
1 

 

 
 

 اإلنجازشركاء في 
 

مليون دوالر أمريكي  24.9الجمعية العمومية لمجموعة البركة المصرفية تقر توزيع أرباح نقدية 

 على المساهمين

 

 

 2020ارس م 23المنامة: 

 

 23الموافق األثنين جمعيتها العامة العادية  يوم  (ABG) عقدت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب

يخ قاعة الش –الطابق األول  -المنامة –في المقر الرئيسي للمجموعة في خليج البحرين  2020 مارس

  . %82.78وذلك بنصاب قانوني قدره  صالح عبد هللا كامل

 

و مساهمناقش ، حيث السعودي نائب رئيس مجلس اإلدارة االجتماععمار وقد ترأس األستاذ عبد هللا 

إلدارة عن نشاط المجموعة خالل السنة المالية المنتهية في قرير مجلس اتجتماع االالمجموعة خالل 

 31إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسنة المالية المنتهية في استمعوا ، و2019 ديسمبر 31

، ثم تمت 2019ديسمبر  31وإلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  2019 ديسمبر

والمصادقة عليها، بعدها تم اعتماد توصية  2019 ديسمبر 31المالية للسنة المنتهية في مناقشة البيانات 

الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية بحيث يتم  ىمجلس اإلدارة بتوزيع األرباح بعد الحصول عل

 دوالر أمريكي، وتوزيع أرباح نقدية 10,567,218إلى االحتياطي القانوني وذلك بواقع  %10تحويل 

من القيمة االسمية للسهم،  % 2لسهم الواحد يعادل سنتين لدوالر أمريكي بواقع   24,857,595 قدرها

  .المستبقاةدوالر أمريكي لألرباح  70,247,367وترحيل مبلغ 

 

كما وتمت المصادقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية 

دوالر أمريكي مكافأة  مليون 1.5بلغ م م، والموافقة على صرف مبلغ2019بر ديسم 31المنتهية في 

بعد الحصول على موافقة وزير  م31/12/2019 للسنة المالية المنتهية في ألعضاء مجلس اإلدارة

توصية مجلس اإلدارة بإعادة تعيين السادة  الموافقة على. وهذا وقد تمت الصناعة والتجارة والسياحة

وذلك بعد الحصول م 31/12/2020المنتهية في المالية يونغ( كمدققين لحسابات البنك للسنة و)إرنست 

وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق في تفويض على موافقة مصرف البحرين المركزي على تعيينهم 

 .من يراه لتحديد أتعابهم

 

لمدة ثالث سنوات،  م2023-م2020 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة ،تم في االجتماع دوق

رف موافقة مصبعد الحصول على وذلك  عضوية مجلس اإلدارةلالسادة التالية أسماءهم تم انتخاب يث ح

 : المركزي نالبحري
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عد ب الهيئة الشرعية الموحدة للدورة الجديدة ومدتها ثالث سنواتتعيين بعدها تمت الموافقة على إعادة 

 الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

 

بعدها أطلعت الجمعية العمومية على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقا لتعليمات مصرف 

ن ولجا قييم مجلس اإلدارة وأعضاء المجلسعلى نتائج ت البحرين المركزي والتي تشمل االطالع

حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس النسبة المئوية لتقرير ، ووالرئيس التنفيذيالمجلس 

كما تمت الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في األرباح القابلة للتوزيع .  2019 للعام

 .2019ديسمبر  31كما في 

 

، وما حققته من نتائج مالية 2019 أشاد المساهمون بأداء المجموعة خالل العام، وفي ختام االجتماع

مميزة، خاصة أن هذه النتائج قد ساهمت فيها جميع وحدات المجموعة مما يرسخ الثقة في مستقبل أداء 

 .قيةالمجموعة القائم على التنوع والعمق وااللتزام بأعلى المعايير المهنية واألخال

 

السعودي بالشكر الجزيل ألعضاء مجلس اإلدارة عمار وفي ختام االجتماع، توجه األستاذ عبد هللا 

السبعة الذين غادروا عضوية مجلس اإلدارة، موضحا أن ذلك جاء امتثاال لتعليمات مصرف البحرين 

ة في عضوية دورات متتالي 3استقاللية عضو مجلس اإلدارة الذي أكمل  بانتفاءالمركزي القاضية 

، مثنيا في الوقت نفسه على ما قدموه طوال  فترة عضويتهم من مساهمات وخدمات البنوكإدارة مجلس 

 جمة أغنت مسيرة المجموعة ومكنتها من تحقيق اإلنجازات المميزة.

 

ر عماسوف يغادرون عضوية مجلس اإلدارة، توجه األستاذ عبد هللا  ونظرا لكونه أحد األعضاء الذين

ى الشيخ صالح كامل )حفظه هللا( عل سعادةلرئيس مجلس اإلدارة )المؤسس( السعودي بالشكر والتقدير 

ن المجموعة أوأكد  .2006دعوته لالنضمام إلى مجلس اإلدارة عندما تم إعادة هيكلة رأس المال عام 

ذية دارة تنفيانطلقت في ثوبها الجديد بمجلس إدارة ضم خبرات متنوعة ومتميزة وإومنذ ذلك الوقت 

بقيادة األستاذ عدنان يوسف والذي يتمتع بخبرة مصرفية طويلة ومتنوعة فضالً عن العالقات المتميزة 

للتعامل مع الغير. كل هذه األمور مجتمعة ساعدت في انطالقة هذا الصرح المصرفي الذي أحدث 

الوحيدة التي لم ية المصرفللصيرفة في إطار أحكام الشريعة وهي المجموعة إضافة نوعية وجوده 

 700يقتصر تعاملها مع الهيئات والشركات وإنما امتد التعاون مع القاعدة الشعبية من خالل أكثر من 

 على مدار السنوات الخمسة عشر، وحققت فرع منتشرة في أكثر من سبعة عشرة بلداً في ثالث قارات

ة سواء بالنسبة لمجموع األصول أو طفرة كبيرة في أداءها المالي، تؤكده مؤشراتها الماليالماضية 

 حقوق الملكية أو الربحية.
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كلمته اضطراد تحقيق التقدم والنمو للمجموعة، مرحبا بأعضاء  ختاموقد تمنى األستاذ السعودي في 

 متمنيا لهم التوفيق والسداد في منصبهم الجديد. ومجلس اإلدارة الجدد، 

 

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة من جانبه، أشاد األستاذ عدنان أحمد يوسف 

بالدعم المتواصل الذي تحظى به المجموعة من المساهمين الكرام، ومن كافة الجهات المعنية  المصرفية

في المملكة وخارجها، مؤكدا أن المجموعة سوف تواصل أداءها الناجح وتحقيق اإلنجازات بفضل هذا 

 الدعم والوالء.

 

أن مجموع صافي دخل تظهر  2019 نتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية للعامويذكر أن ال

  . مليون دوالر 180.2المجموعة بلغ 

 

كل من سعادة الشيخ صالح عبد هللا كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة  المناسبة، قدموفي هذه 

المصرفية واألستاذ عبد هللا عمار السعودي نائب رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ عدنان أحمد يوسف 

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وجميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة الشكر 

عة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ونازداك الجزيل لوزارة الصنا

دبي على تعاونهم ومساندتهم للمجموعة منذ تأسيسها. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجميع البنوك 

المركزية في الدول التي تعمل فيها بنوك المجموعة، وإلى المستثمرين والعمالء لمواصلة دعمهم 

لى كل العاملين في المجموعة الذين يرجع لعطائهم ووالئهم الفضل فيما حققته المجموعة ومساندتهم، وإ

 من إنجازات.

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن مجموعة البركة المصرفية

 

مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.ب. مرّخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف البحرين المركزي، 

البركة من رّواد العمل المصرفي اإلسالمي على ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر 

 مستوى العالم حيث تقدّم خدماتها المصرفيّة الممّيزة إلى حوالي مليار شخص في الدّول التي تعمل فيها.

 

تقدّم دولة،  17وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في  من خاللوللمجموعة انتشار جغرافي واسع 

. وللمجموعة حاليا تواجد في كّل من األردن، مصر، تونس، البحرين، فرع  700 من أكثر عبر خدماتها

 المغرب السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريــة،

 ومكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.باإلضافة إلى فرعين في العراق وألمانيا 

 

ً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  وتقدّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقا

الّسمحاء في مجاالت مصرفيّة التّجزئة، والتّجارة، واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ 

 مليار دوالر أمريكي. 2.5ح به للمجموعة رأس المال المصرّ 
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)الطويل المدى(  BB بورز العالمية المجموعة تصنيفا ائتمانيا بدرجة منحت مؤسسة ستاندرد أندقد و 

 +BBBدرجة ب ادولي)القصير المدى(. كما منحت الوكالة اإلسالميّة الدولية للتّصنيف تصنيفا  Bو 

مع درجة  A+ (bh)  /A2 (bh) بدرجة تصنيفا محلّيا)القصير المدى( و A3)الطويل المدى( / 

 .أعلى مستوى بين المؤسسات المالية اإلسالمية في المنطقة يوه ،’81-85’من  مضارب

 


