
مجموعة البركة )ش.م.ب.( )سابقا مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.(
القوائم المالية الموحدة

القائمة المرحلية المختصرة للتدفقات النقدية 
للستة  أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

30 يونيو 302021 يونيو 2022

ألف دوالر أمريكي
 

ألف دوالر أمريكي
)معدلة(

 )583,023(472,054صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 
 670,524  )348,311(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة اإلستثمارية

 62,502   122,093 صافي النقد من األنشطة التمويلية
 )130,130( )187,199(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 19,873  58,637صافي التغير في النقد وما في حكمه
 2,537,206 2,706,115 النقد و ما في حكمه في 1 يناير )معدلة(

 2,557,079 2,764,752 النقد و ما في حكمه في 30 يونيو

القائمة المرحلية المختصرة للتغيرات في الحقوق
للستة  أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
للثالثة أشهر و الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

مجموعة البركة ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين

ص.ب 1882 - المنامة، مملكة البحرين, سجل تجاري رقم: 1- 48915
شركة اعمال استثمارية - فئة 1 مرخصة من قبل بنك البحرين المركزي
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عبدالّله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

 حسام بن الحاج عمر
الرئيس التنفيذي للمجموعة باإلنابة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعاله، أستخرجت من القوائم المالية المرحلية المختصرة التي روجعت من 
قبل السادة برايس ووترهاوس كوبرز - البحرين.

هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه.

شركاء في اإلنجاز

        للستة أشهر المنتهية فيللثالثة أشهر المنتهية في
30 يونيو 302021 يونيو 302022 يونيو 302021 يونيو 2022

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 
)معدلة(

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 
)معدلة(

الدخل 
 635,939 663,526 317,117  333,023 صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات مشتركة 

عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار قبل حصة المجموعة 
كمضارب

)271,662( )261,727( )545,690( )526,125( 

 172,895  185,112  85,256  88,478 حصة المجموعة كمضارب 

 )353,230( )360,578( )176,471( )183,184(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
)كمضارب و كرب المال( 

 149,839  140,646 302,948 282,709 

حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير 
المدرجة في الميزانية

 7,554  5,898 9,661 6,043 

 83,412  229,202  32,331  138,917 صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات ذاتية  
 80,772  79,953  39,727  39,253 دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 

 26,295  62,338  32,953  26,774 دخل  تشغيلي آخر
 362,337  251,555  684,102  479,231 

 )13,805( )14,998( )6,084( )8,451(ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

 465,426  669,104  245,471  353,886 مجموع الدخل التشغيلي 

المصروفات التشغيلية
 146,976  133,757  76,524  64,655 مصروفات الموظفين 

 36,362  28,854  17,074  14,126 استهالك وإطفاء 
 86,279  96,702  43,439  47,827 مصروفات تشغيلية أخرى 

 269,617 259,313  137,037  126,608 مجموع المصروفات التشغيلية 

صافي الدخل للفترة قبل صافي مخصص الخسائر االئتمانية 
المتوقعة / االضمحالل و الضرائب

 227,278  108,434  409,791  195,809 

 )82,666( )206,078( )57,257( )121,761(صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة / االضمحالل

 113,143  203,713  51,177  105,517 صافي دخل الفترة قبل الضرائب 

 )41,494( )66,235( )18,461( )31,075(الضرائب 

 71,649  137,478  32,716  74,442 صافي الدخل للفترة

العائد إلى: 
 45,563  84,638  19,978  45,106    حقوق مساهمي الشركة األم 

 26,086  52,840  12,738  29,336    حقوق غير مسيطرة 
 74,442  32,716  137,478  71,649 

النصيب األساسي و المخفض للسهم في األرباح -
سنتات أمريكية 

 2.42  0.35  5.68  2.46 

العائد إلى حقوق 
مساهمي 

الشركة األم 
وحاملي الصكوك

 حقوق 
غير مسيطرة

مجموع الحقوق

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 
 2,058,127  670,757  1,387,370 في 1 يناير 2022

 )57,539( )28,433( )29,106(التعديل
 2,000,588  642,324  1,358,264 الرصيد المعدل في 1 يناير 2022
 175   -  175 صافي الحركة في أسهم الخزينة

 )5,361( )2,873( )2,488(صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى 
 )1,039( )314( )725(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

 )187,199( )75,019( )112,180(تحويالت عمالت أجنبية 
 137,478  52,840  84,638 صافي الدخل للفترة

 )31,913( )31,913(  -   توزيعات أرباح الشركات التابعة
 )347(  -  )347(تخصيص الزكاة

 )15,750(  -  )15,750(أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة 1
التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 للشركات 

 )8,250( )5,628( )2,622(التابعة
 828  -    828 تأثير التغير في نسبة الملكية

 137,857  137,857   -   صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة
 2,027,067  717,274  1,309,793 في 30 يونيو 2022

 2,222,394  798,825  1,423,569 في 1 يناير 2021
 )52,415( )38,215( )14,200(التعديل

 2,169,979  760,610  1,409,369 الرصيد المعدل في 1 يناير 2021
 )122(  -  )122(صافي الحركة في أسهم الخزينة

 1,526  801  725 صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى 
 3,942  847  3,095 صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

 )130,130( )55,558( )74,572(تحويل عمالت أجنبية 
 71,649  26,086  45,563 صافي الدخل للفترة

 )17,969( )17,969(  - أرباح أسهم الشركات التابعة
 )1,015(  -  )1,015(تخصيص الزكاة

 )15,750(  -  )15,750(أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة 1
 )2,750( )6,353( 3,603 التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 للشركات التابعة

 )42( )42(  - صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة
 2,079,318  708,422  1,370,896 في 30 يونيو 2021 )معدلة(

)مراجعة(
30 يونيو 2022

)مدققة(
31 ديسمبر 2021

)مدققة(
1 يناير 2021

 ألف 
دوالر أمريكي

 ألف 
دوالر أمريكي 

)معدلة(

 ألف 
دوالر أمريكي 

)معدلة(

الموجودات 
 5,156,577  5,681,353  5,342,823 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 11,937,952  10,975,647  10,475,152 ذمم مدينة 
 2,698,516  3,493,107  2,058,519 التمويل بالمضاربة و المشاركة 

 1,747,627  2,018,800  2,094,752 إجارة منتهية بالتمليك 
 5,098,597  4,495,469  4,970,100 إستثمارات 

 468,919  524,111  483,566 عقارات و معدات 
 759,466  604,888  586,847 موجودات أخرى 

 27,867,654  27,793,375  26,011,759 مجموع الموجودات 
المطلوبات و حقوق حاملي حسابات 

اإلستثمار والحقوق   
  

المطلوبات  
 7,344,227  7,579,275  6,966,784 حسابات جارية للعمالء و حسابات أخرى 

 1,600,555  1,253,451  808,078 مبالغ مستحقة لبنوك 
 319,364  286,833  329,676 تمويالت طويلة األجل

 1,270,981  1,114,895  1,158,394 مطلوبات أخرى 
 10,535,127  10,234,454  9,262,932 مجموع المطلوبات  

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
 538,321  744,793  658,295 مؤسسات مالية

 14,624,227  14,813,540  14,063,465 مؤسسات غير مالية وأفراد
 15,162,548  15,558,333  14,721,760 مجموع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

الحقوق
 1,242,879  1,242,879  1,242,879 رأس المال 

 )17,462( )15,655( )14,923(أسهم الخزينة
 18,084  16,619  16,062 عالوة إصدار أسهم  

 183,121  196,539  194,051 احتياطات 
 32,940  55,736  55,011 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 )800,489( )940,728( )1,052,908(احتياطي تحويل عمالت أجنبية 
 350,296  402,874  469,621 أرباح مبقاة

 1,009,369  958,264  909,793 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
 400,000  400,000  400,000 رأس المال الدائم فئة 1

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم 
وحاملي الصكوك 

 1,309,793  1,358,264  1,409,369 

 760,610  642,324  717,274 حقوق غير مسيطرة
 2,169,979  2,000,588  2,027,067 مجموع الحقوق

مجموع المطلوبات و حقوق حاملي حسابات 
 27,867,654  27,793,375  26,011,759 اإلستثمار والحقوق 


