
 

 

 
 
 
 
 

 6 من 1 صفحة

 العادية محضر اجتماع الجمعية العامة

 )"الشركة"( لشركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

 م2022مارس  16 األربعاءالمنعقد يوم 

 اظهر  والنصف الواحدة في تمام الساعة 

 المرئية لالجتماعات Zoomإلكتروني ا عبر تطبيق 

 

 

 من المساهمين:حضـــر االجتماع 

 

 .المرفقة( قائمة الحضور الرجاء االطالع على)

 

 كما حضر االجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

 

 شخصي ا:

 

 

 السيد / جمعة أبل

 السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري

 السيد / عبد اإلله ابراهيم القاسمي

 السيد / أحمد عبد الرحيم

 السيد / عبد الحكيم خليل المطوع

 السيد / عبد هللا طالب

 السيد / ثاقب مصطفى

 ة / فاطمة عبد هللا مفيزالسيد

 السيد / علي أحمد علي محمد

 السيد / علي خلف

 

 ممثال  عن مجموعة من المساهمين

 عضو مجلس إدارة الشركة

 عضو مجلس إدارة الشركة

 الرئيس التنفيذي

 بنك اإلثمار - نائب الرئيس التنفيذي

 بنك اإلثمار - مدير عام، مجموعة األعمال المصرفية التجارية

 بنك اإلثمار - المدير الماليم مساعد، مدير عا

 بنك اإلثمار - رئيسة قسم الشؤون القانونية

 سكرتير الشركة

 ممثال  لبرايس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي

 

 وإلكتروني ا:

 

 

صاحب السمو الملكي األمير 

 عمرو بن محمد الفيصل آل سعود

 الدكتورة أماني خالد بورسلي

 الشيخ أسامة بحر

 خ / عادل المرزوقيالشي

 السيدة / نوف الدوسري

 السيدة / نوف البلوشي

 

 السيد / عيسى الزياني

 

 السيد / حسين محمود

 

 رئيس مجلس إدارة الشركة

 

 عضو مجلس إدارة الشركة

 عضو هيئة الرقابة الشرعية

 رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي

 ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ممثال  إلدارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية بمصرف 

 البحرين المركزي

ممثال  إلدارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية بمصرف 

 البحرين المركزي

ين ممثال  إلدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحر

 المركزي



 
 
 

 6 من 2 صفحة

 السيدة / نورة المحميد

 الياس أبي نخولالسيد / 

 السيد / هاني الشيخ

 السيد / حسين حاجي

 لبورصة البحرينممثال  

 ممثال  لبرايس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي

 ممثال لشركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. )مقفلة(

 ممثال  لشركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. )مقفلة(

 

صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل تولى  الرئاســة واألمانة:

عية العامة العادية )"الرئيس"( وقام رئاسة الجم سعود

الكريم من المساهمين الذين حضروا  بالحضور بالترحيب

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحةأصالة أو وكالة وبمندوبي 

ومصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات وهيئة الرقابة 

هللا  فاطمة عبد / ثم اقترح الرئيس تكليف السيدة .الشرعية

 ووافق الحضور على ذلك.نة سر االجتماع ألمامفيز 

 

تم نشر الدعوة وجدول األعمال للمساهمين لحضور الجمعية  الدعــوة والنصــاب القانوني:

م بنحو ما هو مطلوب 2022فبراير  23العامة العادية بتاريخ 

( 21( من قانون الشركات التجارية رقم )199بموجب المادة )

 ن الشركات التجارية"(.)"قانو وتعديالته م2001لسنة 

 

شركة  / وكلف الرئيس مندوبي مسجلي األسهم السادة

البحرين للمقاصة ش.م.ب. )مقفلة( للقيام بحصر عدد الحضور 

والنسبة المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد األسهم، فتبين 

أن النصاب القانوني المطلوب النعقاد الجمعية العامة العادية 

من قانون  (201)لمطلوب حسب المادة مكتمل على النحو ا

من النظام األساسي للشركة  (2)48الشركات التجارية والمادة 

حيث بلغت نسبة الحضور سواء باألصالة أو بالوكالة 

52.48.% 

 

تم بعد ذلك ثم استهلت الجلسة بتالوة من القرآن الكريم و

استعراض بنود جدول األعمال والنظر فيها على النحو التالي 

ب الرئيس من الحضور إبداء موافقتهم على جدول وطل

 األعمال:

 

 
مارس  28محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ قراءة  البند األول:

 والتصديق عليه.م 2021

 

 ن موافقتهم عليه:وبعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهم
 

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ "تقرر التصديق على م

 م".2021مارس  28

 

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية  البند الثاني:
 م والتصديق عليه. 2021ديسمبر  31المنتهية في 

 



 
 
 

 6 من 3 صفحة

الفرصة للمناقشة وتقديم  أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاح

أية مالحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية مالحظات اقترح 

 الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تثنية االقتراح والموافقة عليه، وبناًء عليه:

 

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة 

 م".2021ديسمبر  31منتهية في المالية ال

 
االستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  البند الثالث:  

 م. 2021ديسمبر  31
 

أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية،  / طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور

لتقرير أتاح الرئيس المجال للحضور للتقدم بما قراءة تقرير الهيئة، وبعد االستماع إلى ا

 قد يكون لديهم من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات، فقد:

 

"تقرر أنه تم االطالع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة 

 م."2021ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 

لمدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة االستماع لتقرير ا البند الرابع:
 م. 2021ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 
برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين،  / طلب الرئيس من ممثلي السادة

علي خلف بقراءة التقرير ومن ثم طلب  / قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد

التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود  الرئيس من الحضور

 أية أسئلة فقد:

 
برايس ووتر هاوس  / "تقرر أنه تم االطالع على تقرير مدققي الحسابات السادة

ديسمبر  31كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 

 م".2021

 

ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في  مناقشة البند الخامس:
 م والتصديق عليها. 2021

 

طرررح الرررئيس البيااررات الماليررة الموحرردة للمناقشررة واترراح الفرصررة للحضررور للتقرردم 

 بما قد يكون لديهم من أسئلة أو مالحظات.
 

علرى البياارات الماليررة وحيرث لرم تكررن هنراك مالحظرات فقررد اقتررح الررئيس الموافقررة 

 الموحدة وقام المساهمون بتثنية االقتراح، وبناًء عليه:

 

"تقرررر الموافقررة علررى البيانررات الماليررة الموحرردة للشررركة للسررنة الماليررة المنتهيررة 

 م".2021ديسمبر  31في 

 

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ  البند السادس: 
 موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنيّة:

 
 دوالر أمريكي إلى االحتياطات القانونية؛ و 3,860,000تحويل مبلغ وقدره  .أ

 دوالر أمريكي إلى األرباح المستبقاة. 34,743,915تحويل مبلغ وقدره  .ب

 



 
 
 

 6 من 4 صفحة

طرررح الرررئيس التوصررية للمناقشررة وأترراح الفرصررة للمسرراهمين للتقرردم بمررا قررد يكررون 

 لديهم من مالحظات.

 

وحيرث لررم تكرن هنرراك مالحظرات فقررد اقتررح الرررئيس الموافقرة علررى توصرية مجلررس 

 ن على ذلك، وبناًء عليه:واإلدارة ووافق المساهم

 

الية، وذلك بعد أخذ "تقرر اعتماد على توصية مجلس اإلدارة بشأن التخصيصات الت
 موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنيّة:

 

 دوالر أمريكي إلى االحتياطات القانونية؛ و 3,860,000تحويل مبلغ وقدره  .أ

 دوالر أمريكي إلى األرباح المستبقاة". 34,743,915تحويل مبلغ وقدره  .ب

 

م، 2021ديسمبر  31لية المنتهية في التبليغ عن العمليات التي جرت خالل السنة الما البند السابع:
مع أية أطراف ذات عالقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في اإليضاح 

 21من قانون الشركات التجارية رقم  189من البيانات المالية امتثاال  للمادة  38رقم 
 وتعديالته )"قانون الشركات التجارية"(. 2001لسنة 

 

( مررن البيااررات الماليررة يضررم العمليرررات 38رقرررم   يضرراحاالأشررار الرررئيس إلررى أن 

م، مررري أط أطررررا  ذات 2021ديسرررمبر  31السرررنة الماليرررة المنتهيرررة فررري  خرررالل
( مررررن قررررااون 189عالقررررة أو مرررري المسرررراهمين الرئيسرررريين تماشرررريا مرررري المررررادة  

الشررركات التجاريرررة، كمررا ويضرررم المفرراريف المدفوعرررة لرربع  أعضررراء مجلرررس 

ستشررارية، وقررد تررم توزيعرره علررى الحضررور وأترراح الفرصررة اإلدارة اظيررر خرردمات ا

للمناقشررررة وتقررررديم أيررررة مالحظررررات أو استفسررررارات، ولمررررا لررررم يتقرررردم أحررررد مررررن 

ا البنررد وتمررت تثنيررة ذالحاضرررين بأيررة مالحظررات اقترررح الرررئيس الموافقررة علررى هرر

 االقتراح والموافقة عليه، وبناًء عليه:
 

السنة المالية  ( الخاص بالعمليات خالل38)على اإليضاح رقم  الموافقة"تقرر إنه تم 

م، مع أي أطراف ذات عالقة أو مع المساهمين 2021ديسمبر  31المنتهية في 

 الرئيسيين".

 

 31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في  البند الثامن:
المركزي وقانون م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين 2021ديسمبر 

 الشركات التجارية والتصديق عليه.
 

أشررار الرررئيس إلررى أن التقريررر تررم توزيعرره علررى الحضررور وطلررب مررن الحضررور 

إبرداء مرا قرد يكررون لرديهم مرن مالحظررات حرول هرذا الموضروع إال أارره لرم يتقردم أحررد 

 وبناًء عليه: ، بأية مالحظة

 

عرررن حوكمرررة الشرررركة "تقررررر أنررره تمرررت المصرررادقة علرررى تقريرررر مجلرررس اإلدارة 

م والترررزام الشرررركة بمتطلبرررات 2021ديسرررمبر  31للسرررنة الماليرررة المنتهيرررة فررري 

 مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية".

 
إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق  البند التاسع:

 م.2021ديسمبر  31 بتصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في

 

عرررض الرررئيس الموضرروع للمناقشررة وطلررب مررن الحضررور التقرردم بمررا قررد يكررون 

 لديهم من مالحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناًء عليه:



 
 
 

 6 من 5 صفحة

 

"تقررررر الموافقرررة علرررى إبرررراء ذمرررة أعضررراء مجلرررس اإلدارة مرررن المسرررؤوليات 

 31رة الماليررة المنتهيرررة فررري الناتجررة عرررن كررل مرررا يتعلررق بتصررررفاتهم خررالل الفتررر

 م".2021ديسمبر 

 

( 6الموافقة على تمديد فترة عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة ال تزيد عن ستة ) البند العاشر:
 أشهر.

 

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من 

 ، وبناءً عليه:مالحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض

 

"تقرر الموافقة على تمديد فترة عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة ال تزيد عن ستة 

 ( أشهر".6)

 

على المزايا والمكافآت اإلجمالية ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية  والمصادقة االطالع البند الحادي عشر:
 م.2022ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

الموضرروع للمناقشررة وطلررب مررن الحضررور التقرردم بمررا قررد يكررون  عرررض الرررئيس

 لديهم من مالحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناًء عليه:
 

"تقررررر الموافقرررة علررررى المزايرررا والمكافرررآت اإلجماليررررة ألعضررراء هيئرررة الرقابررررة 

 م".2022ديسمبر  31الشرعية للسنة المالية المنتهية في 

 

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية  عشر: البند الثاني
م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، 2022ديسمبر  31المنتهية في 

 وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

 

برايس  /السادة تقدم الرئيس بخالص الشكر بالنيابة عن الشركة للمدققين الخارجيين 

واقترح الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بشأن  على خدماتهمووتر هاوس كوبرز 

ديسمبر  31إعادة تعيينهم كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 

 عليه: م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً 2022
 

يررررين المرررردقق "تقررررر الموافقررررة علررررى توصرررية مجلررررس االدارة بشررررأن اعرررادة تع

 31الخررارجي السررادة / برررايس ووتررر هرراوس كرروبرز للسررنة الماليررة المنتهيررة فرري 

م، وذلررك بعررد أخررذ موافقررة مصرررف البحرررين المركررزي، وتخويررل 2022ديسررمبر 

 مجلس االدارة بتحديد أتعابهم".

 

 البند الثالث عشر:
 

اج مراجعرررة ومناقشرررة قررررار هيئرررة أسرررواق المرررال بالكويرررت بالزاميرررة إلغررراء إدر
مررن  2-4-2أسررهم الشررركة مررن بورصررة الكويررت، وذلررك تطبيقررا لررن  المررادة رقررم 

المعررررردل بموجرررررب الالئحرررررة  2015لسرررررنة  72للقرررررانون رقرررررم  12الكترررراب رقرررررم 
 .2010لسنة  7التنفيذية للقانون رقم 

 
أشرررار الررررئيس إلرررى أن هيئرررة أسررروا  المرررال بالكويرررت قرررد قرررررت ب ل اميرررة إل ررراء 

ة الكويرررت تقبيقًررا للقررااون النافررذ علررى بورصرررة إدراج أسررهم الشررركة مررن بورصرر

 الكويت، ولما لم يكن هناك ثمة مناقشات:

 

"تقرررر أنرره تررم االطررالع والمناقشررة لقرررار هيئررة أسررواق أسررواق المررال بالكويررت 



 
 
 

 6 من 6 صفحة

بالزاميررة إلغرراء إدراج أسررهم الشررركة مررن بورصررة الكويررت، وذلررك تطبيقررا لررن  

م المعرردل 2015لسررنة  72رقررم  للقررانون 12مررن الكترراب رقررم  2-4-2المررادة رقررم 

 م".2010لسنة  7بموجب الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

 

 البند الرابع عشر:
 

 من قانون الشركات التجارية: 207ما يستجد من أعمال طبقا  للمادة 
 

رئيس عمرررا إذا كررران هنررراك مواضررريي مسرررتجدة تنقبرررق عليهرررا شرررروط استفسرررر الررر
جاريررررة، إال أارررره لررررم تكررررن هنرررراك أيررررة ( مررررن قررررااون الشررررركات الت207المررررادة  

 موضوعات اخرى للنقاش.

 

 انتهاء الجلسة:

 
واظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على االجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر 

والتقدير لجميي الحاضرين من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية ومدققي الحسابات 

 الجلسة. للتكرم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفي

 

 

 

_______________________ 

 صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود

 رئيس االجتماع

 



 

%النسبت المجمىعوكالتاسم المساهمرقم المساهماالسمالرقم

BHS10001INVDar Al-Maal Al-Islami Trust 790416000790,416,00027.08%

CRGITHMR0277476Islamic Investment Co. Of The Gulf 425077360594,129,22420.35%

BHS3717001CRIslamic Inv. Co. Of Gulf (Bahamas) LTD. 169051864

MOR8768901CRFaisal Finance (Maroc) S.A 7820170478,201,7042.68%

EGY7373Omar Abdul Rahman Azzam 528000528,0000.02%

CRGITHMR0277484Almadinal Almunawara Com. Inv & Dvl Co. 24155052,415,5050.08%

GBR2240201CRIsalmic Investment Company Ltd. 3484800034,848,0001.19%

USA000036005SCRي
%73413318,120,7400.28شي اي فرونتير اند سلكت اي ام اتف. اي ش 

DNK1710658901CR 779409اليريرنيس بنشن فورسيكرينقساكتيسيلسكاب

HSBCSSB763PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS1154975211,549,7520.40%

%40000004,000,0000.14عبدهللا ابراهيم احمد دمحم المير56906476

580070158Aziz Jasim Jaber Rashed Al Jaber 10027591,002,7590.03%

EG8658621159166005,916,6000.20ادهم دمحم دمحم احمد امام%

720300649Mohamed Isa Rashed Ali Alaradi 8600086,0000.00%

JO00951768250000250,0000.01محمود مصطفى يوسف العكش%

JO006853277000070,0000.00بهجت عزيز بهجت مصطفى%
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بهجت عزيز
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760100560Hamed Mohamed Abulfatih Ali Abulfatih 6511665,1160.00%

%550.00ايمان عبدالرزاق سعد عيسى العيسى8601200624

Jamil Elie Jamil Ghattas550.00%

880805218Mohammed Nabeel Mohamed Abulfateh 129000129,0000.00%

EG00659858260000260,0000.01محمود دمحم سليمان دمحم%

%1,531,988,41052.48 1,531,988,410     الوجووع 

1,531,988,410   52.48%

3,030,755,027

111,622,592
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