,510  احتياطي معادلة األرباح 

  62,005   67,821  احتياطي مخاطر االستثمار 

 - التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة المتعلقة بحقوق حاملي حسابات االستثمار
  2,183 1,800 صافي  بال

 ─────── ─────── 
 14,721,760 15,558,334 

 ═══════ ═══════ 
 
 ارتباطات و التزامات محتملة  12
    
 مدققة   مراجعة  

 ديسمبر  31  يونيو  30 

 2022  2021 

 ألف  
  دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 
  

 ( معدلة)

 877,971  715,725 اعتمادات مستندية 
 1,587,388  1,511,755 ناضمخطابات 
 130,561  101,834 قبول خطابات 

 1,067,056  761,509 ارتباطات غير محسوبة 
 516,793  311,510 عقود الوعد المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 3,402,333  4,179,769 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 
 
 
 النصيب األساسي و المخصص للسهم في األرباح  13

 
يتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة صافي الدخل للفترة المنسوبة لمساهمي الشركة األم على عدد األسهم القائمة 

 خالل الفترة على النحو التالي: 
 

 أشهر منتهية  ةللثالث  للستة أشهر منتهية  

 2021يونيو  30  2022يونيو  30  2021يونيو  30  2022يونيو  30 

 
 ألف 

  دوالر أمريكي 
 ألف 

  دوالر أمريكي 
 ألف 

  دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ( معدلة)    ( معدلة)   

 صافي الدخل العائد لمساهمي األسهم
ألف دوالر   - من الوالد للفترة 

 45,563  84,638  19,978  45,106 أمريكي 
ا: األرباح الموزعة على رأس   ناقص 

 (15,750)  (15,750)  (15,750)  (15,750) 1فئة المال الدائم من 
 29,813  68,888  4,228  29,356 صافي الدخل العائد للمساهمين 

        
العدد المرجح لألسهم القائمة دون  

 1,242,879  1,242,879  1,242,879  1,242,879 تأثير على أسهم الخزينة )باآلالف( 
 (32,542)  (29,999)  (32,333)  (30,185) تأثير أسهم الخزينة )باآلالف( 

        
العدد المرجح لألسهم القائمة  

 1,210,337  1,212,880  1,210,546  1,212,694 )باآلالف( 

        
 2.46  5.68  0.35  2.42 سنتات أمريكية  -ربحية السهم  

        
 
    المالكحقوق        14
 
 مدققة  مراجعة  

 ديسمبر  31 يونيو  30 

 2022 2021 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  رأس المال

   : المصرح به

العادية   بقيمة  2،500,000,000:  2021)  2،500,000,000األسهم  دوالر   1( 
 أمريكي للسهم

 
2,500,000 

 
2,500,000 

 ═══════ ═══════ 

   والمدفوع بالكامل:  الصادر

 1,242,879 1,242,879 دوالر أمريكي للسهم 1( سهم بقيمة 1,242,879,755:  2021) 1,242,879,755
 ═══════ ═══════ 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 

 )تتمة(   المالكحقوق        14
 

 تحويالت عمالت اجنبية

 
بالعاملة المالية للشركات التابعة  تحويل القوائميستخدم احتياطي العمالت األجنبية لتسجيل فروق الصرف الناشئة عن 

 األجنبية. 
 

الجدول العمالت األجنبية حسب  الزميلة والتابعة و    اتالشرك  التالي  يلخص  الشركات رصيد تحويل )مكاسب( / خسارة 
  .التابعة و الزميلة

 

 

 مدققة  مراجعة   

 ديسمبر  31 يونيو  30  

  2022 2021 

 ألف  العملة  زميلة / شركة تابعة
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)   

  74,184   79,909  الدينار الجزائري  بنك البركة الجزائر 

  37,615   44,688  باكستانية روبية    باكستان    المحدودة بنك البركة

  116,329   166,821  الجنيه المصري    بنك البركة مصر 

  475,106   510,101  الليرة التركية    * بنك البركة المشاركة التركي

  22,674   23,248  راند جنوب أفريقيا    بنك البركة المحدود 

  128,790   133,946  جنيه سوداني    بنك البركة سودان 

  33,046   37,945  دينار تونسي    بنك البركة تونس 

  53,267   55,716  الليرة السورية    ** سوريا  بنك البركة

 (283)   534  درهم مغربي   بنك التمويل و االنماء 

  ─────── ─────── 

  1,052,908 940,728 

  ═══════ ═══════ 

  التفاصيللمزيد من   21راجع إيضاح  * 
 لمزيد من التفاصيل  22راجع إيضاح  ، ** بنك البركة سوريا هو شركة زميلة

 
  الدخل التشغيلي اآلخر     15
 

 للستة أشهر المنتهية  

 يونيو  30 يونيو  30 

 2022 2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  

  18,380   55,562  مكاسب صرف العمالت األجنبية

  7,915   6,776  ربح من بيع الممتلكات والمعدات 
 ────── ────── 
   62,338   26,295 

 
 

═══════ ═══════ 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
  األضمحالل  المتوقعة والخسائر األئتمانية  صافي مخصص    16
 

 للستة أشهر المنتهية  

 يونيو  30 يونيو  30 

 2022 2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 

 ( معدلة)  

  45   81  النقد واألرصدة لدى البنوك

  81,032   196,746  الذمم المدينة 

  1,264   2,751  تمويل المضاربة والمشاركة

 (10,365)  (970)  إجارة منتهية بالتمليك 

  381   2,240  االستثمارات 

  6,084   838  أصول أخرى 

  4,225   4,392  مطلوبات أخرى 
 ────── ─────

─  206,078 82,666 
 
 

═══════ ══════

═  
 العالقةاألطراف ذات و ارصدة مع معامالت     17
 

مجلس إدارة المجموعة والشركات المملوكة أو الخاضعة  تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء 
للسيطرة أو الخاضعة للسيطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل كبير من قبلهم والشركات التابعة بحكم المساهمة المشتركة مع 

 المجموعة وأعضاء مجلس الرقابة الشرعية. 
 

   ات العالقة كما يلي:كانت اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذ
 
  

 

شركات  
تابعة  
 وزميلة 
 ألف 

دوالر  
 أمريكي 

 

 

 
 كبار 

 المساهمين 
 ألف 

دوالر  
 أمريكي 

 

 

المديرين  
 وموظفي 

اإلدارة  
 الرئيسيين 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 

 

األطراف  
 األخرى 

ذات  
 الصلة 
 ألف 

دوالر  
 أمريكي 

 

 للستة أشهر المنتهية

 30  
 يونيو 

 يونيو 30

 2022 2021 

 ألف  
دوالر  
 أمريكي 

 ألف 
دوالر  
 أمريكي

 ( معدلة)      

  216   683   -   65   -  618 صافي الدخل من عقود التمويل المشترك واالستثمارات 

  97   5,797   -  (79)   1,083  4,793  صافي الدخل من عقود التمويل الذاتي واالستثمارات 

  1,767  1,202   -   1,142  (79)   139  حاملي حسابات االستثمارالعائد على حقوق ملكية  

  144   175   25   -   -   150  ايرادات الرسوم والعموالت 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 

 )تتمة( معامالت األطراف ذات الصلة واألرصدة    17

 
  

 

شركات  
تابعة  
 وزميلة 
 ألف 

دوالر  
 أمريكي 

 

 

 
 كبار 

 المساهمين 
 ألف 

دوالر  
 أمريكي 

 

 

المديرين  
 وموظفي 

اإلدارة  
 الرئيسيين 

 ألف 
دوالر  
 أمريكي 

 

 

األطراف  
 األخرى 

ذات  
 الصلة 
 ألف 

دوالر  
 أمريكي 

30 
 يونيو  

30  
 ديسمبر

 2022 2021 

 ألف  
دوالر  
 أمريكي 

 ألف 
دوالر  
 أمريكي

 ( معدلة)      

       أصول 

  1,109   2,780   -   1,074   -   1,706  الذمم المدينة

  1,433   1,429   -   1,429   -   -  تمويل المضاربة والمشاركة 

  46,726  50,365   -   -   -   50,365  االستثمارات

  275   9,562   -   277   -   9,285  أصول أخرى 

       

       المطلوبات 

  7,693   8,175   4   1,200   2,207   4,764  حسابات العمالء الجارية وحسابات أخرى 

  23   -   -   -   -   -  مستحق للبنوك 

  52   218   86   49   3   80  مطلوبات أخرى 

       

  37,130  29,010   21   16,172   1,522   11,295  حقوق المساهمين في حسابات االستثمار 

حسابات   لحاملي  الميزانية  خارج  الملكية  حقوق 

 االستثمار 
  

128,095  
  

8,567  
  

2,186  
 

 -  
 

138,848 
 

29,266  

 
 
 المعلومات القطاعية  18

 
الجغرافية على موقع الوحدات  يتم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات الجغرافية للمجموعة. تعتمد القطاعات  

 المسؤولة عن تسجيل المعامالت وتعكس الطريقة التي يتم بها تقييم المعلومات المالية من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.
 

 ألغراض إعداد التقارير المالية ، تم تقسيم المجموعة إلى القطاعات الجغرافية التالية: 
 

 الشرق األوسط
 شمال أفريقيا

 أوروبا
 اخرون 

 
المحاسبية  السياسات  إن  للمجموعة.  الداخلية  المالية  التقارير  أنظمة  إلى  الجغرافية  للقطاعات  عنها  المبلغ  النتائج  تستند 
للقطاعات هي نفسها السياسات المطبقة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة كما هو مبين في 

 الت بين القطاعات بشروط متفق عليها بشكل متبادل.. تتم المعام2إيضاح 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 )تتمة(  المعلومات القطاعية 18
 

 األصول القطاعية والمطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار هي كما يلي:
 
 مدققة  مراجعة 
2022يونيو  30   2022يونيو  30  

 مطلوبات  موجودات 

حاملي  حقوق
حسابات  
  االستثمار

 

 مطلوبات  موجودات 

حقوق حاملي 
حسابات  
  االستثمار 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 )معدلة) )معدلة) )معدلة)     

         القطاع 

 الشرق األوسط 
  

13,973,578  
  

3,347,008  
 

 9,311,013  
   

14,938,795  
  

3,603,522  
  

10,000,824  

  شمال أفريقيا

  

2,474,279  
  

1,266,090  
  

939,509  
   

2,734,389  
  

1,498,991  
  

943,683  

  أوروبا 

  

7,657,657  
  

3,996,646  
  

3,364,902  
   

8,051,980  
  

4,428,389  
  

3,400,171  

  اخرون 

  

1,906,245  
  

653,188  
  

1,106,336  
   

2,068,211  
  

703,552  
  

1,213,655  

 

 

26,011,759 
 

9,262,932 
 

14,721,760 
  

27,793,375 
 

10,234,454 
 

15,558,333 

        
 

القطاعي وصافي الدخل قبل الخسائر االئتمانية المتوقعة واالنخفاض في القيمة والضرائب فيما يلي بيان الدخل التشغيلي  
   وصافي الدخل:

 
 للستة أشهر المنتهية   للستة أشهر المنتهية   
 2021يونيو  30  2022يونيو  30 

 
إجمالي الدخل  

 التشغيلي

قبل  الدخل  صافي 
االئتمانية  الخسائر 
واالنخفاض  المتوقعة 

 صافي الدخل  القيمة والضرائبفي 

 

إجمالي الدخل  
 التشغيلي

قبل  الدخل  صافي 
االئتمانية  الخسائر 

المتوقعة 
في  واالنخفاض 
 صافي الدخل  القيمة والضرائب

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 )معدلة) )معدلة) )معدلة)     

         القطاع 
 57,322 133,062 252,018  76,471 148,735 280,720  الشرق األوسط 
 15,801 22,907 56,314  12,400 17,428 50,155  شمال أفريقيا

 (6,635) 18,467 107,214  33,719 220,992 285,289  أوروبا 
 5,161 21,373 49,880  14,888 22,636 52,940  اخرى 

 
669,104 409,791 137,478  465,426 195,809 71,649 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 

 النقد والنقد المعادل  19
 
 للستة أشهر المنتهية  

 

 للستة أشهر المنتهية

 يونيو  30 يونيو  30 
 2022 2021 
 دوالر أمريكي  ألف  دوالر أمريكي  ألف  

 )معدلة)   

 
 أرصدة لدى البنوك المركزية باستثناء االحتياطي اإللزامي 

 
1,373,406  

 
1,410,487 

 
 أرصدة مع بنوك أخرى

 
731,828  

 
317,232 

 
 النقد والنقد العابر

 
659,518  

 
829,360 

 
2,764,752 

 
2,557,079 

 
 

 
 

 المخاطر المالية إدارة  20
 

  31تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المبينة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 . 2021ديسمبر 

 
 مخاطر السيولة 

 
كل متكرر من عززت إدارة المجموعة مراقبتها للسيولة ومتطلبات التمويل. يتم عقد اجتماعات لجنة األصول والخصوم بش

الحالية عند   التمويل  المتاحة وسحب خطوط  التمويل  استكشاف خطوط  بهدف  التمويل  لمتطلبات  دقيق  تقييم  إجراء  أجل 
 الضرورة للحفاظ على سيولة كافية بتكلفة تمويل معقولة.

 
 المخاطر التشغيلية

 
لتفشي   العمل،  19-كوفيداستجابة  للدفع  ، كانت هناك تغييرات مختلفة في نموذج  الرقمية  العمالء، والطرق  والتفاعل مع 

والتسوية، واكتساب العمالء وتنفيذ العقود، وتنفيذ المعامالت مع العمالء وبالنيابة عنهم. عززت إدارة المجموعة مراقبتها 
التش المخاطر  إدارة األعمال. أجرى قسم  الحالي والتغيرات في طريقة  الناشئة عن الوضع  المخاطر  غيلية لتحديد أحداث 

مراجعة شاملة لبيئة الرقابة الحالية والتي تتضمن ضوابط على الفصل الفعال للواجبات، وإجراءات الوصول والتفويض 
يمكن  أنه ال  في حين  المخاطر.  واكتشاف  لمنع  الداخلي  التدقيق  واستخدام  التقييم  الموظفين وعمليات  وتثقيف  والتسوية، 

د نظر قسم المخاطر التشغيلية في ما إذا كان سيتم تحديث سجالت المخاطر من القضاء على هذه المخاطر بشكل كامل ، فق
، لم  2021يونيو    30خالل تحديد أحداث الخسارة المحتملة بناًء على مراجعتهم لعمليات األعمال في البيئة الحالية. كما في  

 يكن لدى المجموعة أي مشاكل هامة تتعلق بالمخاطر التشغيلية.
 

المجموعة   المخاطر  تواصل  بيان  التغيرات في  المتوقعة في ضوء  االئتمانية  الخسائر  مراجعة مدى مالءمة مخصصات 
باإلضافة إلى أي زيادة فعلية ومتوقعة في مخاطر االئتمان. يتضمن هذا التقييم مراجعة تفصيلية للتأثيرات المحتملة لألوضاع 

في تقييم المخاطر على مستوى المحفظة باإلضافة إلى الخسائر  االقتصادية في البلدان التي تعمل فيها. وقد نظرت المجموعة  
االئتمانية المتوقعة على الحسابات بشكل منفرد لتعكس التدهور المتوقع في بيئة االقتصاد الكلي وارتفاع مخاطر االئتمان  

من  ،  2022يونيو    30خالل الفترة المنتهية في   في محفظتها االئتمانية. نتيجة لذلك ، سجلت اإلدارة مخصصات إضافية
 .خالل رفع سيناريوهات احتماالت التعثر على فئات معينة ضمن محفظة بنك البركة التركي للمشاركات

 
 الصراع بين روسيا وأوكرانيا 

 
أثر الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا على االقتصاد العالمي من خالل زيادة التقلبات في األسواق المالية وأسعار السلع  

ية. قد يؤثر الصراع على مجموعة واسعة من الكيانات عبر واليات قضائية وصناعات مختلفة. ستواصل اإلدارة  األساس
 مراقبة وتقييم أي تأثير مباشر أو غير مباشر على محفظتها عن كثب.
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 تركيا كاقتصاد مفرط التضخم تصنيف  21

 
ال تحتوي على أي معيار محاسبي مماثل، كما   أيوفيمناسبًا ألن    االقتصادات ذات التضخم المرتفع" " يعد إعداد التقارير في  

( الذي  أيوفيأنها قامت بتقييم نتائج اجتماع مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )
جلس  . ونتيجة لهذا االجتماع، أعلن مجلس محاسبة أيوفي علنًا من خالل بيان صحفي أن "م2022يونيو    16-15عقد في  

( قد اعتبر أن هناك بعض القضايا الشرعية  أيوفيالمحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )
التي يجب معالجتها قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت محاسبة التضخم المرتفع بما يتماشى مع مبادئ المحاسبة المقبولة 

(". لذلك، طلب مجلس  أيوفيمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )عموًما ستتم معالجتها في إطارع 
المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية من أمانة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  

إليه  التوصل  تم  التي  النتائج  وتقديم  إعداد ورقة عمل  والمراجعة اإلسالمية  المحاسبة  لهيئة  التابع  المحاسبة  إلى مجلس  ا 
للمؤسسات المالية اإلسالمية بعد الحصول على رأي شرعي. استناًدا إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية من قبل المؤسسات  

مية غير كافية فيما يتعلق  المالية اإلسالمية، في حالة اعتبار توجيهات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسال
تعارض مع مبادئ   إلى  يؤدي  التطبيق ال  كان  إذا  فقط  عام  مقبول بشكل  مبدأ محاسبة  إلى  اإلشارة  بمسألة معينة، يجب 
الشريعة. نظًرا لقضايا الشريعة اإلسالمية المحتملة المذكورة في البيان الصحفي وبشأن المزيد من اإليضاحات والتأمالت، 

"التقارير المالية في االقتصادات    -   29عة محاسبة التضخم المرتفع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  لم تعتمد المجمو
ذات التضخم المرتفع" حتى يتم إصدار المزيد من التوجيهات من مجلس المحاسبة التابع أليوفي في هذا الصدد. بناًء على  

ت المالية اإلسالمية، ستقوم اإلدارة بتقييم األثر وتعكسه وفقًا إرشادات أخرى صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا
الدولي رقم   المحاسبة  تم تطبيق معيار  لو  اقتصاد شديد  29لذلك.  التي تعمل في  التابعة  للشركة  المالية  المعلومات  فإن   ،

 لمالي.التضخم، كان من الممكن أن يتم بيانها من حيث وحدة القياس الجارية في تاريخ بيان المركز ا 
 
 تعديل البيانات المالية  تصنيف العام السابق و 22

 
 االستثمارات  )أ(

التي تبلغ   المجموعة، تم إعادة تصنيف االستثمارات  الموحدة لهذه  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات   389في 
أمريكي في   إلى   2021ديسمبر    31مليون دوالر  المطفأة"  بالتكلفة  المدرجة  الديون  "استثمارات من نوع  من 

توافق  ال، من أجل  7لملكية" ضمن اإليضاح  "استثمارات من نوع الدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق ا
"االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة" الذي أصبح ساريًا اعتباًرا   33مع معيار المحاسبة المالية رقم  

 . لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير جوهري على صافي الدخل المعلن سابقًا أو حقوق الملكية.2021يناير    1من  
 

 يد شركة مستثمر فيها فك توح )ب( 
ــر   ــر وغير مباش ــكل مباش ــوريا )" 29تمتلك المجموعة بش " أو ب.ب.س٪ من رأس المال العادي لبنك البركة س

 بنك البركة ســوريا لتزويدها"الشــركة المســتثمر فيها"(. دخلت المجموعة في اتفاقية إدارة ف"اتفاقية اإلدارة"  مع 
 بالدعم الفني واإلداري.

 
 بتوحـيدـهاوـبالـتالي ـقاـمت    بـنك البرـكة ســـــورـياـية اإلدارة، أبرـمت المجموـعة أنـها تســـــيطر على  ـبالنظر إلى اتـفاق

 ب.ب.س ضمن البيانات المالية للمجموعة.
 

ا مع  2022يونيو    30خالل الربع المنتهي في   ا، أـعادت المجموـعة تقييم عالقتـه ة ســـــورـي ك البرـك من حـيث   بـن
 وحيد. بناًء على إعادة التقييم، حددت اإلدارة ما يلي:الت - 23متطلبات معيار المحاسبة المالية رقم 

 
من قبل مجلس اإلدارة   بنك البركة ســـوريايتم اتخاذ القرارات الرئيســـية لتوجيه األنشـــطة المالية والتشـــغيلية ل -

 وليس من خالل القرارات المقدمة إلى المجموعة في اتفاقية اإلدارة.
ــلطة للمجم - وعة وهي قابلة للتجديد كل عام من قبل مجلس اإلدارة. عالوة على ذلك ، اتفاقية اإلدارة ال تنقل الس

فإن القرارات الواردة في اتفاقيات اإلدارة تكون حســــب توجيهات مجلس اإلدارة ويمكن تغييرها من قبل مجلس 
 اإلدارة.

 
 لديه القدرة على  تحديد من لديه القدرة على تعيين وإزالة غالبية أعضاء مجلس اإلدارة سيحدد الطرف الذي  -

 توجيه السياسات المالية والتشغيلية لـ ب.ب.س.
 ، يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم بأغلبية أصوات المساهمين. تمتلك  لمستندات التأسيسطبقاً   -
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 ٪ فقط من حقوق التصويت وليس لديها أغلبية حقوق التصويت. عالوة على ذلك ، ليس لدى  29المجموعة حاليًا 
 المجموعة سلطة فعلية بالنظر إلى حقوق التصويت للمساهمين اآلخرين.

 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 )تتمة( تعديل البيانات المالية العام السابق وتصنيف  22

 
على هذا النحو ، فإن المجموعة ليس لديها القدرة على تعيين وإقالة غالبية أعضــاء مجلس اإلدارة ، ونتيجة لذلك  

  ليس لديها القدرة على توجيه األنشطة المالية والتشغيلية لتقاسم المنافع.
 

ارة إلى أن المجموعة ليس لديها القدرة باإلجماع على توجيه السياسات المالية بناًء على إعادة التقييم ، خلصت اإلد
 والتشغيلية لتقاسم المنافع وبالتالي خلصت المجموعة إلى أنها ال تملك السيطرة على الشركة المستثمر فيها.

 
البيانات المالية األولية    أرقام المقارنة لتصحيح خطأ التوحيد في   )تعديل(  نتيجة لذلك ، قامت اإلدارة بإعادة بيان

 للسنة السابقة.  )تعديل( كإعادة بيان 2022يونيو  30الموجزة للفترة المنتهية في 
 
   بيان المركز المالي 1
 

 

 قبل التعديل 
ديسمبر  31

2020 
 التعديالت

   

 معدلة
 يناير 1

2021   

 قبل التعديل 
ديسمبر  31

2021 
 التعديالت

   

 معدلة  
 يناير 1

2021  
        

 5,681,353 ( 242,525) 5,923,878  5,156,577 ( 204,867) 5,361,444 النقد واألرصدة لدى البنوك 

 10,975,647 (20,425) 10,996,072  11,937,952 (8,041) 11,945,993 الذمم المدينة

 3,493,107 ( 130,208) 3,623,315  2,698,516 ( 156,142) 2,854,658 تمويل المضاربة والمشاركة 

 2,018,800 - 2,018,800  1,747,627 - 1,747,627 إجارة منتهية بالتمليك

 4,495,469 22,820 4,472,649  5,098,597 1,408 5,097,189 االستثمارات

 524,111 (15,849) 539,960  468,919 (9,653) 478,572 ملكية و معدات 

 604,888 (2,615) 607,503  759,466 (5,050) 764,516 أصول أخرى 

 27,793,375 ( 388,802) 28,182,177  27,867,654 ( 382,345) 28,249,999 إجمالي األصول 

        
حسابات العمالء الجارية وحسابات  

 7,579,275 ( 149,620) 7,728,895  7,344,227 ( 164,117) 7,508,344 أخرى 

 1,253,451 (50,342) 1,303,793  1,600,555 (27,477) 1,628,032 مستحق للبنوك

 286,833 - 286,833  319,364 - 319,364 تمويل طويل األجل 

 1,114,895 (90,227) 1,205,122  1,270,981 (70,695) 1,341,676 مطلوبات أخرى 

 10,234,454 ( 290,189) 10,524,643  10,535,127 ( 262,289) 10,797,416 اجمالي المطلوبات 

        

 744,793 ( 52) 744,845  538,321 144 538,177 المؤسسات المالية 

 14,813,540 (41,022) 14,854,562  14,624,227 (67,785) 14,692,012 المؤسسات غير المالية واألفراد 

إجمالي حقوق المساهمين في  
 15,558,333 ( 41,074) 15,599,407  15,162,548 ( 67,641) 15,230,189 حسابات االستثمار
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 )تتمة( تصنيف العام السابق و تعديل البيانات المالية 22

 

 )تتمة(  بيان المركز المالي 1
 
        

 

 قبل التعديل 
ديسمبر  31

2020 
 التعديالت

   

 معدلة
 يناير 1

2021  

 قبل التعديل 
 ديسمبر 31

2021 
 التعديالت

   

 معدلة  
 يناير 1

2021 
        

 1,242,879 - 1,242,879  1,242,879 - 1,242,879 رأس المال 

 (15,655) - (15,655)  (17,462) - (17,462) أسهم الخزينة 

 16,619 - 16,619  18,084 - 18,084 عالوة اإلصدار 

 196,539 - 196,539  183,121 - 183,121 محميات

 55,736 (1,668) 57,404  32,940 - 32,940 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 ( 940,728) - ( 940,728)  ( 800,489) - ( 800,489) احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

 402,874 (27,438) 430,312  350,296 (14,200) 364,496 األرباح المحتجزة 

حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي  
 958,264 ( 29,106) 987,370  1,009,369 ( 14,200) 1,023,569 الشركة األم 

 400,000 - 400,000  400,000 - 400,000 رأس المال الدائم من المستوى األول 

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي  
 1,358,264 ( 29,106) 1,387,370  1,409,369 ( 14,200) 1,423,569 الشركة األم وحملة الصكوك 

 642,324 (28,433) 670,757  760,610 (38,215) 798,825 الحصص غير المسيطرة 

 2,000,588 ( 57,539) 2,058,127  2,169,979 ( 52,415) 2,222,394 مجموع االسهم 

إجمالي المطلوبات وحقوق  
االستثمار  المساهمين في حسابات 

 27,793,375 ( 388,802) 28,182,177  27,867,654 ( 382,345) 28,249,999 وحقوق الملكية 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 )تتمة( تصنيف العام السابق و تعديل البيانات المالية 22
 
 بيان الدخل   2
 

  معدلة  التعديالت قبل التعديل    معدلة  التعديالت   التعديل قبل  

 للستة أشهر المنتهية  للثالثة أشهر المنتهية  

 
يونيو  30

2021  
يونيو  30

 2021يونيو  30  2021يونيو  30  2021
صافي الدخل من عقود التمويل  

 635,939 (731) 636,670  317,117 630 316,487 المشترك واالستثمارات 

العائد على حقوق ملكية حاملي  
حسابات االستثمار قبل حصة  

 ( 526,125) (345) ( 525,780)  ( 261,727) (884) ( 260,843) المجموعة كمضارب 
 حصة المجموعة كمضارب 

85,314 (58 ) 85,256  173,007 (112) 172,895 

العائد على حقوق ملكية حاملي  
 ( 353,230) (457) ( 352,773)  ( 176,471) (942) ( 175,529) حسابات االستثمار

حصة المجموعة في الدخل من  
حقوق ملكية حاملي حسابات  

 282,709 (1,188) 283,897  140,646 (312) 140,958 االستثمار )كمضارب وربالمال( 
حصة المضارب إلدارة حقوق  
المساهمين خارج الميزانية  
 6,043 - 6,043  5,898 - 5,898 االستثمار العمومية لحملة حسابات 

صافي الدخل من عقود التمويل  
 83,412 6,510 76,902  32,331 7,218 25,113 الذاتي واالستثمارات 

 ايرادات الرسوم والعموالت 
39,998 (271) 39,727  87,132 (6,360) 80,772 

 الدخل التشغيلي اآلخر 
58,883 (25,930) 32,953  53,698 (27,403) 26,295 

 
270,850 (19,295) 251,555  507,672 (28,441) 479,231 

 الربح من التمويل طويل األجل 
(6,084) -  (6,084)  (13,805) - (13,805) 

 إجمالي الدخل التشغيلي
264,766 (19,295 ) 245,471  493,867 (28,441 ) 465,426 

        
 

 146,976 (1,606) 148,582  76,524 (120) 76,644 نفقات الموظفين
 36,362 (200) 36,562  17,074 ( 5) 17,079 مضيعة وتبديد

 86,279 (1,168) 87,447  43,439 213 43,226 مصاريف تشغيلية أخرى 

 269,617 ( 2,974) 272,591  137,037 88 136,949 إجمالي مصاريف التشغيل 

        
صافي الدخل للفترة قبل صافي  

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
 195,809 ( 25,467) 221,276  108,434 ( 19,383) 127,817 انخفاض القيمة والضرائب  /

صافي مخصص خسائر االئتمان /  
 (82,666) 1,040 (83,706)  (57,257) (1,077) (56,180) انخفاض القيمة المتوقعة 

 113,143 ( 24,427) 137,570  51,177 ( 20,460) 71,637 صافي الدخل للفترة قبل الضرائب 
 (41,494) 2,294 (43,788)  (18,461) 374 (18,835) تحصيل الضرائب 

 71,649 ( 22,133) 93,782  32,716 ( 20,086) 52,802 صافي الدخل للفترة 

        
        : العائد الي

 45,563 (7,099) 52,662  19,978 (7,099) 27,077 أصحاب حقوق ملكية الوالد 
 26,086 (15,034) 41,120  12,738 (12,987) 25,725 الحصص غير المسيطرة 

 52,802 (20,086 ) 32,716  93,782 (22,133 ) 71,649 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 )تتمة( البيانات الماليةتصنيف العام السابق و تعديل  22
 
 الملكيةللتغيرات في حقوق         3
 

 
 قبل التعديل  

 2021يناير  1

 

  التعديالت 

 معدلة  
يناير   1

2021  
 قبل لتعديل 

 2022يناير  1

 

  التعديالت 

 معدلة  
 يناير  1
 2022 

  
 
 

 
   

 
 

 
 

حقوق الملكية الخاصة  
بمساهمي الشركة األم  

  وحملة الصكوك

 

 

 

   

 

 

 

 
"التغيرات التراكمية في  
القيمة العادلة لـملكية  

 24,154 ومعدات" 

 

- 

 

24,154  46,929 

 

(1,668) 

 

45,261 
احتياطي ترجمة العمالت  

 ( 800,489) األجنبية
 
- 

 
(800,489 )  (940,728 ) 

 
- 

 
(940,728 ) 

 364,496 األرباح المحتجزة 
 
(14,200) 

 
350,296  430,312 

 
(27,438) 

 

402,874 
إجمالي حقوق الملكية العائد  
لمساهمي الشركة األم  

 1,423,569 وحملة الصكوك

 

(14,200) 

 

1,409,369  1,387,370 

 

(29,106) 

 

1,358,264 

 798,825 الحصص غير المسيطرة 
 
(38,215) 

 
760,610  670,757 

 
(28,433) 

 

642,324 

 2,222,394 مجموع االسهم 
 
(52,415 ) 

 
2,169,979  2,058,127 

 
(57,539 ) 

 

2,000,588 

 
  بيان التدفقات النقدية        4
 

 
 ذكرت في األصل 

 2021يونيو  30
 

 التعديالت  
 معدلة  

 2021يونيو  30

 137,570 صافي الدخل للفترة قبل الضرائب 

 

(24,427) 

 

113,143 

 ( 575,967) التشغيليةالتغيير في النقد من األنشطة 
 
(7,056) 

 
(583,023 ) 

 669,945 التغيير في النقد من األنشطة االستثمارية
 

579 
 

670,498 

 62,502 التغيير في النقد من األنشطة التمويلية 
 
- 

 
62,502 

 5,628 صافي التغير في النقد والنقد المعادل 
 

14,245 
 

19,873 

 2,778,177 يناير 1النقد والنقد المعادل في 
 
(240,971 ) 

 
2,537,206 

 2,783,805 يونيو 30النقد والنقد المعادل في 
 
(226,726 ) 

 
2,557,079 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30في 

 
 )تتمة( البيانات الماليةتصنيف العام السابق و تعديل  22
 
  ربحية السهم األساسية والمخففة         5
 

 معدلة   التعديالت   قبل التعديل   معدلة   التعديالت     قبل التعديل  

 ستة أشهر المنتهية   ثالثة أشهر المنتهية 

 
يونيو  30

2021    
يونيو  30

2021  
يونيو  30

2021    
يونيو  30

2021 
العائد  صافي الدخل 

لمساهمي الشركة األم  
ألف دوالر   -للفترة 
 45,563  (7,099)  52,662  19,978  (7,099)  27,077 أمريكي

ناقًصا: األرباح الموزعة  
على رأس المال الدائم  

 (15,750)  -  (15,750)  (15,750)  -  (15,750) من المستوى األول 
صافي الدخل العائد  

 29,813  (7,099)  36,912  4,228  -  11,327 للمساهمين 

            
العدد المرجح لألسهم  

القائمة دون تأثير على  
 1,242,879  -  1,242,879  1,242,879  -  1,242,879 أسهم الخزينة )باآلالف( 

تأثير أسهم الخزينة  
 (32,542)  -  (32,542)  (32,333)  -  (32,333) )باآلالف( 

لألسهم  العدد المرجح 
 1,210,337  -  1,210,337  1,210,546  -  1,210,546 القائمة )باآلالف( 

سنتات   - ربحية السهم 
 2.46  (0.59)  3.05  0.35  (0.59)  0.94 أمريكية
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