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شركاء في اإلنجاز
القوائـــم الماليـــة المرفقـــة تـــم اســـتخالصها مـــن القوائـــم الماليـــة الموحـــدة المدققـــة مـــن قبـــل آرنســـت أند يونغ  -البحرين والتي أبدت رأيا غير متحفـــظ عليها في  23فبراير 2022
،هذه القوائم مدرجة بشـــكل متكامـــل اضافـــة لتفاصيـــل بنـــود جـــدول اعمـــال الجمعيـــة العموميـــة ضمـــن التقريـــر الســـنوي لعـــام  2021والمتـــاح للمســـاهمين وغيرهـــم على الموقـــع
االلكترونـــي للمجموعـــة  www.albaraka.comوموقــع شــركة البحريــن للمقاصــة.
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دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية االلكتروني
التزامـ ًـا بالتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات الرســمية فــي مملكــة البحريــن لمكافحــة انتشــار فيــروس كورونا –  ،19وتطبيقـ ًـا إلجراءات
التباعــد االجتماعــي بهــدف الحفــاظ علــى ســامة وصحــة الجميــع ،يســر مجلــس إدارة مجموعــة البركــة المصرفيــة ش.م.ب( .ســجل
تجــاري رقــم  )48915دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة اإللكترونــي وتحــت إدارة
شــركة البحريــن للمقاصــة وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق  23مــارس 2022م فــي تمــام الســاعة  11:00صباحـ ًـا (بتوقيــت مملكــة
البحريــن) لمناقشــة وإقــرار جــداول األعمــال أدنــاه ،وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب ،فســيكون االجتمــاع الثانــي أو الثالــث للجمعية
العامــة العاديــة وغيــر العاديــة إلكترونيـ ًـا كذلــك وكمــا فــي المالحظــات المرفقــة:
بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية اإللكتروني
الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2021/3/25م.
البند األول:
مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط البنــك خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي2021/12/31م
البند الثاني:
والمصادقــة عليــه.
االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهيةفي2021/12/31م.
البند الثالث:
االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهيةفي2021/12/31م.
البند الرابع:
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهيةفي2021/12/31م والمصادقة عليها.
البند الخامس:
الموافقــة علــى العمليــات مــع األطــراف ذات العالقــة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم  25بالبيانــات
البند السادس:
الماليــة أعــاه ،بمــا يتماشــى مــع المــادة  189مــن قانــون الشــركات التجاريــة.
اعتماد توصيات مجلس اإلدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:
البند السابع:
أ .تحويــل  %10مــن صافــي الدخــل العائــد علــى حقــوق المســاهمين للشــركة األم إلــى االحتياطــي القانونــي
وذلك بواقع  11,274,985دوالر أمريكي.
ب .ترحيل مبلغ  101,474,868دوالر أمريكي لألرباح المستبقاة.
الموافقــة علــى صــرف مبلــغ  1.5مليــون دوالر أمريكــي مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة
البند الثامن:
المنتهيــة فــي 2021/12/31م بعــد الحصــول علــى موافقــة وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة.
ً
طبقــا لتعليمــات مصــرف البحريــن المركــزي
االطــاع علــى تقريــر تطبيــق متطلبــات حوكمــة المصــارف
البند التاسع:
و يشــمل :
أ .االطــاع علــى نتائــج تقييــم أداء مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس واللجــان التابعــة للمجلــس (ضمــن التقريــر
الســنوي المــوزع علــى المســاهمين).
ب .االطــاع علــى تقريــر النســبة المئويــة لحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة الجتماعــات المجلــس للعــام 2021م
(ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
الموافقــة علــى إلغــاء إدراج أســهم المجموعــة مــن بورصــة ناســداك دبــي ،باإلضافــة إلــى إلغــاء تســجيل
البند العاشر:
أســهم المجموعــة العاديــة مــن القائمــة الرئيســية لدى ســلطة دبــي للخدمات المالية ،وذلــك خاضع لموافقة
الجهــات التنظيميــة ذات العالقــة ،والموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه التخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة ولتنفيــذ أي مســتندات ضروريــة أو تحريرهــا بهــدف تنفيــذ قــرار الجمعيــة العموميــة العاديــة بهــذا
الخصــوص ،بمــا فــي ذلــك توقيــع أي نمــاذج أو مســتندات تقتضيهــا الجهــات الرقابيــة المعنيــة.
البند الحادي عشر :تفويــض إدارة مجموعــة البركــة المصرفيــة ش.م.ب بــأن تدفــع مبلــغ  346,967دوالر أمريكــي كــزكاة نيابــة
عــن جميــع المســاهمين بواقــع  3.0ســنت أمريكــي عــن كل  100ســهم ،والموافقــة بــأن يقتطــع هــذا المبلــغ
مباشــرة مــن األربــاح المســتبقاة ،ولــإدارة الحــق فــي تفويــض مــن تــراه مناسـ ً
ـبا لتوزيــع مبالــغ الــزكاة علــى
الجهــات المســتحقة لهــا.
البند الثاني عشر :إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في2021/12/31م.
البند الثالث عشر :الموافقــة علــى إجمالــي المزايــا والمكافــآت بمبلــغ  105,000دوالر أمريكــي ألعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية
الموحــدة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي2021/12/31م.
البند الرابع عشر :المصادقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتعييــن الســادة (برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز) كمدققيــن لحســابات
البنــك للســنة الماليــة المنتهيــة فــي2022/12/31م وتفويــض مجلــس اإلدارة ومنحــه الحــق فــي تفويــض
مــن يــراه مناسـ ً
ـبا لتحديــد أتعابهــم وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.
ً
وفقــا للمــادة  207مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  21لســنة
البند الخامس عشر :مناقشــة أي موضوعــات عاجلــة تطــرأ
2001م وتعديالتــه.
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دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية االلكتروني
بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية اإللكتروني
البند األول:

البند الثاني:

تنويه:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 2020/11/30م.

ً
ـتنادا للقــرار
الموافقــة علــى تعديــل عقــد التأســيس والنظــام األساســي لمجموعــة البركــة المصرفيــة اسـ
رقــم ( )3لســنة 2022م ،والقــرار رقــم ( )63( ،)20و ( )64لســنة 2021م ،والقــرار رقــم ( )28لســنة 2020م
فيمــا يتعلــق بقانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لســنة  2001وتعديالتــه ،وذلــك
خاضــع لموافقــات الجهــات الرقابيــة المعنيــة ،والموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه التخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة ولتنفيــذ أي مســتندات ضروريــة أو تحريرهــا بهــدف تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة بهــذا الخصــوص ،بمــا فــي ذلــك توقيــع عقــد التأســيس والنظــام األساســي المعدليــن أمــام كاتــب
العــدل وتوقيــع أي نمــاذج أو مســتندات تقتضيهــا الجهــات الرقابيــة المعنيــة.

ســتكون مســودة القــرارات للبنــود أعــاه مــع بيــان نســبة التصويــت الالزمــة إلقرارهــا متوفــرة الكترونيـ ًـا مــع
باقــي مرفقــات االجتمــاع علــى موقــع مجموعــة البركــة المصرفيــة وموقــع شــركة البحريــن للمقاصــة قبــل
االجتمــاع بوقــت كاف.
علــى كل مــن يرغــب حضــور االجتمــاع مــن الســادة المســاهمين أو مــن الموكليــن
ً
مســبقا الســتالم الدعــوة ورابــط االجتمــاع مــن خــال اتبــاع الخطــوات
التكــرم بالتســجيل
المطلوبة لذلك كما في الرابط اإللكتروني التالي http://eagm.bahrainclear.com
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عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

مالحظات:

1.1سيبدأ تسجيل الحضور للمساهمين أو األشخاص الذين تم توكيلهم قبل  24ساعة من وقت االجتماع.
2.2ال يجــوز أن يكــون المفوضــون (باســتثناء ممثلــي األشــخاص االعتبارييــن) رئيــس مجلــس إدارة المجموعــة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا وموظفيهــا (طبقــاً للمــادة  203مــن قانــون
الشــركات التجاريــة رقــم  2001/21وتعديالتــه).
3.3الوثائــق الخاصــة باالجتمــاع ســتكون متوفــرة الكترونيــاً علــى موقــع المجموعــة  https://www.albaraka.com/arو موقــع البحريــن للمقاصــة http://eagm.bahrainclear.
com
4.4ألي استفســارات أخــرى تتعلــق باجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة ،يرجــى إرســال بريــد إلكترونــي إلــى قســم عالقــات المســتثمرين فــي المجموعــة @aghaffar
 albaraka.comأو االتصــال علــى األرقــام التاليــة  00973 -17541122 – 00973 -17520701عنايــة الســيد /أحمــد عبدالغفــار – قســم عالقــات المســتثمرين فــي مجموعــة
البركــة المصرفيــة.
5.5سيتم تسجيل االجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجالت.
6.6ننصــح الســادة المســاهمين والمشــاركين حضــور االجتمــاع اإللكترونــي مــن خــال اســتخدام الكمبيوتــر الشــخصي الثابــت أو الالبتــوب المحمــول لغايــات الحصــول علــى
الخدمــات بجــودة عاليــة ،مــع إمكانيــة اســتخدام الجهــاز اللوحي/التابلــت أو الهاتــف الذكــي.
 7.7يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحــاً إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين يمثلــون أكثــر مــن نصــف رأس المــال ،فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب يتــم عقــد اجتمــاع ثانــي
بتاريــخ  30مــارس 2022م فــي نفــس الزمــان والمــكان ،وال يكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــاً إال إذا حضــره مســاهمون لهــم حــق التصويــت يمثلــون أكثــر مــن  %30مــن رأس
المــال علــى األقــل ،وفــي حالــة عــدم توفــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع الثانــي ينعقــد االجتمــاع الثالــث فــي نفــس الزمــان والمــكان بتاريــخ  06أبريــل 2022م ،ويكــون االجتمــاع
الثالــث صحيحــاً أيــاً كان عــدد الحاضريــن.
 8.8يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــاً إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين يمثلــون ثلثــي أســهم رأس المــال الصــادر علــى األقــل ،فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب
يتــم عقــد اجتمــاع ثانــي بتاريــخ  30مــارس 2022م فــي نفــس الزمــان والمــكان ،ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــاً بحضــور مســاهمين يمثلــون أكثــر مــن ثلــث أســهم رأســمال
المجموعــة الصــادر ،وفــي حالــة عــدم توفــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع الثانــي ينعقــد االجتمــاع الثالــث فــي نفــس الزمــان والمــكان بتاريــخ  06أبريــل 2022م ،ويكــون االجتمــاع
الثالــث صحيحــاً إذا حضــره مســاهمين يمثلــون ربــع أســهم رأســمال المجموعــة الصــادر.

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:

البحرين للمقاصة
مرفأ البحرين المالي  -الطابق الرابع
هاتف+ 973 17108833 :
registry@bahrainbourse.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 وغيــر العاديــة اإللكترونــي للمجموعــة المقــرر عقــده يــوم األربعــاء الموافــق ٢٣
مــارس 202٢م أو أي اجتمــاع مؤجــل واعتمــاد النقــاط التاليــة:

اجتماع الجمعية العامة العادية االلكتروني
البند األول:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2021/3/25م.

البند الثاني :

مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط البنــك خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي2021/12/31م
والمصادقــة عليــه.

البند الثالث :

االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في2021/12/31م .

البند الرابع :

االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في2021/12/31م.

البند الخامس :

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في2021/12/31م والمصادقة عليها.

ت
م2 5بالبيانــا 
البند السادس  :الموافق ـة عل ـى العمليــات م ـع األطــراف ذات العالق ـة كم ـا ه ـو مبي ـن ف ـي اإليضــاح رق ـ 
المالي ـة أعــاه ،بم ـا يتماش ـى م ـع المــاد ة189م ـن قانــون الشــركات التجاري ـة.
البند السابع :

اعتماد توصيات مجلس اإلدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:
ي
أ .تحويــل 10%مــن صافــي الدخــل العائــد علــى حقــوق المســاهمين للشــركة األم إلــى االحتياطــ 
القانونــي وذلــك بواقــع  11,274,985دوالر أمريكــي.
ب .ترحيل مبلغ1 01,474,868دوالر أمريكي لألرباح المستبقاة.

البند الثامن :

الموافقـة علـى صــرف مبلـغ1,5مليــون دوالر أمريكـي مكافــأة ألعضــاء مجلـس اإلدارة للســنة الماليـ ة
المنتهيـة فــي2021/12/31م بعـد الحصــول علـى موافقـة وزيـر الصناعـة والتجــارة والســياحة.

البند التاسع :

ي
االطــاع عل ـى تقري ـر تطبي ـق متطلبــات حوكم ـة المصــارف طبقــاً  لتعليمــات مصــرف البحري ـن المركــز 
ويشــمل:
ن
أ .االطــاع عل ـى نتائ ـج تقيي ـم أداء مجل ـس اإلدارة وأعضــاء المجل ـس واللجــان التابع ـة للمجلــس (ضم ـ 
التقري ـر الســنوي المــوزع عل ـى المســاهمين(.
ب .االطــاع علــى تقريــر النســبة المئويــة لحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة الجتماعــات المجلــس للعــام
2021م (ضمــن التقريــر الســنوي المــوزع علــى المســاهمين(.

البند العاشر :

الموافقـة علـى إلغــاء إدراج أســهم المجموعـة مـن بورصـة ناســداك دبــي ،باإلضافـة إلـى إلغــاء تســجيل  
أســهم المجموع ـة العادي ـة م ـن القائم ـة الرئيســية لــدى ســلطة دب ـي للخدمــات الماليــة ،وذل ـك خاض ـ ع
لموافق ـة الجهــات التنظيمي ـة ذات العالقــة ،والموافق ـة عل ـى تفوي ـض مجل ـس اإلدارة أو م ـن يفوض ـ ه
التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ولتنفيــذ أي مســتندات ضروريــة أو تحريرهــا بهــدف تنفيــذ قــرار الجمعيــة
ت
العموميــة العاديــة بهــذا الخصــوص ،بمــا فــي ذلــك توقيــع أي نمــاذج أو مســتندات تقتضيهــا الجهــا 
الرقابي ـة المعني ـة.

البند الحادي
عشر :

تفويـض إدارة مجموعـة البركـة المصرفيـة ش.م.ب بــأن تدفـع مبلـغ346,9 67دوالر أمريكـي كــزكاة نيابـ ة
ع ـن جمي ـع المســاهمين بواقــع  3.0ســنت أمريك ـي ع ـن كل1 00ســهم ،والموافق ـة بــأن يقتط ـع هــذا
المبل ـغ مباشــرة م ـن األربــاح المســتبقاة ،ولــإدارة الح ـق ف ـي تفوي ـض م ـن تــراه مناســباً  لتوزي ـع مبال ـ غ
الــزكاة علـى الجهــات المســتحقة لهـا.

نعم
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بطاقة توكيل

البند الثاني
عشر :

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في2021/12/31م.

البند الثالث
عشر :

الموافقــة علــى إجمالــي المزايــا والمكافــآت بمبلــغ  105,000دوالر أمريكــي ألعضــاء هيئــة الرقابــ ة
الشــرعية الموحــدة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي2021/12/31م.

البند الرابع
عشر :

المصادقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتعييــن الســادة )برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز (كمدققيــن
ق
لحســابات البن ـك للســنة المالي ـة المنتهي ـة فــي2022/12/31م وتفوي ـض مجل ـس اإلدارة ومنح ـه الح ـ 
ن
ف ـي تفوي ـض م ـن يــراه مناســباً  لتحدي ـد أتعابه ـم وذل ـك بع ـد الحصــول عل ـى موافق ـة مصــرف البحري ـ 
المركــزي.

البند الخامس
عشر :

م2 1لســن ة
مناقش ـة أي موضوعــات عاجل ـة تطــرأ وفقــاً  للمــادة207م ـن قانــون الشــركات التجاري ـة رق ـ 
2 001م وتعديالتــه.

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية اإللكتروني
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نعم

البند األول:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 2021/11/30م.

البند الثاني:

الموافقــة علــى تعديــل عقــد التأســيس والنظــام األساســي لمجموعــة البركــة المصرفيــة اســتناداً
للقــرار رقــم ( )3لســنة 2022م ،والقــرار رقــم ( )63( ،)20و ( )64لســنة 2021م ،والقــرار رقــم ( )28لســنة
2020م فيمــا يتعلــق بقانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لســنة 2001
وتعديالتــه ،وذلــك خاضــع لموافقــات الجهــات الرقابيــة المعنيــة ،والموافقــة علــى تفويــض مجلــس
اإلدارة أو مــن يفوضــه التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ولتنفيــذ أي مســتندات ضروريــة أو تحريرهــا بهــدف
تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بهــذا الخصــوص ،بمــا فــي ذلــك توقيــع عقــد التأســيس والنظــام
األساســي المعدليــن أمــام كاتــب العــدل وتوقيــع أي نمــاذج أو مســتندات تقتضيهــا الجهــات الرقابيــة
المعنيــة.

ال

أمتنع

اسم المساهم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم المستثمر:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد األسهم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مالحظات هامة للسادة المساهمين:

 .1يجب على السادة المساهمين أواألشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعاله قبل موعد االجتماع بأربع وعشرين ساعة على األقل.
 .2ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك لحضور االجتماع.

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:

البحرين للمقاصة
مرفأ البحرين المالي  -الطابق الرابع
هاتف+ 973 17108833 :
registry@bahrainbourse.com

القائمة الموحدة للمركز المالي

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

2021
ألف
دوالر أمريكي

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك

5,923,878

التمويل بالمضاربة و المشاركة

3,623,315

إستثمارات

4,472,649

ذمم مدينة

إجارة منتهية بالتمليك

٢٠٢٠
ألف
دوالر أمريكي
5,361,444

10,٩٩٦,072

11,945,993

2,018,800

1,٧٤٧,٦٢٧

2,854,658
5,097,189

عقارات و معدات

539,960

مجموع الموجودات

28,١٨٢,177

28,249,999

حسابات جارية للعمالء و حسابات أخرى

7,728,٨٩٥

7,508,٣٤٤

تمويالت طويلة األجل

286,833

موجودات أخرى

607,503

			
المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق المالك

المطلوبات

مبالغ مستحقة لبنوك

مطلوبات أخرى

1,303,793

1,٢٠٥,١٢٢

مجموع المطلوبات

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

مؤسسات مالية

مؤسسات غير مالية وأفراد

		
مجموع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
الحقوق

رأس المال

1,٦٤٢,085

٣١٩,٣٦٤

1,327,623

10,٥٢٤,٦٤٣

744,845

٥٣٨,١٧٧

14,854,562
15,599,407

()15,655

عالوة إصدار أسهم

16,619

التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

٥٧,٤٠٤

أرباح مبقاة

٤٣٠,312

احتياطات

764,٥١٦

10,٧٩٧,٤١٦

1,242,879

أسهم الخزينة

478,572

1٤,٦٩٢,٠١٢
15,٢٣٠,١٨٩

1,242,879

()17,462

18,084

196,539

183,121

()٩٤٠,٧٢٨

()800,489

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

٩٨٧,٣٧٠

1,023,569

			
الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوك

1,٣٨٧,٣٧٠

1,423,569

مجموع الحقوق

2,٠٥٨,١٢٧

2,222,394

28,١٨٢,177

28,249,999

تحويل عمالت أجنبية

رأس المال الدائم فئة 1
حقوق غير مسيطرة

مجموع المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار والحقوق

عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

400,000

٦٧٠,٧٥٧

32,940

364,496
400,000

798,825

مازن مناع
عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة
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القائمة الموحدة للدخل
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢١

ألف دوالر أمريكي
الدخل

صافي الدخل من عقود تمويل وإستثمارات مشتركة

1,304,017

ألف دوالر أمريكي

1,285,391

		
عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

()1,070,743

()1,066,575

عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

()706,601

()712,023

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

12,122

14,654

دخل رسوم وعموالت أخرى

180,599

حصة المجموعة كمضارب

364,142

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

597,416

صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات ذاتية

دخل تشغيلي آخر

ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

354,552

573,368

١٦٢,948

265,075

121,408

١٥٥,٠٦٣

١٦٥,٩٨٨

1,٠٧٤,493

1,174,148

1,٠٤١,462

1,139,749

()33,031

مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية

مصروفات الموظفين

8

٢٠٢٠

()34,399

284,035

308,623

مجموع المصروفات التشغيلية

186,586
529,386

212,105

صافي الدخل التشغيلي للسنة قبل صافي مخصص الخسائر االئتمانية  /االضمحالل والضرائب

٥١٢,076

()٢٥٣,713

579,430

()290,121

صافي الدخل قبل الضرائب

258,363

()68,682

289,309

()123,420

صافي الدخل للسنة

189,681

165,889

استهالك وإطفاء

58,765

مصروفات تشغيلية أخرى

صافي مخصص الخسائر االئتمانية  /اإلضمحالل

الضرائب

العائد إلى:

حقوق مساهمي الشركة األم
حقوق غير مسيطرة

		
النصيب األساسي و المخفض للسهم في األرباح  -سنتات أمريكية

عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

39,591

560,319

112,750

66,580

189,681

165,889

76,931
6.71

99,309
2.90

مازن مناع
عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 31ديسمبر ٢٠٢١

ألف دوالر أمريكي
صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التشغيلية

 31ديسمبر ٢٠٢٠

ألف دوالر أمريكي

()٢٥,٤٦٢

1,404,311

()١٠٣,127

()130,089

صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

٦٠٠,٩٥٤

تعديالت تحويل عمالت أجنبية

()٣٢٠,٧٨٥

()191,795

2,778,177

2,926,185

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه

151,580

النقد و ما في حكمه في  31ديسمبر

2,929,757

النقد و ما في حكمه في  1يناير

()1,230,435

()148,008

2,778,177

القائمة الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

العائد إلى حقوق
مساهمي الشركة
األم وحاملي
الصكوك
ألف دوالر أمريكي
في  1يناير 2021

الحركة في أسهم الخزينة

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة لإلستثمارات

حقوق
غير مسيطرة
ألف دوالر أمريكي

مجموع
الحقوق
ألف دوالر أمريكي

1,423,569

798,825

2,222,394

1,689

229

1,918

()363

-

()363

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة للعقارات و المعدات

٢٢,٧٧٥

٩,٩٧٣

تحويل عمالت أجنبية

()١٥٠,٣١٧

()١٨٠,٥٤٧

()٣٣٠,٨٦٤

()18,196

()18,196

()31,500

-

()31,500

1,933

()1,933

صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى

صافي الدخل للسنة

أرباح أسهم الشركات التابعة

الزكاة المدفوعة عن المساهمين

أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة 1

2,143

112,750

-

()1,015

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة  1للشركات التابعة

٥,706

صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

-

تأثير التغير في نسبة الملكية
الرصيد في  31ديسمبر 2021
في  1يناير 2020

أرباح أسهم مدفوعة

الحركة في أسهم الخزينة

الزكاة المدفوعة عن المساهمين

أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة 1

()3,459

1,467,212
()8,129

-

()8,129

()24,858

()791

-

941

()385

()24,858
4,511

()1,176

()48,421

()143,390

()191,811

-

()12,727

()12,727

66,580

()1,656

99,309

-

()31,500

-

()6,370

()552

-

12,594

تأثير التغير في نسبة الملكية

237

الرصيد في  31ديسمبر 2020

-

855,978

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة  1للشركات التابعة

صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

()3,459

()٧,000

2,323,190

7,695

صافي خسارة تعديل محسوم منها المساعدات الحكومية

()12,706

()1,015

1,٣٨٧,٣٧٠

تحويل عمالت أجنبية

صافي الدخل للسنة

-

189,681

٦٧٠,٧٥٧

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة لإلستثمارات

أرباح أسهم الشركات التابعة

76,931

3,783

2,٠٥٨,١٢٧

3,570

صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى

1,640

٣٢,٧٤٨

1,423,569

165,889

()1,656

()31,500

()12,706

()5,011

()237

-

798,825

()6,922
12,594

2,222,394
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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

شارع 60م -اربيل ،العراق
+964 750 370 98 91

العنوان:
هاتف:

البنك اإلسالمي األردني
العنوان:

هاتف:
فاكس:

10

بنك البركة مصر

العنوان:
هاتف:
فاكس:

بنك البركة

العنوان:
هاتف:
فاكس:

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

 29شارع التسعين الرئيسي ,مركز خدمات
المدينة ،القطاع األول ،التجمع الخامس
القاهرة الجديدة ،ص.ب  84القاهرة ،مصر
+202 281 03600, +202 258 60520
+202 281 03501, +202 281 03502
albaraka-bank.com.eg

الجزائر (شركة مساهمة)

حي بوثلجة هويدف ،فيال رقم 1
طريق الجنوب ،بن عكنون
الجزائر ،الجزائر
+213 23 38 12 71
+213 23 38 12 76 / 77
albaraka-bank.com

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

العنوان:
هاتف:
فاكس:

بنك البركة

العنوان:
هاتف:
فاكس:

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

سورية ش.م.م

يعفور  ,البوابة الثامنة
ص.ب100 .
دمشق ،سورية
+963 11 3977 444
+963 11 3977 445
albaraka.com.sy

بنك البركة (باكستان) المحدود
العنوان:

هاتف:
فاكس:

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

بنك البركة تونس
العنوان:

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

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:

بنك البركة المحدود  -جنوب أفريقيا

هاتف:
فاكس:

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
albaraka.com.lb

بنك البركة السودان
العنوان:

شارع القصر برج البركة ,ص.ب3583 .
الخرطوم ،السودان
+249187 112 000
+249183 788 585
albaraka.com.sd

العنوان:

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

العنوان:

حي الزهراء ،شارع أحمد العطاس
مركز الزهراء التجاري
ص.ب ، 8021 .جدة 21482
المملكة العربية السعودية
+966 12 263 8787
+966 12 263 8789
itqancapital.com

هاتف:
فاكس:

بنك التمويل واإلنماء
هاتف:

إتقان كابيتال ،المملكة العربية السعودية

هاتف:
فاكس:

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

