
 

 

 محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 
 للمؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب( 

 م2021 مارس   21 البحرين
 

عقدت الجمعية العامة لمساهمي المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب( اجتماعها السنوي   
 مةارس  21الموافة   اجحةد  يةوم  فني    زوم  عبر منصةة اججتماعةاا اجفتراضةيةالكترونيا    العاد 
لمؤسسة بمملكة البحرين الرئيسي لمقر الفي  ظهرا والربع الثانية عشرةعود تمام الساعة    م2021

 - التالي: جدول أعمالهايذلك للوظر في 
 

إبريل    19للجمعية العامة العادية الذ  عقد بتاريخ    محضر اججتماع الساب التصديق على    (1)
 م. 2020

اإلدارةمواقشة    (2) مجلس  خالل    تقرير  البوك  وشاط  في  عن  الموتهية  المالية  السوة 
 م يالتصديق عليه. 12/2020/ 31

إلى    (3) الحساباااالستماع  مراقبي  السادة  المالية    تقرير  للسوة  الميحدة  المالية  القيائم  عن 
 م. 31/12/2020الموتهية في 

 م يالمصادقة عليها. 2020/ 12/ 31للسونة الموتهية في  البياناا الماليةمواقشنة   (4)

مجمواقشة    (5) قرض وتخويل  سنداا  إصدار  طري   عن  باجقتراض  اإلدارة  يتحديد    لس 
ميافقة السادة مصرف   متطلبات يشريط االقتراض يالشريط الخاصة باإلصدار، بعد أخذ 

 البحرين المركز . 

عن عام    دوجر أمريكي   1.212.500مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  الميافقة على    (6)
 الصواعة يالتجارة يالسياحة. يزارة  بعد أخذ ميافقة السادةم، 2020

ميافقة الجمعية   ، بعد أخذ اعتماد سياسة مكافآا أعضاء مجلس إدارة البنكالميافقة على    (7)
من الوظام األساسي للبوك، يميافقة السادة    28العامة غير العادية على تعديل أحكام المادة  

 يزارة التجارة يالصواعة يالسياحة على هذا التعديل. 

البوك بمتطلبات مصرف البحرين    م 2020ير حوكمة الشركاا لسنة  تقر مواقشة     (8) يالتزام 
 المركز  يالمصادقة عليه.  

اإلدارةإبراء    (9) مجلس  أعضاء  في    ذمة  الموتهية  المالية  السوة  خالل  تصرفاتهم  عن 
 م. 12/2020/ 31

في    للسوة الموتهية   إعادة تعيين السادة )أرنسا ويونغ( كمدققين لحساباا البنكالوظر في    (10)
أخذ 2021ديسمبر    31 بعد  مجلس   م  يتخييل  المركز   البحرين  مصرف  السادة  ميافقة 

  اإلدارة بتحديد أتعابهم.
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ج( من    (189حسب المادة  المعامالا مع األطراف ذاا العالقةإطالع الجمعية العامة على   (11)
لميحدة  من القيائم المالية ا  27قاوين الشركات التجارية يكما هي يارد في اإليضاح رقم  

 م. 2020/ 31/12للسوة المالية الموتهية في  

 من قاوين الشركات التجارية.  207المادة لوص  ما يستجد من أعمال طبقا    (12)

 
 /السةيد رئاسةة اججتمةاعمن الوظام األساسني للمؤسسنة، تنيلى  /أ42المادة   بأحكامعمال   

بمهنام  الخال  شايب عبد /يد الس، كما تم تكليف بصفته رئيسا لمجلس اإلدارةالصدي  عمر الكبير  
يميافقة الجمعية يذلنك فني حضنير   الجمعية  بواء على اقتراح من السيد رئيس  أمانة سر الجمعية

  -من: كل 
 

 رئيس مجلس اإلدارة  وائب     محمد عبدالرضا سليمالسيد 

 عضي مجلس اإلدارة                     السيد د. فاريق عبد الباقي العقدة

 "  "  "      علي المضف السيد د. أوير

 "  "  "       علي سعد االشهب السيد 

 "  "  "      عمر أبي القاسمالسيد بشير 

 "  "  "      السيد د. طارق ييسف المقريف

 "  "  "      حسين  عبد العزيزخالد السيد 

 "  "  "       العيضي عبد هللاالسيد د. ييسف 

 للمجميعةالتوفيذ   الرئيس   خالد سعيد كعيان السيد د.

 الرئيس التوفيذ  للمجميعةالسيد صائل اليعر                                 وائب 

 

 مصرف البحرين المركزيعن     عيسى المتيج السيد 

 " " " "   عبد الرحمنالسيدة فاطمة 

 " " " "    السيدة علياء عمران 

 " " " "                 حسين محمد السيد 

 والسياحةالتجارة الصناعة ووزارة عن    ذياد ودى واصر ال السيدة

  بورصة البحرينعن    عادل راستي ليلى  السيدة
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 )مدققي الحسابات( ويونغأرنسا السادة     الجيدرالسيد عيسى 

 "    " " "      كاظم ميرشاوت السيد 

  كفين تيكويليجيز)البحرين( ذ.م.م مسجلي األسهمن ع   هاوي الشيخالسيد 

باألصالة عن وفسه يويابة عن مجلس اإلدارة يالمؤسسة رحب السيد رئيس الجمعية  بعد أن  
بالسادة المساهمين يموديبي الجهات الرسمية يبقية السيدات يالسادة الحضير، شاكننرا لهننم حسنن 

 دةالسنا  لصحة االجتماع بحضنير عنندد مننن  توافر النصاب القانونيتلبية الدعية ... تنم التأكد من  
 من رأس المال المدفيع. %95.16بلغت  بنسبةالمساهمين الممثلين أصالنة أي ويابة 

 
، حيث اوتهت موه إلنى مداولة بنود جدول أعمالهاذلك في  إثرشرعت الجمعية العامة على   

 - اتخاذ جملة القرارات ياإلجراءات التالية:
 

ة العامةة العاديةة الةذي عقةد التصدي  علة  محضةر اججتمةاع السةاب  للجمعية -: البند األول
 م.2020إبريل  19بتاريخ 

  
 الذ  عقند بتناريخيالسابق  اجتماعها  محضر  على  باطالعها  العامة العادية  الجمعية    أفادا

أخةذا حينث  ،  بحسب اليارد في كتيب الجمعية الميزع على السادة المساهمين  م2020  أبريل  19
 .كما تم تقديمه صادقا عليهبمحتوياته وعلما 

 
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية فةي  -: البند الثاني

 .م والتصدي  عليه31/12/2020
 

على تقرير مجلس اإلدارة عن وشناط مجميعنة المؤسسنة  بإطالعهةاالجمعية العامة   أفادا
لجمعينة المنيزع علنى بحسب اليارد فني كتينب ا  م31/12/2020ل السوة المالية الموتهية في  خال

 عليه.صادقا و أخذا علما بمحتوياتهحيث السادة المساهمين، 
 
اجستماع إل  تقرير السةادة مراقبةي الحسةاباا عةن القةوائم الماليةة الموحةدة  -: البند الثالث

 .م31/12/2020للسنة المالية المنتهية في 
 

عن وشاط   (يييوغاروست   ادة)الستقرير السادة مراقبي الحسابات  لالعامة   الجمعيةا  تمعاس
 بمحتوياته.أخذا علمةا حيث    ،م31/12/2020مجميعة المؤسسة خالل السوة المالية الموتهية في 

 
م والمصةادقة 31/12/2020مناقشةة البيانةاا الماليةة للسنةةة المنتهيةة فةي   -: رابعالبند ال

 عليها.
 

للسنوة   البيانةاا الماليةة  عرضمن الرئيس التوفيذ  للمجميعة  الجمعية  طلب السيد رئيس  
 .)ب(المساهمين السادة أمام  باب النقاشليفتح بعدها  )أ(م 2020ديسمبر  31الموتهية في 
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 - :عرض الرئيس التنفيذي -أ
 
حيل البياوات المالية للسوة المالية الموتهية في  الرئيس التوفيذ  للمجميعة عرضه    استهل  -1

عودم  مذّكرا ًم  2020ديسمبر    31 المؤسسة  عام  أن  أوهت  كاوت  2019ا  طيبة  بوتائج  م 
تستقبل عام   أسياقها  2020مستبشرة يهي  في  المؤسسة  أداء  تميز  يستمر  أن  متيقعة ً  م 

خالف كل التيقعات حيوما  م  2020اال أن عام    في ضيء أيضاع األسياق يقتها،   المختلفة 
  ، حيث قةجائحة كيريوا يتداعياتها غير المسبيأفرزتها    عوامل رئيسية عدة  تضافر  شهد  

األيضاع   تلك  معالم  من  العالم... يغيرت  على  بظاللها  كان  ألقت  األول اعحيث    ملها 
التشغيليةفي    تمثالً م يالعامل  التحدياا  تحديات   الثاني ،  في  عل     تجسد  المحافظة 

يالسيولة اجئتمانالتعامل    الثالث،  مخاطر  مع  أخيراي  مع  التعايش  العملة  ،  تقلباا 
الفائدة أسعار  بشكل    ...وانحسار  المؤسسة  أداء  على  جميعها  العيامل  هذه  أثرت  حيث 

 م. 2020كبير في عام  
 

للمجميعة  أفاد   -2 التوفيذ   أن  الرئيس  الرغم من  إدارات أوه يعلى  المجميعة من  يحدات 
تابعة   يشركات  عمليفريع  أسياق  التشغيلي  ها  في  الدخل  من  أهدافها  جارت  قد  كاوت 

بشكل طيب  بالميازوة  ف مقاروة  سيما  يفرع  )ال  البحرين  في  يالجملة  الخزاوة  قطاعي  ي 
عام   خالل  أدائه  في  قفزة  شهد  الذ   أن  2020وييييرك  اال  خسائر  م(،  مخصصاا 

مليين ديالر أمريكي للسوة    82) مقابل    مليون دوجر أمريكي  329  التي بلغااجئتمان  
رى لم  مليون دوجر أمريكي كانا نتيجة عملياا احتيال كب  183(، موها  2019المالية  

مليين ديالر أمريكي    146... في حين عادت قيمة الخسائر المتبقية يالبالغة  تكن متوقعة
)الذ  يأخذ    9إلى الجائحة يالطبيعة التطلعية للمعيار الديلي إلعداد التقارير المالية رقم  

ق  في االعتبار بيئة االقتصاد الكلي(، حيث أدت تكلفة الخسائر االئتماوية المتيقعة إلى تحقي
قدرها   أمريكي،    89خسائر صافية  دوجر  بلغت  مليون  أرباح صافية  مع    194مقاروة 

أوه   الى  مشيرا  الماضي...  العام  من  وفسها  الفترة  عن  مسجلة  أمريكي  ديالر  لي  مليين 
فقد كان يمكن  ،  التي كاوت ضحيتها خالل السوة  حاالت االحتيال الفردية جوبت المؤسسة  

 . مليون دوجر أمريكي   94تحقي  صافي ربح قدره  هال
 
  للسادة المساهمين   الرئيس التوفيذ  للمجميعة  ، أيضحالتحدياا التشغيليةصعيد    أما على -3

عملياا المؤسسة  أن   غرفة  بتشكيل  فيروس التداعيات    لمجابهة   قاما  ألزمة    المتوقعة 
للتعامل مع الجاوب    فرق عمل تحت مظلتها    ضمت ، يالتي  عل  الصعيد اجنساني  كورونا
  الفرقتلك  ... الفتا ان  ، يأخيرا تداعيات األزمة على عمالء المؤسسة لي، يالماليالتشغي
م  عملت  بالبحرين    لضمان  الساعة   ار د على  الميظفين  ياوتظام  العمل  سير  حسن 

الجائحة   هذه  خالل  المؤسسة  أيليية  أن  زالت(  ) كاوت  يالمجميعة...مؤكدا ً  سالمة  يما 
اط  ميظفيها  في  العمل  سير  على  يذلك  يالمحافظة  المعتاد،  تدابير  من  اره  اتخاذ  خالل 

، يالعمل على تذليل العقبات لعمل االجتماعياحترازية عديدة، ياحكام اجراءات التباعد  
الميظفين عن بعد فضال عن التعامل في اليقت وفسه مع كل ما يفرضه هذا التباعد من  

امل معها المؤسسة  تحديات في مجال أمن المعليمات يتهديدات اختراق األوظمة التي تتع
بحرفية يبما يتفق مع أحدث التعليمات الرقابية الرائدة في سياق تحديات فيريس كيريوا  

 بالذات.
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الحد المطليب لحفاظ على  ا، أفاد الرئيس التوفيذ  للمجميعة أن  بالسيولةتعلق يفيما   -4
الرقابية مريحة  للمستييات  بوسب  يتجايزها  الشاغل    للسييلة  الهم  ظل ظل  في 

ديالر األمريكي  الإلى شح في  يضع السيق  حيث أدى    ،عيات الجائحة المستمرةتدا
األزمة، بداية  فيأعقبه    في  التمويل  زيادة  يعلى    ...(Cost of Funding)  تكلفة 
ذلك من  استق  ،الرغم  على  المؤسسة  الودائعرار  حافظت  يقدره  حجم  مبلغ    21.3  عود 

مع تجايز    ، م2019يكي في وهاية العام  مليار ديالر أمر  21مليار ديالر أمريكي، مقابل  
الحديد   المؤسسة  لدى  الرقابية  السييلة  طيلة    الدويا معايير  مريحة  بهيامش  المطليبة 

بوك    ىفي توييع يتحسين جيدة قاعدة اليدائع لد   مستمرة   جهيد أن الإلى  مشيرا    األزمة... 
ABC  ،  على المحافظة  الماليأيضا  رأس  كفاية  حقيق    مستوياا  قيتها:  الملكية  على 

المستيى   من  المال  %16.2بوسبة    1الرئيسية  رأس  من  األيلى  الفئة  وسبة   ،16.6 %  ،
المال   رأس  لكفاية  الكلية  األدوى  ،  %17.5يالوسبة  الحد  من  أعلى  كافية  تغطية  مع 

   . المفريض من الجهات الرقابية
 

ب -5 يتعلق  فيما  مع  أما  اجئتمانالتعامل  جائحة   مخاطر  لتفشي  كيريو وتيجة  أفاد  ا،  فيريس 
المؤسسة   أن  للمجميعة  التوفيذ   على الرئيس  يوسبة    عملت  المديوين  محفظة  مراجعة 

المجميعة في  اليحدات  جميع  عبر  بها  الصلة  ذات  للمخاطر  حيث  التعرض  إجراء  ،  تم 
قدراتوا   لتعزيز  الفرد  إلقراض  القصيى  يالحديد  محفظتوا  تركيز  إدارة  على  تحسيوات 

من  التخفيف  يتحسين  لديوا   االئتماوية  االئتمان  تمت مخاطر  كما  تقبل    ،  مدى  مراجعة 
عن   الواشئ  الجديد  الطبيعي  اليضع  لتعكس  التغييرات  إجراء  يتم  للمخاطر،  المجميعة 

األكثر تضررا جراء الجائحة  قطاعات  ال... الفتا الى أن المؤسسة تظل بعيدة عن  الجائحة 
 مثل قطاعات الطيران يالضيافة يالسياحة يغيرها. 

 
ئيس التوفيذ  للمجميعة أوه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كيريوا  أفاد الر -6

العملة   تقلبات ألسعار  أن  من  اال  الفائدة  المالية  أداء  ياوحسار أسعار  الخزينة واألسواق 
كان ً   للمجميعة  استفاد  قييا حيث  في  ،  الحادة  يالتقلبات  الموخفضة  الفائدة  أسعار  من 
المالية  الفترة  ،  أسواق رأس المال  ى صعيد أما عل  .األسياق  فقد استطاعت المؤسسة في 

مميزة   عمليات  ترتيب  يأسياق  األخيرة  المشتركة  القريض  خالل  مال  من    الدين رأس 
عدم   حالة  من  الرغم  على  البويك  قطاع  أي  الحكيمات  من  سياء  هامين  عمالء  لصالح 

ي فاقمها اوخفاض أسعار  التي مازالت تداعياتها مستمرة بسبب جائحة كيريوا يالت  اليقين
 الوفط ياوكماش في حجم السييلة المتاحة.  

 
للمجميعة  بالمقابل،   -7 التوفيذ   الرئيس  التحول  سارعا من    جائحة كيريوا أن  أفاد  وتيرة 

المؤسسةالرقمي   لخلق  يسيما    ال   ،في  الرقمي  للتيسع  المؤسسة  خطة  من  جزء  أن 
اعدة العمالء في المؤسسة من خالل  موظيمة رقمية متكاملة يعتمد باألساس على تيسيع ق

شركة  بوك "الى" يدعم ذلك من خالل تيفير حليل مدفيعات رقمية متقدمة باالستفادة من  
يالتي تملك رخصة من مصرف البحرين المركز  لتيفير وقاط    الخدمات العربية المالية

سيقية   بحصة  الكتريوي  السوةدفع  خالل  ملحيظا  تطيرا  أخرى ي  . شهدت  واحية    من 
للمؤسسة لرقموة العمليات بشكل كامل من أجل تحقيق    االستراتيجيةتماشياً مع األهداف  ي

قد شرعت في    أن المؤسسة   الرئيس التوفيذ  للمجميعة   يضح أ  الكفاءة يخفض التكاليف، 
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المالية والمؤسساا  الخزينة  قطاعي  في  العمالء  التحاق  رقمنة  باليقت  للوزيل    عملية 
بال العمالء  الى    60مؤسسة عود فتح الحسابات من  المخصص اللتحاق  المتيسط  ييم في 

الرق الميافقات  استكمال  على  اآلن  المؤسسة  تعمل  حيث  فقط،  ياحد  بهذا  اييم  بية 
 الخصيص. 

 
ضيء   -8 بوك يفي  العواية   ABC استراتيجية  بذل  يبعد  خارجي،  ومي  لتحقيق  السعي  في 

عام   في  يالمفايضات  المكثفة  الت  أيضح ،  م2020الياجبة  للمجميعة الرئيس  ان    وفيذ  
م يمن المتيقع اوتهاء  2021في يواير    اتفاقية لالستحواذ عل  بنك بلوم مصر أبرم    البوك

الثا الربع  أن   . .. م 2021من عام    وي اإلجراءات في  الى  بليم    مشيرا  ستعمل على  موصة 
  يزيد ا في السيق المصرية بمقدار ثالث مرات، مما  همن مضاعفة حجم  المؤسسة   تمكين 
 .يقية في ياحدة من أكثر مواطق الشرق األيسط يشمال إفريقيا الياعدةا السهحصت

 
يفي مؤشر مهم على ترحيب السيق بمتاوة البوك يكفاءة إدارة أعماله، بالرغم مما ياجهه   -9

سوة   خالل  الرئيسية  أسياقه  في  يتحديات  جائحة    م 2020من صعيبات  تداعيات  جراء 
  تصنيف على  أكدت    وكالة ستاندرد آند بورز   أن   الرئيس التوفيذ  للمجميعة أفاد  كيريوا،  
مستقرة"   وإبقاء -BBB عند   اجئتماني المؤسسة   "نظرة  عند  المستقبلية  مما    ،النظرة 

في   الصعبة  الظريف  مياجهة  على  يقدرتوا  يمريوتوا  للبوك  المالي  المركز  قية  يعكس 
صوّفت   كما  الرئيسية.  انتلجنس األسياق  ا  كابيتال  طييل  االئتماوي  ألجل  التصويف 

مع وظرة مستقبلية مستقرة، بعد إقرارها بجيدة أصيل البوك يقية   +BBB عند للمجميعة  
أخرى عملت   واحية  من  بنكالسييلة.  تصنيف  تخفيض   -BBB من  ABC فيتش عل  

درجات   3  بمقداربعد أن ارتفع تصويف المؤسسة  يهي تخفيض فوي ضرير     ، +BBإل 
. يمع ذلك، قامت +B   إلى   -BBتخفيضه من  فيق التصويف السياد  للبحرين، يالذ  تم  

"مستقرة"   إلى  "سلبية"  من  يغيرتها  لتصويفوا  المستقبلية  الوظرة  بمراجعة  أيضاً  فيتش 
مستشهدة بإطار متين لمياجهة المخاطر، يكفاية رأس مال، يالسييلة السليمة، يالتمييل  

 .المستقر، ياإلدارة ذات الخبرة يالكفاءة 
 

يختص   -10 فيما  كورونا  باستجابة أما  أزمة  لتداعياا  الرئيس  م2020في    المؤسسة  أفاد   ،
التي   الضغيطات  أعقاب  في  موتظم  بشكل  الوفقات  مراجعة  تم  أوه  للمجميعة  التوفيذ  

المؤسسة فير  حيث ساهمت اإلجراءات التي تم اتخاذها  فرضتها تداعيات جائحة كيريوا،  
الجائحة   التيظيف )يالتي  ظهير  تجميد  بين  الطبيعة  باستثو – ترايحت  ذات  تلك  اء 

حصر  –   الضريرية  الى  يصيالً  اليظيفية،  يالترقيات  الرياتب،  على  يالزيادات 
للميظفين   استحقاقات  السويية  ضريرية(المكافآت  غير  أخرى  تكاليف  أ   في    يخفض 

 من الوفقات مقاروة بالميازوة.    مليون دوجر أمريكي   85توفير 
 
 - :نقاش المساهمين -ب

   
 والمقترحةااطرحا مجموعة مةن اجسةئلة حيث المساهمين، السادة أمام    باب النقاشفتح  

أقلينة المسناهمين يتمثيل  محتفظ بها لغرض غير المتاجرةال  االستثمارات أهمها  في    توايلت 
فنني محضننر فننرص ذكننر أسننماء المسنناهمين أسننباب عنندم ، يفنني عضننيية مجلننس اإلدارة
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باإلضنافة يمدى التنزام المؤسسنة بهنا،    المقاييس البيئية ياالجتماعية يالحيكمةي  ،الجمعية
 - كما يلي:يذلك  التي تعرضت لها المؤسسة االحتيالحالة الى 

 
 محةتفظ بهةا لغةرض غيةر المتةاجرةال  اجسةتثمارااعنن    أحةد السةادة المسةاهمين  تساءل -1

من القيائم المالية الميحدة للسوة المالينة الموتهينة فني  8اإليضاح رقم  )ياليارد ذكرها في  
ي   ،قيمة اسنتثماريةت دين غير ذات  االمقصيد بسود يتحديدا بخصيص  (  م31/12/2020

من اإلجمالي ي ما  %36ي التي تشكل وسبته  %57لماذا زادت قيمة االستثمار بها ي بوسبة 
 النرئيس التوفينذ  للمجميعنة  أجاب،  الضماوات لهذه السودات ي  حجم المخاطر المرتبط بها

الحند األدونى لتصنويف ئيسي يالنذ  مقنره البحنرين فنأن أوه فيما يتعلق بقطاع الخزاوة الر
موهنا يتركنز فني السنيق الخليجينة يينتم  %80، حيث أن Aسودات الدين في المؤسسة هي  

شرائها من السيق ألغراض االستثمار دين أ  ضماوات يذلنك لصنالح شنركات تخضنع 
حنة كيريونا ضتها جائالتي فر  وظرا للظريف... الفتا الى أوه  المعتادة  االئتماويةللميافقات  

قريض كان من الطبيعي زيادة االستثمارات في محفظنة يالتي أدت الى اوحسار محفظة ال
 السودات لزيادة ربحية المؤسسة من خالل أديات أخرى. 

 
طلةب سةاب  حةول أن يلمثةل أقليةة المسةاهمين فةي عضةوية تكنرار  مساهمين  أحد ال  أعاد -2

بأن جميعة مأفاد الرئيس التوفيذ  للحيث  ليكين لهم صيت داخل المجلس،مجلس اإلدارة  
هذا الطلب تم تقديمه في اجتماع الجمعية العامة السابقة... حيث أيضح أوه تنم النرد علينه 

  .بشكل يافي ياثباته في محضر الجمعية السابقة
 

يبلغ عدد أسهم ب 810111527حامل رقم  ،هللا طريف عبد  ليع جعفر  يعل  المساهمسجل   -3
طلةب   ... مكنرراً السنابقاعتراضه على محضر الجمعية    %0  تبلغ  مةمساه  وسبةيب  6030
فنني مواقشننات الجمعيننة فنني  هلتثبيننت أسننم رفةةع للجمعيةةة العامةةة السةةنة الماضةةية سةةاب 

... حينث من قاوين الشنركات البحريوني  208بوص المادة    هذه المرة    مستشهدا  محضرها
باعتبنارات يتنم النرد عليهنا  هناالوقطنة ال جديند في هذه الرئيس التوفيذ  للمجميعة بأن  رد

... الفتنا النى أن محضنر الجمعينة السنابقةكتينب الجمعينة فني منن  14في الصفحة يافيه  
مونذ  تابة المحاضنرلك داخلية ميثقة أوها تتبع سياسةي خصيصا ،لم يتغيرفها  المؤسسة ميق

اهم )يذلنك حتنى قبنل أن يثينر المسنتلتزم بها الشركات ياليحندات التابعنة   م2015ييويي  
ريعي في اعدادها أفضنل قياعند كتابنة المحاضنر يهي سياسة    ،ميضيع كتابة األسماء(

... مشنددا تقيم على عدم ذكر األسماء في المحاضرالمتعارف عليها في األسياق العالمية  
منن قناوين الشنركات البحريوني   208هذا العام هي اشارة المساهم لوص المنادة    أن الجديد 
 لزم المؤسسة بذلك.تذكر أسماء المساهمين أي ط شترت ال يفق وص المادةيالتي 

 
قةانون مةن    208علة  المةادة    وزارة الصناعة والتجارة والسةياحةعلقت ممثلة  هذا يقد  

ضر الجمعية افي مح همين المتدخلينالمسا أسماءبأوه ال ماوع من ذكر  الشركاا البحريني
عبند   لنيع  جعفر  يعل  للمساهم  ةوسببالي الحال  المساهم اثبات ذلك كما هطلب  كلما    العامة
أجاب عليهنا يالتي سمه في هذا المحضر مع األسئلة التي أيردها احيث اثبت    ،طريف  هللا

  -: اآلتيعلى الوحي  الرئيس التوفيذ  للمجميعة
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بفي - يتعلق  المؤسسة  ما  التزام  واججتماعي  بمدى  البيئي  اإلفصاح  معايير  دليل 
،  بيرصة البحرين   الصادر من  درجةلشركات الملتقارير ل  والحوكمة )اجستدامة(

االفصاح من الضريرة أن   الشريع في  ه قبلأيضح الرئيس التوفيذ  للمجميعة أو
ة سياسية للتعامل مع هذه المعايير... الفتا الى أن هواك فهم مشترك  يكين للمؤسس 

  ، لكن العقبة تكمن في قضايا البيئة الحيكمةفي اطار  اإلفصاح االجتماعي يحيل  
ذلك   رأس  ميعلى  بيوها  من  يالتي  المواخية...  سرعة  التغيرات    ة استجاب دى 

يالمصارف   العالمية  التمييل  مشريعات  تمييبترشيد    للمطالبات مؤسسات  ل 
... مشيرا الى أن  اليقيد األحفير  يالفحم لتقليص االوبعاثات يالحفاظ على البيئة 

القطاعات  لهذه  التمييل  لمس  يقف  زموية  خطة  إلى  على  يحتاج  عمالئوا  اعدة 
...  القائم اقتصادها على الوفط  ، ال سيما في موطقة الخليج تزام بالمعايير الجديدةاإلل

تقبل للمخاطر، يتم  سياستها ل مراجعة  لمؤسسة على  عملت اعلى الرغم من ذلك  
تغييرات  المؤسسة    التركيزلزيادة    عليها  إجراء  مخاطر  إدارة  على  أكبر  بشكل 

دليل معايير اإلفصاح البيئي  .. حيث اختتم بأن  تماعية ة ياالج البيئي   المعاييرتشمل  ل
اآل  يالاختيار     ياالجتماعي يالحيكمة )االستدامة( ملزمة    ن معاييرييجد حتى 

بهذ لإلفصاح   من    اصادرة  البحرين  الصدد  مصرف  كان  يان  الرقابية  الجهات 
ل األسئلة  لمعرفة  لالمركز  يجه مجميعة من  يال  يتيجهاتها ح  أراءهامصارف 

يقضايا    التغير  للتعامل  االستدامةالمواخي  مواسبة  سياسات  الستحداث  استعدادا   ،
 . مع هذا التحد  

 
يعن  المؤسسة عل  مجموعة ان ام سي الصحية اإلمارتية   انكشاف   أما بشأن  -

رصد   المؤسسة  امكاوية  عدم  أن    التجايزات أسباب  من  الرغم  على  الشركة  في 
  ، أداء مجميعة ان ام سي  فيه   ت قريراً اوتقد شركة ماد  ييترز األمريكية وشرت ت

أرصد   الفتةً  في  تضخم  شبهة  يجيد  اإلجراتها  الى  هي  يما  لتفاد   الوقدية،  ءات 
الرئيس التوفيذ  للمجميعة أن مجميعة ان ام    أوضحمثل هذه الحاالت مستقبالً،  

االمارات،   في  الصحة  قطاع  في  العاملة  الشركات   أهم  من  تعتبر  الصحية  سي 
... فضال عن أن  سيقية مهمة   ةحصذات    تمتلك مجميعة مستشفيات رائدة  حيث 

المدرجة   الموطقة  في  اليحيدة  هي  لأليراق  الشركة  تايمز  فايووشال  مؤشر  على 
في لودن مع ما يتطلبه ذلك من افصاح شامل... الفتا    (FTSE 100)  100المالية  
أوه  ديسمبر    الى  يم  م 2019في  اتهامات  سي"  إم  "إن  شركة  تقرير  وفت  زاعم 

ييترز عدة    ماد   بشهير  ذلك  بعد  ليتكشف  خريجه...  بعد    سلسل ممباشرة 
مليار    6.6ل إجمالي ديين مجميعة إن إم سي إلى  المدييويات غير المعلوة ليص

مارس   في  تتجايز    م 2020ديالر  لم  مسجلة  ديين  ديالر  ب  1.2مقابل  ليين 
دهشتها  أمريكي ابداء  الى  ذاتها  ييترز  ماد   دفع  مما  المدييوية. ،  من    من حجم 

أخرى،   للمجميعة أفاد  جهة  التوفيذ   أيضا    الرئيس  طالت  هذه  الغش  حادثة  ان 
ديلية  مع  يياقليم   بويك  للتعامل  استراتيجية  بليرة  على  عملت  المؤسسة  يان  ة 

السيق االماراتية تتطلب، من بين جملة أمير أخرى، فرض شريط إضافية على  
المخاطاإلقراض   التي رصدت في مدييوية  كلما زادت مؤشرات  ...  ان ام سي ر 

على    مطمئوا ً أن المؤسسة عملت على اجراء سيوارييهات اختبارات ضغط مكثفة 

 يتبقى مرتاحة لوتائجها.  محفظة القريض 
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الى  بخصيص  ي - التطرق  السيولةعدم  تغطية  من    نسبة  كل  الكفاءة  وارتفاع 
أن    للمجميعةلتوفيذ   الرئيس ا، أجاب  في المجموعةتكلفة المخاطر  و التشغيلية  

حسب مصرف البحرين  أن الوسبة المطليبة بسببه  عدم ذكر وسبة تغطية السييلة  
هي   هي    %100المركز   المجميعة  في  السييلة  تغطية  حيث %329يوسبة   ،  
مما يؤكد على متاوة السييلة التي    ، على هذه اليتيرة لمدة ثالثة أعيامظلت الوسبة  

 تتمتع بها المؤسسة. 
 

أن وسبة الدخل    الرئيس التوفيذ  للمجميعة   فاد أ،  بالكفاءة التشغيليةأما فيما يتعلق  
هي  مق الحسبان(  في  الرقمي  التحيل  استثمارات  أخذ  )دين  بالوفقات    % 57اروة 

يذلك في عام لم تحقق فيه المؤسسة ارباح مما أثر على الكفاءة التشغيلية... الفتا  
بال  معقيلة  تظل  الوسبة  هذه  أن  المجميعة  الى  عمل  لطبيعة  افتقارها  جراء  وظر 

مما   التجزئة،  قطاع  في  البحرين  في  محلية  على  لسيق  مباشر  بشكل  يوعكس 
لديها   أخرى  ببويك  المؤسسة  قيروت  ما  إذا  بالدخل  مقاروة  الوفقات  وسبة  ارتفاع 

 يجيد محلي طبيعي. 
 

بالوسبة   المخاطر،  أما  للمجميعةأيضح  لتكلفة  التوفيذ   الو   الرئيس  )بعد  سبة  ان 
الغش(   حاالت  قدره    88هي  استبعاد  )بارتفاع  أساس  أساس(،    48وقطة  وقطة 

     . لي قيروت المؤسسة ببويك أخرى سبة جيدة تعتبر و
   

 التيفيق.متموين لهم ديام للمؤسسة  شكر السادة المساهمون اإلدارة التنفيذيةيفي الوهاية،   
 

البياونات المالينة عنن السنوة   ىعل  العامةدقا الجمعية  اص  يالمدايالت يبعد هذه الوقاشات   
  .تم تقديمهاكما م 2020ديسمبر  31في  المالية الموتهية

 
مناقشة وتخويل مجلس اإلدارة باجقتراض عن طري  إصدار سةنداا قةرض  -: البند الخامس

 وتحديد متطلباا وشروط اجقتراض والشروط الخاصة باإلصدار، بعةد أخةذ
 .ن المركزيمصرف البحري ةموافقة الساد

 
المقتةةرح الخةةا  عةةرض طلنب السننيد رئننيس الجمعينة مننن الننرئيس التوفيننذ  للمجميعنة 

المسناهمين السنادة  أمنام    باب النقةاشليفتح بعدها    )أ(  اجقتراض عن طري  إصدار سنداا قرضب
 .)ب(

 
 - التنفيذي:عرض الرئيس  -أ

 
بود الخامس في جديل أن ادراج ال ىعرضه باإلشارة ال الرئيس التوفيذ  للمجميعة  استهل -1

الخنارجي المستشار القاويوي بواًء على طلب من بحتة    أعمال الجمعية جاء ألسباب قاويوية
سنودات قنرض يتطلنب يجنيد رأ  قناويوي  إلصندارحينث أن النذهاب للسنيق للمؤسسة،  

 ... الفتا الى   unqualified legal opinionيالذ  يجب أن يكين غير مصحيب بتحفظات  
لديها بروامجين للتمييل بالجملة، يهما بروامج السودات األيريبينة متيسنطة أن  المؤسسة  

ملينار ديالر أمريكني، يبرونامج  2.5بقيمنة   (Euro- medium term notes)األجنل 
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ملينين ديالر أمريكني... الفتنا أن برونامج إصنندار  500إصندار شنهادات اإلينداع بقيمنة 
ً  م2018ي عام  فشهادات اإليداع شهد موذ طرحه   ً   طلبا من المستثمرين على الشهادات   قييا

الصادرة في إطار البروامج مع معدل تجديد مرتفع ياستغالل تام خالل الفتنرات الرئيسنية 
يأوننه اسننتجابة لطلننب المسننتثمرين القنني ، يكجننزء مننن اسننتراتيجية  2020خننالل عننام 

ل تعنديالت بقة علنى ادخناا، يافق مجلس اإلدارة في فترة س2021المؤسسة للتمييل لعام  
، على بروامج إصدار شهادات اإليداع يالتي تتطلب اعتمادها من قبنل مسناهمي المؤسسنة

إلنى حند المبلغ األساسي اإلجمالي لشهادات اإليداع المستحقة بميجب البروامج  زيادة  مثل  
ديالر  500.000.000ديالر أمريكي )بارتفناع عنن  2،000،000،000أقصى يقدره 

ثالث سنويات لنمدة شهادات اإليداع الصادرة فني إطنار البرونامج  كذلك زيادة  ي  ،أمريكي(
 . )بارتفاع من سوة ياحدة(

 
الرئيس التوفيذ  للمجميعة أوه وظراً ألن اإلصدار بميجب بروامج إصدار شهادات أيضح   -2

اإليداع ذا طبيعة مستمرة مع معدل تجديد مرتفع، يأن اإلصندار بميجنب برونامج سنودات 
ل يظل مصدراً محتمالً للتمييل الطارئ، فإوه يتيجب علنى مجلنس لمتيسطة األجاالييري  

اإلدارة من اآلن فصاعداً االقتنراح علنى المسناهمين فني اجتمناع الجمعينة العامنة أن ينتم 
اعتماد قرارات مجلس اإلدارة من قبل المساهمين بشكل سوي ... مختتما أونه يمكنن لبونك 

ABC رأس المنال األيلنى الية من فئة مالوظر في إصدار األيراق ال(AT1 Securities )

ديالر أمريكنني إذا تننم اعتبننار الشننريط  500.000.000تصننل قيمتهننا اإلجماليننة إلننى 
تخيينل مجلنس اإلدارة بناالقتراض   .. مختتما أن المقترح هي.ABCالتجارية مجزية لبوك  

الخاصنة   عن طريق إصدار سودات قرض يتحديد متطلبات يشريط االقتراض يالشريط
 ميافقة السادة مصرف البحرين المركز . دار، بعد أخذ باإلص

 
 - :للمجموعةوإثر عرض الرئيس التنفيذي 

 
الميافقة على تخييل مجلس اإلدارة باالقتراض عن طريق إصدار   العامة  الجمعية  "قررا

سودات قرض يتحديد متطلبات يشريط االقتراض يالشريط الخاصة باإلصدار، بعد أخذ 
 "البحرين المركز . السادة مصرف ةميافق

 
دوجر  1.212.500الموافقةةة علةة  مكافةةأة أعضةةاء مجلةةس اإلدارة بمبلةةغ  -: البند السادس

م، بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة 2020أمريكي عن عام  
 والسياحة.

 
مجلةس   علة  مكافةأة أعضةاءالموافقةة  السنادة المسناهمين  السيد رئيس الجمعية من    طلب -1

، بعند أخنذ ميافقنة السنادة م2020دوجر أمريكي عةن عةام    1.212.500ة بمبلغ  اإلدار
من بينهمةا ) مااعتراضه اثنين سجل مساهمين، حيث  يزارة الصواعة يالتجارة يالسياحة

)التني تتطلنب مكافنأة  علنى هنذه ال  (مةن البنةد الرابةع  (3ب )المساهم المذكور في الفقرة  
في سوة تكبدت فيهنا المؤسسنة خسنائر جنراء (  يزارة الصواعة يالتجارة يالسياحةميافقة  
 حجبها تماشيا مع تيجه مصارف أخرى في الموطقة.  ينا مقترحأزمة كيريو ت تداعيا
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المسناهمين السنادة  من    قِلَّةفي هذا الصدد، أبدى الرئيس التوفيذ  للمجميعة تفهمه لميقف   -2
بتوزيع جزء من األرباح   قيساإذا ما  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  حيال مقترح صرف  

حا أن توصية المؤسسة يجب أن ينظةر ... موض  ها  نمفي سنة لم تتحق  المؤسسة شيئا  
)ياليارد في الصفحات  من النظام األساسي للبنك 28مقترح تعديل المادة فيها في ضوء  

قاوين الشركات التجارية من  188أن المادة  أفاد من كتيب الجمعية(... حيث  159  -157
 افي% منن صن10من  رتقدير مجميع هذه المكافآت بأكثالبحريوي توص على عدم جياز 

يأوه يجيز للجمعية العامة أن تقرر صرف مكافأة سويية لرئيس يأعضاء مجلنس   األرباح
اإلدارة في السويات التي ال تحقنق فيهنا الشنركة أرباحناً أي السنويات التني ال تنيزع فيهنا 

، منذّكرا أرباحاً على المساهمين شريطة أخذ ميافقنة يزارة الصنواعة يالتجنارة يالسنياحة
بتيزينع أ  حصنة  الجمعية العامة العادينة  الجتماع  يم لم تيص2011  موذ يالمؤسسة    بأن

من األرباح على الرغم من تحقيقها ما يكفي من األرباح لتيزيع حصة من األرباح بحسب 
على صنياغة سياسنة لمكافنآت   2011أن المؤسسة عملت في عام  ذلك  ،  188وص المادة  

في ضنيء المراجعنة الشناملة التني  مجلس االدارة  أعضاء مجلس اإلدارة  تم اعتمادها من
قام به أحد االستشاريين الديليين إليجاد طريقة مثلى لمكافأة أعضناء مجلنس اإلدارة يفنق 

من قاوين الشركات يلكن  188خارج وطاق المادة   أفضل التطبيقات المعميل بها في حيوه
 .بما يتفق مع قياعد الحيكمة الصادرة عن اليزارة

 
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة يفق سياسنة ياضنحة   للمجميعة أن  ئيس التوفيذ رالأيضح   -3

ستقطاب ياستبقاء يتحفيز أعضاء مجلس إدارة على درجنة منن ال  يعتبر ذي أهمية قصيى
، ال المهارة يالخبرة بما يتماشى مع تعقيدات أعمال المجميعة في أسياقها التي توشط فيها

المسنتقلين يالمتطلبنات الرقابينة التني   جلنس اإلدارةمسيما مع األديار المويطنة بأعضناء  
 مسنتقلينأعضناء  المؤسسة المصرفية المعوينة تقضي بأن يشغل ثلث أعضاء مجلس إدارة

 يأن يكيويا على رأس لجان مجلس اإلدارة المختلفة. 
 
تضمن أحكاما  يميثاق حوكمة الشركاا البحريني أن  الى الرئيس التوفيذ  للمجميعة    اشار -4

أن تلتنزم المصنارف بمكافنأة أعضناء علنى    ث تنوص هنذه األحكنام، حينالمكافآابخاصة  
مننن الضننرير  أن تكننين المكافننآت ، يأوننه مجلننس اإلدارة علننى وحنني عننادل يبمسننؤيلية

الستقطاب األشخاص الذين لديهم بالقدر المطليب  الممويحة ألعضاء مجلس اإلدارة كافية  
بنين كفاينة يعدالنة ينة التيفينق  حنيل كيف  ئالً ا... متسنالكفاءة الالزمنة إلدارة البونك بوجناح

المكافننآت بالوسننبة ألعضنناء مجلننس اإلدارة اذا مننا أرادت المؤسسننة اسننتقطاب وخبننة مننن 
المستقلين بالذات يتعييضهم بشكل عادل في سوة عمنل فيهنا مجلنس اإلدارة بجند يصنبر 

 يان كاوت المؤسسة لم تحقق أ  أرباح.   
 

تطبيقننات فنني مجننال حيكمننة الشننركات أن أفضننل ال ةللمجميعننأيضننح الننرئيس التوفيننذ   -5
العالمية فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في عندد منن األسنياق المالينة الرائندة 

مكافنأة مجلنس اإلدارة علنى أسناس أجنر ثابنت. قياسنا علنى هنذه التطبيقنات علنى  ترتكز  
لنس مجا منن قبنل  هنالتني تنم اعتماد سياسة مكافنآت أعضناء مجلنس اإلدارة  فان    ،العالمية

م تتكين باألساس من أجر ثابت يجمع بين أتعاب شنهرية، يرسنيم 2011اإلدارة في عام  
المؤسسنة ظلنت تعمنل   حضير، يمخصصات لتغطية تكاليف السنفر ياإلقامنة... الفتنا أن

فيهنا أحند المسناهمين فني اجتمناع الجمعينة السنابقة  طلنب اللحظة التي   حتىبهذه السياسة  
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عمننال لمكافننآت مالد االدارة، معتبننراً أوننه مننن لننى جننديل األعتخصننيص بونند موفصننل 
بالمكافننآت العائنندة لمجلننس النظر في جمیع المسائل المتعلقة  العامننةاختصنناص الجمعيننة 

علنى المكافنأة السنويية ألعضناء مجلنس   المصنادقةحيث تمنت  ،  اإلدارة أيا كان مصدرها
يزارة الصنواعة   ةخاطبنتمنت م  كمنا  ،من قبل الجمعية العامة بعند ان تنم ادراجهنااإلدارة  
علنى أن ينتم الوظنر بالتعناين معهنا فني  على المكافنأةي السياحة ألخذ اعتمادها  يالتجارة

لتالفني القينيد التني يفرضنها قناوين   القةادم  اججتماعتقديم تصور للسادة المساهمين في  
ألعضناء ة  تنأتعاب وقدية ثابموه للسماح بدفع    188الشركات التجارية البحريوي في المادة  

 .ةمقطيع مبالغلس اإلدارة مقدماً في صيرة مج
 

عضةاء ألسياسةة مكافةآا  أن المؤسسة عملت على بليرة  للمجميعة  الرئيس التوفيذ     أفاد  -6
العتمادهنا فني أُعندت  (منن كتينب الجمعينة 132يالنياردة فني الصنفحة ) مجلس اإلدارة

وظام األساسي للبونك )ب( من ال  28  اجتماع الجمعية العامة العادية يفقاً ألحكام المادة رقم
)بعد أن يتم تعديلها من قبل الجمعية العامة غير العادينة فني يقنت الحنق الينيم(، اسنتواداً 

أن المطنريح هني أن تُعتمند سياسنة . مشنيرا  ..ABC  كعلى مقتنرح منن مجلنس إدارة بون
شنهر    ريتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أجًرا ثابتًنا يتكنين منن أجنللسماح بأن  المكافآت  
"األتعاب"( يرسيم الحضير التي تدفع ألعضاء مجلس اإلدارة لحضير اجتماعات وقد  )

مجلس اإلدارة ياللجان الموبثقة عوه )"رسيم الحضير"( يمخصص لتغطية تكاليف السفر 
، ياإلقامة أثواء حضير اجتماعات مجلس اإلدارة ياللجان الموبثقة عونه )"المخصصنات"(

اء مجلس إدارة بالجيدة المواسبة ياالحتفاظ بهم استقطاب أعض  نلتمكين المؤسسة ميذلك  
دفع أ  حصنة  للمجميعة  أنالرئيس التوفيذ   ، كما ويه  يتحفيزهم إلدارة المؤسسة بوجاح

يظل ممكوًا في المستقبل إذا اعتبر أعضاء مجلس اإلدارة بأوها معقيلنة   ربح متغيرة سويية
اضنعة )بنالطبع( للميافقنة هنذه الحصنص خ ليفي مثنل هنذه الحالنة، تظن  ،يتتم بمسؤيلية

المسبقة للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة )ييزارة الصواعة يالتجنارة يالسنياحة، 
.. مختتمنا أن السياسنة المعريضنة أمنام السنادة (.188بحسب أحكام المنادة    إذا لزم األمر

مالحظنات ت لباسنتجايكنذلك    المؤسسة من جهنةلبت حاجة  المساهمين في كتيب الجمعية  
إلنى صنيغة  األمنر النذ  أسنهم فني اليصنيل، من جهنة أخنرى  زارة الصواعة يالتجارةي

ضمن للمؤسسة فرصة استقطاب أعضاء مجلس إدارة على درجة عالية من تحديثة يفعالة  
 .المهارة بما يتواسب مع تعقيدات وشاط المؤسسة

 
 -وإثر عرض الرئيس التنفيذي للمجموعة: 

 
 1.212.500على مكافنأة أعضناء مجلنس اإلدارة بملنغ   الميافقة  امةعقررا الجمعية ال" 

م، بعنند أخننذ ميافقننة السننادة يزارة الصننواعة يالتجننارة 2020ديالر أمريكنني عننن عننام 
 "يالسياحة.

 
 الموافقة عل  اعتماد سياسة مكافآا أعضاء مجلس إدارة البنةك، بعةد أخةذ -: البند السابع

مةن النظةام   28حكام المادة  عل  تعديل أ  ةموافقة الجمعية العامة غير العادي
األساسي للبنك، وموافقة السادة وزارة التجةارة والصةناعة والسةياحة علة  

 هذا التعديل.
 



 13 

 -الخصيص: بهذا  ما استعرضه الرئيس التنفيذي في البند الساب في ضيء 
 
لها بتفاصني  لبوكالميافقة على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة ا  قررا الجمعية العامة" 

ميافقنة الجمعينة العامنة غينر  من كتيب الجمعينة، بعند أخنذ  134-132المعريضة في الصفحات 
منن الوظنام األساسني للبونك، يميافقنة السنادة يزارة التجنارة  28العادية على تعديل أحكام المنادة 

 ."يالصواعة يالسياحة على هذا التعديل
 

 البنةةك بمتطلبةةااوالتةةزام  م2020شةةركاا لسةةنة مناقشةةة تقريةةر حوكمةةة ال -: البند الثامن
  .مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه

 
منن أمنين سنر الجمعينة إطنالع الجمعينة العامنة علنى   طلب السيد رئةيس مجلةس اإلدارة -1

ملخننص بوظننام الحكننم المؤسسنني بالمؤسسننة العربيننة المصننرفية يمنندى التننزام المؤسسننة 
 بةالجهوددة أعضناء الجمعينة العامنة السنا  بناطالع  بأحكامه، حيث قام أمنين سنر الجمعينة

المبذيلة من المؤسسة لالمتثال ألفضل مبادئ الحكم المؤسسني المعتمندة عالمينا، بمنا فني 
ذلك القياعند الوافنذة بمملكنة البحنرين فني هنذا الخصنيص، مؤكندا أن المؤسسنة العربينة 

مينا المعتمندة عالالمصرفية تتبنع أفضنل إرشنادات الحكنم المؤسسني يمبنادئ الممارسنات 
المؤسسي ينيفر إطنارا يتسنم بالفعالينة يالشنفافية فني ممارسنة الرقابنة يلديها وظام للحكم  

 الداخلية على وحي موصف.
 

أمين سر الجمعية بأن المؤسسة تحرص على االفصاح عن المعليمات الهامة بدقنة   أضاف -2
 تشمل الميقع ييضيح إلى المساهمين يأصحاب المصالح المعويين عن طريق عدة قويات 

االلكتريوي الذ  يتم تحديثه بصيرة موتظمة مع إصدارها لتقارير سنويية يوصنف سنويية 
  المالي.يفصلية بشأن األرباح ياألداء 

 
فني هنذا الشنأن أفناد  م2020التي تمت خالل العام  أهم التغييراا األخيرةأما على صعيد   -3

 - يلي:أمين سر الجمعية بما 
 

رين المركز  المصنارف المرخصنة طر مصرف البح، أخم2019ديسمبر    29في   -
بأوه جرى تعديل في كتيب الضنيابط الرفيعنة  ( ABCتحت مظلته )بما في ذلك بوك

الننذ  يتضننمن متطلبننات (المسننتيى مننن دليننل قياعنند مصننرف البحننرين المركننز  
لينوص علنى أونه إذا أكمنل عضني  )حيكمة الشركات بمصنرف البحنرين المركنز 

متتالية في مجلس إدارة أحد البونيك الخاضنعة ثالث ديرات    مجلس اإلدارة المستقل
مجلس إدارة  يلرقابة مصرف البحرين المركز ، فلن يتم تصويف هذا العضي كعض

. عليه، تم تعديل ميثناق الحكنم المؤسسني فني فبراينر )في حال أعيد تعييوه(مستقل  
 .ليعكس هذه القاعدة المستحدثة م2020

 
 لنيعكس عندداً  م2020ة المخاطر في فبراير ل ميثاق لجوباإلضافة إلى ذلك، تم تعدي -

من التغييرات على صالحيات لجوة المخاطر، على الوحي الميصى به من قبل لجوة 
المخاطر، يالتي تعكس بشكل أساسي التغييرات األخيرة في كتيب الضيابط الرفيعة 

 لبونك المستيى من دليل قياعد مصرف البحنرين المركنز  يالتغيينرات التوظيمينة
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ABC  ، حيث توص على سبيل المثال أوه يجب أن يترأس عضي مجلس ادارة مستقل
 .لجوة المخاطر يأن يكين غالبية أعضائها مستقلين عنن أوشنطة المخناطرة الييمينة

 امتثال موفصلة عن لجوة تدقيق.  لجوة ABC ، أوشأ بوكم2020في ييليي 
 

تعنديل ميثناق   تنم  .المتثنالعلى ميثاق لجوة ا  ABC  يافق بوك  م2020يفي ديسمبر   -
الحكم المؤسسي ليعكس إوشاء لجوة االمتثال، كمنا تنم إجنراء تغيينرات علنى ميثناق 

  .لجوة التدقيق بالمجميعة إلزالة أ  إشارة إلى مهام االمتثال
 

المستمرة لتحديث ميثاق  ABC ، يكجزء من جهيد بوك م2020أيضاً، في ديسمبر  -
رى، ثالث مجاالت رئيسنية فني بين أمير أخ ، من ABCالحكم المؤسسي، حدد بوك

الميثاق حيث قد يكين من الضرير  إجراء تغييرات على ميثناق الحكنم المؤسسني 
لعكسننها. شننملت هننذه المجنناالت تعيننين مسننؤيل حيكمننة الشننركات، يالمسننؤيلية 

لذلك، تم   .االجتماعية للشركات، يضيابط العضيية فيما يتعلق برئاسة لجوة التدقيق
 .ؤسسي ليعكس هذه المجاالت الثالثةاق الحكم المتعديل ميث

 
أمين سر الجمعية السادة المساهمين الكرام النى تقرينر المؤسسنة للحكنم   الاح  وفي الختام -4

المؤسسي الميجيد ضمن يثائق الجمعية العامة يالذ  تم تيزيعه ييمكن الرجيع اليه فني 
 من الكتيب.  136الصفحة 

 
حنيل   مةن البنةد الرابةع  (3ب )المسةاهم المةذكور فةي الفقةرة  مةن    ستفساراارد جيفي   -5

مدى التزام و  المختلفةيلجاوه    في مجلس اإلدارة  رورة أن يكون هناك أعضاء مستقلينض
في صنيغتها المعدلنة  188 متطلباا اإلفصاح عن المكافآا وف  ن  المةادة المؤسسة ب

فةر  تنويةع عضةوية مجلةس ، باإلضنافة إلنى من قناوين الشنركات التجارينة البحريوني
فيما يتعل  بتمثيةل المسةتقلين فةي   –  للمجميعة   رئيس التوفيذ ال، أجاب  اإلدارة للجنسين

أن تقرير الحكم المؤسسي فني كتينب الجمعينة يشنمل     –  عضوية مجلس ادارة المؤسسة
افصاح كامل عن أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين يهم أربعة ييمكن الرجيع للتقرير في 

 . من الكتيب  136الصفحة 
 

النرئيس التوفينذ  ، أفناد 188 نة  المةادة لمكافآا وف  اإلفصاح عن امتطلباا  أما عن  
جمعينة مصنارف البحنرين أن وطاق تطبيق المادة هي محنل خنالف، حينث أن  للمجميعة  

تيصلت الى قرار من مجلس اداراتها )تم تعميمه على كافة المصارف العاملنة يمنرخص 
المشنار  188لها من قبل مصرف البحرين المركز ( فيما يخنتص بوطناق تطبينق المنادة 

على المصارف بيجنه   188الى عدم اوطباق اإلفصاح المشار اليه في المادة    خلص يها،  ال
 المركنز  البحنرين مصنرف المصارف لرقابنةها خضيع  س، أساالعتبارات كثيرةخاص  

 يبالتنالي توطبنق عليهنا  ،الذ  شرع تفصيال ألغراض توظيم االفصاح على هذه المكافنآت 
الموصنيص عليهنا فني النندليل  ح عننن المكافنآت باإلفصنا علقنةالخاصنة يالمتقياعند تلنك ال

... مشيرا الى أن المؤسسة كعضني فني المركز   البحرين  الصادر من مصرفاالرشاد   
السننادة يزارة دة الجماعيننة، ال سننيما يان ااالراحتننرام جمعيننة مصننارف البحننرين عليهننا 

ام المنادة اليه في أحكن كما هي مشار اإلفصاحعلى  ايصريلم  التجارة يالصواعة يالسياحة
 فرصة لتدارس الرأ  المخالف لليصيل الى قرار وهائي بهذا الشأن.  إلتاحة 188
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فر  تنويع عضةوية مجلةس اإلدارة للجنسةين، يفيما يختص بطلب سابق للمساهم حيل 

رقابي يتعلق بالتويع سياء من حيث للمجميعة أوه ليس هواك متطلب  الرئيس التوفيذ   فاد أ
شمل الذ  يتضمن التويع من حيث العرق أي غيره... الفتنا النى أونه ي بمعواه األالجوس، أ

لندفع أجوندة م  2018عن التويع موذ العام  استراتيجية  مع ذلك عملت المؤسسة على بليرة  
تمثيل المرأة في المؤسسة، حيث أن التمثيل المطليب يجب أن يكين على مستيى مجلنس 

، يان التحد  الماثل يظل فني اوحسنار األخرىواصب العليا  يالم  اإلدارة ياالدارة التوفيذية
فرص المرأة لشغل المواصب القيادينة... ميضنحا أن التعامنل منع هنذه المسنألة يمكنن أن 
يكين من خالل طريقين، األيل هي يضع أهداف زموية يوسنب محنددة لليصنيل للتمثينل 

هني  الطرينق اآلخنر، أمنا دين اعتبار للظريف المحيطنة المطليب يفق محددات ياضحة
غينر مندريس دين أن يعوني ذلنك تبوني حقيقني ألجوندة جزافني زيادة وسبة التمثيل بشكل 

أن المؤسسنة ميضنحا  تقلد المواصب القيادينة فني المؤسسنة،  لدير المرأة  بما يخدم  التويع  
مارس بالييم العالمي للمرأة   8ت في  لاذ احتف  ،سلكت موهجا قائم على احداث تغيير حقيقي

لقة وقاش شارك فيها قياديين فني المؤسسنة منن الجوسنين يحضنرها حل توظيمها لمن خال
 إلحنداث عدد كبير من ميظفي المجميعة لتوايل قضايا التويع في المؤسسة يسنبل دفعهنا 

ث جائزة للتويع موحت ألحدى زميالتوا تقديرا لجهيدها أثواء اتم استحد كما  تغيير ملميس،  
تبوي وهج متأوي يمدريس من شأوه أن يكين ؤسسة ترى أن .. مختتماً أن المفترة الجائحة.

 أكثر فاعلية لتعزيز أجودة التويع.  

 
ابةةراء ذمةةة أعضةةاء مجلةةس اإلدارة عةةن تصةةرفاتهم خةةالل السةةنة الماليةةة  -: التاسعالبند 

 .م31/12/2020المنتهية في 
 

ة السوة الماليإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل قررا الجمعية العامة  
 م.31/12/2020الموتهية في 

 
كمدققين لحساباا البنك للسنة  ويونغالنظةر فةي إعادة تعيين السادة ارنسا   العاشرالبند 

م، بعةةةد اخةةةذ موافقةةةة السةةادة 2120ديسةةمبر  31الماليةةةة المنتهيةةةة فةةةي 
 أتعابهم.مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد 

 
كمندققين لحسنابات المؤسسنة   (يييونغ  )اروسنت إعادة تعيين السادة    معية العامةقررا الج

في تحديد أتعابهم، يذلك  الحق ع تخييل مجلس اإلدارةمم 31/12/2021للسوة المالية الموتهية في 
 التعيين.بعد مالحظتها عدم مماوعة مصرف البحرين المركز  في هذا 

 
  المعامةالا مةةع اجطةةراف ذاا العالقة  لعامةةة علةةاطةةالع الجمعية ا -: الحادي عشرالبند 

المادة   هةةو    189حسب  وكمةةا  التجاريةةة  الشركةةاا  قانون  من  )ج( 
مةةن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية    27وارد في اجيضاح رقةةم  

 . م2020/ 31/12المنتهية في  
 



 16 

عها على االيضاح رقم  فادة باطال طلب السيد رئيس مجلس اإلدارة من الجمعية العامة اإل
في    27 الموتهية  المالية  للسوة  الميحدة  المالية  القيائم  كتيب   114م )ص  2020/ 12/ 31من    من 

 ( كما تم تيزيعها على السادة المساهمين قبل اجتماع الجمعية العامة. الجمعية العامة 
 

لميحدة  م المالية امن القيائ   27على االيضاح رقم    افادا الجمعية العامة باطالعهاحيث  
 م. 2020/ 31/12للسوة المالية الموتهية في  

 
المادة   -: الثاني عشرالبند  لن   طبقا  أعمال  من  يستجد  الشركاا    207ما  قانون  من 

 التجارية. 
 

م من قاوين الشركات  207طبقا لوص المادة  أ  بويد مستجدة    وجودعدم  الجمعية العامة    سجلا
  .التجارية 

 
  

أعرب السادة المساهمين عنن شنكرهم لمجلنس ،  عامة العاديةل الجمعية الوفي ختام أعما 
 كمنا سنجل السنيد رئنيس الجمعينة،  اإلدارة يكبار المساهمين، مجددين ثقتهم في مسنيرة المؤسسنة

صةاحب وملنك مملكنة البحنرين  الملةك حمةد بةن عيسة  ا ل خليفةةلصاحب الجاللة  شكره الجزيل  
يلي العهد رئنيس النيزراء وائنب القائند   خليفة  ا ل  بن عيس   سلمان بن حمد  السمو الملكي األمير

االعلى على دعمهم الدائم للمؤسسة، متمويا لهم باألخص وجاح جهيدهم الطيبة بالتعاين مع شنعب 
سةلمان بةن   سعادة الشيخالمملكة المتحضر في التصد  لجائحة كيريوا...كما خص بشكره أيضا  

يزينر الصنواعة يالتجنارة   ن راشةد الزيةانيالسةيد زايةد بةسةعادة  يزير المالية ي  خليفة آل خليفة
محنافظ مصنرف البحنرين المركنز  سعادة السةيد رشةيد المعةراج يالسياحة في مملكة البحرين ي
لبيرصنة وسعادة الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي  على دعمه الدائم للمؤسسة  

 البحرين.

 
 

 

ثانية وخمةس ال الجلسة يالساعة تشير إلى رفعا، عماللوظر في بويد جديل األا  وبانتهاء
 .ظهرا دقائ 

 
 
 

          ____________                     
  شايب عبد الخال                                                                                        
  مين سر الجمعية العامةأ        
 
 

 


