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 اجتماع محضر

 العادية غير العامة الجمعية

 والكويت البحرين لبنك

 

 9112 مـــــــــارس 91 االربــــعــــــــاء :التاريخ      1/9112:الجلسة رقم

  ريـــجنـســـي انتـــركونتيــننتـــال فنــــدق :المكان    صباحـا 11:11  : الوقت

 البــحريــــــــن مملكـــة -الرفــاع قاعــــة        

  

 لمجلس رئيسا بصفته مراد علي مراد السيد أعلن أعاله، إليهم المشار والمكان والوقت التاريخ في إنه

 .للمساهمين العادية العامة الجمعية افتتاح اإلدارة

 

 الصادر ةالتجاري الشركات قانون من 911 ،911 ،122 ،121 المواد إلى باالستناد االجتماع هذا وينعقد

 الدعوة تمت إذ للبنك، األساسي النظام من 01 إلى 64 من والمواد 9111 لسنة (91) رقم بقانون بمرسوم

 اإلعالن وشمل ،2019 فبراير 94 في الصادرتين الخليج وأخبار األيام صحيـــفتي في باإلعالن له

 الشركات شئون إدارة من كل المتضمنة المعنية الجهات إخطار وتم .االجتماع أعمال وجدول الدعوة

 والمدقق البحرين بورصة وشركة المركزي البحرين ومصرف والسياحة والتجارة الصناعة بوزارة

 (.قانونيون محاسبون) ويونغ أرنست الخارجي

 

 :من كل االجتماع وحضر

 

 :أسماءهم التالية إدارة مجلس أعضاء ·

 

 مـــــــــراد علـــــــي مـــــــــــراد السيد   

 زينـــــــــل حســــــــن جاســـــــم السيد   

 حسيـــــن عبدالرحمــــن محمــــد السيد   

 خليفــــة آل خليفـــة بـن عبــدهللا الشيـخ 

 خليفــــة آل دعيـــج بـن خليفـــة الشيـخ   

 المسقطــــــي علـــــــي هانـــــي السيد  

 بسيســــو عدنــــــــان أشــــــرف السيد  

 ادريـــــس مساعـــــــد ادريــــس السيد  

 خلـــــــــف صالـــــــح يوســـــف السيد 

 الصالـــــــــح محمــــد مـــــروان السيد   

 

 للبنك التنفيذي الرئيس ·

 بالبنك المجموعة سر أمين ·

 للبنك القانوني المستشار ·

 والسياحة والتجارة الصناعة وزارة مندوب ·

 لمركزيا البحرين مصرف مندوب ·

 (قانونيون محاسبون) ويونغ ارنست الخارجي المدقق ممثل ·

 البحرين بورصة شركة ممثل ·
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 شير كمبيوتر كارفي شركة ممثل ·

 البنك أسهم جملة من سهما 190,672,118 ووكالة أصالة الحاضرة أسهمهم مجموع يبلغ مساهمون ·

 من الخزينة أسهم استقطاع بعد) % 74.09 نسبته تقارب ما أي 1,081,647,952 سهم  عددها البالغ

 المدقق وممثل الجلسة رئيس من كل واعتمده الحضور سجل في ذلك ثبت وقد ،(األسهم مجموع

 .األسهم مسجل وممثل والسياحة والتجارة الصناعة وزارة عن وممثل الخارجي

 

 :يلي كما األعمال جدول على المدرجة المواد الرئيس السيد وعرض

 

 .م0202 مارس 02 بتاريخ انعقد الذي السابق االجتماع محضر اعتماد .0

 

 الحاجة يلغي بما أعاله، المذكور المحضر يتضمن للبنك السنوي التقرير بأن الرئيس السيد بين

   .لتالوته

 

 :0/0202-0 رقم قرار
 

 كما 91/8/9111 بتاريخ انعقد الذي السابق السنوي االجتماع محضر العادية العامة الجمعية اعتمدت "

 ".هو

 

 البالغة للتحويل القابلة "0" الفئة من المستديمة المال رأس سندات تحويل على الموافقة .0

 الواحد للسهم فلس 022 قدرها اسمية بقيمة عادية اسهم إلى بحريني دينار 2102290,00

 سهم 00,00230922 حوالي بمجموع) سند لكل ونصف سهمين بواقع م0202 مايو 0 بتاريخ

 .الرقابية الجهات موافقة على الحصول شريطة (فلس 222 التحويل عند السهم سعر مع

 

 :0/0202-0 رقم قرار

 

 المساهمين السادة استفسارات على الرد بعد أعاله الموضوع على العادية غير العامة الجمعية وافقت "

 ".المحضر هذا في ذكر كما

 

 النظام من (9) والمادة "والمدفوع الصادر المال رأس" التأسيس عقد من (9) المادة تعديل .3

 تحويل اثر والمدفوع الصادر المال رأس لزيادة وفقا "والمدفوع الصادر المال رأس" األساسي

 دينار 2102290,00 بمبلغ للتحويل القابلة "0" الفئة من المستديمة المال رأس سندات

 :كالتالي تقريبا   موزعة بحريني

   

 األسمية قيمتها تبلغ سهما   00,00230922 على موزعا ) بحريني دينار 000,020392 . أ

 (.الواحد للسهم فلس 022

 .اصدار كعالوة بحريني دينار 120,930030 . ب

 

 على موزعا    بحريني دينار ,0020122009 والمدفوع الصادر المال رأس ليصبح

 للنصيب المقدر التقريبي والتأثير الملكية على التأثير بالعلم األخذ مع سهما ، 0002102200921

 تحويل إثر الواحد للسهم فلس 4 بواقع والمحتسب (بحريني دينار) األرباح في للسهم المخفض

 .للبنك  عادية اسهم إلى للتحويل القابلة "0" الفئة من المستديمة المال رأس سندات
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 :0/0202-3 رقم قرار

 

 أسهم إلى المستديمة السندات تحويل اتمام بعد الموضوع على العادية غير العامة الجمعية وافقت "

 ".عادية

 

 الجهات مع الالزمة الخطوات بكافة بالقيام المجلس يعينه من أو اإلدارة مجلس تفويض .2

 .الالزمة الرسمية الموافقات على الحصول أجل من البحرين مملكة في المختصة

 

 :0/0202-2 رقم قرار

 

 أسهم إلى المستديمة السندات تحويل اتمام بعد الموضوع على العادية غير العامة الجمعية وافقت "

 ".عادية

 

 :المساهمين السادة مناقشات

 

 ملكية على عادية اسهم إلى المستديمة السندات تحويل تأثير عن الطريف علي السيد المساهم سأل

 من ولكن االجتماع أعمال جدول في ذكر كما جدا   طفيف تأثير هناك بأنه الرئيس السيد فرد المساهمين

 السندات تحويل خيار وتنفيذ السوقي سعره يعزز ما هو المستقبلي البنك اداء فإن اإليجابية الناحية

 سعر ألفضلية المساهمون السادة فيهم بما الجميع صالح في يكون أن المرجح من حاليا   أسهم إلى المذكورة

 في قدما   المضي من البنك يمكن مما التحويل إثر المال رأس مالءة لتعزيز أيضا   والبنك حاليا   السهم

 .االستراتيجية البنك مبادرات

 

 مجلس وجهود مساعي تكلل أن وتمنى بالحضور، تشريفهم على الجميع الرئيس السيد شكر الختام وفى

  .التقدم آفاق نحو بالبنك للسير جميعا بتكاتفهم بالنجاح البنك وموظفي التنفيذية واإلدارة اإلدارة

 

 يومال نفس صباح من 19:10 الساعة تمام في اجتماعها العادية غير العامة الجمعية اختتمت وبهذا

 .المحضر هذا بصدر تاريخه الموضح

 

 ، ، ، التوفيق ولى وهللا

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 مــــــــراد علي مـــــــراد                    أحمــد عبــدالقــدوس أحمد      

 اإلدارة مجـلـــس رئـيـــس                   المجموعـــة ســـر أميــــن      

 الجلســـــــــــــة رئيـــــس                     


