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دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية االلكتروني

التزامــًا بالتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات الرســمية فــي مملكــة البحريــن لمكافحــة انتشــار فيــروس كورونا – 19، وتطبيقــًا إلجراءات 
التباعــد االجتماعــي بهــدف الحفــاظ علــى ســالمة وصحــة الجميــع، يســر مجلــس إدارة مجموعــة البركــة المصرفيــة ش.م.ب. )ســجل 
تجــاري رقــم 48915( دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة اإللكترونــي وتحــت إدارة 
ــن للمقاصــة وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق 23 مــارس 2022م فــي تمــام الســاعة 11:00 صباحــًا )بتوقيــت مملكــة  شــركة البحري
البحريــن( لمناقشــة وإقــرار جــداول األعمــال أدنــاه، وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب، فســيكون االجتمــاع الثانــي أو الثالــث للجمعية 

العامــة العاديــة وغيــر العاديــة إلكترونيــًا 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: 
المنتهيــة  فــي2021/12/31م  الماليــة  الســنة  خــالل  البنــك  نشــاط  عــن  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  مناقشــة  البند الثاني: 

عليــه. والمصادقــة 
االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية  في2021/12/31م.  البند الثالث: 

االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية  في2021/12/31م. البند الرابع: 
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية  في2021/12/31م والمصادقة عليها. البند الخامس: 

الموافقــة علــى العمليــات مــع األطــراف ذات العالقــة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 25 بالبيانــات  البند السادس: 
التجاريــة. الشــركات  قانــون  مــن   189 المــادة  مــع  يتماشــى  بمــا  أعــاله،  الماليــة 

اعتماد توصيات مجلس اإلدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية: البند السابع: 
أ. تحويــل 10% مــن صافــي الدخــل العائــد علــى حقــوق المســاهمين للشــركة األم إلــى االحتياطــي القانونــي    

وذلك بواقع 11,274,985 دوالر أمريكي.
ب. ترحيل مبلغ 101,474,868 دوالر أمريكي لألرباح المستبقاة.  

الموافقــة علــى صــرف مبلــغ 1.5 مليــون دوالر أمريكــي مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة  البند الثامن: 
والســياحة. والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  موافقــة  علــى  الحصــول  بعــد  2021/12/31م  فــي  المنتهيــة 

االطــالع علــى تقريــر تطبيــق متطلبــات حوكمــة المصــارف طبقــًا لتعليمــات مصــرف البحريــن المركــزي  البند التاسع: 
: يشــمل و

أ . االطــالع علــى نتائــج تقييــم أداء مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس واللجــان التابعــة للمجلــس )ضمــن التقريــر   
المســاهمين(. علــى  المــوزع  الســنوي 

ب . االطــالع 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 
ــة بهــذا  ــة العادي ــة العمومي ــذ قــرار الجمعي ــة أو تحريرهــا بهــدف تنفي الالزمــة ولتنفيــذ أي مســتندات ضروري

الخصــوص، بمــا فــي ذلــك توقيــع أي نمــاذج أو مســتندات تقتضيهــا الجهــات الرقابيــة المعنيــة.
ــة  ــغ 346,967 دوالر أمريكــي كــزكاة نياب ــأن تدفــع مبل ــة ش.م.ب ب تفويــض إدارة مجموعــة البركــة المصرفي البند الحادي عشر: 
عــن جميــع المســاهمين بواقــع 3.0 ســنت أمريكــي عــن كل 100 ســهم، والموافقــة بــأن يقتطــع هــذا المبلــغ 
مباشــرة مــن األربــاح المســتبقاة، ولــإدارة الحــق فــي تفويــض مــن تــراه مناســبًا لتوزيــع مبالــغ الــزكاة علــى 

الجهــات المســتحقة لهــا.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية   في2021/12/31م. البند الثاني عشر: 

الموافقــة علــى إجمالــي المزايــا والمكافــآت بمبلــغ 105,000 دوالر أمريكــي ألعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية  البند الثالث عشر: 
الموحــدة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة   فــي2021/12/31م.

المصادقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتعييــن الســادة )برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز( كمدققيــن لحســابات  البند الرابع عشر: 
البنــك للســنة الماليــة المنتهيــة   فــي2022/12/31م وتفويــض مجلــس اإلدارة ومنحــه الحــق فــي تفويــض 

مــن يــراه مناســبًا لتحديــد أتعابهــم وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.
مناقشــة أي موضوعــات عاجلــة تطــرأ وفقــًا للمــادة 207 مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 21 لســنة  البند الخامس عشر: 

وتعديالتــه. 2001م 
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سجل تجاري رقم 48915 )مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي(

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة

ص.ب رقم: 1882
خليج البحرين, مملكة البحرين
+ 973 17541122 هاتف: 
فاكس: 17536533 973 +

albaraka.com
 

عالقات المستثمرين:
السيد / أحمد عبد الغفار

نائب رئيس أول - عالقات المستثمرين
+ 973 17520701 هاتف:  
+ 973 17541122   
+ 973 17910911 فاكس:  
aghaffar@albaraka.com

مسجل األسهم:
البحرين للمقاصة

مرفأ البحرين المالي - الطابق الرابع
هاتف:   17108833 973 +

registry@bahrainbourse.com

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية اإللكتروني
الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 2020/11/30م. البند األول: 

الموافقــة علــى تعديــل عقــد التأســيس والنظــام األساســي لمجموعــة البركــة المصرفيــة اســتنادًا للقــرار  البند الثاني: 
رقــم )3( لســنة 2022م، والقــرار رقــم )20(، )63( و )64( لســنة 2021م، والقــرار رقــم )28( لســنة 2020م 
فيمــا يتعلــق بقانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 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.
ســتكون مســودة القــرارات للبنــود أعــاله مــع بيــان نســبة التصويــت الالزمــة إلقرارهــا متوفــرة الكترونيــًا مــع  تنويه: 
باقــي مرفقــات االجتمــاع علــى موقــع مجموعــة البركــة المصرفيــة وموقــع شــركة البحريــن للمقاصــة قبــل 

كاف.      بوقــت  االجتمــاع 
الموكليــن  مــن  أو  المســاهمين  الســادة  مــن  االجتمــاع  حضــور  يرغــب  مــن  كل  علــى   
الخطــوات  اتبــاع  خــالل  مــن  االجتمــاع  ورابــط  الدعــوة  الســتالم  مســبقًا  بالتســجيل   التكــرم 

http://eagm.bahrainclear.com المطلوبة لذلك كما في الرابط اإللكتروني التالي

مالحظات:
سيبدأ تسجيل الحضور للمساهمين أو األشخاص الذين تم توكيلهم قبل 24 ساعة من وقت االجتماع.    . 1
ال يجــوز أن يكــون المفوضــون )باســتثناء ممثلــي األشــخاص االعتبارييــن( رئيــس مجلــس إدارة المجموعــة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا وموظفيهــا )طبقــًا للمــادة 203 مــن قانــون . 2

الشــركات التجاريــة رقــم 2001/21 وتعديالتــه(.
3 .http://eagm.bahrainclear. و موقــع البحريــن للمقاصــة https://www.albaraka.com/ar الوثائــق الخاصــة باالجتمــاع ســتكون متوفــرة الكترونيــًا علــى موقــع المجموعــة

 com
4 .aghaffar@ ألي استفســارات أخــرى تتعلــق باجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة، يرجــى إرســال بريــد إلكترونــي إلــى  قســم عالقــات المســتثمرين فــي المجموعــة

albaraka.com أو االتصــال علــى األرقــام التاليــة 17520701-  00973 – 17541122-  00973 عنايــة الســيد/ أحمــد عبدالغفــار – قســم عالقــات المســتثمرين فــي مجموعــة 
البركــة المصرفيــة. 

سيتم تسجيل االجتماع إلكترونيًا بالصوت والصورة لغايات حفظ السجالت.  . 5
ــات الحصــول علــى . 6 ــر الشــخصي الثابــت أو الالبتــوب المحمــول لغاي ننصــح الســادة المســاهمين والمشــاركين حضــور االجتمــاع اإللكترونــي مــن خــالل اســتخدام الكمبيوت

ــة اســتخدام الجهــاز اللوحي/التابلــت أو الهاتــف الذكــي.    ــة، مــع إمكاني الخدمــات بجــودة عالي
 يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحــًا إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين يمثلــون أكثــر مــن نصــف رأس المــال، فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب يتــم عقــد اجتمــاع ثانــي . 7

بتاريــخ 30 مــارس 2022م فــي نفــس الزمــان والمــكان، وال يكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــًا إال إذا حضــره مســاهمون لهــم حــق التصويــت يمثلــون أكثــر مــن 30% مــن رأس 
المــال علــى األقــل، وفــي حالــة عــدم توفــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع الثانــي ينعقــد االجتمــاع الثالــث فــي نفــس الزمــان والمــكان بتاريــخ 06 أبريــل 2022م، ويكــون االجتمــاع 

الثالــث صحيحــًا أيــًا كان عــدد الحاضريــن. 
 يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــًا إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين يمثلــون ثلثــي أســهم رأس المــال الصــادر علــى األقــل، فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب . 8

يتــم عقــد اجتمــاع  ثانــي بتاريــخ 30 مــارس 2022م فــي نفــس الزمــان والمــكان، ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــًا 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 06 أبريــل 2022م، ويكــون االجتمــاع 

الثالــث صحيحــًا إذا حضــره مســاهمين يمثلــون ربــع أســهم رأســمال المجموعــة الصــادر.

عبدالله صالح كامل
 رئيس مجلس اإلدارة


