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 الجمعیة العامة العادیةاجتماع 
 ۲۰۱٦مارس  ۲۲  للجمعیة العامة العادیة المنعقدة بتاریخ الحادي والعشرینمحضر االجتماع 

 

 ۲۰۱٦مارس  ۲۲فق الموا الثالثاء في تمـام الساعة العاشرة من صباح یوم عقدت الجمعیة العامة لشركة البحرین للتسھیالت التجاریة اجتماعھا
 ۱۲۳٬۷۰۳٬۳۰۱ وبحضور عدد من المساھمین یمثلون أصالة ووكالة مملكة البحرین، –فندق الدبلومات رادیسون بلو، المنامة ب نارالفقاعة في 

ً  % ۷٦٫٥۳ وبما تعادل نسبتھ سھمٍ  لیونَ م من قانون الشركات  )۲۰۱(كما نصت على ذلك المادة  من رأس المال وبذلك یكون النصاب قانونیا
 .۲۰۰۱) لسنة ۲۱رقم ( بقانون  مرسومالتجاریة الصادر بال

 

 : وھم ،الرسمیة الجھات یمثلونولقد انعقد االجتماع بحضور مندوبین 
 ؛من إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة اآلنسة دعاء المعلم .۱
 ؛يمصرف البحرین المركزمصارف قطاع التجزئة بمراقبة من إدارة  مریم بوجیري اآلنسةالسید أحمد أمیري و .۲
 . ببورصة البحریناإلدراج وشئون الشركات  من إدارة محمد جبیل السید .۳

 

 : كي بي إم جي فخرو لسادةا عنمسؤول مدققي الحسابات وكذلك بحضور 
 .جعفر القبیطي السید .٤

 

 :كارفي كمبیوتر شیر ذ.م.م. مسجلي األسھم عن السادةعن  وممثلین
 .والسید ھاني الشیخ العافیة، عبد القادر السید .٥

 

 ووس��ائل اإلع��الم المس��اھمین وممثل��یھم ومن�دوبي الجھ��ات الرس�میةف�ي بدای��ة االجتم�اع رح��ب الس�ید رئ��یس مجل��س اإلدارة بجمی�ع الحاض��رین م�ن 
أیة  مناقشةبعد ذلك، استفسر السید الرئیس عن رغبة المساھمین في وشكرھم على حضورھم لالجتماع.  وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة

المس�اھمون ع�ن رغب�تھم ف�ي  الس�ادة یعبروحیث أنھ لم  .تحت المادة األخیرة من جدول االجتماع وھي" "ما یستجد من أعمال"ت أخرى موضوعا
ً  االجتماع لمناقشة جدول األعمال السید الرئیس افتتح، للمناقشة أخرى أیة موضوعاتإضافة   :حسب اآلتي ذكره المعلن عنھ مسبقا

 

 والمصادقة علیھ. ۱۷/۰۳/۲۰۱٥المنعقد في   ماع السابق للجمعیة العامة العادیةقراءة محضر االجت أوال:
  

 ۱۷للجمعیة العامة والمنعقد بتاریخ  لعشرینامن سكرتیر مجلس اإلدارة قراءة محضر االجتماع  مجلس اإلدارة طلب السید رئیس 
 المصادقة علیھ.قد تمت قراءتھ وو ،۲۰۱٥مارس 

  

 .۳۱/۱۲/۲۰۱٥مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالیة المنتھیة في  مناقشة تقریر ثانیا:
  

 ۲۰۱٥وافق السادة المساھمین على استعراض تقریر مجل�س اإلدارة ع�ن أعم�ال الش�ركة م�ن خ�الل م�ا ورد ف�ي التقری�ر الس�نوي لع�ام  
 المطبوع والمنشور على موقع الشركة اإللكتروني. 

   

 . ۳۱/۱۲/۲۰۱٥ تقریر مدققي الحسابات عن البیانات المالیة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة فياالستماع إلى  ثالثا:
  

تقریر مراقبي الحسابات عن  بقراءةللمحاسبة والتدقیق  فخرو كي بي ام جيالسادة مدققي الحسابات ممثل ، جعفر القبیطيالسید  قام 
 .۳۱/۱۲/۲۰۱٥حسابات السنة المنتھیة في 

  

 والمصادقة علیھا. ۳۱/۱۲/۲۰۱٥مناقشة الحسابات الختامیة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في  بعا:را
  

طلب السید  ،والمساھمین قبل وأثناء الجلسةتحت ھذا البند وبعد استعراض ما جاء في التقریر السنوي الذي تم توزیعھ على المؤسسین  
، شاشةالعرض تفصیلي على . وقد قام الرئیس التنفیذي بتقدیم عن أعمال الشركةوجز مالرئیس من الرئیس التنفیذي تقدیم عرض 

موضحاً جمیع المعلومات و ،في تاریخھا أرباحأعلى  مرة أخرى والتي حققت التابعة لھا ھاشركاتجمیع و األم الشركةمستعرضاً أداء 
السید محمد بدر بالشكر الجزیل لمجلس اإلدارة واإلدارة وبخصوص أداء المجموعة تقدم أحد المساھمین ویدعى المالیة والفنیة. 

، ثم تطرق ألداء الشركة الفرعیة المملوكة بالكامل ھذا العام وفي األعوام السابقةالتنفیذیة والموظفین على النتائج االستثنائیة المتحققة 
طرح سؤاال حول خطط الشركة المسقبلیة للشركة الوطنیة للسیارات في أربیل عاصمة إقلیم كردستان بجمھوریة العراق، حیث 

تواصل  معخاصة  ۲۰۱٥مع نھایة  دینار بحریني ألف ۹۰٥عملیات في ظل تكبد خسائر تشغیلیة بلغت البخصوص جدوى استمرار 
، أرباحا متمیزةمع تحقیق الشركة عدم إصدار أسھم منحة سباب أتوجھ أیضا بسؤال حول كما ، في تلك المنطقة حالة عدم االستقرار

على الجھود الكبیرة التي بذلوھا وأدت إلى تحقیق في الشركة  لجمیع الموظفینصرف مبلغ مكافأة إضافیة وفي األخیر تقدم بمقترح ل
ً  على السید المساھم أكد السید الرئیس والرئیس التنفیذي ورداً . الطیبة نتائجھذه ال ألوضاع یواصل مراقبتھ لمجلس اإلدارة على أن  معا

الخطوات االستباقیة لحمایة استثمارات الشركة وقد أتخذت الشركة مجموعة من القرارات ووالمستجدات على الساحة العراقیة 
الشركة في حال استمرار األوضاع على ما الجاھزیة التامة في تصفیة عملیات ، وأكدا على بأقل التكالیفعملیات الضمان استمرار لو
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یرى مجلس  وأرتفاع كلفة اإلقتراض، م منحة أجاب الرئیس أنھ بالنظر إلى الظروف االقتصادیة الحالیةھي علیھ. وعن صرف أسھ
اإلدارة ضرورة المحافظة على السیولة النقدیة في الشركة لضمان استمرار العملیات وتحقیق مزید من األرباح. وبخصوص موضوع 

بعد   .م بأن مجلس اإلدارة یولي موظفي الشركة كل االھتمام والرعایةصرف مكافأة إضافیة للموظفین طمأن السید الرئیس المساھ
 .۳۱/۱۲/۲۰۱٥دقت الجمعیة العامة على الحسابات الختامیة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في اص ذلك،

 

على  ، وذلكن المركزيبعد موافقة مصرف البحری توصیة مجلس اإلدارة بتخصیص صافي أرباح العامالجمعیة العامة اعتمدت  خامسا:
 النحو التالي:

 

 فلساً  ٤٥، أي )دینار بحریني ۷٬۲٥۱٬٤٤۰ (من رأس المال المدفوع %٤٥توزیع أرباح نقدیة علي المساھمین بنسبة  -أ 
 للسھم الواحد.  

   
 دینار بحریني إلى االحتیاطي العام. ۱٬٥۰۰٬۰۰۰ ترحیل مبلغ  -ب 
   
 للھبات والتبرعات. بحریني دینار ۳۰۰٬۰۰۰تخصیص مبلغ  -ج 
   
 أرباح مستبقاة مرحلة.    بحریني دینار ۸٬۳٥۷٬٦۸۳تدویر مبلغ  -د 
   
بع�د موافق�ة  ۲۰۱٥مكاف�أة ألعض�اء مجل�س اإلدارة لع�ام  بحرین�ي دین�ار ۳٥۰٬۰۰۰وافقت الجمعیة العامة على اعتماد مبل�غ  -ھـ 

 مصرف البحرین المركزي.وزارة الصناعة والتجارة و
 

 ً د شروط ومتطلبات یتحدبخولت مجلس اإلدارة و ،ملیون دینار بحریني ۱۰على إصدار سندات جدیدة تصل إلى وافقت الجمعیة العامة  :سادسا
 إصدارھا بعد موافقة مصرف البحرین المركزي.

  
 ً المالیة ف البحرین المركزي للسنة بمتطلبات مصر والتزام الشركة صادقت الجمعیة العامة العادیة على تقریر حوكمة الشركات : سابعا

نشور على موقع الشركة المطبوع والم ۲۰۱٥من خالل ما ورد في التقریر السنوي لعام ، وذلك ۳۱/۱۲/۲۰۱٥المنتھیة في 
بإجراء ة المساھمین المتعلق بالتزام مجلس اإلدارة اإللكتروني، ومن خالل التقریر الموجز الذي قرأه السید الرئیس على الساد

وأداء اللجان التابعة لھ ومجالس إدارات الشركات  بأجمعھ،وأداء المجلس  ،جعة سنویة لتركیبة أعضائھ وأدائھم كل على حدهمرا
 استناداً لمتطلبات حوكمة الشركات واالشتراطات التنظیمیة لمصرف البحرین المركزي.وذلك  التابعة

 

 ً جل��س اإلدارة ع��ن ك��ل م��ا یتعل��ق بتص��رفاتھم خ��الل الس��نة المالی��ة المنتھی��ة ف��ي وافق��ت الجمعی��ة العام��ة عل��ى إب��راء ذم��ة أعض��اء م : ثامنا
۳۱/۱۲/۲۰۱٥. 

  

خویل مجلس اإلدارة ، بعد موافقة مصرف البحرین المركزي، وت۲۰۱٦تعیین أو إعادة تعیین مدققي الحسابات عن السنة المالیة  تاسعاً:
ناًءا على توصیة لجنة التدقیق، یوصي بأن یتم تعیین كي بي إم جي فخرو أوضح السید الرئیس أن مجلس اإلدارة وب بتحدید أتعابھم.

، وأن تخول الجمعیة العمومیة مجلس اإلدارة بتحدید أتعابھم، مع األخذ بعین االعتبار أن ۲۰۱٦كمدقق خارجي لتدقیق حسابات عام 
 ذلك یخضع لموافقة لمصرف البحرین المركزي. وقد وافقت الجمعیة العامة على ذلك.

  

 ) من قانون الشركات التجاریة. ۲۰۷ما یستجد من أعمال طبقا للمادة ( :عاشراً 
  

 . عند بدء االجتماع موافقة السادة المساھمینالسید الرئیس  أخذ بعد لم تُنَاقُش أیة موضوعات أخرى تحت ھذه المادة 
 

ً لحادیة عشر ا الساعة في تمامتھى االجتماع ان  .صباحا
 

 
 

 
................................... 

 الموسويالسید جالل جعفر 
 سـكرتیر مجلـس اإلدارة

 
                   ................................. 

 عبد الرحمن یوسف فخرو                    
 لس اإلدارةــیس مجـرئ                   
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