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دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية
يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير
بدءا من الساعة  1:00من ظهر يوم األثنين الموافق  23مارس 2015
العادية اللتان تقرر عقدهما على التوالي ً
في قاعة المحرق ,فندق دبلومات راديسون بلو ,المنامة مملكة البحرين ،وذلك لمناقشة وإقرار جدولي األعمال
المفصلين أدناه .وفي حالة عدم اكتمال النصاب ،فسيكون االجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية و/أو
غير العادية كما في المالحظات أدناه:

ً
أوال :جدول أعمال الجمعية العامة العادية
 .1االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في  2014/12/31م.
 .2االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في  2014/12/31م.
 .3االستماع إلى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في  2014/12/31م.
 .4مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في  2014/12/31م والمصادقة عليها.
 .5اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على
النحو التالي:
أ .تحويل  % 10إلى االحتياطي القانوني وذلك بواقع  15,173,115دوالر أمريكي.
ب .توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ االنعقاد قدرها  32,816,061دوالر أمريكي
بواقع  3سنت للسهم الواحد تعادل نسبة  % 3من القيمة االسمية للسهم.
		
ج .ترحيل مبلغ  103,741,971دوالر أمريكي لألرباح المبقاة.
 .6اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ االنعقاد بواقع سهم
واحد عن كل  50سهم مدفوع (قيمتها  21,877,374دوالر أمريكي تعادل نسبة  % 2من رأس المال الصادر
والمدفوع) من األرباح المبقاة بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.
 .7إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في  2014/12/31م.
 .8الموافقة على صرف مبلغ  1,500,000مليون وخمسمائة ألف دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
 .9النظر في توصية مجلس اإلدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست آند يونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة

المنتهية  2015/12/31م وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد
الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
 .10اعتماد توصية مجلس اإلدارة بالموافقة على سياسة التعويضات والمكافآت المنبثقة من توجيهات مصرف
البحرين المركزي وتشمل الموافقة على اآلتي.-:
أ .سياسة التعويضات والمكافآت.
ب .مشروع اسهم الحافز.
طبقا لتعليمات مصرف البحرين المركزي:
 .11االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف
ً
أ .االطالع على نتائج تقييم مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس
(ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)
		
ب .اإلطالع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس للعام ( 2014ضمن
التقرير السنوي الموزع على المساهمين)
		
وفقا للمادة  207من قانون الشركات التجارية رقم  21لسنة .2001
 .12مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ
ً

3

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية
ً
ثانيا :جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
.1

.2
.3
.4

المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره  1,093,868,695دوالر أمريكي إلى مبلغ
وقدره  1,115,746,069دوالر أمريكي بتحويل  21,877,374دوالر أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها
أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ االنعقاد بواقع سهم واحد لكل  50سهم.
ً
وفقا للقرار بالزيادة في البند أعاله.
الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي
الم َع ِدل لقانون الشركات التجارية
الموافقة على تعديل النظام األساسي
ً
وفقا للقانون رقم  50لسنة ُ 2014
رقم  21لسنة .2001
تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه التخاذ جميع اإلجراءات الالزمة والمطلوبة
إلشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي وتوثيقهما.

صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

4

مالحظات:
.1

صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من  % 50من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية
ً

ً
صحيحا
يتوافر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد لالجتماع األول في نفس المكان والزمان ،ويكون االجتماع الثاني
بحضور مساهمين يمثلون أكثر من  % 30من أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توافر النصاب لالجتماع الثاني ينعقد

.2

صحيحا بأي عدد من المساهمين الحاضرين.
االجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ االجتماع الثاني ويكون
ً

صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوافر
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
ً

صحيحا بحضور
النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد لالجتماع األول في نفس المكان والزمان ،ويكون االجتماع الثاني
ً

مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توافر النصاب لالجتماع الثاني ينعقد االجتماع الثالث

.3

.4

ً
صحيحا إذا حضره ربع المساهمين.
بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ االجتماع الثاني ويكون

في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل (الصيغة موجودة بالموقع اإللكتروني  )www.albaraka.comلدى مسجل
األسهم شركة كارفي كمبيوترشير برج الزامل  -المنامة – مملكة البحرين – هاتف +973 17215080 :فاكس+973 17212055 :

بريد الكتروني  Bahrain.helpdesk@karvy.comقبل موعد الدجتماع بأربع وعشرين ساعة.

الوثائق الخاصة بجدول األعمال ستكون متوفرة يوم االجتماع ولدى مسجلي األسهم (شركة كارفي كمبيوترشير) وعلى موقع المجموعة
اإللكتروني www.albaraka.com

مجموعة البركة المصرفية
(مصرف جملة إسالمي مرخص
من مصرف البحرين المركزي)

ش.م.ب.

سجل تجاري رقم 48915 :
ص.ب1882 .
المنامة  -مملكة البحرين
هاتف+ 973 17541122 		:
فاكس+ 973 17536533 :
albaraka.com

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

مسجل االسهم:
شركة كارفي كومبيوترشير ذ م م
مكتب  ،74الدور السابع ،برج الزامل
ص.ب 514 .المنامة
مملكة البحرين
هاتف+ 973 17215080 		:
فاكس+ 973 17212055 :
bahrain.helpdesk@karvy.com
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ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻫﻤﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  23ﻣﺎﺭﺱ  2015ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻕ -

ﻓﻨﺪﻕ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﺩﻳﺴﻮﻥ ﺑﻠﻮ ,ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ  -ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺆﺟﻞ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺃﻭﻻ :ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ً
.1

ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

.2

ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

.3

ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2014/12/31ﻡ.

.4

.5

ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2014/12/31ﻡ.
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2014/12/31ﻡ.

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2014/12/31ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺃ .ﺗﺤﻮﻳﻞ  %10ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﻗﻊ  15,173,115ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.

ﺏ .ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺪﺭﻫﺎ 32,816,061

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻮﺍﻗﻊ  3ﺳﻨﺖ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ  %3ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ.

.6

ﺟـ .ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ  103,741,971ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﻘﺎﺓ.

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺳﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ  50ﺳﻬﻢ ﻣﺪﻓﻮﻉ )ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  21,877,374ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ  %2ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ( ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﻘﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ
.7

.8
.9

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺫﻣﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2014/12/31ﻡ.

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻑ ﻣﺒﻠﻎ ) (1,500,000ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ

ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ )ﺇﺭﻧﺴﺖ ﺁﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ( ﻛﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 2015/12/31ﻡ ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ

ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻳﺮﺍه ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺗﻌﺎﺑﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.

 .10ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺗﺸﻤﻞ.-:

ﺃ .ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ.

ﺏ .ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ.

ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ:
 .11ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺃ .ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ) .ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ(

ﺏ .ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﻟﻠﻌﺎﻡ ) .2014ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ(
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  207ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
 .12ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺗﻄﺮﺃ
ﺭﻗﻢ  21ﻟﺴﻨﺔ .2001

5

ﻹﺟﺘﻤﺎﻉ
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

 .1ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﻗﺪﺭه  1,093,868,695ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﻗﺪﺭه  1,115,746,069ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ  21,877,374ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺳﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ  50ﺳﻬﻢ.
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺃﻋﻼه.
 .2ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ً
ﺍﻟﻤ َﻌ ِﺪﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 .3ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  50ﻟﺴﻨﺔ ُ 2014
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺭﻗﻢ  21ﻟﺴﻨﺔ .2001
 .4ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻳﺮﺍه ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﻤﺎ.
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ........................................................................................................................................ :
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ .......................................................................................................................................... :
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ..............................................................................................:

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ2015 / ........... / ........... :ﻡ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ:
 .1ﻳﺠﺐ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻗﺒﻞ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺪﻯ ﻣﺴﺠﻠﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ )ﻛﺎﺭﻓﻲ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮﺷﻴﺮ(
ﺹ.ﺏ 514 .ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ  ,ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -ﻫﺎﺗﻒ +973 17215080 :ﻓﺎﻛﺲ.+973 17212055 :

 .2ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5%ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ
ﺃﺳﻬﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

مجموعة البركة المصرفية
(مصرف جملة إسالمي مرخص
من مصرف البحرين المركزي)

ش.م.ب.

سجل تجاري رقم 48915 :
ص.ب1882 .
المنامة  -مملكة البحرين
هاتف+ 973 17541122 		:
فاكس+ 973 17536533 :
albaraka.com

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

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

31

2014
2014

ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ

ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ

2013

5,011,262
١1,999,547
1,549,786
2,580,034
1,494,799
379,323
448,838

4,797,487
10,818,219
1,192,125
2,402,830
942,048
405,880
408,970

23,463,589

20,967,559

4,509,312
1,211,493
655,669
872,700

4,249,181
1,095,868
540,680
698,999

7,249,174

6,584,728

14,139,792

12,399,444

1,093,869
)(8,261
17,288
147,621
3,073
)(313,602
343,398
54,693

1,048,291
)(8,123
16,753
131,684
)(2,380
)(232,928
263,086
82,268

1,338,079
736,544

1,298,651
684,736

2,074,623

1,983,387

23,463,589

20,967,559

7

2014

31

ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
2013
2014

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻋﺎﺋﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﻀﺎﺭﺏ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﻀﺎﺭﺏ

1,166,772
)(1,018,827
328,871

)(689,956
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ) ﻛﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭ ﻛﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ (
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ
ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ
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ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎ

ﺁﺧﺮ

ﻣﺪﻓﻮﻉ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

ﻭﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ

ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ  -ﺳﻨﺘﺎﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

1,031,031
)(912,092
311,935

)(600,157

ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﻬﻴﺔ

 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
2013

311,783

258,992

)(295,898

)(226,049

2014

117,063

)(178,835

80,094

)(145,955

476,816

430,874

132,948

113,037

13,886

2,958

5,671

984

236,420

236,067
179,098

)(38,117

)(12,342

64,753

62,190
47,270

187,144
41,413
955,679

72,829
921,826

917,562

909,484

244,101

301,308
45,575
174,477

293,898
39,126
156,396

82,477
13,204
49,286

84,634
10,283
38,541

521,360

489,420

144,967

133,458

396,202

420,064
)(65,796

99,134

)(6,409

99,869
)(14,085

375,039

354,268

92,725

85,784

)(21,163

56,107
1,098
260,577

15,447
238,928
233,327

)(16,476

)(5,602

)(24,819

)(25,140
60,644

)(100,272

)(96,489

274,767

257,779

67,906

151,731
123,036

144,506
113,273

36,213
31,693

32,058
28,586

274,767

257,779

67,906

60,644

13.98

13.31

3.34

2.95

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2014

ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ
ﻣﻦ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ

1

31

31

2014

2013

676,131
)(168,475
59,089
)(136,377

)(309,448
)(257,095
475,023
)(172,917

430,368

354,459

2,304,753

1,950,294

2,735,121

2,304,753

2014
ﺇﻟﻰ

ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014

ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺣﺎﻣﻠﻲ

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻼﻙ

1,298,651

684,736

1,983,387

397

-

397

)(36,690

-

)(36,690

5,453

2,186

7,639

)(80,674

)(55,704

)(136,378

764

512

1,276

151,731

123,036

274,767

ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

)(169

)(54

)(223

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ

-

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ

31

2014

ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2013
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻪ
ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ

ﻓﻲ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2013

-

)(35,200

)(35,200
-

)(1,384

15,648

1,384

15,648

1,338,073

736,544

2,074,623

1,293,923
)(35,507
753
1,256

673,757

1,967,680
)(35,507

)(4,020
)(99,337
144,506
)(2,501
)(422
-

1,298,651

500
)(2,502
)(73,580
113,273
)(26,469
)(1,914
422
1,249

684,736

753

1,756
)(6,522
)(172,917
257,779
)(26,469
)(4,415
1,249

1,983,387
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شبكة البركة العالمية
مجموعة البركة

) ( e-network.albaraka.com

المصرفية ش.م.ب.

ص.ب ،1882المنامة,
مملكة البحرين

عالقات المستثمرين:

هاتف+ 973 17541122 / 17520701 :
فاكس+ 973 17531074 / 17910911 :
البريد اإللكترونيaghaffar@albaraka.com :

بنك البركة التركي للمشاركات

العنوان :سراي مهليسي
د .عدنان بويونكدينيز كاديسي ،رقم 		 6
عمرانية  ،34768أسطنبول ،تركيا
+90 216 666 01 01
هاتف:
فاكس+90 216 666 16 00 :
albarakaturk.com.tr

البنك اإلسالمي األردني

10

العنوان :ص.ب926225 .
عمان 11190
األردن
+9626 567 7377
هاتف:
فاكس+9626 566 6326 :
jordanislamicbank.com

بنك البركة مصر

العنوان 60 :شارع محي الدين أبو العز
ص.ب455 .
الدقي ،الجيزة ،مصر
+2023 748 1222
هاتف:
فاكس+2023 761 1436/7 :
albaraka-bank.com.eg

بنك البركة

الجزائر (شركة مساهمه)

العنوان :حي بوثلجة هويدف ،فيال رقم 1
طريق الجنوب ،بن عكنون
الجزائر ،الجزائر
هاتف:
 55إلى +213 21 91 64 50
+213 21 91 64 58
فاكس:
albaraka-bank.com

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب( .م)  -البحرين
العنوان :برج البركة ،المنطقة الدبلوماسية
ص.ب1882 .
المنامة
مملكة البحرين
+973 17 535 300
هاتف:
فاكس+973 17 533 993 :
albaraka.bh

بنك البركة (باكستان) المحدود

العنوان ،162 :مدينة بنغالور
شارع فيصل الرئيسي
كراتشي ،باكستان
+92 21 34307000
هاتف:
فاكس+92 21 34530981 :
albaraka.com.pk

بنك البركة تونس

العنوان :العنوان ,65 :شارع محمد الخامس 1002
تونس
تونس
+21671 186500 / +21671 186585
هاتف:
فاكس+21671 780235 / +21671 908170 :
albarakabank.com.tn

بنك البركة

سورية ش.م.م

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

بنك البركة المحدود  -جنوب أفريقيا

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

بنك البركة لبنان

ش.م.ل

العنوان :شارع جوستنيان ،مبنى باك الطابق 12
الصنائع ،جانب غرفة التجارة والصناعة
بيروت ،لبنان
هاتف Tel : 00961 1 748 061 to 65 :
فاكس Fax : 00961 1 748 061 to 65 :مقسم700 :
al-baraka.com

بنك البركة السودان

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

إتقان كابيتال

العنوان :مركز الشاطئ  -طريق الملك
ص.ب ،8021 .جدة 21482
المملكة العربية السعودية
+966 2 234 7000
هاتف:
فاكس+966 2 234 7222 :
itqancapital.com

مجموعة البركة المصرفية /

المكتب التمثيلي  -أندونيسيا

مجموعة البركة المصرفية /

المكتب التمثيلي  -ليبيا

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

العنوان :برج طرابلس ،برج رقم 1
الطابق  ،14مكتب رقم 144
ص.ب93271 .
طرابلس ،ليبيا
+218 )21( 3362310 / +218 )21( 3362311
هاتف:
فاكس+218 )21( 3362311/12 :
albaraka.com

