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 اإلنجازشركاء في 

  بيان صحفي

 

ليبلغ عائدة للمساهمين ال الدخلصافي % في 34زيادة بنسبة مجموعة البركة المصرفية تحقق 

 2021سبتمبر  30المنتهية في لتسعة أشهر لمليون دوالر أمريكي  89

، )"المجموعة"( اليوم مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب أعلنت :2021 نوفمبر 11|  المنامة

خذ من مملكة البحرين مقرا لعملياتها والمتداولة المجموعة المصرفية اإلسالمية الرائدة التي تت  

للربع في بورصة البحرين وناسداك دبي، عن نتائجها المالية  ”BARKA“ أسهمها تحت الرمز

 . 2021من العام الثالث 

افي دخل عائد لمساهمي صعن تحقيق المجموعة أعلنت  :2021خالل الربع الثالث  ياألداء المال

مليون  20مع بالمقارنة  2021للربع الثالث من العام مليون دوالر أمريكي  37الشركة األم قدره 

%. هذا وقد بلغ النصيب األساسي 85وبارتفاع قدره  2020دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام 

 1.62مقارنة مع  2021من العام  لثسنتاً أمريكياً للربع الثا 3.04والمخفض للسهم في األرباح 

 .سنتاً أمريكياً لنفس الفترة من العام الماضي

 2021من العام لث مليون دوالر أمريكي للربع الثا 53بلغ مجموع صافي دخل المجموعة  كما

%. 25وبارتفاع قدره لنفس الفترة من العام الماضي، مليون دوالر أمريكي  42بالمقارنة مع 

تيجة التحسن جزئيا إلى انخفاض مستويات المخصصات خالل الفترة نتعود هذه الزيادة و

، حيث البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعةمعظم ظروف االقتصاد الكلي في في التدريجي 

مليون دوالر  32ليبلغ % 65بنسبة انخفض صافي المخصصات لخسارة االئتمان المتوقعة 

مليون دوالر أمريكي خالل نفس  91بالمقارنة مع  2021أمريكي خالل الربع الثالث من العام 

 الفترة من العام الماضي.

مليون دوالر أمريكي خالل الربع  230% ليصل إلى 20وانخفض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 

، نفس الفترة من العام الماضيلمليون دوالر أمريكي  287مقارنة مع  2021من عام لث الثا

ر قيمة العمالت المحلية مقابل الدوالر في بعض الدول التي تعمل فيها ويعود ذلك إلى تأثير تدهو

 أسعارالزيادات الكبيرة في  عنوحدات المجموعة، عالوة على ارتفاع تكلفة التمويل والناجم 

 الفائدة األساس في بعض األسواق. 

حق قت المجموعة صافي دخل عائد  :2021سبتمبر  30المنتهية في األداء المالي للتسعة أشهر 

بالمقارنة مع  2021مليون دوالر لألشهر التسعة األولى من العام  89لمساهمي الشركة األم قدره 

 %. 34بزيادة قدرها و، 2020مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام  67
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ً  6.09هذا وقد بلغ النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  ً أمريكيا لألشهر التسعة  سنتا

ً لنفس الفترة من العام الماضي 4.15بالمقارنة مع  2021من العام األولى  ً أمريكيا وبلغ . سنتا

 2021خالل األشهر التسعة األولى من العام مليون دوالر أمريكي  146إجمالي صافي الدخل 

ا قدرهادة ، بزيخالل نفس الفترة من العام الماضي مليون دوالر أمريكي 132بالمقارنة مع 

 ،الزيادة بشكل رئيسي إلى الضبط القوي للنفقات وانخفاض المخصصاتهذه . وتعود 11%

وقد انخفض صافي المخصصات لخسائر االئتمان  .تحسن في الظروف االقتصاديةالمدعومة ب

مليون دوالر أمريكي خالل األشهر التسعة األولى من العام  115% ليبلغ 47المتوقعة بنسبة 

مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع  217بالمقارنة مع  2021

% 8.9ليبلغ  2021تسعة المنتهية في سبتمبر العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية لألشهر ال

ارتفع العائد السنوي خالل نفس الفترة من العام الماضي. وعلى نحو مماثل،  %7.9بالمقارنة مع 

% بالمقارنة 8.4ليبلغ  2021لألشهر التسعة المنتهية في سبتمبر المساهمين على متوسط حقوق 

 % خالل نفس الفترة من العام الماضي.6.2مع 

األشهر التسعة األولى من العام مليون دوالر أمريكي خالل  724إجمالي الدخل التشغيلي  بلغقد و

بانخفاض قدره  ، 2020خالل نفس الفترة من العام  مليون دوالر أمريكي 839 مقارنة مع 2021

االنخفاض وكما تم توضيحه أعاله في الفقرة الخاصة بنتائج الربع الثالث من العام، فإن . 14%

قيمة العمالت المحلية مقابل الدوالر  مجموع الدخل التشغيلي ناتج بشكل رئيسي عن تدهورفي 

  .في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة، عالوة على ارتفاع تكلفة التمويل

 1.41الصكوك حاملي لمساهمي الشركة األم و ةبلغ مجموع الحقوق العائد: الميزانية العمومية

مليار دوالر أمريكي بنهاية  1.42بالمقارنة مع  2021سبتمبر الر أمريكي بنهاية مليار دو

 أمريكي دوالر مليار 2.14 الحقوق مجموع بلغ فيما .%1، وبانخفاض قدره 2020ديسمبر 

 وبانخفاض ،2020 ديسمبر بنهاية أمريكي دوالر مليار 2.22 مع مقارنةً  2021بنهاية سبتمبر 

 التغيير في فروق احتياطيات تقييم العمالت. عائد بشكل رئيسي إلى وذلك ، %4 قدره

سبتمبر مليار دوالر في نهاية  28.64% ليبلغ 1بنسبة للمجموعة ارتفع مجموع األصول قد و

. مليار دوالر أمريكي 28.25والبالغ  2020بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر  2021

ت العمالء )التي تتضمن حقوق أصحاب حسابات االستثمار وعلى نحو مماثل، ارتفعت حسابا

مليار دوالر في  24.4% من 2والحسابات الجارية والحسابات األخرى والمستحق للبنوك( بنسبة 

. وخالل األشهر التسعة األولى من العام 2021مليار دوالر في سبتمبر  24.9إلى  2020ديسمبر 

تفاظ بجزء كبير من األصول السائلة، نظراً ، واصلت المجموعة التركيز على االح2021

 للظروف غير المستقرة السائدة في السوق.

 هللا عبداألستاذ  قال ،2021 عام من األولى التسعة األشهر خالل المجموعة أداء على وتعليقًا

 على الفترة، خالل جيدةال نتائجال تحقيق واصلنا لقد“: المجموعة إدارة مجلس رئيس كامل، صالح

 بفضل اإلنجاز هذا تحقق وقد. عالميا المستقرة غير والمالية االقتصادية الظروف من الرغم

 عملياتنا على جائحةال تداعيات احتواء من مكنتنا التي التشغيلية وشبكتنا المتنوعة مواردنا

 ." وكفاءتنا أدائنا وتحسين
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 استمرت: "للمجموعة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس عضو مناع، مازناألستاذ  قالمن جهته، 

 بشكل عززنا قدف. اتهاووحد المجموعة مستوى على التحسن إظهار في والمالية التشغيلية نتائجنا

 تناربحي   تحسنت كما . المصاريف على لسيطرةل الصارمالضبط  خالل من التشغيلية كفاءتنا كبير

في  التدريجي التحسنفي ظل   المخصصات وانخفاض الوحدات لبعض األفضل األداء بسبب

  ."ةمستقر غيربصورة  كان وإن ،اآلفاق المستقبلية وبيئة األعمال

متوفرة عبر الموقع األخرى بأن هذا البيان الصحفي باإلضافة الى البيانات المالية تجدر اإلشارة 

 www.albaraka.com   اإللكتروني لبورصة البحرين والمجموعة على

 

 المصرفية البركة مجموعة عن نبذة

 البحرين مصرف من إسالمي جملة كمصرف مرخ صة. ب.م.ش المصرفي ة البركة مجموعة

اد من البركة وتعتبر. دبي وناسداك البحرين بورصتي في ومدرجة المركزي،  العمل رو 

 مليار حوالي إلى الممي زة المصرفي ة خدماتها تقد م حيث العالم مستوى على اإلسالمي المصرفي

 .فيها تعمل التي الد ول في شخص

 دولة، 17 في تمثيل ومكاتب تابعة مصرفي ة وحدات خالل من واسع جغرافي انتشار وللمجموعة

 تونس، مصر، األردن، من كل   في تواجد حاليا وللمجموعة. فرع 700 حوالي في خدماتها تقد م

 السعودية، العربية المملكة لبنان، باكستان، الجزائر، أفريقيا، جنوب تركيا، السودان، البحرين،

 إندونيسيا من كل في تمثيلي ومكتب العراق في فرعين إلى باإلضافة وألمانيا المغرب سوريــة،

 .وليبيا

ً  والمالي ة المصرفي ة وخدماتها منتجاتها البركة بنوك وتقد م  اإلسالمية الشريعة ومبادئ ألحكام وفقا

 هذا الخزينة، خدمات إلى باإلضافة واالستثمار والتجارة، التجزئة، مصرفي ة مجاالت في الس محاء

ح المال رأس ويبلغ  .أمريكي دوالر مليار 2.5 للمجموعة به المصر 

وقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات االئتمانية تصنيفاتها الطويلة والقصيرة األجل 

"BB- / B( .لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب "ABG في )في حين قامت  ،2021يوليو  8

 بتعديل نظرتها المستقبلية للمجموعة من مستقرة إلى سلبية.

( / المدى الطويل+ )BBB بدرجة دوليا تصنيفا للت صنيف الدولية اإلسالمي ة الوكالة منحت كما 

A3 (المدى القصير )بدرجة محل يا وتصنيفا A+ (bh) / A2 (bh )من مضارب درجة مع 

 .المنطقة في اإلسالمية المالية المؤسسات بين مستوى أعلى وهي ،’85-81’

 


