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البركة تحقق  بقيمة    مجموعة  في  مليون دوالر أمريكي    126صافي أرباح عائدة للمساهمين 

 2022سبتمبر   30التسعة أشهر المنتهية في  

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

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

مليون دوالر    41 قدره صافي دخل عائد لمساهمي الشركة األم   أعلنت المجموعة عن تحقيقوقد 

لنفس الفترة من العام  دوالر أمريكي  مليون    34مقارنة مع    2022عام  المن    الثالث   للربع أمريكي  

ا بذلك ارتفاع ( مسجلا دلة)معالماضي   %. 22بنسبة  ا

ا للربع الثالث من    3.41هذا وقد بلغ النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح   ا أمريكيا سنتا

ا لنفس الفترة من العام الماض 2.8 مقارنة مع 2022العام  ا أمريكيا  ي )معدلة(. سنتا

ا ارتفاعالمجموعة  صافي دخل    سّجلو مليون دوالر أمريكي في الربع    70% ليبلغ  50بنسبة    ا

العام   من  العام    46  مع  مقارنة  2022الثالث  من  الفترة  لنفس  أمريكي  دوالر    2021مليون 

 )معدلة(.  

التشغيلي بنسبة  رتفع  اكما   الدخل  مليون دوالر أمريكي خلل    305% ليصل إلى  39إجمالي 

  ليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي م  220مقارنة مع    2022الربع الثالث من عام  

 . )معدلة(

 :2022سبتمبر  30المنتهية في  األداء المالي للتسعة أشهر 

حققت المجموعة  ، فقد  2022أما بالنسبة لنتائج المجموعة خلل التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر  

مليون    79  ب مليون دوالر أمريكي مقارنة    126  قدره   لمساهمي الشركة األمعائد  صافي دخل  

ا بنسبة   بذلك مسجلا  ، )معدلة( 2021عام   فيدوالر أمريكي لنفس الفترة  ٪. ويرجع ذلك  59نموا

 األداء األفضل لوحدات المجموعة والمساهمة الكبيرة في الدخل من التمويل واالستثمار.  إلى

ا    9.09  ض للسهم في األرباح وبلغ النصيب األساسي والمخفّ  ا أمريكيا للتسعة أشهر المنتهية  سنتا

ا لنفس الفترة من العام الماض 5.26 مقارنة مع 2022في سبتمبر  ا أمريكيا    ي )معدلة(.سنتا

 



أدّ  المصرفية  التحسن  الى  وقد  المجموعة ووحداتها  أداء  في  النفقات  غوالضمستمر  على  إلى  ط 

مليون دوالر    207ليبلغ    2022للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر  صافي الدخل  مجموع  ارتفاع  

مع   بالمقارنة  في    118أمريكي  أمريكي  دوالر  )معدلة(،  مليون  الماضي  العام  من  الفترة  نفس 

ا بذلك ارتفاع لا مسجّ   .  %75بنسبة   ا

للتسعة أشهر  مليون دوالر أمريكي    974  % ليصل إلى 42إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة  رتفع  وا

  والر أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي مليون د   685مقارنة مع    2022المنتهية في سبتمبر  

 أدى إلى ارتفاع الدخل. مما    ،األداء المالي لوحدات المجموعةالتحسن في  ، ويعود ذلك إلى  )معدلة(

لمسا كما   العائدة  الحقوق  مجموع  الصكوكبلغ  وحاملي  األم  الشركة  دوالر    1.31  همي  مليار 

  2021مليار دوالر أمريكي بنهاية ديسمبر    1.36  مع  ، مقارنة2022  سبتمبر أمريكي بنهاية  

ا بنسبة  )معدلة( األسواق  العديد من  في    % بسبب تأثير العملت األجنبية4، مسجلا بذلك انخفاضا

مليار دوالر أمريكي    2.02  ليبلغ%  1ارتفع مجموع الحقوق بنسبة  و .التي تعمل المجموعة فيها 

، ويعود  )معدلة(  2021ليار دوالر أمريكي بنهاية ديسمبر  م  2  ، مقارنةا مع 2022  سبتمبربنهاية  

 مسيطرة. غير الذلك إلى ازدياد الحصص 

أدّ  الدوالر األمريكي في  وقد  التي تعمل  العديد من  ى انخفاض العملت المحلية مقابل  األسواق 

مليار دوالر في    26ليبلغ  %  7  مجموع األصول للمجموعة بنسبة المجموعة فيها إلى انخفاض  

 .  )معدلة( 2021مليار دوالر أمريكي في نهاية ديسمبر  28، بالمقارنة مع  2022 سبتمبرنهاية 

 التصاريح

، قال الشيخ عبد هللا صالح  2022من عام    الثالث خلل الربع  ونتائجها  تعليقاا على أداء المجموعة  و

ونحن سعداء    الفترة، خلل    ممتازة لقد واصلنا تحقيق نتائج  "  :كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة

د من األسواق التي نعمل  عد ها في  واجه  باألداء القوي لوحداتنا على الرغم من التحديات التي ن  

وسوف  تكلفة التمويل.    وزيادةالتضخم    وارتفاع معدالت   الجيوسياسية،مع تزايد المخاطر    فيها،

 . "تستمر استراتيجيتنا في التركيز على األسواق التي تحقق عوائد أعلى 

تعكس  : " مجموعة التنفيذي لللرئيس  عضو مجلس اإلدارة وا،  السيد حسام بن حاج عمرهذا وقال  

قدرتنا على خفض نفقات  من  يتضح  كما  نموذج التشغيل الفعال والناجح الذي لدينا.    الممتازةنتائجنا  

مليون    391من  مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من هذا العام    382التشغيل إلى  

.  العالية( على الرغم من الضغوط التضخمية  دلة)مع  2021دوالر أمريكي في نفس الفترة من عام  

لعملئنا من خلل االستفادة من  نستمر  وسوف   المالية  تلبية االحتياجات  الكاملة  في  اإلمكانيات 

بيئة  ظل  سلوك العملء واحتياجاتهم المالية في  في  سريع  الر  ف مع التغيّ التكيّ من خلل  للرقمنة و

 . " صعبة، ونتطلع إلى نتائج أقوى في المستقبل و ديناميكية 

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

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

 

http://www.albaraka.com/


 حول مجموعة البركة  

من قبل  مرخصة  " )المبادئ اإلسلمية(  1الفئة "   - شركة استثمار  هي  مجموعة البركة ش.م.ب  

 في بورصة البحرين ومقّرها الرئيسي في مملكة البحرين.  ومدرجة مصرف البحرين المركزي، 

وتقّدم من خلل    ،دولة  16مجموعة مالية إسلمية دولية رائدة لها تواجد في    مجموعة البركة هي

ها الزميلة المنتجات والخدمات المصرفية لألفراد والشركات  وشركات  التابعة  المصرفية  شركاتها

ا  ما يزيد عن    من خلللمبادئ الشريعة اإلسلمية    باإلضافة إلى خدمات االستثمار والخزينة وفقا

 مليار دوالر أمريكي.  2.5هذا ويبلغ رأس المال المصّرح به للمجموعة   .فرع  650
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