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جموعة البركة  م  
 شركة مساهمة بحرينية )ش.م.ب( عامة 

 ( العشرونو ي الثان) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
   اإللكتروني

 م3202مارس  22المنعقد بتاريخ 
 

األساسي  بأحكام  عمالً   البركة  النظام  )شلمجموعة  اإلدارة    وجه،  ة(عام.م.ب  مجلس  سعادة  رئيس 

كامل  عبدهللا  /الشيخ عننيابصالح  االجتال مجلس  ال  ة  لحضور  المساهمين  جميع  إلى    الثاني)ماع  دعوة 

ً لحادية ع امام الساعة  ت  فيبمملكة البحرين  في المنامة    عقدالذي  للجمعية العامة العادية    (العشرونو   شر صباحا

ً م2023مارس    22  بتاريخ  األربعاءمن يوم   ة شركإدارة  بشكل كامل وتحت    ، وقد تم عقد االجتماع الكترونيا

 .  Bahrain Clear –البحرين للمقاصة 

 

اال حضر  أو  وقد  باألصالة  المساهمين  يمثلون  ممن  الحضور  كشف  في  أسمائهم  المبينة  األشخاص  جتماع 

 الوكالة.
 

البذي و رئبيس مجلبس اإلدارة نائبب  – محمد إبراهيم الشروقي األستاذالعامة العادية ترأس اجتماع الجمعية 

وسلم، حيث أن قائمبة  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبهمحمد  النبي  والسالم على  ة  هللا تعالى والصالبحمد    بدأ

 الحضور كانت كما يلي: 

 

 :وزارة الصناعة والتجارة وممثل
   خالدمريم  /نسةاآل

 : ميةاإلسال  مراقبة المؤسسات المالية إدارة مصرف البحرين المركزي ممثلو

   البردوليه  حص  /األستاذة 

   اقبة األسواق المالية:لمركزي إدارة مر مصرف البحرين ا  ممثل

 ريان علي األستاذة 

 :  اإلدراج واإلفصاحإدارة   - بورصة البحرين ممثل
 حسن ثامر   /األستاذ

 
 أعضاء مجلس إدارة المجموعة  

 
 الرقابة الشرعية الموحدة: ئةهيممثل 

 عبد اللطيف محمود آل محمود  /لشيخ الدكتورا
 

 (:)المدقق الخارجي وبرز برايس ووترهاوس كة الساد وممثل
   أبيناخول الياس/األستاذ

 
الجمعية    رحبثم   رئيس  الم الحضور    بجميعسعادة  السادة  وممثلومن  وأعضاء   ساهمين  الرقابية  الجهات 

لمجموعة   ديةفي اجتماع الجمعية العامة العامجلس اإلدارة وممثلو الهيئة الشرعية الموحدة والمدقق الخارجي  

االفتراضي  هتلبيت  وشكر،  البركة االجتماع  هذا  لحضور  الدعوة  ً   والمشاركةم  الكتبرونيا فعالياته  هنئ  و،  في 
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المولى عز وجل أن يتقبل منّا الصيام والقيام وصالح األعمال.  الجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك سائالً 

 وبدأ كلمته للسادة المساهمين والحضور كما يلي:  

 

مّرة أخرى، في  أن جمعنا  تق  أحمد هللا  لعرض  السنوي،  اللقاء  السنوي  إطار هذا  اإلدارة واألداء  رير مجلس 

 م. 2022وعة البركة عن أعمالها وأنشطتها خالل العام المالي لمجم

جميعاً،   تعلمون  عام  وكما  خرو  2022جلب  يشهد  لعالم  والتطلعات  الذي  األمل  االضطراب  من  متباطئاً  جاً 

صادية وفردية كبيرة. ومع ذلك، فإن  التي تسببت في تحديات اقت ر عامين بسبب جائحة كورونا  استمر على مدا

تداعيات الجائحة واآلثار المتتالية للصراع الدائر في أوكرانيا ومشاكل سالسل التوريد وارتفاع أسعار السلع  

جميعه ساهمت  والتضخم،  مجلس  األساسية  قيام  بقوة  ساهم  وقد  العالمي.  االقتصادي  النمو  تباطؤ  في  ا 

ا   االحتياطي الواليات  في  قيام  الفيدرالي  في  التضخم  جماح  كبح  بهدف  الفائدة  أسعار  برفع  األمريكية  لمتحدة 

التعامالت   تعريف  إعادة  تم  ذلك،  على  وعالوة  النهج.  نفس  باتباع  العالم  في  المركزية  البنوك  من  العديد 

الناجمة  الت  المتغيرة  االقتصادية  األولويات  سياق  في  البلدان  معظم  بين  الجيوسياسيةجارية  التوازنات    عن 

 الجديدة. 

البركة ببراعة في التصدي للظروف االقتصادية   وإقليمياً، نجحت مجموعة  البيئات عالمياً  في سياق صعوبة 

من عملياتها خالل نتائج جيدة جداً  القوي    المعاكسة، وتمكنت من تحقيق  أعمالها  لنموذج  ذلك  العام؛ ويعزى 

مع التكيّف  العالية في  التركيز على الظروف    ومرونتها  للمجموعة هو  التوجه األساسي  كان  المتغيرة، حيث 

لتعافي العالم من  تبسيط المحور االستراتيجي العام لها وتوجيه الشركات التابعة )"الوحدات"( بذلك استعداداً 

 جائحة، ولتهيئة نفسها لالستفادة الكاملة من التطورات التجارية الجديدة. اآلثار االقتصادية لل

وباإلضافة إلى ما سبق، بذلت المجموعة جهوداً كبيرة للتحكم في التكاليف التشغيلية في المقر الرئيسي وكذلك  

المرتفعة. كذلك و التضخم  الناتجة عن نسب  الرغم من الضغوط  للمجموعة على  التابعة  الشركات  اصلنا  في 

رئيسي في مجالس إدارات الوحدات؛  تعزيز هيكل الحوكمة لدينا من خالل التمثيل القوي للمجموعة كمساهم  

وقد ساعد ذلك في تعزيز إطار الرقابة وساهم في بناء الكفاءات وتحسين اإلشراف، مّما كان له األثر الكبير  

 في دمج االستراتيجية العامة للمجموعة على نحو فعال.

الو نفسهوفي  وتسقت  تجديد  مع  توقف،  بال  وستستمر  لدينا،  الرقمنة  مبادرات  تواصلت  استراتيجيات  ،  ريع 

مالية  قيمة  على  الحصول  في  المجموعة  ستساعد  أنها  نعتقد  والتي  الرئيسية،  وحداتنا  لجميع  الرقمي  التحول 

في رؤيتنا  وتتمثل  التنافسية.  قدرتها  على  للمحافظة  الالزمة  القدرات  وبناء  تصبح    كبيرة  أن  في  "الرقمنة" 

ى العالم وأن تقود لما هو أبعد من مجرد تقديم خدمات  وحداتنا رائدة في مجال الرقمنة المصرفية على مستو

تقنية  ببنية  ومدعومة  القنوات  متعددة  رقمية  تجربة  بأفضل  عمالئنا  تزويد  بهدف  وذلك  تقليدية؛  مصرفية 

 ختلف وحدات المجموعة.متطورة تُعد األفضل في فئتها وبشكل منسق عبر م
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العام  أكملنا    كما الخدمات  م  2022خالل  ترخيص  ترخيص  تحويل  إلى  البركة  لمجموعة  بالجملة  المصرفية 

)مطابقة للمبادئ اإلسالمية(، وقد أحرزنا مزيداً من التقدم في إعادة تركيز أعمالنا   1شركة استثمارية من الفئة 

 إمكانات أكبر لتعزيز اإليرادات وتحقيق الربحية.  على األسواق وشرائح العمالء التي توفر لنا

الضوء أسقط  اآلن  العام    ودعوني  عن  للمجموعة  المالي  األداء  البركة  حيث  م،  2022على  مجموعة  حققت 

مليون دوالر أمريكي   993، مقارنة بمبلغ 2022مليون دوالر أمريكي لعام  1,139إجمالي دخل تشغيلي قدره 

ا  مليون دوالر أمريكي، بزيادة بلغت نسبته  239٪. وبلغ صافي الدخل للسنة  15  ، بزيادة قدرها2021في عام  

بنسبة  52 األم  الشركة  لمساهمي  العائد  الدخل  صافي  وارتفع  الماضي.  العام  عن  إلى  ٪52  مليون    ٪143 

.  وبلغ النصيب األساسي والمخفض  2021مليون دوالر أمريكي في عام    94دوالر أمريكي، مقارنة بمبلغ  

الواحد  للسه  مع    9.06م  مقارنة  أمريكي  عام    5.17سنت  في  أمريكي  في . وشهد  2021سنت  ارتفاعاً  العام 

التابعة في  الرئيسيون في صافي دخلنا شركاتنا  المساهمون  التابعة وكان  الشركات  الربح في بعض  هوامش 

ء المجموعة جيداً، ما يدل  تركيا واألردن ومصر. وعلى الرغم من التقلبات السلبية للعمالت األجنبية، كان أدا

 على اإلدارة الفعالة للموارد وفرص األعمال.

المجموعة  ا  كم أصول  إجمالي  عام    25.0بلغ  بنهاية  أمريكي  دوالر  مع  2022مليار  مقارنة  مليار   27.8، 

  1.3. وبلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوك  2021دوالر أمريكي بنهاية عام  

ق في نهاية العام ثابتاً  قولح(. واستمر مجموع ا2021مليار دوالر أمريكي في عام    1.4ر دوالر أمريكي )مليا

 مليار دوالر أمريكي مقارنة بنهاية العام الماضي.  2.0عند 

ه أصالة عن نفسي ونيابة عنكم بالشكر والتقدير لكّل من مصرف  توجّ أ أوّد أن    ،قبل أن أفتتح هذا االجتماعو

الدّ والمركزي  البحرين   على  والتجارة  الصناعة  والمساندة  وزارة  التعاون  عم  الماضية    الطووُحسن  الفترة 

لكّل من ساهم أتقدم بالشكر والعرفان    ، وال يفوتني أيضا أنبير في نجاحات المجموعةوالذي كان له األثر الك

  .  تحت مظلة شركة البحرين للمقاصة هذا االجتماععداد وتنظيم في إ
 

 ،  مة األعزاء السادة أعضاء الجمعية العا

 

ا البركة،نفتتح على بركة هللا اجتماع الجمعية  العادية لمجموعة  الملك    لعامة  تعيين األستاذ/ عبد  حيث نقترح 

رئيس إدارة الحوكمة واالمتثال وشؤون مجلس اإلدارة في المجموعة مقرراً لالجتماع، وبعد    –شحادة مزهر  

 مقرر الجلسة بإعالن عدد المساهمين الحضور ونصاب االجتماع  قام الموافقة على التعيين من قبل المساهمين  

 وكما يلي: 

 

ً حيث   تالوة نسبة الحضور،تم   والوكالبة فبي  باألصالةالممثلة  مجموع األسهم وكما يلي: تم عرضها الكترونيا

، وذلببك مببن أصببل مجمببوع األسببهم المكتتببب بهببا والبالغببة سغغهما   977,933,945لغغ  بهببذا االجتمبباع 

 %(  76.11)  باألصبالة والوكالبة  ، وبذلك تكون نسبة األسهم الممثلبة فبي االجتمباعا  سهم  1,242,879,755

 ويكون نصاب االجتماع قانونياً.  من مجموع األسهم،
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أن كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين    مقرر االجتماع   أوضح ثم  

في الصحف المحلية  أنه قد تم اإلعالن عن موعد اجتماع الجمعية العامة  و الحاضرين منهم وغير الحاضرين،  

 بورصة البحرين وموقع المجموعة االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي للمجموعة.و

 

أن قرارات الجمعية العامة و،  سهموا األللمقاصة هم مسجلمنوهاً أن البحرين  حديثه    مقرر االجتماع  لواستكم

بنس  أي  االجتماع  في  الممثلة  لألسهم  المطلقة  باألغلبية  تصدر  )العادية  الحضور51بة  أسهم  من  تم  ،  %(  ثم 

 تناول مناقشة جميع بنود جدول االعمال وكما يلي: 

 
 

 

 

 

 

 

    األولالبند 
 

 م2202مارس  30الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 
 

   ما يلي:بجميع المساهمين الحاضرين  لجمعية ت اقرربعد المداولة  

 

 القرار:

 .  م 2022مارس  30محضر اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ على  الموافقة

 

 
 

    الثانيالبند 
 

صادقة  والم  م31/12/2202مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في 
 عليه 

 
مة العادية  ماع الجمعية العالمساهمين قبل اجتللسادة ا تم بيان أن تقرير مجلس اإلدارة قد تم اإلعالن عنه  ث  حي

وبعدها قررت  ،  في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العالقة وكذلك في الموقع اإللكتروني للمجموعة
   ما يلي: بجميع المساهمين الحاضرين الجمعية 

 
 

 القرار: 

خالل السنة المالية اإلدارة عن نشاط البنك    سلعامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلجمعية اأخذت ال          
 . عليهالمصادقة وتمت   ،م31/12/2022تهية في المن

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.albaraka.com/


Page 5 of 11 

 

   

   
   

   

tel +973 17541122 Al Baraka Group B.S.C م.بش عة البركة  مجمو 17541122 973+هاتف. 
fax +973 17536533 P.O Box 1882, Manama  لمنامة، ا1882ص.ب   17536533 973+فاكس 

www.albaraka.com 
 

Kingdom of Bahrain www.albaraka.com مملكة البحرين 

 
  C.R./  48915سجل تجاري

 (Licensed as a Fund management activities - Investment 
Business Firm, Category by CBB) 

 

 

    الثالثالبند 

 

 م 12/2202/ 31االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في  
 

ببتالوة تقريبر  حمغود لل محمغودعبد اللطيف م /لشيخ الدكتورا الموحدة  هيئة الرقابة الشرعيةنائب رئيس   ام ق

الموقبع  علبىوالموجبود المساهمين ضمن التقرير السنوي لمجموعة البركبة السادة  كما هو موزع على  الهيئة  

  ما يلي:    مساهمين الحاضرينبجميع ال ةوبعدها قررت الجمعيلكتروني للمجموعة وبورصة البحرين،  اال
 

 

 القرار:

الموحدة للسنة المالية المنتهية  بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية  أخذت الجمعية العامة العادية علماً  
 . م 31/12/2022في 

 

 

    الرابعالبند 
 

 م 31/12/2202الحسابات للسنة المالية المنتهية في  مدققاالستماع إلى تقرير 
 

مدقق ممثل  لخارجي(    قام  )المدقق  كوبرز  -  أبيناخول  لياسا  السيد/الحسابات  ووترهاوس    الوةتب  برايس 

المساهمين  السادة  وكما هو موزع على    م 31/12/2022تقرير تدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  

البر لمجموعة  السنوي  التقرير  المدققة    تحتكة  ضمن  المالية  القوائم  لكتروني  اال  الموقع  على والموجود  قسم 

 ما يلي: مين الحاضرينبجميع المساه وبعدها قررت الجمعية، للمجموعة وبورصة البحرين
 

 القرار:

تقرير           بمحتوى  علماً  العادية  العامة  الجمعية  المنتهية  مدققأخذت  المالية  السنة  عن  في   الحسابات 
 . م 31/12/2022

 
 

   خامسلبند الا

 
 عليها  والمصادقة م2202/ 31/12 في  المنتهية  المالية للسنة  المالية البيانات مناقشة

 

للسادة  تم   تم الحسابات الختامية  ملخص  الحضور بأن  مساهمين ولا التوضيح  الكتيب الموزع    في  نهايتضم  قد 

المساهمين على  ممسبقاً  اإلعالن  تم  كما  عن،  للجمهور  المالية    سبقاً  للسنة  الموحدة  المالية  القوائم  تفاصيل 

في   ا لل  أتاحمما    م31/12/2022المنتهية  االجتماع    االطالع  ينلمساهمسادة  البيانقبل  الماليةعلى   ات 

ما  بجميع المساهمين الحاضرين وبعدها قررت الجمعية ، حول القوائم المالية الموحدة الواردة فيه واإليضاحات 

 : يلي

 

 القرار:

 .ة عليهاوالمصادق م 31/12/2022الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في         
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   السادسلبند ا

 
أعاله،    ت الماليةبالبيانا  62 رقماإليضاح العالقة كما هو مبين في ع األطراف ذات  الموافقة على العمليات م

 قانون الشركات التجارية من  189بما يتماشى مع المادة  
 
االجتماع قد تضمنت تحت  والتي تم نشرها نظامياً قبل    التوضيح للسادة الحضور بأن القوائم المالية المدققة تم  

كات  من قانون الشر  189ة  طراف ذات العالقة وبما يتماشى مع الماديات مع األجميع العمل   26اإليضاح رقم  

 ما يلي: المساهمين الحاضرين  بجميع وبعدها قررت الجمعيةالتجارية، 

 
 القرار:

ذات   األطراف  مع  العمليات  على  في  الموافقة  مبين  هو  كما  ت  البيانامن    26  رقم   اإليضاح العالقة 

 . من قانون الشركات التجارية 189دة ، بما يتماشى مع الماأعاله  المالية

 
 
 

   السابعلبند ا

 

عد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات  ماد توصيات مجلس اإلدارة التالية باعت
 الرسمية: 
 

 االحتياطي إلىاألم  شركة لل من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين % 10 تحويل  أ.
 يكي أمر دوالر 14,311,590 واقعب وذلك  القانوني

 بقاةستالم لألرباح أمريكي دوالر 128,804,312 مبلغ ترحيل. ب
 

والتي تم نشرها من ضمن تقرير مجلس اإلدارة    المقترحة من مجلس اإلدارةالتوصيات أعاله واستعراض  تم  

همين  ة بجميع المساعيموقع االلكتروني للمجموعة، وبعدها قررت الجموالفي بورصة البحرين    م 2022للعام  

 الحاضرين ما يلي: 

 

 :اتالقرار

على   . أ المساهمين  10تحويل  الموافقة  حقوق  على  العائد  الدخل  صافي  من  إلى  ل %  األم  لشركة 

 .دوالر أمريكي 14,311,590االحتياطي القانوني وذلك بواقع 

 

 . دوالر أمريكي لألرباح المستبقاة   128,804,312ترحيل مبلغ الموافقة على   .ب
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   الثامن لبند ا
 

 

مليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية   1.5صرف مبل  الموافقة على 

 بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة    م31/12/2202في 
 

 

دعوة  على ص  تم  بالموافقة  اإلدارة  مجلس  توصية  في  النظر  إلى  مبلغ  المساهمين  د  1.5رف  والر  مليون 

علماً بموافقة معالي وزير الصناعة   نالحضور والمساهموافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، وقد أحيط  أمريكي مك

وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين  أعاله،    الموصى بهعلى صرف مبلغ المكافأة  والتجارة  

 ما يلي:

 
 القرار:

مبلعلى  الموافقة            دوالر  1.5غ  صرف  المالية  أمري  مليون  للسنة  اإلدارة  مجلس  مكافأة ألعضاء  كي 

 . م 2022ديسمبر  31المنتهية في 

 

 التاسع البند 

 

مجلس إدارة المجموعة لدورة جديدة مدتها ثالث سنوات من تاريخ  في  13عضو من أصل   12انتخاب 

خاضع   وذلك ، التنفيذي العضو الثالث عشر  وتعيين الرئيس( 2026مارس  – 2023)مارس االنتخاب 

المقعد المخصص للرئيس التنفيذي للمجموعة "كعضو تنفيذي" هو  ) لموافقة مصرف البحرين المركزي

   (من النظام األساسي للمجموعة 24لنص المادة رقم  بحكم منصبه الوظيفي استنادا  

 

لدورة  نشر قائمة المرشحين لعضوية المجلس ل أنه قد تم  للسادة المساهمين والحضور    مقرر االجتماعأوضح  

مارس   للمجموعة  13لعدد    2026مارس    –  2023الجديدة  التنفيذي  الرئيس  )منهم  بصفته    نيبالتعي  مقعد 

قبل اجتماع الجمعية العامة في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العالقة وكذلك في الموقع  الوظيفية(  

 .اإللكتروني للمجموعة

 

ً   16قائمة الترشيحات تحتوي على  وأن     ،مصرف البحرين المركزيتمت الموافقة عليها من قبل    وقد  مرشحا

عن طريق  مقعداً(    12)عدد  أعضاء المجلس    النتخابآلن سيتم إتاحة الفرصة للّسيدات والسادة المساهمين  وا

التصويت السري وباستخدام آلية التصويت التراكمي استناداً للكتلة التصويتية المتاحة لكل مساهم حسب نسبة  

 . مساهمته

 

التصويتبعدها  و نتيجة  الجديدة مارس  ألع   االنتخاب/ظهرت  للدورة  المجموعة  إدارة    –  2023ضاء مجلس 

 :وكما يلي 2026مارس 
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 السيد/ عبد ّللّا صالح كامل -1

 السيد/ محمد إبراهيم الشروقي  -2

 السيد/ توفيق شاكر مفتي  -3

 الدكتور/ خالد عبد هللا عتيق  -4

 السيدة/ داليا حازم خورشيد  -5

 لدين حمد بهاءاالدكتور/ زياد أ -6

 السيد/ سعود صالح الصالح  -7

 السيد/ عبد اإلله عبد الرحيم صبّاحي  -8

 إبراهيم المفرج السيد/ فهد  -9

  مسعود أحمد البستكيالسيد/  -10

 العزيز شحادة   السيد/ موسى عبد -11

 ناصر محمد النويس السيد/   -12

 بالتعيين   – السيد/ حسام بن الحاج عمر -13

 

   عاشرالبند ال
 

  ث سنواتالالهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ث   تعيين أعضاءإعادة  لموافقة على ا          
، وتفويض  لس اإلدارةاستنادا  لتوصية مج التعيين من تاريخ  (2026مارس  – 2023مارس )

  هيئة الرقابة الشرعية السنوية ألعضاء والمكافآتإجمالي المزايا ارة بتحديد إلدمجلس ا
 الموحدة 

 

االجتماعأوضح   والحضور    مقرر  المساهمين  تم  للسادة  قد  الشرعية  أنه  الهيئة  أعضاء  أسماء  قائمة  مشاركة 

قبل اجتماع الجمعية العامة في بورصة   2026مارس    –  2023الموحدة إلعادة التعيين للدورة الجديدة مارس  

وباقي   للمجموعةالبحرين  اإللكتروني  الموقع  في  وكذلك  العالقة  ذات  ا،  البورصات  قررت  لجمعية وبعدها 

 بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

 

 القرار:

الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثالث سنواتإعادة  الموافقة على   مارس   تعيين أعضاء 
اإلدارة م 2026مارس    –  م 2023 مجلس  لتوصية  إجمالي  استناداً  بتحديد  اإلدارة  وتفويض مجلس   ،

 الشرعية الموحدة، والقائمة كما يلي:  اء هيئة الرقابة المزايا والمكافآت السنوية ألعض
  

 الشيخ/ عبد هللا بن سليمان بن محمد المنيع  .1

    الدكتور/عبد اللطيف محمود آل محمودالشيخ  .2

 صر الشثريالدكتور/ سعد بن نا  .3

 الدكتور/ العياشي الصادق فداد  .4

 األستاذ/ يوسف حسن خالوي   .5
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   عشر الحاديالبند 

 
 :ويشمل كمة المصارف طبقا  لتعليمات مصرف البحرين المركزيالطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوا

 
التابعة للمجلس )ضمن مجلس واللجان االطالع على نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء ال . أ

 . التقرير السنوي الموزع على المساهمين(
ام  ء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس للع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضا االطالع .ب

 . )ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين( م 2022
 

ً   تم التوضيح بأن قد تم  ات مصرف البحرين المركزي  لتعليم  تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقا

على   نظامياً  االجتماع  قبل  البحرين نشره  بورصة  للمجموعةو  موقع  اإللكتروني  شركة    الموقع  ومنصة 

والهيئة    ة إلى نتائج تقييم مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس باإلضاف  ، البحرين للمقاصة

المالشر المجلس    وكذلك،  وحدة عية  اإلدارة الجتماعات  مجلس  أعضاء  لحضور  المئوية  النسبة  تقرير  نتائج 

 قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:  عد المداولةوب ،م2022للعام 
 

 القرارات: 
مات ليالجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتع  أخذت -

 مصرف البحرين المركزي. 

لمجلس واللجان ااء أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعض -

 . والهيئة الشرعية الموحدة  التابعة للمجلس

ال - الجمعية  اإلدارة  أخذت  مجلس  أعضاء  لحضور  المئوية  النسبة  تقرير  بمحتوى  علماً  العادية  عامة 

 . م 2022المجلس للعام ت الجتماعا
 

   عشر  الثانيالبند 

 

دوالر أمريكي كزكاة نيابة عن جميع   609,589بأن تدفع مبل    ب.ش.متفويض إدارة مجموعة البركة 

والموافقة بأن يقتطع هذا المبل  مباشرة من  سهم،   001سنت أمريكي عن كل  4,96ن بواقع المساهمي 

ولإلدارة الحق في تفويض من تراه مناسبا  لتوزيع مبال  الزكاة على الجهات المستحقة   األرباح المستبقاة،

 لها: 
 

 قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي: ذا البند، ه بعد استعراض 
 

 : القرار
ريكي كزكاة دوالر أم  609,589ش.م.ب بأن تدفع مبلغ  لبركة  مجموعة االموافقة على تفويض إدارة  

سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا    100سنت أمريكي عن كل    4,96نيابة عن جميع المساهمين بواقع  

يض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة  المبلغ مباشرة من األرباح المستبقاة، ولإلدارة الحق في تفو 

 . هات المستحقة لهاعلى الج
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   عشر لثالثاالبند 

 

 م 31/12/2202أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في   إبراء ذمة

 
 

أعضاء مجلس  ي إبراء ذمة  ممارسة حقهم بالنظر فبعد استعراض البند أعاله  المساهمين  السادة  من    تم الطلب

السنة خالل  تصرفاتهم  عن  في    اإلدارة  المنتهية  بجميع  وبع،  م31/12/2022المالية  الجمعية  قررت  دها 

 المساهمين الحاضرين ما يلي:

  

 : القرار
 . م 31/12/2022السنة المالية المنتهية في  عن تصرفاتهم خاللأعضاء مجلس اإلدارة إبراء ذمة 

 
 

   عشر الرابعالبند 

 

ة الرقابة الشرعية  هيئدوالر أمريكي ألعضاء  000105,الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبل  
 م 2202ديسمبر  31الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 

 

 معية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:وبعدها قررت الج ،استعراض البند أعالهتم  
 

 : القرار
الر أمريكي ألعضاء هيئبة الرقاببة الشبرعية دو  105,000بلغ  الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بم

 .م 2022ديسمبر   31دة عن السنة المالية المنتهية في الموح
 

   الخامس عشرالبند 

 

تعيين السادة )برايس ووتر هاوس كوبرز( كمدققين  بإعادة  مجلس اإلدارة المصادقة على توصية 

وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق في   م12/3202/ 31ة في لحسابات البنك للسنة المالية المنتهي

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

 

االجتماعقام   منب  مقرر  البند    الطلب  هذا  مناقشة  بداية  قبل  الجلسة  بمغادرة  التفضل  الخارجي  المدقق  ممثل 

اإل ستعراض م ا ثم ت  في مجال الحوكمة، تطبيقاً ألفضل الممارسات السليمة مجلس  من  المقدمة  دارة  التوصية 

السادة  بإعادة   كوبرز(  تعيين  هاوس  ووتر  في )برايس  المنتهية  المالية  للسنة  البنك  لحسابات  كمدققين 

أتعابهم   م 31/12/2023 لتحديد  يراه  من  تفويض  في  الحق  ومنحه  اإلدارة  مجلس  طُ   ،وتفويض  من  ل  ثم  ب 

مصرف البحرين    موافقةمت  إلى أن المجموعة قد استل  ين، منوهأعاله  المساهمين النظر في التوصيةالسادة  
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على   الالمركزي  كوبرز(  لسادة  ل  تعيين إعادة  هاوس  ووتر  المالية  )برايس  للسنة  البنك  لحسابات  كمدققين 

 الحاضرين ما يلي: قررت الجمعية بجميع المساهمين   د المداولةوبع،  م31/12/2023المنتهية في 
 

 

 : القرار
ابات البنك  السادة )برايس ووتر هاوس كوبرز( كمدققين لحستعيين بإعادة  الموافقة على توصية مجلس اإلدارة 

المنتهية في   المالية  اإلدارة ومنحه الحق في تفويض من يرام  12/2023/ 31للسنة  ه مناسباً  وتفويض مجلس 
 . لتحديد أتعابهم 

 
 

   عشر سادسالالبند 

 

 م2001لسنة  21رقم نون الشركات التجارية من قا  207مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقا  للمادة 
 وتعديالته 

 

هناك   يكن  للمادة    ةيألمناقشة  لم  وفقاً  عاجلة  رقم    207موضوعات  التجارية  الشركات  قانون  لسنة    21من 
 وتعديالته.   م 2001

 
 

العاديةرئيس الجمعية    أعلنذلك  بعد   العامة  الجمعة    ضيتم تفويأن  والطلب ب،  انتهاء جدول أعمال اجتماع 
 . وافق المساهمون على ذلك  وقد على محضر االجتماعا بالتوقيع ومقرره الجمعيةرئيس 

  
 

ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية   هنفسعن    تقدم أصالةقام سعادة رئيس الجمعية بالختاماً  
وصاحب  ير لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكافة منسوبي بنوك البركة بخالص الشكر والتقد

لوزارة    موصوالً كان  األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشكر  رئيس مجلس الوزراء  العهد    يوللسمو الملكي  ا
البحرين    ،صناعةوال   التجارة  وبورصة  المركزي  البحرين  مساهميومصرف  الموقرين   وللسادة  ،  البركة 

البركة   مجموعة  فيها  تعمل  التي  الدول  في  الرقابية  والجهات  المركزية  ومساندتهم  وللمصارف  دعمهم  على 
 ألنشطة المجموعة. 

 
 هراً. ظ 12:05وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 

    
 

 وهللا الموفق لما فيه الخير والصالح ،،،  
 
 

 
                  محمد إبراهيم الشروقي                       مزهر شحادة كعبد المل 

          الجمعيةس رئي                           مقرر االجتماع     

http://www.albaraka.com/

