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بطـاقـة توكـيـل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتــي مســاهمًا فــي مجموعــة البركــة المصرفيــة )ش.م.ب(  أنــا الموقــع أدنــاه ـ 
نيابــة  والتصويــت  بالحضــور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السيد/الســيدة  وكلــت  قــد 
عنــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للمجموعــة المقــرر عقــده يــوم يــوم الخميــس الموافــق 25 مــارس 2021م عبــر 

تقنيــة االتصــال المرئــي والمســموع )زووم( مملكــة البحريــن أو أي اجتمــاع مؤجــل واعتمــاد النقــاط التاليــة:

أمتنعالنعماجتماع الجمعية العامة العادية

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 23 مارس 2020م.البند األول: 

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م البند الثاني :
والمصادقة عليه.

االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. البند الثالث :

االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.البند الرابع :

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها.البند الخامس :

الموافقة على العمليات مع األطراف ذات العالقة كما هو مبين في اإليضاح رقم 25 بالبيانات البند السادس :
المالية أعاله، بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

اعتماد توصيات مجلس اإلدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:البند السابع :

 أ.   تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة األم إلى االحتياطي  
     القانوني وذلك بواقع 6,657,906 دوالر أمريكي.

ب. ترحيل مبلغ 59,921,155 دوالر أمريكي لألرباح المستبقاة.

الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية البند الثامن :
المنتهية في 2020/12/31م بعد  الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

 االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقًا لتعليمات مصرف البحرينالبند التاسع :
 المركزي ويشمل:

 أ .   االطالع على نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس
     )ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(.

االطالع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات  ب . 
      المجلس للعام 2020م )ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(.

المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ توفيق شاكر مفتي عضوًا في المركز الشاغر البند العاشر :
في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
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بطاقة توكيل

البند الحادي 
عشر :

 تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 1,014,815 دوالر أمريكي كزكاة نيابة عن 
جميع المساهمين بواقع 0.08 سنت أمريكي عن  كل 100 سهم بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة 

 من األرباح المستبقاة، ولإدارة الحق في تفويض من تراه مناسبًا لتوزيع مبالغ الزكاة على 
الجهات المستحقة لها.

البند الثاني 
عشر :

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

البند الثالث 
عشر :

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

البند الرابع 
عشر :

النظر في توصية مجلس اإلدارة بإعادة تعيين السادة )إرنست ويونغ( كمدققين لحسابات البنك 
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م  وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق في تفويض من 

يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الخامس 
عشر :

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

رقم المستثمر:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم المساهم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد األسهم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 2021م

مالحظات هامة للسادة المساهمين:  
يجب على السادة المساهمين أواألشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعاله قبل موعد االجتماع بأربع وعشرين ساعة على األقل.    .1

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:
البحرين للمقاصة

مرفأ البحرين المالي - الطابق الرابع
 + هاتف:   17108833 973

registry@bahrainbourse.com

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


