شركاء في اإلنجاز

بيان صحفي
مجموعة البركة المصرفية تحقق صافي أرباح عائدة للمساهمين قدرها  53مليون دوالر
أمريكي في النصف األول من العام 2021

المنامة –  12أغسطس 2021
أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب ،)ABG( .المجموعة المصرفية اإلسالمية الرائدة
التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لعملياتها والمتداولة أسهمها تحت الرمز “ ”BARKAفي
بورصة البحرين وناسداك دبي ،اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام  .2021فقد حققت
المجموعة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة األم قدره  27مليون دوالر أمريكي مقارنةً مع 23
مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام  2020وبارتفاع قدره  .%19هذا وقد بلغ النصيب
األساسي والمخفض للسهم في األرباح  0.94سنتا ً أمريكيا ً للربع الثاني من العام  2021بالمقارنة
مع  0.57سنتا ً أمريكيا ً لنفس الفترة من العام الماضي.
وقد بلغ مجموع صافي دخل المجموعة  53مليون دوالر أمريكي للربع الثاني من العام 2021
بالمقارنةً مع  50مليون دوالر أمريكي وبارتفاع قدره  .%5وجاءت الزيادة في صافي الدخل
مدعومة بانخفاض مستويات المخصصات نتيجة التحسن التدريجي لظروف االقتصاد الكلي في
البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة.
وانخفض صافي الدخل للفترة قبل صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان والضرائب
للمجموعة بنسبة  %26إلى  128مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من العام 2021
مقارنة مع  173مليون دوالر أمريكي بنفس الفترة من العام الماضي وانخفض إجمالي الدخل
التشغيلي بنسبة  %11ليصل إلى  265مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام 2021
مقارنة مع  298مليون دوالر أمريكي بنفس الفترة من العام الماضي.
فيما يتعلق بالنتائج المالية للنصف األول من العام  ،2021بلغ صافي دخل المجموعة العائد
لمساهمي الشركة األم  53مليون دوالر أمريكي مقابل  47مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من
عام  ،2020بزيادة قدرها  .%12هذا وقد بلغ النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح
 3.05سنتا ً أمريكيا ً للنصف االول من العام  2021بالمقارنة مع  2.54سنتا ً أمريكيا ً لنفس الفترة
من العام الماضي.
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وبلغ إجمالي صافي الدخل  94مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ  90مليون دوالر أمريكي ،بزيادة
قدرها  .%4وتعود الزيادة في إجمالي صافي الدخل بشكل رئيسي إلى الضبط القوي للنفقات
وانخفاض المخصصات مدعومة بتحسن تدريجي في الظروف االقتصادية.
وانخفض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة  %11من  553مليون دوالر أمريكي خالل النصف
االول من عام  2020إلى  494مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام  .2021وقد نتج
هذا االنخفاض عن مجموعة من العوامل بما في ذلك االنخفاض الكبير في قيمة العملة في بعض
األسواق ،والزيادة الكبيرة في معدالت الفائدة األساس في بعض األسواق ،وبنود الدخل االستثنائية
التي تم تسجيلها خالل نفس الفترة من العام الماضي.
وقد بلغ مجموع الحقوق العائد لمساهمي الشركة األم والصكوك  1.39مليار دوالر أمريكي
بنهاية يونيو  2021بالمقارنة مع  1.42مليار دوالر أمريكي بنهاية ديسمبر  ،2020وبانخفاض
قدره  %2وذلك بسبب التغيير في فروق احتياطيات تقييم العمالت والبالغ  75مليون دوالر
امريكي .فيما بلغ مجموع الحقوق  2.13مليار دوالر أمريكي مقارنةً مع  2.22مليار دوالر
أمريكي بنهاية ديسمبر  ،2020وبانخفاض قدره  %4وذلك لنفس السبب.
وارتفع مجموع األصول بنسبة  %1ليبلغ  28.47مليار دوالر في نهاية يونيو  2021بالمقارنة
مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر  2020والبالغ  28.25مليار دوالر أمريكي .وواصلت
المجموعة خالل النصف األول من العام التركيز على االحتفاظ بنسبة كبيرة من هذه األصول في
شكل أصول سائلة.
وتعقيبا على أداء ونتائج المجموعة خالل النصف األول من العام  ،2021قال رئيس مجلس إدارة
مجموعة البركة المصرفية األستاذ عبدهللا صالح كامل "واصلنا جهودنا لتعزيز األداء المالي
وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية ،وفي الوقت نفسه العمل على احتواء تداعيات تفشي جائحة
كورونا على مستوى المجموعة ووحداتنا التابعة .وقد أثمرت هذه الجهود ،وهلل الحمد ،عن تحقيق
نتائج جيدة عبر المجموعة ونمو في صافي الدخل بالمقارنة مع العام الماضي ،بينما حافظنا في
الوقت نفسه على جهودنا لدعم المجتمعات التي نعمل فيها".
وقال عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية األستاذ مازن مناع
"على الرغم من بيئة االقتصاد الكلي الصعبة التي نواصل العمل فيها كمجموعة ،فقد تمكنا من
تحقيق زيادة مرضية في صافي الدخل مدعو ًما بضبط المصروفات وانخفاض المخصصات
نتيجة للتحسن التدريجي في النظرة المستقبلية والبيئة .وقد سمح ذلك لنا بزيادة العائد على حقوق
المساهمين إلى  %8.6من  %8في العام السابق"
الجدير بالذكر بأن هذا البيان الصحفي باإلضافة الى البيانات المالية متوفرة عبر الموقع
اإللكتروني لبورصة البحرين والمجموعة علىwww.albaraka.com

2

نبذة عن مجموعة البركة المصرفية
مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.ب .مر ّخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف البحرين
رواد العمل
المركزي ،ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي .وتعتبر البركة من ّ
المصرفي اإلسالمي على مستوى العالم حيث تقدّم خدماتها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار
شخص في الدّول التي تعمل فيها.
وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خالل وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في  17دولة،
تقدّم خدماتها في حوالي  700فرع .وللمجموعة حاليا تواجد في ك ّل من األردن ،مصر ،تونس،
البحرين ،السودان ،تركيا ،جنوب أفريقيا ،الجزائر ،باكستان ،لبنان ،المملكة العربية السعودية،
سوريــة ،المغرب وألمانيا باإلضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في كل من إندونيسيا
وليبيا.
وتقد ّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقا ً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
سمحاء في مجاالت مصرفيّة التجزئة ،والتجارة ،واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الخزينة ،هذا
ال ّ
المصرح به للمجموعة  2.5مليار دوالر أمريكي.
ويبلغ رأس المال
ّ
وقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات االئتمانية تصنيفاتها الطويلة والقصيرة األجل
" "BB- / Bلمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب )ABG( .في  8يوليو  ،2021في حين قامت
بتعديل نظرتها المستقبلية للمجموعة من مستقرة إلى سلبية.
كما منحت الوكالة اإلسالميّة الدولية للتّصنيف تصنيفا دوليا بدرجة ( +BBBالطويل المدى) /
( A3القصير المدى) وتصنيفا محلّيا بدرجة  )A+ (bh) / A2 (bhمع درجة مضارب من
’ ،’81-85وهي أعلى مستوى بين المؤسسات المالية اإلسالمية في المنطقة.
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