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شركاء في اإلنجاز

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

ملخـــــــص وثــــــائق اجتمـــــاع
الجمعـــــية العـــــــــامة العــــــــــادية

وغــــــيــر العــــــــاديـة
األربعاء 20 مارس 2019

قاعة الشيخ صالح كامل - الطابق األول
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين

المنامة، مملكة البحرين

القوائـــم الماليـــة المرفقـــة تـــم اســـتخالصها مـــن القوائـــم الماليـــة الموحـــدة المدققـــة مـــن قبـــل آرنســـت أند يونغ - البحرين والتي أبدت رأيا غير متحفـــظ عليها في 20 فبراير 2019 
،هــذه القوائــم مدرجــة بشـــكل متكامـــل اضافـــة لتفاصيـــل بنـــود جـــدول اعمـــال الجمعيـــة العموميـــة ضمـــن التقريـــر الســـنوي لعـــام 2018 والمتـــاح للمســـاهمين وغيرهـــم فـــي قاعـــة 

االجتمـــاع والموقـــع االلكترونـــي للمجموعـــة www.albaraka.com و »كارفــي كمبيوترشــير«

1 مليار دوالر
مجموع الدخل التشغيلي

3 قارات
أكثر من 2.7 مليون 

مجموع الزبائن

700
مجموع الفروع

13,000
مجموع الموظفين

17 بلد

أكثر من 23 مليار دوالر 
مجموع األصول
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يســر مجلــس إدارة مجموعــة البركــة المصرفيــة دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر 
العاديــة اللتيــن تقــرر عقدهمــا علــى التوالــي بــدءًا مــن الســاعة 11:00 مــن صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 20 مــارس 2019م 
بالمقــر الرئيســي لمجموعــة البركــة المصرفيــة - قاعــة الشــيخ صالــح كامــل الطابــق األول - خليــج البحريــن )Bahrain Bay( مملكــة 
البحريــن، وذلــك لمناقشــة وإقــرار جدولــي األعمــال المفصليــن أدنــاه. وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب، فســيكون االجتمــاع 

الثانــي أو الثالــث للجمعيــة العامــة العاديــة و/أو غيــر العاديــة كمــا فــي المالحظــات أدنــاه:

أواًل: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليه.. 1
االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.. 2
االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.. 3
 أ-    مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليها.  . 4

 ب - الموافقة على العمليات مع األطراف ذات العالقة كما هو مبين في اإليضاح رقم 25 بالبيانات المالية في )أ( أعاله.
اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:. 5

        أ-   تحويل %10 إلى االحتياطي القانوني وذلك بواقع 12,908,390 دوالر أمريكي.
       ب - توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة )في ما عدا أسهم الخزينة(

      قدرها 37,286,393 دوالر أمريكي بواقع 3 سنت أمريكي للسهم الواحد، التي تعادل ما نسبته %3 من
      القيمة االسمية للسهم، في موعد أقصاه شهر من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

       جـ.- ترحيل مبلغ 78,889,120 دوالر أمريكي لألرباح المبقاة.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.. 6
الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م . 7

بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
النظر في توصية مجلس اإلدارة بإعادة تعيين السادة )إرنست آند يونغ( كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في . 8

31/12/2019م وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة 
مصرف البحرين المركزي.  

الموافقة  للمجموعة على اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بصناعة السوق وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين . 9
وتعيين جهة مرخص لها كصانع سوق ألسهم المجموعة من خالل شراء أسهمها بما ال يزيد عن %3 من األسهم المصدرة.

اتخاذ القرارات التالية بشأن الهيئة الشرعية:. 10
      1. أخذ العلم باستقالة د.عبدالستار أبوغدة من الهيئة الشرعية.

      2. الموافقة على إعفاء الدكتور عبد العزيز الفوزان من عضوية الهيئة الشرعية.
      3. تخويل مجلس اإلدارة بالموافقة على عقود خدمة أعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مخصصاتهم 

           حسب متطلبات الحوكمة الشرعية. 
االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقًا لتعليمات مصرف البحرين المركزي:. 11

       أ-   االطالع على نتائج تقييم أداء 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 2018م. 
           )ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(. 

 الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في األرباح القابلة للتوزيع كما في 31/12/2018م. 12
 على النحو التالي:

 أ -   يدفع 0.773 دوالر أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقدًا.
 ب - تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 2,235,005دوالر أمريكي كزكاة نيابة عن جميع   

      المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من األرباح المبقاة   .  
مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديالته. . 13

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية
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دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

ثانيًا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
الموافقــة علــى تعديــل الفقــرة )أ( مــن المــادة )55( مــن النظــام األساســي للمجموعــة وإضافــة الفقــرات “د”   .1 

و “ هـ” و”و” لنفس المادة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.  
وفقــًا للقــرار فــي البنــد أعــاله الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتعييــن ثالثــة أعضــاء جــدد للهيئــة الشــرعية   .2 

إلكمال ما تبقى من دورة الهيئة الحالية وهم:  
الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري ـ سعودي الجنسية.  -
الدكتور/ العياشي الصادق فداد ـ جزائري الجنسية.   -
األستاذ/ يوسف حسن خالوي ـ سعودي الجنسية.  -

تفويــض مجلــس إدارة المجموعــة ومنحــه الحــق فــي تفويــض مــن يــراه التخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة والمطلوبة   .3 
لتعديل النظام األساسي وتوثيقه.  

مالحظات:
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من %50 من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد . 1

اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد لالجتماع األول في نفس المكان والزمان، ويكون االجتماع الثاني صحيحًا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من %30 من 
أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب لالجتماع الثاني ينعقد االجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ االجتماع الثاني 

ويكون صحيحًا بأي عدد من الحاضرين
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع . 2

ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد لالجتماع األول في نفس المكان والزمان، ويكون االجتماع الثاني صحيحًا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال 
المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب لالجتماع الثاني ينعقد االجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ االجتماع الثاني ويكون صحيحًا إذا 

حضره ربع المساهمين
في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل )الصيغة موجودة بالموقع اإللكتروني )www.albaraka.com لدى )شركة كارفي كمبيوترشير( برج . 3

الزامل - المنامة – مملكة البحرين - هاتف: 17215080 973+ فاكس: 17212055 973+ بريد الكتروني  Bahrain.helpdesk@karvy.com  قبل موعد االجتماع 
بأربع وعشرين ساعة

الوثائق الخاصة بجدول األعمال ستكون متوفرة يوم االجتماع ولدى )شركة كارفي كمبيوترشير( وعلى موقع المجموعة اإللكتروني  www.albaraka.com وعلى . 4
   www.bahrainbourse.com موقع بورصة البحرين www.albaraka.com  

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

صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس اإلدارة 

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:
كارفي كومبيوترشير ذ.م.م.

مكتب 74 ، الدور السابع، برج الزامل
ص.ب. 514 المنامة

مملكة البحرين
+ 973 17215080 هاتف: 
+ 973 17212055 فاكس: 

bahrain.helpdesk@karvy.com
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بطـاقـة توكـيـل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتــي مســاهمًا فــي مجموعــة البركــة المصرفيــة )ش.م.ب(  أنــا الموقــع أدنــاه ـ 
قــد وكلــت السيد/الســيدةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالحضــور والتصويــت نيابــة عنــي 
فــي اجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة للمجموعــة المقــرر عقدهمــا يــوم األربعــاء الموافــق 20 مــارس 2019 
بالمقــر الرئيســي لمجموعــة البركــة المصرفيــة - قاعــة الشــيخ صالــح كامــل الطابــق األول - خليــج البحريــن )Bahrain Bay( مملكــة 

البحريــن أو أي اجتمــاع مؤجــل عــن أي منهمــا واعتمــاد النقــاط التاليــة:

النعمأواًل: اجتماع الجمعية العامة العادية

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليه.. 1
االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.. 2
االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.. 3
أ -   مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليها.  . 4

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

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

       أ - تحويل %10 إلى االحتياطي القانوني وذلك بواقع 12,908,390 دوالر أمريكي.
       ب - توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة )في ما عدا أسهم الخزينة(

       قدرها 37,286,393 دوالر أمريكي بواقع 3 سنت أمريكي للسهم الواحد، التي تعادل ما نسبته %3 من
       القيمة االسمية للسهم، في موعد أقصاه شهر من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

       جـ.-  ترحيل مبلغ 78,889,120 دوالر أمريكي لألرباح المبقاة.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.. 6
الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في . 7

31/12/2018م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
النظر في توصية مجلس اإلدارة بإعادة تعيين السادة )إرنست آند يونغ( كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية . 8

المنتهية في 31/12/2019م وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد 
الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.  

الموافقة  للمجموعة على اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بصناعة السوق وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي . 9
وبورصة البحرين وتعيين جهة مرخص لها كصانع سوق ألسهم المجموعة من خالل شراء أسهمها بما ال يزيد عن 

%3 من األسهم المصدرة.
اتخاذ القرارات التالية بشأن الهيئة الشرعية:. 10

      1. أخذ العلم باستقالة د.عبدالستار أبوغدة من الهيئة الشرعية.
      2. الموافقة على إعفاء الدكتور عبد العزيز الفوزان من عضوية الهيئة الشرعية.

      3. تخويل مجلس اإلدارة بالموافقة على عقود خدمة أعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مخصصاتهم 
           حسب متطلبات الحوكمة الشرعية. 

االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقًا لتعليمات مصرف البحرين المركزي:. 11
       أ-  االطالع على نتائج تقييم أداء 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 2018م. 

           )ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(. 
 الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في األرباح القابلة للتوزيع كما في 31/12/2018م. 12

 على النحو التالي:
 أ-   يدفع 0.773 دوالر أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقدًا.

 ب- تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 2,235,005دوالر أمريكي كزكاة نيابة عن جميع   
      المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من األرباح المبقاة   .  

مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديالته. . 13
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بطاقة توكيل

ثانيًا: الجمعية العامة غير العادية
 الموافقة على تعديل الفقرة )أ( من المادة )55( من النظام األساسي للمجموعة وإضافة. 1

الفقرات “د” و “ هـ” و”و” لنفس المادة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. 
الشــرعية. 2 للهيئــة  جــدد  أعضــاء  ثالثــة  بتعييــن  اإلدارة  مجلــس  توصيــة  علــى  الموافقــة  أعــاله  البنــد  فــي  للقــرار   وفقــًا 

إلكمال ما تبقى من دورة الهيئة الحالية وهم: 
الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري ـ سعودي الجنسية.  -       
الدكتور/ العياشي الصادق فداد ـ جزائري الجنسية.   -       
األستاذ/ يوسف حسن خالوي ـ سعودي الجنسية.  -       

تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه التخاذ جميع اإلجراءات الالزمة . 3
      والمطلوبة لتعديل النظام األساسي وتوثيقه.

رقم المساهم:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم المساهم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد األسهم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 2018م

مالحظات هامة للسادة المساهمين:  
يجــب إيــداع هــذا التوكيــل قبــل 24 ســاعة مــن موعــد االجتمــاع لــدى )شــركة كارفــي كمبيوترشــير( بــرج الزامــل - المنامــة – مملكــة   .1 

  Bahrain.helpdesk@karvy.com البحرين - هاتف: 17215080 973+ فاكس: 17212055 973 +بريد الكتروني  
ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك لحضور االجتماع.  .2

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

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

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:
كارفي كومبيوترشير ذ.م.م.

مكتب 74 ، الدور السابع، برج الزامل
ص.ب. 514 المنامة

مملكة البحرين
+ 973 17215080 هاتف: 
+ 973 17212055 فاكس:  

bahrain.helpdesk@karvy.com

سجل تجاري رقم 48915 )مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي(
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القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2018

صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

20182017
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي

الموجودات
5,008,0095,430,085نقد وأرصدة لدى البنوك

10,303,86812,001,050ذمم مدينة
2,718,9062,377,654التمويل بالمضاربة والمشاركة

3,067,0082,888,334إستثمارات
1,770,8331,856,018إجارة منتهية بالتمليك

406,564430,192عقارات ومعدات
556,050469,878موجودات أخرى

23,831,23825,453,211مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات
5,325,9245,465,433حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى

1,178,7581,322,470مبالغ مستحقة لبنوك
976,8911,236,555تمويالت طويلة األجل

971,3101,035,983مطلوبات أخرى
8,452,8839,060,441مجموع المطلوبات

13,122,36813,882,109حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق المالك
1,242,8791,206,679رأس المال

)9,550()9,203(أسهم الخزينة
18,82918,644عالوة إصدار أسهم

400,000400,000رأس المال الدائم فئة 1
165,551199,282احتياطات

31,92940,443التغيرات المتراكمة في القيم العادلة
)706,242()861,313(تحويل عمالت أجنبية

519,587530,615أرباح مبقاة
37,28660,334تخصيصات مقترحة

1,545,5451,740,205الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوك
710,442770,456حقوق غير مسيطرة

2,255,9872,510,661مجموع حقوق المالك

23,831,23825,453,211مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك
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القائمة الموحدة للدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

20182017
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي

الدخل
1,327,2441,258,663صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات مشتركة

)1,084,420()1,159,241(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
372,914377,735حصة المجموعة كمضارب

)706,685()786,327(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار
540,917551,978حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات االستثمار )كمضارب وكرب المال(

8,3668,157حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية
242,967330,278صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات ذاتية

158,578157,894دخل رسوم ودخل عموالت أخرى
120,09835,383دخل تشغيلي آخر

1,070,9261,083,690
)85,000()83,107(ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

987,819998,690مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
306,350315,047مصروفات الموظفين

42,06447,398استهالك وإطفاء
192,043205,872مصروفات تشغيلية أخرى

540,457568,317مجموع المصروفات التشغيلية

447,362430,373صافي الدخل للسنة قبل صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان/ االضمحالل والضرائب
)131,807()159,774(صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان / اإلضمحالل

287,588298,566صافي دخل السنة قبل الضرائب
)91,647()70,860(الضرائب

216,728206,919صافي الدخل للسنة

العائد إلى:
129,084129,029 حقوق مساهمي الشركة األم

87,64477,890 حقوق غير مسيطرة
216,728206,919

7.939.19النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية
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القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

القائمة الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

20182017
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
950,785165,000صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)304,992()273,365(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
205,468)308,265(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية

)56,252()312,543(تعديالت تحويل عمالت أجنبية
56,6129,224صافي التغير في النقد وما في حكمه

2,861,1822,851,958النقد وما في حكمه في 1 يناير
2,861,182 2,917,794النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة 

األم وحاملي 
الصكوك

ألف دوالر أمريكي

 حقوق
غير مسيطرة

ألف دوالر أمريكي

 مجموع حقوق
المالك

ألف دوالر 
أمريكي

 2,510,661 770,456 1,740,205الرصيد في 1 يناير 2018
 )151,837( )49,177()102,660(تعديل التحول نتيجة العتماد معيار FAS 30 اعتبارًا من 1 يناير 2018

2,358,824 1,637,545721,279رصيد معاد عرضه كما في 1 يناير 2018
)24,134( -)24,134(أرباح أسهم مدفوعة

532 -532صافي الحركة في أسهم الخزينة
596260856صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

)14,651( )5,541()9,110(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للعقارات والمعدات
)253,208()98,137()155,071(تحويل عمالت أجنبية

129,08487,644216,728صافي دخل السنة
)30,862()30,862( -أرباح أسهم الشركات التابعة

)3,961( -)3,961(زكاة مدفوعة نيابة عن المساهمين
)752()326()426(مصروفات متعلقة برأس المال الدائم فئة 1 الصادر من قبل الشركات التابعة

)31,500( -)31,500(مصروفات متعلقة برأس  المال الدائم فئة 1
)2,750()4,740(1,990التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 خاص للشركات التابعة

40,86540,865 -صافي الحركة في الحقوق غير المسيطرة
1,545,545710,4422,255,987الرصيد في 31 ديسمبر 2018

1,280,958727,6232,008,581الرصيد في 1 يناير 2017
)11,396( -)11,396(أرباح أسهم

108 -108الحركة في أسهم الخزينة
)1,679()851()828(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة لالستثمارات

4,4082,5336,941صافي التغير في اإلحتياطات األخرى
)56,251()16,728()39,523(تحويل عمالت أجنبية

129,02977,890206,919صافي دخل السنة
)31,941()31,941( -أرباح أسهم الشركات التابعة

)4,021( -)4,021(زكاة مدفوعة نيابة عن المساهمين
400,000 -400,000رأس المال الدائم فئة 1

)2,780( -)2,780(مصروفات متعلقة برأس المال الدائم فئة 1
)15,750( -)15,750(ربح موزع على رأس المال الدائم فئة 1

11,93011,930 -صافي الحركة في الحقوق غير المسيطرة
1,740,205770,4562,510,661الرصيد في 31 ديسمبر 2017
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)e-network.albaraka.com( شبكة البركة العالمية

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين العنوان:  

ص.ب. 1882  
المنامة, مملكة البحرين  

+973 17541122 هاتف: 
+973 17536533 فاكس: 

albaraka.com  
عالقات المستثمرين:

+973 17541122 / 17520701 هاتف: 
+973 17910911 فاكس: 

aghaffar@albaraka.com البريد اللكتروني:  

بنك البركة التركي للمشاركات
سراي مهليسي العنوان:  

د. عدنان بويونكدينيز كاديسي، رقم 6  
34768 ،أسطنبول، تركيا عمرانية 

+90 216 666 01 01 هاتف:  
+90 216 666 16 00 فاكس:  

albaraka.com.tr  

فرع العراق
العنوان:  شارع 60م- اربيل، العراق

+964 750 370 98 90 هاتف:  

البنك اإلسالمي األردني
العنوان:  ص.ب. 926225

عمان 11190  
األردن  

+9626 567 7377 هاتف:  
+9626 566 6326 فاكس:  

jordanislamicbank.com  

بنك البركة مصر
التجمع الخامس، شارع الـ 90  العنوان:  

مركز المدينة، ص.ب. 455  
الدقي  

الجيزة، مصر  
 +202 281 03 600/500 هاتف: 
 +202 281 03 501/503 فاكس: 
albaraka-bank.com.eg  

بنك البركة الجزائر )شركة مساهمه(
العنوان:  حي بوثلجة هويدف، فيال رقم 1

طريق الجنوب، بن عكنون  
الجزائر، الجزائر  

+213 23 38 12 73 هاتف: 
+213 23 38 12 76 / 77 فاكس: 

albaraka-bank.com  

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )م( - البحرين
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين العنوان:  

ص.ب. 1882  
المنامة, مملكة البحرين  

+973 17535300 هاتف: 
+973 17533993 فاكس: 

albaraka.bh  

بنك البركة )باكستان( المحدود
العنوان:  بيت البركة

162 ،مدينة بنغالور  
شارع فيصل الرئيسي  

كراتشي، باكستان  
+92 21 34307000 هاتف: 
+92 21 34530981 فاكس: 
albaraka.com.pk  

بنك البركة تونس
88 ،شارع الهادي شاكر 1002 العنوان: 

تونس، تونس  
+21671 186500 / +21671 186600 هاتف:  
+21671 780235 / +21671 908170 فاكس: 

albarakabank.com.tn  

بنك البركة سورية ش.م.م
دمشق، سورية  

  ص.ب. 100 العنوان: شارع عبدالرحمن شهبندر
+963 11 443 78 20 هاتف: 
+963 11 443 78 10 فاكس:  
albarakasyria.com  

بنك البركة السودان
ص.ب. 3583 ،شارع القصر العنوان: برج البركة  

الخرطوم، السودان  
 +249183 112 000 هاتف: 
 +249183 788 585 فاكس: 

albaraka.com.sd  

بنك البركة المحدود - جنوب أفريقيا
العنوان: 2 كينغزميد بوليفارد  

مكتب كينغزميد بارك  
شارع ستولوارت سايملن، ص.ب. 4395  

دوربان 4000 ،جنوب أفريقيا  
+2731 364 9000 هاتف: 
+2731 364 9001 فاكس: 

albaraka.co.za  

بنك البركة لبنان ش.م.ل
العنوان: شارع جوستنيان، مبنى باك الطابق 12  

الصنائع، جانب غرفة التجارة والصناعة  
بيروت، لبنان  

+961 1 748 061 - 65 هاتف: 
 +961 1 748 061 - 65 Ext :700 فاكس: 

albaraka.com  

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 هاتف: 
+966 12 510 6033 فاكس: 

itqancapital.com  

بنك التمويل واإلنماء
العنوان:  157 ،شارع الحسن الثاني

الدار البيضاء، 20000  
المغرب  

هاتف:  51 51 51 20 5 212+
bitbank.ma  

مجموعة البركة المصرفية / المكتب التمثيلي - أندونيسيا
العنوان:  مبنى رافيندو، الطابق 10

جاالن كيبون سيريه رقم 75  
جاكرتا بوسات 10340  

أندونيسيا  
+62 21 316 1345 هاتف: 
+62 21 316 1074 فاكس: 

albaraka.com  

مجموعة البركة المصرفية / المكتب التمثيلي - ليبيا
العنوان:  برج طرابلس، برج رقم 1

الطابق 14 ،مكتب رقم 144  
ص.ب. 93271  
طرابلس، ليبيا  

+ 218  )21( 336 2310 / +218 )21( 336 2311 هاتف: 
+218 )21( 336 2312 فاكس: 

albaraka.com  


