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القوائـــم الماليـــة المرفقـــة تـــم اســـتخالصها مـــن القوائـــم الماليـــة الموحـــدة المدققـــة مـــن قبـــل برايس وترهاوس كوبرز - البحرين والتي أبدت رأيا غير متحفـــظ عليها في 20 فبراير 
2023 ،هــذه القوائــم مدرجــة بشـــكل متكامـــل اضافـــة لتفاصيـــل بنـــود جـــدول اعمـــال الجمعيـــة العموميـــة ضمـــن التقريـــر الســـنوي لعـــام 2022 والمتـــاح للمســـاهمين علــى الموقـــع 

االلكترونـــي للمجموعـــة www.albaraka.com وموقــع شــركة البحريــن للمقاصــة.

شركاء في اإلنجاز

مجموعة البركة ش.م.ب.

األربعاء 22 مارس 2023
(eAGM) خدمة اجتماع الجمعية اإللكترونية

المنامة، مملكة البحرين

ملخـــــــص وثــــــائق اجتماع
الجمعية العامة العادية

االلكتروني
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دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية االلكتروني

يســر مجلــس إدارة مجموعــة البركــة ش.م.ب. )ســجل تجــاري رقــم 1- 48915( دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة العاديــة االلكترونــي وتحــت إدارة شــركة البحريــن للمقاصــة وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق 22 مــارس 2023م فــي تمــام 
ــة عــدم اكتمــال النصــاب أو  ــاه، وفــي حال ــن( لمناقشــة وإقــرار جــدول األعمــال أدن الســاعة 11:00 صباحــًا )بتوقيــت مملكــة البحري
حــدوث خلــل أثنــاء عقــد االجتمــاع فــي عمــل المنصــة االلكترونيــة، فســيكون االجتمــاع الثانــي أو الثالــث للجمعيــة العامــة العاديــة 

إلكترونيــًا فــي نفــس التوقيــت وكمــا فــي المالحظــات المرفقــة رقــم )9(:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 30 /2022/3م. البند األول: 
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م  البند الثاني: 

والمصادقة عليه.
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: 
التجاريــة. الشــركات  قانــون  مــن   189 المــادة  مــع  يتماشــى  بمــا  أعــاله،  الماليــة 

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:  
والتجــارة. الصناعــة  وزيــر  موافقــة  علــى  الحصــول  بعــد  2022/12/31م  فــي  المنتهيــة 

انتخــاب 12 عضــو مــن أصــل 13 فــي مجلــس إدارة المجموعــة لــدورة جديــدة مدتهــا ثــالث ســنوات مــن تاريــخ  البند التاسع:  
االنتخــاب )مــارس 2023 – مــارس 2026( وتعييــن الرئيــس التنفيــذي العضــو الثالــث عشــر، وذلــك خاضــع 
لموافقــة مصــرف البحريــن المركــزي )المقعــد المخصــص للرئيــس التنفيــذي للمجموعــة )كعضــو تنفيــذي( 

هــو بحكــم منصبــه الوظيفــي اســتنادًا لنــص المــادة رقــم 24 مــن النظــام األساســي للمجموعــة(.
الموافقــة علــى تعييــن أعضــاء الهيئــة الشــرعية الموحــدة لــدورة جديــدة مدتهــا ثــالث ســنوات )2026-2023)  البند العاشر: 
مــن تاريــخ التعييــن اســتنادًا لتوصيــة مجلــس اإلدارة، وتفويــض مجلــس اإلدارة بتحديــد إجمالــي المزايــا 

الرقابــة الشــرعية الموحــدة.  والمكافــآت الســنوية ألعضــاء هيئــة 
االطــالع علــى تقريــر تطبيــق متطلبــات حوكمــة المصــارف طبقــًا لتعليمــات مصــرف البحريــن المركــزي  البند الحادي عشر: 

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(.
تفويــض إدارة مجموعــة البركــة ش.م.ب بــأن تدفــع مبلــغ 609,589 دوالر أمريكــي كــزكاة نيابــة عــن جميــع  البند الثاني عشر: 
المســاهمين بواقــع 4,96 ســنت أمريكــي عــن كل 100 ســهم، والموافقــة بــأن يقتطــع هــذا المبلــغ مباشــرة 
مــن األربــاح المســتبقاة، ولــإدارة الحــق فــي تفويــض مــن تــراه مناســبًا لتوزيــع مبالــغ الــزكاة علــى الجهــات 

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

الموافقــة علــى إجمالــي المزايــا والمكافــآت بمبلــغ 105,000 دوالر أمريكــي ألعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية  البند الرابع عشر: 
الموحــدة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022م.
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دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية االلكتروني

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

مالحظات:
سيبدأ تسجيل الحضور الكترونيًا للمساهمين أو األشخاص الذين تم توكيلهم قبل 24 ساعة من وقت االجتماع من خالل زيارة الرابط أعاله الخاص بالبحرين للمقاصة.     . 1
ال يجوز أن يكون المفوضون )باستثناء ممثلي األشخاص االعتباريين( رئيس مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها )طبقًا للمادة 203 من قانون الشركات . 2

التجارية رقم 2001/21 وتعديالته(.
اعتماد التصويت اإللكتروني حصريًا في التصويت على جميع بنود جدول األعمال.. 3
4 . http://eagm.bahrainclear.com و موقع البحرين للمقاصة https://www.albaraka.com/ar الوثائق الخاصة باالجتماع ستكون متوفرة الكترونيًا على موقع المجموعة
ألي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى قسم عالقات المستثمرين aghaffar@albaraka.com أو االتصال على . 5

األرقام التالية 17520701-  00973 – 17541122-  00973 عناية السيد/ أحمد عبدالغفار – قسم عالقات المستثمرين في مجموعة البركة. 
سيتم تسجيل االجتماع إلكترونيًا بالصوت والصورة لغايات حفظ السجالت.  . 6
ننصح السادة المساهمين والمشاركين حضور االجتماع اإللكتروني من خالل استخدام الكمبيوتر الشخصي الثابت أو الالبتوب المحمول لغايات الحصول على الخدمات بجودة . 7

عالية، مع إمكانية استخدام الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي.  
عدم إمكانية تغيير المساهم لتصويته بعد قيامه بالتصويت، وذلك استنادًا لقرار وزارة الصناعة والتجارة رقم )63( لسنة 2021 بشأن تدابير االجتماعات بالوسائل اإللكترونية . 8

وشروط وضوابط نظام التصويت اإللكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة.
 يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني بتاريخ 29 . 9

مارس 2023م في نفس الزمان والمكان، وال يكون االجتماع الثاني صحيحًا إال إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من 30% من رأس المال على األقل، وفي 
حالة عدم توفر هذا النصاب في االجتماع الثاني ينعقد االجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ 05 أبريل 2023م، ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين.  

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

المركــزي.
مناقشــة أي موضوعــات عاجلــة تطــرأ وفقــًا للمــادة 207 مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 21 لســنة  البند السادس  

2001م وتعديالته. عشر:  

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

علــى كل مــن يرغــب حضــور االجتمــاع مــن الســادة المســاهمين أو مــن الموكليــن التكــرم بالتســجيل مســبقًا الســتالم الدعــوة ورابــط 
http://eagm.bahrainclear.com االجتمــاع مــن خــالل اتبــاع الخطــوات المطلوبــة لذلــك كمــا فــي الرابــط اإللكترونــي التالــي

عبدالله صالح كامل
 رئيس مجلس اإلدارة

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

http://eagm.bahrainclear.com
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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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بطاقة توكيل

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(

https://albaraka.com/en/
http://eagm.bahrainclear.com
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القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2022

عبدالله صالح كامل
 رئيس مجلس اإلدارة

حسام بن حاج عمر
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

2022
ألف 

دوالر أمريكي 

31 ديسمبر
2021
ألف 

دوالر أمريكي 
(معدلة) 

1يناير 
2021
ألف 

دوالر أمريكي 
(معدلة) 

الموجودات 
 5,156,577  5,681,353  4,396,612 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 11,937,952  10,975,647  10,437,573 ذمم مدينة 
 2,698,516  3,493,107  1,497,324 التمويل بالمضاربة و المشاركة 

 5,098,597  4,495,469  5,234,714 إستثمارات 
 1,747,627  2,018,800  2,233,356 إجارة منتهية بالتمليك 

 468,919  524,111  461,472 عقارات و معدات 
 759,466  604,888 720,783موجودات أخرى 

24,981,83427,793,37527,867,654مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية 
المطلوبات  

 7,344,227  7,579,275  6,451,061 حسابات جارية للعمالء و حسابات أخرى 
 1,600,555  1,253,451  971,459 مبالغ مستحقة لبنوك 
 319,364  286,833  308,037 تمويالت طويلة األجل

 1,270,981  1,114,895 1,151,678مطلوبات أخرى 
 10,535,127  10,234,454 8,882,235مجموع المطلوبات 

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
 538,321  744,793 670,694 مؤسسات مالية

 14,624,227  14,813,540 13,462,134 مؤسسات غير مالية وأفراد
15,162,548 15,558,333 14,132,828 مجموع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

الحقوق
 1,242,879  1,242,879  1,242,879 رأس المال 

 (17,462) (15,655) )15,000(أسهم الخزينة
 18,084  16,619  16,059 عالوة إصدار أسهم  

 183,121  196,539  208,363 احتياطات 
 32,940  55,736  55,006 التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 (800,489) (940,728) )1,127,651(تحويل عمالت أجنبية 
 350,296  402,874  483,571 أرباح مبقاة

 1,009,369  958,264  863,227 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
 400,000  400,000  400,000 صكوك )رأس المال فئة 1)

 1,409,369  1,358,264  1,263,227 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوك )رأس المال فئة 1)
 760,610  642,324  703,544 حقوق غير مسيطرة 

 2,169,979  2,000,588  1,966,771 مجموع الحقوق
 27,867,654  27,793,375 24,981,834 مجموع المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار والحقوق
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القائمة الموحدة للدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

عبدالله صالح كامل
 رئيس مجلس اإلدارة

حسام بن حاج عمر
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

2022
ألف

دوالر أمريكي

2021
ألف

دوالر أمريكي
(معدلة)

الدخل
1,408,4711,301,626صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات مشتركة 

(1,069,616)(1,310,448(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
337,894363,856حصة المجموعة كمضارب 

(705,760)(972,554(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 
435,917595,866حصة المجموعة من دخل حقوق حاملي حسابات االستثمار )كمضارب وكرب المال(

 17,75512,122حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية
402,980162,503صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات ذاتية

170,318163,692دخل رسوم وعموالت أخرى 
144,57391,665دخل تشغيلي آخر

1,171,5431,025,848
(33,031) (32,811(ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

1,138,732992,817مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
285,301280,422مصروفات الموظفين

50,58758,272استهالك وإطفاء
186,167185,197مصروفات تشغيلية أخرى 

522,055523,891مجموع المصروفات التشغيلية

616,677468,926صافي الدخل التشغيلي للسنة قبل صافي مخصص الخسائر االئتمانية / االضمحالل والضرائب 
(249,099)(239,635(صافي مخصص الخسائر االئتمانية / االضمحالل 

377,042219,827صافي الدخل قبل الضرائب
(62,713)(137,588(الضرائب

239,454157,114صافي الدخل للسنة

العائد إلى:
143,11694,105حقوق حاملي أسهم الشركة األم

96,33863,009حقوق غير مسيطرة
239,454157,114

9.065.17النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية
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القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

القائمة الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

31 ديسمبر 2022
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2021
ألف دوالر أمريكي

(معدلة) 

 (138,237) 361,112 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

 564,954  )606,692(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة اإلستثمارية

 46,847  49,513 صافي النقد من األنشطة التمويلية

(304,656) )297,784(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 168,908  )493,851(صافي التغير في النقد وما في حكمه

 2,537,206  2,706,114 النقد و ما في حكمه في 1 يناير

 2,706,114  2,212,263 النقد و ما في حكمه في 31 ديسمبر

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة 

األم وحاملي 
الصكوك

ألف دوالر أمريكي 

 حقوق 
غير مسيطرة 

ألف دوالر أمريكي 
مجموع الحقوق

ألف دوالر أمريكي 
 2,058,127  670,757  1,387,370 في 1 يناير 2022

 )57,539( )28,433( )29,106(التعديل
 2,000,588  642,324  1,358,264 الرصيد المعدل في 1 يناير 2022
 95  -    95 صافي الحركة في أسهم الخزينة

 )1,176( )585( )591(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لإلستثمارات

 )13,565( )11,077( )2,488(صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى
 )297,784( )111,091( )186,693(تحويل عمالت أجنبية 
 239,454  96,338  143,116 صافي الدخل للسنة

 )32,149( )32,149( -   توزيعات أرباح الشركات التابعة
 )347( -    )347(الزكاة المدفوعة عن المساهمين

 )33,300( -    )33,300(أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة 1
 )16,500( )11,256( )5,244(التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 للشركات التابعة

 30,961  40,546  )9,585(تأثير التغير في نسبة الملكية
 90,494  90,494  -   صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة

 1,966,771  703,544  1,263,227 في 31 ديسمبر 2022

 2,222,394  798,825  1,423,569 في 1 يناير 2021

 (52,415) (38,215) (14,200)التعديل
 2,169,979  760,610  1,409,369 الرصيد المعدل في 1 يناير 2021
 (363) -    (363)صافي الحركة في أسهم الخزينة

 30,494  7,698  22,796 صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 
 3,783  1,640  2,143 صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى

 (304,656) (154,339) (150,317)تحويل عمالت أجنبية 
 157,114  63,009  94,105 صافي الدخل للسنة

 (18,196) (18,196) -   توزيعات أرباح الشركات التابعة
 (1,015) -    (1,015)الزكاة المدفوعة عن المساهمين

(31,500) -    (31,500)أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة 1
(7,000) (12,706)    5,706 التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 للشركات التابعة

 7,340  -    7,340 تأثير التغير في نسبة الملكية
 (5,392) (5,392) -   صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة

 2,000,588  642,324  1,358,264 في 31 ديسمبر 2021 )معدلة( 


