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مليون دوالر أمريكي خالل    85صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة    مجموعة البركة تحقق 

 2022النصف األول من العام 

ش.م.ب  البركة  مجموعة  اليوم  تحت    أعلنت  أسهمها  المتداول  )"المجموعة"(، 

 . 2022من العام   الثاني في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع  ”BARKA“ الرمز

مليون دوالر    45 قدره صافي دخل عائد لمساهمي الشركة األم   أعلنت المجموعة عن تحقيقوقد 

لنفس الفترة من العام  دوالر أمريكي مليون  20مقارنة مع  2022عام المن  الثاني  للربع أمريكي 

 %. 126دلة( مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة )معالماضي 

سنت أمريكي للربع الثاني من العام    2.42ح  األساسي والمخفض للسهم في األرباوبلغ النصيب  

 . )معدلة(  سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي  0.35، مقارنة مع 2022

تحسن مستمر في أداء المجموعة ووحداتها    الدخل االستثماري إلى وقد أدى النمو في التمويل و

، حيث شهد  2022عام   المصرفية مما أثر تأثيرا إيجابيا على نتائج المجموعة في الربع الثاني من 

مليون دوالر أمريكي    74بلغ  حيث  %  128بنسبة  تفاعا  الثاني من العام ارصافي الدخل للربع  

من العام    مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني  33بالمقارنة مع    2022في الربع الثاني من العام  

في الربع الثاني من  مليون دوالر أمريكي    227وبلغ صافي الدخل التشغيلي  )معدلة(.    2021

)معدلة(    2021في الربع الثاني من العام  مليون دوالر أمريكي    108مقارنة مع    2022عام  ال

ً ارتفاعمسجالً   النطاق  هذه  كانت  و  %،110بنسبة    ا واسعة  التشغيلي  الدخل  في صافي  الزيادة 

 إجماالً وتعود إلى ارتفاع الدخل من االستثمار والتمويل. 

،  2022مليار دوالر أمريكي بنهاية يونيو    2.03  غ ليبل%  1هذا وقد ارتفع مجموع الحقوق بنسبة  

، ويعود ذلك إلى ازدياد الحصص  )معدلة(  2021مليار دوالر أمريكي بنهاية ديسمبر    2  مقارنةً مع

 الغير مسيطرة. 

  ، قامت المجموعة بإعادة تقييم 2022  يونيو 30ه خالل الربع المنتهي في  تجدر اإلشارة إلى أن  و

المالية رقم  م المحاسبة  المالية    –   23تطلبات معيار  القوائم  بنك  فيما يخص   توحيد  عالقتها مع 

٪ من رأس  29غير مباشر  "(، والذي تمتلك فيه المجموعة بشكل مباشر وABSالبركة سوريا )"

سيطرة على    ا ليس لديهخلُصت المجموعة إلى أن ه  إعادة التقييم،  عملية  بناًء على  والمال العادي.  

قامت اإلدارة بإعادة بيان أرقام المقارنة لتصحيح خطأ التوحيد  بنك البركة سوريا، وبالتالي فقد  



المالية   البيانات  المنتهية في  المرحلية  في  للفترة  للسنة    2022يونيو    30الموجزة  بيان  كإعادة 

 السابقة. 

 2022من عام   نتائج النصف األول

بلغ صافي الدخل لمساهمي  فقد  ،  2022أما بالنسبة لنتائج المجموعة خالل النصف األول من عام  

مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام   46مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  85الشركة األم 

 %. 86)معدلة( مسجال بذلك ارتفاعاً بنسبة  2021

من العام  نصف األول  سنت أمريكي لل  5.68ح  ااألساسي والمخفض للسهم في األربوبلغ النصيب  

 . )معدلة(  سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي  2.46 ، مقارنة مع 2022

الصكوك  كما   وحاملي  األم  الشركة  لمساهمي  العائدة  الحقوق  مجموع  دوالر    1.31بلغ  مليار 

يونيو   بنهاية  بـ  2022أمريكي  مقارنة  بنهاية    1.36،  أمريكي  دوالر    2021ديسمبر  مليار 

في بعض األسواق التي    % بسبب تأثير العمالت األجنبية 4، مسجالً بذلك انخفاًضا بنسبة  )معدلة(

 . تعمل المجموعة فيها

ليبلغ    %6  مجموع األصول للمجموعة بنسبةهذا وقد أد ى تذبذب العمالت األجنبية إلى انخفاض  

مليار دوالر أمريكي في نهاية ديسمبر    28، بالمقارنة مع  2022مليار دوالر في نهاية يونيو    26

 .  )معدلة(  2021

مليون دوالر أمريكي في   669% ليبلغ 44بنسبة  فقد ارتفع   الدخل التشغيلي  مجموع أما بالنسبة ل

فس الفترة من عام  مليون دوالر أمريكي في ن   465مقارنة مع    2022النصف األول من عام  

 )معدلة(.   2021

مليون دوالر أمريكي في النصف    137% حيث بلغ  92كما ارتفع صافي الدخل للمجموعة بنسبة  

 مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي )معدلة(.    72مقارنة مع    2022األول من عام  

 التصاريح

، قال الشيخ عبد هللا صالح  2022من عام    الثاني خالل الربع  ونتائجها  تعليقًا على أداء المجموعة  و

ً تشكل تحدي   العملال تزال بيئة  "  :كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة الحالة االقتصادية  بسبب    ا

سيما في عدد من األسواق التي نعمل    وال   ،بعض أنحاء العالم  والوضع الجيوسياسي الحالي في

التركيز على    ،حتى اآلنجًدا  نتائجنا جيدة    فإن  فيها. ومع ذلك،   تحقيق نتائج  ونخطط لمواصلة 

ترخيصنا  بموجب  . كما نتطلع إلى تحقيق فعالية أكبر  الشركات التابعة لهاجميع  و أفضل للمجموعة  

 الجديد". 

نهجنا  ساهم  لقد  : "لمجموعة البركة  باإلنابةالرئيس التنفيذي  ،  السيد حسام بن حاج عمرهذا وقال  

لهذا    قوية في تحقيق نتائج  الحاسمة  استثماراتنا واتخاذ القرارات  فيما يتعلق باالستراتيجي الجديد  

العام.  والربع   هذا  من  األول    التنظيمية   الخطوات   تنفيذ   من   االنتهاء  بصدد اآلن    نحن وللنصف 

ونتطلع    ، "1فئة "من الشركة استثمار  ترخيص  إلى    ترخيصنا   بتحويل   المتعلقة   األخيرة  الداخلية



جميع أصحاب  يعود بالفائدة على هيكل مجموعة أكثر كفاءة وحيوية   تركيز في الفترة القادمة إلى  

 ". المصلحة

الصحفي  البيان  هذا  المالية  ،يتوفر  البيانات  إلى  الموقع    ،للمجموعة  الكاملة   باإلضافة  على 

 www.albaraka.com    : اإلنترنت موقع المجموعة على    وعلى اإللكتروني لبورصة البحرين  

 

 حول مجموعة البركة  

" )المبادئ اإلسالمية(  1الفئة "  -كشركة أعمال استثمارية  ش.م.ب  تم ترخيص مجموعة البركة  

ها الرئيسي في مملكة   من قبل مصرف البحرين المركزي، وهي مدرجة في بورصة البحرين ومقر 

البحرين، وهي مجموعة مالية إسالمية دولية رائدة تقدم خدمات مالية من خالل وحداتها المصرفية  

باإلضافة إلى  جاتها وخدماتها المصرفية لألفراد والشركات  دولة، والتي بدورها تقدم منت  16في  

  650محاء من خالل ما يزيد عن  ، وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية السالخزينةاالستثمار وخدمات  

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