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 رونيتلكاال وغير العادية اجتماع الجمعية العامة العادية حضوردعوة ل

 ش.م.ب. لمجموعة البركة المصرفية 

 

 بورصة البحرينالسادة /  

ً بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا  ، وتطبيقاً 19 –التزاما

مجموعة البركة المصرفية يسر مجلس إدارة إلجراءات التباعد االجتماعي بهدف الحفاظ على سالمة وصحة الجميع، 

 وغير العادية العاديةاجتماع الجمعية العامة المساهمين الكرام لحضور دعوة ( 48915)سجل تجاري رقم ش.م.ب. 

 11:00في تمام الساعة  م2022 مارس 23الموافق  األربعاءيوم وذلك البحرين للمقاصة شركة تحت إدارة و كترونياالل

 ً  االجتماع فسيكون النصاب، اكتمال عدم حالة وفي ،ول األعمال أدناهالمناقشة وإقرار جد )بتوقيت مملكة البحرين( صباحا

 :المرفقة المالحظات في كماوإلكترونياً كذلك  وغير العادية العادية العامة للجمعية الثالث أو الثاني

 االلكترونيبنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية 

 .م2021مارس  25الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ : البند األول

 م والمصادقة عليه.31/12/2021المنتهية في مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية : الثانيالبند 

  .م31/12/2021االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في : الثالثالبند 

 .م31/12/2021الحسابات للسنة المالية المنتهية في  مدققاالستماع إلى تقرير : الرابعالبند 

 .عليها والمصادقة م31/12/2021 في المنتهية المالية للسنة المالية البيانات مناقشة: الخامسالبند 

أعاله،  ت الماليةبالبيانا 25 رقماإليضاح العالقة كما هو مبين في : الموافقة على العمليات مع األطراف ذات البند السادس

 من قانون الشركات التجارية. 189بما يتماشى مع المادة 

 اعتماد توصيات مجلس اإلدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:: السابعالبند 

 وذلك القانوني االحتياطي إلىلشركة األم لالعائد على حقوق المساهمين من صافي الدخل % 10 تحويل  أ.              

 .أمريكي دوالر 11,274,985 بواقع

 .بقاةستالم لألرباح أمريكي دوالر 101,474,868 مبلغ ترحيل. ب              

 للسنة المالية المنتهية في دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة مليون 1.5بلغ مالموافقة على صرف : البند الثامن

 .بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة م31/12/2021

 :ويشمل تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزياالطالع على تقرير : البند التاسع

االطالع على نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس )ضمن التقرير السنوي  .أ

 .الموزع على المساهمين(

)ضمن  م2021على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس للعام  االطالع .ب

 .التقرير السنوي الموزع على المساهمين(

الموافقة على إلغاء إدراج أسهم المجموعة من بورصة ناسداك دبي، باإلضافة إلى إلغاء تسجيل أسهم : البند العاشر

الجهات لرئيسية لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وذلك خاضع لموافقة المجموعة العادية من القائمة ا

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه التخاذ اإلجراءات الالزمة و، التنظيمية ذات العالقة

، بما بهذا الخصوصولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العمومية العادية 

 ذلك توقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.في 

دوالر أمريكي كزكاة  346,967بأن تدفع مبلغ  ش.م.ب تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية: البند الحادي عشر

المبلغ يقتطع هذا سهم، والموافقة بأن  100سنت أمريكي عن كل  3.0بواقع نيابة عن جميع المساهمين 

ً ، ولإلدارة الحق في تفويض من تراه بقاةستمباشرة من األرباح الم لتوزيع مبالغ الزكاة على مناسبا

 الجهات المستحقة لها.

 م.31/12/2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في : الثاني عشرالبند 
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ألعضاء هيئة الرقابة دوالر أمريكي  105,000بمبلغ إجمالي المزايا والمكافآت  الموافقة على: الثالث عشرالبند 

 .م2021ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في  الموحدة الشرعية

( كمدققين لحسابات برايس ووتر هاوس كوبرزتعيين السادة )بتوصية مجلس اإلدارة  المصادقة على: عشر الرابعالبند 

وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق في تفويض من  م31/12/2022المنتهية في المالية البنك للسنة 

 .لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزيمناسباً يراه 

ً للمادة : عشر الخامسالبند  لسنة  21من قانون الشركات التجارية رقم  207مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقا

 .وتعديالته م2001

 

 لكترونياال بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

 م.2020 نوفمبر 30 بتاريخ عقد الذي العادية غير العامة الجمعية اجتماع محضر على الموافقة :األول البند

( 3رقم )ر ااستناداً للقر لمجموعة البركة المصرفية األساسي والنظامالموافقة على تعديل عقد التأسيس  :الثانيالبند 
فيما يتعلق م 2020( لسنة 28م، والقرار رقم )2021( لسنة 64( و )63(، )20رقم )م، والقرار 2022لسنة 

وتعديالته، وذلك خاضع  2001( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )الصادر  ةبقانون الشركات التجاري
الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه التخاذ اإلجراءات و ،ات الجهات الرقابية المعنيةموافقل

 بهذاغير العادية  العامةالالزمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية 

، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو الخصوص

 مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

مع باقي مرفقات الكترونياً : ستكون مسودة القرارات للبنود أعاله مع بيان نسبة التصويت الالزمة إلقرارها متوفرة تنويه

    .  قبل االجتماع بوقت كافوموقع شركة البحرين للمقاصة موقع مجموعة البركة المصرفية  االجتماع على

الستالم الدعوة ورابط التكرم بالتسجيل مسبقاً  الموكلينعلى كل من يرغب حضور االجتماع من السادة المساهمين أو من 

  http://eagm.bahrainclear.com/الرابط اإللكتروني التالي  المطلوبة لذلك كما فيمن خالل اتباع الخطوات االجتماع 

 :مالحظات

 

 ساعة من وقت االجتماع.     24للمساهمين أو األشخاص الذين تم توكيلهم قبل  الحضور سيبدأ تسجيل -１
وأعضاء مجلس  المجموعةممثلي األشخاص االعتباريين( رئيس مجلس إدارة  باستثناء) المفوضونكون يال يجوز أن  -２

 .وتعديالته( 21/2001من قانون الشركات التجارية رقم  203إدارتها وموظفيها )طبقاً للمادة 
ً الوثائق الخاصة باالجتماع ستكون متوفرة  -３ و   /https://www.albaraka.com/ar المجموعةعلى موقع الكترونيا

  http://eagm.bahrainclear.com/موقع البحرين للمقاصة 
قسم إلى  ، يرجى إرسال بريد إلكتروني وغير العادية العادية العامة ألي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية -４

               أو االتصال على األرقام التالية aghaffar@albaraka.comعالقات المستثمرين في المجموعة 

في مجموعة  عالقات المستثمرينقسم  –عناية السيد/ أحمد عبدالغفار  00973  -17541122 – 00973  -17520701

 . البركة المصرفية
 سيتم تسجيل االجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجالت.   -５
أو  اإللكتروني من خالل استخدام الكمبيوتر الشخصي الثابتاالجتماع  حضور ننصح السادة المساهمين والمشاركين -６

 الهاتف التابلت أوي/الجهاز اللوحخدمات بجودة عالية، مع إمكانية استخدام الالمحمول لغايات الحصول على الالبتوب 

   . الذكي
فإذا لم  ،رأس المال أكثر من نصفالعادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون  العامةيكون اجتماع الجمعية   -７

يكون االجتماع الثاني ال ، وفي نفس الزمان والمكان م2022 مارس 30بتاريخ  ثاني اجتماعيتم عقد النصاب هذا يتوفر 

وفي حالة عدم  ،على األقلمال ال رأس% من 30يمثلون أكثر من  ون لهم حق التصويتمساهم هرحضإال إذا صحيحاً 

ويكون ، م2022 أبريل 06هذا النصاب في االجتماع الثاني ينعقد االجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ توفر 

 . أياً كان عدد الحاضرينصحيحاً االجتماع الثالث 

ً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال يكون   -８ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا

م في نفس الزمان 2022مارس  30بتاريخ  ثاني  اجتماعيتم عقد النصاب هذا فإذا لم يتوفر  على األقل، الصادر

ً بحضور مساهمين يمثلون أكوالمكان  ،الصادر المجموعةثر من ثلث أسهم رأسمال ، ويكون االجتماع الثاني صحيحا

أبريل  06هذا النصاب في االجتماع الثاني ينعقد االجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ وفي حالة عدم توفر 

 الصادر. المجموعةصحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع أسهم رأسمال االجتماع الثالث ويكون م، 2022

http://www.albaraka.com/
https://urldefense.com/v3/__http:/eagm.bahrainclear.com/__;!!LSAcJDlP!m8Vq9mWNQ7GhjkDIAl9AFnETR-lfSCaXNaP242fv-XKsdGlxAko4r05zHEpc2Y-u$
https://www.albaraka.com/ar/
https://urldefense.com/v3/__http:/eagm.bahrainclear.com/__;!!LSAcJDlP!m8Vq9mWNQ7GhjkDIAl9AFnETR-lfSCaXNaP242fv-XKsdGlxAko4r05zHEpc2Y-u$
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Invitation to the e-Ordinary & Extraordinary General Assembly Meeting of 

 Al Baraka Banking Group B.S.C. 

 

To: Bahrain Bourse 
In compliance with the instructions issued by the official authorities in the Kingdom of Bahrain to 

combat the spread of the Coronavirus - 19, and in implementation of the social distancing precautions 

aimed at preserving the safety and health of everyone, the Board of Directors of Al Baraka Banking 

Group B.S.C (C.R No. 48915) is pleased to invite you to attend the e-Ordinary & Extraordinary General 

Assembly meeting at 11:00 am (Bahrain Time) on 23rd March 2022 under the administration of Bahrain 

Clear company, in order to consider the Agenda items set below and pass appropriate resolutions 

regarding them. In the event that a quorum is not complete, the second or third e-General meeting shall 

be held as per the notes below: 

 

e-Ordinary General Assembly Meeting Agenda 

 

1. To approve the minutes of the Ordinary General Assembly meeting held on 25th March 2021. 

2. To discuss and approve the Directors Report on the activities of the Bank for the Financial Year 

ended on 31st December 2021. 

3. To review the Unified Sharia Supervisory Board’s Report for the financial year ended on 31st 

December 2021.   

4. To review the External Auditors’ report for the financial year ended on 31st December 2021. 

5.  To discuss and approve the consolidated financial statements for the financial year ended on 31st 

December 2021.  

6.   To approve the related parties’ transactions as stated in note No. (25) of the above financial 

statements, which accommodates with the Article 189 of the Commercial Companies Law. 

7. To approve the following Board of Directors’ recommendations, after obtaining the required 

official approvals:  

a. The transfer of 10% of the Net Income attributable to equity holders of the Parent amounting 

to US$ 11,274,985 to the Statutory Reserve. 

b. The transfer of US$ 101,474,868  to the Retained Earnings. 

8.  To approve a remuneration of US$ 1.5 Million to the Members of the Board of Directors for the 

financial year ended on 31st December 2021, after obtaining the required approval from the 

Minister of Industry, Commerce and Tourism. 

9.  To review the Corporate Governance Report as per the instruction of the Central Bank of 

Bahrain:  

    a. To review the evaluation of the Board, Board Members and Board Committees (included in 

the annual report distributed to shareholders).  

        b. To review the board members attendance percentage report for the board meetings for the 

year 2021 (included in the annual report distributed to shareholders). 

10. To approve a 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 approval to 

authorize and empower the Board of Directors or its delegate to undertake the necessary steps and 

to implement or execute any documents necessary in order to implement the resolution of the 

ordinary general assembly on the foregoing item, including signing the forms or documents 

required by the relevant regulatory authorities. 

11. To authorize the management of Al Baraka Banking Group to pay an amount of US$ 346,967 as 

zakat on behalf of all shareholders amounting to US Cent 3.0 for each 100 shares, and to 

approve that the amount to be deducted directly from the retained earnings, and the management 

has the right to authorize whomever it deems appropriate to distribute the Zakat to the parties 

entitled to it. 

12. To absolve the Directors from liability for the Financial Year ended on 31st December 2021. 
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13. To approve the aggregate benefits and remuneration of US$ 105,000 to the members of the 

Unified Sharia Supervisory Board for the financial year ended on 31st December 2021. 

14. To ratify the recommendation of the Board of Directors to appoint Messrs. 

PricewaterhouseCoopers as External Auditors for Al Baraka Banking Group for the financial 

year ending on 31/12/2022, and to authorize and empower the Board of Directors or its delegate 

to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain. 

15. To discuss any urgent matter arises according to Article 207 of Commercial Companies Law No. 

21/2001 and its amendments. 

 

e-Extraordinary General Assembly Meeting Agenda 

 

1. To approve the minutes of the Extraordinary General Assembly meeting held on 30th November 

2020. 

2. To approve the amendments of Al Baraka Banking Group’s memorandum and articles of 

association in accordance to the legislative decree no. (3) of the year 2022, legislative decree no. 

(20), (63) and (64) of the year 2021, and the legislative decree no. (28) of the year 2020 in 

relation to the Commercial Companies Law (“CCL”) issued by the legislative decree no. (21) of 

the year 2001 and its amendments, subject to the approvals of the relevant regulatory authorities; 

and to approve to authorize and empower the Board of Directors or its delegate to undertake the 

necessary steps and to implement or execute any documents necessary in order to implement the 

resolution of the extraordinary general assembly on the foregoing item, including signing the 

fully amended memorandum and articles of association before the notary public and any forms 

or documents required by the relevant regulatory authorities.  

 

 

Notice: The Draft resolutions for the above items and the percentage required for voting on each will be 

available electronically with the rest of the meeting attachments on Al Baraka Banking Group 

and Bahrain Clear Company’s website before sufficient time of the meeting. 

 

 

All shareholders who intend to attend the meeting, or whomever they authorize, are kindly requested to 

register in advance to receive the invitation and the meeting link, by adhering to the required steps as per 

the following link: https://eagm.bahrainclear.com/en/  

 

 

Notes:  

1. Registration of the attendance for the shareholders and proxyholders will start 24 hours before 

the meeting time. 

2. Holders of proxies (other than representatives of juristic persons) may not be the Chairman, 

Directors and employees of the Group (Article 203, Commercial Companies Law 21/2001, as 

amended). 

3. Electronic copies of the meeting documents will be available on the meeting date at Al Baraka 

Banking Group website https://www.albaraka.com/en/ and at Bahrain Clear website 
https://eagm.bahrainclear.com/en/    

4. For any other inquiries related to the e-Ordinary & Extraordinary General assembly meetings, 

please send an email to the Investor Relations Department at the Group aghaffar@albaraka.com 

or call the following numbers 00973 17520701 – 00973 17541122,  Mr. Ahmed Abdel Ghafar - 

Investor Relations at Al Baraka Banking Group. 

5. The meeting will be recorded electronically, in audio and video, for record-keeping purposes. 

6. We recommended you to attend the e-meeting from your computer or laptop in order to have 

better quality services; also, you still have the option to attend the meeting using your tablet or 

smartphone (Mobile).  
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7. The Ordinary General Assembly Meeting shall be valid if attended by shareholders 

representing more than 50% of the capital. If the said quorum is not obtained, the Second 

Meeting shall be held with the same agenda on 30th March 2022 at the same time and place. 

The Second Meeting shall not be considered valid unless it is attended by shareholders with 

voting rights who represent at least 30% of the capital. If the said quorum in the Second 

Meeting is not obtained, the Third Meeting shall be held on 06th April 2022 at the same time 

and place, and the third meeting will be valid, regardless of the number of attendees. 

8. The Extraordinary General Assembly Meeting shall be valid if attended by shareholders 

representing at least two thirds of the issued capital. If the said quorum is not obtained, the 

second meeting shall be called with the same agenda to be held on 30th March 2022 at the 

same time and place. The Second Meeting shall be valid if attended by shareholders 

representing more than one third of the issued capital of the Group. If the said quorum in the 

Second Meeting is not obtained, an invitation for the Third Meeting shall be sent, to be held 

on 06th April 2022 at the same time and place, and shall be valid if attended by shareholders 

representing one fourth of the issued capital of the Group.  

 

 اإلسم
 شحادة مزهر  كعبد المل

Abdul Malek Shehadeh Mezher 
Name 

 المسمى الوظيفي

 رئيس إدارة الحوكمة وشؤون مجلس اإلدارة 

 أمين سر المجلس

Head of Governance and Board Affairs 

Corporate Secretary  

Title 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 
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