مجموعة البركة المصرفية

ش.م.ب.

ملخـــــــص وثــــــائق
اجتمـــــاع الجمعـــــية
العـــــــــامة العــــــــــادية

اإلثنين  23مارس 2020
قاعة الشيخ صالح كامل  -الطابق األول
المقر الرئيسي للبركة  -خليج البحرين
المنامة ،مملكة البحرين

 17بلد

أكثر من  ٢٦مليار دوالر
أمريكي مجموع األصول

أكثر من
 700فرع

12,٦٦٢
مجموع الموظفين

أكثر من  ١٩.٨مليار دوالر أمريكي
مجموع التمويالت واالستثمارات
أكثر من  3مليون
مجموع الزبائن
 3قارات

القوائـــم الماليـــة المرفقـــة تـــم اســـتخالصها مـــن القوائـــم الماليـــة الموحـــدة المدققـــة مـــن قبـــل آرنســـت أند يونغ  -البحرين والتي أبدت رأيا غير متحفـــظ عليها في  23فبراير 2020
،هــذه القوائــم مدرجــة بشـــكل متكامـــل اضافـــة لتفاصيـــل بنـــود جـــدول اعمـــال الجمعيـــة العموميـــة ضمـــن التقريـــر الســـنوي لعـــام  2019والمتـــاح للمســـاهمين وغيرهـــم فـــي قاعـــة
االجتمـــاع والموقـــع االلكترونـــي للمجموعـــة  www.albaraka.comو «كارفــي فنتــك»
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المحتويات

2

جدول االعمال

3

بطاقة توكيل

5

البيانات المالية الموحدة

7

شبكة البركة العالمية

10

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر

عقده الساعة  11:00من صباح يوم اإلثنين الموافق  23مارس 2020م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية  -قاعة

الشيخ صالح كامل الطابق األول  -خليج البحرين ( )Bahrain Bayمملكة البحرين ،وذلك لمناقشة وإقرار جدول األعمال أدناه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب ،فسيكون االجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية كما في المالحظات أدناه:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1 .1مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه.
2 .2االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
3 .3االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
4 .4أ.

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليها.

		 الموافقة على العمليات مع األطراف ذات العالقة كما هو مبين في اإليضاح رقم  25بالبيانات المالية في (أ) أعاله.
ب.

5 .5اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:
			 تحويل  %10إلى االحتياطي القانوني وذلك بواقع  10,567,218دوالر أمريكي.
أ.

		 توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ االستحقاق حسب الجدول أدناه (فيما عدا أسهم الخزينة)
ب.

قدرها  24,857,595دوالر أمريكي بواقع  2سنت أمريكي للسهم الواحد ،والتي تعادل ما نسبته  %2من القيمة االسمية
للسهم:

الحدث

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح

(آخر يوم تداول الستحقاق األرباح ،ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق)

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق

(أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح)

يوم االستحقاق

(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح)

يوم الدفع

(اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين)

		

التاريخ

 24مارس 2020
 25مارس 2020
 26مارس 2020
 8أبريل 2020

جـ .ترحيل مبلغ  70,247,367دوالر أمريكي لألرباح المبقاة.

6 .6إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

7 .7الموافقة على صرف مبلغ  1.5مليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بعد
الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

8 .8النظر في توصية مجلس اإلدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في

2020/12/31م وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف
البحرين المركزي.

9 .9انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثالث سنوات من تاريخ االنتخاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

1010الموافقة على إعادة انتخاب الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثالث سنوات من تاريخ إعادة االنتخاب بعد الحصول على

موافقة مصرف البحرين المركزي ،وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية واجازة الئحة خاصة بتنظيم أعمال
واختصاصات الهيئة الشرعية.

3

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية
1111االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:

		 االطالع على نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس
أ.
		

(ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).

		

(ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).

		 االطالع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس للعام 2019م
ب.
1212الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في األرباح القابلة للتوزيع كما في  31ديسمبر  2019على النحو التالي:
		 يدفع  0.52سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً .
أ.

		 تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ  1,656,267دوالر أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث
ب.
يقتطع هذا المبلغ مباشرة من األرباح المبقاة.

		

1313مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة  207من قانون الشركات التجارية رقم  21لسنة 2001م وتعديالته.

صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

4

مالحظات:
.1

.2
.3

1يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من  %50من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد
اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد لالجتماع األول في نفس المكان والزمان ،ويكون االجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من  %30من
أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب لالجتماع الثاني ينعقد االجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ االجتماع الثاني
ويكون صحيحاً بأي عدد من الحاضرين
2في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل (الصيغة موجودة بالموقع اإللكتروني ( www.albaraka.comلدى (شركة كارفي فينتك) برج الزامل
 المنامة – مملكة البحرين  -هاتف +973 17215080 :فاكس +973 212055 :بريد الكتروني  Bahrain.helpdesk@karvy.comقبل موعد االجتماع بأربع وعشرينساعة
3الوثائق الخاصة بجدول األعمال ستكون متوفرة يوم االجتماع ولدى (شركة كارفي فينتك) وعلى موقع المجموعة اإللكتروني  www.albaraka.comوعلى موقع
بورصة البحرين www.bahrainbourse.com

مجموعة البركة المصرفية
المقر الرئيسي للبركة
ص.ب رقم1882 :
خليج البحرين ,مملكة البحرين
هاتف+ 973 17541122 :
فاكس+ 973 17536533 :
albaraka.com

ش.م.ب.

عالقات المستثمرين:

السيد  /أحمد عبد الغفار
نائب رئيس أول  -عالقات المستثمرين
هاتف+ 973 17520701 :
+ 973 17541122
فاكس+ 973 17910911 :
aghaffar@albaraka.com

سجل تجاري رقم ( 48915مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي)

مسجل األسهم:

كارفي فينتك ذ.م.م.
مكتب  ، 74الدور السابع ،برج الزامل
ص.ب 514 .المنامة
مملكة البحرين
هاتف+ 973 17215080 :
فاكس+ 973 17212055 :
bahrain.helpdesk@karvy.com

بطـاقـة توكـيـل
ً
ـاهما فــي مجموعــة البركــة المصرفيــة (ش.م.ب)
أنــا الموقــع أدنــاه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتــي مسـ

قــد وكلــت السيد/الســيدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالحضــور والتصويــت نيابــة
عنــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للمجموعــة المقــرر عقــده يــوم االثنيــن الموافــق  23مــارس 2020م بالمقر الرئيســي

لمجموعــة البركــة المصرفيــة  -قاعــة الشــيخ صالــح كامــل الطابــق األول  -خليــج البحريــن ( )Bahrain Bayمملكــة البحريــن أو أي
اجتمــاع مؤجــل واعتمــاد النقــاط التاليــة:

اجتماع الجمعية العامة العادية

نعم

ال

أمتنع

1 .1مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه
2 .2االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
3 .3االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

4 .4أ  -مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليها

ب  -الموافقة على العمليات مع األطراف ذات العالقة كما هو مبين في اإليضاح رقم  25بالبيانات

5 .5اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو
التالي:

أ  -تحويل  %10إلى االحتياطي القانوني وذلك بواقع  10,567,218دوالر أمريكي

ب  -توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ االستحقاق حسب الجدول أدناه (فيما عدا

أسهم الخزينة) قدرها  24,857,595دوالر أمريكي بواقع  2سنت أمريكي للسهم الواحد ،والتي تعادل ما

نسبته  %2من القيمة االسمية للسهم
الحدث

التاريخ

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
(آخر يوم تداول الستحقاق األرباح ،ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق)

 24مارس 2020

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح)

 25مارس 2020

يوم االستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح)

 26مارس 2020

يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين)

 8أبريل 2020

ج  -ترحيل مبلغ  70,247,367دوالر أمريكي لألرباح المبقاة

6 .6إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

 7 .7الموافقة على صرف مبلغ  1.5مليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في
2019/12/31م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة

8 .8النظر في توصية مجلس اإلدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست آند يونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية

المنتهية في 2020/12/31م وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد
الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

9 .9انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثالث سنوات من تاريخ االنتخاب وذلك خاضع لموافقة مصرف
البحرين المركزي

 1010الموافقة على إعادة انتخاب الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثالث سنوات من تاريخ إعادة االنتخاب
بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ،وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة
الشرعية واجازة الئحة خاصة بتنظيم أعمال واختصاصات الهيئة الشرعية

5

بطاقة توكيل

1111االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:

أ .االطالع على نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس
(ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).

ب .االطالع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس للعام 2019م
(ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).

1212الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في األرباح القابلة للتوزيع كما في  31ديسمبر 2019م على
النحو التالي:

أ .يدفع  0.52سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً .

ب .تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ  1,656,267دوالر أمريكي كزكاة نيابة عن جميع
المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من األرباح المبقاة.

1313مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة  207من قانون الشركات التجارية رقم  21لسنة 2001م وتعديالته.

رقم المساهم:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسم المساهم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد األسهم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2020 /م

مالحظات هامة للسادة المساهمين:

.1

يجــب إيــداع هــذا التوكيــل قبــل  24ســاعة مــن موعــد االجتمــاع لــدى (شــركة كارفــي فينتــك) بــرج الزامــل  -المنامــة – مملكــة

.2

ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك لحضور االجتماع.

البحرين  -هاتف +973 17215080 :فاكس +973 212055 :بريد الكتروني Bahrain.helpdesk@karvy.com

مجموعة البركة المصرفية
المقر الرئيسي للبركة
ص.ب رقم1882 :
خليج البحرين ,مملكة البحرين
هاتف+ 973 17541122 :
فاكس+ 973 17536533 :
albaraka.com

ش.م.ب.

عالقات المستثمرين:

السيد  /أحمد عبد الغفار
نائب رئيس أول  -عالقات المستثمرين
هاتف+ 973 17520701 :
+ 973 17541122
فاكس+ 973 17910911 :
aghaffar@albaraka.com

سجل تجاري رقم ( 48915مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي)

مسجل األسهم:

كارفي فينتك ذ.م.م.
مكتب  ، 74الدور السابع ،برج الزامل
ص.ب 514 .المنامة
مملكة البحرين
هاتف+ 973 17215080 :
فاكس+ 973 17212055 :
bahrain.helpdesk@karvy.com

القائمة الموحدة للمركز المالي

كما في  31ديسمبر 2019

٢٠١٩

ألف دوالر
أمريكي
الموجودات

20١٨

ألف دوالر
أمريكي

5,008,009

نقد وأرصدة لدى البنوك

5,386,926

التمويل بالمضاربة والمشاركة

3,228,615

إجارة منتهية بالتمليك

1,756,756

1,770,833

موجودات أخرى

663,728

556,050

ذمم مدينة
إستثمارات

عقارات ومعدات

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك
المطلوبات

10,894,937

10,303,868

3,872,538

3,067,008

455,031

26,258,531

حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى

6,195,073

تمويالت طويلة األجل

379,269

مجموع المطلوبات

8,779,465
15,155,876

مبالغ مستحقة لبنوك
مطلوبات أخرى

حقوق حاملي حسابات االستثمار
حقوق المالك
رأس المال

أسهم الخزينة

عالوة إصدار أسهم

رأس المال الدائم فئة 1
احتياطات

التغيرات المتراكمة في القيم العادلة
تحويل عمالت أجنبية
أرباح مبقاة

تخصيصات مقترحة

2,718,906

4٠٦,٥٦4

23,8٣١,٢٣8

5,325,924

1,106,923

1,178,758

1,098,200

97١,٣١٠

976,891

8,45٢,٨٨3

13,122,368

1,242,879

1,242,879

18,138

18,829

)(8,308

400,000

177,254
29,370

)(752,068
335,089

()9,203

400,000

165,551
٣١,٩٢٩

()8٦١,٣١٣
519,587
37,286

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوك
مجموع حقوق المالك

24,858
1,467,212
855,978

2,323,190

2,2٥٥,٩٨7

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك

26,258,531

23,8٣١,٢٣8

حقوق غير مسيطرة

صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

1,54٥,٥٤٥
71٠,٤٤٢

عدنان أحمد يوسف
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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القائمة الموحدة للدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

٢٠١٩

ألف دوالر
أمريكي

الدخل

صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات مشتركة

1,391,699

ألف دوالر
أمريكي

1,327,244

عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

)(1,244,567

()1,159,241

عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار

)(886,793

()786,327

حصة المجموعة كمضارب

357,774

حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات االستثمار (كمضارب وكرب المال)

504,906

372,914

540,917

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

14,797

دخل رسوم ودخل عموالت أخرى

181,816

158,578

1,014,354

1,070,926

967,397

987,819

صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات ذاتية

216,983

دخل تشغيلي آخر

95,852

ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

)(46,957

مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية
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٢٠١٨

مصروفات الموظفين
استهالك وإطفاء

242,967

120,098
()83,107

325,291

306,350

202,344

192,043

40,523

مصروفات تشغيلية أخرى

8,366

42,064

مجموع المصروفات التشغيلية

568,158

540,457

صافي الدخل للسنة قبل صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان /االضمحالل والضرائب

399,239
)(121,791

447,362

الضرائب

)(97,282
180,166

صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان  /اإلضمحالل
صافي دخل السنة قبل الضرائب
صافي الدخل للسنة
العائد إلى:

277,448

()159,774
287,588

()70,860

216,728

حقوق مساهمي الشركة األم

105,672

129,084

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  -سنتات أمريكية

180,166
6.01

216,728

حقوق غير مسيطرة

صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

74,494

87,644

7.91

عدنان أحمد يوسف
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

٢٠١٩
ألف دوالر
أمريكي

صافي النقد من األنشطة التشغيلية
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
تعديالت تحويل عمالت أجنبية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

1,571,504
)(854,352
)(598,622
)(110,139
8,391
2,917,794
2,926,185

٢٠١٨
ألف دوالر
أمريكي
95٠,٧٨٥
()2٧٣,٣٦٥
()3٠٨,٢٦٥
()٣١٢,٥٤٣
56,612
2,861,182
2,917,794

القائمة الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

العائد إلى حقوق
مساهمي الشركة
األم وحاملي
الصكوك
ألف دوالر أمريكي

حقوق
غير مسيطرة
ألف دوالر أمريكي

)(37,286

-

الرصيد في  1يناير 2019

1,545,545

صافي الحركة في أسهم الخزينة

204

أرباح أسهم مدفوعة

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

477

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للعقارات والمعدات

)(3,036

تحويل عمالت أجنبية

)(73,421

صافي التغير في اإلحتياطات األخرى
صافي دخل السنة

أرباح أسهم الشركات التابعة

زكاة مدفوعة نيابة عن المساهمين

ربح موزع على برأس المال الدائم فئة 1

1,136

الرصيد في  1يناير ٢٠١٨

تعديل التحول نتيجة العتماد معيار  FAS 30اعتباراً من  1يناير ٢٠١8
رصيد معاد عرضه كما في  1يناير ٢٠١٨

أرباح أسهم

صافي الحركة في أسهم الخزينة

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للعقارات والمعدات
تحويل عمالت أجنبية
صافي دخل السنة

أرباح أسهم الشركات التابعة

زكاة مدفوعة نيابة عن المساهمين

)(40,740

1,467,212

855,978

1,740,205

770,456

1,637,545

721,279

)(102,660
)(24,134

532

596

)(9,110

)(12,706

104,647

)(714

)(110,139
180,166

)(26,755
)(2,235

)(31,500

)(10,310

-

104,647

2,323,190
2,510,661

)(49,177

)(151,837

-

)(24,134

-

260

)(5,541

2,358,824
532
856

)(14,651

)(155,071

)(98,137

)(253,208

-

)(30,862

)(30,862

)(326

)(752

)(4,740

)(2,750

129,084

87,644

)(3,961

-

)(31,500

-

-

40,865

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة  1للشركات التابعة

1,990

الرصيد في  31ديسمبر ٢٠١٨

)(26,755

40,740

مصروفات متعلقة برأس المال الدائم فئة 1

صافي الحركة في الحقوق غير المسيطرة

)(36,718

)(31,500

)(426

ربح موزع على رأس المال الدائم فئة 1

1,796

-

-

204

2,932

2,322

)(2,235

صافي الحركة في الحقوق غير المسيطرة

)(37,286

)(2,284

-

-

2,255,987

)(1,807

105,672

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة  1خاص للشركات التابعة

الرصيد في  31ديسمبر ٢٠١٩

-

74,494

2,396

التغير في نسبة الملكية

710,442

مجموع حقوق
المالك
ألف دوالر
أمريكي

1,545,545

710,442

216,728

)(3,961

)(31,500
40,865

2,255,987
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شبكة البركة العالمية
مجموعة البركة المصرفية
العنوان:
هاتف:
فاكس:
عالقات المستثمرين:
هاتف:
فاكس:
البريد اللكتروني:

ش.م.ب.

المقر الرئيسي للبركة  -خليج البحرين
ص.ب1882 .
المنامة ,مملكة البحرين
+973 17541122
+973 17536533
albaraka.com
+973 17541122 / 17520701
+973 17910911
aghaffar@albaraka.com

بنك البركة التركي للمشاركات

سراي مهليسي
د .عدنان بويونكدينيز كاديسي ،رقم 6
، 34768أسطنبول ،تركيا
+90 216 666 01 01
+90 216 666 16 00
albaraka.com.tr

العنوان:

عمرانية
هاتف:
فاكس:

فرع العراق
العنوان:
هاتف:

هاتف:
فاكس:
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بنك البركة مصر

العنوان:
هاتف:
فاكس:

بنك البركة

العنوان:
هاتف:
فاكس:

هاتف:
فاكس:

بنك البركة

العنوان:
هاتف:
فاكس:

سورية ش.م.م

شارع عبدالرحمن شهبندر
ص.ب100 .
دمشق ،سورية
+963 11 443 78 20
+963 11 443 78 10
albarakasyria.com

بنك البركة السودان
العنوان:

ص.ب، 3583 .شارع القصر برج البركة
الخرطوم ،السودان
+249187 112 000
+249183 788 585
albaraka.com.sd

العنوان:

 2كينغزميد بوليفارد
مكتب كينغزميد بارك
شارع ستولوارت سايملن ،ص.ب4395 .
دوربان ، 4000جنوب أفريقيا
+2731 364 9000
+2731 364 9001
albaraka.co.za

هاتف:
فاكس:

ص.ب926225 .
عمان 11190
األردن
+9626 567 7377
+9626 566 6326
jordanislamicbank.com

هاتف:
فاكس:

التجمع الخامس ،شارع الـ 90
مركز المدينة ،ص.ب455 .
الجيزة ،مصر
+202 258 60 520
+202 281 03 501/503
albaraka-bank.com.eg

الجزائر (شركة مساهمة)

حي بوثلجة هويدف ،فيال رقم 1
طريق الجنوب ،بن عكنون
الجزائر ،الجزائر
+213 23 38 12 73
+213 23 38 12 76 / 77
albaraka-bank.com

العنوان:

المقر الرئيسي للبركة  -خليج البحرين
ص.ب1882 .
المنامة ,مملكة البحرين
+973 17535300
+973 17533993
albaraka.bh

العنوان:

بيت البركة
، 162مدينة بنغالور
شارع فيصل الرئيسي
كراتشي ،باكستان
+92 21 34307000
+92 21 34530981
albaraka.com.pk

بنك البركة (باكستان) المحدود

هاتف:
فاكس:

العنوان:

، 88شارع الهادي شاكر 1002
تونس ،تونس
+21671 186500 / +21671 186600
+21671 780235 / +21671 908170
albarakabank.com.tn

بنك البركة المحدود  -جنوب أفريقيا

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب( .م)  -البحرين

هاتف:
فاكس:

بنك البركة تونس

شارع 60م -اربيل ،العراق
+964 750 370 98 90

البنك اإلسالمي األردني
العنوان:

()e-network.albaraka.com

بنك البركة

العنوان:
هاتف:
فاكس:

لبنان ش.م.ل

شارع جوستنيان ،مبنى باك الطابق 12
الصنائع ،جانب غرفة التجارة والصناعة
بيروت ،لبنان
+961 1 748 061 - 65
Ext: 700 +961 1 748 061 - 65

إتقان كابيتال ،المملكة العربية السعودية
العنوان:

ذا هيد كوارترز بيزنس بارك،
البرج الغربي  -الدور الخامس عشر،
طريق الكورنيش
ص.ب ، 8021 .جدة 21482
المملكة العربية السعودية
+966 12 510 6030
+966 12 510 6033
itqancapital.com

العنوان:

، 157شارع الحسن الثاني
الدار البيضاء20000 ،
المغرب
+212 5 20 51 51 51
bitbank.ma

هاتف:
فاكس:

بنك التمويل واإلنماء
هاتف:

مجموعة البركة المصرفية /
العنوان:

هاتف:
فاكس:

مبنى رافيندو ،الطابق 10
جاالن كيبون سيريه رقم 75
جاكرتا بوسات 10340
أندونيسيا
+62 21 316 1345
+62 21 316 1074
albaraka.com

مجموعة البركة المصرفية /
العنوان:

هاتف:
فاكس:

المكتب التمثيلي  -أندونيسيا

المكتب التمثيلي  -ليبيا

برج طرابلس ،برج رقم 1
الطابق ، 14مكتب رقم 144
ص.ب93271 .
طرابلس ،ليبيا
+ 218 )21( 336 2310 / +218 )21( 336 2311
+218 )21( 336 2312
albaraka.com

