
  

  

 محضـر  
 جتماع الجمعية العامة العادية  إ 

 انفستكورب القابضة ش.م.ب.لمساهمي 
 لثالثاءمن صباح يوم ا 11:00المنعقد في الساعة 

 انفستكورب  بنايةفي   م2020سبتمبر   29الموافق  
 لمنامة، مملكة البحرين االمنطقة الدبلوماسية، ب

 
إلى السادة  )"الشركة"( ش.م.ب. القابضة ب كور فستإدارة انبناًء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس 

سبتمبر  8الموافق  لثالثاءايوم في  األيام وأخبار الخليج وجلف ديلي نيوز جرائد في المساهمين المنشورة 
في مبنى انفستكورب في تمام   )"الجمعية العامة" أو "اإلجتماع"( انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية ،م2020
 .م2020سبتمبر  29الموافق  لثالثاءاح يوم اصب من 11:00الساعة 

 
حترازية سريعة التطور التي حددتها إلوالتزاًما باإلرشادات اعلى مستوى العالم  19-جائحة كوفيد  في ضوء تفشي

عتبار سالمة  إ من انتشار الفيروس و  حد حتواء تفشي المرض، وجهود إنفستكورب للإلالبحرين مملكة حكومة 
 تقرر عقد الجمعية العامة إلنفستكورب إلكترونيًا.   ،تهاويامن أول األفراد 

 
جلس نائب رئيس م كما حضره كل من  ،ر يوسف حمد اإلبراهيمالدكتو  ،رئيس مجلس اإلدارة ترأس االجتماع

معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد  ،رئيس مجلس االدارة التنفيذي ،السيد خالد راشد الزياني ،االدارة
ون الخارجيون والمستشار القانوني ومسجلو األسهم باإلضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة ققمد الو  ،العارضي
ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. وقد حضر كذلك أعضاء مجلس اإلدارة المدرجة  سياحةالو  والتجارة

 أسماؤهم في الملحق )أ(.
 

والتي حضرها     من رأسمال الشركة. %86.23 وقد اكتمل النصاب القانوني لالجتماع بحضور ما يعادل
 . إلكترونياً اإلجتماع % حضروا 33.37% شخصيًا و 52.86

 
الشركة  وفاة مؤسسل ىزن واألسبالغ الحعن جتماع معربا بالنيابة عن الشركة إلبدأ رئيس مجلس اإلدارة ا 

سائلين المولى عز وجل  ،يتيقالعلرحمن ر قيردار، ورئيس مجلس اإلدارة السابق، معالي السيد عبداينم المرموق 
لثقة  ا هيعلى قيم أساسية  ترتكز شركةكالهما كان له دور أساسي في بناء و . أن يتغمدهما بواسع رحمته

 .  ااهماتهممسل والشركة ممتنة والنزاهة واالحترام،
 

 القرارات  مة واتخذت من قبل الجمعية العا المطروحة تم استعراض ومناقشة البنود الواردة في جدول األعمال
 لتالية بشأنها:ا



   

 
تم انعقاده جتماع الجمعية العامة العادية للشركة للعام السابق الذي إتقرر الموافقة على محضر  .1

 .يه بموجب هذاويتم الموافقة علم 2019سبتمبر   23بتاريخ 
 
يونيو   30ية في عمال الشركة للسنة المالية المنتهأ ستلمت الجمعية العامة تقرير مجلس اإلدارة عن ا .2

 وناقشته. م2020
 

الشركة للسنة المالية الموافقة بموجبه على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال قررت الجمعية العامة وقد 
 . م2020يونيو  30المنتهية في 

 
رنست ويونغ للسنة المالية المنتهية  إالسادة  الشركة تقرير مدققي حسابات  الجمعية العامة ت أوقر  استلمت  .3

 . م2020ونيو  ي  30في 
 

  30حسابات للسنة المالية المنتهية في المدققي المصادقة بموجبه على تقرير  وقد قررت الجمعية العامة
 . م2020يونيو 

 
  م 2020يونيو  30لسنة المالية المنتهية في عن ا للشركة قةالمدق القوائم الماليةاستلمت الجمعية العامة  .4

 . اوناقشته
 

يونيو  30لسنة المالية المنتهية في عن ا للشركة المدققة مالية ئم الالقواماد وقد قررت الجمعية العامة إعت
 .  م2020

 
للسنة المالية   األسهم رباحأ وزيعلتإدارة الشركة اإلقتراح المقدم من قبل مجلس  ناقشت الجمعية العامة .5

 . م2020يونيو  30المنتهية في 
 

  م 2020يونيو  30ة المالية المنتهية في سنللاألسهم  رباحأتوزيع  الموافقة على ت الجمعية العامةوقد قرر 
 -على النحو التالي:

 



   

سهم بموجب   123,239فئة "ب" والبالغ عددها  من أرباح على حملة األسهم الممتازة المتبقيه (  توزيع)أ
م، بمبلغ  2020يونيو  30م إلى 2019يوليو  1وط وبنود اإلصدار لتلك األسهم لفترة األرباح شر 

 . دوالر أمريكي 14,950,299ره اجمالي قد
   

ستثناء أسهم الخزينة( بمعدل ادوالر أمريكي على حملة األسهم العادية )ب 7,226,829مبلغ  (  توزيع)ب
 .% من رأس المال المدفوع لألسهم العادية4 دوالر أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 0.10

  

وذلك   م2020أكتوبر  8ال يتجاوز ريخ ازة في تااألسهم الممت حملة لكل من األسهم رباحأويتم توزيع  
ويجب أن يتم توزيع األرباح على حاملي األسهم العادية وفًقا   ،)أ( أعاله ةالفقر بموجب الموافقة على 
 :لجدول التاليعلى حسب اه و عالأ (ب)للقرار المتعلق بالبند 

 
 

 الحدث التاريخ

 الستحقاق األرباحآخر يوم تداول  2020سبتمبر  30

ستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم آخر يوم تداول ال(

 االستحقاق(

 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق  2020أكتوبر  1

 باح()أول يوم تداول بدون استحقاق لألر

 يوم االستحقاق  2020أكتوبر  4

الحق في   ماألسهم في هذا التاريخ له)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل 

 الحصول على األرباح(

 يوم الدفع 2020أكتوبر  8

 )اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

 
من   30 رقم  يضاحإا هو موضح في ، كملعالقة األطراف ذوي امعامالت ة على الموافقتقرر  .6

من قانون   189م، وطبقًا للمادة 2020 يونيو 30كما في   الموحدة للشركةحول القوائم المالية  اإليضاحات
 .الشركات التجارية البحريني

 



   

دوالر   1,630,000 ي وقدرهإجمال مبلغب دارةاإل مجلس  مكافأة أعضاء وقد تقرر أن يكون مجموع  .7
 التي تم لموافقة ذلك تبعًا لو  م2020يونيو  30لسنة المالية المنتهية في متهم خالل امقابل خد أمريكي

  من قانون الشركات التجارية  188طبقا للمادة  الصناعة والتجارة والسياحة وزير  يها منالحصول عل
   .من قبل الجمعية العامة وهو ما تم اقراره ،البحريني

 
من أية مسئولية تتعلق بتصرفاتهم   الشركة إدارةاء مجلس وقد تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعض  .8

 . م2020يونيو  30عن السنة المالية المنتهية في  
 
لموظفي مجموعة   الذي سيتم تقديمه لملكية األسهم تحفيزي ال برنامجال اعتماد الجمعية العامة قررت .9

طور علمًا بأن الشركة في  ، "Bespoke Investcorp Ownership Program" والمسمى انفستكورب
 على توزعالتي  لنسخشكل اب ة عليهو تمت الموافق ،مصرف البحرين المركزي  موافقة الحصول على

 .مصرف البحرين المركزي شريطة الحصول على موافقة  ،المساهمين )أو ممثليهم( في هذا االجتماع
 

  30تاريخ للسنة المالية المنتهية ب الشركةيونغ كمدققي حسابات و رنست إتقرر أن يعاد تعيين السادة  .10
توصية  على ة بناًء ر بموجبه تحديد أتعابهم عن السنة المذكو  لشركةا إدارةويفوض مجلس  م2021يونيو 
 المتفرعة عن مجلس اإلدارة. والمخاطرتدقيق  اللجنة 

 
اإلدارية حوكمة التطبيق وااللتزام بنظام البشأن الشركة إلى تقرير حوكمة  دارةإلمجلس ا  رئيسوقد أشار  .11

فيعة ر بقسم الضوابط و  الصناعة والتجارة والسياحة، حوكمة الشركات التابع لوزارة وبميثاق ،كةلشر الخاص با
المساهمين )أو ممثليهم( في هذا  وزعت نسخ منه على الذي و  ،الصادر عن مصرف البحرين المركزي  المستوى 
ي التقرير السنوي للشركة فالوارد ذكره  اإلداريةحوكمة الكما أشار رئيس مجلس اإلدارة إلى ملحق  .االجتماع

لكل   ونتائجها اصيل عملية التقييم السنوي فت يوضح، والذي م2020يونيو  30ة المنتهية في عن السنة المالي 
 تم توزيع نسخ  ذيمجلس اإلدارة، والل التابعة لجانكل من ال، و مجلس اإلدارة ككلمجلس اإلدارة، و من أعضاء 

ة على موقع الشركأيضًا متاح هو االجتماع و  على المساهمين )أو ممثليهم( في هذا همن
 . www.investcorp.com اإللكتروني

http://www.investcorp.com/


المبالغ المدفوعة لرئيس  يحدد أيضاً الحوكمة االدارية  ملحق أنرئيس مجلس االدارة  ذكر ،عالوة على ذلك
. رةبصفته عضوا في مجلس االدا مجلس االدارة التنفيذي

م 2020يونيو  30 ةالسنة المالية المنتهي  عن للشركة اإلدارية ة حوكم الوقد تقرر الموافقة على تقرير 
المعروض على الجمعية العامة. 

من قانون   207للمناقشة طبقا للمادة  نفستكورب القابضة ش.م.ب.بإتتعلق  ولعدم وجود أية أعمال أخرى 
.حاً صبا 11:30الشركات التجارية، انتهى االجتماع في الساعة 

سكرتير االجتماع           العامة   رئيس الجمعية

________________           _________________
  رشا محمد سبكار     د. يوسف حمد اإلبراهيم 

رئيس مجلس اإلدارة

lfiel
Stamp



أ "مـلحق " 
ـــــــــ

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة
الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية 

 م 2020سبتمبر   29المنعقد في  
ــــــــــــــــــــــ

 فابر  يوهمالسيد 
 فقيه مازن سليمان  الدكتور

 السيد جون وليام فريزر
 الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 

 حمد المزروعيالسيد عبدهللا م
 العثمان طيف احمد عبدالل لمهندسا

 السيد جريجوري كام ليونج سو 
 حمد الساعي أالسيد هشام صالح 

المقرب المهيري وليد أحمد سالم السيد 


