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 إدارة مجلستقرير مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إلى أعضاء  
 مجموعة البركة ش.م.ب.

 

 

 المقدمة

لقد قمنا بمراجعة المركز المالي المرحلي الموحد المرفق لمجموعة البركة ش.م.ب. )"الشركة"( )مجموعة البركة 

،  2022سبتمبر  30وشركاتها التابعة )المشار إليهما معاً "بالمجموعة"(  كما في المصرفية ش.م.ب. سابقاً( 

و القوائم    2022سبتمبر 30في والتسعة أشهر المنتهيتين  لفترتي الثالثة أشهر والقائمة المرحلية الموحدة للدخل

ت في حقوق حاملي حسابات االستثمار غير  المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والتغيرا 

المدرجة في الميزانية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والمعلومات اإليضاحية. إن إعداد وعرض هذه  

من هذه   2القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً للسياسات المحاسبية المفصح عنها في اإليضاح رقم 

ية المرحلية المختصرة هو من مسؤولية مجلس اإلدارة. إن مسئوليتنا هـي إصدار نتيجة مراجعة حول  القوائم المال

 هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها.  

 

 نطاق المراجعة

المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  ، "مراجعة 2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم 

المدقق المستقل للمؤسسة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية على استفسارات بشكل أساسي من  

الموظفين المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية وإجراء مراجعة تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق  

من نطاق التدقيق الذي يتم عمله حسب معايير التدقيق الدولية وبالتالي فهي ال تمكننا من  المراجعة هو أقل بكثير

الحصول على تأكيد حول إطالعنا على جميع األمور الهامة التي يمكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق. وبالتالي  

 فإننا ال نبدي رأي تدقيق.  

 

 االستنتاج 

هنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم  بناًء على مراجعتنا، لم يلفت انتبا

من هذه المعلومات المالية  2يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً ألساس اإلعداد المذكور في إيضاح رقم 

 المرحلية المختصرة. 
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  المصرفية ش.م.ب. سابقآ) (مجموعة البركة مجموعة البركة ش.م.ب. 

  . القـوائـم المرحلية الموحدة الماليـةجزءاً من هذه  ٢٢إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢  

  الموحدة للمركز المالي المرحلية قائمة ال
 ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في كما 
 مدققة       مراجعة   

  
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢٢ 
 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  

 ٢٠٢١يناير  ١

  
  

 إيضاحات 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف  

  دوالر أمريكي 
  ألف  

  دوالر أمريكي 

  
إيضاح   –(معدلة       

٢٢(  
إيضاح   –(معدلة   

٢٢(  
       الموجودات 

  ٥٬١٥٦٬٥٧٧       ٥٬٦٨١٬٣٥٣  ٥٬٢٠٧٬١٤٦ ٣  نقد وأرصدة لدى بنوك 
  ١١٬٩٣٧٬٩٥٢     ١٠٬٩٧٥٬٦٤٧  ١٠٬٤٣٧٬٧٤٠ ٤  ذمم مدينة 

  ٢٬٦٩٨٬٥١٦       ٣٬٤٩٣٬١٠٧  ١٬٨٦٨٬٢٢٤ ٥  التمويل بالمضاربة والمشاركة 
 ١٬٧٤٧٬٦٢٧    ٢٬٠١٨٬٨٠٠   ٢٬١٣٢٬٨١٤ ٦  إجارة منتهية بالتمليك

  ٥٬٠٩٨٬٥٩٧       ٤٬٤٩٥٬٤٦٩  ٥٬٢٠٦٬٤٥٩ ٧  استثمارات  
  ٤٦٨٬٩١٩         ٥٢٤٬١١١  ٤٧٦٬٢٩٠   عقارات ومعدات  
  ٧٥٩٬٤٦٦         ٦٠٤٬٨٨٨  ٦١٣٬٩٢٠ ٨  موجودات أخرى 

   
 ٢٧٬٨٦٧٬٦٥٤    ٢٧٬٧٩٣٬٣٧٥  ٢٥٬٩٤٢٬٥٩٣  مجموع الموجودات  

      
وحقوق  المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار        

 الملكية  
 

 
 

 
 

 
       المطلوبات        

 ٧٬٣٤٤٬٢٢٧   ٧٬٥٧٩٬٢٧٥  ٦٬٨١١٬٨٨٠   وحسابات أخرىحسابات جارية للعمالء 
 ١٬٦٠٠٬٥٥٥  ١٬٢٥٣٬٤٥١  ٨٢٩٬٣١٧   مبالغ مستحقة لبنوك 

 ٣١٩٬٣٦٤  ٢٨٦٬٨٣٣  ٣١٧٬٣٢٧ ٩ تمويالت طويلة األجل 
 ١٬٢٧٠٬٩٨١  ١٬١١٤٬٨٩٥  ١٬١٠٠٬٩٣٩ ١٠  مطلوبات أخرى 

       
 ١٠٬٥٣٥٬١٢٧   ١٠٬٢٣٤٬٤٥٤  ٩٬٠٥٩٬٤٦٣  مجموع المطلوبات 

       
       حقوق حاملي حسابات االستثمار        

 ٥٣٨٬٣٢١  ٧٤٤٬٧٩٣  ٦٩٥٬٩٠٨   المؤسسات المالية 
 ١٤٬٦٢٤٬٢٢٧  ١٤٬٨١٣٬٥٤٠  ١٤٬١٦٧٬٤١٨   المؤسسات غير المالية واألفراد 

       
 ١٥٬١٦٢٬٥٤٨  ١٥٬٥٥٨٬٣٣٣   ١٤٬٨٦٣٬٣٢٦ ١١ مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار 

       
       الملكية حقوق        

 ١٬٢٤٢٬٨٧٩  ١٬٢٤٢٬٨٧٩  ١٬٢٤٢٬٨٧٩ ١٤  رأس المال 
 (١٧٬٤٦٢)  (١٥٬٦٥٥)  (١٤٬٧٧٥)   أسهم خزينة

 ١٨٬٠٨٤  ١٦٬٦١٩  ١٥٬٩٥١   عالوة إصدار أسهم 
 ١٨٣٬١٢١  ١٩٦٬٥٣٩  ١٩٤٬٠٥١   احتياطيات
 ٣٢٬٩٤٠  ٥٥٬٧٣٦  ٥٤٬٩١٣   المتراكمة في القيم العادلة التغييرات 

 )٨٠٠٬٤٨٩(   )٩٤٠٬٧٢٨(  (١٬٠٩٠٬٤٨٨) ١٤  تحويل عمالت أجنبية
 ٣٥٠٬٢٩٦   ٤٠٢٬٨٧٤  ٥٠٤٬٨١١   أرباح مبقاة 

       
 ١٬٠٠٩٬٣٦٩  ٩٥٨٬٢٦٤  ٩٠٧٬٣٤٢    العائدة لمساهمي الشركة األمالملكية حقوق 

 ٤٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠   ١رأس المال الدائم فئة 
        

وحاملي   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
  الصكوك 

 ١٬٣٠٧٬٣٤٢ 
 

١٬٣٥٨٬٢٦٤ 
 

١٬٤٠٩٬٣٦٩ 

 ٧٦٠٬٦١٠  ٦٤٢٬٣٢٤  ٧١٢٬٤٦٢  حقوق غير مسيطرة 
       

 ٢٬١٦٩٬٩٧٩  ٢٬٠٠٠٬٥٨٨   ٢٬٠١٩٬٨٠٤  مجموع حقوق الملكية  
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار         

 ٢٥٬٩٤٢٬٥٩٣  وحقوق الملكية  
  

٢٧٬٧٩٣٬٣٧٥ 
    

٢٧٬٨٦٧٬٦٥٤ 

 
 
 

 عبدهللا صالح كامل      
 رئيس مجلس اإلدارة 

 حسام بن الحاج عمر  
 الرئيس التنفيذي للمجموعة  



  المصرفية ش.م.ب. سابقآ) (مجموعة البركة مجموعة البركة ش.م.ب. 

  . القـوائـم الماليـة المرحلية الموحدةجزءاً من هذه  ٢٢إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣  

  الموحدة للدخلالمرحلية القائمة 
 (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠المنتهية في  تسعة اشهر اللفترة الثالثة أشهر و 

  
 للثالثة أشهر المنتهية في   

 
 المنتهية في أشهر  ةللتسع

 سبتمبر ٣٠ سبتمبر  ٣٠ سبتمبر ٣٠ سبتمبر  ٣٠   
   ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 إيضاحات   
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

  دوالر أمريكي 
  ألف 

  دوالر أمريكي 
  ألف

  دوالر أمريكي 

      
  –(معدلة 
    )٢٢إيضاح 

  –(معدلة 
  )٢٢إيضاح 

         الدخل 
ات استثمارصافي الدخل من عقود تمويل و

 ٩٧١٬٧٩٨  ١٬٠٢٣٬٥٧٠  ٣٣٥٬٨٥٩  ٣٦٠٬٠٤٤    مشتركة
عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة        

 (٧٩٧٬٦٧٨) (٨٣٤٬٧٩٠) (٢٧١٬٥٥٣) (٢٨٩٬١٠٠)  المجموعة كمضارب 
 ٢٦٨٬٦٦٧ ٢٦٤٬٨٩٦ ٩٥٬٧٧٢ ٧٩٬٧٨٤  حصة المجموعة كمضارب 

 (٥٢٩٬٠١١)  (٥٦٩٬٨٩٤)  (١٧٥٬٧٨١)  (٢٠٩٬٣١٦)   عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 
                  

حصة المجموعة من دخل حقوق حاملي حسابات  
 االستثمار 

  (كمضارب وكرب المال) 
١٥٠٬٧٢٨ 

 
١٦٠٬٠٧٨ 

 
٤٥٣٬٦٧٦ 

 
٤٤٢٬٧٨٧ 

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

٩١٥ 
 

٥٣٦ 
 

١٠٬٥٧٦ 
 

٦٬٥٧٩ 

 ١١٤٬٨٤٣  ٣٠٤٬٠٧٠  ٣١٬٤٣١  ٧٤٬٨٦٨  صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات ذاتية
 ١٢١٬١٧٥  ١٣٤٬٣٧١  ٤٠٬٤٠٣  ٥٤٬٤١٨  دخل رسوم وعموالت أخرى  

 ٢١٬١٢٧  ٩٣٬٥٦٤  (٥٬١٦٨)  ٣١٬٢٢٦ ١٥   دخل تشغيلي آخر
           ٧٠٦٬٥١١  ٩٩٦٬٢٥٧  ٢٢٧٬٢٨٠  ٣١٢٬١٥٥ 

 (٢١٬٠٩٢)  (٢٢٬٠٧٠)  (٧٬٢٨٧)  (٧٬٠٧٢)   ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل 
 ٦٨٥٬٤١٩  ٩٧٤٬١٨٧  ٢١٩٬٩٩٣ ٣٠٥٬٠٨٣  مجموع الدخل التشغيلي           
         

       المصروفات التشغيلية 
 ٢١٥٬٧٤٧  ١٩٩٬٦٤٤  ٦٨٬٧٧١  ٦٥٬٨٨٧  مصروفات الموظفين 

 ٥١٬٣٣٦  ٤٢٬٣٨٦  ١٤٬٩٧٤  ١٣٬٥٣٢  استهالك وإطفاء 
 ١٢٤٬٣٤٧  ١٤٠٬٣٣٥  ٣٨٬٠٦٨  ٤٣٬٦٣٣  مصروفات تشغيلية أخرى  

 ٣٩١٬٤٣٠  ٣٨٢٬٣٦٥  ١٢١٬٨١٣   ١٢٣٬٠٥٢  مجموع المصروفات التشغيلية 

         
         

صافي الدخل التشغيلي للفترة قبل الخسائر 
  االئتمانية المتوقعة/االضمحالل والضرائب 

١٨٢٬٠٣١ 
 

٩٨٬١٨٠ 
 

٥٩١٬٨٢٢ 
 

٢٩٣٬٩٨٩ 

 (١١٣٬٥٧٩)  (٢٩٠٬١١٧)  (٣٠٬٩١٣)  (٨٤٬٠٣٩) ١٦  صافي مخصص الخسائر االئتمانية / االضمحالل 

         
 ١٨٠٬٤١٠  ٣٠١٬٧٠٥  ٦٧٬٢٦٧  ٩٧٬٩٩٢  صافي الدخل قبل الضرائب 

 (٦٢٬٢٦٣)  (٩٤٬٤٦٨)  (٢٠٬٧٦٩)  (٢٨٬٢٣٣)  الضرائب
         

 ١١٨٬١٤٧  ٢٠٧٬٢٣٧  ٤٦٬٤٩٨  ٦٩٬٧٥٩  فترة صافي الدخل لل 
         

         العائد إلى:
 ٧٩٬٤٣١  ١٢٥٬٩٧٣  ٣٣٬٨٦٨  ٤١٬٣٣٥  الشركة األم حاملي أسهم حقوق 

 ٣٨٬٧١٦  ٨١٬٢٦٤  ١٢٬٦٣٠  ٢٨٬٤٢٤  حقوق غير مسيطرة 
  ١١٨٬١٤٧  ٢٠٧٬٢٣٧  ٤٦٬٤٩٨  ٦٩٬٧٥٩ 
النصيب األساسي و المخفض للسهم في األرباح                    
 سنتات أمريكية  –

 
١٣ 
 ٣٫٤١ 

 

٥٫٢٦  ٩٫٠٩  ٢٫٨٠ 
          
           

 
  

 عبدهللا صالح كامل      
 رئيس مجلس اإلدارة 

 حسام بن الحاج عمر  
 الرئيس التنفيذي للمجموعة  



  المصرفية ش.م.ب. سابقآ) (مجموعة البركة مجموعة البركة ش.م.ب. 

  . القـوائـم الماليـة المرحلية الموحدةجزءاً من هذه  ٢٢إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤  

  الموحدة للتدفقات النقدية  المرحلية  القائمة 
 (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال

 سبتمبر ٣٠اشهر المنتهية في للتسعة   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 

  
  ألف 

 دوالر أمريكي 

  ألف  
  دوالر أمريكي 

ايضاح  -(معدلة        
     األنشطة التشغيلية   )٢٢

  ١٨٠٬٤١٠           ٣٠١٬٧٠٥          صافي الدخل قبل الضرائب 
     تعديالت: 

  ٥١٬٣٣٦             ٤٢٬٣٨٦   استهالك وإطفاء 
  ٦٨٬٤٣٩             ١٣٠٬٩٤٠   استهالك ضمن إجارة منتهية بالتمليك 

مكسب غير محقق من أدوات أسهم حقوق الملكية وأدوات الّدين  
 (٨٬١٦١)            (١١٧٬٣٦٨)         المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 (١٣٬٢٩٥)           (٨٬٣٤١)             مكسب من بيع عقارات ومعدات 
 (٤٬٠٩٦)            (٢٬٧٨٧)             مكسب من بيع استثمارات عقارية 

مكسب من بيع أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
  (١٠٣)                حقوق الملكية  

             
(٢٬٦٤٦) 

وأدوات دين مدرجة بالقيمة  ملكيةمكسب من بيع أدوات حقوق 
 (١١٧)               (٤٠٥)               العادلة من خالل قائمة الدخل 

  ١١٣٬٥٧٩           ٢٩٠٬١١٧           انخفاض القيمة صافي مخصص الخسائر االئتمانية /  
 (١٢٬٧٣٦)  (١٤٬٧٨٨)           دخل من شركات زميلة 

  ٣٧٢٬٧١٣    ٦٢١٬٣٥٦  التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية الربح      
       

     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 (٣٧٣٬٣٤٣)  ٢٧٥٬٣٨٣          حتياطيات لدى بنوك مركزية ا

 (٩١٬٨٧٧)   ٢٧٢٬٧٠٢          ذمم مدينة 
 (٧٦١٬٥٥٠)   ١٬٦٢١٬٩١٦        التمويل بالمضاربة والمشاركة 

 (٢٦٢٬٦٣٨)  (٢٤٤٬٥٦٧)         إجارة منتهية بالتمليك
 ١٠٤٬٦٤٧  (٤٩٬٥٥٤)           موجودات أخرى 

 (٩٥٬٧٨٨)  (٧٦٧٬٤٠٧)         حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى
 (١٧٧٬٣٢٢)  (٤٢٤٬١٣٤)         مبالغ مستحقة لبنوك 

 (١٤٠٬٥٢٤)   ٨٬٦٩٨              مطلوبات أخرى 
 ٨٧٥٬٨٠١  (٦٩٣٬٦٢٢)         حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 (٩٢٬٥٩٠)  (٨٦٬٤٢٧)           ضرائب مدفوعة 
(٦٤٢٬٤٧١)            ٥٣٤٬٣٤٤          صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة التشغيلية      
     

    األنشطة االستثمارية 
  ٨٣٩٬٥٦٥          (٦٠٧٬٣٢١)          استثمارات) / بيع شراء(صافي 
 (٥٧٬٠٣١)            ٢٥٬٦٩٢            عقارات ومعدات  شراء)(بيع / صافي 

                 ٢٬٢١٧   ٦٣٢                 توزيعات أرباح مقبوضة 
 ٧٬٢٢٠            ٧٨٩                 زميلة شركات في  التغيرصافي 

 ٧٩١٬٩٧١         (٥٨٠٬٢٠٨)         من األنشطة االستثمارية الناتج  /(المستخدم في)  النقد يصاف     
     

     األنشطة التمويلية 
 (٥٩)                  ٢١٢                 صافي التغيرات في أسهم الخزينة 

 (١٥٬٧٥٠)           (١٥٬٧٥٠)           ١ربح موزع على رأس المال الدائم فئة 
  ٣٬٨٣١              (٥٬٢٤٤)              الصادر من قبل شركات تابعة   ١ربح موزع على رأس المال الدائم فئة  

  ١٣١٬٨٧٣           ٣٠٬٤٩٤             تمويالت طويلة األجل 
 (٢٩٬٦٤٣)   ٨٨٬٠٨٥             صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة  

 ٩٠٬٢٥٢           ٩٧٬٧٩٧            صافي النقد من األنشطة التمويلية         
       

 (٢٥٠٬٧٠٠)         أجنبيةتعديالت تحويل عمالت 
 

        (١٥٩٬٨٢٨) 
          

  ٧٩٬٩٢٤            (١٩٨٬٧٦٧)         صافي التغير في النقد وما في حكمه 
  ٢٬٥٣٧٬٢٠٦         ٢٬٧٠٦٬١١٥        يناير (معدلة) ١النقد وما في حكمه في 
  ٢٬٥٠٧٬٣٤٨        )١٩سبتمبر (إيضاح  ٣٠النقد وما في حكمه في 

 
       ٢٬٦١٧٬١٣٠ 

     



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

  . القـوائـم المرحلية الموحدة الماليـةجزءاً من هذه  ٢٢إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٥  

  الملكية الموحدة للتغيرات في حقوق  المرحلية القائمة 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال

 
 
 

        وحاملي الصكوك األم الحقوق العائدة لمساهمي الشركة  

                  احتياطيات        

 
  رأس 
 المال  

  أسهم  
  خزينة

  عالوة  
  صدار ا 

  أسهم 
  احتياطي  

 قانوني
  احتياطيات  

 أخرى 

التغيرات  
المتراكمة في  
القيمة العادلة  
  اللستثمارات 

التغيرات  
المتراكمة 
في القيمة  
  العادلة في
العقارات  
 والمعدات 

إحتياطي تحويل  
  عمالت 
 أجنبية  

  أرباح 
 المجموع   مبقاة  

  رأس  
  المال الدائم   
 ١فئة  

غير حقوق 
  مسيطرة   

  مجموع 
 المليكة    حقوق

 

  ألف   
دوالر  

 أمريكي

  ألف  
دوالر  

 أمريكي

  ألف  
دوالر  

  أمريكي

  ألف  
دوالر  

 أمريكي

  ألف  
دوالر  

 أمريكي
  ألف  

 دوالر أمريكي

  ألف  
دوالر 
  أمريكي

  ألف  
 دوالر أمريكي 

  ألف   
دوالر   

 أمريكي

  ألف  
دوالر  

 أمريكي

  ألف   
دوالر  

 أمريكي

  ألف  
دوالر  

 أمريكي
  ألف  

 دوالر أمريكي 

                            
 ٢٬٠٥٨٬١٢٧ ٦٧٠٬٧٥٧ ٤٠٠٬٠٠٠ ٩٨٧٬٣٧٠ ٤٣٠٬٣١٢ ) ٩٤٠٬٧٢٨( ٤٦٬٩٢٩ ١٠٬٤٧٥ ٢٬٤٨٨ ١٩٤٬٠٥١ ١٦٬٦١٩  ) ١٥٬٦٥٥( ١٬٢٤٢٬٨٧٩  ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 

 )٥٧٬٥٣٩( ) ٢٨٬٤٣٣( - )٢٩٬١٠٦( )٢٧٬٤٣٨ ( - )١٬٦٦٨( - - - - - -  )٢٢(إيضاح  أثر التعديل

 ٢٬٠٠٠٬٥٨٨ ٦٤٢٬٣٢٤ ٤٠٠٬٠٠٠ ٩٥٨٬٢٦٤ ٤٠٢٬٨٧٤ (٩٤٠٬٧٢٨) ٤٥٬٢٦١ ١٠٬٤٧٥ ٢٬٤٨٨ ١٩٤٬٠٥١ ١٦٬٦١٩ )١٥٬٦٥٥(١٬٢٤٢٬٨٧٩  ٢٠٢٢يناير    ١ دلالرصيد  المع 

 ٢١٢ - - ٢١٢ - - - - - - (٦٦٨) ٨٨٠ -صافي الحركة في أسهم الخزينة 

صافي التغير في االحتياطيات  
  األخرى 

- - - - (٢٬٤٨٨) - - - - (٢٬٤٨٨) - (٦٢٧) (٣٬١١٥) 

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة  
  العادلة   ةفي القيم

- - - - - (٨٢٣) - - - (٨٢٣) - (٨٤٣) (١٬٦٦٦) 

 (٢٥٠٬٧٠٠) (١٠٠٬٩٤٠) - (١٤٩٬٧٦٠) - (١٤٩٬٧٦٠) - - - - - - -  تحويل عمالت أجنبية  

 ٢٠٧٬٢٣٧ ٨١٬٢٦٤ - ١٢٥٬٩٧٣ ١٢٥٬٩٧٣ - - - - - - - -  للفترة صافي الدخل 

 (٣١٬٩٠١) (٣١٬٩٠١) - - - - - - - - - - -   أرباح شركات تابعةتوزيعات  

 (٤٦٧) - - (٤٦٧) (٤٦٧) - - - - - - - - تخصيص الزكاة 

 (١٥٬٧٥٠) - - (١٥٬٧٥٠) (١٥٬٧٥٠) - - - - - - - -١فئة توزيع أرباح رأس المال الدائم 

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم  
  للشركات التابعة  ١فئة 

- - - - - - - - (٥٬٢٤٤) (٥٬٢٤٤) - (١١٬٢٥٦) (١٦٬٥٠٠) 

  -  ٢٥٧٥  -  (٢٬٥٧٥)  (٢٬٥٧٥)  -  -  -  -  -  -  -  - تأثير التغيير في الملكية 

صافي الحركة في الحقوق غير 
  المسيطرة 

- - - - - - - - - - - ١٣١٬٨٦٦ ١٣١٬٨٦٦ 

 ٢٬٠١٩٬٨٠٤ ٧١٢٬٤٦٢ ٤٠٠٬٠٠٠ ٩٠٧٬٣٤٢ ٥٠٤٬٨١١ (١٬٠٩٠٬٤٨٨) ٤٥٬٢٦١ ٩٬٦٥٢ - ١٩٤٬٠٥١ ١٥٬٩٥١ (١٤٬٧٧٥)١٬٢٤٢٬٨٧٩ ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠في الرصيد 

               



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

  . المرحلية الموحدةالمالية القـوائـم جزءاً من هذه  ٢٢إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٦  

  القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال

 

      وحاملي الصكوكالحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم  

                  احتياطيات        

 
  رأس

 المال  
  أسهم  
  خزينة 

  عالوة  
  اصدار  
  أسهم  

  احتياطي   
 قانوني 

  احتياطيات   
 أخرى  

التغيرات  
المتراكمة في  
القيمة العادلة  
  اللستثمارات 

التغيرات  
المتراكمة في  
القيمة العادلة  

  في
العقارات  
 والمعدات 

إحتياطي  
  تحويل عمالت 

 أجنبية   
  أرباح 
 المجموع   مبقاة  

  رأس  
  المال الدائم   
 ١فئة  

حقوق غير 
  مسيطرة   

  مجموع 
المليكة    حقوق

  
  ألف   
 دوالر أمريكي  

  ألف   
دوالر  

 أمريكي

  ألف   
دوالر  

  أمريكي

  ألف   
دوالر   

 أمريكي

  ألف   
دوالر  

 أمريكي
  ألف  

 دوالر أمريكي
  ألف  

  دوالر أمريكي

  ألف   
دوالر  

 أمريكي

  ألف   
دوالر   

 أمريكي
  ألف  

 دوالر أمريكي 

  ألف   
دوالر  

 أمريكي

  ألف  
دوالر  

 أمريكي

  ألف  
دوالر  

 أمريكي

                            
 ٢٬٢٢٢٬٣٩٤ ٧٩٨٬٨٢٥ ٤٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٢٣٬٥٦٩ ٣٦٤٬٤٩٦ )٨٠٠٬٤٨٩( ٢٤٬١٥٤ ٨٬٧٨٦ ٣٤٥ ١٨٢٬٧٧٦ ١٨٬٠٨٤  ) ١٧٬٤٦٢( ١٬٢٤٢٬٨٧٩  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
) ٥٢٬٤١٥( ) ٣٨٬٢١٥( - ) ١٤٬٢٠٠( ) ١٤٬٢٠٠(  - - - - - - - -  )٢٢(إيضاح  أثر التعديل

 ٢٬١٦٩٬٩٧٩ ٧٦٠٬٦١٠ ٤٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٩٬٣٩٦ ٣٥٠٬٢٩٦ ) ٨٠٠٬٤٨٩( ٢٤٬١٥٤ ٨٬٧٨٦ ٣٤٥ ١٨٢٬٧٧٦ ١٨٬٠٨٤ ) ١٧٬٤٦٢( ١٬٢٤٢٬٨٧٩  ٢٠٢١يناير    ١الرصيد  المعدل 

 ٦٤٦ - - ٦٤٦ - - - - - - (٥٥٨) ١٬٢٠٤ -الخزينة صافي الحركة في أسهم 

 ١٬٥٣٠ ٩٠٧ -٦٢٣ - - - - ٦٢٣ - - - -  صافي التغير في االحتياطيات األخرى 
  

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في 
 ١٬٤٥٩ ١٦٦ -١٬٢٩٣ - - - ١٬٢٩٣ - - - - -  العادلة   ةالقيم

 (١٥٩٬٨٢٨) (٦٨٬٨٦٥) -(٩٠٬٩٦٣) - (٩٠٬٩٦٣) - - - - - - -  تحويل عمالت أجنبية  

 ٣٨٬٧١٦ - - ٧٩٬٤٣١  ٧٩٬٤٣١ - - - - - - - -  للفترة صافي الدخل 

 (١٬٠١٥) - - (١٬٠١٥) (١٬٠١٥) - - - - - - - - تخصيص الزكاة 

 (١٥٬٧٥٠) - - (١٥٬٧٥٠) (١٥٬٧٥٠) - - - - - - - -  ١فئة توزيع أرباح رأس المال الدائم 
 ١التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 

 (٨٬٨٧٥) (١٢٬٧٠٦) - ٣٬٨٣١ ٣٬٨٣١ - - - - - - - -  للشركات التابعة 

 (٢٠٧) (٢٠٧) - - - - - - - - - - -  صافي الحركة في الحقوق غير المسيطرة 
 ٢٬١٠٦٬٠٨٦ ٧١٨٬٦٢١ ٤٠٠٬٠٠٠ ٩٨٧٬٤٦٥ ٤١٦٬٧٩٣ (٨٩١٬٤٥٢) ٢٤٬١٥٤ ١٠٬٠٧٩ ٩٦٨ ١٨٢٬٧٧٦ ١٧٬٥٢٦ (١٦٬٢٥٨) ١٬٢٤٢٬٨٧٩ (معدلة)  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠في الرصيد 

              
 
 
  
 



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

  . من هذه القـوائـم المرحلية الموحدة الماليـة  ٢٢إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٧  

  غير المدرجة في الميزانية  ستثمارالموحدة للتغيرات في حقوق حاملي حسابات اال المرحلية القائمة
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال

 نقد  
  ذمم

 بيوع مدينة
التمويل  

 بالمضاربة
  اتاستثمار
 عقارية

إجارة منتهية  
 المجموع  ات  استثمار  بالتمليك 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
        

 ١٬١٢٧٬٧٠٣ ٢٤٥٬١٨٩ ٢١٩٬٤١٢ ٥٣٬٣١٩ ٨٥٬٨٤٦ ٤٥٦٬٢٢٢ ٦٧٬٧١٥ ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 
 ٦٨١٬٣٢٩ ٢٥١٬٠٩٠ ٣١٬٨٧٥ ٧٩٩ ٩٣٬٣٢٠ ٢١٣٬٨٦٧ ٩٠٬٣٧٨  الودائع

 (٣٧٩٬٢٣٢) (٩٠٬٢٩٣) (١١٬٤٥٩) (٦٬٠٨٥) (٤٢٬٣٦٥) (١٩٢٬٨٢٦) (٣٦٬٢٠٤) السحوبات 
 ٦١٬٦٥٩ ١٧٬٩٦٠ ١٠٬٣٤٤ ٤٥٠ ٢٬٥٤٣ ٣٠٬٣٦٢ - دخل بعد حسم المصروفات ال

 (١٠٬٥٧٦) (٦) (٢٤٠) - (٣٬٤٤١) (٦٬٨٨٩) - حصة المضارب 
 (٢٥٬٢٢٣) (٢١٣) - - - (٢٥٬٠١٠) - تحويالت صرف عمالت أجنبية 

 ١٬٤٥٥٬٦٦٠ ٤٢٣٬٧٢٧ ٢٤٩٬٩٣٢ ٤٨٬٤٨٣ ١٣٥٬٩٠٣ ٤٧٥٬٧٢٦ ١٢١٬٨٨٩ ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠الرصيد في  
        

 ١٬٥٨١٬٩١٠ ٢٢٧٬٥٠٨ ١٦٠٬٣٥٢ ٤٨٬٠٩٩ ٥٠٣٬٨٢٣ ٥٦٩٬٥٧٢ ٧٢٬٥٥٦  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
  - (١٥٬٠٠١) (٦٨٬٤٣٣) - - - (٨٣٬٤٣٤) 

 ٧٤١٬٨٩٧ ٢٦٨٬٢٣٨ ٤٩٬٣٣٤ ١٬٦٢٥ ٨٧٬٥٢٦ ٢٥٠٬٧٩٥ ٨٤٬٣٧٩ الودائع
 (١٬١٢١٬٢٢٢) (٣٤٠٬١٦٤) (٨٬٤٠٢) (٣٬٩٦٩) (٢٩٤٬٢٣٢) (٣٩٤٬٦٧٣) (٧٩٬٧٨٢)  السحوبات 

 ٤٨٬٤١٩ ١٠٬١٤٥ ١٠٬٥٠٩ ١٬٠٥٣ ١٬٩١٢ ٢٤٬٨٠٠ - دخل بعد حسم المصروفات ال
 (٦٬٥٧٩) (٦) (١٥٤) - - (٦٬٤١٩) - حصة المضارب 

 (٢٣٬٧٣٤) (٨٬٩٥٠) - - - (١٤٬٧٨٤) - تحويالت صرف عمالت أجنبية 

 ١٬١٣٧٬٢٥٧ ١٥٦٬٧٧١ ٢١١٬٦٣٩ ٤٦٬٨٠٨ ٢٣٠٬٥٩٦ ٤١٤٬٢٩٠ ٧٧٬١٥٣ ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠الرصيد في 

        
        

 
 
  



   (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)مجموعة البركة ش.م.ب. 

٨ 

  المالية الموحدةالمرحلية  إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
  
   أنشطة  ١
  

) كشركـة مساهمة في مملكة البحرين  "الشركة"( )مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.مجموعة البركة ش.م.ب. (سابقأ تأسست 
البنك أنشطة مصرفية في الشرق األوسط وأوروبا ٤٨٩١٥، بموجب سجل تجاري رقـم  ٢٠٠٢  سبتمبر  ٢٧بتاريخ   يزاول   .

خالل هذه الفترة ، تم  ، المنامة، مملكة البحريـن.  ١٨٨٢وشمال وجنوب أفريقيا. عنوان البنك المسجل هو خليج البحرين، ص.ب  
  من ناسداك دبي. البنك شطب 

  
  ٣٠") ولكن في  CBBرين المركزي ("كانت الشركة تعمل بموجب ترخيص مصرف إسالمي بالجملة صادر عن مصرف البح

، قرر المساهمون في الشركة في اجتماع غير عادي تغيير ترخيص الشركة من الخدمات المصرفية للشركات    ٢٠٢٠نوفمبر  
. عالوة  ٢٠٢٢مارس    ٢٢" التي وافق عليها مصرف البحرين المركزي برسالة مؤرخة  ١الفئة    - إلى "شركة أعمال استثمارية  

إلى مجموعة البركة ش.م.ب. تمت    م.ب. المساهمون أيًضا تغيير اسم الشركة من مجموعة البركة المصرفية ش.على ذلك ، قرر  
ً الموافقة على التغيير في االسم والترخيص وتحديث السجل التجاري للشركة (البنك   ) لدى وزارة الصناعة والتجارة لعكس  سابقا

  هذه التغييرات.
  

التابعة لها ("المجموعة") من األعمال المصرفية الدولية والتجارية والتمويل والخزينة    ات شركلا و للشركة  تتكون األنشطة الرئيسية  
الدليل األرشادي الفئة  واألنشطة االستثمارية. تخضع الشركة لإلشراف والتنظيم من قبل مصرف البحرين المركزي وفقًا لقواعد 

  أسواق رأس المال.  -  ٦لفئة اأعمال االستثمار و  - ٤
  

  تتضمن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة البيانات المالية للبنك والشركات التابعة الرئيسية التالية:
  

  بلد   سنة   نسبة الملكية ملكية كما   كما  ملكية نسبة الملكية   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في   ٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠في   

  )٢٢إيضاح  – معدلة(
  التأسيس  التأسيس

  مملوكة مباشرة من قبل البنك 
  الجزائر   ١٩٩١  ٪٥٥٫٦٧  ٪٥٥٫٦٧  جزائرالبنك البركة 

  البحرين  ١٩٨٤  ٪٩٢٫٠٣  ٪٩٢٫٨٢  *بنك البركة األسالمي البحرين 
  تونس   ١٩٨٣  ٪٧٨٫٤٠  ٪٧٨٫٤٠  بنك البركة تونس
  مصر    ١٩٨٠  ٪٧٣٫٤٧  ٪٧٣٫٤٧  بنك البركة مصر 

  لبنان  ١٩٩١  ٪٩٨٫٩٨  ٪٩٨٫٩٨  البركة لبنان بنك 
  األردن  ١٩٧٨  ٪٦٥٫٨٢  ٪٦٥٫٨٢  األسالمي األردني بنك 

 تركية  ١٩٨٥  ٪٣٨٫٠٢  ٪٤٥٫٠٩ **المشاركة التركي  بنك البركة
جنوب    ١٩٨٩  ٪٦٤٫٥١  ٪٦٤٫٥١  بنك البركة المحدود

  افريقيا
 السودان  ١٩٨٤  ٪٧٥٫٧٣  ٪٧٥٫٧٣  بنك البركة سودان 

  المغرب   ٢٠١٧  ٪٤٩٫٠٠  ٪٤٣٫٥٦  *** التمويل و االنماءبنك 
  

ألف    ١٥٠بواقع    بنك البركة األسالمي على زيادة رأس مال    ٢٠٢٢مارس    ٢٨قعدت في    * وافقت الجمعية العامة غير العادية
بقيمة اسمية قدرها   المركزي على    ١٠٠سهم  البحرين  التأسيس والنظام األساسي. وافق مصرف  عقد  دوالر أمريكي وتعديل 

  ١٣٦٬٤٥٧٬٨٠٠المصدر والمدفوع من    توفير نقد زيادة رأس المالم  حيث ت  ٢٠٢٢يوليو    ٦الطلب من خالل خطاب مؤرخ  
  دوالًرا أمريكيًا للمجموعة.   ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠الًرا أمريكيًا مع تخصيص مبلغ كامل قدره  دو   ١٥١٬٤٥٧٬٨٠٠دوالًرا أمريكيًا إلى  

إن اإلجراءات الرسمية بوزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بتحديث . ٢٠٢٢أغسطس  ٤حيث تم توفير نقد زيادة رأس المال في 
 السجل التجاري ال تزال قيد التفيذ النهائي.

  
الربع المنتهي في   المشاركة التركي ، ارتفعت ملكية بنك البركة التركي للمشاركة  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠** خالل  البركة  من    بنك 

مليون ليرة    ١،٣٥٠بإصدار حقوق أولوية لزيادة رأس مالها من    بنك البركة المشاركة التركي ٪. قامت  ٤٥٫٠٩٪ إلى  ٣٨٫٠٢
. وشاركت المجموعة في إصدار حقوق األولوية هذا. تم التنازل عن غالبية ٢٠٢٢و  مليون ليرة تركية في ماي  ٢،٥٠٠تركية إلى  

حقوق االكتتاب في حقوق االكتتاب لشركة دلة البركة القابضة ش.م.ب. من خالل التنازل عن االكتتاب في هذا اإلصدار من  
٪. قامت شركة دلة البركة  ٨٫٣٪ إلى  ١٥٫٣٨حقوق األولوية للشركة، تم تخفيض ملكية شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب. من 

بنك  ٪ من األسهم في  ٤٥٫٠٩من خالل اتفاقية بتخصيص جميع حقوق التصويت للمجموعة. على أساس هذه االتفاقية وملكية  
 بعد إصدار حقوق األولوية. بنك البركة المشاركة التركي ، تستمرالشركة في السيطرة على البركة المشاركة التركي 



   (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)مجموعة البركة ش.م.ب. 
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  المختصرة المرحلية الموحدةالمالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
 
  (تتمة)  أنشطة  ١
 

٪. قامت بنك التمويل و االنماء بإصدار حقوق أولوية لزيادة ٤٣٫٥٦٪ إلى  ٤٩*** انخفضت ملكية بنك التمويل واإلنماء من  
. لم تكتتب الشركة في إصدار الحقوق  ٢٠٢٢مليون درهم مغربي في سبتمبر    ٤٣٠مليون درهم مغربي إلى    ٤٠٠رأسماله من  

٪. تواصل المجموعة توحيد بنك التمويل واإلنماء بسبب سيطرة  ٤٣٫٥٦هذا، مما أدى في النهاية إلى خفض ملكية الشركة إلى  
  لتشغيلية.المجموعة من خالل القدرة على التحكم في سياساته المالية وا

  
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  ٢
  

  أسس اإلعداد 
لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء اال الموحدة وفقاً  وأدات ات العقارية وأدوات أسهم حقوق الملكية و ستثمارأعدت القوائم المالية 

خالل حقوق  بالقيمة العادلة من  قائمة الدخل وأدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة في  بالقيمة العادلة من خالل  ن المدرجة  الديّ 
تم عرض القوائم المالية الموحدة .  وتم قياس األرض التي تشغلها المجموعة (المصنفة كعقارات ومعدات) بالقيمة العادلة  الملكية

ر  التقارير المالية للمجموعة وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف دوالعملة إعداد  لكونه العملة الوظيفية و بالدوالر األمريكي  
  أمريكي إال إذا ذكر خالف ذلك. 

  
  بيان بااللتزام 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. تتطلب  
جميع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  هذه القواعد واللوائح اعتماد  

المعايير   التي ال تغطيها  بالنسبة لألمور   ، اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  وفقًا إلطار عمل هيئة  (ايوفي). 
ير التقارير المالية الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  المحاسبية الدولية ، تستخدم المجموعة متطلبات معاي

 الدولية. يشار إلى هذا اإلطار باسم "معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية". 
  

  -   ٣٤قًا لإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم  تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة وف
 عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.   ةالمحاسبة المالية الصادرمعايير  "التقارير المالية المرحلية" باستخدام  

 
المدقق السنوية  المالية  المعلومات  إعداد  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  المنتهية في  كانت  للسنة  للمجموعة  الموحدة   ٣١ة 

المالية كما تم تعديلهمعايير  متوافقة مع    ٢٠٢١و    ٢٠٢٠ديسمبر   المركزي.    االمحاسبة  البحرين  ألن  نظراً  من قبل مصرف 
ولم تعد تنطبق على كل من الفترات الحالية والمقارنة    ٢٠٢٠تعديالت مصرف البحرين المركزي كانت خاصة بالسنة المالية  

لمعايير  وفقاً    ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠المنتهية في  التسعة  المعروضة ، فقد تم إعداد المعلومات المالية المرحلية للمجموعة لألشهر  
 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. المحاسبة المالية الصادرة عن 

 
ال تحتوي البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية  

نتائج فترة    أن   . باإلضافة إلى ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١الموحدة ، ويجب قراءتها باالقتران مع البيانات المالية السنوية الموحدة كما في  
ديسمبر    ٣١بالضرورة مؤشرا على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في    ت ليس  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠المنتهية في    تسعة اشهرال

٢٠٢٢. 
 

خدمة في إعداد البيانات تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك المست
باستثناء التغييرات الناتجة عن تطبيق معايير جديدة   ٢٠٢١  ٣  ٣١المالية السنوية المدققة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

  ومعدلة على النحو المبين أدناه.
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة
المرحلية   المالية  البيانات  هذه  إعداد  في  المعايير  على  التالية  والتعديالت  المعايير  المجموعة  طبقت  الفترة،  المختصرة  خالل 

الموحدة. إن تطبيق المعايير والتعديالت التالية على المعايير لم ينتج عنه تغييرات في صافي الربح أو حقوق الملكية للمجموعة  
ً المعلن عنها سابق  ع ذلك، قد يؤدي إلى إفصاحات إضافية في نهاية السنة. ، وما

 
  المتعلق بالوعد والخيار والتحوط -  ٣٨معيار المحاسبة المالي رقم 

.ويهدف    ٢٠٢٠في عام    ٣٨أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي) معيار المحاسبة المالية رقم  
المحاسبة واإلبالغ لالعتراف والقياس واإلفصاح فيما يتعلق بالترتيبات المتوافقة مع الشريعة    هذا المعيار إل ى إيضا ح مبادئ

اإلسالمية لكل من الوعد والخياروالتحوط للمؤسسات المالية اإلسالمية. قامت المجموعة بتطبيق هذا المعيار ولم ينتج عن التطبيق 
 زة الموحدة للمجموعة.أي تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية الموج

 
 

  



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

١٠  

  المختصرة الموحدةالمالية المرحلية  إيضاحات حول القوائم 
 (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
  
 (تتمة)  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  ٢

  
  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد 

  
  العرض العام واإلفصاحات في البيانات المالية  - ) ٢٠٢١(المعدل  ١معيار المحاسبة المالي رقم 

المعدل محل معيار    ١. يحل معيار المحاسبة المالية رقم  ٢٠٢١المعدل في عام    ١أصدرت أيوفي معيار المحاسبة المالية رقم  
في البيانات المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ويقدم   ١العرض العام واإلفصاح السابق لمعيار المحاسبة المالية رقم  

األصول خارج الميزانية العمومية الخاضعة لإلدارة و الدخل الشامل اآلخر لتعزيز المعلومات المقدمة  مفاهيم شبه حقوق الملكية و 
  مع السماح بالتطبيق المبكر.   ٢٠٢٤يناير  ١لمستخدمي البيانات المالية. يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  ى مع التعديالت التي أجريت على اإلطار المفاهيمي لهيئة المحاسبة والمراجعة يتماش ١إن تعديل معيار المحاسبة المالي رقم 
  للمؤسسات المالية اإلسالمية إلعداد التقارير المالية
 بعض التعديالت الجوهرية على المعيار كما يلي: 

  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات طار المفاهيمي المعدل جزءاً ال يتجزأ من معايير المحاسبة المالية لهيئة إلأ.أصبح ا
 ب. تم إدخال تعريف شبه حقوق الملكية؛ 

  ج. تم تعديل وتحسين التعريفات؛ 
  د . تم إدخال مفهوم الدخل الشامل؛ 

  هـ. يسمح للمؤسسات عدا المؤسسات المصرفية، بتصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة؛
  يضاحات؛اإلالخيرية إلى  و. تم نقل اإلفصاح عن الزكاة والتبرعات 

  ز. تم إدخال مفهوم التجاوز الحقيقي والعادل؛ 
 ح. تم إدخال معالجة التغير في السياسات المحاسبية، والتغير في التقديرات، وتصحيح األخطاء؛ 

  حقة، وفرضية االستمرارية؛ الال ط. تم تحسين إفصاحات األطراف ذوي العالقة، واألحداث 
  التقارير بشان العمالت األجنبية، وتقارير القطاعات؛ي. تحسين إعداد 

  ك. تم تقسيم متطلبات العرض واإلفصاح لثالثة أجزاء: الجزء األول يسري على جميع المؤسسات، والجزء الثاني يسري 
التعديالت على البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية المماثلة فقط، والجزء الثالث ينص على الوضع الرسمي، وتاريخ سريان  

  على معايير المحاسبة المالية األخرى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية؛ 
  ل. البيانات المالية التوضيحية ليست جزءاً من هذا المعيار، وسيتم إصدارها بشكل منفصل 

  
المعيار وتتوقع تغييرات في بعض المحتمل لتطبيق هذا  األثر  بتقييم  المجموعة  العرض واإلفصاحات في بياناتها   تقوم  طرق 

 المالية الموحدة. 
  

  التقارير المالية للزكاة  -   ٣٩معيار المحاسبة المالي رقم 
. هذا  ٢٠٢١في عام    ٣٩أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي) معيار المحاسبة المالية رقم  

بشأن "الزكاة" ويهدف إلى تحديد المعالجة المحاسبية للزكاة في دفاتر    ٩المعيار يحسن ويحل محل معيار المحاسبة المالية رقم  
واإلفصاح من قبل مؤسسة مالية إسالمية. تنطبق متطلبات المحاسبة والتقارير المالية مثل المؤسسات ، بما في ذلك العرض  

االعتراف والعرض واإلفصاح لهذا المعيار على المؤسسات الملزمة بدفع الزكاة نيابة عن بعض أصحاب المصلحة أو جميعهم.  
ال الزكاة تطبيق متطلبات اإلفصاح  الملزمة بدفع  المؤسسات غير  المعيار لبعض أصحاب المصلحة أو  يجب على  خاصة بهذا 

مع السماح بالتطبيق المبكر.    ٢٠٢٣يناير    ١جميعهم ، حسب االقتضاء. يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  
  . أثر تطبيق هذا المعيارتقوم المجموعة حاليًا بتقييم 

  
  الموحدة اعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة  

نوفمبر   ٩تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إلصدارها وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 
٢٠٢٢. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)مجموعة البركة ش.م.ب. 

١١ 

 
  المختصرة الموحدةالمالية المرحلية  إيضاحات حول القوائم 

  ) (مراجعة  ٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠في 
  
  نقد وأرصدة لدى بنوك  ٣

 مدققة   مراجعة  

 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
  (معدلة)    
   

  ٤٬٤٤١٬٩١٢  ٣٬٩٩٦٬٤١٧ أرصدة لدى بنوك مركزية 
  ٥٧٠٬٩٣٨  ٦٠٩٬٩٨١ أرصدة لدى بنوك أخرى

  ٦٧٢٬١٩٠  ٦٠٤٬٤٩٢ نقد ونقد قيد التحصيل 
 (٣٬٦٨٧)  (٣٬٧٤٤) االئتمانية المتوقعةمخصص الخسائر 

 ٥٬٦٨١٬٣٥٣ ٥٬٢٠٧٬١٤٦ 
  
  ذمم مدينة   ٤

 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
  ) معدلة(   

 ١١٬٢٣٧٬٥٢٢  ١٠٬٧٢٧٬٨٩٠ ذمم بيوع (مرابحات) مدينة  
  ١٤٠٬٨٠٤  ١٣٧٬٠٦٧ ذمم إجارة مدينة 

  ٢٥٩٬٢٩٥  ٢٦٦٬٦١٣ ذمم سلم مدينة 
  ١٩٨٬٩٢٦  ١٤٧٬٥٢٦ ذمم إستصناع مدينة 

 (٨٦٠٬٩٠٠)  (٨٤١٬٣٥٦) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ١٠٬٩٧٥٬٦٤٧ ١٠٬٤٣٧٬٧٤٠  
  
 

التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة والتصنيف  يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام  
 المرحلي.

 
  
  
  مدققة     مراجعة   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  
  المجموع    المجموع    ٣المرحلة  ٢رحلة مال ١المرحلة    
  ألف   ألف    ألف  ألف  ألف   
   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    
  ) معدلة(               
        

  
  ٣٬١٢٤٬٦٨٢   ٣٬٠٩٣٬٧٤٥   -  ١٨١٬٩٧٥  ٢٬٩١١٬٧٧٠  )٤-١جيد (

  ٧٬٩١٧٬٥٨٤   ٧٬٦٢٩٬٨٤٧  -  ١٬٧٦٦٬٦٠٤  ٥٬٨٦٣٬٢٤٣  )٧-٥مرضي (
  ٧٩٤٬٢٨١   ٥٥٥٬٥٠٤  ٥٥٥٬٥٠٤  -  -  ) ١٠-٨التعثر في السداد (

           مخصص : ناقص
 (٨٦٠٬٩٠٠)   (٨٤١٬٣٥٦)  (٤٠٤٬٨٤٨)  (٣٧٤٬٩٦٠)  (٦١٬٥٤٨)   الخسائر االئتمانية المتوقعة 

   ١٠٬٩٧٥٬٦٤٧  ١٠٬٤٣٧٬٧٤٠  ١٥٠٬٦٥٦  ١٬٥٧٣٬٦١٩  ٨٬٧١٣٬٤٦٥ 
 
 
 
 



   (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)مجموعة البركة ش.م.ب. 

١٢ 

  المختصرة الموحدةالمالية المرحلية  إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
  
  (تتمة)  ذمم مدينة  ٤
  

  يوضح الجدول أدناه الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة حسب المرحلة: 
  

  مدققة     مراجعة  

 للسنة المنتهية    المنتهية  تسعة اشهرلل 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 

  ) معدلة(    
    :٣المرحلة  :٢المرحلة  :١المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على 
 شهراً  ١٢مدى 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

العمر غير 
  المضمحلة ائتمانياً 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

العمر المضمحلة  
  المجموع   ائتمانياً 

    
  
  

  المجموع 
   ألف   ألف  ألف  ألف  ألف  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  مريكي دوالر أ 
            

  ٧٢٠٬٠٢٧    ٨٦٠٬٩٠٠    ٥٠٩٬٩٢٤    ٢٩٣٬٧٨١    ٥٧٬١٩٥   يناير   ١الرصيد في 
  ٣٢٣٬٣٦٩    ٣٠١٬٣١٦  ١٥٠٬٣٨٨  ١٣٠٬٣٩٢  ٢٠٬٥٣٦  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

استردادات / مخصصات انتفت الحاجة 
 (٣٦٬١١٢)  -  - إليها 

 
(٣٦٬١١٢)   (٧٨٬٣٣٣) 

 احتياطي مخاطر(إلى) مخصص من 
 ٢٧٬٨١٥  (١٧٬٩٢٧)  (٨٬٣٥٤) االستثمار 

 
(٢٬٥٩٠)   ١٬٥٣٤ 

 (٤١٬٣٠٦)   (٢٧٤٬٦٠٤)  (٢٧٤٬٦٠٤)  -  -  مبالغ مشطوبة 
  (٦٠٬٢٦٧)   (١١٬٦٧٨)  ٢٧٬٤٣٧  (٣١٬٢٨٦)  (٧٬٨٢٩)  تحويل عمالت أجنبية / أخرىفرق 

            ٨٦٠٬٩٠٠   ٨٤١٬٣٥٦  ٤٠٤٬٨٤٨  ٣٧٤٬٩٦٠  ٦١٬٥٤٨  
 
 
 التمويل بالمضاربة والمشاركة   ٥

 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
 ) معدلة(  
   

  ٢٬٥٦٩٬٣٢٩  ١٬٠٨٥٬٨٤١ التمويل بالمضاربة 

  ٩٥٨٬١٠٧  ٨١٥٬٣٥٣ التمويل بالمشاركة  

 (٣٤٬٣٢٩)  (٣٢٬٩٧٠) الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص 

 ٣٬٤٩٣٬١٠٧  ١٬٨٦٨٬٢٢٤  
       

ف  يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة والتصني 
  .حسب المرحلة

  
  مدققة     مراجعة   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  
  المجموع  المجموع    ٣المرحلة  ٢رحلة مال ١المرحلة    
  ألف ألف    ألف  ألف  ألف   
   دوالر أمريكي دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    
  ) معدلة(             
        

  ١٬٢٢١٬٤٥٥  ٨٧٨٬٢٣٧   -  ٤٣٬٨٩٧  ٨٣٤٬٣٤٠  )٤-١جيد ( 
  ٢٬٢٤٨٬١١٧  ٩٥٩٬٨٠٢  -  ١٦١٬٣٥٣  ٧٩٨٬٤٤٩  )٧-٥مرضي (

  ٥٧٬٨٦٤  ٦٣٬١٥٥  ٦٣٬١٥٥  -  -  ) ١٠-٨التعثر في السداد (
          مخصص : ناقص

 (٣٤٬٣٢٩)   (٣٢٬٩٧٠)  (٢٣٬١١٢)  (٣٬٧٥٠)  (٦٬١٠٨)   االئتمانية المتوقعة  الخسائر
   ٣٬٤٩٣٬١٠٧  ١٬٨٦٨٬٢٢٤  ٤٠٬٠٤٣  ٢٠١٬٥٠٠  ١٬٦٢٦٬٦٨١ 



   (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)مجموعة البركة ش.م.ب. 

١٣ 

  المالية المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
  
  (تتمة) التمويل بالمضاربة والمشاركة  ٥
 

 يوضح الجدول أدناه الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة حسب المرحلة: 
 

  مدققة     مراجعة  

 للسنة المنتهية    أشهر المنتهية للثالثة  

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 

  ) معدلة(    
    :٣المرحلة  :٢المرحلة  :١المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على 
 شهراً  ١٢مدى 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

العمر غير 
  المضمحلة ائتمانياً 

االئتمانية  الخسائر 
المتوقعة على مدى 

العمر المضمحلة  
  المجموع   ائتمانياً 

    
  
  

  المجموع 
   ألف   ألف  ألف  ألف  ألف  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكي  دوالر
           

  ٣٦٬٤٠٦    ٣٤٬٣٢٩   ٢٣٬٩٨٢   ٣٬٨٨٧   ٦٬٤٦٠   يناير   ١الرصيد في 
  ٨٣٨   ٤٬٠٦٨ ٢٬١٠٩ ٧٧٧ ١٬١٨٢  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

استردادات / مخصصات انتفت الحاجة 
  (١٬١٠١) (١٬١٠١) - - إليها 

   
(٥٥٣) 

 احتياطي مخاطر(إلى) مخصص من 
  (٢٥) (٣٢) ١٩ (١٢) االستثمار 

   
(١٬٠٠١) 

 (١١٬٥٧٩)   - - - -  مبالغ مشطوبة 
   ١٠٬٢١٨   (٤٬٣٠١) (١٬٨٤٦) (٩٣٣) (١٬٥٢٢)  تحويل عمالت أجنبية / أخرىفرق 

٣٤٬٣٢٩   ٣٢٬٩٧٠ ٢٣٬١١٢ ٣٬٧٥٠ ٦٬١٠٨        ٦٠  
  
  إجارة منتهية بالتمليك  ٦
  

األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة والتصنيف  يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد  
  المرحلي.

  
  
  مدققة     مراجعة   
     ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  

 ٣المرحلة  ٢رحلة مال ١المرحلة 
  

  المجموع  المجموع 

  ألف ألف    ألف  ألف  ألف   
   دوالر أمريكي دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    
  ) معدلة(             
        

  ٥٧٥٬٨٦٤  ٦٤٤٬٦٥٠   -  ٥٬٥٥٤  ٦٣٩٬٠٩٦  )٤-١جيد ( 
  ١٬٤٥٥٬٩١١  ١٬٥٠٠٬٣٠٧  -  ٢١٠٬٢١٦  ١٬٢٩٠٬٠٩١  )٧-٥مرضي (

  ١٣  -  -  -  -  ) ١٠-٨التعثر في السداد (
          مخصص : ناقص

 (١٢٬٩٨٨)  (١٢٬١٤٣)  -  (٩٬٩٢١)  (٢٬٢٢٢)   االئتمانية المتوقعة  الخسائر
   ٢٬٠١٨٬٨٠٠  ٢٬١٣٢٬٨١٤  -  ٢٠٥٬٨٤٩ ١٬٩٢٦٬٩٦٥  
 
  

   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

١٤  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

  
  إجارة منتهية بالتمليك (تتمة)  ٦
  

  يوضح الجدول أدناه الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة حسب المرحلة:
 

  مدققة     مراجعة  

 للسنة المنتهية    أشهر المنتهية للتسعة  

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 

  ) معدلة(    
   :٣المرحلة  :٢المرحلة  :١المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على 
 ١٢مدى 
 شهراً 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على 
مدى العمر 

غير المضمحلة  
  ائتمانياً 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على 
مدى العمر 
المضمحلة 

  المجموع   ائتمانياً 

  
  
  

  المجموع 

   ألف ألف ألف  ألف  ألف  
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكي  دوالر

           
  ٢٣٬٨٥٠   ١٢٬٩٨٨   ٤   ١٠٬٦٣٣   ٢٬٣٥١   يناير   ١الرصيد في 

 (٩٬٧٦٣)  (٣٨٥) - (٤١٥) ٣٠  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
 احتياطي مخاطر(إلى) مخصص من 

  ٥٣  (٨) - - (٨) االستثمار 
  (١٬١٥٢)  (٤٥٢) (٤) (٢٩٧) (١٥١)  تحويل عمالت أجنبية / أخرىفرق 

     
  ١٢٬٩٨٨ ١٢٬١٤٣ - ٩٬٩٢١ ٢٬٢٢٢ 
 
 
   استثمارات ٧
 
  

 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
 ) معدلة(  
   

  ٥٢٬٦٨٨  ٨٠٬١٢٨  (٧٫١)أدوات حقوق الملكية والديون بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
  ٤٧٩٬٢٢٣  ٥٦١٬٠٠٩ (٧٫٢)  أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

  ٣٬٧١٠٬٧٣٧  ٤٬٣٣٤٬٣٢٢ (٧٫٣)  أدوات الدين بالتكلفة المطفأة

 ٤٬٢٤٢٬٦٤٨ ٤٬٩٧٥٬٤٥٩ 
   

  ١٨٦٬٧٦٧  ١٧٨٬٠٢٨ (٧٫٤)  االستثمار في العقارات
  ٦٦٬٠٥٤  ٥٢٬٩٧٢ استثمار في شركات زميلة 

  ٤٬٤٩٥٬٤٦٩ ٥٬٢٠٦٬٤٥٩ 

     



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

١٥  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
 
  (تتمة)   اتاستثمار ٧
  

  أدوات حقوق الملكية والديون بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل      ٧٫١
  

 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
 ) معدلة(  
   االستثمارات المدرجة    

  ٣٣٬٦٥٣  - أدوات الدين 
  ١٢٬١٦٥  ٧٥٬٦٠٨ األوراق المالية

    
   استثمارات غير مدرجة 

 ٦٬٨٧٠ ٤٬٥٢٠ األوراق المالية

 ٥٢٬٦٨٨   ٨٠٬١٢٨  
       
  أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بيان حقوق الملكية      ٧٫٢

  
 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 أمريكي دوالر 
  ألف

 دوالر أمريكي 
 ) معدلة(  
   االستثمارات المدرجة    

  ٤٥٬٣٠٦  ٣٩٬٩٧٦ األوراق المالية
  ١٤٬٥٢٨  ١٦٬٨٥٤ الصناديق المدارة

  ٣٨٨٬٢٦٦  ٤٧٠٬٩٦٢ صكوك 

  ٤٤٨٬١٠٠ ٥٢٧٬٧٩٢ 
    

   استثمارات غير مدرجة 
  ٢٥٬٣٧٢  ٢٧٬٩٤٦ األوراق المالية

   ٩٬٥٧٨   ٩٬٠٨٧  الصناديق المدارة

   ٣٬٥٠٦   ٢٬٦٤١  صكوك 

 ٣٨٬٤٥٦ ٣٩٬٦٧٤ 
 )٧٬٣٣٣( (٦٬٤٥٧)  (انخفاض قيمة)  اضمحالل

  ٤٧٩٬٢٢٣ ٥٦١٬٠٠٩ 
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

١٦  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
 (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

 
  (تتمة)   استثمارات ٧
 
 
 

  المطفأة  بالتكلفةأدوات ّدين مدرجة   ٧٫٣
 

 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
 ) معدلة(  
   االستثمارات المدرجة    

 ٣٬٠٢٩٬٧١٢ ٣٬٥١٨٬٩٣٠ صكوك وأصناف مماثلة 
    

   استثمارات غير مدرجة 
  ٦٨٨٬٥٩٣  ٨٢٤٬٤١٨  صكوك وأصناف مماثلة 

    

 )٧٬٥٦٨( (٩٬٠٢٦)  (انخفاض قيمة)  اضمحالل

  ٣٬٧١٠٬٧٣٧ ٤٬٣٣٤٬٣٢٢ 
     

 
مماثلة واألدوات  أدوات حقوق الملكية المدرجة هي استثمارات يتم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار مدرجة في األسواق النشطة ألدوات  

باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير  بالقيمة العادلة  تقييمها  يتم  المسعرة هي استثمارات  الملكية غير  من نوع حقوق 
  مباشر. 

  
المطفأة   بالتكلفة  العادلة الستثمارات المجموعة في الصكوك والبنود المماثلة المحتفظ بها    ٣١دوالر أمريكي (مليون    ٤،٨٥٢تبلغ القيمة 

  مليون دوالر أمريكي).  ٤،٤٨٣: ٢٠٢١ديسمبر 
  

االئتماني الداخلي للمجموعة والتصنيف    يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف 
 المرحلي.

 
 
 
  مدققة     مراجعة   
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  
  المجموع  المجموع    ٣المرحلة  ٢رحلة مال ١المرحلة    
  ألف ألف    ألف  ألف  ألف   
   أمريكيدوالر  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    
  ) معدلة(             
        

  ٣٬٠٩٥٬٦٧١  ٣٬٦٣٩٬٧٦٨   -  -  ٣٬٦٣٩٬٧٦٨  )٤-١جيد ( 
  ٦٢٠٬٠٦٩  ٧٠١٬٠١٥  -  ٦٬١٤٩  ٦٩٤٬٨٦٦  )٧-٥مرضي (

  ٢٬٥٦٥  ٢٬٥٦٥  ٢٬٥٦٥  -  -  ) ١٠-٨التعثر في السداد (
          مخصص : ناقص

 (٧٬٥٦٨)  (٩٬٠٢٦)  (٢٬٥٦٥)  (٢٣٥)  (٦٬٢٢٦)   االئتمانية المتوقعة  الخسائر
   ٣٬٧١٠٬٧٣٧ ٤٬٣٣٤٬٣٢٢  -  ٥٬٩١٤  ٤٬٣٢٨٬٤٠٨ 
 
 

   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

١٧  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

 
  (تتمة)   استثمارات ٧
 

 المطفأة  بالتكلفةأدوات ّدين مدرجة   ٧٫٣
 

 المرحلة: يوضح الجدول أدناه الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة حسب 
 

  مدققة     مراجعة  

 للسنة المنتهية    أشهر المنتهية للتسعة  

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 

  ) معدلة(    
    :٣المرحلة  :٢المرحلة  :١المرحلة  

 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على 
 شهراً  ١٢مدى 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

العمر غير 
  المضمحلة ائتمانياً 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

العمر المضمحلة  
  المجموع   ائتمانياً 

    
  
  

  المجموع 
   ألف   ألف  ألف  ألف  ألف  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  مريكي دوالر أ 
            

  ٨٬٢٥٦    ٧٬٥٦٨    ٢٬٥٦٥    ٣٧    ٤٬٩٦٦   يناير   ١الرصيد في 
  ٩٤   ٢٬٥٠٣  -  ٢٢٠  ٢٬٢٨٣  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

 احتياطي مخاطر(إلى) مخصص من 
 االستثمار 

(٦٢٠)   ٤٠  -  -  ٤٠ 

  (١٦٢)   (١٬٠٨٥)  -  (٢٢)  (١٬٠٦٣)  تحويل عمالت أجنبية / أخرىفرق 
            ٧٬٥٦٨  ٩٬٠٢٦  ٢٬٥٦٥  ٢٣٥  ٦٬٢٢٦ 

  
  

 االستثمار في العقارات   ٧٫٤
  

  
 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
 ) معدلة(  
  ١٠٢٬٥٤٥  ٩٧٬٥٧٥ أراضي   

  ٨٤٬٢٢٢  ٨٠٬٤٥٣  مباني
  
  

١٨٦٬٧٦٧ ١٧٨٬٠٢٨ 
    

  لالستثمار في العقارات في بداية ونهاية الفترة / السنة:  الدفترية القيم فيما يلي تسوية بين 
  

 مدققة    مراجعة  
 ديسمبر  ٣١   سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف  

 دوالر أمريكي 
 (معدلة)     
  ١٧٦٬١٣٦   ١٨٦٬٧٦٧ رصيد بداية الفترة / السنة    

  ٣٣٬١١٣   ١٬٤٥٧  اقتناءات
 (٦٬٨٤٣)   ١١٥  صافي الربح / (الخسارة) من تعديالت القيمة العادلة 

 (١١٬٤٦٧)   (١٠٬٠٠٣)  استبعاد 
 (٤٬١٧٢)   (٣٠٨)  صافيبال -ترجمة العمالت األجنبية 

  (٨٬٧٣٩)   ١٠٬٦٣١  
     
  
  

١٨٦٬٧٦٧   ١٧٨٬٠٢٨ 

    
 



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

١٨  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
 
 موجودات أخرى   ٨
  
 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
  ألف  ألف  
 ) معدلة(  
   

  ١٩٤٬٠٤٦  ١٩٧٬٥١٧ فواتير مستحقة القبض
  ٧٦٬٠١٣  ٧٣٬١١٤ )(أ) ٩(إيضاح رقم الشهرة وموجودات غير ملموسة 

  ١١٤٬٧٥١  ١٢٧٬٧٨٣ رهونات قيد البيع 
  ٢٦٬٢١٥  ٤٢٬٧٩٠  أموال صندوق القرض الحسن

  ٩٠٬٧٢٠  ٦٤٬٤٨٦ ضرائب مؤجلة
 ً   ٩٧٬٦٧٥  ٦٩٬٣١٠ مبالغ مدفوعة مقدما

  ٣٢٬٧٦٤  ٦٦٬٧٣١ أخرى 

 ٦٣٢٬١٨٤  ٦٤١٬٧٣١  

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
(٢٧٬٨١١)  (٢٧٬٢٩٦) 

 ٦٠٤٬٨٨٨ ٥٩٦٬٩٢٠ 
   
 
  
  تمويالت طويلة األجل   ٩
 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 

 

 ) معدلة( 

  ١٥٬٨٨٩ ٢٣٬٥٨٠ التمويل بالمضاربة 

  ٢٧٠٬٩٤٤ ٢٩٣٬٧٤٧  الحصول عليه من قبل شركة تابعةتمويل ثانوي تم 
      
 ٢٨٦٬٨٣٣ ٣١٧٬٣٢٧  
    

  مطلوبات أخرى  ١٠
 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
 ) معدلة(  
   

  ٤٠٠٬٤٠١   ٤١٣٬٨٠١  مبالغ مستحقة الدفع 

  ٦٠٬٤٨٨   ٥٢٬٤١٣   التزام االجارة 

  ٢٢٦٬٨٢٠  ٢٠٤٬٤٢٥ هوامش نقدية  

  ٧٣٬٩٩٧  ٦٥٬٣٧٧ شيكات ادارية 

  ٨٤٬٢٦٩  ٧٣٬٣٦٨ ضرائب حالية 

  ١٩٬٨٥٩  ١٢٬٥٦٨ ضرائب مؤجلة  

  ٨٠٬٣٥٩  ٧٨٬٠١٦ مصروفات مستحقة 

  ٢٥٬٦٣٦  ٢٢٬٧٨٢ صندوق الصدقات 

  ٥٧٬٦٦٩  ٩٣٬٨٦٢ أخرى  

  ٨٥٬٣٩٧  ٨٤٬٣٢٧  المتوقعة من التعرضات غير الممولة مخصص خسائر االئتمان 
    ١٬١١٤٬٨٩٥ ١٬١٠٠٬٩٣٩   
   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

١٩ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

  
  

  حقوق حاملي حسابات االستثمار  ١١
 مدققة  مراجعة  
 ديسمبر  ٣١ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
 ) معدلة(  
   

 ١٥٬٤٩٠٬٩٩٣  ١٤٬٧٨٨٬٧٣٨ حقوق حاملي حسابات االستثمار 
  ٣٬١٥٢  ٤٬٩٣٥ احتياطي معادلة األرباح    

  ٦٢٬٠٠٥  ٦٩٬٤٥٧ احتياطي مخاطر االستثمار  

  ٢٬١٨٣ ١٩٦ صافي بال -التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة المتعلقة بحقوق حاملي حسابات االستثمار 
   
 ١٥٬٥٥٨٬٣٣٣ ١٤٬٨٦٣٬٣٢٦ 
   
  

 ارتباطات و التزامات محتملة   ١٢
       
  مدققة    مراجعة   
  ديسمبر  ٣١   سبتمبر  ٣٠  
  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
  ألف   

   دوالر أمريكي 
  ألف

  أمريكي دوالر 
  

   
  ) معدلة(

  ٨٧٧٬٩٧١   ٦٦٨٬٣٩٩ اعتمادات مستندية
  ١٬٥٨٧٬٣٨٨   ١٬٤٦٠٬٣٣٧ ن اضمخطابات 
  ١٣٠٬٥٦١    ٥٨٬١١٣ قبول خطابات 

  ١٬٠٦٧٬٠٥٦    ٧١٠٬٦٢٤  مسحوبة ارتباطات غير 
  ٥١٦٬٧٩٣    ١٩١٬٤٩٩  عقود الوعد المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

  ٤٬١٧٩٬٧٦٩    ٣٬٠٨٨٬٩٧٢  
  

   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٢٠ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

  
 لنصيب األساسي و المخفض للسهم في األرباح  ا  ١٣
 

القائمة خالل يتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة صافي الدخل للفترة المنسوبة لمساهمي الشركة األم على عدد األسهم  
 الفترة على النحو التالي: 

  
  أشهر منتهية  ةللتسع      اشهر منتهية  ةللثالث   
  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠    ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠    ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  

  
  ألف 

    دوالر أمريكي 
  ألف

    دوالر أمريكي 
  ألف 

    دوالر أمريكي 
  ألف

  دوالر أمريكي 
  ) معدلة(        ) معدلة(      

الشركة صافي الدخل العائد لمساهمي 
  ٧٩٬٤٣١    ١٢٥٬٩٧٣    ٣٣٬٨٦٨    ٤١٬٣٣٥  ألف دوالر أمريكي  –للفترة  األم

: األرباح الموزعة على  مطروح منه
  (١٥٬٧٥٠)    (١٥٬٧٥٠)    -    -  ١رأس المال الدائم من فئة 

  ٦٣٬٦٨١    ١١٠٬٢٢٣    ٣٣٬٨٦٨    ٤١٬٣٣٥  صافي الدخل العائد للمساهمين 
                

العدد المرجح لألسهم القائمة دون تأثير  
  ١٬٢٤٢٬٨٧٩    ١٬٢٤٢٬٨٧٩    ١٬٢٤٢٬٨٧٩    ١٬٢٤٢٬٨٧٩  أسهم الخزينة (باآلالف)

  (٣٢٬٤٢٩)    (٣٠٬٠٧٣)    (٣٢٬٣٧٣)    (٢٩٬٨٣٣)  تأثير أسهم الخزينة (باآلالف)
          

  ١٬٢١٠٬٤٥٠    ١٬٢١٢٬٨٠٦    ١٬٢١٠٬٥٠٦    ١٬٢١٣٬٠٤٦ العدد المرجح لألسهم القائمة (باآلالف) 
                

 -  األساسية والمخفضة ربحية السهم
  ٥٫٢٦    ٩٫٠٩    ٢٫٨٠    ٣٫٤١  سنتات أمريكية 

                
  

  الملكية  حقوق        ١٤
  

  مدققة   مراجعة   

  ديسمبر  ٣١  سبتمبر  ٣٠  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  ألف   
  دوالر أمريكي 

  ألف
  دوالر أمريكي 

  ) معدلة(    رأس المال 

      :المصرح به

  دوالر أمريكي للسهم  ١) بقيمة ٢،٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠٢١( ٢،٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠األسهم العادية 
٢٬٥٠٠٬٠٠٠  

 
٢٬٥٠٠٬٠٠٠  

      

      الصادر والمدفوع بالكامل:

  ١٬٢٤٢٬٨٧٩  ١٬٢٤٢٬٨٧٩  دوالر أمريكي للسهم  ١) سهم بقيمة ١٬٢٤٢٬٨٧٩٬٧٥٥: ٢٠٢١( ١٬٢٤٢٬٨٧٩٬٧٥٥
      
  

   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٢١ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 
 

  (تتمة)  الملكية حقوق        ١٤
  

 تحويالت عمالت اجنبية 
  

  األجنبية. بالعاملة المالية للشركات التابعة  تحويل القوائميستخدم احتياطي العمالت األجنبية لتسجيل فروق الصرف الناشئة عن 
  

  .رصيد تحويل (مكاسب) / خسارة العمالت األجنبية حسب الشركات التابعة و الزميلةالزميلة والتابعة و  اتالشرك التالي يلخص الجدول
 
 

  مدققة   مراجعة     

  ديسمبر  ٣١  سبتمبر  ٣٠    

    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  ألف   العملة   زميلة  / شركة تابعة
  دوالر أمريكي 

  ألف
  دوالر أمريكي 

  ) معدلة(      

   ٧٤٬١٨٤   ٧٦٬٨٣٦  الدينار الجزائري  الجزائربنك البركة 

   ٣٧٬٦١٥   ٤٩٬٦٢٣  روبية باكستانية    بنك البركة المحدودة باكستان 

   ١١٦٬٣٢٩   ١٧٦٬٩٠١  الجنيه المصري   بنك البركة مصر

   ٤٧٥٬١٠٦   ٥٢٦٬٣٦١  الليرة التركية    * بنك البركة المشاركة التركي

   ٢٢٬٦٧٤   ٢٦٬٩٥٦  أفريقياراند جنوب    بنك البركة المحدود 

   ١٢٨٬٧٩٠   ١٣٤٬١٤٩  جنيه سوداني    بنك البركة سودان

   ٣٣٬٠٤٦   ٤١٬٦٥٠  دينار تونسي   بنك البركة تونس 

   ٥٣٬٢٦٧   ٥٦٬٨٠٦  الليرة السورية   ** سوريا  بنك البركة

  (٢٨٣)   ١٬٢٠٦  درهم مغربي    بنك التمويل و االنماء

   ٩٤٠٬٧٢٨ ١٬٠٩٠٬٤٨٨ 
     

  لمزيد من التفاصيل  ٢١* راجع إيضاح 
  لمزيد من التفاصيل ٢٢راجع إيضاح ، ** بنك البركة سوريا هو شركة زميلة

  
  دخل تشغيلي آخر       ١٥
  

 المنتهية  تسعة اشهرلل 

 سبتمبر ٣٠ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
  ) معدلة(   

 ٧٬٩٢٣  ٨٥٬٢٢٣ األجنبيةمكاسب صرف العمالت 
 ١٣٬٢٩٥ ٨٬٣٤١ ربح من بيع الممتلكات والمعدات 

   
 ٢١٬١٢٧ ٩٣٬٥٦٤ 

  
   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٢٢ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

  
    الخسائر األئتمانية المتوقعة و األضمحالل صافي مخصص    ١٦
  

 المنتهية  تسعة اشهرلل 

 سبتمبر ٣٠ سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
  ) معدلة(   

 (٣٩)  ٨٦  النقد واألرصدة لدى البنوك 
 ١٠٨٬٤٢٨  ٢٦٥٬٢٠٤   الذمم المدينة

 ٦٦٠  ٢٬٩٦٧   تمويل المضاربة والمشاركة 
 (٨٬٩٥٦) (٣٨٥)   إجارة منتهية بالتمليك

 (٣٧١)  ١٩٬٣٠١   االستثمارات 
 ٥٬٩٧٩ ١٬١١٧  أصول أخرى 

 ٧٬٨٧٨  ١٬٨٢٧   مطلوبات أخرى 
   
 ١١٣٬٥٧٩ ٢٩٠٬١١٧ 
  العالقة األطراف ذات رصدة مع أومعامالت     ١٧
  

للسيطرة أو الخاضعة تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة والشركات المملوكة أو الخاضعة 
الرقابة   المجموعة وأعضاء مجلس  المشتركة مع  المساهمة  بحكم  التابعة  قبلهم والشركات  من  كبير  بشكل  المتأثرة  أو  المشتركة  للسيطرة 

  الشرعية.
  

  كانت اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة كما يلي:  
  

   
 

شركات  
تابعة  

  وزميلة 
  ألف 

دوالر  
  أمريكي 

 
 
  

 كبار 
  المساهمين 

  ألف 
دوالر  

 أمريكي 

 
 

المديرين  
 وموظفي 
اإلدارة 

  الرئيسيين 
  ألف 

  دوالر أمريكي 

 
 

األطراف 
 األخرى 

ذات 
  الصلة 
  ألف 

دوالر  
  أمريكي 

 
  المنتهية تسعة اشهرلل

  ٣٠  
  سبتمبر 

٣٠ 
  سبتمبر

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  ألف   
دوالر  

  أمريكي 

  ألف
دوالر  
  أمريكي 

  ) معدلة(            

  ٢١٦  ١٬٠٨١  -  ٩٥  -  ٩٨٦  صافي الدخل من عقود التمويل المشترك واالستثمارات 

  ٩٧  ٦٬٥١١  -  ١٥٢  ١٬٥٣٥  ٤٬٨٢٤  صافي الدخل من عقود التمويل الذاتي واالستثمارات 

  ١٬٧٦٧  ٢٬١٢٤  -  ١٬٨٢٩  ١٥٢  ١٤٣  العائد على حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 

  ١٤٤  ٢٥٠  ٢٧  -  -  ٢٢٣  الرسوم والعموالت ايرادات 

 
 

  



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٢٣ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

 
 (تتمة)   معامالت وأرصدة مع األطراف ذات العالقة    ١٧

 
   

 
شركات  

تابعة  
  وزميلة 

  ألف 
دوالر  

  أمريكي 

 
 
  

 كبار 
  المساهمين 

  ألف 
دوالر  

  أمريكي 

 
 

المديرين  
 وموظفي 
اإلدارة 

  الرئيسيين 
  ألف 

دوالر  
  أمريكي 

 
 

األطراف 
 األخرى 

  ذات الصلة 
  ألف 

دوالر  
  أمريكي 

٣٠  
  سبتمبر  

٣١   
  ديسمبر 

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  ألف   
دوالر  

  أمريكي 

  ألف
دوالر  
  أمريكي 

  ) معدلة(            

              أصول 

  ١٬١٠٩  ٣٬٢٨١ - ٩٣٤ - ٢٬٣٤٧  الذمم المدينة
  ١٬٤٣٣  ١٬٤٠٩ - ١٬٤٠٩ - -  المضاربة والمشاركة تمويل 

  ٤٦٬٧٢٦ ٤٧٬٧٥٤ - - - ٤٧٬٧٥٤  االستثمارات 
  ٢٧٥  ١٠٬٠٨١ - ٢٠٦ - ٩٬٨٧٥  أصول أخرى 

  
      

  المطلوبات 
      

  ٧٬٦٩٣  ٧٤٬٨٣١ ٤ ١٬٢٤٩ ٢٬٢١٩ ٧١٬٣٥٩  حسابات العمالء الجارية وحسابات أخرى 
  ٢٣  - - - - -  مستحق للبنوك 

  ٥٢  ١٠٦ ٧٧ ١٢ ٣ ١٤  مطلوبات أخرى 
  

            

   ٣٧٬١٣٠  ٢٩٬٩٩٥  ٢١  ١٦٬٤٢٩  ١٬٤٢٣  ١٢٬١٢٢  حقوق المساهمين في حسابات االستثمار 
حقوق الملكية خارج الميزانية لحاملي حسابات 

  ١٣٩٬٨٨٣  -  ٢٬٦٠٩  ٨٬٦٠٦  ١٢٨٬٦٦٨  االستثمار 
  

٢٩٬٢٦٦   
  
  

 المعلومات القطاعية   ١٨
 

المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات الجغرافية للمجموعة. تعتمد القطاعات الجغرافية على موقع الوحدات المسؤولة عن  يتم عرض  
 تسجيل المعامالت وتعكس الطريقة التي يتم بها تقييم المعلومات المالية من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.

  
  جموعة إلى القطاعات الجغرافية التالية: ألغراض إعداد التقارير المالية ، تم تقسيم الم

  
  الشرق األوسط 

  شمال أفريقيا
  أوروبا
  اخرون 

  
نفسها  تستند النتائج المبلغ عنها للقطاعات الجغرافية إلى أنظمة التقارير المالية الداخلية للمجموعة. إن السياسات المحاسبية للقطاعات هي  

. تتم المعامالت بين القطاعات ٢المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة كما هو مبين في إيضاح  السياسات المطبقة في إعداد البيانات  
  بشروط متفق عليها بشكل متبادل. 

   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٢٤ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

  
  المعلومات القطاعية (تتمة)  ١٨

  
  القطاعية والمطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار هي كما يلي: األصول 

  
  مدققة    مراجعة  
٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠   

  مطلوبات   موجودات   

حقوق حاملي 
حسابات  
    االستثمار 

 

  مطلوبات موجودات 
حقوق حاملي  

   حسابات االستثمار 

  
  ألف 

  دوالر أمريكي 
  ألف 

  دوالر أمريكي 
  ألف 

  دوالر أمريكي 
  ألف  

  دوالر أمريكي 
  ألف

  دوالر أمريكي 
  ألف

  دوالر أمريكي 
  )(معدلة  )(معدلة  )(معدلة          

                  القطاع 

  ١٠٬٠٠٠٬٨٢٤  ٣٬٦٠٣٬٥٢٢  ١٤٬٩٣٨٬٧٩٥   ٩٬٣٥٦٬٥٣٧  ٣٬٤٢١٬١٧٩  ١٤٬١٥٦٬٤٩٧  الشرق األوسط 

  ٩٤٣٬٦٨٣  ١٬٤٩٨٬٩٩١  ٢٬٧٣٤٬٣٨٩   ٩٦٩٬٧٩٥  ١٬٢٨٠٬٩٧٣  ٢٬٤٩٦٬١٠٥   شمال أفريقيا

  ٣٬٤٠٠٬١٧١  ٤٬٤٢٨٬٣٨٩  ٨٬٠٥١٬٩٨٠   ٣٬٥٢٣٬٢٢٨  ٣٬٨٢٣٬٨٧١  ٧٬٦٠٢٬٩٩٩   أوروبا

  ١٬٢١٣٬٦٥٥  ٧٠٣٬٥٥٢  ٢٬٠٦٨٬٢١١   ١٬٠١٣٬٧٦٦  ٥٣٣٬٤٤٠  ١٬٦٨٦٬٩٩٢   اخرون 

  ١٥٬٥٥٨٬٣٣٣  ١٠٬٢٣٤٬٤٥٤  ٢٧٬٧٩٣٬٣٧٥   ١٤٬٨٦٣٬٣٢٦  ٩٬٠٥٩٬٤٦٣  ٢٥٬٩٤٢٬٥٩٣  
 
  

  فيما يلي بيان الدخل التشغيلي القطاعي وصافي الدخل قبل الخسائر االئتمانية المتوقعة واالنخفاض في القيمة والضرائب وصافي الدخل:  
 
المنتهية   تسعة اشهرلل    المنتهية  تسعة اشهرلل   
 ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠    ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 

  
إجمالي الدخل  

  التشغيلي 

صافي الدخل قبل 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة  
واالنخفاض في  

  صافي الدخل   القيمة والضرائب 

 

إجمالي الدخل  
التشغيلي 

صافي الدخل قبل 
الخسائر االئتمانية  

المتوقعة واالنخفاض 
  صافي الدخل   في القيمة والضرائب 

  
  ألف 

  دوالر أمريكي 
  ألف 

  دوالر أمريكي 
  ألف 

  دوالر أمريكي 
  ألف  

  دوالر أمريكي 
  ألف

  دوالر أمريكي 
  ألف

  دوالر أمريكي 
  )(معدلة  )(معدلة  )(معدلة          

                  القطاع 
  ١٠٢٬٠٠٢  ٢٠٩٬٠٤٠  ٣٨١٬٩٨٥   ١٢٢٬١١٤  ٢٣٣٬٣٣٠  ٤٢٥٬٤٧٦   الشرق األوسط 

  ٢١٬١٨٢  ٣٨٬٦٠٤  ٨٦٬٣٠٠   ١٩٬٧٥٠  ٢٣٬٨٦٥  ٧٢٬٤٨٣   شمال أفريقيا
  (١٧٬٣٤٠)  ١٤٬١٣٤  ١٤٢٬٠١٧   ٥٠٬٥٧٣  ٣٠٨٬٥٧٣  ٤٠٤٬٢٣٥   أوروبا
  ١٢٬٣٠٣  ٣٢٬٢١١  ٧٥٬١١٧   ١٤٬٨٠٠  ٢٦٬٠٥٤  ٧١٬٩٩٣   اخرى 

  ١١٨٬١٤٧  ٢٩٣٬٩٨٩  ٦٨٥٬٤١٩   ٢٠٧٬٢٣٧  ٥٩١٬٨٢٢  ٩٧٤٬١٨٧  
 

   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٢٥ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

 
 النقد والنقد المعادل   ١٩
  
  المنتهية  تسعة اشهرلل  

  

  المنتهية اشهرتسعة لل
   سبتمبر ٣٠  سبتمبر  ٣٠  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  دوالر أمريكي  ألف   ألف دوالر أمريكي   
  )معدلة(     
 

  ١٬٣٦٩٬٣٥٠    ١٬٢٩٢٬٨٧٥  أرصدة لدى البنوك المركزية باستثناء االحتياطي اإللزامي 
 

  ٣٣٨٬٥١٦   ٦٠٩٬٩٨١  أرصدة مع بنوك أخرى 
 

 النقد والنقد العابر 
٩٠٩٬٢٦٤    ٦٠٤٬٤٩٢  

  ٢٬٦٧١٬١٣٠    ٢٬٥٠٧٬٣٤٨  

  
  

  
  

  إدارة المخاطر المالية   ٢٠
 

 . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المبينة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  مخاطر السيولة 
ومتطلبات التمويل. يتم عقد اجتماعات لجنة األصول والخصوم بشكل متكرر من أجل إجراء تقييم  عززت إدارة المجموعة مراقبتها للسيولة  

دقيق لمتطلبات التمويل بهدف استكشاف خطوط التمويل المتاحة وسحب خطوط التمويل الحالية عند الضرورة للحفاظ على سيولة كافية 
  بتكلفة تمويل معقولة. 

  
  المخاطر التشغيلية 

، كانت هناك تغييرات مختلفة في نموذج العمل، والتفاعل مع العمالء، والطرق الرقمية للدفع والتسوية، واكتساب  ١٩-كوفيداستجابة لتفشي  
عن العمالء وتنفيذ العقود، وتنفيذ المعامالت مع العمالء وبالنيابة عنهم. عززت إدارة المجموعة مراقبتها لتحديد أحداث المخاطر الناشئة  

غيرات في طريقة إدارة األعمال. أجرى قسم المخاطر التشغيلية مراجعة شاملة لبيئة الرقابة الحالية والتي تتضمن ضوابط  الوضع الحالي والت 
على الفصل الفعال للواجبات، وإجراءات الوصول والتفويض والتسوية، وتثقيف الموظفين وعمليات التقييم واستخدام التدقيق الداخلي لمنع  

ن أنه ال يمكن القضاء على هذه المخاطر بشكل كامل ، فقد نظر قسم المخاطر التشغيلية في ما إذا كان سيتم تحديث واكتشاف المخاطر. في حي 
الحالية. كما في   بناًء على مراجعتهم لعمليات األعمال في البيئة   سبتمبر   ٣٠سجالت المخاطر من خالل تحديد أحداث الخسارة المحتملة 

 شاكل هامة تتعلق بالمخاطر التشغيلية.، لم يكن لدى المجموعة أي م٢٠٢١
  

تواصل المجموعة مراجعة مدى مالءمة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ضوء التغيرات في بيان المخاطر باإلضافة إلى أي  
تصادية في البلدان التي تعمل زيادة فعلية ومتوقعة في مخاطر االئتمان. يتضمن هذا التقييم مراجعة تفصيلية للتأثيرات المحتملة لألوضاع االق

فيها. وقد نظرت المجموعة في تقييم المخاطر على مستوى المحفظة باإلضافة إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على الحسابات بشكل منفرد  
سجلت اإلدارة مخصصات  لتعكس التدهور المتوقع في بيئة االقتصاد الكلي وارتفاع مخاطر االئتمان في محفظتها االئتمانية. نتيجة لذلك ،  

، من خالل رفع سيناريوهات احتماالت التعثر على فئات معينة ضمن محفظة بنك البركة  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠خالل الفترة المنتهية في   إضافية
  التركي للمشاركات. 

  
 االوكراني  -النزاع الروسي 

خالل زيادة التقلبات في األسواق المالية وأسعار السلع األساسية. قد يؤثر الحالي بين روسيا وأوكرانيا على االقتصاد العالمي من  النزاع أثر 
الصراع على مجموعة واسعة من الكيانات عبر واليات قضائية وصناعات مختلفة. ستواصل اإلدارة مراقبة وتقييم أي تأثير مباشر أو غير  

 مباشر على محفظتها عن كثب. 
 
   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٢٦ 

  

  المختصرة الموحدة المرحليةالمالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

  
 تصنيف تركيا كاقتصاد مفرط التضخم   ٢١

 
) في التطورات األخيرة في بعض البلدان AAOIFIنظر مجلس المحاسـبة التابع لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسـسـات المالية اإلسـالمية (

االقتصـادات. ناقش مجلس المحاسـبة بالتفصـيل قضـايا الشـريعة الناتجة في التقارير المالية في مثل  التي قد تشـير إلى تضـخم مفرط في تلك  
  هذه االقتصادات من قبل المؤسسات المالية اإلسالمية.

ــالمية حول هذ  ــات المالية اإلسـ ــسـ ــبة والمراجعة للمؤسـ ــلة بهيئة المحاسـ ا  بعد التناقش والبحث، وبالنظر إلى وجهات نظر اللجنة ذات الصـ
الموضـوع ، خلص مجلس المحاسـبة إلى أن تطبيق مبادئ المحاسـبة المقبولة عموًما للتضـخم المفرط ال يعتبر متوافقًا مع معايير المحاسـبة  

  المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
للمؤسس والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  التابع  المحاسبة  للمحاسبة كما قرر مجلس  مالية مخصص  محاسبة  معيار  تطوير  المالية اإلسالمية  ات 

فاهيمي والتقارير المالية من قبل المؤسسات المالية الدولية في االقتصادات ذات التضخم المرتفع، بما يتوافق على النحو الواجب مع اإلطار الم 
) والتوجيهات الشرعية ذات الصلة. نصح AAOIFIلية اإلسالمية (للتقارير المالية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما

المالية اإلسالمية كإطار للتقرير بمواصلة إعداد وتقدي  للمؤسسات  المحاسبة  التي تتبع معايير  المالية الدولية  المؤسسات  المحاسبة  م  مجلس 
محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية على التضخم  بياناتها المالية دون النظر في تأثير التضخم المفرط، حتى وقت إصدار هيئة ال

  .المرتفع
  

 تصنيف العام السابق و تعديل البيانات المالية  إعادة   ٢٢
 

  االستثمارات   (أ)
مليون دوالر أمريكي    ٣٩٠في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لهذه المجموعة، تم إعادة تصنيف االستثمارات التي تبلغ  

من "استثمارات من نوع الديون المدرجة بالتكلفة المطفأة" إلى "استثمارات من نوع الدين مدرجة بالقيمة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
"االستثمار في الصكوك  ٣٣، من أجل التوافق مع معيار المحاسبة المالية رقم ٧العادلة من خالل حقوق الملكية" ضمن اإليضاح 

. لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير جوهري على صافي  ٢٠٢١يناير    ١واألدوات المماثلة" الذي أصبح سارًيا اعتباًرا من  واألسهم  
 الدخل المعلن سابقًا أو حقوق الملكية. 

 
  التوقف عن توحيد البيانات المالية الخاصة بشركة مستثمر فيها   (ب)

دخلت المجموعة في اتفاقية إدارة   رأس المال العادي لبنك البركة ســوريا٪ من ٢٩تمتلك المجموعة بشــكل مباشــر وغير مباشــر 
 ["اتفاقية اإلدارة"] مع بنك البركة سوريا لتزويدها بالدعم الفني واإلداري.

  
ــمن  بالنظر إلى اتفاقية اإلدارة، أبرمت المجموعة أنها تســــيطر على بنك البركة ســــوريا وبالتالي قامت بتوحيدها ب.ب.س ضــ

  المالية للمجموعة.البيانات  
  

ار  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠خالل الربع المنتهي في   ، أـعادت المجموـعة تقييم عالقتـها مع بـنك البرـكة ســـــورـيا من حـيث متطلـبات معـي
 التوحيد. بناًء على إعادة التقييم، حددت اإلدارة ما يلي: - ٢٣المحاسبة المالية رقم 

 
الية والتشـــغيلية لبنك البركة ســـوريا من قبل مجلس اإلدارة وليس من خالل  يتم اتخاذ القرارات الرئيســـية لتوجيه األنشـــطة الم -

  القرارات المقدمة إلى المجموعة في اتفاقية اإلدارة.
اتـفاقـية اإلدارة ال تنـقل الســـــلـطة للمجموعة وهي قابـلة للتـجديد كل عام من قـبل مجلس اإلدارة. عالوة على ذلك ، فإن القرارات   -

  دارة تكون حسب توجيهات مجلس اإلدارة ويمكن تغييرها من قبل مجلس اإلدارة.الواردة في اتفاقيات اإل
  
  
  
  
  

   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٢٧ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

  
 تصنيف العام السابق و تعديل البيانات المالية (تتمة)إعادة   ٢٢
  

 تحديد من لديه القدرة على تعيين وإزالة غالبية أعضاء مجلس اإلدارة سيحدد الطرف الذي لديه القدرة على  -
  .بنك البركة سورياتوجيه السياسات المالية والتشغيلية ل

طبقاً لمســتندات التأســيس، يتألف مجلس اإلدارة من تســعة أعضــاء يتم انتخابهم بأغلبية أصــوات المســاهمين. تمتلك المجموعة   -
 ٪ فقط من حقوق التصويت وليس لديها أغلبية حقوق التصويت. عالوة على ذلك ، ليس لدى ٢٩حالًيا 

  رين.المجموعة سلطة فعلية بالنظر إلى حقوق التصويت للمساهمين اآلخ
  

على هذا النحو ، فإن المجموعة ليس لديها القدرة على تعيين وإقالة غالبية أعضاء مجلس اإلدارة ، ونتيجة لذلك ليس لديها القدرة  
  على توجيه األنشطة المالية والتشغيلية لتقاسم المنافع.

 
جماع على توجيه السياسات المالية والتشغيلية  بناًء على إعادة التقييم ، خلصت اإلدارة إلى أن المجموعة ليس لديها القدرة باإل

  لتقاسم المنافع وبالتالي خلصت المجموعة إلى أنها ال تملك السيطرة على الشركة المستثمر فيها. 
  

  أرقام المقارنة لتصحيح خطأ التوحيد في البيانات المالية األولية الموجزة للفترة   (تعديل)  نتيجة لذلك ، قامت اإلدارة بإعادة بيان
  للسنة السابقة. (تعديل) كإعادة بيان ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠المنتهية في 

  
   بيان المركز المالي  ١
  

 

 قبل التعديل 
ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠ 
 التعديالت 

   

 معدلة
 يناير ١

٢٠٢١   

 قبل التعديل 
ديسمبر   ٣١

٢٠٢١  
 التعديالت 

   

 لةعدم
ديسمبر   ٣١

٢٠٢١ 
             

 ٥٬٦٨١٬٣٥٣ ) ٢٤٢٬٥٢٥(  ٥٬٩٢٣٬٨٧٨  ٥٬١٥٦٬٥٧٧ ) ٢٠٤٬٨٦٧( ٥٬٣٦١٬٤٤٤ نقد وأرصدة لدى بنوك 

 ١٠٬٩٧٥٬٦٤٧ ) ٢٠٬٤٢٥(  ١٠٬٩٩٦٬٠٧٢  ١١٬٩٣٧٬٩٥٢ ) ٨٬٠٤١( ١١٬٩٤٥٬٩٩٣ ذمم مدينة 

 ٣٬٤٩٣٬١٠٧ ) ١٣٠٬٢٠٨(  ٣٬٦٢٣٬٣١٥  ٢٬٦٩٨٬٥١٦ ) ١٥٦٬١٤٢( ٢٬٨٥٤٬٦٥٨ التمويل بالمضاربة والمشاركة 

 ٢٬٠١٨٬٨٠٠ -  ٢٬٠١٨٬٨٠٠  ١٬٧٤٧٬٦٢٧ -  ١٬٧٤٧٬٦٢٧ إجارة منتهية بالتمليك

 ٤٬٤٩٥٬٤٦٩ ٢٢٬٨٢٠  ٤٬٤٧٢٬٦٤٩  ٥٬٠٩٨٬٥٩٧ ١٬٤٠٨ ٥٬٠٩٧٬١٨٩ االستثمارات 

 ٥٢٤٬١١١ ) ١٥٬٨٤٩(  ٥٣٩٬٩٦٠  ٤٦٨٬٩١٩ ) ٩٬٦٥٣( ٤٧٨٬٥٧٢ عقارات ومعدات 

 ٦٠٤٬٨٨٨ ) ٢٬٦١٥(  ٦٠٧٬٥٠٣  ٧٥٩٬٤٦٦ ) ٥٬٠٥٠( ٧٦٤٬٥١٦ موجودات أخرى 

 ٢٧٬٧٩٣٬٣٧٥ ) ٣٨٨٬٨٠٢(  ٢٨٬١٨٢٬١٧٧  ٢٧٬٨٦٧٬٦٥٤ ) ٣٨٢٬٣٤٥( ٢٨٬٢٤٩٬٩٩٩ مجموع الموجودات 

        

 ٧٬٥٧٩٬٢٧٥ ) ١٤٩٬٦٢٠( ٧٬٧٢٨٬٨٩٥  ٧٬٣٤٤٬٢٢٧ ) ١٦٤٬١١٧( ٧٬٥٠٨٬٣٤٤ حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى 

 ١٬٢٥٣٬٤٥١ ) ٥٠٬٣٤٢( ١٬٣٠٣٬٧٩٣  ١٬٦٠٠٬٥٥٥ ) ٢٧٬٤٧٧( ١٬٦٢٨٬٠٣٢ مبالغ مستحقة لبنوك

 ٢٨٦٬٨٣٣ - ٢٨٦٬٨٣٣  ٣١٩٬٣٦٤ - ٣١٩٬٣٦٤ تمويالت طويلة األجل 

 ١٬١١٤٬٨٩٥ ) ٩٠٬٢٢٧( ١٬٢٠٥٬١٢٢  ١٬٢٧٠٬٩٨١ ) ٧٠٬٦٩٥( ١٬٣٤١٬٦٧٦ مطلوبات أخرى 

 ١٠٬٢٣٤٬٤٥٤ ) ٢٩٠٬١٨٩( ١٠٬٥٢٤٬٦٤٣  ١٠٬٥٣٥٬١٢٧ ) ٢٦٢٬٢٨٩( ١٠٬٧٩٧٬٤١٦ مجموع المطلوبات 

         

 ٧٤٤٬٧٩٣ ) ٥٢( ٧٤٤٬٨٤٥  ٥٣٨٬٣٢١ ١٤٤  ٥٣٨٬١٧٧ المؤسسات المالية 

 ١٤٬٨١٣٬٥٤٠ ) ٤١٬٠٢٢( ١٤٬٨٥٤٬٥٦٢  ١٤٬٦٢٤٬٢٢٧ ) ٦٧٬٧٨٥(  ١٤٬٦٩٢٬٠١٢ المؤسسات غير المالية واألفراد 

 ١٥٬٥٥٨٬٣٣٣ ) ٤١٬٠٧٤( ١٥٬٥٩٩٬٤٠٧  ١٥٬١٦٢٬٥٤٨ ) ٦٧٬٦٤١(  ١٥٬٢٣٠٬١٨٩ مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار 

  
  



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٢٨ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   القوائم إيضاحات حول  
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

 
 (تتمة) تصنيف العام السابق و تعديل البيانات الماليةإعادة   ٢٢
 
  (تتمة)  بيان المركز المالي  ١
 
             

 

 قبل التعديل 
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠ 
 التعديالت 

   

 معدلة 
 يناير ١

٢٠٢١   

 قبل التعديل 
 ديسمبر  ٣١

٢٠٢١  
 التعديالت 

   

  معدلة 
ديسمبر  ٣١

٢٠٢١  
             

 ١٬٢٤٢٬٨٧٩ -  ١٬٢٤٢٬٨٧٩  ١٬٢٤٢٬٨٧٩ - ١٬٢٤٢٬٨٧٩ رأس المال 

 ) ١٥٬٦٥٥( -  ) ١٥٬٦٥٥(  ) ١٧٬٤٦٢( - ) ١٧٬٤٦٢( أسهم خزينة

 ١٦٬٦١٩ -  ١٦٬٦١٩  ١٨٬٠٨٤ - ١٨٬٠٨٤ عالوة إصدار أسهم 

 ١٩٦٬٥٣٩ -  ١٩٦٬٥٣٩  ١٨٣٬١٢١ -  ١٨٣٬١٢١ احتياطيات

 ٥٥٬٧٣٦ ) ١٬٦٦٨(  ٥٧٬٤٠٤  ٣٢٬٩٤٠ - ٣٢٬٩٤٠ التغييرات المتراكمة في القيم العادلة 

 ) ٩٤٠٬٧٢٨( -  ) ٩٤٠٬٧٢٨(  ) ٨٠٠٬٤٨٩( - ) ٨٠٠٬٤٨٩( تحويل عمالت أجنبية

 ٤٠٢٬٨٧٤ ) ٢٧٬٤٣٨(  ٤٣٠٬٣١٢  ٣٥٠٬٢٩٦ ) ١٤٬٢٠٠( ٣٦٤٬٤٩٦  أرباح مبقاة
العائدة لمساهمي الملكية حقوق 

 ٩٥٨٬٢٦٤ ) ٢٩٬١٠٦(  ٩٨٧٬٣٧٠  ١٬٠٠٩٬٣٦٩ ) ١٤٬٢٠٠( ١٬٠٢٣٬٥٦٩  األمالشركة 

 ٤٠٠٬٠٠٠ - ٤٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠ - ٤٠٠٬٠٠٠ ١رأس المال الدائم فئة 
حقوق الملكية العائدة لمساهمي 

 ١٬٣٥٨٬٢٦٤ ) ٢٩٬١٠٦( ١٬٣٨٧٬٣٧٠  ١٬٤٠٩٬٣٦٩ ) ١٤٬٢٠٠( ١٬٤٢٣٬٥٦٩ وحاملي الصكوك  الشركة األم

 ٦٤٢٬٣٢٤ ) ٢٨٬٤٣٣( ٦٧٠٬٧٥٧  ٧٦٠٬٦١٠ ) ٣٨٬٢١٥( ٧٩٨٬٨٢٥ مسيطرة حقوق غير 

 ٢٬٠٠٠٬٥٨٨ ) ٥٧٬٥٣٩( ٢٬٠٥٨٬١٢٧  ٢٬١٦٩٬٩٧٩ ) ٥٢٬٤١٥( ٢٬٢٢٢٬٣٩٤ مجموع حقوق الملكية  
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي 

 ٢٧٬٧٩٣٬٣٧٥ ) ٣٨٨٬٨٠٢( ٢٨٬١٨٢٬١٧٧  ٢٧٬٨٦٧٬٦٥٤ ) ٣٨٢٬٣٤٥( ٢٨٬٢٤٩٬٩٩٩ حسابات االستثمار وحقوق الملكية 
 
  

   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٢٩ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

  
  (تتمة) تصنيف العام السابق و تعديل البيانات الماليةإعادة   ٢٢

  
  بيان الدخل   ٢
  

   معدلة    التعديالت   قبل التعديل    معدلة  التعديالت    قبل التعديل  

 
للثالثة أشهر 

   المنتهية
 تسعة اشهرلل

  المنتهية

 
 سبتمبر ٣٠

٢٠٢١   
 سبتمبر ٣٠

٢٠٢١   
 سبتمبر ٣٠

٢٠٢١    
 سبتمبر ٣٠

٢٠٢١  
صافي الدخل من عقود تمويل  

 (٦٨٣) ٣٣٦٬٥٤٢   ات مشتركةاستثمارو
                  

٣٣٥٬٨٥٩   
                   

(١٬٤١٤)   ٩٧٣٬٢١٢ 
                    

٩٧١٬٧٩٨  
عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 قبل حصة المجموعة كمضارب 
                 

(٢٧٢٬٧٣٧) ١٬١٨٤ 
                 

(٢٧١٬٥٥٣)  
                  

(٧٩٨٬٥١٧)  ٨٣٩ 
                   

(٧٩٧٬٦٧٨) 
                     حصة المجموعة كمضارب 

(٩٥)  ٩٥٬٨٦٧ 
                    

٩٥٬٧٧٢   
                   

(٢٠٧)   ٢٦٨٬٨٧٤ 
                    

٢٦٨٬٦٦٧  

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 
                 

(١٧٦٬٨٧٠)  ١٬٠٨٩ 
                 

(١٧٥٬٧٨١)  
                  

(٥٢٩٬٦٤٣)  ٦٣٢ 
                   

(٥٢٩٬٠١١) 
حصة المجموعة في الدخل من حقوق 

ملكية حاملي حسابات االستثمار  
 (كمضارب وربالمال) 

                   
٤٠٦  ١٥٩٬٦٧٢ 

                  
١٦٠٬٠٧٨   

                   
(٧٨٢)   ٤٤٣٬٥٦٩ 

                    
٤٤٢٬٧٨٧  

حصة المضارب إلدارة حقوق  
المساهمين خارج الميزانية العمومية  

 لحملة حسابات االستثمار 
                         

٥٣٦  - 
                         

٥٣٦   
                       

٦٬٥٧٩   - 
                        

٦٬٥٧٩  
صافي الدخل من عقود التمويل الذاتي 

 واالستثمارات 
                    

(٣٬٥٢٢)  ٣٤٬٩٥٣ 
                    

٣١٬٤٣١   
                   

٢٬٩٨٨   ١١١٬٨٥٥ 
                    

١١٤٬٨٤٣  
                     ايرادات الرسوم والعموالت 

(٥٬٤٤٤)  ٤٥٬٨٤٧ 
                    

٤٠٬٤٠٣   
                   

(١١٬٨٠٤)   ١٣٢٬٩٧٩ 
                    

١٢١٬١٧٥  
                      الدخل التشغيلي اآلخر 

(٤٬٠٢٣) (١٬١٤٥) 
                    

(٥٬١٦٨)   
                     

(٢٨٬٥٤٨)  ٤٩٬٦٧٥ 
                      

٢١٬١٢٧  
                    

(٩٬٧٠٥)  ٢٣٦٬٩٨٥ 
                  

٢٢٧٬٢٨٠   
                   

(٣٨٬١٤٦)  ٧٤٤٬٦٥٧ 
                    

٧٠٦٬٥١١  
                      الربح من التمويل طويل األجل 

(٧٬٢٨٧) - 
                    

(٧٬٢٨٧)  
                    

(٢١٬٠٩٢) - 
                     

(٢١٬٠٩٢) 
                    إجمالي الدخل التشغيلي 

(٩٬٧٠٥)  ٢٢٩٬٦٩٨ 
                  

٢١٩٬٩٩٣   
                   

(٣٨٬١٤٦)  ٧٢٣٬٥٦٥ 
                    

٦٨٥٬٤١٩  
       
 
  

   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٣٠ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

 
  تصنيف العام السابق و تعديل البيانات المالية (تتمة)إعادة   ٢٢
  
  بيان الدخل (تتمة)   ٢

   معدلة    التعديالت   قبل التعديل   معدلة   التعديالت  قبل التعديل    

  للتسعة اشهر المنتهية   للثالثة أشهر المنتهية 

 
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١   
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١   
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١    
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١  
                     مصروفات الموظفين 

٦٩٬٦٦٧  
             

(٨٩٦) 
                    

٦٨٬٧٧١   
                   

٢١٨٬٢٤٩   
          

(٢٬٥٠٢) 
                    

٢١٥٬٧٤٧  
                     استهالك وإطفاء 

١٥٬١٠٧  
             

(١٣٣) 
                    

١٤٬٩٧٤  
                     

٥١٬٦٦٩   
             

(٣٣٣) 
                      

٥١٬٣٣٦  
                     مصروفات تشغيلية أخرى 

٣٧٬٤٠٦  
              

٦٦٢  
                    

٣٨٬٠٦٨  
                   

١٢٤٬٨٥٣   
             

(٥٠٦) ١٢٤٬٣٤٧  
                    التشغيليةمجموع المصروفات 

١٢٢٬١٨٠   
             

(٣٦٧) 
                  

١٢١٬٨١٣   
                   

٣٩٤٬٧٧١   
          

(٣٬٣٤١) 
                    

٣٩١٬٤٣٠  
صافي الدخل التشغيلي للفترة قبل 

الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة/االضمحالل والضرائب 

                   
١٠٧٬٥١٨  

          
(٩٬٣٣٨) 

                    
٩٨٬١٨٠  

                   
٣٢٨٬٧٩٤   

        
(٣٤٬٨٠٥) 

                    
٢٩٣٬٩٨٩  

صافي مخصص الخسائر االئتمانية /  
 االضمحالل 

                   
(٣١٬٧٢٦) 

              
٨١٣  

                   
(٣٠٬٩١٣)  

                  
(١١٥٬٤٣٢)  

           
١٬٨٥٣  

                   
(١١٣٬٥٧٩) 

 صافي الدخل قبل الضرائب 
                    

٧٥٬٧٩٢  
          

(٨٬٥٢٥) 
                    

٦٧٬٢٦٧  
                   

٢١٣٬٣٦٢   
        

(٣٢٬٩٥٢) 
                    

١٨٠٬٤١٠  

 الضرائب
                   

(٢٣٬٢٢٠) 
           

٢٬٤٥١  
                   

(٢٠٬٧٦٩)  
                    

(٦٧٬٠٠٨) 
           

٤٬٧٤٥  
                     

(٦٢٬٢٦٣) 

 صافي الدخل للفترة 
                    

٥٢٬٥٧٢  
          

(٦٬٠٧٤) 
                    

٤٦٬٤٩٨   

                   
١٤٦٬٣٥٤  

        
(٢٨٬٢٠٧) 

                    
١١٨٬١٤٧  

       
        العائد الي:

 األم الشركة حاملي أسهم حقوق 
                    

٣٦٬٧٦٨  
          

(٢٬٩٠٠) 
                    

٣٣٬٨٦٨   
                     

٨٩٬٤٣٠  
          

(٩٬٩٩٩) 
                      

٧٩٬٤٣١  

 حقوق غير مسيطرة 
                    

١٥٬٨٠٤  
          

(٣٬١٧٤) 
                    

١٢٬٦٣٠   
                     

٥٦٬٩٢٤  
        

(١٨٬٢٠٨) 
                      

٣٨٬٧١٦  

 

                    
٥٢٬٥٧٢  

          
(٦٬٠٧٤) 

                    
٤٦٬٤٩٨   

                   
١٤٦٬٣٥٤  

        
(٢٨٬٢٠٧) 

                    
١١٨٬١٤٧  

  
 

   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٣١ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

  
  الملكيةفي حقوق التغيرات          ٣
  

 

 قبل التعديل 
يناير   ١

٢٠٢١  

 

    التعديالت 

  معدلة  
يناير   ١

٢٠٢١   

 قبل لتعديل 
يناير   ١

٢٠٢٢  

 

    التعديالت 

  معدلة  
  يناير  ١
 ٢٠٢٢  

حقوق الملكية الخاصة  
بمساهمي الشركة األم وحملة 

             الصكوك 
التغيرات المتراكمة في القيمة 

  العادلة في 
  ٤٥٬٢٦١   ) ١٬٦٦٨(   ٤٦٬٩٢٩   ٢٤٬١٥٤   -  ٢٤٬١٥٤ العقارات والمعدات 

  إحتياطي تحويل عمالت 
  ) ٩٤٠٬٧٢٨(   -   ) ٩٤٠٬٧٢٨(   ) ٨٠٠٬٤٨٩(   -  ) ٨٠٠٬٤٨٩( أجنبية

  ٤٠٢٬٨٧٤   ) ٢٧٬٤٣٨(   ٤٣٠٬٣١٢   ٣٥٠٬٢٩٦   ) ١٤٬٢٠٠(   ٣٦٤٬٤٩٦ مبقاة أرباح 
إجمالي حقوق الملكية العائد  

لمساهمي الشركة األم  
  ١٬٣٥٨٬٢٦٤   ) ٢٩٬١٠٦(   ١٬٣٨٧٬٣٧٠   ١٬٤٠٩٬٣٦٩   ) ١٤٬٢٠٠(  ١٬٤٢٣٬٥٦٩ وحملة الصكوك 

  ٦٤٢٬٣٢٤   ) ٢٨٬٤٣٣(   ٦٧٠٬٧٥٧   ٧٦٠٬٦١٠   ) ٣٨٬٢١٥(  ٧٩٨٬٨٢٥ حقوق غير مسيطرة 

 ٢٬٢٢٢٬٣٩٤ مجموع االسهم 
 
)٥٢٬٤١٥ (  

 
٢٬٠٥٨٬١٢٧   ٢٬١٦٩٬٩٧٩  

 
)٥٧٬٥٣٩ (  

 
٢٬٠٠٠٬٥٨٨  

  
  
  بيان التدفقات النقدية          ٤
  
  

 
  قبل التعديل 

  التعديالت   ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
  معدلة 

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

  ١٨٠٬٤١٠                   (٣٢٬٩٥٢)           ٢١٣٬٣٦٢                   صافي الدخل للفترة قبل الضرائب 

  (٦٤٢٬٩٨٦)                   (١١٣٬٣٧٩)       (٥٢٩٬٦٠٧)  التشغيليةالتغيير في النقد من األنشطة 

   ٧٦٠٬٩٥٧                     (١٣٬٠٢٤)          ٧٧٣٬٩٨١                   التغيير في النقد من األنشطة االستثمارية

   ١٢١٬٧٨١                     ٣٢٬٧٦٨             ٨٩٬٠١٣                     التغيير في النقد من األنشطة التمويلية

   ٧٩٬٩٢٤                      (٦٧٬٤٢٨)           ١٤٧٬٣٥٢                   صافي التغير في النقد وما في حكمه 

   ٢٬٥٣٧٬٢٠٦                 (٢٤٠٬٩٧١)         ٢٬٧٧٨٬١٧٧                يناير  ١وما في حكمه في  النقد 

   ٢٬٦١٧٬١٣٠                 (٣٠٨٬٣٩٩)         ٢٬٩٢٥٬٥٢٩                سبتمبر  ٣٠النقد وما في حكمه في 
  
  
  
  
  

   



    (مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. سابقآ)وعة البركة ش.م.ب. جمم

٣٢ 

  

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية   إيضاحات حول القوائم 
  (مراجعة)  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠في 

  
  والمخفضة ربحية السهم األساسية          ٥
  

  معدلة    التعديالت    قبل التعديل    معدلة    التعديالت    قبل التعديل  

  المنتهية أشهر تسعة ال  ثالثة أشهر المنتهية ال 

 
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١       
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١  
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١        
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢١ 
لمساهمي  صافي الدخل العائد 

ألف   -الشركة األم للفترة 
 ٧٩٬٤٣١  )٩٬٩٩٩(   ٨٩٬٤٣٠  ٣٣٬٨٦٨  )٢٬٩٠٠(  ٣٦٬٧٦٨ دوالر أمريكي 

ناقًصا: األرباح الموزعة 
على رأس المال الدائم من  

  )١٥٬٧٥٠(   -   )١٥٬٧٥٠(   -   -  - المستوى األول 
                   

صافي الدخل العائد  
  ٧٩٬٤٣١   )٩٬٩٩٩(   ٨٩٬٤٣٠   ٣٣٬٨٦٨   )٢٬٩٠٠(  ٣٦٬٧٦٨ للمساهمين

                       
العدد المرجح لألسهم القائمة 

دون تأثير على أسهم 
  ١٬٢٤٢٬٨٧٩    -    ١٬٢٤٢٬٨٧٩    ١٬٢٤٢٬٨٧٩    -    ١٬٢٤٢٬٨٧٩  الخزينة (باآلالف)
تأثير أسهم الخزينة 

  )٣٢٬٤٢٩(    -    )٣٢٬٤٢٩(    )٣٢٬٣٧٣(    -    )٣٢٬٢٧٨(  (باآلالف)
                        

العدد المرجح لألسهم القائمة 
  ١٬٢١٠٬٤٥٠   -   ١٬٢١٠٬٤٥٠   ١٬٢١٠٬٥٠٦   -   ١٬٢١٠٬٥٠٦  (باآلالف)

سنتات   -ربحية السهم 
  ٦٬٥٦   )٠٬٨٣(   ٧٬٣٩   ٢٬٨٠   )٠٬٢٤(  ٣٬٠٤ أمريكية 
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