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 وغير االعتيادية ةعتيادياال األمورمجلس اإلدارة بشأن  اجتماعنتائج 
 

 
 بورصة البحرينالسادة /  

 
 12:00وذلك في تمام الساعة م 2021 نوفمبر 11الموافق  الخميسش.م.ب. بأن مجلس اإلدارة قد عقد اجتماعه يوم  مجموعة البركة المصرفيةتعلن 

 لى التالي:ة عالموافقمناقشة/، حيث تمت رينمملكة البح –ظهراً بتوقيت المنامة 

 

 السابق. مصادقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة وال اعتماد جدول األعمال .1

 متابعة ما تم تنفيذه وما تحت التنفيذ حالياً من قرارات اجتماعات مجلس اإلدارة السابقة. .2

  درة عن مصرف البحرين المركزي.حسب متطلبات الحوكمة الشرعية الصاحدة عقد االجتماع السنوي مع أعضاء الهيئة الشرعية المو .3

 م. 2021 سبتمبر 30الموافقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في  .4

 تتواجد فيها المجموعة. مناقشة ومتابعة بعض البنود االستراتيجية المتعلقة باألسواق التي  .5

 لبعض أعمال المجموعة. بنود االطالع والموافقات .6
 

Announcement of the Board of Directors meeting results in relation to Ordinary / 

Extraordinary Items 
 

To: Bahrain Bourse  

 
Albaraka Banking Group B.S.C would like to announce that the Board of Directors Meeting held on 11th 

November 2021 at 12:00 pm Bahrain Time, where the board discussed/approved the following items:  

 

1. Approval of the agenda, and minutes of the previous Board meeting. 

2. Follow up on previous Board meetings’ resolutions.  

3. Holding the annual meeting with the members of the Unified Sharia’a Supervisory Board in accordance with the 

Sharia’a Governance requirement issued by the Central Bank of Bahrain. 

4. Approval of the Consolidated Financial Statements as of 30th September 2021.  

5. Discussing and following up on some strategic items related to the markets in which the Group has presence. 

6. Approval and Review Items for some of the Groups’ activities. 
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