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 نالبحري – السالممصرف 

 العادية  محضر إجتماع الجمعية العمومية

 ه 1442 شعبان 4 األربعاء  املنعقد في يوم

افقا  م 2021مارس  17 ملو
 

 ص 00:10   الوقت:
ً
       مملكــة البحريــن –املنامة                                                    البحرين خليج فورسيزونز فندق  املكان:                                          باحا

 .مجلس الدارة  رئيس  –املعشني مستهيل بن خالد الشيخ سعادة جتماع الرئيس: ترأس ال 
 

 لقانون الشركات والنظام األساس ي 
ً
النصاب: أعلن رئيس الجتماع إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وفقا

 من إجمالي أسهم رأس مال املصرف.  %72.13 مجموعهحيث بلغت نسبة حضور املساهمين )أصالة ووكالة( ما  فللمصر 
 

 لإلجتماع.  –سكرتير مجلس الدارة  -إيهاب عبداللطيف أحمد  /العام مقرر الجتماع: أجازت الجمعية تعيين املستشار
ً
 مقررا

 

 حضر اإلجتماع من مجلس اإلدارة كل من:

 رئيس مجلس الدارة. -   املعشنيبن مستهيل  دلالشيخ خا -1

 عضو مجلس الدارة  -     السيد / سلمان صالح املحميد 2-

 عضو مجلس الدارة  -    السيد / زايد األمين   -3

 عضو مجلس الدارة  -    السيد/ سالم العوادي  -4

 دارة عضو مجلس ال  -    السيد/خالد الحليان -5

 

 سكرتير اإلجتماع:

 يف أحمدطعبد الل إيهاب رااملستش

 

 رقابة الشرعية أعضاء هيئة الفتوى والمن وحضر 

 عضو الهيئة -    أسامة بحر الدكتور  -1
 

      كل من: مصرفبينما حضر من اإلدارة التنفيذية لل 

 الرئيس التنفيذي -    ايضنالرفيق السيد /  -1

 نائب الرئيس التنفيذي  -     أنور مراد  السيد /  -2

 سكرتير املجلس – نائب الرئيس التنفيذي  -                                      إيهاب أحمد                                       رتشاسامل -3

 املالية  الشؤون رئيس -    السيد/ يوسف إبراهيم  -4
 

 وحضر اإلجتماع كل من:

    ركزي امل رينحممثل مصرف الب -   ( عبر الهاتف )  عمران ءعليا /ة السيد  -1

    ل مصرف البحرين املركزي مثم -   (عبر الهاتف السيد/عيس ى الزياني )-2

    ممثل مصرف البحرين املركزي  -   (عبر الهاتف )السيدة/خديجة أحمد-3

 املركزي ممثل مصرف البحرين  -   )عبر الهاتف(نوف البلوش ي /السيدة -4

 ارة ممثل وزارة الصناعة والتج-    نوف الدوسري /ة السيد-5

 املصرف سابات ح يقمدق KPMG Fakhroممثل السادة  -      جمال فخرو السيد /   -6

 مدققي حسابات املصرف  KPMG Fakhroلسادة ثل ا مم -   Mahesh Balasubramanianالسيد/-7

   صرفامل مسجلي أسهم  ، شركة البحرين للمقاصةممثل  -                                     مبارك هبة  /ة السيد  -8

 . هم املصرفمسجلي أس ،نتثل كي بويمم -                                         وجدي الجالد                                   السيد/  -9
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ن، باسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعي الجتماعرئيس  الشيخ خالد بن مستهيل املعشنيلجتماع هل ا تإس

 ترحيبه بالسادة املساهمين وشكرهم على حضور الجتماع،
ً
عة وممثلي وزارة الصناكما رحب بممثلي مصرف البحرين املركزي  معلنا

 مراقبي حسابات البنك وممثل مسجلي أسهم البنك. KPMG Fakhroلسادة ممثلي ا  و حةوالتجارة والسيا

 

 :م2020س مار  19  بتاريخ  املنعقد  ية العاد العامة اجتماع الجمعية  محضر  على املصادقة -1

سارات  إستفترد أية مالحظات أو  ين ولم ملساهمنسخة من املحضر املذكور لجميع السادة ا  تقديم  د تم قنه أ  الشيخ خالد املعشني أبان

 بشأنه، وطلب من املساهمين الحاضرين إبداء أي مالحظات لديهم أو إجازة املحضر واملصادقة عليه كما جاء.

 

ة في تحقيق النتائج اليجابية للمصرف وأثنى على محضر يلسيد / علي الطريف بجهود مجلس الدارة والدارة التنفيذساهم ا أشاد امل

  جتماع السابق والذي د  ال 
 من قانون الشركات.  208بحسب املادة  ن بدقةو 

 

 . تعديالت أو مالحظات أي  دون   من املحضر على املصادقة تمت

   .2020مارس 19  جتماع السابق املنعقد في معية باإلجماع محضر اإل : أجازت الج1قرار رقم 
 

  

 :عليه واملصادقة 2020 ديسمبر  31 في  املنتهية  املالية للسنة املصرف أعمال عن اإلدارة مجلس تقرير  مناقشة -2

 أبرز جوانب أعمال امل ة تقرير مجلس الدارة رئيس الجتماع  الشيخ خالد املعشنيإستعرض 
ً
والنتائج  2020صرف في عام متناول

رئيس الجتماع  ثم  أتاح املستقبلية للمصرف، وتطرق كذلك للخطط األسواق والتحديات  الجيدة التي حققها املصرف رغم صعوبة

  على تقرير مجلس الدارة املعروض على الجمعية العامة.لديهم  بداء أي مالحظات ل املساهمين  للسادة الفرصة 
 

 على تقر 
ً
 من املالحظات تير مجلس الدارة أ و تعليقا

ً
بحسب املادة رقم خصت في النقاط التالية: لبدى املساهم علي الطريف عددا

، فإنه يجب أل تتجاوز نسبة األسهم املراد  2020ن بورصة البحرين في يناير جراءات قواعد الدراج" الصادر ممن "دليل إ  3.35

م املجموعة مدرجة  هة ول سيما بأن أسبمدى التزام املجموعة بهذه النسما األسهم، ف % من إجمالي30إدراجها في األسواق الثانوية 

 ؟في أسواق أخرى ها أسهم ة على نية املجموعة لدراج، وما مدى تأثير هذه املادبورصة دبيي ف

   املتطلب من الناحية تم تقديم خطة )ملدة سنة( لبورصة البحرين لدراسة مدى جدوى تطبيق  أنه قدوضحت الدارة التنفيذية أ  

معايير الستدامة حول ، و  بتأجيل المتثال ملدة سنة صرفطلب املقدم من قبل امللبورصة البحرين على ا  تالقانونية وقد وافق

(ESG)  في هذا الشأن البنك املركزي  الستشارية من قبل مسودة ورق عمل الرد علىصدد باملصرف  بأنبينت الدارة التنفيذية. 

 

 2021ة املصرف لعام ئيس مجلس الدارة خطح ر ضأو  2021استراتيجية املجموعة خالل عام و النظرة املستقبلية أن ن وبشأ

اجات الستحواذات و الندممضيفا أن  التركيز على العمليات املصرفية الرئيسية وزيادة حصة املصرف السوقية واملبنية على

ف  ر والتوسع من خالل الستحواذ أو الندماج، فإن املص ردة لالستثمافإن وجدت الفرصة الجي،  خاضعة للفرص املتاحة

 .سعى إليها وفقا للدراسات و املوافقات الالزمةسي

 

 التقرير: حول  خرى أ  م تكن هناك أية مالحظاتا لومل 

 
 

 .م2020 ديسمبر  31 في  املنتهية املالية  للسنة املصرف أعمال عن اإلدارة مجلس تقرير  اإلجماعب الجمعية أجازت: 2قرار رقم 
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 :2020 بر سمدي 31 في املنتهية املالية لسنةعن ا للمصرف الشرعية  قابةلر او  الفتوى  هيئة تقرير  إلى  اإلستماع-3  

الفتوى والرقابة الشرعية  تقرير هيئة باملصرف ةهيئة الفتوى والرقابة الشرعيعضو  الدكتور أسامة بحرستعرض الشيخ إ 

 عاتق على تقع املصرف ومعامالت ةطأنش جميع في السالمية الشريعة أحكام تطبيق وليةؤ مس أن تؤكد ئةالهي، وأبان ان للمصرف

 ما حدود في وذلك السالمية، الشريعة كامأح جملتها في تخالف ل مالعا خالل املنفذة  املصرف معامالت أن   مضيفا املصرف، إدارة 

 تلك  يذفلتن استجابة من  املصرف إدارة  أبدته وما مالحظات، من بشأنها يئةاله قدمته وما  ، من معلومات وبيانات  عليه اطلعت

يام الدارة واطمأنت على ق هاعي الداخلي والخارجي وأبدت مالحظاتها عليشر وكذلك راجعت الهيئة تقارير التدقيق ال .املالحظات

 .التنفيذية بمتابعة هذه املالحظات والعمل على معالجتها
 

4-  

 .م2020 ديسمبر  31 في  املنتهية  ةاملالي  السنة عن الشرعية الرقابة هيئة  تقرير  باإلجماع الجمعية أجازت: 3قرار رقم 
 

 

 

 :2020ديسمبر  31 في املنتهية املالية للسنةصرف املوحدة للم املالية البيانات عن الخارجيين الحسابات ققيدم تقرير  إلى اإلستماع-4

 عن  جمال فخرو السيد  ستعرضإ 
ً
يين، وذكر أن  جتقرير مدققي الحسابات الخار  مدققي حسابات املصرف KPMG Fakhroة السادممثال

 املوحدة  أعمالها ونتائج  ،2020ديسمبر 31 في كما  للمجموعة املوحد املالي  املركز عن وعادلة،  ة حقيقي بصورة  تعبر املوحدة  املالية البيانات

  وذلك التاريخ، بذلك املنتهية للسنة وحدة ملا  النقدية وتدفقاتها املوحدة  امللكية حقوق  في والتغيرات
ً
 الصادرة  املالية بةساملحا ملعايير وفقا

 بحرين املركزي. ، بصيغتها املعدلة من قبل مصرف الالسالمية اليةملا  للمؤسسات واملراجعة املحاسبة هيئة عن

 

 التقرير: حول  أخرى  وملا لم تكن هناك أية مالحظات 
 
5-  

 31 في  املنتهية  للسنة  للمصرف ة املوحد املالية  البيانات عن  الخارجيين الحسابات  مدققي  باإلجماع الجمعية  أجازت: 4قرار رقم 

 .م2020 ديسمبر 
 

 

 :عليها واملصادقة2020 ديسمبر  31 في املنتهية الية امل للسنة للمصرف املوحدة املالية  البيانات ناقشةمو  مراجعة-5

املصرف   ا أننمبي 2020ديسمبر  31البيانات املالية للسنة املنتهية في  براهيم رئيس الشؤون املالية للمصرف السيد يوسف إ  عرض

لكن بسبب املخصصات  ا صاحبه من نتائج إيجابية رغم الظروف الصعبة. و ومة في كافة عملياته الرئيس ا مضطرد ا قدد حقق نمو 

 حريني. مليون دينار ب 9.1الالزمة بأثر جائحة الكورونا، انخفض صافي أرباح املصرف إلى 

 

ات  فعد دينار بحريني( على املوجودات املالية الناتجة من تأجيل مليون  24.8وأضاف أنه وبسبب خسائر التعديل )بما يعادل 

ا، بدون إحتساب أرباح إضافية، بحسب التوجيه التنظيمي من مصرف البحرين القروض املقدمة للعمالء املتأثرين بجائحة كرون

مليون دينار  16.6عادل ييف من أثر جائحة كرونا وكذلك معاملة شراء حصص غير مسيطرة )بما املركزي كإجراء ميسر للتخف

هونغ كونغ وذلك للحفاظ على  –يزل تحويل ديونهم إلى فئة أسهم جديدة في مشروع بايو دد بحريني( من املقرضين الخارجيين بع

، مما ة حقوق امللكية، وخاصة األرباح املستبقا تفقد إنخفض النتهاء من عملية التخارج،حين موجودات واستمرارية الشركة إلى 

 . ة ملستبقاوة إصدار أسهم( لطفاء الخسائر في بند األرباح ا ال ل الحتياطيات )إحتياطي القانوني وإحتياطي عى ضرورة تحويلأدى إ 

 وطلب رئيس الجتماع من السادة املساهمين إبداء أي مالحظات. 

 على إستفسارات املس
ً
 : أن  ن رئيس الشؤون املالية للمصرف بي   علي الطريفالسيد  اهم و ردا

وتعمل الدارة على الوصول  و  2020% في سنة 52 ىإل% 56من فضة منخنت لتكاليف للدخل )كفاءة التشغيل( تحس  ة ا بنس -

 بإذن هللا.  %36 بها إلى النسبة املستهدفة عند
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ن كانت  و هي نسبة وإ  2020% في سنة 5.1 إلى% 5.6من  تطر( انخفضنسبة التمويل املتعثر في محفظة التمويل )تكلفة املخا -

% 2.5مواصلة التحسن لنصل الى نسبة أقل من  ارة علىدتعمل ال % ولكن 4 عند متطلبات مصرف البحرين املركزي   ل منقأ 

 إن شاء هللا 

املطلوب  أعلى من  في الحقيقة إل أن هذه النسبة هي 2020% في سنة 126 إلى% 230من نسبة تغطية السيولة رغم إنخفاض  -

 ء هللا شا% أو أعلى إن 150تحسين هذه النسبة لتصل  يعمل املصرف على من قبل مصرف البحرين املركزي ولكن 

وهي أعلى من املطلوب حاليا من قبل مصرف  2020% في سنة 99% لغاية 105صافي نسبة التمويل املستقر انخفضت من  -

 % أو أعلى إن شاء هللا 110ل هذه النسبة لتص تحسين ف علىيعمل املصر البحرين املركزي ولكن  

متوسط العائد على تحسين تبار أخذ في الع قداملالية،  هاملالية بأن املصرف، ضمن إستراتيجيت س الشؤون يأوضح رئ -

 .ليا على التخارج من الستثمارات غير املجزيةحايعكف و الستثمارات 

 على قدرة  إفصاح تفاصيل املحفظة بهذا الشكل قد إلى أن شؤون املاليةئيس الاشار ر تفاصيل محفظة التمويل  و بشأن
ً
يؤثر سلبا

 .متطلبات الفصاح حسب معايير املحاسبة فإن الفصاح الحالي يوافق مع، بين البنوك. وعليه املصرف التنافسية

 

لية صحيحة ألنها تشمل موجودات  املا أوضح املدقق الخارجي بأن التسمية بالبياناتصافي انخفاض القيمة تسمية و بشأن  -

 .  ات التمويالتداليجارة بالضافة إلى موجو 

 

 

 

 

 

صات إضافية في السنوات  سبب زيادة في املخصصات؟ وهل ستكون هناك مخصحول املساهم محمد بدر حامد  استفسر كذلك 

عدة، منها جودة محفظة التمويالت أوضح رئيس الشؤون املالية بأن عمل املخصصات تخضع إلى عوامل و بدوره القادمة؟ 

وبة، ولكن املصرف يحرص على تقديم وتسجيل  طلتكهن باملخصصات املوعليه، من الصعب القتصادية املحيطة. لوالعوامل ا 

اشار يوسف   توضيح لحركة األرباح املستبقاة قي امليزانية العموميةطلب و ردا على  .مع تغطيات مالئمة تمويالت ذات جودة عالية

قوق امللكية املوحد ح ذكرها في بيان التغيرات فيتياطيات تم اتها بما يشمل الحكجميع مبالغ حقوق امللكية وتحر راهيم الى ان اب

مكافأة هيئة الرقابة الشرعية انخفاض ، و حول السبب في  مليزانية العمومية بحسب متطلبات املعيار املحاسبي واملصاحب ل

ميع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحالية من البحرين، مقارنة بالسابق، فإن املصروفات  أن جأوضح  مقارنة بالعام املاض ي

 . ض بشكل كبيرصاحبة لحضور الجتماعات قد إنخفملا 

 

 

 عن مخصصات ملاملساهم أحمد عبدهللا  تطرق و 
ً
وقيمتها و وضعها   NMCسألة املخصصات، وزيادتها بصورة كبيرة، مستفسرا

ن اآلن،    NMCخ خالد بإن القرض املقدم لـالشيبي 
ً
بقيادة مصرف الطاقة األول، و هذا   Syndication في دخل فيه املصرف مشاركا

نضم السيد خليفة إ بينما  2017في املصرف، حيث كان القرض في عام  للمجلس منحه قبل دخول الرئيس السابق القرض تم 

 2018ملصرف السالم في عام 
ً
  عدم وجود تضارب مصل، مشيرا

ً
 أن املصرف أخذ مخصصا

ً
الح حين تقديم التمويل للشركة، مبينا

 انه نفيذي أن املصرف % حتى اآلن، و أضاف الرئيس الت70على التمويل بنسبة 
ً
دخل في التمويل مع مجموعة بنوك بحرينية مؤكدا

قائمة على الشركة لدراسة إمكانية لم يكن هناك تضارب مصالح في العملية وقت تقديم التمويل، و أن املصرف يتابع مع اللجنة ال

 إسترداد أموال املصرف.

 

ا على مداخلة الرؤية الديون املتعثرة بسبب األزمة و  حول ،  ZOOMصور العجمي من دولة الكويت عبر الـاملساهم من و رد 

 املقبول % من املحفظة وهو ضمن النطاق 5أن نسبة الديون املتعثرة بلغت الشيخ خالد للمصرف أبان  املستقبلية
ً
في السوق أخذا
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، وأضاف الشيخ خالد رغم ظروف السوق والجائحة نجح املصرف في زيادة نسبة النمو وتحقيق أرباح الحالي في العتبار الوضع

 وتجاوز كل العقبات الصعبة،  

رف الدقيق وتحقيق أضاف السيد رفيق نايض بالنسبة للجائحة لزلنا نتعاطى معها بحذر و رؤية واعية لتجاوز هذا الظوبدوره 

 اليوم أفضل نسبة مالءة مالية في السوق ونحن مستعدون للتعامل مع الجائحة. اح ولدينااملزيد من النمو و األرب

 

 التقرير: حول  أخرى  وملا لم تكن هناك أية مالحظات 
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 تم كما 2020ديسمبر 31 في هيةاملنت املالية للسنة للمصرف املوحدة املالية البيانات باإلجماع الجمعية أجازت: 5قرار رقم 

 . اإلدارة لسمج من تقديمه
 

 

 

 

 أطراف أي مع 2020ديسمبر 31 في  املنتهية املالية  السنة خالل املصرف أجراها التي العمليات على العمليات وترخيص على املصادقة-6

ائم املالية املوحد29الية )رقم وكما هو مبين في إيضاحات البيانات امل املصرف، في  رئيسيين  مساهمين مع أو  عالقة ذوي   : ة( من القو

 

ه واملؤسسات التابعة على أساس عدم التضارب في ائأوضح رئيس الشؤون املالية بأن املصرف يتعامل مع أعضاء مجلس إدارته ومدر 

شراء حصص غير  املصالح وبمقتض ى الشروط التجارية السائدة. وعليه، تم عرض العمليات مع أطراف ذات العالقة، وخاصة عملية 

 هونغ كونغ، بحسب متطلبات املصرف املركزي. –دينار بحريني( في مشروع بايو ديزل  ون ملي16.6مسيطرة )بما يعادل 
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 مع 2020ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة خالل املصرف أجراها التي التي العلميات باإلجماع الجمعية أجازت: 6قرار رقم 

ائم من( 29 رقم) املالية البيانات إيضاحات في مبين هو  وكما املصرف، في رئيسيين مساهمين مع أو  عالقة ذوي  أطراف أي   القو

 .املوحدة املالية
 

 

افقة-7   2020 ديسمبر  31 في ألف دينار بحريني إلى االحتياطي القانوني من صافي أرباح السنة املالية املنتهية  914تحويل مبلغ  على  املو

 .بحريني دينار  مليون  9.1 قيمتها والبالغة
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  املالية السنة أرباح صافي من القانوني االحتياطي إلى بحريني دينار  ألف 914 مبلغ تحويل  باإلجماع الجمعية زتأجا: 7قرار رقم 

 . بحريني دينار  مليون  9.1 قيمتها والبالغة  2020 ديسمبر  31 في  املنتهية 
 

 

افقة على تحويل -8 اقع يمليون دينار بحر  17مبلغ املو مليون دينار من 5عالوة إصدار  األسهم، ومبلغ من رصيد  مليون دينار  12ني )بو

 االحتياط القانوني ( إلى حساب األرباح املستبقى: 

 
9-  

اقع) بحريني دينار  مليون  17 مبلغ تحويل  باإلجماع الجمعية أجازت: 8قرار رقم    إصدار  عالوة رصيد من  دينار  مليون  12 بو

 . املستبقى األرباح حساب إلى(  القانوني االحتياط من دينار  ن و ملي5 ومبلغ األسهم،
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اقع %-9 افقة على توزيع أسهم منحة بو من األسهم اململوكة )ما  20من إجمالي رأس املال املدفوع، أي ما يعادل سهم واحد لكل 5املو

 2020ديسمبر  31مليون دينار بحريني( عن السنة املالية املنتهية في  11.5مجموعه 

 على وضع السيولة  5ن املقترح كان بتوزيع أوضح الشيخ خالد أ  
ً
 ولكن بسبب ظروف السوق و بالتشاور مع الجهات الرقابية وحفاظا

ً
% نقدا

 % كأسهم منحة.5فقد تقرر توزيع الـ 

 

 و ، ة املساهمينيولم يجد املقترح تثنية أو تأييدا من بق إقتراح عدم توزيع أرباح هذا العام محمد بدر حامدأبدى املساهم 
ً
 على املقترح ردا

من ذلك  هو املحافظة على إيقاع املصرف القوى في السوق و إرسال مؤشرات إيجابية للمساهمين والسوق القصد بين الشيخ خالد بأن 

 عامة.
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اقع منحة أسهم  توزيع باإلجماع الجمعية أجازت: 9قرار رقم    لكل  حدوا سهم ل ديعا ما أي ، املدفوع املال رأس  إجمالي من5% بو

 2020 ديسمبر  31 في املنتهية املالية السنة عن( بحريني دينار  مليون  11.5 مجموعه ما) اململوكة األسهم من 20
 

 

 

افقة على تخصيص مبلغ -10   ديسمبر  31 في املنتهية املالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة بحريني دينار  ألف 615املو

  صيصخالت هذا وسيكون  2020
 
افقة  خاضعا  .املعنية الرقابية الجهات ملو
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  السنة عن اإلدارة مجلس  ألعضاء كمكافأة  بحريني دينار  ألف  615 مبلغ تخصيص على  باإلجماع الجمعية  أجازت: 10قرار رقم 

  التخصيص  هذا وسيكون  2020 ديسمبر  31 في  املنتهية املالية
 
افقة خاضعا  . املعنية  الرقابية الجهات ملو

 

 

 

  ديسمبر  31 في املنتهية املالية للسنة للمصرف (Corporate Governance Report )الشركات حوكمة تقرير  ومناقشة على  الطالعا -11

 .املركزي  البحرين مصرف ملتطلبات وفقا ، 2020

 املصرف إلتزام حول  رة ا مجلس الدتقرير أبرز الجوانب واملوضوعات التي شملها إيهاب أحمد  املستشار إستعرض نائب الرئيس التنفيذي 

من السادة املساهمين إبداء أي مالحظات على تقرير حوكمة الشركات املعروض على الجمعية وطلب ، الشركات حوكمة  بمتطلبات

 العامة للمناقشة والتعليق.

عضاء  أل كوحدة وتقييم أداء اللجان كوحدة والتقييم الذاتي  تقييم أداء مجلس الدارة  عرضاملساهم علي الطريف  طلب -

أما إذا أراد املساهم تفاصيل  أوضح املستشار إيهاب بأن خالصة التقييم قد تم ذكره في التقرير،  مستقبال مجلس الدارة 

ن املصرف سيعمل مستقبال على مضيفا أ  ،التقييم، فنجدد دعوة املساهم لزيارة املصرف لالطالع على املعلومات املطلوبة

صالحيات   ضمنمرات النعقاد )أسبوعيا أو شهريا أو أكثر( لجميع اللجان التي تكون  د التقرير أعضاء اللجان وعد تضمين

 ، رئيس التنفيذي و الدارة العلياالسيد ال

  31عن السنة املالية املنتهية في  الفصاح عن أتعاب املدقق الخارجي لخدمات التدقيق والخدمات الستشارية األخرى و بشأن  -

إلى زيارة املصرف لطالعه على املعلومات املطلوبة وذلك للحفاظ على القدرة التنافسية  م دعا املساه " 2020ديسمبر 

تطرق املستشار إيهاب أحمد لستفسار املساهم الطريف حول تمثيل املرأة في مجالس الدارات وفقا ملنشور كما  للمصرف.

 مارسة ألعمالها في المارات وليست تلك املدرجة هناك.ملؤخرا في المارات العربية مبينا انطباق املنشور على الشركات ا صادر م
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 31 في املنتهية املالية السنة عن اإلدارة مجلس كأعضاء بتصرفاتهم لقيتع ما كل  عن اإلدارة مجلس أعضاء السادة ذمة إبراء -12

 . 2020 ديسمبر 

 

 .على إبراء ذمة أعضاء مجلس الدارة  املساهمون وافق السادة 
 

  مجلس  كأعضاء  همتبتصرفا يتعلق ما كل  عن اإلدارة مجلس أعضاء السادة ذمة إبراء باإلجماع الجمعية أجازت:  12قرار رقم

 .  2020 ديسمبر  31 في  املنتهية  املالية السنة نع اإلدارة
 

 

وتفويض مجلس   2021ديسمبر  31في  املنتهية  املالية للسنة الشرعية  والرقابة الفتوى  هيئة  أعضاء السادة  تعيين  إعادة أو  تعيين-13

 اإلدارة بتحديد أتعابهم.

 

 2021 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة الالزمة الفترة  عن يةالشرع والرقابة الفتوى  يئةه أعضاء السادة  تعيين إعادة ب املجلس أوص ى

 .ذلك على اقتراح أو تعليق أي  إبداء املساهمين السادة  من وطلب

 

  رة تالف عن الشرعية  والرقابة الفتوى  هيئةالحاليين ب عضاءاأل  السادة تعيين إعادة باإلجماع الجمعية أجازت: 13قرار رقم 

 وهم:  أتعابهم بتحديد اإلدارة مجلس وتفويض 2021 ديسمبر  31 في  املنتهية املالية  للسنة الالزمة

ان  -1
ّ
 فضيلة الشيخ الدكتور/ عدنان القط

 فضيلة الشيخ الدكتور/ فريد املفتاح  -2

 فضيلة الشيخ الدكتور/ نظام يعقوبي  -3

 فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر  -4

 

 

 

 بتحديد اإلدارة مجلس وتفويض ،2021 ديسمبر  31 في املنتهية املالية سنةلل  الخارجيين الحسابات ققيدم تعيين إعادة أو  تعيين -14

  سيكون  التعيين بأن األخذ مع أتعابهم،
 
افقة  خاضعا  .املركزي  البحرين مصرف ملو

 

وطلب   2021ديسمبر  31ملنتهية في ا ألعمال التدقيق للسنة املالية  KPMGإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين شركة ب املجلس أوص ى

 من السادة املساهمين إبداء أي تعليق أو اقتراح على ذلك. 

 

 

  31 في املنتهية املالية للسنة الخارجيين الحسابات كمدققي KPMG شركة تعيين إعادة باإلجماع الجمعية أجازت: 14رار رقم ق

افقة اضعخ وذلك أتعابهم، بتحديد اإلدارة مجلس وتفويض م2021 ديسمبر   .املركزي  البحرين مصرف ملو

 

 

  املالية للسنة للمصرف( Corporate Governance Report) الشركات حوكمة تقرير  باإلجماع الجمعية أجازت :11 قرار رقم

 .املركزي  البحرين مصرف ملتطلبات وفقا ، 2020 ديسمبر  31 في  املنتهية 
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  بأن االعتبار  بعين األخذ مع القادمة، سنوات الثالث لفترة أعضاء  تسعة من مكون  للمصرف إدارة مجلس انتخاب/  تعيين  -15

  سيكون   التعيين
 
افقة  خاضعا  .املركزي  البحرين مصرف ملو

 

تحت إشراف لجنة مشكلة من ممثلي كل من مسجلي رته الجديدة و بعد أن تمت عملية التصويت على أسماء املرشحين للمجلس في د

، قام مقرر اإلجتماع السيد إيهاب أحمد بتالوة أسماء الفائزين   االسهم و وزارة الصناعة و التجارة باإلضافة الى ممثل عن املساهمين 

صناعة والتجارة والسادة مسجلي األسهم حيث  لمن قبل ممثلة وزارة ا بعضوية املجلس في دورته الجديدة وفقا لنتيجة الفرز املعتمدة

 جاءت النتيجة كالتالي: 

 

 
افقت الجمعية العامة  :15قرار رقم  انتخبت األعضاء التالية أسماؤهم   ة أعضاءمن تسع على تحديد عدد أعضاء املجلسو و

 2024وحتى مارس  2021رس امن م للدورة القادمة لفترة ثالث سنواتالبحرين  –مصرف السالم مجلس إدارة لعضوية 
 
م وفقا

 للترتيب التالي: 

 سعادة الشيخ خالد بن مستهيل املعشني  .1

 السيد مطر محمد مراد البلوش ي .2

ايد راشد األمين .3  السيد ز

 الد سالم الحليان السيد خ .4

 السيد سالم عبدهللا العوادي .5

 السيد الحر محمد السويدي .6

 بن عبدالحافظ العجيلي  طارق السيد  .7

 الساعي  السيد هشام صالح .8

 السيد سلمان صالح املحميد .9

 

 
 

  أعمال من يستجد ما مناقشة -16
 
 .التجارية الشركات قانون  من 207 للمادة  طبقا

  هذا البند. مواضع تحتي أ  يتم طرحلم         

ه ر معية بشكجرئيس ال الشيخ خالد املعشني دة بصفة عادية، تقدموملا لم تكن هناك بنود أخرى على جدول أعمال الجمعية املنعق

 لجميع الحاضرين من املساهمين وممثلي الجهات الرسمية وفريق الدارة التنفيذية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الجمعية

 . أعلن فض الجتماع ورفع الجلسة، و العادية

 

  12:00 رفعت الجلسة في تمام الساعة
ً
 صباحا

 

 

 

 

 دإيهاب عبداللطيف أحم /العام   املستشار                                                   املعشني  مستهيل  بن خالد الشيخ      

 مقرر الجتماع  - نائب الرئيس التنفيذي                                   رئيس الجمعية  - مجلس الدارة رئيس  

                


