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 وغير االعتيادية ةعتيادياال األمورمجلس اإلدارة بشأن  اجتماعنتائج 
 

 بورصة البحرينالسادة /  

 
 01:00وذلك في تمام الساعة  م2022 فبراير 23الموافق  األربعاءش.م.ب. بأن مجلس اإلدارة قد عقد اجتماعه يوم  مجموعة البركة المصرفيةتعلن 

 لى التالي:ة عالموافقمناقشة/، حيث تمت مملكة البحرين –ظهراً بتوقيت المنامة 

 

 السابق. مصادقة على محضر اجتماع مجلس اإلدارة وال جدول األعمالالموافقة على  .1

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

 م. 2021 ديسمبر 31لفترة المنتهية في لالمدققة البيانات المالية تقرير مجلس اإلدارة والموافقة على  .3

وذلد  ااضد  م، 2022جددول ععمدال اجتمداع الجمعيدة العامدة العاديدة وعيدر العاديدة المجددول فدي  دهر مدارس بنود مسودة فقة على الموا .4

 .لموافقة مصرف البحرين المركزي

إلغدداإ إدراأ عسددهم المجموعددة مددن بورصددة ناسدددا  دبددي، باإلضددافة إلددى إلغدداإ تسددجيل عسددهم المجموعددة العاديددة مددن القا مددة الموافقددة علددى  .5

 تمداع الجمعيدة العامدةوالمسداهمين فدي اج الر يسية لدى سلطة دبي للادمات الماليدة، وذلد  ااضد  لموافقدة الجهدات التن يميدة ذات الع قدة

 م.القاد العادية

اجتمداع ض فدي رعدللم والتوصدية برفعهدا 2021االط ع على نتا ج تقييم عداإ مجلس اإلدارة وععضاإ المجلدس واللجدان التابعدة عدن العدام  .6

 لعادية القادم. الجمعية العامة ا

 مناق ة ومتابعة بعض البنود االستراتيجية المتعلقة باألسواق التي تتواجد فيها المجموعة.  .7

 لبعض ععمال المجموعة. األارى بنود االط ع والموافقات .8

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

Extraordinary Items 
 

To: Bahrain Bourse 

 
  

Albaraka Banking Group B.S.C (“Group”) would like to announce that the Board of Directors Meeting held on 

23rd February 2022 at 01:00 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. Approval of the Directors Report and Audited Financial Statements for the year ended on 31st December 2021. 
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4. Approval of the draft Annual Ordinary & Extraordinary General Assembly meeting’s agenda scheduled to be 

held in Mar, 2022, subject to the Central Bank of Bahrain approval.  

5. Approval of the delisting of Al Baraka Banking Group’s shares from Nasdaq Dubai, effected through a 

cancellation of the admission of the ordinary shares of the Group to the Official List of Securities maintained 

by the Dubai Financial Services Authority and the removal from trading on Nasdaq Dubai, subject to obtaining 

the necessary regulatory approvals and the shareholders ratification in their upcoming annual meeting. 

6. Viewed and recommended to present the results of the performance of the Board, Board Members and Board 

Committees for the year 2021 in the upcoming Annual Ordinary General Assembly Meeting.  

7. Discussed and followed up on some strategic items related to the markets in which the Group has presence. 

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