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  (11( من )1صفحة )

 

 

 ة العادية: أوالً الجمعية العام

هـ الموافق 0441شعبان  01 الثالثاء( في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 45العادية اجتماعها رقم ) امةالجمعية الععقدت 

بالفيديو، وذلك تنفيذاً لإلجراءات الوقائية التي تطبقها الجهات الرسمية المختصة بمكافحة عبر تقنية اإلتصال م 1110مارس 12

 .المتعلقة بتجنب التجمعات الكبيرةو( COVID-19إنتشار فيروس كورونا )

عدد من  %87.73نسبة  يعادل  ذلكوسهماً  933,452,248 ووكالة عددالنصاب القانوني: مثل الحضور أصالة 

 %50العادية وهي  امةيتعدى النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية العبما  األسهم

 :المدقق الخارجيو ومسجلي األسهمالجهات الرقابية  قبل حضر االجتماع من

 ** إدارة الرقابة المصرفية اإلسالمية – مصـرف البحريــن المركــزي   أمينة المسقطي/  سيدةال

 ** إدارة الرقابة المصرفية اإلسالمية – البحريــن المركــزيمصـرف  اآلنسة / ريم المنديل 

 ** إدارة مراقبة األسواق المالية –مصرف البحرين المركزي  السيدة / علياء عمران 

 ** والسياحة وزارة الصناعــة والتجــــارة مريم خالد الجوبان/  نسةاآل

 ** )مسجلو األسهم( شركة البحرين للمقاصة السيد / عبدهللا العابدين 

 شركة بورصة البحرين   ن ثامرالسيد / حس

 ** (KPMG) شريك جمال فخرو  /السيد 

 ** (KPMGمدقق الحسابات الخارجي ) السيد / سلمان المنجلي
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 ** (KPMGمدقق الحسابات الخارجي ) السيد / برافن مانيك  

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك: قبل وحضر االجتماع من

العادية وغير  ةماورئيس اجتماع الجمعية الع رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ عصام عبدهللا فخرو

 * العادية

 * نائـب رئيـس مجلس اإلدارة السيد/ خالد يوسف عبدالرحمن

 * نائـب رئيـس مجلس اإلدارة ستوف دورانيكر نجاالسيد / 

 ** عضــو مجلـــس اإلدارة محمد عبدهللا نورالدينالسيد / 

 ** عضــو مجلـــس اإلدارة السيد / خالد عبدالعزيز الجاسم

 ** عضــو مجلـــس اإلدارة السيد / مروان خالد طبارة

 ** عضــو مجلـــس اإلدارة محمد عبدهللا الجالهمة /السيد 

 ** اإلدارةعضــو مجلـــس  ياسر عبدالجليل الشريفيالسيد/ 

 ** عضــو مجلـــس اإلدارة السيدة / دانة عبدهللا بوحجي 

 ** عضــو مجلـــس اإلدارة عيسى حسن مسيح /السيد 

 * الرئيــــس التنفيــــذي السيد/ حســـان أميـــن جـــرار

 ** ةالمالي الرقابة قسم -تنفيذي ال يرمدال ديري أمير عبدالغني /السيد

 ** المستشار القانوني السيد/ صالح ياسين محمد 

 * ســكرتير مجــلس اإلدارة السيدة/ ندى اسحاق عبد الكريم
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 كما حضر االجتماع من هيئة الرقابة الشرعية للبنك:

 *رئيـس هيئة الرقابة الشـرعية  / عبداللطيف آل محمودشيخ الدكتورال

 مالحظة:

 *حضور شخصي

 **حضور إفتراضي

 

ين علي تأكيد شركة البحر اإلجتماع بالتأكيد على إكتمال النصاب القانوني بناءً  رو(عصام عبدهللا فخالدكتور/ ) السيد الرئيس ستهلا

عن بدء  سعادته أعلنفقد  عدد األسهم وعليه من %287.7الحضور أصالة ووكالة   حيث بلغت نسبةللمقاصة )مسجلو األسهم( 

بممثلي الجهات الرسمية وجميع الحضور شاكراً لهم تفاعلهم لمساهمين على الحضور ومرحباً متقدماً بالشكر الجزيل لاالجتماع 

   للبنك.الداعم 

جدول األعمال للمناقشة. وتمت المداوالت في بنود االجتماع على ، الدكتور/ عصام عبدهللا فخروالسيد الرئيس، بعد ذلك طرح 

 النحو التالي:

 العادية:  جدول أعمال الجمعية العامة

  .م1111 بريلأ 01 يخربتا لمنعقدا )55( قمر يةدلعاا لعموميةا لجمعيةا عجتماا محضر على فقةالموا .0

 

الحصول على  بعد %87.73الحضور أكد السيد الرئيس بأن اإلجتماع قد ُعقد بعد تسجيل النصاب القانوني والذي بلغ فيه نسبة 

موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.  وقد تم نشر محضر اإلجتماع في موقع بورصة البحرين و موقع بنك البحرين 

 اإلسالمي ، داعياً المساهمين للموافقة على المحضر.  

 

ر مع محض ملحقسابق على هيئة عدم إدراج األسئلة التي قام بطرحها في اإلجتماع المن  عتراضهإ علي جعفر طريف/أبدى السيد

ر من عدم الرد على أسئلته أو إدراجها في المحضإستيائه من قبل سكرتير مجلس اإلدارة، مبدياً له الجمعية العمومية كما تم التأكيد 

 . هلطلباستجابت  بعض المؤسسات التي ، أسوةً ب كما ُوعد

 

، حيث إنه تم الرد المسبق  محلهغير في  السيد المساهم إعتراض ندى إسحاق )سكرتير مجلس اإلدارة( بأن  /وجاء رد السيدة 

، بق معهوذلك حسب االتفاق المس عبر البريد اإللكترونيجتماع قبل اال علي طريفقِبَل السيد من  على جميع األسئلة التي وردت
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بأن  ةمؤكد، في محضر اإلجتماعتماع أثناء اإلجاألسئلة التي تم تداولها رد اإلدارة على  واألسئلة إدراج  أنه قد تم  باإلضافة إلى

لك تمت ذباإلضافة إلى  ،أثناء اإلجتماع قبل وأسئلته كافة تم الرد على بل السيد الرئيس والمساهم قد أُعطي الوقت الكافي من قِ 

رغب من ي أن بتفيد مالحظة  تضمن المحضر وقدفي محضر اإلجتماع المساهم  قبل إلى االستفسارات التي وردت من   اإلشارة

، مؤكدة  راجعة سكرتير مجلس اإلدارةمفي الحصول على نسخة من مذكرة مالحظات و إستفسارات المساهم و رد اإلدارة عليها 

حترامنا مع إ، في حدود متطلبات القانون اها مناسبةبالطرق التي تر بتدوين محاضر إجتماعاتها الخاص هابأن لدى كل شركة نهج

 للجميع.وتقديرنا 

فيذية ت دعوته للجلوس مع اإلدارة التنفعت من قِبل السيد المساهم و تم  أكد السيد الرئيس بأنه قد تم الرد على األسئلة التي رُ كما 

رغبةً منا للحفاظ على آلية سير اإلجتماع ووقت السادة المساهمين  .  ولكنباب مفتوح للنقاش مع الجميعالفي حال رغبته، مؤكداً بأن 

وبسبب طول و كثافة األسئلة التي يطرحها السيد المساهم ، فقد قمنا بالرد مسبقاً على جميع األستفسارات من خالل سكرتير مجلس 

 .اإلدارة ومن ثم الرد على األسئلة التي تم طرحها أثناء اإلجتماع 

علي ومن ثم المضي  /تدوين مالحظات السيدإقتراح رياض يوسف )ممثل بنك البحرين الوطني( ب /مداخلة من السيدمن ثم جاءت 

 .علي /المساهمأسئلة بسبب كثرة و حفاظاً على الوقت في بنود اإلجتماع ، نظراً إلرتباطات السادة المساهمين بإجتماعات أخرى

 .   حول هذا البندالمساهم وبناًء عليه، طلب السيد الرئيس من سكرتير المجلس تدوين مالحظات 

م 1101لعام  (44العادية رقم )العامة خرى، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية أبما أنه لم تكن هناك أية مالحظات 

 .هـ0440شعبان  15الموافق  م1111أبريل  01الخميس والمنعقد في يوم 

 

 ملعاا من مبرـيسد 20 يـف ةـلمنتهيا ةـلماليا للسنة لماليا همركزو لبنكا بأنشطة لمتعلقا دارةإلا مجلس تقرير مناقشة .1

 .عليه فقةالمووا م1111

محاوالً إبداء بعض المالحظات فطلب منه طريف علي  /تداخل المساهم  السيد الرئيس بقراءة تقرير مجلس اإلدارة،يبدأ قبل أن 

  إلتزام الهدوء وعدم مقاطعة الرئيس حتى يتسنى له قراءة التقرير.الرئيس 

 

 20ة في لمنتهيعبدهللا فخرو تقرير مجلس اإلدارة السنوي والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية ااستعرض الدكتور/ عصام 

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله  قائالً : "  م1111ديسمبر من عام 

بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يطيب لي أن أقدم إليكم التقرير السنوي والبيانات المالية الموحدة لبنك   وصحبه وسلم أجمعين.

. وعلى الرغم من 1111تحديات غير مسبوقة في عام  01-كوفيدكورونا فرضت علينا جائحة ال.  م2020البحرين اإلسالمي لعام 
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التحديات بالتركيزعلى كيفية تبسيط المعامالت المصرفية وتقديم خدمات مصرفية رقمية  ذلك، فقد تمكن البنك من مواجهة هذه
االستفادة و مستقر مالي وضع على الحفاظالبنك  استطاع ،ذلكباإلضافة إلى .  والتي أثبتت أنها ضرورية في ظل هذه الجائحة

 ،أكبر على الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل والتركيزالودائع  نويعإلى ت باإلضافة ةالفائدة المنخفض تمعدال بيئةمن 
 .٪71مما أدى إلى خفض تكلفة التمويل بنسبة 

 

بنك  من األسهم اإلضافية بنك البحرين الوطني علىاستحواذ عملية ستفادة من متقدمة لالخطوات اتخذ البنك وبشكل فوري كما 

  األصولتحويل بعض بقام البنك على وجه الخصوص، و. من مجموع األسهم ٪57.14 نسبة والتي  تعادل   البحرين اإلسالمي

تمويل  ذلك، فقد أصبحت محفظةل فقاوو. القيمة المنخفضة األصول شطب عملية وتسريعبنك البحرين الوطني  إلى ُمِدرةال غير

مقارنة  م0202ديسمبر  17 في ٪1عدل التمويالت المتعثرة بنسبة مما أدى إلى انخفاض مالبنك أكثر قوة مما كانت عليه، 

  .للبنكوقد أدت هذه الخطوة إلى إبراز جودة األداء المالي الحقيقي  .م0277ديسمبر  17 في ٪71بنسبة 

 

طوير لدراسة والتوتخضع ل ،حكيمةالتي يتبعها البنك حذرة والحوكمة واالمتثال ممارسات المخاطر وسياسات إدارة هذا والتزال 

 المخاطر الخارجية.وتعزيز القدرة على التعامل مع  التنظيمية مواكبة اللوائحمن أجل باستمرار 

 

بأن نجاح البنك مرتبط  واضح وصريحبمثابة تذكير كانت  77-كوفيدكورونا  جائحة إن  والدكتور/ عصام عبدهللا فخروأضاف 

 ئيةتركيزنا على المخاطر البيآخذين بعين االعتبار زيادة  وضع الصحي العام وسالمة المجتمع وانتعاش اقتصاده،بال ةمباشر

ة مجلس إدارلالتدريب المتخصص هذا باإلضافة إلى توفير الحوكمة األوسع نطاقًا والفرص المتاحة للبنك، مخاطر االجتماعية وو

 في مجال البيئة والحوكمة واالستدامة.البنك 

 

 وجميع اإلدارة أعضاء مجلس عن اختتم الدكتور/ عصام عبدهللا فخرو تقرير مجلس اإلدارة بالقول أنه أصالة عن نفسه ونيابة

إلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى،  والتقدير االمتنان يتقدم بخالص البنك، مساهمي

رئيس مجلس الوزراء على قيادتهم الرشيدة، ودعمهم المتواصل  وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد

جميع الوزارات والهيئات الحكومية وعلى وجه الخصوص  ىإل روالتقدي بالشكر توجه كمالقطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية. 

ي ، خاصة فتوجيهاتهم السديدة وتعاونهم ودعمهم المستمرعلى مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 مهالص تقديرخهذه الفرصة للتعبير عن ينتهزون أعضاء مجلس اإلدارة  ذكر إن كما  . ظل الظروف غير المسبوقة لهذا العام

 .إلرشاداتهم القيّمة في البنك يئة الرقابة الشرعيةله

 

ومستواهم  على إخالصهم في العمل هوجميع  العاملين في بنك البحرين اإلسالمي فريق إدارة تقديره إلى خالص عن كما عبر

مل شركاء العالبنك الكرام وزبائن إلى   هشكرعبر عن  ، ولعمل في ظل هذه الظروف الصعبةفي  اومرونتهم  المهني الرفيع
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  هم مع للعمستمرار اونقل لهم تطلع اإلدارة  ال، على والئهم وتشجيعهم المستمر، وثقتهم الغالية في بنك البحرين اإلسالمي

  "تحقيق نتائج أفضل في الفترة القادمة.ل

 

 : تتمثل في اآلتي حول هذا البند ستفساراتبعض اإل علي طريف  /أثار المساهم  

 

الت المنخفضة بأن المعد قائالً  السيد المساهماستفسر  سبة المعدالت المنخفضة التي أتت لمصحلة البنك، نب ا يتعلقفيم .0

مدير أمير عبدالغني ) /عادةً ما تكون مضرة لجميع المصارف ، فكيف لها أن تكون في مصلحة البنك.  وقد قام السيد

 عماألرباح تؤثر عادةً على البنوك بشكل سلبي، ولكن يختلف الوضع  إنخفاضأن بالرد قائالً ب( الرقابة المالية –تنفيذي 

البنوك اإلسالمية بسبب هيكلة الميزانية العمومية حيث تكون األصول ثابتة والديون عائمة، مما يصب في مصلحة 

  .البنوك اإلسالمية في حال إنخفاض نسبة المعدالت

 

بأن مجموع  أمير /السيدورد   .حجمهاو الوطني البحرين لبنك بيعها تم التيالمد رة األصول غير  طبيعة عنإستفسر  .1

ولة إلى األصول   مليون 23، منها حوالي  من األصول دينار بحريني مليون 42بلغت حوالي  بنك البحرين الوطنيالمح 

  ، مؤكداً بأن إستالم هذا المبلغ النقدي كان من أحد أسباب تحسن تكلفة التمويل. إسالمية معامالت دينار

 

ومات سنوي وإعطاء معلالمؤتمر المحللين ربع عقد العام الماضي، تم التطرق إلى الذي انعقد العامة  الجمعية في اجتماع   .2

م يلتزم لسيد الرئيس التنفيذي بعقده إال إنه لليتم تداوله عبر منصة بورصة البحرين والذي وعد اأكثر و تسجيل المؤتمر 

شتى  تعرضت لها  أن الجواب بسيط أال وهو الجائحة التي حسان أمين جرار ب /بالوعد.  جاء رد الرئيس التنفيذي السيد

 بلدان العالم أجمع، حيث كان من الصعب عقد المؤتمر في ظل تلك الظروف اإلستثنائية وعمالً باإلجراءات اإلحترازية

إال إن من موظفي البنك من المنزل حفاظاً على سالمتهم و سالمة الزبائن ،  %01وعمل ما يقارب من  الموصي بها

ً للظروف  لعقد المؤتمر قائمة ال تزال  نيتنا حفاظاً على سالمة الجميع و نجدد الوعد بعقد مثل تلك ولكن نظل رهنا

بأن جواب السيد  طريف علي /المساهمجاء رد  . بإذن هللام 1110خالل العام المؤتمرات في حال تحسنت الظروف 

عن بُعد وهذا ما كنا نتوقعه من بنك مؤتمراتها قامت بعقد والمؤسسات بعض البنوك  إن الرئيس غير مقبول، حيث

 مؤكداً الرئيس التنفيذي  /مثل هذه المؤتمرات.  رد السيد ونعقدمن يبل كنا نتمنى أن يكون في صدارة  البحرين اإلسالمي

 أهمالظروف ، منوهاً بأنه أثناء الجائحة كانت إدارة البنك منشغلة بما هو  تحسنحال  في  م1110د المؤتمر في عام قع

تهم سالم علىوالمحافظة على الزبائن وذلك للتخفيف لراهنة اأال وهو التركيز على الخدمات الرقمية تماشياً مع الظروف 

من ثم و  بتقديم خدمات رقمية بديلة تغنيهم عن الحضور الشخصي واإلختالط بموظفي البنك. البنك موظفي  وسالمة

 الحاجة حيث أن بابه مفتوح للجميع. دعت   زيارته في مكتبه إذا  عرض الرئيس التنفيذي على المساهم 

 

حسان جرار قائالً  /نفيذي السيدوما بعد ذلك.  جاء رد الرئيس الت 1110ما هي نظرة البنك المستقبلية إلستراتيجية عام  .4

قوة المالءة  وبأن نظرتنا تفائلية لسببين: األول هو أن العامل الذي كان يفتقده بنك البحرين اإلسالمي في السابق أال وه
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راء بنك ش والسبب الثاني هوعلى بنك البحرين اإلسالمي.  الوطني  المالية قد تحققت بفضل إستحواذ بنك البحرين

 جعلتهالبنك و كاهل عن الكثير أزاحت والتيسنوات  01كانت متراكمة لمدة  التيالمد رة  غير ألصوللطني البحرين الو

ستحواذ اجداً بعد إال إننا متفائلون  مة ومؤثرة على جميع بنوك البحرينال تزال قائ على الرغم من إن الجائحةو. قوةأكثر 

الذي  تقدمنا الرقمي باإلضافة إلى رفع رأس مال البنك بسببو االسالميبنك البحرين بنك البحرين الوطني لغالبية أسهم 

 سوف يتم قريباً.

 

 بنك.  عندهالدى احقوق الملكية لم تغير الكثير لوشرائه ضخه مبالغ  علي طريف بأن دخول بنك البحرين الوطني و /المساهم علق 

إلدارة افي التعقيب على ردود  الوقت إضاعة عدم طريف لي ع المساهمقانوني( طالباً من المستشار الصالح ياسين ) /السيد تداخل

ي فخوض الفي المحضر دون  اته إن ُوجدتإعتراضأو تسجيل مالحظاته  أن يطلب  دعاهو،  ليس هذا مكانه جدال ألن ذلك يعتبر

ً على وقت الجميع.مع اإلدارة جدال  ً بأن المساهم قد أُعطي الوقت إنهاء النقاش بحينها، أمر السيد الرئيس   وذلك حفاظا منوها

كل منفصل على أن يتم تقديمها بش، صدر وإن كان لديه أسئلة إضافية تفصيلية فنحن نرحب بها بكل سعة لسرد مالحظاته  الكافي

 .ماعإلجتامنفصل يرفق بمحضر األسئلة والمالحظات ورد اإلدارة عليها في ملحق وإرفاق للنظر فيها من قبل اإلدارة التنفيذية 

 

على ل بالكامولكن ليس من حقه السيطرة  السؤالأجابه السيد الرئيس بأنه من حقه وعترض المساهم مطالباً بحقه في السؤال، ا

وطلب منه عدم مقارنة البنك بشركات أخرى حيث لكل تكرار مقاطعة الرئيس ،  و وقت اآلخرينإضاعة اإلجتماع ومجريات 

، ُمنوهاً بوجود جهات رقابية مسئولة عن سيرعمل البنوك يلزمنا هو اإلمتثال باألنظمة والقوانينوما  مؤسسة نهجها الخاص بها

ن ونحن على إتصال دائم مع مصرف البحري ويتم التعامل مع أي تقصير في حينه وعلى إطالع دائم بما يجري داخلياً بكل مؤسسة

 . في بنك البحرين اإلسالمي فتوحه للجميع، مؤكداً على كالم الرئيس التنفيذي بأن أبوابنا م المركزي

 

.  جاء رد الرئيس 1111كيفية تحسن المالءة المالية في سنة  إيضاح عنتقديم علي طريف من الرئيس التنفيذي  /طلب السيد 

سين المالءة السيولة و تح حجم فيساعدنا  التنفيذي بأن إصدار صكوك لزيادة رأس المال وضخ بنك البحرين الوطني لمبالغ نقدية 

 المالية. 

 

 من السادة المساهمين. أخرى لم توجد مالحظات  نلتالي إإلنتقال إلى البند االسيد الرئيس امن ثم أمر

نظراً إلى عدم وجود استفسارات أو مالحظات أخرى من قبل السادة المساهمين أو ممثلي األجهرة الرسمية، فقد صادقت الجمعية 

 م. 20/01/1111العادية على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في العامة 
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 .م1111 ملعاا من يسمبرد 20 في لمنتهيةا لماليةا لسنةا عن جيينرلخاا لمدققينا تقرير لىإ عالستماا .2

ة للبنك عن عن البيانات الماليالمستقلين مدققي الحسابات الخارجيين  تقرير)شريك كي بي إم جي فخرو(  جمال فخروتال السيد/ 

وحيث أنه لم تكن هناك أية مالحظات أو استفسارات من الحضور فقد طلب السيد .  م20/01/1111السنة المالية المنتهية في

 رئيس االجتماع االنتقال إلى البند االتالي من جدول األعمال.

 

 .م1111 ملعاا من يسمبرد 20 في لمنتهيةا لماليةا لسنةا عن لشرعيةا لرقابةا هيئة تقرير لىإ عالستماا .5

بنك البحرين اإلسالمي عن أعمال الرقابة الشرعية على عمليات استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية ل

وته الذي تفضل بتالللتكليف المناط بها وفقاً للنظام األساسي وتنفيذاً م 20/01/1111لسنة المالية المنتهية في البنك وإستثماراته ل

 أكد على التزام البنك في معامالته خالل السنة المالية المنتهية فيحيث ، محمود رئيس الهيئةآل د الطيف فضيلة الشيخ الدكتورعب

البحرين الوطني على غالبية أسهم  وعن استحواذ بنك.  م بأحكام الشريعة اإلسالمية و فتاوى و قرارات الهيئة20/01/1120

البنك، قال فضيلة الشيخ بأنه لم تر هيئة الرقابة الشرعية في إستحواذ بنك البحرين الوطني على بنك البحرين اإلسالمي مانعاً 

افظة عليها  المحعلى البنكين  يجب ة التي يوضعت الشروط والضوابط الشرعية لإلستحواذ والشروط اإلدارأن الهيئة قد شرعياً و 

   .والتوفيق لما يحب و يرضىوالسداد رشاد الللجميع العلي القدير أن يحقق  المولىداعياً كيانين مستقلين، باعتبارهما 

 شكر السيد الرئيس فضيلة الشيخ الدكتورعبداللطيف آل محمود ، ثم فتح باب األسئلة للحضور. 

علي طريف من رئيس هيئة الرقابة الشرعية اإلطالع على فحوى الرسالة التي تم تبادلها بين هيئة الرقابة الشرعية  /طلب السيد 

لرسالة من انسخة وجاء رد فضيلة الشيخ بأنه ال توجد لديه و بنك البحرين اإلسالمي ومصرف البحرين المركزي و مضامينها. 

بأن فحوى هذه الرسائل هي بأن تتم جميع األمور المتعلقة بعمليات اإلستثمار والتمويل  اآلن ، ومن ثم جاء رد السيد رئيس اإلجتماع

 ،الخاصة بالبنك ضمن متطلبات الشريعة اإلسالمية وال خالف على ذلك وهي خاضعة للتدقيق من قَِبل مصرف البحرين المركزي

 هي من إختصاصاألمور اإلدارية هذه ي حيث إن ولكن نرفض تداول الرسائل الرسمية التي تتم بين البنك والمصرف المركز

 ةأكد رئيس هيئة الرقابة الشرعية قائالً بأنه ليست لدى هيئة الرقابة الشرعية أي وقد . وذلك نظرا لسريتها البنك وليست للعرض

خطاء وهل ونسبة األ مالحظات على الجوانب الشرعية للبنك حيث إنها تسير على أكمل وجه و تتم متابعتها من قبل إدارة التنسيق

 بعض المالحظات اإلدارية ولدى إدارة البنك الحق في نشرها أو عدم نشرها. لديهم  كانتن إنه الجتها وبي  مع تالحمد قليلة و تم

  وحيث أنه لم تكن هناك أية مالحظات أو استفسارات من الحضور تمت المصادقة على التقرير.
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 .عليها قةدلمصاوا م1111 ملعاا من يسمبرد 20 في لمنتهيةا لماليةا للسنة لماليةا تلبياناا دعتماوامناقشة  .4

مع اإلعالن لإلجتماع و  م1111ديسمبر من عام  20بأنه قد تم إرفاق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في رئيس قال السيد ال

أمير الديري المدير المالي  /بحضور السيد  البيانات المالية تلك باب النقاش حولنفتح ، لذا.  نشره في الموقع اإللكتروني للبنكتم 

 تحت هذا البند. محددة إستفسارات محاسبية  ةللبنك و ممثل شركة كي بي أم جي ، للرد على أي

 كالتالي: جاءت ، علي طريف بعض المالحظات واالستفسارات بشأن البيانات المالية   /السيدأثار 

 َشَكر إدارة البنك على التقرير السنوي الممتاز والذي جاء شامالً.  .0

مع  %20وهي ال زالت بعيدة جداً عن مستهدف  1111في  %01نسبة التكاليف للدخل: حيث بلغت الكفاءة التشغلية  .1

شمل قد   لمتحدومن المستغرب بأن البنك األهلي امخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لم تشمل العلم بأن هذه النسبة 

 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في هذه النسبة ، فما هو تعليق البنك.  كذلك أطلب من مصرف البحرين المركزي 

 توحيد هذه النسبة للمقارنة في السوق. 

صرف والتى ال تتوافق مع متطلبات م 1111في سنة  %0نسبة التمويل المتعثر بمحفظة التمويل )تكلفة المخاطر( بلغت  .2

 إن شاء هللا.  %1.5إلى اقل من النسبة تحسن لتصل بمواصلة الولكن نوصي  %4البحرين المركزي وهي 

بباقي المصارف في مملكة ولماذا لم يتم اإلفصاح عنها إسوة . 1111و  1101ما هي نسبة تغطية السيولة في سنة  .4

 البحرين.

لبات متطاللماذا لم يتم إدراج نسبة صافي التمويل المستقر من ضمن مؤشرات األداء الرئيسية ، علماً بأنها من ضمن  .5

 زي.نظامية من مصرف البحرين المركال

النقدية من ضمن التعديالت على األنشطة التشغيلية علماً بأن مصرف التدفقات في قائمة لم أالحظ تأثير خسائر التعديل  .0

 ؟ ذكر هذا التأثير ، فما هو تعليقكمالسالم 

 ، ال نستطيع معرفة األداء مثل إنكشافنا على القروض الشخصية،في قطاع األفراد بالنسبة إلى تفاصيل محفظة التمويل .7

معرفة ل ، فحبذا لو يتم تقديم تفصيل أكثر في السنوات القادمة القروض العقارية، قروض السيارات، بطاقات اإلئتمان

 . أوجه الدخل والقصور

  في جزر الكايمن آيالند؟موجودة ( لشركة الدور: هل هي شركة بحرينية أم هي 1بالنسبة إلى إيضاح رقم ) .3

بالنسبة للمدقق الخارجي: أتقدم بالشكر للمدقق الخارجي حيث إنه قام باألخذ بعين اإلعتبار مالحظاتنا بشكل إيجابي و  .1

 . م1111وعة لسنة تنفيذها في بيانات المجم

 ؟ خسارةم : هل هو دخل أ(34صفحة  10)إيضاح رقم  طلب إيضاح عن الدخل من اإلستثمارات العقارية .01

(  014صفحة  0.1في )إيضاح رقم  Provision for Impairmentسؤال للمدقق الخارجي: لماذا تم إستخدام مصطلح  .00

 في باقي أجزاء التقرير السنوي. Impairment allowanceتم إستخدام مصطلح  قد علماً بأنه

أوليس ذلك يعطي إنطباع عن ( 34في صفحة  14مخصص إنخفاض القيمة في )إيضاح رقم استخدام لماذا لم يتم  .01

 لثة من مخصص الخسائر اإلئتمانية؟المرحلة الثا
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ً عليها بالكامل رد يتم الل  أثارها المساهمالتي  تدوين كافة األسئلةب السيد الرئيس أمر    . المحضروتضميتها في ملحق يرفق ب الحقا

عليها  وليس الرد للبناء عليه في المستقبل اإلجتماع علي طريف بأن الهدف من طرح األسئلة هي تدوينها في محضر /السيدقال 

 ً بناًء عليه و لجميع المساهم قد أُعطي الكثير من الوقت و لنكون أكثر واقعية يجب علينا إحترام اوقد أكد السيد الرئيس بأن . الحقا

صفحة في التدوينها على هيئة مرفق مع محضراإلجتماع ونشرها  من ثموى جميع األسئلة المطروحة الحقاً يتم الرد علبأن  نقرر

ذلك و و طول اإلجابة عليها ة أسئلة المساهمنظراً لكثر منذ اآلن وصاعداً  ننتهجها وهي اآللية التي سوفاإللكترونية للبنك ، 

نظمة ألفي ذلك  لوجود أية مخالفة عدم على مؤكداً ،   حفاظاً على وقت الجميع سعلى سير اإلجتماع بشكل منظم و سل ةللمحافظ

 مصرف البحرين المركزي و وزارة التجارة والصناعة والسياحة ممثلي طلب السيد الرئيس من على ذلك ، و للتأكيد  والقوانين

مصرف البحرين المركزي أو وزارة التجارة والصناعة ممثلي ولم يبدي أي من لقانون. لاً يعد مخالف  إذا كان هذا اإلجراء  تصحيحه

 . إعتراضوالسياحة أي 

األخ لة الرد على أسئ  قرار الجمعية بشأنلى مقترح الرئيس التنفيذي وعممثل بنك البحرين الوطني رياض يوسف  /السيد ثنىأ

ً علي   إستغالالً للوقت.  الحقا

هناك أية مالحظات أو استفسارات أخرى بشأنها، فقد اعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية للسنة المالية وحيث لم تكن 

 م.20/01/1120المنتهية في 

 

 لعالقةذات ا افألطروا لبنكا بين 1111 ملعاا من يسمبرد 20 في لمنتهيةا لماليةا لسنةا لخال تمت لتيا تلمعامالا نبيا .6

 ةلموحدا لماليةا تلبياناا نـم (12الرقم )ـب دـلمقيا حإليضاا في اردلوا لنحوا على لرئيسيينا لبنكا مساهمي لكذ في بما

 .لبحرينيا يةرلتجاا تلشركاا نقانو من (081) دةلماا مألحكا فقًاو

 

 عامديسمبر 20خالل السنة المالية المنتهية في  المعامالت التجارية التي تمتتفاصيل تم اإلفصاح عن السيد الرئيس بأنه قد  قال

تقرير خاص من قبل مدققي حسابات البنك الخارجيين قد تم إصدار و (27)في الفقرة رقم  بين البنك و الجهات ذات العالقة م1111

 . ولم تكن هناك أية مالحظات أو استفسارات أخرى بشأنها.معامالت مخالفة للقانون عدم وجوء أي مؤكداً 

 

 نةـللس يـبحرين راـيند 0154615211 هاردـق الغـلبا افيةـلصا رةاـلخسا ارإقرـب دارةالا سـمجل توصية على فقةالموا .2

 : لتاليا تحويلو تخصيص لكذ في بما 1111 ملعاا من يسمبرد 20 في لمنتهيةا لماليةا

 

 .يعهازبتو دارةإلا مجلس تخويلو ةلزكاا وقلصند بحريني ريناد  0115181-أ

 .يعهازبتو دارةإلا مجلس تخويلو يلخيرا عللتبر بحريني ريناد  1415111-ب

 .كمةالمترا لخسائرا لىإ بحريني ريناد 0151255281 مبلغ تحويل -ج
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رياض يوسف ممثل  /وقد أكد السيدالسيد الرئيس من السادة المساهمين الموافقة على توصية مجلس اإلدارة في البند السابع.  طلب

 بنك البحرين الوطني موافقته على توصيات البند السابع.  

 

الجمعية العامة العادية على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص  ، صادقتوبما أنه لم تكن هناك أية مالحظات أواستفسارات أخرى

 م على النحو المبين أعاله. 20/01/1120صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 

 
 ةــلماليا نةــلسا نــع دارةإلا ســلمجل ةأــكمكاف يــبحرين راــيند 0505111 رهدــق اليــجمإ غــمبل عــفد ىــعل ةــفقالموا .8

 .لسياحةوا رةلتجاوا لصناعةوزارة ا فقةامو على للحصوا طبشر 1111 ملعاا من يسمبرد 20 في لمنتهيةا

 

 040,111والسياحة على دفع مبلغ وزير التجارة والصناعة الرسمية من موافقة القد تم الحصول على ذكر السيد الرئيس بأنه 

 م. 1111ديسمبر  20عن السنة المالية المنتهية في  اإلدارةمجلس دينار بحريني كمكافأة ألعضاء 

  إلعتراضم بسحب اعلي طريف بأنه قد سجل إعتراضه في العام الماضي على هذا البند، ولكنه بعد التوضيح والشرح قا /ذكر السيد

عضاء ألاعلى صرف المكافأة لجميع السادة عترض إنه يذكر ولكن في هذا العام وبسبب الخسارة و حسب القانون،   .لتعاونه إبداءً 

تاركاً األمر في يد سعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة ، مبدياً إعتراضه على إدراج البند للحصول على موافقة  الموقرين

وجاء رد السيد الرئيس بأنه في كثير من األحيان   المساهمين بعد الحصول على موافقة سعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة.

ية العامة بعد أن يتم تداول ومناقشة الموضوع ويتم شرح وجهات النظرواإلستفسارات بين يأتي رد الوزارة بعد إجتماع الجمع

 و قبل إنعقاد الجمعية العامةالطرفين وبالعادة تأخذ هذه اإلجراءات بعض الوقت، ولكن هذه المرة حصلنا على رد سعادة الوزير 

  افقات الرسمية قبل ذلك. ، و قد تم تداول جدول األعمال و الحصول على المو يُشكر على ذلك

 البند.  هذا  رياض يوسف ممثل بنك البحرين الوطني موافقته على  /وقد أكد السيد

والتي يرأسها السيد الرئيس، وبالرغم من تعرضها مالحظة للتدوين ، وهي بأن شركة البحرين للسينما لى طريف ع /السيدطرح 

، األرباح أو دفع عوائد للمساهمين عن أخذ مكافآت وذلك لعدم تحقيقها إدارت مجلسإمتنع أعضاء  قد لخسارة مماثلة لخسارة البنك

جاء رد السيد الرئيس بأن السبب الرئيسي في طلب الحصول على   .سالميفلماذا لم يتم إتباع النهج نفسه في بنك البحرين اإل

للتعامل معها اضطررنا م ولكن المخصصات التي 1111مكافأة ألعضاء مجلس إدارة البنك هو بأن البنك قد حقق أرباحاً في العام 

ً  تإنعكسبتوجيهات من قبل مصرف البحرين المركزي لخسائر المتراكمة عبر السنين وبسبب ا  . ئي للبنكعلى الناتج النها سلبا

يين نمعلين المسؤوبيان هذه األسباب لل تم  د، وقتعادل نصف مكافأة العام السابق المجلس هذه السنةمكافأة أن وأضاف السيد الرئيس 

 وقامت الوزارة مشكورة بأخذها في عين اإلعتبار و بالتالي الموافقة على صرف المكافأة.
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والتي تقر  033رقم  يةادة القانونلممجلس اإلدارة وذلك لمخالفته للعتراضه على دفع مكافأة ا تسجيل  علي طريف  /طلب السيد

 وقد أمر السيد الرئيس بتدوين إعتراضه في المحضر. بعدم دفع المكافأة في حالة تسجيل خسائر وعدم دفع األرباح للمساهمين. 

من  عدي لحصول على موافقة السادة المساهمين ل الثامن في جدول األعمال  إدراج البند بأن للبنك القانونيالمستشار  وقد أكد 

ن وال توجد حسب القانو  أيضاً تمألعضاء المجلس المكافأة  ، وكذلك منحمتطلبات القانون وبناء عليه تم إدراج البند وفقاً للقانون 

 مخالفات قانونية بهذا الشأن. ةأي

م بمبلغ 20/01/1120جلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في عضاء مدفع مكافأة أل العامة علىبعد المناقشة ، وافقت الجمعية 

 .طبقاً لما ورد في التوصية أعاله، ألف دينار بحريني  141,000إجمالي قدره 

 

 فمصر من بوـلمطلا لنحوا على 1111 ملعاا من يسمبرد 20 في لمنتهيةا لماليةا لسنةا عن لبنكا حوكمة تقرير مناقشة .1

 .يلمركزا لبحرينا

 20قال السيد الرئيس بأنه وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، تم إعداد تقريرحوكمة البنك عن السنة المالية المنتهية في 

 وقد تم نشر التقرير على موقع البنك اإللكتروني.  م1111ديسمبر من العام 

 جاءت كالتالي: حوكمة البنك تقرير علي طريف بعض المالحظات واالستفسارات بشأن   /السيدأثار 

 تزيد لكي تتم مناقشتها و تصحيحها في فترة ال، أرجو اإلفادة بالبنود التي لم يلتزم البنك بها في تقريرالحوكمة ولماذا  .0

عد لة من قانون الشركات التجارية حسب ( والم033بخصوص المادة رقم )و إنعقاد هذه الجمعية.  من تاريخيوم  01عن 

 ؟لماذاوأو لم يلتزم ، ها بالمرسوم، هل إلتزم البنك 

مجلس اإلدارة كوحدة واحدة، وتقييم أداء اللجان التابعة للمجلس كوحدة واحدة ، والتقييم أداء هل يمكن إبالغنا عن تقييم  .1

 ؟الذاتي لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

معيار. هل تم اإلطالع  12م والمكون من 1111يونيو  05بتاريخ ESG أصدرت شركة بورصة البحرين دليل اإلستدامة  .2

 ؟ عليه ؟ وما هي المعايير التي سوف يلتزم بها البنك، وما هي المعايير التي لن يلتزم بها البنك ، ولماذا

أتعاب المدقق الخارجي لخدمات التدقيق والخدمات  بند الـأتعاب والشركات الخارجية: لماذا لم يتم اإلفصاح عن .4

مع العلم بأن هذا اإلفصاح هو متطلب من قبل مصرف ؟ م 1111اإلستشارية األخرى عن السنة المالية المنتهية في 

 .البحرين المركزي

 محضررفق في ملحق مع التُ  سوفأكد السيد الرئيس بأن جميع األسئلة التي وردت قد تم تدوينها وسوف يتم الرد عليها الحقاً و

 . كما تقرر في هذا اإلجتماع
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م الذي 1111تمت المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة  حيث إنه لم ترد إستفسارات ومالحظات أخرى من السادة المساهمين،

بنك ع اليتضمن التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي حسب ما هو وارد في التقرير السنوي الموجود في موق

 اإللكتروني. 

 . 1111 ملعاا نـم مبرـيسد 20 في لمنتهيةا لماليةا لسنةا لخال عمالهمأ عن ليةولمسؤا من دارةإلا مجلس ءعضاأ مةذ اءبرإ .01

على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية من قبل المساهمين تمت المصادقة 

 . م1111ديسمبر  31في 

 

 لشرعيةا ةـلرقابا ةـهيئ تعيين دةعاوإ ء،عضاأ بعةأر لىإ خمسة من لشرعيةا لرقابةا هيئة ءألعضا لتشكيلا نسبة تخفيض .00

 .تعابهمأ بتحديد دارةإلا مجلس تفويضو اتسنو ثثال ةلمد

رأى مجلس إدارة البنك إن عدد أربعة أعضاء كافياً لتحقيق األهداف المرجوة من تكوين الهيئة خاصة وأن قال السيد الرئيس بأنه 

 قواعد مصرف البحرين المركزي والنظام األساسي للبنك ينص على أال يقل عدد أعضاء الهيئة عن ثالثة أعضاء.  

 : موبناء على ذلك نوصي بتعيين السادة أصحاب الفضيلة التالية أسماءه

 فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن محمود آل محمود   .0

 فضيلة الشيخ محمد جعفر الجفيري  .1

 فضيلة الشيخ عدنان عبدهللا القطان       .2

 فضيلة الشيخ نظام محمد صالح يعقوب .4

 من السادة المساهمين الموافقة على هذا البند.وطلب السيد الرئيس 

 

ولكن كانت خطوة موفقة ، العام الماضي  السيد عيسى مسيح إلى مجلس اإلدارة امإنضمعلي طريف مالحظة بأن  /أبدى السيد

، لذلك أود اإلستماع إلى رأي فضيلة الشيخ رئيس هيئة الرقابة الشرعية تقليل عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعيةالعام في هذا نرى 

أعضاء كحد  2ن معيار هيئة المحاسبة ينص على تعيين حيال هذا األمر.  وجاء رد فضيلة الشيخ الدكتورعبداللطيف آل محمود بأ

، ولم نُستشر في هذا الموضوع ولكن بحسب كثره المعامالت أو قلتهاللبت فيه أدنى، وهذا الشأن هو من إختصاص مجلس اإلدارة 

 نأمل أال يؤثر على عمل الهيئة.
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هاماته الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتورعصام العنزي على اس نود بهذا الخصوص أن نتقدم بالشكر، قال السيد الرئيس: " بعد الموافقة

 القيمة ودوره البارز في خدمة البنك من خالل عضويته في هيئة الرقابة الشرعية طوال فترة عمله في الهيئة.

لعنزي اوطلب فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود من مجلس اإلدارة إرسال خطاب شكر لفضيلة الشيخ الدكتورعصام 

    ، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس.  على إنجازاته و إسهاماته في هيئة الرقابة الشرعية خالل فترة عضويته

 

 ابهمــتعأ دــبتحدي دارةإلا ســمجل ويضــتفو م1110 ماــللع جيراــخ تاباــحس دققــكم يــجام  يــب يــك ينــتعي دةاــعإ .01

   .يلمركزا لبحرينا فمصر فقةامو على للحصوا طبشر

 

علي طريف على إعادة تعيين السادة كي بي إم جي كمدقق خارجي قائالً بأن أحدث الممارسات في  /أعتراض السيدتم تدوين 

 العالم تحث بالتدوير كل خمس سنوات وعدم التشبث بشركة واحدة. 

 

تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققي الحسابات للسنة المالية حيث لم ترد مالحظات أخرى ، 

 م وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.1110

 

 .لبحرينيا يةرلتجاا تلشركاا نقانو من )112( دةللما فقًاو تنشأ ىخرأ مسائل يةأ .02

 م. 1110سنة  10( من قانون الشركات التجارية رقم 117) للمادة  لم يستلم مجلس اإلدارة أي طلب من المساهمين طبقا 

شاكراً الحضور على مساهماتهم وحضورهم اإلجتماع ، أعلن السيد الرئيس عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية، ذلكوب

ا وسوف يتم التعامل معاه، والشفافية من باب اإلفصاح والتي جاءت  ُطرحت تي بغض النظر عن كثرة األسئلة والمداخالت ال

   .بطرق علمية دون أدنى شك
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 ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

هـ 0441شعبان  01الثالثاء صباح يوم  من  10:30الساعة ( في تمام 10العادية اجتماعها رقم )غير ة امالجمعية الععقدت 

عبر تقنية اإلتصال بالفيديو، وذلك تنفيذاً لإلجراءات الوقائية التي تطبقها الجهات المختصة بمكافحة م 1110مارس  12 الموافق

 .المتعلقة بتجنب التجمعات الكبيرةو( COVID-19إنتشار فيروس كورونا )

من  %87.73نسبة   ذلك يعادل وسهماً  933,452,248 ددالنصاب القانوني: مثل الحضور أصالة ووكالة ع

 % 66.62مة غير العادية وهي ابما يتعدى النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية الع مجموع األسهم

 

 :م1111لعام  جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

من إجمالي  %87.73سهماً بنسبة 933,452,248 الحضور بلغ معلناً عن أن ة غير العادية امهل الرئيس اجتماع الجمعية العاست

 .%00.07وقدره غير العادية المطلوب حسب القانون  امةنصاب عقد الجمعية الع قمما يعني  تحق  أسهم البنك

 القرارات التالية: جدول األعمال واتخذت غير العادية امةالجمعية العناقشت اهذا وقد 

 .1111 بريلأ 01 يخربتا لمنعقدا (14( قمر  يةدلعاا غير لعموميةا لجمعيةا عجتماا محضر على فقةالموا .0

الموقع اإللكتروني م وتم عرضه في 1111مايو  7بتاريخ  نشره التوقيع على محضر اإلجتماع ومن ثم ذكر السيد الرئيس بأنه قد تم 

 . وموقع بورصة البحرين للبنك

 

 (15رقم )السابق العادية العامة غير بما أنه لم تكن هناك أية مالحظات اخرى، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية و

 هـ.1441 شعبان 15الموافق  م1111 أبريل 01 األحد م والمنعقد في يوم1111لعام 

 

 ىــلوألا ةــلفئا نــم افيــضإ لماــسرأ اردــبإص الميــإلسا رينــلبحا كــبنإدارة  ســمجل يةــتوص ىــعل ةــفقالموا .1

(Additional Tier 1 Capital عن طريق )يـبحرين راـيند نوـملي 51 ىـلإ اـقيمته تصل للتحويل قابلة كصكو ارصدإ 

 لتوقيتو ا ارإلصدا قيمةو  اتلعائدا تحديدو  بالهيكلة لصلةذات ا مةزلالا اراتلقرا جميع ذباتخا دارةإلا مجلس تفويضو

 فقةالمو خاضع لكوذ ،لـللتحوي ةـلقابلا ككوـلصا اردـبإص ةـلمتعلقا مألحكاوا وطلشرا لكذ في بما ىألخرا لتفاصيلا كافةو

 .ىألخرا لرقابيةا تلجهاوا يلمركزا لبحرينا فمصر
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قائالً بأنه حبذا لو يتم عرض البند على تحديد العائدات  موضوع عنمالحظة عبداللطيف آل محمود  /فضيلة الشيخ الدكتور أبدى

ى اآلن الرئيس قائالً بأن الموضوع لم يتم البت فيه حتالسيد وافق عليه ، وهذا ما للنظر فيه لتأكيد الجانب الشرعي هيئة الشريعة

  .وهو مطروح للموافقة ولكن سوف يتم عرضه على الهيئة الشرعية بعد الموافقة عليه

 Additional Tier 1) ىــلوألا ةــلفئا نــمإضافي علي طريف قائالً: هل يُعد إصدار رأس مال  المساهمثم أتت مداخلة 

Capital من ضمن أدوات اإلنقاذ  يـبحرين راـيند نوـملي 41 ىـلإ اـقيمته تصل للتحويل قابلة كصكو ارصدإ( عن طريق

الخاصة أم من ضمن أدوات سعة اإلمتصاص اإلجمالية، أم األثنان معاً.  كذلك، ما هي تكلفة التمويل المتوقعة على هذا النوع 

هذه الصكوك إذا تمت الموافقة على التنازل عن حقوق أولوية هي الفئات المستهدفة لإلكتتاب في  اوم الرأسمالية من الصكوك 

 المساهمين.

ً تدوين مالحظات من سكرتر المجلس السيد الرئيس  طلبوقد   . ةحول البنود السابقأسوة بأسئلته  المساهم والرد عليها الحقا

 اردــبإص الميــإلسا رينــلبحا كــبنإدارة  ســمجل يةــتوص ىــعل وافقةبما أنه لم تكن هناك أية مالحظات اخرى، فقد تمت المو

 اـقيمته تصل للتحويل قابلة كصكو ارصدإ( عن طريق Additional Tier 1 Capital) ىــلوألا ةــلفئا نــم افيــضإ لماــسرأ

و  اتلعائدا تحديدو  بالهيكلة لصلةذات ا مةزلالا اراتلقرا جميع ذباتخا دارةإلا مجلس تفويضو يـبحرين راـيند نوـملي 41 ىـلإ

 ،لـللتحوي ةـلقابلا ككوـلصا اردـبإص ةـلمتعلقا مألحكاوا وطلشرا لكذ في بما ىألخرا لتفاصيلا كافةو لتوقيتو ا ارإلصدا قيمة

 .ىألخرا لرقابيةا تلجهاوا يلمركزا لبحرينا فمصر فقةالمو خاضع لكوذ

 .هعالأ (1) لبندا بموجب للتحويل لقابلةا كلصكوا في بلالكتتا لمساهمينا لويةأو قحقو عن زللتناا .2

هذا البند ، وقد قام المساهم علي طريف بالمداخلة قائالً لفضيلة الشيخ محمود شرح عبداللطيف آل  /طلب فضيلة الشيخ الدكتور

ذا األمر ه وقد حدث. بنك البحرين اإلسالمي لدينا الحق في اإلكتتاب بالكامل لدعم رأس مال البنك بصفتنا مساهمون في بأننا 

بدو بأن يومجلس إدارة البنك بأن نقوم نحن المساهمون بالتنازل عن حقنا ، يرى سابقاً في المصرف الخليجي التجاري، حيث 

 هناك طرف خارجي سوف يدخل في العملية.  

اهمة ليتسنى لمسعن حقوق األقلية ابالتنازل في هذا البند أننا نطالب ب -الرقابة المالية  –أمير ديري مدير تنفيذي  /جاء رد السيد

علي طريف بأن البند ال يذكر حقوق أقلية  /وأشار السيد  أال وهي بنك البحرين الوطني بشراء الحقوق بالكامل.للمجموعة األم 

القانوني منوهاً بأن البند يطلب التنازل عن حقوق األولوية المستشار ، وتم التصحيح من قبل  المساهمين بل أولوية المساهمين

الوطني  بنك البحرين وحيث إنمين حيث أن القانون ينص على أولوية المساهمين في اإلكتتاب في أي إصدار جديد ، لكل المساه

عبداللطيف  /فضيلة الشيخ الدكتورفتساءل إلى أسهم. الصكوك في تحويل  األولويةله تكون سوف الصكوك لذلك سيتملك  هو الذي 
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النفي ب آل محمود قائالً هل أفهم بأن بنك البحرين الوطني لن يدخل في عملية شراء تلك الصكوك؟ وجاء رد الرئيس التنفيذي

 ً ً  الصكوك تلكأن بنك البحرين الوطني هو الذي سيقوم بشراء   مبينا وكان رد  ، بالكامل والتي هي قابلة للتحويل إلى أسهم الحقا

داً بأن هذه العملية ستؤدي إلى إستحواذ بنك البحرين الوطني على بنك البحرين اإلسالمي بنسبة أعلى من فضيلة الشيخ مؤك

 أسهمهم.  امن األسهم وبالتالي يخرج بقية المساهمين الذين لم يبيعو 11%

 للشئون القانونية و سكرتيرالرئيس التنفيذي للمجموعة  -الحكيم ابي ك /مداخلة السيدجاءت ، و رداً على إستفسار فضيلة الشيخ

 قائالً بأن ما نقوم بطرحه اليوم هو تفويض مجلس – وممثل بنك البحرين الوطني في اإلجتماع بنك البحرين الوطني مجلس إدارة

بعد الحصول على  لـللتحوي ةـلقابلا ككوـلصا اردـبإص ةـلمتعلقا مألحكاواالشروط اإلدارة لبنك البحرين اإلسالمي بتحديد 

 بنك البحرين الوطني نوافق على هذا البند. ل بصفتنا ممثلين  الجهات الرقابية.  ونحن  قبل فقات الالزمة منالموا

الحكيم بالتأكيد ابي ك /ثم كرر فضيلة الشيخ سؤاله األول وهو معنى التنازل عن حقوق أولوية المساهمين لإلكتتاب، وقام السيد

عني ، وهو ما يبالتنازل عن حقوق األولوية ألنه سوف يكتتب بالصكوك بالكاملمجدداً بأن بنك البحرين الوطني غير معني 

 ملية ، وهي عبطريقة غير مباشرة موافقة  المساهم على التنازل عن حقه في اإلكتتاب ، إال إذا قرر مجلس إدارة البنك غير ذلك

رداً د لذلك نؤك  .ع مصرف البحرين المركزيولكن يظل القرار عند مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي بعد مناقشته مفنية 

ي سيقوم بطرح الصكوك فقط على بنك البحرين الوطني وبالتال بنك البحرين اإلسالمي إدارة على سؤال فضيلة الشيخ إن مجلس 

بنك حق اإلكتتاب وضخ السيولة ب بنك البحرين الوطنيء حق األولوية وإعطاسوف يكون حكماً على بقية المساهمين التنازل عن 

  . البحرين اإلسالمي

 41علي طريف لماذا ال يقوم بنك البحرين الوطني باإلكتتاب مع المساهمين الحاليين مع وضع سقف بقيمة  /السيد تساءل  ثم 

مي وإن الجمعية العامة بيد مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالحول هذه المسألة بأن القرار ابي ك /جاء رد السيد؟  فمليون دينار

ة مجلس اإلدارة بإتخاذ القرارات المناسبوتفويض  الموافقة على مبدأ إصدار الصكوك بسقف معين  ستقرراليوم غير العادية 

   بعد التشاور مع الجهات الرقابية.

علي طريف إعتراضه على هذا البند، على أن يتم التنازل من قبل جميع المساهمين بما في ذلك بنك البحرين /وأبدى السيد 

سجيل لبيع، وقد تم تا في  الوطني ، لكي يتسنى لألقلية من المساهمين الحفاظ على نسبتهم من األسهم في حال عدم رغبتهم 

 . مصرف البحرين المركزي وسوف ينظر في قانونيته ويتم التشاور فيه مع إعتراضه

سبقاً مع مدير اإللتزام مممثل مصرف البحرين المركزي، بأنه كما تم التطرق إليه  –علياء عمران  /مداخلة السيدةجاءت من ثم 

التصويت على هذا البند من قبل السادة المساهمين بإستثناء بنك البحرين يجب والقسم القانوني بأنه والحوكمة السيد مزار جالل 

 وبالتالي تُحتسب نسبة المعارضين والموافقين بدون إحتساب نسبة بنك البحرين الوطني.  الوطني
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 كاآلتي: وجاءت النتيجة  ، تصويتلل بناًء عليه تم طرح الموضوع و

 معترض  –( %1.1111711سهم تعادل  700يملك عدد علي جعفر طريف ) /السيد 

 موافق  – (%7.077الكويت بنسبة  -وقاف العامة لألاألمانة دالل الدويسان )ممثل  / نسةاآل 

 ممثل بنك  /السيدة( شيري سليمانABC  0.722اإلسالمي%) –  موافق 

 لم يبِد أي مساهم آخر إعتراضه.

 للتحويل لقابلةا كلصكوا في بلالكتتا لمساهمينا لويةأو قحقو عن زللتنااعلى  غير العادية وافقت الجمعية العامةوبذلك، 
 .هعالأ (1) لبندا بموجب

 

 .لبحرينيا يةرلتجاا تلشركاا نقانو من )112( دةللما فقًاو تنشأ ىخرأ مسائل يةأ .5

 م. 1110سنة  10( من قانون الشركات التجارية رقم 117) للمادة  لم يستلم مجلس اإلدارة أي طلب من المساهمين طبقا

هم الجميع على حضوراإلجتماع ، شاكراً انتهاء عن رئيس الالسيد فقد أعلن ، حيث لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للمناقشة 

ً ل، وباألخص السادة المساهمين على مشاركتهم الفعالة  لبنك دوام التوفيق والنجاح خاتماَ كالمه بالسالم عليكم لجميع ولمتمنيا

 ورحمه هللا وبركاته. 

 عشر ظهراً. حاديةجتماع في تمام الساعة النتهى اإلإ

 

 عبدهللا فخروالدكتور/ عصام 

وغير رئيــــس مجــــلس اإلدارة ورئيــس اجتماع الجمعية العامة العادية 

 العادية

 

 ندى إسحاق عبدالكريم  /السيدة 

  سكرتير مجلس اإلدارة 
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( والتي وردت في إجتماع الجمعية %000000670 سهم تعادل 677يملك عدد لي جعفر طريف )ع /أسئلة و إستفسارات السيد 

والتي لم يتم الرد عليها أثناء اإلجتماع نظراً لضيق  م7072مارس  72العامة العادية وغير العادية لبنك البحرين اإلسالمي بتاريخ 

 : الوقت 

 العادية:  الجمعية العامةئلة متعلقة بجدول أعمال أوالً : أس

 .عليها قةدلمصاوا 1212 ملعاا من يسمبرد 22 في لمنتهيةا لماليةا للسنة لماليةا تلبياناا دعتماوامناقشة : الخامسالبنك 

 َشَكر إدارة البنك على التقرير السنوي الممتاز والذي جاء شامال0ً  20

 ُعلم ، مع الشكر0

مع العلم  %27وهي ال زالت بعيدة جداً عن مستهدف  م7070في  %70نسبة التكاليف للدخل: حيث بلغت الكفاءة التشغلية  70

خصص شمل مقد ومن المستغرب بأن البنك األهلي المتحد بأنها لم تشمل هذه النسبة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في هذه النسبة ، فما هو تعليق البنك0  كذلك أطلب من مصرف البحرين المركزي بتوحيد هذه 

 النسبة للمقارنة في السوق0 

عي الكفاءة التشغلية0 وبالرغم من مسااإلئتمانية المتوقعة في حساب نسبة المتعارف عليه شمل مخصص الخسائر ليس من

خل الرسوم دالبنك لخفض المصاريف التشغيلية وتكلفة التمويل، أتت النتائج عكسية بسبب جائحة كورونا ووضع سقف ل

، هذا باإلضافة  ر في الدخل من الرسوم والعموالتالبحرين المركزي مما أدى إلى انخفاض كبيوالعموالت من قبل مصرف 

 أشهر0 7البحرين المركزي بإيقاف احتساب األرباح من البطاقات اإلئتمانية لمدة  فإلى قرار مصر

 

والتى ال تتوافق مع متطلبات مصرف  م7070في سنة  %7نسبة التمويل المتعثر بمحفظة التمويل )تكلفة المخاطر( بلغت  20

 إن شاء هللا0  %702إلى اقل من النسبة تحسن لتصل بمواصلة الولكن نوصي  %4البحرين المركزي وهي 

 .%7من إجمالي التمويالت المتعثرة ستصبح النسبة  السماح الحسابات منخفضة القيمة بسبب فترةلو استثنينا 

 ولماذا لم يتم اإلفصاح عنها إسوة بباقي المصارف في مملكة البحرين0 0 7070و  7022ما هي نسبة تغطية السيولة في سنة  40

نظامي أو معيار محاسبي يفرض اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة ولكن نود أن نلفت انتباهكم بمعدالت ال يوجد متطلب 

 البحرين المركزي بكثير. لبات الحد األدنى المفروضة من مصرفسيولة مرتفعة تتجاوز متط
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نظامية ال متطلباتالأنها من ضمن لماذا لم يتم إدراج نسبة صافي التمويل المستقر من ضمن مؤشرات األداء الرئيسية ، علماً ب 20

 زي0 من مصرف البحرين المرك

 (.7م مدرجة في إيضاح رقم )7070ديسمبر  22كما في  %277صافي نسبة التمويل المستقر البالغة 

 

م النقدية من ضمن التعديالت على األنشطة التشغيلية علماً بأن مصرف السال في قائمة التدفقاتلم أالحظ تأثير خسائر التعديل  70

 ذكر هذا التأثير ، فما هو تعليقكم0 

خسائر التعديل تعتبر بند غير نقدي وال يترتب عليه أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة لذلك ليس لها تأثير على قائمة 

 التدفقات النقدية0

، ال نستطيع معرفة األداء مثل إنكشافنا على القروض الشخصية، في قطاع األفراد التمويلبالنسبة إلى تفاصيل محفظة  60

معرفة أوجه ل ، فحبذا لو يتم تقديم تفصيل أكثر في السنوات القادمة القروض العقارية، قروض السيارات، بطاقات اإلئتمان

 0 الدخل والقصور

 ذ اقتراحكم بعين االعتبار0سوف يؤخ

 هي موجوده في جزر الكايمن آيالند؟( لشركة الدور: هل هي شركة بحرينية أم 2اح رقم )بالنسبة إلى إيض 80

 شركة بحرينية0

 

بالنسبة للمدقق الخارجي: أتقدم بالشكر للمدقق الخارجي حيث إنه قام باألخذ بعين اإلعتبار مالحظاتنا بشكل إيجابي و تنفيذها  20

 0 م7070في بيانات المجموعة لسنة 

 الشكر0ُعلم ، مع 

  خسارة؟م : هل هو دخل أ(84صفحة  72)إيضاح رقم  طلب إيضاح عن الدخل من اإلستثمارات العقارية 200

  خسارة في العام الحالي وربح في العام الماضي0
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(  204صفحة  707في )إيضاح رقم  Provision for Impairmentسؤال للمدقق الخارجي: لماذا تم إستخدام مصطلح  220

 في باقي أجزاء التقرير السنويImpairment allowance 0تم إستخدام مصطلح  قد علماً بأنه

 المصطلحين متعارف عليهم طبقا للمعايير المحاسبية0

 

أوليس ذلك يعطي إنطباع عن المرحلة ( 84في صفحة  74لماذا لم يتم أستخدام مخصص إنخفاض القيمة في )إيضاح رقم  270

 لثة من مخصص الخسائر اإلئتمانية؟الثا

 0(20يغطيها المعيار المحاسبي المالي )يشمل مخصص إنخفاض القيمة الخسائر في جميع األصول بما فيها األصول التي ال 

 

 بوـلمطلا لنحوا على 1212 ملعاا من يسمبرد 22 في لمنتهيةا لماليةا لسنةا عن لبنكا حوكمة تقرير مناقشةالبند التاسع: 

 .يلمركزا لبحرينا فمصر من

 70أرجو اإلفادة بالبنود التي لم يلتزم البنك بها في تقريرالحوكمة ولماذا , لكي تتم مناقشتها و تصحيحها في فترة ال تزيد عن  20

( والمعدّلة من قانون الشركات التجارية حسب المرسوم، 288بخصوص المادة رقم )و إنعقاد هذه الجمعية0  من تاريخيوم 

  لماذا؟ ول إلتزم البنك فيها أو لم يلتزم ه

 

وزارة فإن  من قانون الشركات التجارية 111المادة  الحوكمة السارية، أما فيما يتعلق بتطبيق نص بمتطلبات لتزم البنك ا

ياسات لرسم الس الصناعة والتجارة والسياحة أجلت تطبيقها على كافة الشركات المساهمة هذه السنة إلتاحة الوقت الكافي

المناسبة لتحقيق الغاية من تشريعها، وأن البنك شأنه شأن كافة الشركات المساهمة، يأمل في استمرار التشاور مع الوزارة 

بشأن وضع الضوابط المناسبة لتطبيقها على نحو يضاهي أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة، علما بأن البنك ملتزم 

 .واألنظمة باالمتثال لكافة القوانين

 

مجلس اإلدارة كوحدة واحدة، وتقييم أداء اللجان التابعة للمجلس كوحدة واحدة ، والتقييم الذاتي أداء هل يمكن إبالغنا عن تقييم  70

 ؟لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

والمكافآت والحوكمة )"اللجنة"( تقييًما لمجلس اإلدارة ولجانه من خالل توزيع االستبيانات على كل ات عيينالتأجرت لجنة 

 أعربت اللجنة عن ارتياحها للنتائج اإليجابية. قد تقييم اللجان واألعضاء. ووتبع ذلك  عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ، 

 .تفاصيل محددة تتعلق بكل عضوعرض ليس هناك ما يستلزم 



 

 2020( لعام 26والجمعية العامة غير العادية رقم ) (54 )العامة العادية رقم  محضر اجتماعي الجمعيةملحق ل

 .م1212مارس  12الموافق هـ  2551شعبان  9الثالثاء المنعقدتين في يوم 

 

 
  (4( من )4صفحة )

 

 
معيار0  هل تم اإلطالع  72م والمكون من 7070يونيو  22بتاريخ ESG درت شركة بورصة البحرين دليل اإلستدامة  أص 20

  ؟عليه ؟ وما هي المعايير التي سوف يلتزم بها البنك، وما هي المعايير التي لن يلتزم بها البنك ، ولماذا

 

اإلفصاح في التقرير  توسيع دائرةيتم  ESG . يالمعمول بها فمتطلبات  لتطبيق مختص في هذا الشأن استعان البنك بخبير 

كمة الصادر عن مجلس إدارة الحو التصنيف سيؤّكد  .ةالسري مخالفة قوانينبعد التأكد من عدم  السنوي إلى أقصى حد ممكن

 .والمؤسسيةالبيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات امتثال البنك لمتطلبات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
 

بند الـأتعاب والشركات الخارجية: لماذا لم يتم اإلفصاح عن أتعاب المدقق الخارجي لخدمات التدقيق والخدمات اإلستشارية  40

 0مع العلم بأن هذا اإلفصاح هو متطلب من قبل مصرف البحرين المركزيم؟ 7070في األخرى عن السنة المالية المنتهية 

 

 الطلبات هذه ثلم تلقينا لقد. التدقيقبأتعاب  المتعلقة المعلوماتوالحصول على  الستعالممن  ا المساهمين ليس هناك ما يمنع

الراغبين في الحصول على المعلومات المتعلقة  للمساهمين يمكن.  وال يزال الوضع يسير على ذات النهج الماضي في

 .المعلومات تذويدهم بهذه  وسيتم للبنك المالي المدير مع التواصل بأتعاب المدققين

 

 ثانياً: أسئلة متعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

 ةــلفئا نــم افيــضإ لماــسرأ اردــبإص الميــإلسا رينــلبحا كــبنإدارة  ســمجل يةــتوص ىــعل ةــفقالموا :الثانيالبند 

 راـيند نوـملي 52 ىـلإ اـقيمته تصل للتحويل قابلة كصكو ارصدإ( عن طريق Additional Tier 1 Capital) ىــلوألا

و  ارإلصدا قيمةو  اتلعائدا تحديدو  بالهيكلة لصلةذات ا مةزلالا اراتلقرا جميع ذباتخا دارةإلا مجلس تفويضو يـبحرين

 خاضع لكوذ ،لـللتحوي ةـلقابلا ككوـلصا اردـبإص ةـلمتعلقا مألحكاوا وطلشرا لكذ في بما ىألخرا لتفاصيلا كافةو لتوقيتا

 .ىألخرا لرقابيةا تلجهاوا يلمركزا لبحرينا فمصر فقةالمو

 قابلة كصكو ارصدإ( عن طريق Additional Tier 1 Capital) ىــلوألا ةــلفئا نــمإضافي مال  هل يُعد إصدار رأس

من ضمن أدوات اإلنقاذ الخاصة أم من ضمن أدوات سعة اإلمتصاص  يـبحرين راـيند نوـملي 40 ىـلإ اـقيمته تصل للتحويل

ومن هي الفئات  ،هي تكلفة التمويل المتوقعة على هذا النوع من الصكوك الرأس ماليةلية، أم األثنان معاً.  كذلك، ما اإلجما

  مين.المستهدفة لإلكتتاب في هذه الصكوك إذا تمت الموافقة على التنازل عن حقوق أولوية المساه

يعتبر من ضمن أدوات سعة اإلمتصاص ولم يتم االنتهاء من تحديد المبلغ وإجمالي التكلفة لحد اآلن ولكن نتوقع أن يكون السعر 

 أفضل من متوسط تكلفة التمويل في السوق0 سوف يكون بنك البحرين الوطني المكتتب الرئيسي والوحيد لهذا اإلصدار0
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