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 األصول ومجموع دوالر مليون 47 بقيمة للمساهمين عائدة أرباح صافي تحقق المصرفية البركة مجموعة

  2020النصف األول من العام  خالل دوالر مليار 26 يتجاوز
 

 2020أغسطس  I 10المنامة 

 

 من تتخذ التي الرائدة اإلسالمية المصرفية المجموعة (ABG) .ب.م.ش المصرفية البركة مجموعة حققت

 وناسداك البحرين بورصة في ”BARKA“ الرمز تحت أسهمها والمتداولة لعملياتها مقرا البحرين مملكة

 العام من األول النصف خالل أمريكي دوالر مليون 47 قدره األم الشركة لمساهمي عائد دخل صافي دبي،

 بلغ فيما. %16 قدره وبانخفاض 2019 العام من الفترة لنفس أمريكي دوالر مليون 56 مع مقارنة   2020

. %5 قدره وبانخفاض أمريكي دوالر مليون 95 مع مقارنة   أمريكي دوالر مليون 90 الدخلصافي  مجموع

 العام من األول للنصف أمريكيا   سنتا   2.54 األرباح في للسهم والمخفض األساسي النصيب بلغ وقد هذا

 . الماضي العام من الفترة لنفس أمريكيا   سنتا   3.27 مع بالمقارنة 2020

 لمقابلة التحوطيةجاء هذا االنخفاض على أثر قيام المجموعة برصد زيادة كبيرة في المخصصات  وقد

على أعمال المجموعة  19 كوفيداألضرار المتوقعة والناجمة عن األثر االقتصادي السلبي لجائحة 

مليون دوالر خالل النصف  127لتبلغ  %345 ، حيث ارتفعت هذه المخصصات بنسبةوالوحدات التابعة لها

 .2019مليون دوالر خالل النصف األول من العام  28بالمقارنة مع  2020األول من العام 

 553 ليبلغ 2020 العام من ولاأل النصف خالل %25 بنسبة للمجموعة التشغيلي الدخل مجموع ارتفع وقد

 لتمكن إيجابية وكنتيجة. 2019 العام من األول النصف خالل دوالر مليون 442 مع بالمقارنة دوالر مليون

 دوالر مليون 275 ليبلغ %62 بنسبة التشغيلي الدخل صافي ارتفع المصروفات، في التحكم من المجموعة

 .الماضي العام من الفترة نفس خاللمليون دوالر  170 مع بالمقارنة 2020 العام من األول النصف خالل

 مليار 1.38 والصكوك األم الشركة لمساهمي العائدة الحقوق مجموع بلغ فقد الميزانية، ببنود يتعلق وفيما

، 2019 ديسمبر بنهاية أمريكي دوالر مليار 1.47 مع بالمقارنة 2020 يونيو بنهاية أمريكي دوالر

 دفعتوزيع األرباح النقدية وو االنخفاض المسجل في العمالت األجنبية بسبب وذلك %6 قدره وبانخفاض

 2.32 مع مقارنة   أمريكي دوالر مليار 2.16 الحقوق مجموع بلغ فيما. العام خالل 1 فئة المال رأس أرباح

 وذلك لنفس السبب.  %7 قدره  وبانخفاض أمريكي دوالر مليار



 كان ما مع بالمقارنة 2020 يونيو نهاية في دوالر مليار 26.13 ليبلغ %1 بنسبة األصول مجموع وانخفض

النصف األول  خالل المجموعة وركزت. أمريكي دوالر مليار 26.26 والبالغ 2019 ديسمبر نهاية في عليه

وذلك لمواجهة أي احتياجات  سائلة أصول شكل في األصول هذه من كبيرة بنسبة االحتفاظ علىمن العام 

 .طارئة لوحدات المجموعة بسبب جائحة كورونا

 2020 يونيو بنهاية أمريكي دوالر مليار 20.43( واالستثمارات التمويالت) للدخل المدرة األصول وبلغت

 حسابات وبلغت. %3 نسبته بارتفاع ،2019 ديسمبر نهاية في أمريكي دوالر مليار 19.75 مع بالمقارنة

 بنسبة منخفضة أمريكي، دوالر مليار 22.23 مجموعه ما 2020 نهاية في البنوك ودائع متضمنة   العمالء

 وهي أمريكي، دوالر مليار 22.46 والبالغ 2019 نهاية في عليه كانت الذي المستوى مع بالمقارنة 1%

 .قاعدتهم وتنامي بالمجموعة العمالء والتزام ثقة مواصلة إلى يشير مما األصول، مجموع من %85 تمثل

 مجموعة إدارة مجلس رئيس قال ،2020 العاماألول من  النصف خالل المجموعة ونتائج أداء على وتعقيبا

 من الحقة التشاركية الصيرفة نموذج بتقديم التزامنا بحكم" كامل صالحعبدهللا  األستاذ المصرفية البركة

 لجائحةتمكنا وهلل الحمد من مواجهة التداعيات الواسعة النطاق  فقد بلدا، 17 فيخالل وحداتنا المنتشرة 

 واقتصادية واجتماعية إنسانية أضرار عنها ونجم الجاري، العام مطلع منذ العالم اجتاحت التي كورونا

 من نخففأفراد وشركات وحكومات في هذه البلدان لكي  منمع عمالئنا  وسوية وثيق بشكل وعملنا. جسيمة

عن  الحمد وهلل أثمرت والتي التحوطية، والمالية التشغيلية المبادرات من جملة اتخاذ خالل من التداعيات هذه

 مجتمعاتنا يحفظ أن القدير المولى ونسأل ،النتائج الطيبة التي تحققت خالل النصف األول من العام الجاري

التمسك بنهج مؤسس المجموعة الفقيد الراحل . كما نود التأكيد في هذه المناسبة على التزامنا التام بوشعوبنا

الشيخ صالح عبد هللا كامل رحمه هللا في تجسيد الصيرفة اإلسالمية التشاركية في كافة صيغ التمويل 

 واالستثمار التي تقدمها المجموعة".

 شهدنا" يوسف أحمد عدنان األستاذ المصرفية البركة لمجموعة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس عضو وقال

 فيالعالم منذ أمد طويل، والتي تمثلت  يشهدهاخالل النصف األول من العام الجاري تحديات غير مسبوقة لم 

 مختلف عبر وواسعة سلبية وأثار أضرار من ذلك خلفه وما العالم، دول كافة في 19-وباء كوفيد تفشي

 فلسفة من وانطالقا. المالية اتوالمؤسس البنوك ذلك في بما ،والمجتمعات والمؤسسات والمهن القطاعات

 سالمة على الحفاظ على تركز ال شاملة، استراتيجية لوضع بادرنا فقد اجتماعيا، المسئولين أعمالنا ونموذج

 واألفراد فيها، نعمل التي للمجتمعات المطلوب الدعم توفر بل فقط، الجائحة خالل المالية أوضاعنا

 وحماية وسالمة خدماتنا استدامة على الحفاظ الوقت وبنفس معنا، تتعامل التي والشركات والمؤسسات

 . موظفينا

: لقد أثمرت كافة هذه الجهود عن تحقيق نتائج طيبة وهلل الحمد خالل النصف األول من العام وأضاف

اإلسالمية الذي نلتزم به،  الصيرفة نموذجإلى  وتعالى،الجاري، والفضل يعود في ذلك، بعد هللا سبحانه 

 والوحدات المجموعة في والموظفين التنفيذية واإلدارات اإلدارة مجالس بذلتها التي االستثنائية الجهودو

 في والحكومات المركزية البنوك أتبعتها التي الحصيفة والسياسات عمالئنا، من والدعم والتكاتف لها، التابعة

 ".والثناء الشكر جزيل جميعا منا فلهم فيها، نعمل التي البلدان

 والوحدات المجموعة مستوى على بادرنا كورونا، جائحة تفشي بداية منذ"  للمجموعة التنفيذي الرئيس وقال

والتي تضمنت العديد من المبادرات االحترازية الصحية والتشغيلية  األعمال، استمرارية خطط تفعيل إلى

قبة محافظنا التمويلية والمالية وذلك بهدف حماية عمالئنا وموظفينا، وتوفير الدعم للعمالء، مع مرا



 كافة لمواجهة تحسبا مالئمة سائلة أرصدة على والمحافظةمع العمالء المحتملين،  والتواصلواالستثمارية، 

 ".التقنية والخدمات والمعلومات البيانات شبكة امن وتعزيز االحتماالت،

"كما جاءت الجائحة وما فرضته على المؤسسات والبنوك لتقديم خدماتها عن بعد، لتثبت وهلل الحمد نجاح 

المبادرة  في المجموعة  تمتاستراتيجياتنا في التحول نحو الصيرفة الرقمية التي دشناها قبل عامين، حيث 

 يحتاجها التي المصرفية الخدمات افةك لتقديم متكاملة منصات إلى االلكترونية شبكاتنا تحويلوالوحدات إلى 

 لعمالئنا األمان توفير في كبيرة بصورة أسهم التي األمر وهو األخرين، المصلحة وأصحاب العمالء

 "المتميز النحو على المصرفية خدماتنا تقديم استمرارية وفي وموظفينا،

 خاصة العام، من األول النصف خالل جهودنا من كبيرا قسطا البيئة على المحافظة لجوانب كانت"كذلك 

 والصيرفة البيئة المشاريع دعم نحو وتمويالتنا عملياتها وتوجيه كورونا، فيروس بمكافحة المرتبطة الجهود

 ".فيها نعمل التي المجتمعات في الخضراء

 S&P Global Ratings العالمية للتصنيف بورز آند ستاندرد وكالة قامت الماضي، أبريل شهر نهاية وفي

 مع ،' مستقرة' مستقبلية نظرة مع' BB-'   المصرفية البركة لمجموعة األجل طويل التصنيف بتحديث

وفقا للوكالة، إلى  للمجموعة، المستقرة النظرة وتعكس. للبنك المدى قصير' B' /  'ب' التصنيف على التأكيد

 ".الصعبة األعمال بيئات تجاوز فيالسجل القوي إلدارة المجموعة 

 في وقدراتنا توازننا على المحافظة العام من الثاني النصف خالل نواصل سوف" عدنان األستاذ وقال

 المبادرات وتطوير تعزيز مواصلة خالل من كورونا لجائحة المتواصلة التداعيات مع التعامل

 توقعاتنا مع تتماشي طيبة نتائج بتحقيق العام نختتم أن أملين العام، مطلع منذ أطلقناها التي واالستراتيجيات

 ".وطموحاتنا

االستاذ عدنان تصريحه بالترحم على روح الفقيد الشيخ صالح عبدهللا كامل مؤسس المجموعة رحمه  واختتم

هللا، الذي ستظل مبادئه وقيمه ماثلة أمامنا تنير لنا طريق المستقبل، كما نرحب أيضا بمجلس اإلدارة الجديد 

في قيادة المجموعة نحو  والنجاح التوفيقجميعا  لهممتمنين  كامل، صالح عبدهللا االستاذ برئاسةللمجموعة 

 مواصلة تحقيق النجاحات المتميزة.  

 لبورصة اإللكتروني الموقع عبر متوفرة المالية البيانات الى باإلضافة الصحفي البيان هذا بأن بالذكر الجدير

 www.albaraka.com  :على والمجموعة البحرين
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 نبذة عن مجموعة البركة المصرفية

مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.ب. مرّخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف البحرين المركزي، 

اإلسالمي على ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رّواد العمل المصرفي 

 مستوى العالم حيث تقّدم خدماتها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار شخص في الّدول التي تعمل فيها.

دولة، تقّدم  17وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خالل وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 

ن األردن، مصر، تونس، البحرين، فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كّل م 700خدماتها عبر أكثر من 

السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريــة، المغرب 

 في كل من إندونيسيا وليبيا. يوألمانيا باإلضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيل

اليّة وفقا  ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية الّسمحاء وتقّدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والم

في مجاالت مصرفيّة التّجزئة، والتّجارة، واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال 

 مليار دوالر أمريكي. 2.5المصّرح به للمجموعة 

بتحديث التصنيف طويل  S&P Global Ratingsوقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف العالمية 

' مع نظرة مستقبلية 'مستقرة' ، مع BB-' /  '–األجل لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. إلى 'ب ب 

' قصير المدى للبنك. كما منحت الوكالة اإلسالميّة الدولية للتّصنيف Bالتأكيد على التصنيف 'ب ' /  '

 / A+ (bh))القصير المدى( وتصنيفا محلّيا بدرجة  A3)الطويل المدى( /  +BBBتصنيفا دوليا بدرجة 

A2 (bh)  وهي أعلى مستوى بين المؤسسات المالية اإلسالمية في ’81-85’مع درجة مضارب من ،

 المنطقة.


