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 البحرين  – السالممصرف 

 العادية غير  محضر إجتماع الجمعية العمومية

 ه1442 نشعبا 4 األربعاء املنعقد في يوم 

افق  م2021مارس  17 املو

  00:12   الوقت:
 
        مملكــة البحريــن – املنامه                                                البحرين  خليج فورسيزونز فندق املكان:                                       ظهرا

 

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

 لقانون الشركات والنظ
 
ام النصاب: أعلن رئيس الجتماع إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية وفقا

 % من إجمالي أسهم رأس مال املصرف. 72.13 نسبة حضور املساهمين )أصالة ووكالة( ما مجموعه حيث بلغت رفمصاألساس ي لل
 

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

 

 
 

 كل من: وحضر اإلجتماع من مجلس اإلدارة

 .مجلس الدارة  رئيس -   املعشني مستهيل بن خالد خشيال -1

 مجلس الدارة عضو  -     املحميد  صالح ناملس/  دسيال2-

 مجلس الدارة عضو  -    زايد األمين   /السيد  -3

 الدارة  مجلس عضو -    سالم العوادي  /السيد -4

 الدارة  مجلس عضو -    خالد الحليان/السيد -5

 

 سكرتير اإلجتماع:

 يف أحمدطتشار إيهاب عبد اللسامل

 

 كل من: مصرفلتنفيذية لل بينما حضر من اإلدارة ا
       

 تنفيذيالرئيس ال -     النايضرفيق السيد /  -1

 نائب الرئيس التنفيذي  -     أنور مراد  السيد /  -2

 سكرتير مجلس الدارة-يس التنفيذي ئلر نائب ا  -   املستشار إيهاب أحمد                                               -3

   املالية  ؤون رئيس الش-      م السيد/ يوسف إبراهي  -4
 

 وحضر اإلجتماع كل من:

    ممثل مصرف البحرين املركزي  -   (عبر الهاتف )  عليا عمران /ة السيد  -1

    ممثل مصرف البحرين املركزي  -   (عبر الهاتف )خديجة أحمد  /ة السيد-2

    ممثل مصرف البحرين املركزي  -   (اتف عبر اله)زيانيال س ىعي /السيد-3

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

 ممثل وزارة الصناعة والتجارة -    دوسري نوف ال/ة السيد-5

 املصرف مدققي حسابات  KPMG Fakhroممثل السادة  -      ال فخرو جمالسيد /   -6

 مدققي حسابات املصرف  KPMG Fakhroممثل السادة  -   Mahesh Balasubramanian/دالسي-7

   املصرف مسجلي أسهم  ، شركة البحرين للمقاصة ممثل -                                     مبارك هبة  /ة السيد  -8

 مسجلي أسهم املصرف. ، ممثل كي بوينت -                                                                  وجدي الجالد            السيد/  -9
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باسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين،  االجتماعرئيس  الشيخ خالد بن مستهيل املعشنيهل الجتماع تإس

 ترحيبه بالسادة 
 
وزارة الصناعة  ثليموم ركزي بحرين املالف املساهمين وشكرهم على حضور الجتماع، كما رحب بممثلي مصر  معلنا

 مراقبي حسابات البنك وممثل مسجلي أسهم البنك. KPMG Fakhroممثلي السادة  , التجارة والسياحةو 

 

  : 2020رس ام 19املصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية واملنعقد بتاريخ  -1
 

إستفسارات  لم ترد أية مالحظات أو مين و ملساهة ا لجميع الساد ضر املذكور ن املحم خةنه قد تم إرسال نسأ  الشيخ خالد املعشني أبان

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

 ت حول املحضر: وملا لم تكن هناك أية مالحظا
 

 .2020 مارس 19 بتاريخ  قد واملنع العادية غير  ةالعام معية الج اعتماج محضر  باإلجماع الجمعية أجازت: 1قرار رقم 
 

 

 

 

 

افقة2-    مبلغ مناملال  رأس  في الزيادة ليعكس للمصرف األساس ي والنظام التأسيس  عقد من )رأس املال( 5 املادة تعديل  على املو

  2,304,497,853 من الصادرة واألسهم بحريني دينار  241,972,275 إلى  بحريني ار دين 230,449,785
 
 2,419,722,746  إلىسهما

  السنوية  العاديةية مالجمعية العمو  قرارات على بناءا وذلك سهما 115,224,893 البالغة املنحة أسهم إضافة عن والناتج  سهما،

 خا التعديل  وسيكون .  2021 مارس  17 بتاريخ  للمصرف
 
افقة  ضعا  .املركزي  البحرين مصرف ملو

 

 للمصرف األساس ي والنظام التأسيس عقد من( الشركة مال رأس ) 5 املادة ل تعدي باإلجماع معيةالج أجازت: 2قرار رقم 

 من الصادرة واألسهم بحريني دينار  241,972,275 إلى  بحريني دينار  230,449,785 مبلغ مناملال  رأس  في الزيادة ليعكس

 إلى  2,304,497,853
 
 بناءا وذلك سهما 115,224,893 البالغة املنحة مأسه إضافة عن والناتج  سهما، 2,419,722,746سهما

  التعديل  وسيكون .  2021 مارس  17 بتاريخ  للمصرف السنوية العاديةية مالجمعية العمو  قرارات على
 
افقة خاضعا  مصرف ملو

 .املركزي  البحرين
 

 

 

 

افقة 3-   افق للمصرف، األساس ي والنظام التأسيس عقد ل تعدي ىعل املو الشركات التجارية على قانون  الالحقة تالتعديال  مع ليتو

اف التعديل  وسيكون . صياغتهما ومعاد معدلين  أساس ي  ونظام تأسيس  عقد  اعتماد  عليه وبناء  حريني الب قة مصرف خاضعا ملو

 البحرين املركزي .
 

4-  

 د  ع  م   األساس ي والنظام التأسيس عقد اعتماد باإلجماع الجمعية أجازت: 3قرار رقم 
 
  و  التأسيس عقد محل  يحال ل للمصرف ني  ل

افق بما. لهما الالحقة التعديالت وكافة  التأسيس عند األساس ي النظام  في جاء كما( الشركة مال رأس ) 5 املادة تعديل  و  يتو

افق  وما أعاله، ( 2) رقم  البند   مصرف قانون  مع يتماش ى وبما له،  الالحقة التعديالت كافة و  البحريني  الشركات قانون  مع يتو

ائح  ركزي امل البحرين   ادرةالص واللو
 
افقة على  الحصول  شريطة ،ألحكامه تنفيذا  .املركزي  البحرين مصرف مو

 

 

 

 ين،منفرد كيبوينت  شركة عن ممثل  أو /و نايضال رفيق /السيد للمصرف التنفيذي الرئيس أو /و اإلدارة مجلس رئيس تخويل  -4

  مملكة فيالعدل  كاتب  أمام للمصرف املعدلين  س يسااأل  والنظام أسيس الت عقد على  التوقيع ذلك  في بما الالزمة، باإلجراءات للقيام

 .أعاله بالبنود  يتعلق فيما الرسمية، الجهات لدى صلة ذات مستندات أي وتقديم البحرين،
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5-  

  رفيق  /السيد للمصرف التنفيذي الرئيس أو /و اإلدارة مجلس سرئي تخويل  تخويل  باإلجماع الجمعية أجازت: 4قرار رقم 

  والنظام التأسيس  عقد على  التوقيع ذلك في  بما الالزمة، باإلجراءات للقيام ،منفردين كيبوينت  شركة عن  ممثل  أو /و ايضلنا

  الرسمية،  الجهات لدى صلة  ذات مستندات أي وتقديم البحرين، مملكة في العدل  كاتب  أمام للمصرف املعدلين األساس ي

 .أعاله  بالبنود يتعلق فيما

 

الجمعية بشكره رئيس  شيخ خالد املعشنيالعادية، تقدم غير دة بصفة نعقأعمال الجمعية املدول نود أخرى على جك بوملا لم تكن هنا

 ة في إنجاح أعمال الجمعيةلجميع الحاضرين من املساهمين وممثلي الجهات الرسمية وفريق الدارة التنفيذية على مساهمتهم الفعال

 . الجلسةفع الجتماع ور  ، وأعلن فض  غير العادية

 

 

  12:30 اعةجلسة في تمام الست الرفع
 
 ظهرا

 

 

 

 

 إيهاب عبداللطيف أحمد /العام   املستشار                                                   املعشني  مستهيل  بن خالد الشيخ             

 رر الجتماعمق  -املصرف  ررتيسك                                                         رئيس الجمعية -الدارة  مجلسرئيس         

                          

 

 

                                                        

 


