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 الجمعية العامة العاديةاجتماع 
 2017مارس  28  للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ والعشرين الثانيمحضر االجتماع 

 

مارس  28فق الموا الثالثاء في تمـام الساعة العاشرة من صباح يوم لشركة البحرين للتسهيالت التجارية اجتماعها العادية عقدت الجمعية العامة

 وبحضور عدد من المساهمين يمثلون أصالة ووكالة مملكة البحرين، –فندق الدبلومات راديسون بلو، المنامة ب الفنارقاعة في  2017

من  (201)كما نصت على ذلك المادة  من رأس المال وبذلك يكون النصاب قانونيا   % 81.30 وبما تعادل نسبته سهم   ليون  م 131,408,029

 .2001( لسنة 21رقم ) بقانون  صادر بالمرسومقانون الشركات التجارية ال
 

 : وهم ،الرسمية الجهات يمثلونولقد انعقد االجتماع بحضور مندوبين 

 ؛والسياحة من إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حليمة على إبراهيم الستراوي وزينب جعفر .1
 ؛بمصرف البحرين المركزي من إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة رنا قمبر ومريم بوجيري .2

 . ببورصة البحريناإلدراج وشئون الشركات  من إدارة سنان الشروقي .3
 

 : كي بي إم جي لسادةا عنمسؤول مدققي الحسابات وكذلك بحضور 

 .جعفر القبيطي السيد .4
 

 :كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. مسجلي األسهم عن السادةعن  وممثلين

 .وبدالم  وصادق هاني الشيخ .5
 

 ووسييائا اإلعييالم المسيياهمين وممثليييهم ومنيدوبي الجهييات الرسيميةاييية اتجتمياع رحييب السييد رئيييإل مجلييإل اإلدارة بجمييم الحا ييرين مين فيي بد

أية  مناقشةبعد ذلك، استفسر السيد الرئيإل عن رغبة المساهمين في وشكرهم على حضورهم لالجتماع.  وأعضاء مجلإل اإلدارة واإلدارة التنفيذية

المسياهمون عين رغبيتهم فيي  السيادة يعبروحيث أنه لم  .تحت المادة األخيرة من جدول اتجتماع وهي" "ما يستجد من أعمال" مو وعات أخرى

 :حسب اآلتي ذكره المعلن عنه مسبقا   اتجتماع لمناقشة جدول األعمال السيد الرئيإل افتتح، للمناقشة أخرى أية مو وعاتإ افة 
 

 والمصادقة عليه. 22/03/2016المنعقد في   سابق للجمعية العامة العاديةقراءة محضر االجتماع ال أوال:
  

مارس  22للجمعية العامة والمنعقد بتاريخ  لعشريناو الحاديقراءة محضر اتجتماع استفسر السيد الرئيإل عن رغبة المساهمين في  

 .وا عليهتروني للشركة، وصادقأكتفى المساهمون بنسخة المحضر المنشور على الموقم اإللكعلى ذلك و ،2016
  

 .31/12/2016مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  ثانيا:
  

 2016وافق السادة المساهمين على استعراض تقرير مجليإل اإلدارة عين أعميال الشيركة مين خيالل ميا ورد فيي التقريير السينوي لعيام  

 موقم الشركة اإللكتروني. المطبوع والمنشور على
   

 . 31/12/2016 االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ثالثا:
  

التي طرأت ، السادة المساهمين بالتغييرات للمحاسبة والتدقيق كي بي ام جيالسادة مدققي الحسابات ممثا ، جعفر القبيطيالسيد أبلغ  

، وبالنظر المحاسبية الدولية وفقا للمعايير بعد إ افة عدد من المتطلبات المتماشية مم أحدث اتشتراطات على تقرير مدققي الحسابات

 بعد 31/12/2016تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المنتهية في إلى طول التقرير، أكتفى السيد القبيطي بقراءة مختصر 

 . والسياحة والتجارةوزارة الصناعة فقة المسبقة لالموا أخذ
  

 والمصادقة عليها. 31/12/2016مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  رابعا:
  

طلب السيد  ،جلسةوالمساهمين قبا وأثناء التحت هذا البند وبعد استعراض ما جاء في التقرير السنوي الذي تم توزيعه على المؤسسين  

، شاشةالعرض تفصيلي على . وقد قام الرئيإل التنفيذي بتقديم عن أعمال الشركةموجز الرئيإل من الرئيإل التنفيذي تقديم عرض 

مو حا  جميم المعلومات و ،في تاريخها أرباحأعلى  مرة أخرى والتي حققت التابعة لها هاشركاتجميم و األم الشركةمستعر ا  أداء 

وبخصوص أداء المجموعة تقدم أحد المساهمين ويدعى السيد محمد بدر بالشكر الجزيا لمجلإل اإلدارة واإلدارة لفنية. المالية وا

، ثم تطرق ألداء الشركة الفرعية المملوكة بالكاما هذا العام وفي األعوام السابقةالتنفيذية والموظفين على النتائج اتستثنائية المتحققة 

في ظا  موعد إغالق الشركةطرح سؤات حول ات في أربيا عاصمة إقليم كردستان بجمهورية العراق، حيث للشركة الوطنية للسيار

الشركة قد على أن  على السيد المساهم أكد الرئيإل التنفيذي وردا  . 2016مم نهاية  ألف دينار بحريني 800 فاقتتكبد خسائر تشغيلية 

كما قامت بتصفية  .إلغالقها اإلدارة في إجراءات تقليص عمليات الشركة تمهيدا  بناء على قرار من مجلإل  منذ العام الما ي شرعت

دقت اص ذلك،بعد  ب تكلفة اتستثمار  من األصول المستهلكة بالكاما وفقا للمعايير المحاسبية.ااحتسو مخزون السيارات الجديدة

 .31/12/2016ية في عن السنة المالية المنتهالجمعية العامة على الحسابات الختامية للشركة 
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على  ، وذلكبعد موافقة مصرف البحرين المركزي توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العامالجمعية العامة اعتمدت  خامسا:

 النحو التالي:
 

 فلسا   50، أي )دينار بحريني 8,057,155 (من رأس المال المدفوع %50توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة  -أ 

 لسهم الواحد.  ل
   

 دينار بحريني إلى االحتياطي العام. 1,500,000 ترحيل مبلغ  -ب 
   

 للهبات والتبرعات. بحريني دينار 300,000تخصيص مبلغ  -ج 
   

 أرباح مستبقاة مرحلة.    بحريني دينار 10,052,505تدوير مبلغ  -د 
   

بعغد موافقغة  2016مكافغةة ألعضغاء مجلغس اإلدارة لعغام  بحرينغي دينغار 400,000وافقت الجمعية العامة على اعتماد مبلغغ  -هـ 

 مصرف البحرين المركزي.وزارة الصناعة والتجارة و
 

بإعادة تعيين السيد عبد الكريم بوجيري كعضو  2016مارس  22صادقت الجمعية العامة على قرار مجلس اإلدارة المتخذ في  :سادسا  

 مصرف البحرين المركزي. موافقة  ا  للعضو المستقيل السيد علي أحمدي، بعدمستقل في مجلس اإلدارة خلف
  

مليون دينار بحريني، وخولت مجلس اإلدارة بتحديد شروط  20وافقت الجمعية العامة على إصدار سندات جديدة تصل إلى  سابعا : 

 ومتطلبات إصدارها بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
  

المالية الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة صادقت  ثامنا : 

المطبوع والمنشور على موقع الشركة  2016من خالل ما ورد في التقرير السنوي لعام ، وذلك 31/12/2016المنتهية في 

  .اإللكتروني
 

على إبغراء ذمغة أعضغاء مجلغس اإلدارة عغن كغل مغا يتعلغق بتصغرفاتهم خغالل السغنة الماليغة المنتهيغة فغي وافقت الجمعية العامة  تاسعا :

31/12/2016. 
  

خويل مجلس ، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وت2017تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية  عاشرا :

ا على توصية لجنة التدقيق، يوصي بأن يتم تعيين كي بي إم أو ح السيد الرئ اإلدارة بتحديد أتعابهم. يإل أن مجلإل اإلدارة وبناء 

مجلإل اإلدارة بتحديد أتعابهم، مم األخذ بعين  العامة، وأن تخول الجمعية 2017جي كمدقق خارجي لتدقيق حسابات عام 

 لعامة على ذلك.اتعتبار أن ذلك يخضم لموافقة لمصرف البحرين المركزي. وقد وافقت الجمعية ا
  

بعغغد موافقغغة مصغغرف البحغغرين  ،لعضغغوية مجلغغس اإلدارة للسغغنوات الغغثالة القادمغغة وتعيغغين خمسغغة رشغغحينتانتخغغاب خمسغغة م شر:عحادي 

 المركزي.

  

بانتخاب خمسة  بناء على طلب السيد رئيإل مجلإل اإلدارة قام السيد سكرتير مجلإل اإلدارة بقراءة تقرير مجلإل اإلدارة الخاص 

، وذلك استنادا  لميثاق 2020-2017كبار المساهمين في عضوية مجلإل اإلدارة للدورة القادمة خمسة عن تعيين و ترشحينم

 الجهة الرقابية. -مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات والقوانين التنظيمية لمجلد معايير الرقابة العليا 

  

السيد أحد المترشحين وهو إعالن سبعة مترشحين ومم ة مجلإل اإلدارة للدورة القادمة ن بأنه تقدم لعضويوالمساهم غ  ل  ب  أ   ،بعد ذلك 

اتنسحاب رسميا من خوض اتنتخابات بناء على خطاب رسمي موجه لسكرتير مجلإل نور الدين نور الدين  إبراهيم خليا

 :مترشحين، وهم 6عدد المترشحين لالنتخابات  أصبح، 2017مارس  27اإلدارة بتاريخ 

  

 :أ( من المساهمين 

 عبدالرحمن يوسف فخرو. السيد 1

 خالد محمد مطر. السيد 2

 السيد عبدالغني حمزة قاروني. 3

  

 من ذوي الخبرة واالختصاص: ( من غير المساهمينب 

 السيد إبراهيم عبد هللا بوهندي. 4

 عبدالكريم أحمد بوجيري. 5

 يوسف صالح سلطان خلف. 6
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 ماء المعينين لعضوية مجلس اإلدارة ممثلين عن كبار مساهمي الشركة، وهم:كما تم استعراض أس 

  

 الهيئة العامة للتةمين االجتماعي:( عن ج .أ 

 آل محمود  محمد السيد عبد هللا .1

 الخاجةعبد هللا علي  السيد محمد أحمد .2

 بنك البحرين والكويت: ( عن د .ب 

  السيد رياض يوسف ساتر .3

 عبد الرحمن علي سيف الدكتور .4

  

 بنك البحرين الوطني: ( عن هــ .ج 

 السيد عبد العزيز عبد هللا األحمد .5

  

 على قائمة االنتخاب والتعيين بمناسبة حصول الشركة على موافقة مصرف البحرين المركزي وعلى ذلك تقرر ما يلي: 

المساهمين، وبناءا على طلب السيد ت المرفوع للسادة إلى تقرير لجنة المكافآت والتعيينا واستنادا   ،مجلس اإلدارة لعضوية

ومسجلي  رئيس مجلس اإلدارة تشكلت لجنة انتخابية مصغرة مكونة من ممثلي الجهات الرسمية والرقابية ومدقق الحسابات

على عضوية العامة باالقتراع السري خمسة مترشحين وصادقت الجمعية وعلى ذلك انتخبت المشار إليهم أعاله،  األسهم

    يكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعين عشرة أعضاء حسب اآلتي ذكره:، لكبار المساهمين خمسة معينين عن

  

 آل محمودتركي عبد هللا محمد  .6  عبد الرحمن يوسف فخرو .1 

 الخاجة عبدهللا علي محمد أحمد .7  خالد محمد علي مطر  .2

 ساتر حسن رياض يوسف .8  السيد عبد الغني حمزة قاروني  .3

 عبد الرحمن علي سيف الدكتور .9  إبراهيم عبد هللا بوهندي .4

  عبد العزيز عبد هللا األحمد .10  عبد الكريم أحمد بوجيري .5
  

 ى تحت هذه المادة.ر  خ  أ   مو وعات   ش  أية  لم ت ن اق   ( من قانون الشركات التجارية.207ما يستجد من أعمال طبقا للمادة ) : ثاني عشر

  

 لمجموعة.لتقدم السادة المساهمون بالشكر الجزيل إلى اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة على النتائج االستثنائية ختام االجتماع،  في

 

 .صباحا  لحادية عشر إت ربم ا الساعة في تمامتهى اتجتماع ان

 

 

 

 

 

 

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

 الموسويالسيد جالل جعفر 

 مجلـس اإلدارةسـكرتير 

 

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

 عبد الرحمن يوسف فخرو                    

 لس اإلدارةــيس مجـرئ                   

 


