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 جموعة البركة المصرفية م
 شركة مساهمة بحرينية )ش.م.ب( عامة

 (العشرونالواحد و) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
 (العشرون)الجمعية غير العادية واجتماع 

  اإللكتروني
 م2022مارس  30المنعقد بتاريخ 

 
 سعادةارة رئيس مجلس اإلد وجه، ة(عاملمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب )النظام األساسي بأحكام عمالً 

احد الو)ماع دعوة إلى جميع المساهمين لحضور االجتالمجلس النيابة عن صالح كامل عبدهللا /لشيخا

امة في المن قدعالذي العادية غير للجمعية العامة واالجتماع )العشرون( للجمعية العامة العادية  (العشرونو

ً افي تمام الساعة بمملكة البحرين  ، وقد تم عقد م2022مارس  30 بتاريخ األربعاءمن يوم  لحادية عشر صباحا

ً االجتماع   . Bahrain Clear –البحرين للمقاصة شركة إدارة بشكل كامل وتحت  الكترونيا

 

م لم يحقق 2022 سمار 23بتاريخ الذي عقد للجمعية ، حيث أن االجتماع األول يعتبر الثاني عهذا االجتما

  %. 2.01النصاب القانوني، بنسبة 

 

أو  جتماع األشخاص المبينة أسمائهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين باألصالةوقد حضر اال

 الوكالة.
 

البذي و دارةإلارئبيس مجلبس ئبب نا – م الشدروييمحمدد ببدراهي األستاذالعامة العادية ترأس اجتماع الجمعية 

وسبلم،  حبهصبلى هللا عليبه وعلبى  لبه وصبمحمبد فتتح االجتماع بحمد هللا تعالى والصالة والسالم علبى النببي ا

 نت كما يلي: حيث أن قائمة الحضور كا
 

 :والسياحة وزارة الصناعة والتجارة وممثل
  خالدمريم  /نسةاآل

 اآلنسة/ نوف الدوسري
  

 :اإلسالمية مرايبة المؤسسات المالية بدارة مصرف البحرين المركزي ممثلو

 ة/ خديجة أحمد األستاذ

  فاطمة السعداألستاذة/ 
 

  مصرف البحرين المركزي بدارة مرايبة األسواق المالية: ممثل
  فريما حسناألستاذة/ 

 
 : اإلدراج واإلفصاحبدارة  - بورصة البحرين ممثل

 سنان الشروقي /األستاذ
 

 هيئة الريابة الشرعية الموحدة:ممثل 
 اللطيف محمود  ل محمود عبد /لشيخ الدكتورا

 
 (:السادة برنست آند يونغ )المديق الخارجي وممثل

 نادر رحيمي  /األستاذ

 األستاذ/ كاظم ميرشنت
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وأعضاء  الجهات الرقابية من السادة المساهمين وممثلو الحضور بجميعسعادة رئيس الجمعية  رحبثم 

غير و لعاديةافي اجتماع الجمعية العامة وممثلو الهيئة الشرعية الموحدة والمدقق الخارجي دارة مجلس اإل

ي ف مشاركةوالم الدعوة لحضور هذا االجتماع االفتراضي هتلبيت وشكرلمجموعة البركة المصرفية،  العادية

 فعالياته الكتـرونياً.

 

ً حيث  تالوة نسبة الحضور، الجمعيةرئيس  طلبثم  الممثلبة  مجمدوع األسد م وكمبا يلبي: تم عرضها الكترونيا

تتبب بهبا ، وذلك من أصل مجموع األسبهم المكس ما   944,971,493بلغ والوكالة في هذا االجتماع  باألصالة

   البببة، وببببذلك تكبببون نسببببة األسبببهم الممثلبببة فبببي االجتمببباع باألصبببالة والوكا  سددد م 1,236,669,755غبببة والبال

 ويكون نصاب االجتماع قانونياً. من مجموع األسهم، %( 76.41)

 

  كلمته وكما يلي: سعادة رئيس الجمعية ألقىثم 

 

لسنوي اداء أحمد هللا أن جمعنا مّرة أخرى، في إطار هذا اللقاء السنوي، لعرض تقرير مجلس اإلدارة واأل

 م. 2021لمجموعة البركة المصرفية عن أعمالها وأنشطتها خالل العام المالي 

 

بما في  ورونامبادراٍت مهمٍة في جميع أنحاء العالم لمكافحة جائحة ك 2021وكما تعلمون جميعاً، شهد عام 

قتصاد ال أن االحة، إذلك تطعيم نسبٍة كبيرةٍ من سكان العالم باللقاح المضاد للفيروس، وبالرغم من تأثير الجائ

لك تأثير ذ شهدناقد استرجع نموه مما أدى إلى تحقيق تقدم في فعالية سالسل التوريد في جميع أنحاء العالم و

بيٍر لى حٍد كالي إتقدمة. لقد تم احتواء مخاطر االستقرار المفي االقتصادات النامية أكثر من االقتصادات الم

في  لتضخمبفضل الدعم السياسي المستمر الذي ساهم في االنتعاش العالمي. من المتوقع أن تستمر ضغوط ا

ات قتصادبعض األسواق الناشئة واالقتصادات النامية، ولكن الظروف المالية تحسنت بشكٍل عاٍم في اال

 ل تحوالً ألعماا البنوك فقد ظلت مرنة وقادرة على مواجهة الوضع بشكل عام. شهد نهج إدارة االمتقدمة، وأم

 التقنية خدماتكبيًرا بسبب القفزات الكبيرة في التطور التقني والتكنولوجي مما أدى إلى السعي لتقديم ال

ا تطلب ة ممجارة العالميوالرقمية بكفاءة أعلى، كما ساهمت الجائحة وقيودها في إعادة تعريف وصياغة الت

ن يستمر أتوقع تعدياًل على المعادالت السائدة. تجاوز العالم الجائحة بصورةٍ عامٍة بشكٍل جيٍد، ومن الم

مو ة وأن تنلجائحاالقتصاد العالمي في النمو، كما يتوقع أن تتعافى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من ا

 ِت.ن الحااليٍر ماع التدريجي في أسعار النفط الخام خالل العام في كثالمنطقة بشكل متفاوت، بدعم من االرتف

 

 ضوابطتبنّى أعضاء مجلس اإلدارة في مجموعة البركة المصرفية استراتيجية تضع تعزيز العمليات وال

ازنات التو واإلجراءات الداخلية كأولوية وترّكز أكثر على أعمال األسواق، خاصة مع تأثير الجائحة على

ة ت السابقلسنوارية واالقتصاد، وتعمل مجموعة البركة على البناء على سجلّها الحافل وما حقّقته في االتجا

 بهدف أخذ مكانة أكبر لنفسها في المستقبل القريب.

 

الية أكثر فع بشكل سيترّكز اهتمامنا المستقبلي على تقليل المخاطر في استثماراتنا واستخدام موارد رأس المال

نظام  اتباعوعمال التي تحقق عوائد أكبر، مع تعزيز إدارة المخاطر، والتقليل من النفقات في قطاعات األ

ة ل وحداداري شامل ودقيق. سيضمن استمرار التمثيل القوي لمجموعة البركة على مستوى مجالس إدارة ك

نفيذها ة وتموعمصرفية تابعة للمجموعة اتساق وتوافق استراتيجية األعمال واالستراتيجية التشغيلية للمج

  ميحول الرقل التبكفاءةٍ وفعاليٍة مع مراعاة التطورات في األسواق التي نعمل فيها. ومن اآلن فصاعًدا سيشك
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ون يا ودعبر مجموعتنا حجر األساس الستراتيجيتنا، خاصةً مع ازدياد الطلب على إجراء المعامالت رقم

وعلى  ي تتماشى مع التطور التقني والرقمي،الحاجة إلى حضوٍر أو اتصاٍل شخصي، وعلى المنتجات الت

 تجربة العمالء المميزة. 

 
لجمعية العامة م ورفع توصيته ل2022فبراير  23كما أن مجلس اإلدارة قد وافق في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 

 خاضع وذلك العادية في اجتماعها اليوم للموافقة على الغاء ادراج أسهم المجموعة من بورصة ناسداك دبي

 بهدف اردهالموافقة الجهات التنظيمية ذات العالقة، وهذا يتماشى مع استراتيجية المجموعة في تخصيص مو

داك ي ناستحقيق النمو، ويرى مجلس اإلدارة أنه في ضوء المستوى المحدود للتداول في أسهم المجموعة ف

بي غير داك دم المجموعة في ناسدبي، فإن التكلفة الكبيرة والعبء التنظيمي اإلضافي الستمرار إدراج أسه

تم تداولها ي% من األسهم الصادرة 95متناسب مع الفوائد التي تعود على المجموعة ومساهميها، منوهين أن 

 بشكل منتظم في السوق الرئيسي )بورصة البحرين(. 

 

روف الظ اأثبتت مجموعة البركة المصرفية مرة أخرى مرونتها وقدرتها على مواجهة التحديات التي فرضته

وراً لموارد دالة لاالقتصادية الصعبة التي سادت خالل العام. ولعبت  لية تحديد أولويات العمل واإلدارة الفع

 كبيراً في تحقيق المجموعة أداء مستقر. 

 

 2021عام  مليار دوالر أمريكي في 1.04٪ ليبلغ 8.6حيث انخفض إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 

 .2020مليار دوالر أمريكي في عام  1.14مقارنةً بمبلغ 

 

 166 مقارنةً بمبلغ 2021مليون دوالر أمريكي في عام  190وسجلت مجموعة البركة صافي الدخل قدره 

 ٪. 14.3، بزيادةٍ قدرها 2020مليون دوالر أمريكي في عام 

 

كي مقارنةً والر أمريمليون د 113٪ إلى 69.3هذا وارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم بنسبة 

 6.71رباح . كما بلغ النصيب األساسي والمخفض للسهم في األ2020مليون دوالر أمريكي في عام  67بمبلغ 

 . 2020سنت أمريكي في العام  2.90مقارنة مع  2021سنت أمريكي في العام 

 

ن مصرف مكّل لوالتقدير  وقبل أن أفتتح هذا االجتماع، أوّد أن أتوّجه أصالة عن نفسي ونيابة عنكم بالشكر

لفترة وال اطالبحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الّدعم والمساندة وُحسن التعاون 

ّل عرفان لكر والالماضية والذي كان له األثر الكبير في نجاحات المجموعة، وال يفوتني أيضا أن أتقدم بالشك

 تحت مظلة شركة البحرين للمقاصة.  من ساهم في إعداد وتنظيم هذا االجتماع 

 

وشؤون مجلس  رئيس إدارة الحوكمة - مزهر كعبد الملتعيين األستاذ/  الجمعيةرئيس  سعادة ثم ايترح

 . على ذلك المساهمون الحاضرون مقرراً لالجتماع، ووافق جميعالمجموعة  اإلدارة في
 

قة بية المطلر باألغلأن قرارات الجمعية العامة العادية تصدلجميع المساهمين  بالتوضيحمقرر االجتماع  امثم ق

ود جدول ثم تم تناول مناقشة جميع بن، ر%( من أسهم الحضو51لألسهم الممثلة في االجتماع أي بنسبة )

 االعمال وكما يلي: 
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   األولالبند 
 

 م2021مارس  25الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 
 

  ما يلي:بجميع المساهمين الحاضرين قررت الجمعية بعد المداولة 

 

 القرار:

 . م2021مارس  25تاريخ محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ى الموافقة عل

 
 

   الثانيالبند 
 

والمصادية  م31/12/2021منايشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنت ية في 
 عليه

 
ي لعادية فامة اماع الجمعية العحيث تم بيان أن تقرير مجلس اإلدارة قد تم اإلعالن عنه للمساهمين قبل اجت

ررت قوبعدها ، بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العالقة وكذلك في الموقع اإللكتروني للمجموعة
  ما يلي: بجميع المساهمين الحاضرين الجمعية 

 
 

 القرار:

الية الل السنة المخاإلدارة عن نشاط البنك  سأخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجل         
 .المصادقة عليهو ،م31/12/2021المنتهية في 

 

 
 
 

 
 

   الثالثالبند 

 

 م13/12/2021االستماع بلى تقرير هيئة الريابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنت ية في  
 

 

 تالوة تقريبربب عبدد اللطيدف محمدود آل محمدود /لشيخ الدكتورا الموحدة هيئة الرقابة الشرعيةنائب رئيس  قام

 علببىكمبا هببو مبوزع علبى المسبباهمين ضبمن التقريبر السببنوي لمجموعبة البركبة المصببرفية والموجبود الهيئبة 

مبا  بجميبع المسباهمين الحاضبرين وبعبدها قبررت الجمعيبةلكتروني للمجموعبة وبورصبة البحبرين، الموقع اال

  يلي: 
 

 

 القرار:

نتهية الية المنة المر هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسأخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقري
 .م31/12/2021في 
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   الرابعالبند 
 

 م31/12/2021الحسابات للسنة المالية المنت ية في  مديقاالستماع بلى تقرير 
 

ر تدقيق تقري تالوةب شركة برنست آند يونغ - نادر رحيميالسيد/ قام ممثل مدقق الحسابات )المدقق لخارجي( 

قرير وكما هو موزع على المساهمين ضمن الت م31/12/2021الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 

ي لكترونالموقع اال علىوالموجود قسم القوائم المالية المدققة  تحت السنوي لمجموعة البركة المصرفية

 ما يلي: ضرينبجميع المساهمين الحا وبعدها قررت الجمعية، للمجموعة وبورصة البحرين
 

 القرار:

ً بمحتوى تقرير           ة المنتهية فيالحسابات عن السنة المالي مدققأخذت الجمعية العامة العادية علما
 .م31/12/2021

 
 

  خامسلبند الا

 
 علي ا والمصادية م31/12/2021 في المنت ية المالية للسنة المالية البيانات منايشة

 

ب الموزع الكتي في نهايتضم قد تمالحسابات الختامية ملخص الحضور بأن و المساهمينالتوضيح للسادة تم 

ً على المساهمين ً للجمهور عنمسبقا ية نة المالة للستفاصيل القوائم المالية الموحد ، كما تم اإلعالن مسبقا

واإليضاحات  على البيانات الماليةقبل االجتماع  االطالع ينلمساهمل أتاحمما  م31/12/2021المنتهية في 

 :ما يلين بجميع المساهمين الحاضريوبعدها قررت الجمعية ، حول القوائم المالية الموحدةالواردة فيه 
 

 القرار:

 .م31/12/2021على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في الموافقة         

 

  السادسلبند ا

 
أعاله،  ت الماليةلبيانابا 25 ريماإليضاح العالية كما هو مبين في الموافقة على العمليات مع األطراف ذات 

 من يانون الشركات التجارية 189بما يتماشى مع المادة 
 

حت تضمنت ت تماع قدوالتي تم نشرها نظامياً قبل االج القوائم المالية المدققة التوضيح للسادة الحضور بأنتم 

ون الشركات من قان 189ة جميع العمليات مع األطراف ذات العالقة وبما يتماشى مع الماد 25اإليضاح رقم 

 ما يلي:بجميع المساهمين الحاضرين  وبعدها قررت الجمعيةالتجارية، 

 
 القرار:

ت البيانامن  25 رقماإليضاح العالقة كما هو مبين في الموافقة على العمليات مع األطراف ذات 

 .المالية
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  السابعلبند ا

 

 
ات الج  على الموافقات المطلوبة مناعتماد توصيات مجلس اإلدارة التالية بعد الحصول 
 الرسمية:

 الحتياطيا إلىمن صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة األم % 10 تحويل  أ.
 أمريكي دوالر 11,274,985 بواقع وذلك القانوني

 بقاةستالم لألرباح أمريكي دوالر 101,474,868 مبلغ ترحيل. ب

 
ة اإلدار والتي تم نشرها من ضمن تقرير مجلس ة من مجلس اإلدارةالمقترحالتوصيات أعاله واستعراض تم 

وبعدها  موقع االلكتروني للمجموعة،اقي البورصات ذات العالقة والفي بورصة البحرين وب م2021للعام 

 ما يلي:بجميع المساهمين الحاضرين  قررت الجمعية

 

 :اتالقرار

 لشركة األم إلىل% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين 10تحويل الموافقة على  .أ

 .دوالر أمريكي 11,274,985االحتياطي القانوني وذلك بواقع 

 .دوالر أمريكي لألرباح المستبقاة 101,474,868يل مبلغ ترحالموافقة على  .ب

 
 

  الثامنلبند ا
 

 

منت ية ة المالية المليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسن 1.5الموافقة على صرف مبلغ 

 بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة م31/12/2021في 
 

 

والر مليون د 1.5ى النظر في توصية مجلس اإلدارة بالموافقة على صرف مبلغ المساهمين إل تم دعوة

ناعة ير الصعلماً بموافقة معالي وز نالحضور والمساهموأمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، وقد أحيط 

ن مساهميبجميع ال وبعدها قررت الجمعيةأعاله،  الموصى بهوالتجارة والسياحة على صرف مبلغ المكافأة 

 ما يلي:الحاضرين 

 
 القرار:

سنة المالية مليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة لل 1.5 صرف مبلغالموافقة على          

 .م2021ديسمبر  31المنتهية في 
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 التاسعالبند 

 
 لمركزيين ااالطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقا  لتعليمات مصرف البحر

 :ويشمل
 

ضمن جلس )للجان التابعة للماالطالع على نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس وا .أ
 .التقرير السنوي الموزع على المساهمين(

لعام لعلى تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس  االطالع .ب
 .)ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين( م2021

 

ً لتعليم تم التوضيح بأن م تقد ي ات مصرف البحرين المركزتقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقا

ً على  ني إللكترواالموقع ووباقي البورصات ذات العالقة  موقع بورصة البحريننشره قبل االجتماع نظاميا

لمجلس باإلضافة إلى نتائج تقييم مجلس اإلدارة وأعضاء ا ،للمقاصةومنصة شركة البحرين  للمجموعة

 ضاء مجلسضور أعسبة المئوية لحنتائج تقرير الن وكذلك، والهيئة الشرعية الموحدة واللجان التابعة للمجلس

حاضرين ما قررت الجمعية بجميع المساهمين ال وبعد المداولة ،م2021اإلدارة الجتماعات المجلس للعام 

 يلي:
 

 القرارات:
عليمات اً لتأخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبق -

 مصرف البحرين المركزي.

اللجان مجلس ولالجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء أخذت ا -

 .والهيئة الشرعية الموحدة التابعة للمجلس

ً بمحتوى تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس - ارة اإلد أخذت الجمعية العامة العادية علما

 .م2021الجتماعات المجلس للعام 

 

  عاشرالبند ال

 

م سجيل أس ء تلى بلغاالموافقة على بلغاء بدراج أس م المجموعة من بورصة ناسداك دبي، باإلضافة ب

 ات افقة الجلمو المجموعة العادية من القائمة الرئيسية لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وذلك خاضع

زمة اءات الالإلجرالتنظيمية ذات العالية، والموافقة على تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه التخاذ ا

ص، بما ذا الخصوة ب ر الجمعية العمومية العاديولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها ب دف تنفيذ يرا

 في ذلك توييع أي نماذج أو مستندات تقتضي ا الج ات الريابية المعنية:  

 

دارة لس اإلالتوضيح بأنه قد تم اإلعالن في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العالقة عن قرار مجتم 

ثم ، ةت العالقية ذابإلغاء اإلدراج والتوصية به للجمعية العامة للموافقة، وذلك خاضع لموافقة الجهات التنظيم

  ألسهم مناتحويل  وثيقة تبين إجراءاتونشر قام مقرر االجتماع بالتوضيح للسادة المساهمين بأنه قد تم تحميل 
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 دوبع، صةومنصة شركة البحرين للمقاعلى الموقع االلكتروني للمجموعة ناسداك دبي الى بورصة البحرين 

 قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي: المداولة

 

 القرار:

م غاء تسجيل أسهالموافقة على إلغاء إدراج أسهم المجموعة من بورصة ناسداك دبي، باإلضافة إلى إل        

الجهات  وافقةمة الرئيسية لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وذلك خاضع لمالمجموعة العادية من القائ

 راءاتالتنظيمية ذات العالقة، والموافقة على تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه التخاذ اإلج

ة بهذا لعاديالالزمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العمومية ا

   ي ذلك توقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.الخصوص، بما ف

 

  عشر الحاديالبند 

 

زكاة نيابة عن كدوالر أمريكي  346,967تفويض بدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ل بأن تدفع مبلغ 

لمبلغ مباشرة من س م، والموافقة بأن يقتطع هذا ا 100سنت أمريكي عن كل  3.0جميع المساهمين بوايع 

لمستحقة االج ات  ة علىالمستبقاة، ولإلدارة الحق في تفويض من تراه مناسبا  لتوزيع مبالغ الزكااألرباح 

 ل ا:

 

 ررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:قذا البند، هبعد استعراض 
 

 :القرار
الر دو 346,967الموافقة على تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب بأن تدفع مبلغ 

قة بأن افسهم، والمو 100سنت أمريكي عن كل  3.0أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 

ً يقتطع هذا المبلغ مباشرة من األرباح المستبقاة، ولإلدارة الحق في تفويض من تراه م  لتوزيع ناسبا

 مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.

 

  عشر الثانيالبند 

 

 م31/12/2021ببراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفات م خالل السنة المالية المنت ية في 

 
 

رئيس ة ممارسة حقهم بالنظر في إبراء ذمبعد استعراض البند أعاله المساهمين  السادةمن  تم الطلب

ررت وبعدها ق، م31/12/2021أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في و

 الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

  

 :القرار
السنة المالية المنتهية في  عن تصرفاتهم خاللرة أعضاء مجلس اإلدارئيس وإبراء ذمة 

 .م31/12/2021
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  عشر الثالثالبند 

 

يئة الريابة الشرعية دوالر أمريكي ألعضاء ه 105,000الموافقة على بجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ 
 م2021ديسمبر  31لمنت ية في الموحدة عن السنة المالية ا

 

ة عن ة الموحدألعضاء هيئة الرقابة الشرعي إجمالي المزايا والمكافآتبأن المساهمين  تم التوضيح للسادة

عة والذي قد تم نشره ضمن تقرير حوكمة الشركات للمجمو م2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

عالقة يوم تقويمي حسب النظام في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات ال 14أعلن قبل االجتماع ب 

 ي:عدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلوب وني للمجموعة،تروعلى الموقع اإللك
 

 :القرار
لشبرعية ادوالر أمريكبي ألعضباء هيئبة الرقاببة  105,000الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلبغ 

 م.2021ديسمبر  31الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 
 

  عشر الرابعالبند 

 

بنك ت الساباين لحالمصادية على توصية مجلس اإلدارة بتعيين السادة )برايس ووتر هاوس كوبرز( كمديق

يض من يراه م وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق في تفو31/12/2022للسنة المالية المنت ية في 

 مناسبا  لتحديد أتعاب م وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

 

ً بند تطبعد الطلب من ممثل المدقق الخارجي التفضل بمغادرة الجلسة قبل بداية مناقشة هذا ال  ألفضل بيقا

تعيين السادة بالتوصية المقدمة من مجلس اإلدارة  تم استعراض الممارسات السليمة في مجال الحوكمة،

تفويض و م31/12/2022كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في )برايس ووتر هاوس كوبرز( 

صرف موذلك بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم 

ً إلى أنأعاله المساهمين النظر في التوصيةالسادة ب من لِ ثم طُ  ،البحرين المركزي عة قد المجمو ، منوها

قين كمدق)برايس ووتر هاوس كوبرز( السادة تعيين استلمت عدم ممانعة مصرف البحرين المركزي على 

يع المساهمين قررت الجمعية بجم وبعد المداولة، م31/12/2022لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 

 الحاضرين ما يلي:
 

 

 :القرار
 نك للسنةت البالموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتعيين السادة )برايس ووتر هاوس كوبرز( كمدققين لحسابا

باً لتحديد م وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناس31/12/2022المالية المنتهية في 

 أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
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  الخامس عشرالبند 

 

 م2001لسنة  12من يانون الشركات التجارية ريم  207منايشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقا  للمادة 
 وتعديالته

 

ً للمادة  ةيألمناقشة لم يكن هناك  لسنة  21 من قانون الشركات التجارية رقم 207موضوعات عاجلة وفقا
 وتعديالته.  م2001

 
 
عمال اقشة جدول أمن وبدء، اجتماع الجمعة العامة العادية ل أعمالجدوانتهاء رئيس الجمعية  أعلنذلك  بعد

 الجمعية العامة غير العادية. 
 

أغلبية ة تصدر بأن قرارات الجمعية العامة غير العادي بالتوضيح لجميع المساهمينمقرر االجتماع  امثم ق
ناقشة جميع ثم تم تناول م، %( من أسهم الحضور66.7أي نسبة ) الثلثين من األسهم الممثلة في االجتماع

 بنود جدول االعمال وكما يلي:
 

   األولالبند 
 

 م2020ر نوفمب 30الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 
 

  ما يلي:بجميع المساهمين الحاضرين قررت الجمعية بعد المداولة 

 

 القرار:

  م.2020نوفمبر  30الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 

 
 

   الثانيالبند 
 

( 3م )ريلقرار دا  لالموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي لمجموعة البركة المصرفية استنا
م فيما 0202( لسنة 28م، والقرار ريم )2021( لسنة 64( و )63(، )20م، والقرار ريم )2022لسنة 

يالته، وذلك خاضع وتعد 2001( لسنة 21يتعلق بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون ريم )
جراءات تخاذ اإله الو من يفوضلموافقات الج ات الريابية المعنية، والموافقة على تفويض مجلس اإلدارة أ

ذا عادية ب ير الغالالزمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها ب دف تنفيذ يرار الجمعية العامة 
ماذج ييع أي نل وتوالخصوص، بما في ذلك توييع عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين أمام كاتب العد

 ة:أو مستندات تقتضي ا الج ات الريابية المعني
 

 علىت لتعديالمسودة عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين مع جدول ا تحميلتم التوضيح بأنه قد تم حيث 
قررت  وبعدها، الطالع السادة المساهمسن عليها قبل االجتماع بوقت كافموقع شركة البحرين للمقاصة 

  ما يلي: بجميع المساهمين الحاضرين الجمعية 
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 القرار:

قم رناداً للقرار الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي لمجموعة البركة المصرفية است         
ة ( لسن28م، والقرار رقم )2021( لسنة 64( و )63(، )20قرار رقم )م، وال2022( لسنة 3)

 2001( لسنة 21م فيما يتعلق بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )2020

دارة أو س اإلوتعديالته، وذلك خاضع لموافقات الجهات الرقابية المعنية، والموافقة على تفويض مجل
رار فيذ قاءات الالزمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنمن يفوضه التخاذ اإلجر

ي ألساسالجمعية العامة غير العادية بهذا الخصوص، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام ا
 .معنيةالمعدلين أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية ال

 
 
يتم أن طلب بوال، العاديةغير اجتماع الجمعة العامة  ل أعمالجدوانتهاء رئيس الجمعية  أعلنذلك  بعد

 .وافق المساهمون على ذلك على محضر االجتماعين وقدومقررها بالتوقيع  الجمعيةرئيس  تفويض

 
 

 لتنفيذيةاإلدارة ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، وا هتقدم أصالة عن نفسبالقام سعادة رئيس الجمعية ختاماً 
صاحب وفة، كر والتقدير لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  ل خليوكافة منسوبي بنوك البركة بخالص الش

رة لوزا والً موصكان األمير سلمان بن حمد  ل خليفة، والشكر رئيس مجلس الوزراء العهد  يولالسمو الملكي 
مي مساه ، ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وناسداك دبي، وللسادةوالسياحة التجارة والصناعة

لبركة الموقرين، وللمصارف المركزية والجهات الرقابية في الدول التي تعمل فيها مجموعة االبركة 
 المصرفية على دعمهم ومساندتهم ألنشطة المجموعة. 

 
 ظهراً. 12:00وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 

    
 
 

 وهللا الموفق لما فيه الخير والصالح ،،، 
 
 

 
                 محمد ببراهيم الشرويي                      مزهر شحادة كعبد المل

         الجمعيةرئيس                           مقرر االجتماع     
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