
 

 

 
 

 

 

 

 4 من 1 صفحة

 العادية محضر اجتماع الجمعية العامة
 )"الشركة"( لشركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

 م2022 سبتمبر 28األربعاء المنعقد يوم 
 جتماعات، فندق الريتز كارلتون، في غرفة روتندا لال اظهر   1:30في تمام الساعة 

 ضاحية السيف، مملكة البحرين
 

 
 المرفقة( قائمة الحضور طالع علىالرجاء اال) من المساهمين:حضـــر االجتماع 

 
 كما حضر االجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

 
صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد 

 الفيصل آل سعود
 

 رئيس مجلس إدارة الشركة
 

 عضو مجلس إدارة الشركة السيد / محمد عبدالرحمن بوجيري

 بة الشرعيةعضو هيئة الرقا الشيخ محسن آل عصفورفضيلة 

 الرئيس التنفيذي السيد / أحمد عبد الرحيم

  نائب الرئيس التنفيذي السيد / عبد الحكيم خليل المطوع

  مدير عام، مجموعة األعمال المصرفية التجارية السيد / عبد هللا طالب

 مساعد مدير عام، رئيس الشئون المالية السيد / ثاقب مصطفى
 

 س التنسيق والتنفيذ الشرعيرئي الشيخ / عادل المرزوقي
 

  رئيسة الشؤون القانونية السيدة / فاطمة عبد هللا مفيز

 الشركةمجلس إدارة سكرتير  السيد / علي أحمد علي محمد

 ممثال  لبرايس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي خالد محمد السيد / 

مصرف مالية اإلسالمية، قبة المؤسسات الإلدارة مرا ممثلة خديجة أحمد علي السيدة / 
 البحرين المركزي

 
 السيدة / نوف البلوشي

 
مصرف قبة المؤسسات المالية اإلسالمية، إلدارة مرا ممثلة

 البحرين المركزي
 

 السيد / حسين محمود
 

 مصرف البحرين المركزيإلدارة مراقبة األسواق المالية،  ممثال  

 تجارة لوزارة الصناعة وال ممثال أحمد سلمان / السيد
 

 )الكتروني ا(السيدة / مريم الكواري 
 

 ممثلة لبورصة البحرين
 

 ن تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م.يشركة كفلممثال   صادق المدوبالسيد / 



 

 

 

 4 نم 2 صفحة

 ن تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م.يشركة كفلممثال   السيد / محمد األسود 

ن محمد الفيصل آل صاحب السمو الملكي األمير عمرو بتولى  الرئاســة واألمانة:
 رئاسة الجمعية العامة العادية )"الرئيس"( وقام بالترحيب سعود

الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة  بالحضور
ومصرف البحرين المركزي وزارة الصناعة والتجارة وبمندوبي 

ثم اقترح الرئيس  .ومدققي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية
ووافق ألمانة سر االجتماع هللا مفيز  اطمة عبدف / تكليف السيدة

 الحضور على ذلك.
 

تم نشر الدعوة وجدول األعمال للمساهمين لحضور الجمعية  الدعــوة والنصــاب القانوني:
م بنحو ما هو مطلوب 2022 سبتمبر 7العامة العادية بتاريخ 

( 21( من قانون الشركات التجارية رقم )199بموجب المادة )
 )"قانون الشركات التجارية"(. وتعديالته م2001لسنة 

 
أبدى أحد المساهمين، شركة اي شيرز أم أس سي آي فرونتير و 
سيلكت أي أم أي تي أف، إعتراضه على بنود محضر اإلجتماع 
الثاني والثالث والرابع في بطاقة التوكيل المقدمة لمسجلي األسهم 

 وذلك قبل موعد اإلجتماع.
 

ن يشركة كف / ي مسجلي األسهم السادةكلف الرئيس مندوب
للقيام بحصر عدد الحضور والنسبة  ذ.م.م.)البحرين( تكنولوجيز 

المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد األسهم، فتبين أن النصاب 
القانوني المطلوب النعقاد الجمعية العامة العادية مكتمل على النحو 

ت التجارية من قانون الشركا (201)المطلوب حسب المادة 
من النظام األساسي للشركة حيث بلغت نسبة  (2)48والمادة 

 %.51.83الحضور سواء باألصالة أو بالوكالة 
 

تم بعد ذلك ثم استهلت الجلسة بتالوة من القرآن الكريم و
استعراض بنود جدول األعمال والنظر فيها على النحو التالي 

 دول األعمال:وطلب الرئيس من الحضور إبداء موافقتهم على ج
 

م 2022مارس  16استالم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ  البند األول:
 .والتصديق عليه

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

 
 16ة المنعقد بتاريخ "تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشرك

 م".2022مارس 
 

 2022( أعضاء لمجلس اإلدارة الجديد للشركة للفترة 2( وتعيين اثنين )4انتخاب أربعة ) البند الثاني:
 .، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي2025 -
 

محمد بن  / جيري والشيخمحمد عبدالرحمن بو / أعلن الرئيس بأنه تم تعيين كل من السيد
 دارة الشركة.إعضوين في مجلس كمي الخريجي من قبل مجموعة دار المال اإلسالعبدهللا 

 
لة عن وكما وطلب الرئيس من السادة مسجلي األسهم ومن ممثلي الجهات الرسمية المسؤ

حصر األصوات إجراء الالزم لإلعالن عن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة للثالث سنوات 
كالً من ممثل إدارة مراقبة األسواق المالية  لي األسهم بحصر األصوات معمسج القادمة. فقام

 من المساهمين. ممثل وزارة التجارة والصناعة بحضور ممثل بمصرف البحرين المركزي و
 



 

 

 

 4 نم 3 صفحة

قرأ الرئيس النتائج على النحو  ية،ممن قبل الجهات الرس وبعد حصر األصوات والتحقق منها
 التالي:

 

 األصوات المترشح

 223,642,456 الهام إبراهيم حسن / سيدةال

 223,626,857 صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود

 223,616,857 أماني خالد بورسلي / الدكتورة

 223,606,857 تونكو يعقوب خيرا

 0 اسماعيل حسين الصرافالسيد / 

 0 محسن علي حسينالسيد / 

 0 لصادقعبدالرحمن محمد االسيد / 

 
ارة الشركة للثالث مجلس إدلتم انتخاب األعضاء التالية أسمائهم أعلن الرئيس بأنه وعليه، 

 :سنوات القادمة
 

 آل سعودصاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل  (1

 تونكو يعقوب خيرا (2

 أماني خالد بورسلي / الدكتورة (3

 الهام إبراهيم حسن / السيدة (4

 

م الحصااول علااى موافقااة مصاارف البحاارين المركاازي علااى جميااع وأشااار الاارئيس بأنااه تاا

 مجلس اإلدارة.لاألسماء المترشحة والمعينة 

 

 ، وبناًء عليه:اتاعتراضبأية مالحظات أو الحضور  لم يتقدم أي شخص من

 
مجلرررس إدارة الشرررركة للرررثالث ل"تقررررر الموافقرررة علرررى تعيرررين األعضررراء التاليرررة أسرررمائهم 

 :سنوات القادمة

 مو الملكي األمير عمرو بن محمد بن الفيصل آل سعودصاحب الس (1

 تونكو يعقوب خيرا (2

 أماني خالد بورسلي  / الدكتورة (3

 الهام إبراهيم حسن / السيدة (4

 (دار المال اإلسالمي عن ممثال  )محمد عبدالرحمن بوجيري  / السيد (5

 ."(دار المال اإلسالمي عن ممثال  ) محمد بن عبدهللا الخريجي / الشيخ (6

 
 .2025 - 2022تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة  الثالث:  البند 

 
تقاادم الااارئيس بخاااالص الشاااكر والتقااادير ألعضاااء هيئاااة الرقاباااة الشااارعية واقتااار  الااارئيس 

الموافقاااااة علاااااى توصاااااية مجلاااااس اإلدارة بشاااااأن إعاااااادة تعياااااين أعضااااااء هيئاااااة الرقاباااااة 

 مة.الشرعية التالية أسمائهم للثالث سنوات القاد

 

   هللا بن سليمان المنيع عبد / صاحب الفضيلة الشيخ (1

   نظام محمد صالح يعقوبي / صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور (2

 الحسين آل عصفور  محسن عبد / صاحب الفضيلة الشيخ (3

    أسامة محمد بحر / صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور (4

 



 

 

 

 4 نم 4 صفحة

قاااد يكاااون لاااديهم عااارض الااارئيس الموضاااوة للمناقشاااة وطلاااب مااان الحضاااور التقااادم بماااا 

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

 

"تقرررررر الموافقررررة علررررى توصررررية مجلررررس االدارة بشررررةن اعررررادة تعيررررين أعضرررراء هيئررررة 

 :الرقابة الشرعية التالية أسمائهم للثالث سنوات القادمة

   عبد هللا بن سليمان المنيع / صاحب الفضيلة الشيخ (1

   نظام محمد صالح يعقوبي / ضيلة الشيخ الدكتورصاحب الف (2

 محسن عبد الحسين آل عصفور  / صاحب الفضيلة الشيخ (3

  أسامة محمد بحر." / صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور (4

 
 البند الرابع:

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

 
يع مسااااتجدة تنطبااااق عليهااااا شااااروط المااااادة رئيس عمااااا إذا كااااان هنااااا  مواضاااااستفساااار الاااا

( مااان قاااانون الشاااركات التجارياااة، إ  أناااه لااام تكااان هناااا  أياااة موضاااوعات اخااارى 207)
 للنقاش.

 
 انتهاء الجلسة:

 
ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على ا جتماة فقد تقدم الرئيس بالشكر والتقدير 

وممثلين للجهات الرسمية ومدققي  رعيةوهيئة الرقابة الش لجميع الحاضرين من مساهمين
 للتكرم بالحضور والمشاركة، وأعلن عن رفع الجلسة. الخارجيين الحسابات

 
 
 
 

 
_______________________ 

 صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود
 رئيس االجتماع
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