مجموعة البركة المصرفية

ش.م.ب.

ملخـــــــص وثــــــائق
اجتمـــــاع الجمعـــــية
العـــــــــامة العــــــــــادية
يوم الخميس  25مارس 2021
عبر تقنية االتصال المرئي والمسموع (زووم)
المنامة ،مملكة البحرين
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شركاء في اإلنجاز
القوائـــم الماليـــة المرفقـــة تـــم اســـتخالصها مـــن القوائـــم الماليـــة الموحـــدة المدققـــة مـــن قبـــل آرنســـت أند يونغ  -البحرين والتي أبدت رأيا غير متحفـــظ عليها في  25فبراير 2021
،هذه القوائم مدرجة بشـــكل متكامـــل اضافـــة لتفاصيـــل بنـــود جـــدول اعمـــال الجمعيـــة العموميـــة ضمـــن التقريـــر الســـنوي لعـــام  2020والمتـــاح للمســـاهمين وغيرهـــم على الموقـــع
االلكترونـــي للمجموعـــة  www.albaraka.comوموقــع بورصــة البحريــن.

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

المحتويات

التزامـ ًـا بالتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات الرســمية فــي مملكــة البحريــن لمكافحــة انتشــار فيــروس كورونا –  ،19وتطبيقـ ًـا إلجراءات
التباعــد االجتماعــي بهــدف الحفــاظ علــى ســامة وصحــة الجميــع ،يســر مجلــس إدارة مجموعــة البركــة المصرفيــة ش.م.ب .دعــوة
المســاهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي والمســموع (زووم) تحــت إدارة البحريــن
للمقاصــة – بورصــة البحريــن وذلــك يــوم الخميــس الموافــق  25مــارس 2021م فــي تمــام الســاعة  11:00صباحـ ًـا وذلــك لمناقشــة
وإقــرار جــدول األعمــال أدنــاه ،وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب ،فســيكون االجتمــاع الثانــي أو الثالــث للجمعيــة العامــة العاديــة
كمــا فــي المالحظــات المرفقــة:
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جدول االعمال
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بطاقة توكيل
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البيانات المالية الموحدة
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شبكة البركة العالمية

10

 :الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ  23مارس 2020م.
البند األول
 :مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط البنــك خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 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
 :الموافقــة علــى العمليــات مــع األطــراف ذات العالقــة كمــا هــو مبين فــي اإليضاح رقــم  25بالبيانات المالية
البند السادس
					 أعاله ،بما يتماشى مع المادة  189من قانون الشركات التجارية.
 :اعتماد توصيات مجلس اإلدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:
البند السابع
		 تحويل  %10من صافي الدخل العائد على حقوق المســاهمين الشــركة األم إلى االحتياطي القانوني
أ.
		
						 وذلك بواقع  6,657,906دوالر أمريكي.
ب .ترحيل مبلغ  59,921,155دوالر أمريكي لألرباح المستبقاة.
 :الموافقــة علــى صــرف مبلــغ  1.5مليــون دوالر أمريكــي مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة
البند الثامن
					 المنتهية في 2020/12/31م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
ً
طبقا لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:
 :االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف
البند التاسع
أ .االطــاع علــى نتائــج تقييــم أداء مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلس واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير
				
السنوي الموزع على المساهمين).
					
ب .االطــاع علــى تقريــر النســبة المئويــة لحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة الجتماعــات المجلــس للعــام 2020م
				
						 (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
ً
عضوا في المركز الشاغر في
 :المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ توفيق شاكر مفتي
البند العاشر
					 مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ،وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
البند الحادي عشر  :تفويــض إدارة مجموعــة البركــة المصرفيــة بــأن تدفــع مبلــغ  1,014,815دوالر أمريكــي كــزكاة نيابــة عــن
					 جميــع المســاهمين بواقــع  0.08ســنت أمريكــي عــن كل  100ســهم بحيــث يقتطــع هــذا المبلغ مباشــرة من
ً
مناســبا لتوزيــع مبالــغ الــزكاة علــى الجهــات
					 األربــاح المســتبقاة ،ولــإدارة الحــق فــي تفويــض مــن تــراه
					 المستحقة لها.
البند الثاني عشر  :إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
البند الثالث عشر  :الموافقــة علــى إجمالــي المزايــا والمكافــآت ألعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية الموحــدة عــن الســنة الماليــة
					 المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
البند الرابع عشر  :النظر في توصية مجلس اإلدارة بإعادة تعيين الســادة (إرنســت ويونغ) كمدققين لحســابات البنك للســنة
					 الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م وتفويــض مجلــس اإلدارة ومنحــه الحــق فــي تفويــض مــن يراه لتحديد
					 أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
ً
وفقــا للمــادة  207مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  21لســنة
البند الخامس عشر  :مناقشــة أي موضوعــات عاجلــة تطــرأ
2001م وتعديالته.
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بطـاقـة توكـيـل

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية
ً
مســبقا مــن خــال اتبــاع
علــى كل مــن يرغــب حضــور االجتمــاع مــن الســادة المســاهمين أو مــن الموكليــن التكــرم بالتســجيل
الخطــوات التاليــة:
		
-1
		
		
		
-2
		
		

إرســال نســخة واضحة من بطاقة الهوية أو جواز الســفر إلى البريد اإللكتروني  ، registry@bahrainclear.comباإلضافة
إلــى رقــم الجــوال ،رقــم هويــة المســتثمر وعــدد األســهم التــي يمتلكهــا المســاهم لغايــات التحقــق مــن البيانــات (يرجــى
ً
متوفرا لغايات العرض على الكاميرا للتحقق).
إبقاء بطاقة الهوية أو الجواز األصلي
فــي حــال رغبــة المســاهم توكيــل مــن ينــوب عنــه لحضــور االجتمــاع والتصويــت علــى بنــوده ،فــإن علــى الشــخص الــذي تــم
توكيله/المــوكل إرســال البيانــات المطلوبــة أعــاه مــع نســخة مــن بطاقــة التوكيــل حســب األصــول (يرجــى إبقــاء بطاقــة
التوكيل متوفرة لغايات العرض على الكاميرا للتحقق).

عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة
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مالحظات:
.
.

.
.
.
.

.
.
.

1يجب على السادة المساهمين أواألشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعاله قبل موعد االجتماع بأربع وعشرين ساعة على األقل.
2ال يجوز أن يكون المفوضون (باستثناء ممثلي األشخاص االعتباريين) رئيس مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة  203من قانون الشركات

التجارية رقم  2001/21وتعديالته).
3سيبدأ تسجيل الحضور للمساهمين أو األشخاص الذين تم توكيلهم بتاريخ  25مارس 2021م إلكترونياً الساعة  09:00صباحاً وينتهي الساعة  10:45صباحاً .
4الوثائق الخاصة باالجتماع ستكون متوفرة يوم االجتماع وعلى موقع المجموعة اإللكتروني.www.albaraka.com :
5لمزيد من االستفسار بخصوص طريقة التسجيل إلكترونياً  ،يرجى الضغط على الرابط التاليhttps://www.bahrainbourse.com/virtual-agm :
6ألي استفســارات أخــرى تتعلــق باجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة ،يرجــى إرســال بريــد إلكترونــي إلــى  registry@bahrainclear.comأو االتصــال علــى الرقم 17108775
 ،00973مــع نســخة مــن نفــس البريــد اإللكترونــي إلــى قســم عالقــات المســتثمرين فــي المجموعــة  aghaffar@albaraka.comأو االتصــال علــى األرقــام التاليــة
 00973 17541122 – 00973 17520701عنايــة الســيد /أحمــد عبدالغفــار – قســم عالقــات المســتثمرين فــي مجموعــة البركــة المصرفيــة.
7سيتم تسجيل االجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجالت.
8يمكــن الدخــول لغرفــة االجتمــاع االفتراضيــة مــن خــال الكمبيوتــر الشــخصي الثابــت ،أو الالبتــوب المحمــول أو الجهــاز اللوحي/التابلــت أو الهاتــف الذكــي ،مــع ضــرورة
تحميــل برنامــج االجتماعــات اإللكترونــي )زووم( مــن متجــر األندرويــد أو متجــر األبــل.
 9يكــون اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة صحيحــاً إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين يمثلــون أكثــر مــن نصــف رأس المــال ،فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب يتــم عقــد اجتمــاع
ثانــي بتاريــخ  01أبريــل 2021م فــي نفــس الزمــان والمــكان ،وال يكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــاً إال إذا حضــره مســاهمون لهــم حــق التصويــت يمثلــون أكثــر مــن  %30مــن
رأس المــال علــى األقــل ،وفــي حالــة عــدم توفــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع الثانــي ينعقــد االجتمــاع الثالــث فــي نفــس الزمــان والمــكان بتاريــخ  08أبريــل 2021م ،ويكــون
االجتمــاع الثالــث صحيحــاً أيــاً كان عــدد الحاضريــن.

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)

ً
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 للمجموعــة المقــرر عقــده يــوم يــوم الخميــس الموافــق  ٢٥مــارس 2021م عبــر
تقنيــة االتصــال المرئــي والمســموع (زووم) مملكــة البحريــن أو أي اجتمــاع مؤجــل واعتمــاد النقــاط التاليــة:

اجتماع الجمعية العامة العادية
البند األول:

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

البند الثاني :

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

البند الثالث :

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

البند الرابع :

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

البند الخامس :

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

البند السادس :

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

البند السابع :

أ .تحويل  %10من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة األم إلى االحتياطي
القانوني وذلك بواقع  6,657,906دوالر أمريكي.
ب .ترحيل مبلغ  59,921,155دوالر أمريكي لألرباح المستبقاة.
البند الثامن :

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

البند التاسع :

االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين
المركزي ويشمل:
أ .االطالع على نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس
(ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
ب .االطالع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات
المجلس للعام 2020م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).

مسجل األسهم:

البحرين للمقاصة
مرفأ البحرين المالي  -الطابق الرابع
هاتف+ 973 17108833 :
registry@bahrainbourse.com

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

البند العاشر :

المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ توفيق شاكر مفتي عضواً في المركز الشاغر
في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ،وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

نعم

ال

أمتنع
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القائمة الموحدة للمركز المالي

بطاقة توكيل

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

2020
ألف
دوالر أمريكي

البند الحادي
عشر :

تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ  1,014,815دوالر أمريكي كزكاة نيابة عن
جميع المساهمين بواقع  0.08سنت أمريكي عن كل  100سهم بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة
من األرباح المستبقاة ،ولإلدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على
الجهات المستحقة لها.

الموجودات

البند الثاني
عشر :

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

ذمم مدينة

البند الثالث
عشر :

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 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 وفقاً للمادة  207من قانون الشركات التجارية رقم  21لسنة
2001م وتعديالته.

نقد وأرصدة لدى البنوك

5,361,444

التمويل بالمضاربة و المشاركة

2,854,658

إجارة منتهية بالتمليك

1,٧٤٧,٦٢٧

إستثمارات

عقارات و معدات

764,٥١٦

تمويالت طويلة األجل

٣١٩,٣٦٤

المطلوبات

مبالغ مستحقة لبنوك

مجموع المطلوبات

عدد األسهم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2021 /م

أسهم خزينة

مؤسسات مالية

مجموع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

رأس المال

مجموعة البركة المصرفية
المقر الرئيسي للبركة
ص.ب رقم1882 :
خليج البحرين ,مملكة البحرين
هاتف+ 973 17541122 :
فاكس+ 973 17536533 :
albaraka.com

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

10,٧٩٧,٤١٦
٥٣٨,١٧٧

542,078

1٤,٦٩٢,٠١٢

15,٢٣٠,١٨٩

14,613,798

15,155,876

عالوة إصدار أسهم

18,084

18,138

التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

32,940

أرباح مبقاة

تخصيصات مقترحة

()8,308

183,121

177,254

()800,489

()752,068

364,496
-

29,370

335,089
24,858

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

1,023,569

1,067,212

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم و حاملي الصكوك

1,423,569

1,467,212

مجموع حقوق

2,222,394

2,323,190

حقوق غير مسيطرة

ش.م.ب.

1,098,200

8,779,465

()17,462

رأس المال الدائم فئة ١

السيد  /أحمد عبد الغفار
نائب رئيس أول  -عالقات المستثمرين
هاتف+ 973 17520701 :
+ 973 17541122
فاكس+ 973 17910911 :
aghaffar@albaraka.com

379,269

1,242,879

تحويل عمالت أجنبية

عالقات المستثمرين:

1,106,923

1,242,879

احتياطات

البحرين للمقاصة
مرفأ البحرين المالي  -الطابق الرابع
هاتف+ 973 17108833 :
registry@bahrainbourse.com

1,٦٢٨,٠٣٢

1,٣٤١,٦٧٦

حقوق المالك

مسجل األسهم:

663,728

حسابات جارية للعمالء و حسابات أخرى

اسم المساهم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2

455,031

7,508,٣٤٤

المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار و حقوق المالك

مؤسسات غير مالية وأفراد

.1

1,756,756

6,195,073

مجموع الموجودات

رقم المستثمر:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجب على السادة المساهمين أواألشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعاله قبل موعد االجتماع بأربع وعشرين ساعة على األقل.
ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك لحضور االجتماع.

5,097,189

3,872,538

3,228,615

28,249,999

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

مالحظات هامة للسادة المساهمين:

11,945,993

26,258,531

مطلوبات أخرى

6

5,386,926

10,894,937

478,572

موجودات أخرى

2019
ألف
دوالر أمريكي

مجموع المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق المالك

عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

400,000

798,825

28,249,999

400,000

855,978

26,258,531

محمد الشروقي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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القائمة الموحدة للدخل

القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

2020

2019

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

الدخل

صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات مشتركة

1,391,699

عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

()1,066,575

()1,244,567

عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

()712,023

()886,793

حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية

14,654

14,797

دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى

187,974

حصة المجموعة كمضارب

حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات اإلستثمار (كمضارب و كرب المال)
صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات ذاتية
دخل تشغيلي آخر

ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية

8

1,285,391

مصروفات الموظفين

354,552
573,368

357,774
504,906

265,075

216,983

133,077

95,852

181,816

1,174,148

1,014,354

1,139,749

967,397

()34,399

308,623

مجموع المصروفات التشغيلية

212,105
560,319

202,344

صافي الدخل للسنة قبل صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان والضرائب

579,430

()290,121

399,239

()121,791

صافي الدخل قبل الضرائب

289,309

()123,420

277,448

()97,282

صافي الدخل للسنة

165,889

180,166

استهالك وإطفاء

مصروفات تشغيلية أخرى

صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلتمان  /اإلضمحالل

الضرائب

العائد إلى:

حقوق مساهمي الشركة األم
حقوق غير مسيطرة

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  -سنتات أمريكية

عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

40,523

568,158

66,580

105,672

165,889

180,166

99,309
2.90

محمد الشروقي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

74,494
6,01

ألف دوالر أمريكي

ألف دوالر أمريكي

1,404,311

1,571,504

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()1,230,٤٣٥

()854,352

تعديالت تحويل عمالت أجنبية

()191,795

()110,139

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()130,089

صافي التغير في النقد وما في حكمه

()148,008

النقد و ما في حكمه في  31ديسمبر

2,778,177

النقد و ما في حكمه في  1يناير

2,926,185

()598,622
8,391

2,917,794

2,926,185

القائمة الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

العائد إلى حقوق
مساهمي الشركة

حقوق
غير مسيطرة
ألف دوالر أمريكي

مجموع حقوق
المالك
ألف دوالر أمريكي

األم وحاملي
الصكوك
ألف دوالر أمريكي

الرصيد في  ۱يناير ٢٠٢٠
أرباح أسهم مدفوعة
الحركة في أسهم الخزينة
صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لإلستثمارات
صافي الحركة في االحتياطات األخرى
تحويل عمالت أجنبية
صافي الدخل للسنة
أرباح أسهم الشركات التابعة
الزكاة المدفوعة عن المساهمين
أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة 1
تغيرات ذات عالقة برأس المال الدائم فئة 1
صافي خسارة تعديل محسوم منها المساعدات الحكومية
تأثير التغيير في الملكية
صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة
الرصيد في  31ديسمبر ۲۰۲۰

1,467,212
()24,858
()8,129
3,57.
()791
()48,421
66,580
()1,656
()31,500
7,695
()6,٣٧٠
237
1,423,569

855,978
941
()٣٨٥
()143,390
99,309
()12,727
()12,706
()٥٥٢
()237
12,594
798,825

2,323,190
()24,858
()8,129
4,511
()1,١٧٦
()191,811
165,889
()12,727
()1,656
()31,500
()5,011
()6,٩٢٢
12,594
2,222,394

الرصيد في  1يناير 2019
أرباح أسهم مدفوعة
الحركة في أسهم الخزينة
صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لإلستثمارات
صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للعقارات والمعدات
صافي الحركة في االحتياطات األخرى
تحويل عمالت أجنبية
صافي الدخل للسنة
أرباح أسهم الشركات التابعة
الزكاة المدفوعة عن المساهمين
أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة 1
تغيرات ذات عالقة برأس المال الدائم فئة ۱
تأثير التغيير في الملكية
صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة
الرصيد في  31ديسمبر 2019

1,545,545
()37,286
204
477
()٣,٠٣٦
١,١٣٦
()73,421
105,672
()2,235
()31,500
2,396
()40,740
1,467,212

710,442
()٢,٢٨٤
٢,٣٢٢
١,٧٩٦
()36,718
74,494
()26,755
()12,706
40,740
104,647
855,978

2,255,987
()37,286
204
()١,٨٠٧
()714
٢,٩٣٢
()110,139
180,166
()26,755
()2,235
()31,500
()10,310
104,647
2,323,190

()46,957

325,291

39,591

2020

2019
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شبكة البركة العالمية
مجموعة البركة المصرفية
العنوان:
هاتف:
فاكس:
عالقات المستثمرين:
هاتف:
فاكس:
البريد اللكتروني:

ش.م.ب.

المقر الرئيسي للبركة  -خليج البحرين
ص.ب1882 .
المنامة ,مملكة البحرين
+973 17541122
+973 17536533
albaraka.com
+973 17541122 / 17520701
+973 17910911
aghaffar@albaraka.com

بنك البركة التركي للمشاركات

سراي مهليسي
د .عدنان بويونكدينيز كاديسي ،رقم 6
، 34768أسطنبول ،تركيا
+90 216 666 01 01
+90 216 666 16 00
albaraka.com.tr

العنوان:

عمرانية
هاتف:
فاكس:

فرع العراق

شارع 60م -اربيل ،العراق
+964 750 370 98 91

العنوان:
هاتف:

البنك اإلسالمي األردني
العنوان:

هاتف:
فاكس:
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بنك البركة مصر

العنوان:
هاتف:
فاكس:

بنك البركة

العنوان:
هاتف:
فاكس:

ص.ب926225 .
عمان 11190
األردن
+9626 567 7377
+9626 566 6326
jordanislamicbank.com

 29شارع التسعين الرئيسي ,مركز خدمات
المدينة ،القطاع األول ،التجمع الخامس
القاهرة الجديدة ،ص.ب  84القاهرة ،مصر
+202 281 03600, +202 258 60520
+202 281 03501, +202 281 03502
albaraka-bank.com.eg

الجزائر (شركة مساهمة)

حي بوثلجة هويدف ،فيال رقم 1
طريق الجنوب ،بن عكنون
الجزائر ،الجزائر
+213 23 38 12 73
+213 23 38 12 76 / 77
albaraka-bank.com

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب( .م)  -البحرين

العنوان:
هاتف:
فاكس:

بنك البركة

العنوان:
هاتف:
فاكس:

المقر الرئيسي للبركة  -خليج البحرين
ص.ب1882 .
المنامة ,مملكة البحرين
+973 17535300
+973 17533993
albaraka.bh

سورية ش.م.م

شارع عبدالرحمن شهبندر
ص.ب100 .
دمشق ،سورية
+963 11 443 78 20
+963 11 443 78 10
albarakasyria.com

بنك البركة (باكستان) المحدود
العنوان:

بيت البركة
، 162مدينة بنغالور
شارع فيصل الرئيسي
كراتشي ،باكستان
+92 21 34307000
+92 21 34530981
albaraka.com.pk

العنوان:

، 88شارع الهادي شاكر 1002
تونس ،تونس
+21671 186500
+21671 780235
albarakabank.com.tn

العنوان:

 2كينغزميد بوليفارد
مكتب كينغزميد بارك
شارع ستولوارت سايملن ،ص.ب4395 .
دوربان ، 4000جنوب أفريقيا
+2731 364 9000
+2731 364 9001
albaraka.co.za

هاتف:
فاكس:

بنك البركة تونس
هاتف:
فاكس:

بنك البركة المحدود  -جنوب أفريقيا

هاتف:
فاكس:

بنك البركة

العنوان:
هاتف:
فاكس:

لبنان ش.م.ل

شارع جوستنيان ،مبنى باك الطابق 12
الصنائع ،جانب غرفة التجارة والصناعة
بيروت ،لبنان
+961 1 748 061 - 65
Ext: 700 +961 1 748 061 - 65

بنك البركة السودان
العنوان:

شارع القصر برج البركة ,ص.ب3583 .
الخرطوم ،السودان
+249187 112 000
+249183 788 585
albaraka.com.sd

العنوان:

، 157شارع الحسن الثاني
الدار البيضاء20000 ،
المغرب
+212 5 20 51 51 51
bitbank.ma

هاتف:
فاكس:

بنك التمويل واإلنماء
هاتف:

إتقان كابيتال ،المملكة العربية السعودية
العنوان:

هاتف:
فاكس:

حي الزهراء ،شارع أحمد العطاس
مركز الزهراء التجاري
ص.ب ، 8021 .جدة 21482
المملكة العربية السعودية
+966 12 263 8787
+966 12 263 8789
itqancapital.com

مجموعة البركة المصرفية /
العنوان:

هاتف:
فاكس:

مبنى رافيندو ،الطابق 10
جاالن كيبون سيريه رقم 75
جاكرتا بوسات 10340
أندونيسيا
+62 21 316 1345
+62 21 316 1074
albaraka.com

مجموعة البركة المصرفية /
العنوان:

هاتف:
فاكس:

المكتب التمثيلي  -أندونيسيا

المكتب التمثيلي  -ليبيا

برج طرابلس ،برج رقم 1
الطابق ، 14مكتب رقم 144
ص.ب93271 .
طرابلس ،ليبيا
+ 218 )21( 336 2310 / +218 )21( 336 2311
+218 )21( 336 2312
albaraka.com

