
40 years of successful partnerships Your Partner Bank

The enclosed Financial Statements have been extracted from the Consolidated Financial statements audited by Ernst & Young-Bahrain, who expressed an 
unqualified opinion on 21st February 2016. Full Financial statements and the details of the AGM’s agenda are embodied in the 2015 Annual Report which 
is available for the shareholders and others in the meeting venue, and at Al Baraka website www.albaraka.com and with the Shares Registrar office
“Karvy Computer Share”
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Shaikh Saleh Kamel Hall - 1st floor
Group Headquarters - Bahrain Bay
Manama, Kingdom of Bahrain
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Al Baraka Banking Group B.S.C. 

القوائم المالية المرفقة تم استخالصها من القوائم المالية الموحدة المدققة من قبل آرنست أند يونغ - البحرين والتي أبدت رأيا غير متحفظ عليها في 21 فبراير 2016  ، هذه 
االجتماع  والمتاح للمساهمين وغيرهم في قاعة   2015 لعام  السنوي  التقرير  العمومية ضمن  الجمعية  اعمال  بنود جدول  لتفاصيل  اضافة  القوائم مدرجة بشكل متكامل 

والموقع االلكتروني للمجموعة www. albaraka.com ومكتب مسجل االسهم " كارفي كمبيوتر شير"

ملخص وثائق
اجتماع

الجمعية
العامة العادية

وغير العادية
اªحد، 20 مارس 2016

قاعة الشيخ صالح كامل - الطابق اªول
المقر الرئيسي للمجموعة -  خليج البحرين

المنامة، مملكة البحرين

(Licensed as Islamic wholesale bank by CBB)(مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي)
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دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية
يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير 
 العادية اللتان تقرر عقدهما على التوالي بدءًا من الساعة الواحدة من ظهر يوم األحد الموافق 20 مارس 2016 م 
بالمقر الرئيسي للمجموعة، قاعة الشيخ صالح كامل - الطابق األول، خليج البحرين, المنامة, مملكة البحرين، وذلك 
لمناقشة وإقرار جدولي, األعمال المفصلين أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون االجتماع الثاني أو 

الثالث للجمعية العامة العادية و/أو غير العادية كما في المالحظات أدناه:

أواًل: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.  .1
االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.  .2

االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.  .3
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م والمصادقة عليها.  .4

 5.  اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على
النحو التالي:

تحويل 10 ٪ إلى االحتياطي القانوني وذلك بواقع 16٫274٫131 دوالر أمريكي. )أ(   
)ب(  توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة قدرها 22,145,641 دوالر   

أمريكي بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد تعادل نسبة %2 من القيمة االسمية للسهم.
ترحيل مبلغ 124,321,533 دوالر أمريكي لألرباح المبقاة. )ج(   

 3 بواقع  االنعقاد  تاريخ  المسجلين في  المساهمين  على  منحة  أسهم  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  6.  اعتماد 
أسهم عن كل 100 سهم مدفوع )قيمتها 33٫472٫382 دوالر أمريكي تعادل نسبة ٪3 من رأس المال الصادر 

والمدفوع( من األرباح المبقاة بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.  .7

الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.  .8
9.  النظر في توصية مجلس اإلدارة بإعادة تعين السادة )إرنست آند يونغ( كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية 
المنتهية في 31 / 12 / 2016 م وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة 

مصرف البحرين المركزي.
االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقًا لتعليمات مصرف البحرين المركزي:  .10

) أ(  االطالع على نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس   
)ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين(

)ب(  اإلطالع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس للعام 2015 م )ضمن   
التقرير السنوي الموزع على المساهمين(

11.  الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في األرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2015 م 
على النحو التالي:

يدفع 51.6 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقدًا. )أ(   
نيابة عن جميع  كزكاة  أمريكي  تدفع مبلغ 3٫962٫022 دوالر  بأن  المصرفية  البركة  إدارة مجموعة  )ب(  تفويض   

المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من األرباح المبقاة.
مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 م.  .12
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سجل رقم 48915  )مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي(

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

1.  يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من 50 ٪ من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم 
يتوافر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد لالجتماع األول في نفس المكان والزمان، ويكون االجتماع الثاني صحيحًا 
بحضور مساهمين يمثلون أكثر من 30 ٪ من أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توافر النصاب لالجتماع الثاني ينعقد االجتماع 

الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ االجتماع الثاني ويكون صحيحًا بأي عدد من الحاضرين.
2.  يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوافر 
النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد لالجتماع األول في نفس المكان والزمان، ويكون االجتماع الثاني صحيحًا بحضور 
مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توافر النصاب لالجتماع الثاني ينعقد االجتماع الثالث 

بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ االجتماع الثاني ويكون صحيحًا إذا حضره ربع المساهمين.
3.  في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل )الصيغة موجودة بالموقع اإللكتروني www.albaraka.com( لدى مسجلي 
973+ فاكس: 17212055 973+ بريد   17215080 األسهم (شركة كارفي كمبيوترشير) برج الزامل - المنامة – مملكة البحرين - هاتف: 

الكتروني Bahrain.helpdesk@karvy.com قبل موعد االجتماع بأربع وعشرين ساعة.
المجموعة  موقع  وعلى  كمبيوترشير(  )كارفي  األسهم  مسجلي  ولدى  االجتماع  يوم  متوفرة  ستكون  األعمال  بجدول  الخاصة  4.  الوثائق 

www.albaraka.com اإللكتروني

مالحظات: 

ثانيًا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1.  المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره 1٫115٫746٫069 دوالر أمريكي إلى مبلغ 
وقدره 1٫149٫218٫451 دوالر أمريكي بتحويل 33٫472٫382 دوالر أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها 

أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ االنعقاد بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم.

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي وفقًا للقرار بالزيادة في البند أعاله.  .2

3.  تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه التخاذ جميع اإلجراءات الالزمة والمطلوبة 
إلشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي وتوثيقهما.

صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

مسجل االسهم:
كارفي كومبيوترشير ذ م م

مكتب 74، الدور السابع، برج الزامل
ص.ب. 514 المنامة

مملكة البحرين
+ 973 17215080 هاتف:  
فاكس: 17212055 973 +

  bahrain.helpdesk@karvy.com

هــاتف:

السيد / أحمد عبد الغفار
نائب رئيس - عالقات المستثمرين

+ 973 17520701
+ 973 17541122

 + 973 17910911

عالقات المستثمرين:

فاكس:
aghaffar@albaraka.com

مجموعة البركة المصرفية  ش.م.ب.
المقر الرئيسي للمجموعة - خليج البحرين

ص.ب رقم: 1882
المنامة, مملكة البحرين

+ 973 17541122 هاتف:  
+ 973 17536533 فاكس: 

albaraka.com
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أنا الموقع أدناه .............................................................................. بصفتي مساهًما في مجموعة البركة المصرفية  (ش.م.ب) 

قد وكلت السيد/السيدة............................................................................................................ بالحضور والتصويت نيابة عني 

صالح الشيخ  قاعة   ،2016 مارس   20 األحد،  يوم  عقدهما  المقرر  للمجموعة  العادية  وغير  العادية  العامة  الجمعية  اجتماعي  في 

كامل - الطابق األول، المقر الرئيسي للمجموعة - خليج البحرين، المنامة، مملكة البحرين أو أي اجتماع مؤجل عن أي منهما واعتماد النقاط التالية:

أوًال: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية   .1  
المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.   

االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية  .2  
المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.   

االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.  .3  
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م والمصادقة عليها.  .4  

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من  .5  
الجهات الرسمية على النحو التالي:   

تحويل 10 ٪ إلى االحتياطي القانوني وذلك بواقع 16٫274٫131 دوالر أمريكي. أ.    
توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة قدرها 22,145,641 ب.    
دوالر أمريكي بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد تعادل نسبة %2 من القيمة االسمية للسهم.    

ترحيل مبلغ 124,321,533 دوالر أمريكي لألرباح المبقاة. ج.    
اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ  .6  
االنعقاد بواقع 3 أسهم عن كل 100 سهم مدفوع (قيمتها 33٫472٫382 دوالر أمريكي   
تعادل نسبة ٪3 من رأس المال الصادر والمدفوع) من األرباح المبقاة بعد الحصول علي   

الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.   
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 م.  .7  

الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.  .8  
النظر في توصية مجلس اإلدارة بإعادة تعين السادة (إرنست آند يونغ) كمدققين لحسابات  .9  

البنك للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد   
أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.   

االطالع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقًا لتعليمات مصرف البحرين المركزي:  .10  
االطالع على نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي    أ. 

واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)    
اإلطالع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس ب.    

للعام 2015 م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)    
الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في األرباح القابلة للتوزيع كما   .11  

في 31 ديسمبر 2015 م على النحو التالي:   
يدفع 51.6 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقدًا. أ.    
تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 3٫962٫022 دوالر أمريكي كزكاة ب.    

نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من األرباح المبقاة.    
مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم  .12  

21 لسنة 2001 م.   

إلجتماع
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إلجتماع

ثانيًا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره 1٫115٫746٫069 دوالر  .1  
أمريكي إلى مبلغ وقدره 1٫149٫218٫451 دوالر أمريكي بتحويل 33٫472٫382 دوالر   

أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ   
االنعقاد بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم.   

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي وفقًا للقرار بالزيادة في البند أعاله.  .2  

تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه التخاذ جميع اإلجراءات  .3  
الالزمة والمطلوبة إلشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي   

وتوثيقهما.   

اسم المساهم : ........................................................................................................................................

عدد األسهم : ..........................................................................................................................................

التوقيع :..............................................................................................    التاريخ:  ........... / ........... / 2016م

مالحظات هامة للسادة المساهمين:

يجب إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد االجتماع لدى مسجلي األسهم  (كارفي كمبيوترشير)  .1
ص.ب. 514 المنامة , مملكة البحرين - هاتف: 17215080 973+  فاكس: 17212055 973+.  

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

 مسجل االسهم:
كارفي كومبيوترشير ذ م م

مكتب 74، الدور السابع، برج الزامل
ص.ب. 514 المنامة

مملكة البحرين
+ 973 17215080 هاتف:  
فاكس: 17212055 973 +

  bahrain.helpdesk@karvy.com

هــاتف:

السيد / أحمد عبد الغفار
نائب رئيس - عالقات المستثمرين

+ 973 17520701
+ 973 17541122

 + 973 17910911

عالقات المستثمرين:

فاكس:
aghaffar@albaraka.com

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

مجموعة البركة المصرفية  ش.م.ب.
المقر الرئيسي للمجموعة - خليج البحرين

ص.ب رقم: 1882
المنامة, مملكة البحرين

+ 973 17541122 هاتف:  
+ 973 17536533 فاكس: 

albaraka.com
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الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

31

 4,841,099
 808,268

 1,497,208
 862,444

 8,009,019

 14,514,599

 1,356,402
 738,181

 2,094,583

 24,618,201

 1,115,746
 (8,464)
17,662

 165,459
 38,529

 (461,948)
 433,631

 55,787

5,011,262
11,999,547

1,549,786
2,580,034
1,494,799

379,323
448,838

23,463,589

4,509,312
1,211,493

655,669
872,700

7,249,174

14,139,792

1,338,079
736,544

2,074,623

23,463,589

 1,093,869
(8,261)
 17,288

 147,621
 3,073

(313,602)
 343,398

 54,693

تمويالت طويلة األجل

2014

5,373,409
11,959,052

1,558,593
 3,105,750
 1,734,457

 444,608
 442,332

 24,618,201

2015

2015



2015

542,263

1,223,215

(1,026,367)
345,415

(680,952)

5,583
272,941
200,513

34,794
1,056,094

999,553

298,927
50,054

186,890

535,871

(58,371)

405,311

(119,125)

286,186

162,741
123,445

286,186

14.70

463,682

(56,541)

2014

476,816

1,166,772

(1,018,827)
328,871

(689,956)

13,886
236,420
187,144

41,413
955,679

917,562

301,308
45,575

174,477

521,360

(21,163)

375,039

(100,272)

274,767

151,731
123,036

274,767

13.70

396,202

(38,117)
8

31

 

 

 

استثمارات

حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات
    اإلستثمار ( كمضارب و كرب المال )

عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل 
    حصة المجموعة كمضارب

حصة المجموعة كمضارب

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية

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

واإلضمحالل

دخل السنة قبل المخصصات
  واإلضمحالل والضرائب

المصروفات التشغيلية

صافي دخل السنة قبل الضرائب

صافي دخل السنة

 آخر

مدفوع

2015



1

31

صافي التغير في

حامليإلى

من (المستخدم في)

حقوق المالك

676,132
(168,475)

59,089
(136,378)

430,368
2,304,753

2,735,121

(392,797)
(566,089)

775,400
(258,946)

(442,432)
2,735,121

2,292,689

في 1 يناير 2015
أرباح أسهم مدفوعة

صافي الحركة في أسهم الخزينة
صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في

   القيمة العادلة لالستثمارات
صافي الحركة في التغييرات المتراكمة في

   القيم العادلة للعقارات والمعدات 
صافي الحركة في اإلحتياطيات األخرى

تحويل عمالت أجنبية
صافي الدخل للسنة

أرباح أسهم الشركات تابعة
تأثيرات إقتناء حقوق غير مسيطرة

2,074,623
(32,816)

171

(1,201)

57,990
2,069

(258,945)
286,186
(33,494)

-

736,544
-
-

(357)

21,690
505

(110,599)
123,445
(33,494)

447

1,338,079
(32,816)

171

(844)

36,300
1,564

(148,346)
162,741

-
(447)

2,094,583 738,181 1,356,402

في 1 يناير 2014
أرباح أسهم مدفوعة

صافي الحركة في أسهم خزينة
صافي الحركة في التغيرات المتراكمة

   في القيم العادلة لالستثمارات
صافي الحركة في اإلحتياطيات األخرى

تحويل عمالت أجنبية
صافي الدخل للسنة

أرباح أسهم الشركات التابعه
زكاة مدفوعة من قبل الشركات التابعة

تأثيرات إقتناء حقوق غير مسيطرة
صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة

في 31 ديسمبر 2014

(35,200)

684,736
 - 
 - 

2,186
512

(55,704)
123,036

(54)
1,384

15,648

736,544

2015 31

(169)
(1,384)

 - 

1,298,651
(36,690)

397

5,453
764

(80,674)
151,731

 - 

1,338,079

-

397

1,983,387
(36,690)

7,639
1,276

(136,378)
274,767

(223)
(35,200)

15,648

2,074,623

من

2015 31

المستخدم في

9

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية

القائمة الموحدة المختصرة للتغييرات في حقوق المالك

2014 2015
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( e-network.albaraka.com )شبكة البركة العالمية

بنك البركة التركي للمشاركات
سراي مهليسي العنوان: 

د. عدنان بويونكدينيز كاديسي، رقم 6    
عمرانية 34768،  
أسطنبول، تركيا  

+90 216 666 01 01 هاتف: 
+90 216 666 16 00 فاكس: 

albaraka.com.tr  

البنك اإلسالمي األردني
ص.ب. 926225 العنوان: 

عمان 11190  
األردن  

+9626 567 7377 هاتف: 
+9626 566 6326 فاكس: 

jordanislamicbank.com  

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )م( - البحرين
برج البركة العنوان: 

ص.ب. 1882, مبنى رقم 238  
طريق 1704، مجمع 317  

المنطقة الدبلوماسية  
المنامة, مملكة البحرين  

+973 17 535 300 هاتف: 
+973 17 533 993 فاكس: 

albaraka.bh  

بنك البركة )باكستان( المحدود
بيت البركة  العنوان: 

162، مدينة بنغالور   
شارع فيصل الرئيسي كراتشي، باكستان  

+92 21 34307000 هاتف: 
+92 21 34530981 فاكس: 

albaraka.com.pk  

بنك البركة تونس
88، شارع الهادي شاكر 1002  العنوان: 

تونس، تونس  
+21671 186500 / +21671 186585 هاتف: 
+21671 780235 / +21671 908170 فاكس: 

albarakabank.com.tn  

بنك البركة مصر
60 شارع محي الدين أبو العز العنوان: 

ص.ب. 455  
الدقي  

الجيزة، مصر  
هاتف: 

+2023 761 1436/7 فاكس: 
albaraka-bank.com.eg  

+2023 748 1222

بنك البركة الجزائر )شركة مساهمه(
حي بوثلجة هويدف، فيال رقم 1 العنوان: 

طريق الجنوب، بن عكنون  
الجزائر، الجزائر  

هاتف: 
فاكس:              73 12 38 23 213+

albaraka-bank.com  

77 إلى 76 12 38 23 213+

بنك البركة المحدود - جنوب أفريقيا
2 كينغزميد بوليفارد العنوان: 
مكتب كينغزميد بارك  

شارع ستولوارت سايملن، ص.ب. 4395  
دوربان 4000، جنوب أفريقيا  

+2731 364 9000 هاتف: 
+2731 364 9001 فاكس: 

albaraka.co.za  

بنك البركة السودان
برج البركة العنوان: 

ص.ب. 3583، شارع القصر  
الخرطوم، السودان  

+249187 112 000 هاتف: 
+249183 788 585 فاكس: 

albaraka.com.sd  

مجموعة البركة المصرفية / المكتب التمثيلي - أندونيسيا
مبنى رافيندو، الطابق 10 العنوان: 

جاالن كيبون سيريه رقم 75  
جاكرتا بوسات 10340  

أندونيسيا  
+62 21 316 1345 هاتف: 
+62 21 316 1074 فاكس: 

albaraka.com  

إتقان كابيتال
ايليت الشاطئ - طريق الملك العنوان: 

ص.ب. 8021  
جدة 21482  

المملكة العربية السعودية  
+966 2 234 7000 هاتف: 
+966 2 234 7222 فاكس: 
itqancapital.com  

بنك البركة لبنان ش.م.ل
العنوان:

هاتف : 
فاكس: 

شارع جوستنيان، مبنى باك الطابق 12
الصنائع، جانب غرفة التجارة والصناعة

بيروت، لبنان
+961 1 748 061 to 65

to 65 061 748 1 961+  مقسم: 700
al-baraka.com

بنك البركة سورية ش.م.م
شارع عبدالرحمن شهبندر العنوان: 

ص.ب. 100  
دمشق، سورية  

+963 11 443 78 20 هاتف: 
+963 11 443 78 10 فاكس: 
albarakasyria.com  

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للمجموعة - خليج البحرين

ص.ب رقم: 1882
المنامة, مملكة البحرين

عالقات المستثمرين:
+ 973 17541122 / 17520701 هاتف:   
+ 973 17531074 / 17910911 فاكس: 

aghaffar@albaraka.com :البريد اإللكتروني

مجموعة البركة المصرفية / المكتب التمثيلي - ليبيا
برج طرابلس، برج رقم 1 العنوان: 

الطابق  14، مكتب رقم  144  
ص.ب. 93271  
طرابلس، ليبيا  

 +218 )21( 3362310  / +218 )21( 3362311  هاتف: 
+218 )21( 3362311/12 فاكس: 

albaraka.com  


