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نائب رئيس مجلس اإلدارة

 األرصدة المبينة أعاله إستخرجت من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0٢١ والمدققة من قبل السادة إرنست و يونغ 
والتي أبدوا رأيًا غير متحفظ بخصوصها في ٢5 فبراير ٢0٢١.   هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه. 

القائمة الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق المالك 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0٢0

القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0٢0

مجموعة البركة المصرفية )ش.م.ب.(
القائمة الموحدة للمركز المالي 

في 3١ ديسمبر ٢0٢0

القائمة الموحدة للمركز المالي 
في 3١ ديسمبر ٢0٢0

القائمة الموحدة للدخل 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0٢0

2020
 ألف 

دوالر أمريكي 

٢0١9
 ألف 

دوالر أمريكي 

الموجودات 

 5,3٨6,9٢6  5,٣٦1,444 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 ١0,٨94,937 11,945,99٣ذمم مدينة 

 3,٢٢٨,6١5 2,854,٦58التمويل بالمضاربة و المشاركة 

 3,٨7٢,53٨  5,097,189 إستثمارات 

 ١,756,756  1,747,٦27 إجارة منتهية بالتمليك 

 455,03١  478,572 عقارات و معدات 

 663,7٢٨  7٦4,51٦ موجودات أخرى 

 ٢6,٢5٨,53١ 28,249,999مجموع الموجودات 

المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار و حقوق المالك

المطلوبات  

 6,١95,073  7,508,٣44 حسابات جارية للعمالء و حسابات أخرى 

 ١,١06,9٢3  1,٦28,0٣2 مبالغ  مستحقة لبنوك 

 379,٢69  ٣19,٣٦4 تمويالت طويلة األجل

١,09٨,٢00  1,٣41,٦7٦ مطلوبات أخرى 

٨,779,465  10,797,41٦ مجموع المطلوبات 

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

54٢,07٨  5٣8,177 مؤسسات مالية

١4,6١3,79٨  14,٦92,012 مؤسسات غير مالية وأفراد

١5,١55,٨76  15,2٣0,189 مجموع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

حقوق المالك

١,٢4٢,٨79 1,242,879رأس المال 

)٨,30٨()17,4٦2(أسهم خزينة

١٨,١3٨ 18,084عالوة إصدار أسهم  

١77,٢54 18٣,121احتياطات 

٢9,370  ٣2,940 التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

)75٢,06٨()800,489(تحويل عمالت أجنبية 

335,0٨9 ٣٦4,49٦أرباح مبقاة

٢4,٨5٨ -تخصيصات مقترحة

1,02٣,5٦9١,067,٢١٢الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

400,000400,000رأس المال الدائم فئة ١

1,42٣,5٦9١,467,٢١٢الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم و حاملي الصكوك

٨55,97٨ 798,825حقوق غير مسيطرة 

٢,3٢3,١90 2,222,٣94مجموع حقوق

٢6,٢5٨,53١ 28,249,999مجموع المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق المالك

2020٢0١9

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

الدخل 

 ١,39١,699  1,285,٣91 صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات مشتركة 

 )١,٢44,567()1,0٦٦,575(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

 357,774  ٣54,552 حصة المجموعة كمضارب 

 )٨٨6,793()712,02٣(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
 504,906  57٣,٣٦8 حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات اإلستثمار )كمضارب و كرب المال( 

 ١4,797  14,٦54 حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية

 ٢١6,9٨3  2٦5,075 صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات ذاتية  

 ١٨١,٨١6  187,974 دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 

 95,٨5٢  1٣٣,077 دخل  تشغيلي آخر

 1,174,148  ١,0١4,354 

 )46,957( )٣4,٣99(ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

 967,397  1,1٣9,749 مجموع الدخل التشغيلي 

المصروفات التشغيلية

 3٢5,٢9١  ٣08,٦2٣ مصروفات الموظفين 

 40,5٢3  ٣9,591 استهالك وإطفاء 

 ٢0٢,344  212,105 مصروفات تشغيلية أخرى 

 56٨,١5٨  5٦0,٣19 مجموع المصروفات التشغيلية 

 399,٢39  579,4٣0 صافي الدخل للسنة قبل صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان و الضرائب

 )١٢١,79١()290,121(صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلتمان / اإلضمحالل

 ٢77,44٨ 289,٣09صافي الدخل قبل الضرائب

 )97,٢٨٢()12٣,420(الضرائب 

 ١٨0,١66 1٦5,889صافي الدخل للسنة 

العائد إلى: 

 ١05,67٢ ٦٦,580   حقوق مساهمي الشركة األم 

 74,494 99,٣09   حقوق غير مسيطرة 

1٦5,889 ١٨0,١66 

 6,0١ 2.90النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية 

2020٢0١9

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي 

١,57١,504 1,404,٣11صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

)٨54,35٢()1,2٣0,4٣5(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

)59٨,6٢٢()1٣0,089(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)١١0,١39()191,795(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

٨,39١ )148,008(صافي التغير في النقد وما في حكمه

٢,9١7,794 2,92٦,185 النقد و ما في حكمه في ١ يناير

٢,9٢6,١٨5 2,778,177 النقد و ما في حكمه في ٣1 ديسمبر

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة 

األم وحاملي 
الصكوك

ألف دوالر أمريكي

 حقوق 
غير مسيطرة 

ألف دوالر أمريكي 

 مجموع حقوق
المالك

ألف دوالر أمريكي 

2,٣2٣,190  855,978 1,4٦7,212 الرصيد في ۱ يناير 2020

)24,858( -   )24,858(أرباح أسهم مدفوعة

)8,129( -   )8,129(الحركة في أسهم الخزينة

٣,57.9414,511صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لإلستثمارات

)1,17٦()٣85()791(صافي الحركة في االحتياطات األخرى

)191,811()14٣,٣90()48,421(تحويل عمالت أجنبية 

٦٦,58099,٣091٦5,889صافي الدخل للسنة

)12,727()12,727(-   أرباح أسهم الشركات التابعة

)1,٦5٦( -   )1,٦5٦(الزكاة المدفوعة عن المساهمين

)٣1,500( -   )٣1,500(أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة 1

)5,011()12,70٦(7,٦95 تغيرات ذات عالقة برأس المال الدائم فئة 1

)٦,922()552()٦,٣70(صافي خسارة تعديل محسوم منها المساعدات الحكومية

 -   )2٣7(2٣7 تأثير التغيير في الملكية

 12,594  12,594 - صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

1,42٣,5٦9798,8252,222,٣94الرصيد في ٣1 ديسمبر ۲۰۲۰

٢,٢55,9٨7 7١0,44٢ ١,545,545 الرصيد في ١ يناير ٢0١9

)37,٢٨6( -   )37,٢٨6(أرباح أسهم مدفوعة

٢04   -   ٢04 الحركة في أسهم الخزينة

)١,٨07()٢,٢٨4( 477صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لإلستثمارات

)7١4(٢,3٢٢  )3,036(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للعقارات والمعدات

١,796٢,93٢ ١,١36صافي الحركة في االحتياطات األخرى

)١١0,١39()36,7١٨()73,4٢١(تحويل عمالت أجنبية 

١٨0,١66 74,494 ١05,67٢ صافي الدخل للسنة

)٢6,755()٢6,755(-   أرباح أسهم الشركات التابعة

)٢,٢35( -   )٢,٢35(الزكاة المدفوعة عن المساهمين

)3١,500( -   )3١,500(أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة ١

)١0,3١0()١٢,706(٢,396 تغيرات ذات عالقة برأس المال الدائم فئة ۱

 -   40,740 )40,740(تأثير التغيير في الملكية

١04,647 ١04,647 -   صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة

١,467,٢١٢٨55,97٨٢,3٢3,١90الرصيد في 3١ ديسمبر ٢0١9

شركاء في اإلنجاز


