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 لبنك البحرين الوطني ش.م.ب. (36العادية ) العامةاجتماع الجمعية محضر 

ة الساعة الحاديتمام ن في تووالس الثالثعقدت الجمعية العامة لمساهمي بنك البحرين الوطني إجتماعها 

فندق داون تاون روتانا المها بم وذلك بقاعة 0202مارس  11عشرة من صباح يوم اإلربعاء الموافق 

جميع  ، وبحضورورئيس الجلسة بالمنامة، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس اإلدارة

، وحضور ممثلين عن يوسف علي رضاالعضو أعضاء المجلس، بغياب العضو خالد عمرو الرميحي و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، والمدققين 

 الخارجيين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو.

من مجموع  %7،،15، بما يعادل نسبة سهما   1،1،،،1،001،6يمثلون عدد  مساهما   02حضر اإلجتماع 

الصادرة والمدفوعة اضافة لعدد من الحضور ورجال الصحافة  .أسهم رأسمال بنك البحرين الوطني ش.م.ب

 واإلعالم.

لدعم ل تقديرهعن  وأعرب ضمنها ،اإلدارة كلمة رحب فيها بالحضورفي بداية اإلجتماع ألقى رئيس مجلس 

أهم مته ثم استعرض في كل بنك البحرين الوطني من لدن القيادة الرشيدة، االتي يلقاهالمتواصل والمساندة 

 دعم ضمن مساعي وما حققه من نمو وتحسن في الربحية، وما أنجزه ذات الصلة بأنشطة البنكاألحداث 

خص وهيئاتها، و الحكومةوإدارات  وزاراتكافة  بتعاون ، مشيدا  بمملكة البحرين االقتصادية عجلة التنمية

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحةو بالشكر وزارة المالية واالقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي

توصية مجلس اإلدارة الى  ةرئيس مجلس اإلدارواشار  ومساهمي البنك لما قدموه من دعم ومساندة.

البنك  من صافي أرباح %،، مايمثل رنامج الهبات والتبرعاتمليون دينار بحريني لب 0.1بتخصيص مبلغ 

مليون دينار  0.5،في إطار هذا البرنامج الى حوالي ليرتفع بذلك مجموع المخصصات  ،م0215 لعام

 مالبنك الكراعمالء لى جميع إالشكر  اإلدارةمجلس رئيس  كما قدم .1572عام بدء العمل به منذ بحريني 

ميع فريق اإلدارة وج جهودل هوأعرب عن تقدير الستمرار دعمهم وحسن تعاونهم وثقتهم المستمرة في البنك

 .العمل في وإخالصهم وتفانيهم الحثيثة وجهودهم المميز أدائهمعلى موظفي البنك 

شت وناق والذي تم إقراره،لى المساهمين إبمناقشة جدول األعمال المرسل العادية الجمعية العامة بعدها بدأت 

 على النحو التالي: الموضوعات المدرجة فيه
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مارس  6 المنعقد بتاريخ الثاني والستونتمت المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  -1

  ، وإقرار كافة القرارات المتخذة فيه.0215

 

على اقتراح المساهم علي الطريف الذي طرحه في اجتماع  معقبا  رئيس مجلس اإلدارة، أوضح 

ت حسابامدققي درس اقتراح المساهم بشأن تغيير قد بأن مجلس اإلدارة الجمعية العامة السابق، 

وطلب من شركات المحاسبة المهتمة تقديم عروضها، وبعد إجراء التقييمات وأخذ  الخارجيين البنك

فخرو باعتبار عرضهم  .مصرف البحرين المركزي، أعيد تعيين السادة كي. بي. أم. جيموافقة 

 األفضل.

ديسمبر  01تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في  ناقشت الجمعية العامة -0

اقترح المساهم أحمد فخرو وضع بيان برؤية البنك التي توجه عملية صنع القرار حيث  0215

 الداخلية ضمن تقرير السنة المقبلة في بند منفصل عن البند المتعلق بوصف أهداف البنك.

 ،%01 البنك البالغةارتفاع مالءة رأس مال في رده على سؤال المساهم أحمد فخرو عن سبب 

ءة مال اوضح رئيس الجلسة بأن مجلس اإلدارة يرى ان هناك سيولة مرتفعة إال أنها مؤشر على قوة

لبنك وضمان أعلى للمودعين، موضحا  بأن البنك سيستمر في تقديم القروض والتمويالت وفق ا

جلس عضو مسياسته المتحفظة التي قد جنبته طلب مساعدات مالية منذ عشرات السنين. واضاف 

 على أن تلك الزيادة تعكس أداء البنك الممتاز، خصوصا   ،خليفةآل بن سلمان راشد الشيخ  ،اإلدارة

 كرأس المال الذي حققه البنعلى عائد ال المؤشرات المختلفة مثل معدلالنظر إليها بالتوازي مع  عند

 .مايعتبر معدال  مرتفعا  بالمقارنة مع باقي البنوك

 %،0ثم أكد الرئيس التنفيذي للبنك بأن تعامل البنك مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زاد بنسبة 

 أحمد فخرو عن حجم زيادة تعامالت البنك في ذلك القطاع. وذلك في رده على تساؤل المساهم

المساهم عما إذا كان البنك يتبع سياسة مركزية في اإلدارة بالنظر إلى عدد الموظفين  ذاتبعدها سأل 

الرئيس التنفيذي، فأجاب رئيس مجلس اإلدارة بأن ذلك راجع قيادة التنفيذيين الذين يعملون تحت 

ض الكثير ما يفو بأن الرئيس التنفيذي غالبا   ارات واألقسام في البنك، علما  لوجود عدد كبير من اإلد

وأبدى ذات المساهم مالحظة بشأن عدم وجود زيادة حقيقية في حجم الودائع،  .لنوابهمن صالحياته 

ورد رئيس مجلس اإلدارة بأن ذلك راجع للسياسة المحافظة التي يتبعها البنك وأنه سيتم دراسة تلك 

 ظة.  المالح

ي عشر ف مكتوبا   سبعة عشرة سؤال   العامةطريف بأنه قدم لهيئة مكتب الجمعية الالمساهم علي  ذكر

 فخرو بأنعصام ، فرد عضو مجلس اإلدارة الدكتور العامةصفحات وطلب تالوتها على الجمعية 



Page 3 of 5 
 

اإلجابة على جميع تلك األسئلة يحتاج إلى الخوض في تفاصيل كثيرة ال يسعفها وقت الجمعية 

عن أن الرد على الكثير منها يحتاج بيانات ومعلومات تفصيلية يتعين مراجعة اإلدارة  ، فضال  العامة

ها في دراجاوإن األمور التي سوف يتم مناقشتها خارج الجلسة لن يتم  التنفيذية بالبنك بشأنها

 طريفالوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المساهم علي  ةمندوب تولذلك اقترح .المحضر

 تلخيص أسئلته أو طرح أهمها.

كما أكدت مندوبة مصرف البحرين المركزي بأنه من حق كل مساهم إبداء مالحظاته وطرح أسئلته 

خوض في التفاصيل فإنه يمكن الرد ، وإذا ما اقتضت اإلجابة عليها الالعامةفي اجتماع الجمعية 

طريف على أن يتم اإلجابة على أسئلته من الوافق المساهم علي  ،وبناء عليه عليها في وقت الحق.

 قبل اإلدارة التنفيذية في وقت الحق.

 نمو صافي األرباح، ةتناولت أسئلة المساهم علي الطريف المكتوبة مسائل متصلة بشأن نسب

ات، والسلفي واألصول المدرة للدخل، واألسباب التي تقف وراء المؤشرات المالية، وحجم القروض

ة التشغيلية وعوائد حقوق الملكية، واستراتيجية االستحواذ ، والكفاءوأسئلة أخرى بشأن نمو األرباح

رين ستثمار في صندوق البحسياسة توزيع أصول البنك، وجدوى االعلى بنك البحرين اإلسالمي، و

للسيولة، وأسباب دمج خدمات األفراد مع خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداء فروع 

 البنك الخارجية.   

تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية على  العامةصادقت الجمعية  في ختام النقاش،

 .0215ديسمبر  01المنتهية في 

الحسابات حول  السيد جمال فخرو كي. بي. ام. جي. إلى تقرير مدققيالعامة  استمعت الجمعية -0

 .ديسمبر 01البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 

، حيث 0215ديسمبر  01للبنك عن السنة المنتهية في  المدققة البيانات المالية الجمعية العامة ناقشت -4

قت في ذات الو البنك على بنك البحرين اإلسالمي متسائال   طريف استحواذالبارك المساهم علي 

ضمن أسئلته المكتوبة، ثم اتبع ذلك بسؤال عن  ةعن استراتيجية البنك بشأن هذه الصفقة الوارد

تاريخ تعيين األعضاء الممثلين للبنك في مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي وسبب تأخير اإلعالن 

 امعص، فرد عضو مجلس األدارة الدكتور جوهريا   لرأي المساهم بيانا   عنه، باعتبار أن ذلك وفقا  

ول صتباع اإلجراءات المقررة بما في ذلك الحبإفخرو بأن البنك ملتزم قبل اإلعالن عن ذلك التعيين 

 زي.على موافقة مصرف البحرين المرك

ة في لسنة المالية المنتهيالبيانات المالية المدققة للبنك عن ابعد ذلك صادقت الجمعية العامة على 

 .0215ديسمبر  01
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 01بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة  -،

 :النحو التاليم على 0215ديسمبر 

 ونوخمس وثمانية ومائة ألفا   وستون واثنان وتسعمائة ماليين سبع)  -/7,962,158تحويل مبلغ -أ

 من رأس المال الصادر والمدفوع. %2،القانوني ليبلغ  االحتياطيدينار بحريني( إلى 

عشرة أسهم صادرة لكل  سهم واحد اإلدارة بإصدار أسهم منحة بواقع توصية مجلس اعتماد -ب

 خمسة)  15,477,597.600 فلس للسهم الواحد وبقيمة أجمالية قدرها -/100بقيمة أسمية 

ستمائة و دينار بحريني وتسعون وسبعة وخمسمائة ألفا   وسبعون وسبعة وأربعمائة مليونا   عشر

 وسبعون وخمسة وسبعمائة مليونا   وخمسون وأربعة مائة)  154,775,976( مقسمة إلى فلسا  

 ( سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة الغير العاديةوسبعون وستة وتسعمائة ألفا  

 .وموافقة مصرف البحرين المركزي

فلس للسهم الواحد(، أي ما يعادل  ،0) %،0توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع  -ج

 ثالثةو وتسعمائة ألفا   وتسعون وثالثة وستمائة مليونا   وثالثون ثمانية) 0796509550.522

 0202مارس  05( على أن يتم توزيعها إبتداءا  من يوم وتسعمائة فلسا   دينار بحريني وتسعون

 وذلك على النحو التالي: وافقة مصرف البحرين المركزيوذلك خاضع لم

 

 

 

 

 

 وخمسون وخمسة وخمسمائة ألفا   وتسعة وسبعمائة ماليين ةثالث) -/3,709,555تحويل مبلغ  -د

 دينار بحريني( لبرنامج الهبات والتبرعات.

 ةوست وسبعمائة ألفا   وأربعون وسبعة وثالثمائة ماليين ثمان) 8,347,796 -/االحتفاظ بمبلغ  -هـ 

 دينار بحريني( كأرباح مستبقاة للعام القادم. وتسعون

 بعدما ناقشت ما تم تحقيقه 0215تقرير حوكمة الشركات لسنة وصادقت على الجمعية العامة وافقت  -6

من إلتزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير 

 السنوي.

ديسمبر  01 السنة المالية المنتهية خاللالعمليات التي جرت على وافقت الجمعية العامة وصادقت  -1

كما هو مبين في فقرة  البنكمع اي أطراف ذات عالقة او مع المساهمين الرئيسيين في  0215

 تستقاق  ارأراق الآخر يوم تداول  1212مارس  21
تسهم ادون التداول  تقريخ  1212مارس  21

 اتستقاق 
 يوم االتستقاق  1212مارس  21
 يوم الدفع 1212مارس  12
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العادية وااليضاح رقم حوكمة الشركات من تقرير مجلس االدارة المعروض على الجمعية العامة 

من دون أن يشارك ، من قانون الشركات التجارية 175من البيانات المالية تماشيا  مع المادة  07

 في التصويت على هذا البند من جدول األعمال.العمليات مين ممن لهم منفعة في تلك المساه

سنة عن ال إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهمالعامة على  الجمعيةوافقت  -7

أعضاء مجلس اإلدارة في  ممثلي ، من دون أن يشارك0215ديسمبر  01 المالية المنتهية في

 التصويت على هذا البند من جدول األعمال.

دينار بحريني كمكافأة ن ألف( )أربعمائة وستو 4629222/-صرف مبلغ على  العامةالجمعية  وافقت -5

 م.0215ديسمبر  01ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 

م. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك أإعادة تعيين السادة كي. بي. وافقت الجميعة العامة على  -12

موافقة مصرف  بعد الحصول علىم، 0202ديسمبر  01في للسنة المالية الراهنة والتي تنتهي 

 طريفال عليتم تسجيل تحفظ المساهم أتعابهم. و لتحديدالبحرين المركزي، وفوضت مجلس اإلدارة 

 .على ذلك التعيين

 الجمعية العامة على إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م.وافقت  -11

 لشكرا سمه وبإسم مجلس االدارةإدارة السيد فاروق يوسف المؤيد بقدم رئيس مجلس اإل وقبل نهاية االجتماع

تقاعده من ة بمناسب ،تنفيذي للخزينة وأسواق المال وإدارة الثرواترئيس  ،حسين الحسيني للسيد والتقدير

 01وإخالصه في خدمة البنك على مدى أكثر من  تقديرا  لتفانيةوذلك  عمله لدى البنك بنهاية الشهر الجاري

 .متمنيا  له التوفيق سنة،

للمساهمين والحضور على  شكرهفي نهاية الجلسة قدم رئيس مجلس اإلدارة السيد فاروق يوسف المؤيد 

 للجميع التوفيق والسداد. متمنيا   لبنك البحرين الوطنيدعمهم ومساندتهم 

 

____________________              ____________________ 

        دــل المؤيــف خليـاروق يوســف      خالد منور الشمري

 س اإلدارةــس مجلــرئي         مستشار قانوني وأمين سر مجلس اإلدارة     

 رئيــس الجلسـة                
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 محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين الوطني ش.م.ب.

ة الساعة الحاديتمام ن في تووالس الثالث اجتماعهاعقدت الجمعية العامة لمساهمي بنك البحرين الوطني 

فندق داون تاون روتانا المها بم وذلك بقاعة 0202مارس  11الموافق  األربعاءعشرة من صباح يوم 

جميع  ، وبحضورورئيس الجلسة بالمنامة، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس اإلدارة

، وحضور ممثلين عن يوسف علي رضاالعضو أعضاء المجلس، بغياب العضو خالد عمرو الرميحي و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، والمدققين 

 الخارجيين للبنك كي.بي.أم.جي. فخرو.

من مجموع  %7،،15، بما يعادل نسبة سهما   1،1،،،1،001،6يمثلون عدد  مساهما   02 االجتماعحضر 

الصادرة والمدفوعة اضافة لعدد من الحضور ورجال  .ي ش.م.بأسهم رأسمال شركة بنك البحرين الوطن

 الصحافة واإلعالم. 

في بداية اإلجتماع رحب رئيس مجلس اإلدارة بالحضور شاكرا أعضاء الجمعية العامة غير العادية على 

سل رحضورهم ومساندتهم للبنك. بدأت بعدها أعمال الجمعية العامة غير العادية بمناقشة جدول األعمال الم

 إلى المساهمين والذي تم إقراره، وناقشت الموضوعات المدرجة فيه على النحو التالي:

، 0215نوفمبر  02تمت المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ   -1

 وإقرار كافة القرارات المتخذة فيه.

 

 ،51,،1،2,11-/ل الصادر والمدفوع من وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس الما -0

)مائة وأربعة وخمسون مليونا  وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف وتسع مائة وخمسة وسبعون( دينار 

)مليار وخمسمائة وسبعة وأربعين مليون وسبعمائة وتسعة  21,1،5,1،6،,1بحريني مقسمة إلى 

)مائة وسبعون مليونا   170,253,573.200وخمسين ألف وسبعمائة وستة وخمسين( سهم إلى 

ومئتان وثالثة وخمسون ألفا  وخمسمائة وثالثة وسبعون دينار بحريني ومائتين فلسا ( مقسمة 

)مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف وسبعمائة   1,702,535,732إلى

 حريني.)مائة( فلس ب 122واثنان وثالثون( سهم، والقيمة األسمية للسهم الواحد 
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من النظام  ،من عقد التأسيس والمادة  ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة  -0

 األساسي للبنك وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي لتقرأ كل منهما على النحو التالي:

 

)مائة وسبعون مليونا   170,253,573.200  كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ -أ

ومئتان وثالثة وخمسون ألفا  وخمسمائة وثالثة وسبعون دينار بحريني ومائتين فلسا (، 

)مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثالثين   1,702,535,732مقسمة إلى

)مائة( فلس  122ألف وسبعمائة واثنان وثالثون( سهم، والقيمة األسمية للسهم الواحد 

 حريني.ب

 

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك إلضافة  -2

صدر من قرارات عن الجمعية العادية وغير العادية، وذلك بتعديل  التعديالت الالزمة بشأن ما 

 تنفيذا  لتلك القرارات. و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام األساسي 

 

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض كابي سمير الحكيم، رئيس تنفيذي بدائرة الشئون  -،

القانونية وسكرتير الشركة، وزيد يوسف خنجي، المستشار القانوني، مجتمعين أو منفردين التوقيع 

 على عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

 

يس مجلس اإلدارة السيد فاروق يوسف المؤيد شكره للمساهمين والحضور على في نهاية الجلسة قدم رئ

ة وأغلق اجتماع الجمعي دعمهم ومساندتهم لبنك البحرين الوطني ش.م.ب متمنيا للجميع التوفيق والسداد

 .العامة غير العادية في الساعة الثانية عشرة وعشرون دقيقة ظهرا  

 

____________________              ____________________ 

        دــل المؤيــف خليـاروق يوســف      خالد منور الشمري

 س اإلدارةــس مجلــرئي         مستشار قانوني وأمين سر مجلس اإلدارة     

 رئيــس الجلسـة                
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