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بطـاقـة توكـيـل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتــي مســاهمًا فــي مجموعــة البركــة )ش.م.ب( قــد وكلــت  أنــا الموقــع أدنــاه ـ 
فــي  عنــي  نيابــة  والتصويــت  بالحضــور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السيد/الســيدة 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة اإللكترونــي للمجموعــة المقــرر عقــده يــوم األربعــاء الموافــق 22 مــارس 2023م أو أي اجتمــاع 

مؤجــل واعتمــاد النقــاط التاليــة:

أمتنعالنعماجتماع الجمعية العامة العادية االلكتروني

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 30 مارس 2022م.البند األول:

ــة المنتهيــة فــي 2022/12/31م البند الثاني: ــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط البنــك خــالل الســنة المالي مناقشــة تقري
والمصادقــة عليــه.

االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. البند الثالث:

االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.البند الرابع:

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليها.البند الخامس:

الموافقــة علــى العمليــات مــع األطــراف ذات العالقــة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 26 بالبيانــات البند السادس:
الماليــة أعــاله، بمــا يتماشــى مــع المــادة 189 مــن قانــون الشــركات التجاريــة.

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 للشركة األم إلى االحتياطي 
القانوني وذلك بواقع 14,311,590 دوالر أمريكي.

ب. ترحيل مبلغ 128,804,312 دوالر أمريكي لألرباح المستبقاة.

الموافقــة علــى صــرف مبلــغ 1.5 مليــون دوالر أمريكــي مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة البند الثامن: 
المنتهيــة فــي 2022/12/31م بعــد الحصــول علــى موافقــة وزيــر الصناعــة والتجــارة.

لــدورة جديــدة مدتهــا ثــالث ســنوات البند التاسع:  انتخــاب 12 عضــو مــن أصــل 13 فــي مجلــس إدارة المجموعــة 
مــن تاريــخ االنتخــاب )مــارس 2023 – مــارس 2026( وتعييــن الرئيــس التنفيــذي العضــو الثالــث عشــر، 
ــن المركــزي )المقعــد المخصــص للرئيــس التنفيــذي للمجموعــة  وذلــك خاضــع لموافقــة مصــرف البحري
)كعضــو تنفيــذي( هــو بحكــم منصبــه الوظيفــي اســتنادًا لنــص المــادة رقــم 24 مــن النظــام األساســي 

للمجموعــة(.  
ــدة مدتهــا ثــالث ســنوات )2023-البند العاشر: ــدورة جدي ــة الشــرعية الموحــدة ل الموافقــة علــى تعييــن أعضــاء الهيئ

2026( مــن تاريــخ التعييــن اســتنادًا لتوصيــة مجلــس اإلدارة ، وتفويــض مجلــس اإلدارة بتحديــد إجمالــي 
المزايــا والمكافــآت الســنوية ألعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية الموحــدة. 

البند الحادي 
عشر:

االطــالع علــى تقريــر تطبيــق متطلبــات حوكمــة المصــارف طبقــًا لتعليمــات مصــرف البحريــن المركــزي 
ويشــمل:

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 
2022م )ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(.

البند الثاني 
عشر:

تفويــض إدارة مجموعــة البركــة ش.م.ب بــأن تدفــع مبلــغ 609,589 دوالر أمريكــي كــزكاة نيابــة عــن جميــع 
المســاهمين بواقــع 4,96 ســنت أمريكــي عــن كل 100 ســهم، والموافقــة بــأن يقتطــع هــذا المبلــغ 
ــزكاة  ــغ ال ــع مبال ــراه مناســبًا لتوزي ــاح المســتبقاة، ولــإدارة الحــق فــي تفويــض مــن ت مباشــرة مــن األرب

علــى الجهــات المســتحقة لهــا.
البند الثالث 

عشر:
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

البند الرابع 
عشر:

الموافقــة علــى إجمالــي المزايــا والمكافــآت بمبلــغ 105,000 دوالر أمريكــي ألعضــاء هيئــة الرقابــة 
الشــرعية الموحــدة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022م.
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اسم المساهم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم بطاقة الهوية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم المنشاة التجاري: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم المستثمر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد األسهم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 2023م

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

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

مجموعة البركة 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

البند الخامس 
عشر:

المصادقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بإعــادة تعييــن الســادة )برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز( كمدققيــن 
لحســابات البنــك للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2023/12/31م وتفويــض مجلــس اإلدارة ومنحــه الحــق 
فــي تفويــض مــن يــراه مناســبًا لتحديــد أتعابهــم وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن 

المركــزي.
البند السادس 

عشر:
مناقشــة أي موضوعــات عاجلــة تطــرأ وفقــًا للمــادة 207 مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 21 لســنة 

2001م وتعديالتــه.

مــع  الكترونيــًا  متوفــرة  إلقرارهــا  الالزمــة  التصويــت  نســبة  بيــان  مــع  أعــاله  للبنــود  القــرارات  مســودة  ســتكون  تنويــه:  
كاف.      بوقــت  االجتمــاع  قبــل  للمقاصــة  البحريــن  شــركة  وموقــع  البركــة  مجموعــة  موقــع  علــى  االجتمــاع  مرفقــات  باقــي 

على كل من يرغب حضور االجتماع من السادة المساهمين أو من الموكلين التكرم بالتسجيل مسبقًا الستالم الدعوة ورابط 
 http://eagm.bahrainclear.com االجتمــاع مــن خــالل اتبــاع الخطــوات المطلوبــة لذلــك كمــا فــي الرابــط اإللكترونــي التالــي

 سجل تجاري 1- 48915 )شركة اعمال استثمارية - فئة 1 مرخصة من قبل بنك البحرين المركزي(
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