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 اإلنجازشركاء في 
  
  

ملیون دوالر أمریكي  37.3الجمعیة العمومیة لمجموعة البركة المصرفیة تقر توزیع أرباح نقدیة 
 على المساھمین

  
عائد  %53: األرباح الموزعة منذ إدراج أسھم المجموعة في البورصة حققت عدنان یوسف

  للمستثمرین عند اإلدراج.
 

  2019مارس  20المنامة: 
  

جمعیتھا العامة العادیة وغیر العادیة یوم  (ABG) مجموعة البركة المصرفیة ش.م.بعقدت 
 -المنامة –في المقر الرئیسي للمجموعة في خلیج البحرین  2019 مارس 20الموافق  األربعاء 

مساھمو المجموعة خالل اجتماع ناقش قاعة الشیخ صالح عبد هللا كامل، حیث  –الطابق األول 
 31قریر مجلس اإلدارة عن نشاط المجموعة خالل السنة المالیة المنتھیة في تالجمعیة العامة العادیة 

 31إلى تقریر ھیئة الرقابة الشرعیة الموحدة للسنة المالیة المنتھیة في استمعوا ، و2018 دیسمبر
، ثم 2018دیسمبر  31ة المالیة المنتھیة في وإلى تقریر مراقب الحسابات عن السن 2018 دیسمبر

والمصادقة علیھا، بعدھا تم اعتماد  2018 دیسمبر 31تمت مناقشة البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 
توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع األرباح بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجھات الرسمیة 

دوالر أمریكي، وتوزیع  12,908,390قانوني وذلك بواقع إلى االحتیاطي ال %10بحیث یتم تحویل 
من  % 3ثالث سنتات للسھم الواحد یعادل دوالر أمریكي بواقع   37,286,393 أرباح نقدیة قدرھا

خع جمیع  .المبقاةدوالر أمریكي لألرباح  78,889,120القیمة االسمیة للسھم، وترحیل مبلغ  وتخ
  ھات الرقابیة ذات العالقة.ھذه التوزیعات المقترحة لموافقة الج

  
كما وافقت الجمعیة العمومیة على اإلجراءات المتعلقة بصناعة السوق وفقا لمتطلبات مصرف 
البحرین المركزي وبورصة البحرین وتعیین جھة مرخص لھا كصانع سوق ألسھم المجموعة من 

  من األسھم المصدرة. %3خالل شراء أسھمھا بما ال یزید عن 
  

لجمعیة العمومیة على تقریر تطبیق متطلبات حوكمة المصارف طبقا لتعلیمات بعدھا أطلعت ا
مصرف البحرین المركزي والتي تشمل االطالع على نتائج تقییم مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس 
والرئیس التنفیذي واللجان التابعة للمجلس وتقریر حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات 

  .  2018 المجلس للعام
  
الموافقة على تعدیل بعض الفقرات في فیھ  تعقدت الجمعیة العامة اجتماعھا غیر العادي، وتم ثم

النظام األساسي للمجمعة بعد أخد موافقة مصرف البحرین المركزي وتعیین ثالثة أعضاء جدد في 
  ھیئة الرقابة الشرعیة للمجموعة.
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، وما حققتھ من نتائج مالیة 2018 العاموفي ختام االجتماعین أشاد المساھمون بأداء المجموعة خالل 
ممیزة، خاصة أن ھذه النتائج قد ساھمت فیھا جمیع وحدات المجموعة مما یرسخ الثقة في مستقبل 

  .أداء المجموعة القائم على التنوع والعمق وااللتزام بأعلى المعاییر المھنیة واألخالقیة
  

كامل رئیس مجلس إدارة مجموعة البركة وفي ھذه المناسبة، قال سعادة الشیخ صالح عبد هللا 
تعتبر جیدة بكل المقاییس عند األخذ باالعتبار  2018المصرفیة إن نتائج المجموعة في العام 

الظروف المالیة التي مرت بھا العدید من وحداتنا المصرفیة إلى جانب البیئة الجیوسیاسیة اإلقلیمیة 
جموعة استطاعت تحقیق ھذه النتائج مع محافظتھا بنفس والعالمیة غیر المستقرة. كما أن وحداتنا والم

الوقت على جودة أصولھا ومتانة األرصدة السائلة إلى جانب تحسین العوائد المالیة من كافة األنشطة 
  الرئیسیة.

  
إن المجموعة البركة المصرفیة  لمجموعة التنفیذي الرئیس یوسف أحمد عدنان األستاذ من جھتھ، قال
مع . و2006متواصل دون انقطاع منذ إدراجھا في البورصة عام بشكل أرباح و توزیعداومت على 

 3.08توزیع األرباح النقدیة ھذا العام یكون المساھمون العادیون األصلیون الذین اشتروا السھم ب 
عائد أسھم منحة)  %32عائد نقدي و  %21من رأسمالھم ( %53دوالر عند اإلدراج قد استرجعوا 

اع كبیرة. أما إذا احتسب العائد من القیمة األسمیة وھو دوالر (كثیرا من المساھمین وھي نسبة استرج
العائد  %66مرة ( %163الحالیین اشتروا السھم من السوق الثانوي) فأن نسبة االسترجاع تصل إلى 

  .عائد أسھم المنحة) %97والنقدي 

تظھر ارتفاع صافي الدخل التشغیلي  2018 ویذكر أن النتائج المالیة لمجموعة البركة المصرفیة للعام
. كما حقق صافي الدخل زیادة 2018في العام أمریكي ملیون دوالر  447لیبلغ  %4للمجموعة بنسبة 

 2017بالمقارنة مع العام  2018في العام أمریكي ملیون دوالر  217لیبلغ  %5جیدة أیضا وبنسبة 
  جودة األصول.  بالرغم من زیادة المخصصات التحوطیة بھدف تحسین

  
كل من سعادة الشیخ صالح عبد هللا كامل رئیس مجلس إدارة مجموعة البركة  المناسبة، قدموفي ھذه 

المصرفیة واألستاذ عبد هللا عمار السعودي نائب رئیس مجلس اإلدارة واألستاذ عبد هللا صالح كامل 
دارة والرئیس التنفیذي نائب رئیس مجلس اإلدارة واألستاذ عدنان أحمد یوسف عضو مجلس اإل

للمجموعة وجمیع أعضاء مجلس إدارة المجموعة الشكر الجزیل لوزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 
ومصرف البحرین المركزي وبورصة البحرین ونازداك دبي على تعاونھم ومساندتھم للمجموعة منذ 

الدول التي تعمل فیھا بنوك تأسیسھا. كما أعربوا عن شكرھم وتقدیرھم لجمیع البنوك المركزیة في 
المجموعة، وإلى المستثمرین والعمالء لمواصلة دعمھم ومساندتھم، وإلى كل العاملین في المجموعة 

 الذین یرجع لعطائھم ووالئھم الفضل فیما حققتھ المجموعة من إنجازات.
 
 

  نبذة عن مجموعة البركة المصرفیة
  
مرّخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف  .كر أّن مجموعة البركة المصرفّیة ش.م.بویذ

البحرین المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرین وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رّواد العمل 
المصرفي اإلسالمي على مستوى العالم حیث تقّدم خدماتھا المصرفّیة الممّیزة إلى حوالي ملیار 

ّیة الدولیة للّتصنیف تصنیفا ائتمانیا من ومنحت الوكالة اإلسالمشخص في الّدول التي تعمل فیھا. 
. كما منحت الوطني التصنیف مستوى على(القصیر المدى)  A3 / المدى) (الطویل +BBBالدرجة 
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  Bالمدى) و (الطویل BB بدرجة اائتمانی امؤسسة ستاندرد أند بورز العالمیة المجموعة تصنیف
  المدى).  (القصیر

 
وخدماتھا المصرفّیة والمالّیة وفقًا ألحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة وتقّدم بنوك البركة منتجاتھا 

الّسمحاء في مجاالت مصرفّیة الّتجزئة، والّتجارة، واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الخزینة، ھذا 
 ملیار دوالر أمریكي. 2.5ویبلغ رأس المال المصرح بھ للمجموعة 

 
دولة، حیث  17وحدات مصرفّیة تابعة ومكاتب تمثیل في وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممّثل في 

تونس، البحرین، ، مصر، في كّل من األردن تواجد. وللمجموعة حالیا فرع  697 نتدیر أكثر م
 ،سوریــة، السودان، تركیا، جنوب أفریقیا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربیة السعودیة

 .ولیبیا إندونیسیا من كل في مكتبي تمثیلو واحد في العراقباإلضافة إلى فرع  وألمانیا المغرب
 

  للتواصل: –مجموعة البركة المصرفیة 
  uramesh@albaraka.com : 0097339334019أوشا رامیش 

  hsalman@albaraka.com 0097317541122/ 230حوراء مھدي سلمان 
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