
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. Al Baraka Banking Group B.S.C.

ملخـــــــص وثــــــائق اجتمـــــاع 
الجمعـــــية العـــــــــامة العــــــــــادية 

وغــــــيــر العــــــــاديـة
الثالثاء 20 مارس 2018

قاعة الشيخ صالح كامل - الطابق ا�ول
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين

المنامة، مملكة البحرين

SUMMARY DOCUMENTS OF 
ORDINARY AND EXTRAORDINARY 
GENERAL MEETINGS
Tuesday, 20 March 2018
Shaikh Saleh Kamel Hall - 1st �oor
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The enclosed Financial Statements have been extracted from the Consolidated Financial statements audited by Ernst & Young-Bahrain, who expressed an unqualified 
opinion on 20th February 2018. Full Financial statements and the details of the AGM’s agenda are embodied in the 2017 Annual Report which is available for the shareholders 
and others in the meeting venue, and at Al Baraka website www.albaraka.com and with the Shares Registrar office “Karvy ComputerShare”

القوائــم الماليــة المرفقــة تــم اســتخالصها مــن القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة مــن قبــل آرنســت أند يونغ - البحرين والتي أبدت رأيا غير متحفــظ عليها في 20 فبراير 2018، هذه القوائم مدرجة 
بشــكل متكامــل اضافــة لتفاصيــل بنــود جــدول اعمــال الجمعيــة العموميــة ضمــن التقريــر الســنوي لعــام 2017 والمتــاح للمســاهمين وغيرهــم فــي قاعــة االجتمــاع والموقــع االلكترونــي للمجموعــة

  www.albaraka.com ومكتب مسجل االسهم «كارفي كمبيوترشير»
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يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية )ش.م.ب( دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة 
العادية وغير العادية اللتين تقرر عقدهما على التوالي بدءًا من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثالثاء الموافق 
خليج   - األول  الطابق  كامل  الشيخ صالح  قاعة   - المصرفية  البركة  لمجموعة  الرئيسي  بالمقر  2018م  مارس   20
البحرين )Bahrain Bay( مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدولي األعمال المفصلين أدناه. وفي حالة عدم 
اكتمال النصاب، فسيكون االجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية و/أو غير العادية كما في المالحظات 

أدناه:

أواًل:	جدول	أعمال	الجمعية	العامة	العادية
االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.. 1
االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.. 2
االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.. 3
مناقشــة البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2017/12/31م المتضمنــة إيضاحــًا بشــأن معامــالت األطــراف ذات . 4

العالقــة والمصادقــة عليهــا. )ضمــن التقريــر الســنوي المــوزع علــى المســاهمين وســوف يعــرض للحضــور خــالل االجتمــاع(
اعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع األربــاح بعــد الحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة مــن الجهــات الرســمية علــى النحــو . 5

التالــي:
تحويل %10 إلى االحتياطي القانوني وذلك بواقع 12,902,882 دوالر أمريكي.أ. 
ــة( ب.  ــة العامــة )فيمــا عــدا أســهم الخزين ــخ انعقــاد الجمعي ــة علــى المســاهمين المســجلين فــي تاري ــاح نقدي ــع أرب توزي

قدرهــا 24,133,587 دوالر أمريكــي بواقــع 2 ســنت أمريكــي للســهم الواحــد، التــي تعــادل مــا نســبته %2 مــن 
القيمــة االســمية للســهم، فــي موعــد أقصــاه الخامــس مــن أبريــل ٢٠١٨م.

ترحيل مبلغ 91,992,355 دوالر أمريكي لألرباح المبقاة.	. 
اعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أســهم منحــة علــى المســاهمين المســجلين فــي تاريــخ االنعقــاد بواقــع 3 أســهم عــن كل . 6

ــاح  100 ســهم مدفــوع )قيمتهــا 36,200,381 دوالر أمريكــي تعــادل نســبة %3 مــن رأس المــال الصــادر والمدفــوع( مــن األرب
المبقــاة بعــد الحصــول علــي الموافقــات المطلوبــة مــن الجهــات الرســمية.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.. 7
الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.. 8
النظــر فــي توصيــة مجلــس اإلدارة بإعــادة تعييــن الســادة )إرنســت انــد يونــغ( كمدققيــن لحســابات البنــك للســنة الماليــة المنتهيــة . 9

فــي 2018/12/31م وتفويــض مجلــس اإلدارة ومنحــه الحــق فــي تفويــض مــن يــراه لتحديــد أتعابهــم وذلــك بعــد الحصــول علــى 
موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.

االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقًا لتعليمات مصرف البحرين المركزي:. 10
ــذي واللجــان التابعــة للمجلــس. أ.  ــم أداء مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس والرئيــس التنفي ــج تقيي االطــالع علــى نتائ

ــر الســنوي المــوزع علــى المســاهمين( )ضمــن التقري
ــة لحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة الجتماعــات المجلــس للعــام 2017م. )ضمــن ب.  ــر النســبة المئوي اإلطــالع علــى تقري

ــر الســنوي المــوزع علــى المســاهمين( التقري
الموافقــة علــى إخــرا	 زكاة المســاهمين عــن حقوقهــم فــي األربــاح القابلــة للتوزيــع كمــا فــي 2017/12/31م علــى النحــو . 11

التالــي:
يدفع 51.96 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقدًا.أ. 
نيابــة عــن جميــع ب.  كــزكاة  3,961,337 دوالر أمريكــي  بــأن تدفــع مبلــغ  البركــة المصرفيــة  إدارة مجموعــة  تفويــض 

المســاهمين بحيــث يقتطــع هــذا المبلــغ مباشــرة مــن األربــاح المبقــاة.
مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديالته.. 12

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

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 . 1

يتم عقد 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 . 2
اجتماع 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 مسجلي األسهم )شركة . 3
bahrain.helpdesk@ الزامل - المنامة – مملكة البحرين - هاتف: 17215080 +973 فاكس: 17212055 973 + بريد الكتروني 	كارفي كمبيوترشير( بر

karvy.com قبل موعد االجتماع بأربع وعشرين ساعة

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

ثانيًا:	جدول	أعمال	الجمعية	العامة	غير	العادية
المصادقــة علــى زيــادة رأس المــال الصــادر والمدفــوع مــن مبلــغ وقــدره 1,206,679,374 دوالر أمريكــي إلــى مبلــغ وقــدره . 1

منحــة  أســهم  مقابلهــا  وإصــدار  المــال  رأس  إلــى  أمريكــي  دوالر   36,200,381 بتحويــل  أمريكــي  دوالر   1,242,879,755
للمســاهمين المســجلين فــي تاريــخ االنعقــاد بواقــع 3 أســهم لــكل 100 ســهم.

المصادقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس المــال المصــرح بــه إلــى 2.5 مليــار دوالر أمريكــي وذلــك بعــد الحصــول علــى . 2
موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.

الموافقــة علــى تعديــل عقــد التأســيس والنظــام األساســي للمجموعــة وفقــًا للقــرار بالزيــادة فــي البنديــن أعــاله وذلــك بعــد . 3
الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.

الموافقــة علــى تعديــل النظــام األساســي وفقــًا للقانــون رقــم )1( لســنة 2018م المعــدل لبعــض مــواد قانــون الشــركات . 4
التجاريــة رقــم 21 لســنة 2001م وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.

تفويــض مجلــس إدارة المجموعــة ومنحــه الحــق فــي تفويــض مــن يــراه التخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة والمطلوبــة إلشــهار الزيــادة . 5
فــي رأس المــال وتعديــل عقــد التأســيس والنظــام األساســي وتوثيقهما.

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: 
+ 973 17536533 فاكس: 

albaraka.com

عالقات	المستثمرين:
السيد / أحمد عبد الغفار

نائب رئيس أول - عالقات المستثمرين
+ 973 17520701 هــاتف: 
+ 973 17541122  
+ 973 17910911 فاكس: 

aghaffar@albaraka.com

مسجل	االسهم:
كارفي كومبيوترشير ذ م م

مكتب 74، الدور السابع، بر	 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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 أنا الموقع أدناه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بصفتــي مســاهمًا فــي مجموعة البركــة المصرفية )ش.م.ب( 
 قد وكلت السيد/السيدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بالحضــور والتصويــت نيابــة عني 
فــي اجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة للمجموعــة المقــرر عقدهمــا يــوم الثالثــاء الموافــق 20 مــارس 2018 
 )Bahrain Bay( بالمقــر الرئيســي لمجموعــة البركــة المصرفيــة - قاعــة الشــيخ صالــح عبداللــه كامــل الطابــق األول - خليــج البحريــن

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

أواًل:		اجتماع	الجمعية	العامة	العادية
االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 1
االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 2
االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 3
بشــأن . 4 إيضاحــًا  المتضمنــة  2017/12/31م   فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  الماليــة  البيانــات  مناقشــة 

المســاهمين علــى  المــوزع  الســنوي  التقريــر  ضمــن  عليهــا  والمصادقــة  العالقــة  ذات  األطــراف  معامــالت 
اعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع األربــاح بعــد الحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة مــن الجهــات . 5

الرســمية علــى النحــو التالــي:
تحويل %10 إلى االحتياطي القانوني وذلك بواقع 12,902,882 دوالر أمريكيأ. 
توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين المســجلين فــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة )فــي مــا ب. 

عــدا أســهم الخزينــة( بواقــع 2 ســنت أمريكــي للســهم الواحــد، التــي تعــادل مــا نســبته %2 مــن 
القيمــة االســمية للســهم، والــذي يبلــغ حوالــي 24,133,587 دوالر أمريكــي موعــد أقصــاه 

الخامــس مــن أبريــل 2018
ترحيل مبلغ 91,992,355 دوالر أمريكي لألرباح المبقاة	. 

- اعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أســهم منحــة علــى المســاهمين المســجلين فــي تاريــخ االنعقــاد . 6
بواقــع 3 أســهم عــن كل 100 ســهم مدفــوع )قيمتهــا 36,200,381 دوالر أمريكــي تعــادل نســبة %3 مــن 
رأس المــال الصــادر والمدفــوع( مــن األربــاح المبقــاة بعــد الحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة مــن الجهــات 

الرسمية
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 7
الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة. 8
النظــر فــي توصيــة مجلــس اإلدارة بإعــادة تعييــن الســادة )إرنســت آنــد يونــغ( كمدققيــن لحســابات البنــك . 9

للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2018/12/31م وتفويــض مجلــس اإلدارة ومنحــه الحــق فــي تفويــض مــن 
يــراه لتحديــد أتعابهــم وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي

االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقًا لتعليمات مصرف البحرين المركزي: . 10
االطــالع علــى نتائــج تقييــم أداء مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس والرئيــس التنفيــذي واللجــان أ. 

التابعــة للمجلــس. )ضمــن التقريــر الســنوي المــوزع علــى المســاهمين(
اإلطــالع علــى تقريــر النســبة المئويــة لحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة الجتماعــات المجلــس للعــام ب. 

2017م. )ضمــن التقريــر الســنوي المــوزع علــى المســاهمين(
الموافقــة علــى إخــرا	 زكاة المســاهمين عــن حقوقهــم  فــي األربــاح القابلــة للتوزيــع كمــا في 31 ديســمبر . 11

2017 علــى النحــو التالي:
التوزيعــات أ.  عــن  المســاهمين  ألــف ســهم مــن قبــل  عــن كل  يدفــع 51.96 ســنت أمريكــي 

نقــدًا المســتلمة 
ــغ 3,961,337 دوالر أمريكــي كــزكاة ب.  ــأن تدفــع مبل ــة ب تفويــض إدارة مجموعــة البركــة المصرفي

نيابــة عــن جميــع المســاهمين بحيــث يقتطــع هــذا المبلــغ مباشــرة مــن األربــاح المبقــاة
مناقشــة أي موضوعــات عاجلــة تطــرأ وفقــًا للمــادة 207 مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 21 لســنة . 12

وتعديالتــه 2001م 

نعم       ال
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ثانيًا:	الجمعية	العامة	غير	العادية
المصادقــة علــى زيــادة رأس المــال الصــادر والمدفــوع مــن مبلــغ وقــدره 1,206,679,374 دوالر أمريكــي . 1

إلــى مبلــغ وقــدره 1,242,879,755 دوالر أمريكــي بتحويــل 36,200,381 دوالر أمريكــي إلــى رأس المــال 
وإصــدار مقابلهــا أســهم منحــة للمســاهمين المســجلين فــي تاريــخ االنعقــاد بواقــع 3 أســهم لــكل 100 

سهم  
المصادقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس المــال المصــرح بــه إلــى 2.5 مليــار دوالر أمريكــي . 2

وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي
الموافقــة علــى تعديــل عقــد التأســيس والنظــام األساســي للمجموعــة وفقــًا للقــرار بالزيادة فــي البندين . 3

أعــاله وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركزي
الموافقــة علــى تعديــل النظــام األساســي وفقــًا للقانــون رقــم )1( لســنة 2018 المعــدل لبعــض مــواد . 4

قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 21 لســنة 2001 وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن 
المركــزي

تفويــض مجلــس إدارة المجموعــة ومنحــه الحــق فــي تفويــض مــن يــراه التخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة . 5
والمطلوبــة إلشــهار الزيــادة فــي رأس المــال وتعديــل عقــد التأســيس والنظــام األساســي وتوثيقهمــا 

رقم المساهم:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اسم المساهم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عدد األسهم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

التوقيع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 2018م

مالحظات	هامة	للسادة	المساهمين:		

1.يجب إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد االجتماع لدى مسجلي األسهم لدى مسجلي األسهم )شركة كارفي كمبيوترشير( بر	 الزامل - 
  Bahrain.helpdesk@karvy.com  المنامة – مملكة البحرين - هاتف: 17215080 973+ فاكس: 17212055 973+ بريد الكتروني

2.ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك لحضور االجتماع.

بطاقة توكيل للجمعية العامة العادية والغير عادية

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

نعم       ال

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 هــاتف: 
+ 973 17541122  
+ 973 17910911 فاكس: 

aghaffar@albaraka.com

مسجل	االسهم:
كارفي كومبيوترشير ذ م م

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

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

 bahrain.helpdesk@karvy.com
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2017
ألف	دوالر	أمريكي

2016
ألف دوالر أمريكي

الموجودات	
 5,073,418 5,430,085نقد وأرصدة لدى بنوك

 11,423,448 12,001,050ذمم مدينة

 1,582,396 2,377,654التمويل بالمضاربة والمشاركة 

 2,629,131 2,888,334استثمارات 

 1,830,339 1,856,018إجارة منتهية بالتمليك

 417,295 430,192عقارات ومعدات 

 469,238 469,878موجودات أخرى

 23,425,265 25,453,211مجموع الموجودات 

المطلوبات	وحقوق	حاملي	حسابات	اإلستثمار	وحقوق	المالك
المطلوبات

 4,983,772 5,465,433حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى

 918,395 1,322,470مبالغ مستحقة لبنوك 

 1,381,256 1,236,555تمويالت طويلة األجل

 856,467 1,035,983مطلوبات أخرى

 8,139,890 9,060,441مجموع المطلوبات

 13,276,794 13,882,109حقوق	حاملي	حسابات	اإلستثمار	

حقوق	المالك	
 1,149,218  1,206,679رأس المال

 )9,588((9,550)أسهم خزينة 

 18,574 18,644عالوة إصدار أسهم

     -400,000رأس المال الدائم فئة 1

 181,971 199,282احتياطيات

 41,271 40,443التغييرات المتراكمة في القيم العادلة

 )666,719((706,242)تحويل عمالت أجنبية  

 497,374  530,615أرباح مبقاة

 68,857 60،334تخصيصات مقترحة 

 1,280,958 1,740,205الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوك

 727,623 770,456حقوق غير مسيطرة    

 2,008,581 2,510,661مجموع حقوق المالك 

 23,425,265 25,453,211مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق المالك 

القائمة الموحدة للمركز المالي 
في 31 ديسمبر  2017

صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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القائمة الموحدة للدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

2017
ألف	دوالر	أمريكي

2016
ألف دوالر أمريكي

الدخل
 1,336,569 1,258,663صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات مشتركة 

 )1,114,019((1,084,420)عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
 396,762 377,735حصة المجموعة كمضارب 

 )717,257((706,685)عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
 619,312 551,978حصة المجموعة من دخل حقوق حاملي حسابات اإلستثمار )كمضارب وكرب المال(

 5,022 8,157حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية 
 285,499 330,278صافي الدخل من عقود تمويل وإستثمارات ذاتية

 176,837 157,894دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 
 78,859 35,383دخل تشغيلي آخر

1,083,690 1,165,529 
 )91,370((85,000)ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

 1,074,159 998,690مجموع	الدخل	التشغيلي
المصروفات	التشغيلية

 325,501 315,047مصروفات الموظفين
 44,579 47,398استهالك وإطفاء

 197,136 205,872مصروفات تشغيلية أخرى 
 567,216 568,317مجموع	المصروفات	التشغيلية

 506,943 430,373صافي	الدخل	التشغيلي		للسنة	قبل	المخصصات	و	اإلضمحالل	والضرائب
 )122,154((131,807)المخصصات واإلضمحالل

 384,789 298,566صافي	الدخل	قبل	الضرائب
 )117,153((91,647)الضرائب

 267,636 206,919صافي	الدخل	للسنة
العائد إلى:

 151,545 129,029  حقوق مساهمي الشركة األم
 116,091 77,890  حقوق غير مسيطرة

206,919 267,636 
 12.66 9.47النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية

صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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القائمة الموحدةالمختصرة للتدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

القائمة الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق المالك 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

2017
ألف	دوالر	أمريكي

2016
ألف دوالر أمريكي

165,000543,107صافي النقد من األنشطة التشغيلية
486,624 (304,992)صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)147,325( 205,468صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)323,137( (56,252)تعديالت تحويل عمالت أجنبية
9,224559,269صافي	التغير	في	النقد	وما	في	حكمه

 2,292,689 2,851,958النقد وما في حكمه في 1 يناير 
2,861,1822,851,958النقد	وما	في	حكمه	في	31	ديسمبر	

العائد إلى حقوق 
حاملي أسهم 
الشركة األم و 

حاملي الصكوك
ألف دوالر أمريكي

 حقوق 
غير مسيطرة 

ألف دوالر أمريكي

 مجموع
 حقوق المالك 

ألف دوالر أمريكي
1,280,958727,6232,008,581في 1 يناير 2017

(11,396)-(11,396)أرباح أسهم مدفوعة
108-108صافي الحركة في أسهم الخزينة

(1,679)(851)(828)صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة
4,4082,5336,941صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى

(56,251)(16,728)(39,523)تحويل عمالت أجنبية
129,02977,890206,919صافي الدخل للسنة

(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)أرباح مدفوعة على رأس المال الدائم فئة 1

11,93011,930-صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة
1,740,205770,4562,510,661في	31	ديسمبر	2017

 2,094,583  738,181  1,356,402 في 1 يناير 2016
 )22,143( -  )22,143(أرباح أسهم مدفوعة

 )212( -  )212(الحركة في أسهم الخزينة
 3,321  579  2,742 صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

 1,513  156  1,357 صافي الحركة في اإلحتياطيات األخرى
 )323,137( )118,366( )204,771(تحويل عمالت أجنبية 
 267,636  116,091  151,545 صافي الدخل للسنة

 )31,424( )31,424( - أرباح أسهم الشركات التابعة 
 )3,962( -  )3,962(زكاة مدفوعة نيابة عن المساهمين

 22,406  22,406  - صافي الحركة في الحقوق غير المسيطرة 
 2,008,581  727,623  1,280,958 في	31	ديسمبر	2016
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مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرينالعنوان:

ص.ب. 1882
المنامة, مملكة البحرين

هاتف:
فاكس:

+973 17541 1 22
+973 17536533

albaraka.com
عالقات المستثمرين:

هاتف:
فاكس:

البريد اللكتروني:

+973 17520701 / 17541122
+973 17910911

aghaffar@albaraka.com

بنك البركة التركي للمشاركات
سراي مهليسيالعنوان:

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

هاتف:
فاكس:

+90 216 666 01 01
+90 216 666 16 00

albaraka.com.tr   
فرع العراق:

شارع 60م- اربيل، العراقالعنوان:
 90 98 370 750 964+هاتف:

البنك اإلسالمي األردني
ص.ب. 926225العنوان:

عمان 11190
األردن

هاتف:
فاكس:

+9626 567  7377
+9626 566 6326

jordanislamicbank.com 
بنك البركة مصر

60 شارع محي الدين أبو العزالعنوان:
ص.ب. 455

الدقي
الجيزة، مصر

هاتف:
فاكس:

+2023 748 1222
+2023 761 1436/7

albaraka-bank.com.eg 
بنك البركة الجزائر (شركة مساهمه)

حي بوثلجة هويدف، فيال رقم 1العنوان:
طريق الجنوب، بن عكنون

الجزائر، الجزائر
هاتف:

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

albaraka-bank.com
بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (م) - البحرين

المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرينالعنوان:
ص.ب. 1882

المنامة, مملكة البحرين
هاتف:

فاكس:
+973 17535300
+973 17533993

albaraka.bh  
بنك البركة (باكستان) المحدود

بيت البركة العنوان:
162، مدينة بنغالور

شارع فيصل الرئيسي كراتشي، باكستان
هاتف:

فاكس:
+92 21 34307000
+92 21 34530981

albaraka.com.pk

بنك البركة تونس
88، شارع الهادي شاكر 1002 العنوان:

تونس، تونس
هاتف:

فاكس:
+21671 186500 / +21671 186600
+21671 780235 / +21671 908170

albarakabank.com.tn
بنك البركة سورية ش.م.م

شارع عبدالرحمن شهبندرالعنوان:
ص.ب. 100

دمشق، سورية
هاتف:

فاكس:
+963 11 443 78 20
+963 11 443 78 10
albarakasyria.com

بنك البركة السودان
برج البركةالعنوان:

ص.ب. 3583، شارع القصر
الخرطوم، السودان

هاتف:
فاكس:

+249187 112 000
+249183 788 585

albaraka.com.sd
بنك البركة المحدود - جنوب أفريقيا

2 كينغزميد بوليفاردالعنوان:
مكتب كينغزميد بارك

شارع ستولوارت سايملن، ص.ب. 4395
دوربان 4000، جنوب أفريقيا

هاتف:
فاكس:

+2731 364 9000
+2731 364 9001

albaraka.co.za

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

الصنائع، جانب غرفة التجارة والصناعة
بيروت، لبنان

هاتف:
فاكس:

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

al-baraka.com 
إتقان كابيتال، المملكة العربية السعودية

ذا هيد كوارترز بيزنس بارك،العنوان:
البرج الغربي - الدور الخامس عشر،

طريق الكورنيش
ص.ب. 8021 ، جدة 21482
المملكة العربية السعودية 

هاتف:
فاكس:

+966 12 510 6030
+966 12 510 6033

itqancapital.com
بنك التمويل واإلنماء

157، شارع الحسن الثانيالعنوان:
الدار البيضاء، 20000

المغرب
51 51 51 20 5 212+هاتف:

btibank.ma
مجموعة البركة المصرفية / المكتب التمثيلي - أندونيسيا

مبنى رافيندو، الطابق 10العنوان:
جاالن كيبون سيريه رقم 75

جاكرتا بوسات 10340
أندونيسيا

هاتف:
فاكس:

+62 21 316 1345
+62 21 316 1074

albaraka.com
مجموعة البركة المصرفية / المكتب التمثيلي - ليبيا

برج طرابلس، برج رقم 1العنوان:
الطابق 14، مكتب رقم 144

ص.ب. 93271
طرابلس، ليبيا

هاتف:
فاكس:

+218 (21) 336 2310 / +218  (21) 336 2311
+218 (21) 336 2312

albaraka.com

)e-network.albaraka.com( شبكة البركة العالمية


