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

6

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
التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2022 /م

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

