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 الجمعية العامة العاديةاجتماع 

 2020 مارس 31  للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ والعشرين لخامسااالجتماع  محضر
 

 31فق الموا الثالثاء من صباح يوم ةتاسعفي تمـام الساعة ال جتماعهاإلشركة البحرين للتسهيالت التجارية  العادية عقدت الجمعية العامة

 وبحضور عدد من المساهمين يمثلون أصالة ووكالة  مملكة البحرين، - لهملةا -الرئيسي وجمع بتلكم ،وظفي بتلكوز ممركفي  2020مارس 

  ( 201)كما نصت على ذلك المادة  من رأس المال وبذلك يكون النصاب قانونيا  %  86.97 وبما تعادل نسبته سهم   ليون  م 177,579,493

 .2001( لسنة 21رقم ) نبقانو  لمرسوممن قانون الشركات التجارية الصادر با
  

والمرردل  ، والرررئيس التنذيرروا، والمرالررل المررالي، رئيس مجلس اإلدارةو ،وومثليهم  نيلمساهمل بالحضور الشخصياالجتماع ولقد انعقد 

 ،اآلخرررين دارةأعضررام مجلررس اإل بعرر  حضر ذلك، إلى جانل .سهم ن مسجلي األن ع، وممثليوسكرتير مجلس اإلدارة ،الخارجي للشركة

عررن أو  ،وام عررن يريرر  الحضررور الشخصرريسرر  وعدد مررن المتريررحين لعضرروية مجلررس اإلدارة أعضام اإلدارة العليا للشركة،وعدد من 

 Webexكس ببرنررامو ويرر عبررر عن يري  الحضور االفتراضي  الرسمية الجهات يمثلونبون مندو كما حضر .راضييري  الحضور االفت

 مبوولررةالجهررود ال والتشجيع على التباعررد االجتمرراعي فرري إيررار هنة والمعنية بالحد من التجمعاتروف الراللظ نظرا، للتواصل اإللكتروني

 .رونا، وإذعانا للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرينويروس ك ان انتشار فلحد مل
  

 : ، وهم ممثلو الجهات الرسمية

 .شركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحةشئون ال دارةعن إندى الذوادي  .1

 .حرين المركزين إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البعر وفاطمة الجا خرومحمد ف .2

 .ن إدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزيع يلمناعحصة ا .3

 عن إدارة اإلدراج واإلفصاح ببورصة البحرين. شيخة الزياني .4
  

 كي بي إم جي:  لسادةا عن ينالخارجي مدلقي الحسابات ثلمم

 .لقبيطير اجعف .1
  

  :ذلة()مق للمقاصة ش.م.ب.يركة البحرين  األسهم عن السادة مسجل ممثلو

 .  ، وسارة بوجيريعلياء حبيلو ،دى الطربوشهو ،هبة مبارك .1
  

وأعضــاء  ،ومنــدوبي الجهــات الرســمية ،المســاهمين وممثلــيهمن ين مــ في بداية االجتماع رحب السيد رئيس مجلــس اإلدارة بجميــع الحا ــر

أيــة  مناقشــةمساهمين فــي يس عن رغبة السر السيد الرئبعد ذلك، استفوشكرهم على حضورهم لالجتماع.  ،التنفيذية واإلدارة ،ةلس اإلدارمج

أيــة عــن رغبــتهم فــي إ ــافة  وايعبــرلــم هم أن اَل إ، تحت المادة األخيرة من جدول االجتماع وهي" "ما يستجد من أعمال"مو وعات أخرى 

 . ةناقشللم أخرى مو وعات
  

شكر حيث  ،بمداخلة قصيرةطريف اإلذن علي  السيدطلب  ،لن عنه مسبقا  المع الجتماع لمناقشة جدول األعمال ل السيد الرئيسوقبل افتتاح 

، فترا ياالوعن طريق الحضور الشخصي  الحا رينجميع ب بحرومن ثم  ،الجمعية العامةاجتماع لحضور دعوة العلى  الرئيسالسيد 

 ،موظفينو ،إدارة تنفيذيةو ،ةارإدمجلس  من شركةلفريق العمل بال كوكذل، شركة على دعمهم الثابت لل والعمالءلمساهمين لر الشكوجه بتو

 . عاليمقدرا أدائهم ال
  

" و "جريــت لهافــاهمــا ســيارات "ديــدتين، وج عالمتين تجــاريتينطالق إوتحققت  يتال الجيدة المالية جالنتائبالرئيس السيد هنئة كما لم يفته ت

موتــور جي أي ســي  تاراالتجارية لسي عالمةالو، اتفي سوق مبيعات السيار رابعةال تهارتبى معلهوندا  اتلسيار عالمةمحافظة الو ،وول"

 : جدول األعمال مناقشةفي  السيد الرئيس بدأ، كذل بعدو .ية في البحرينتجار الماتع ألكبر السابعكز رالمتحقيقها  على
  

علي طريف  السيدتطرق  .عليه صادلةوالم 62/03/1920 المنعقد في لرامة محضر االجتماع الساب  للجمعية العامة العادية : أوال

س بالرد عليها سيد الرئيقد وعد ال، وسيد الرئيس إلى القدمها كتابيا  والتي  التي ذكرها في جلسة العام الما يإلى المالحظات 

السيد أحمد فخرو وطلب أن  كما كانت هناك مداخلة من مع محضر هذه الجلسة. األسئلة واألجوبة في ملحق حاق وإل ،ا  تفصيلي

استذسر السيد الرئيس عن  بعد ذلك يذكر اسمه في المحضر بخصوص اقتراحه الخاص برؤية الشركة في التقرير السنوي.

ا  كتذواحيث  ،2019مارس  26معية العامة والمنعقد بتاريخ جلل العشرينو رابعاالجتماع الامة محضر رغبة المساهمين في لر

 .اوصادلوا عليه، لسنوابالتقرير اوالمرفقة  لكتروني للشركة،على المولع اإل ةوربنسخة المحضر المنش
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 .عليه صادلةوالم 31/12/9201هية في المنتالية الم ل الشركة ومركزها المالي للسنةارة عن أعمار مجلس اإلدمنالشة تقري :ثانيا

لعام لقرير السنوا ا ورد في التكة من خالل مل الشرستعراض تقرير مجلس اإلدارة عن أعمالمساهمين على اواف  السادة ا

ير ون التقرى بأن يكص  و  ي   حيث أحمد فخرو مداخلة للسيدكانت  هنا .المطبوع والمنشور على مولع الشركة اإللكتروني 2019

أولويات رتيب ح إعادة تقتركذلك او ،طباعة كانت دون المستوى، ويعتقد أن ال ، وأعمق مضموناحجما كبر أالي م الحللعا السنوي

رد عليه د وق ،حول زيادة مخصصات انخفاض القيمة ثار تساؤالأوقد وعدت اإلدارة بالنظر في ذلك. كذلك  الشركة.رسالة 

أحمد فخرو  السيد. بعدها، تطرق (IFRS 9)  9ة رقم لماليرير ااولي للتقمع متطلبات المعيار الدتماشى الرئيس التنفيذي بأن ذلك ي

ألف دينار بحريني وقد رد  535ها إال د ف ع  مني  ألف دينار بحريني ولم  550في العام الما ي كانت أة التي أقرت أن المكاف إلى

 .نايعوا اجتماعا محضرم يء الذين لضااألعض بعأة لق هو مبلغ مخصوم من المكافلفرعليه الرئيس بأن ا
  

 . 31/12/9201نتهية في دلقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية الملى تقرير ماالستماع إ :ثالثا

سابات عن راقبي الحر مريتق تصرمخ - سبة والتدقيق بات السادة كي بي ام جي للمحاممثل مدققي الحسا - يد جعفر القبيطيالس قرأ

 ، ووافق عليه المساهمون. 9201للعام  لسنويقرير افي التارد الو 31/12/9201ت السنة المنتهية في حسابا
  

لعامة صادقت الجمعية ا مصادلة عليها.وال 31/12/9201الية المنتهية في نة المية للشركة عن الست الختاممنالشة الحسابا رابعا:

اإلذن  الرئيسالسيد ف من علي طري السيدطلب  .31/12/2018 المنتهية في لسنة الماليةا عنللشركة  يةامختالت باعلى الحسا

مخاطر  فقرة )د( 77، صفحة ليةإدارة المخاطر الما 4رقم إيضاح بخصوص  هرأي، حيث طلب المدقق الخارجيمع التداول ب

 فيما  باألرقام ومخاطر السيولةق ومخاطر السو مانئتعن مخاطر اال ماتولعم فأنها تبين، ليةللمخاطر الما فعند الرجوع ، التشغيل

الرئيس  اقترحف. ذلكالقيام بب بسمستفسرا عن  ،أية بيانات ماليةبدون  إنشائيةصياغتها والتي كانت ، عدا مخاطر التشغيل

أنه وقال  ،نجليزيةإلغة اباللالمعنية ة فقرلا أوحينئذ قر ،جيدا فهي وا حة الفقرة علىالع االط على المساهم الدكتور عادل  فيذيالتن

 – در هللاقال  –هذه المخاطر التشغيلية  إذا وقعتف ،ا النوع من المخاطرهذتتعلق ب مالية ال توجد لدى الشركة أية مؤشرات

 طرلمخاا ، وذلك على خالفيسنوفي التقرير ال االفصاح عنهاسوف يتوجب  عندئذ، رة أو غير مباشرةوتسببت في خسائر مباش

وذلك   على هذه النقطةارة اإلد، تقبل المساهم رد بعد ذلكصها. هناك مؤشرات مالية بخصواالئتمان والسيولة فبقة علمتالاألخرى 

سات ممارتئناس بمع االس في العام القادملك نظر في ذح إعادة الأقتر، وكورونافايروس وتفشي جائحة  ،االستثنائية ظروفنظرا لل

  عتبار. ر االفي نظ الرئيس بأنه سيتم أخذ ذلك السيد رد و، رىة األخسسات الماليالمؤ
 

 ك ، وذلبعد موافقة مصرف البحرين المركزا بتخصيص صافي أرباح العام  ارةإلدس اتوصية مجلالجمعية العامة ت اعتمد :خامسا

 الي:نحو التعلى ال
  

فلسا  50(، أا دينار بحريني 10,071,424وع )المدف من رأس المال %50المساهمين بنسبة  ىتوزيع أرباح نقدية عل .أ 

وافق على رفع توصية  2020براير فجلس اإلدارة في السيد الرئيس أن مأو ح  .2020ل يأبر 16 للسهم الواحد، في تاريخ

وفا ظر أن إال، فلسا للسهم الواحد 50أي  ،س المال المدفوع% من رأ50 ةبمين بنسعلى المساهباح نقدية توزيع أربللمساهمين 

مصرف البحرين المركزي من جميع البنوك ك بسبب طلب تتحتم على الشركة االحتفاظ بسيولة كافية وذل استجدت قد جدا صعبة

 رف البحرين المركزيمصأن ئيس الر السيد ركما أشا. اشهرة قساط العمالء لمدة ستأالمؤسسات العاملة في البحرين تأجيل و

 وذلك  ،همينالمسا علىة يتوزيع األرباح النقدمجلس اإلدارة ل توصيةفي النظر  بإعادة العامة ةمعيجلل شفهيا مقترحا أيضا م  دَ ق  

 هر في هذظ للنتمع م يجدارة لأن مجلس اإلكما أو ح . تي خلفهاالالسليية واآلثار ا بسبب تداعيات انتشارفايروس كورون

 .ة العامةيالجمععلى  عر هيتم على أن  طارئاو ار جاء متأخرا القرألن توصية لا
  

تمر تي نائية الستثظروف االكد أن الجميع على علم بالأوقصيرة،  ةاخلمد ديمقإلذن بتامسقطي في هذه اللحظة طلب السيد نادر ال 

، ولكن في نفس الوقت ال ه الظروففيه تماما في هذ ح  ص  ن  ي  هو أمر لتحفظ انب اأخذ جوأن  ،2020 في السنة الحاليةن البحريبها 

 على الجمعية العموميةه أقترح عليو، ا الشركةقتهحق لتياج ائحق في االستفادة من النتألن لهم المراعاة حقوق المساهمين ن م دَ ب  

إذا سمحت الظروف قت الحق % إلى و25ة المتبقيالنسبة في النظر ؤجل ياألرباح و % من25ما نسبته  ةشركال تدفع بأن

 . ارةاإلدمجلس فة بمعر ات فيهيتم الب بحيث بذلكالتشغيلية 
   

  خــاذ القــرار النهــائي والملــزم.العامــة اتون للجمعيــة أم يك ةم  ز  ل  توصية م  الش مستفيض حول هذه النقطة، وهل تعتبر وهنا دار نقا 

 أنَ  ىعلــ  أكــدت يتــ والادي، ى الــذواذة نــدتجــارة والســياحة األســتة الصــناعة والزارة ومثلك مداخلة لمااألثناء، كانت هن في هذه

أحمــد  الســيد ب  قــَ ع  ذلك،  بعد للمساهمين. جمعية العامةال صواختصا الحياتمن ص ح النقدية هواألربا توزيعي في القرار النهائ

 يــاتجمعل جتماعــاتاالمــن عــددا مــؤخرا  نه حضروأكد أ، 2020ئج ت نتاوليس 2019ن يناقشون نتائج المساهميأن  قائال  فخرو
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ق لــ تعتة المتحققــ النتائج ن أل ذلكلم نوافق على  ننا كمساهمينإال أ، ةلنقديباح اتخفيض توزيع األرب تهتراح ذاقالاوطرح ، ةيمومع

مقترح غيــر هذا ال مشددا على أن، اتناارثمعائدا على استد أن نتوقع بمساهمين الوك، 2020العام ليست المنصرم و 2019العام ب

 ، وأن الحكومــة، لم يتوقعها أحدستثنائيةسنة السنة ليه أن هذه ارئيس عفرد الغير. صالمساهم الة لحمص يفال يصب ، ألنه عملي

رية الشــهقســاط االبتأجيــل جميــع المؤسسات الماليــة جميع م زللمواطنين أوعزت لمصرف البحرين المركزي أن يلمساعدة منها 

ــ ي  و شــركة،بمــا فيهــا ال ت الماليــةســاؤسكاهــل الم ي ث ق ل  س   امم، شهرستة أ دةلمرسوم أو فوائد بدون واطنين على المالمستحقة   ر  ض 

عندئــذ . في مصــلحة االقتصــاد الــوطني النهايةعليمات ألنها تصب في ذه التبهفي الشركة نرحب ن نح، وتها النقديةسيولمستوى ب

قــال أنــه و، بــه وما تقــ يــا مــ عال دروقــ والرســمية قابيــة هــات الرزي والجالمركــ مصــرف رئيس والالسيد ال علي طريف السيدشكر 

بــالحرف للمســاهمين الــرئيس ، وقــال رينوقــة فــي البحــ مصــارف المرمألحــد الالجمعية العامة ذاتها في النصيحة  استلم كمساهم

لــن  لمســاهمينن توصــيتنا لن نشــكرهم عليهــا ولكــ ونحــ  ،من مصرف البحرين المركزيهاتفية تلقى مكالمة  رفالمصالواحد أن 

دوا يبــ ، وحابــ مقترح توزيع األروهي مؤيدة ل ية موجودةغلببالنسبة لشركتنا األ. وعتر ون عليهاتس همينكمسا تمأنا نغيرها إال إذ

، ووافقــوا للمســاهمين المو ــوع طــرحتــم ، وتوزيــع األربــاحتوصية بإعادة النظر في  ديه النية لتقديمرة لم تكن لاإلدامجلس أن 

الشــهرية تــبهم ون رواملويســت جهــات أعمــالهممــن يأتمرون ة عن رعبام يهم هوممثل ،المساهمينة هي من كبار ه ألن األغلبيعلي

ولــن ، اســتثمارنانظير عيش من األرباح التي نتسلمها من ذلك ألننا ن رالمساهمين سوف نتضرر كثير اصغاك، ولكن نحن بانتظام

ف طريــ  علــي السيدمح لأ. ووالواحد سهمالة انخفاض قيمة ربحين متعددة للتعويض ع لديهم مخارجألن ن اهميالمسكبار يتضرر 

ح أو بأن قطعوا األربا أحد البنوكأن تأخذوا بطريقة إما ف ة!يبعج ةريبغألرباح توزيع ا مو وعفي التسهيالت  شركة أن طريقة

ن مســاهمي فخــرو أن هنــاك أحمــد الســيد أ ــاف فيمــا .ارةدتوصية مجلــس اإل بموجبالنقدية  باحبأن دفعوا األر بنك آخرطريقة 

مــع انخفــاض  فتــرةللــك افــي تمن اشــترى  ، فما ذنبللسهم الواحدفلسا  50على  حصولهم أمل علىالشركة  سهمأ ارمؤخ وااشتر

  !؟توزيع األرباح النقدية
   

عبــر  سف حسن يوسفالستاذ يوا حرين المركزيجزئة بمصرف البإدارة مراقبة مصارف قطاع التمدير لفي هذه األثناء، كانت  

كة الشــر ماقيــ  بمجــرده أنــ  وأَكدو وع حساس، رباح ماألع وزين مو وع تأ حصرَ حيث ويبكس، ي ونرتلكاإلتواصل برنامج ال

المؤسســات  لــدى ها المستحقةطلب تأجيل أقساط في  هاحقسيسقط نه إ%، ف25حتى لو بنسبة  ية على المساهمينأرباح نقديع بتوز

الســيد  قــد حــاولوا، جيــدذا األمــر فهم هــ ن الشــركة تــتأ ال ائقــ  ذينفيــ لتيس االرئنا رد عليه ، وهأشهرتة لمدة س رىخالمصرفية األ

ومقتــرح مصــرف البحــرين  ،النقديــة ألربــاحبمو ــوع توزيــع االظــروف العامــة المحيطــة همين ساللمأن يشرح  جاهدا الرئيس

 َكــد  . ثــم أ  ياتهاعوتدا نمواطنيالمستحقة على الخيرة بتأجيل األقساط ألخاصة مع التعليمات ا مالسهخفيض قيمة ربحية المركزي لت

مع البنــوك لتزام بتعهداتها المالية المالية على اال قدرةيها الدكون ليأن الشركة سف أيضا للسيد يوسف حسن يوسس التنفيذي الرئي

ذي فيــ التن سرئيلــ شــرح ا ،بعد ذلك. مداخلتهفي ف يوس دالسيقدرا ما تفضل به م ،مةالقادا لألشهر الستة امل معهالتجارية التي نتع

 أن مين ثانيــةللمساه قالأكيد، لتا إعادة باب. ومن كزيبحرين المرف من مصرف السيد يوسف حسن يوسلاار من حوار مع د ام

بتقليــل توزيــع األربــاح عــن الســنة مصــرف البحــرين المركــزي يهات مــن توجهناك اهمين أن للسادة المسالرئيس أو ح  السيد

ء كورونــا وبــالتفشــي نتيجــة  يحــالال االقتصــادي لو ــعلــى اع خطيــرة تبعــات ن هناكأل 2019ديسمبر  31تهية في نالمالية الم

فلســا للســهم  25ع توزيــ  أن يــتم المقتــرح هــو إنفــ يه بناء علو، صادرة عن الجهات الرسمية لمنع انتشار ذلك الوباءالوالتعليمات 

يــل جميــع م بتأجتطــالبهماليــة الات ســ ؤسالم لجميع ةرمذك من الشهر الجاري تم إصدار 25أو  24تاريخ  أنه في أ افد، والواح

 قت الجمعيررةواف ،على المداوالتوبنام . الزبائنأ تأجيل األقساط على ليها مبدق عب، والشركة ينط على الزبائن األقساط المستحقة

فوع ن رأس المررال المررد% مرر 25مسرراهمين بنسرربة ة علررى التوزيررع أربرراح نقديرر س اإلدارة بجلرر م رئرريس مقترررح العامررة علررى

عيررة العامررة علررى ا وافقررت الجمكمرر ، 2020يررل أبر 16ترراريخ الواحررد، فرري  فلسررا للسررهم  25أا دينار بحريني(،  5,035,712)

بنررام مجلس اإلدارة  خالل لرارمن  أو عدمه متبقية(% ال25أا ر )نصف اآلخلدفع ا انية جلس االدارة في إمك إلتراح رئيس م

علررى والسرريد أحمررد فخرررو علرري الطريررف السرريد  نااهممساعترض الهوا فيما  العام  لبل إنتهام هوا ةلتصادياالع األوضا على 

 .فلسا 50سا بدل لف 25لع توزيع أرباح نقدية بوا
   

 القانوني.االحتيايي ي إلى بحريندينار  460,000ترحيل مبلغ  . ب 
   

 .ام دينار بحريني إلى االحتيايي الع 750,000ترحيل مبلغ  . ج 
   

 للهبات والتبرعات.يني دينار بحر 300,000لغ ص مبصيتخ. د 

  

 ح مستبقاة مرحلة.ي أربادينار بحرين  10,566,139تدوير مبلغ. هر 
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مساهم علي طلب ال .2019م مكافأة ألعضام مجلس اإلدارة لعا ينيدينار بحر 440,000بلغ الموافقة على مقترح توزيع م سادسا: 

 حلى مقتربناء ععلى المساهمين دية يض توزيع األرباح النقخفبتة العام قامت الجمعيةا ثلما مفيه، قال داخلةبمطريف اإلذن 

على توجيه مصرف البحرين وف االستثنائية وبناء الظر ظل هذه فيسيولة مالية إلى ج ابحجة أن الشركة تحتاإلدارة مجلس 

 إلى  النصف إلى دارةجلس اإلافأة أعضاء مكموزيع ة بتخفيض مقترح تارمجلس اإلد منرة مباد أية لم يرىإنه ف، المركزي

أنه حيث ، في الشركة لنقديةالتدفقات ا المحافظة على وعبمو ه يهتم إثباتا من المجلس أنوذلك ، ألف دينار بحريني 220

 ،ا يم الماعمقارنة بال كةشرلل  المتراجع المالي ال يتناسب مع األداءمبلغ كبير جدا و لف دينار بحرينيأ 440بلغ أن م يرى

وقد  ألف دينار بحريني. 767ة البالغو السنوي من التقرير 9ى تم إستالمها حسب صفحة لتاالغ المبمع  مقارنة بالخصوصو

ألف  767غ أة بلف، ألن مجموع ما تم صرفه كمكاأةمبلغ المكافعلي طريف بتخفيض  السيد مقترحأحمد فخرو على  السيدثنى 

دارة سواء وزعت الشركة مجلس اإل قبل ول منبذد المالجه أن ذلك قائالعلى يس الرئق عل. و2019يني في عام دينار بحر

الدخول في ا من منع، و. بعد ذلكالية المنتهيةخالل السنة المووا حا كبيرا كان جهدا  ،فلسا للسهم الواحد 25 فلسا أو 50

بعد منالشة  ن.هذا الشأالمناسب في قرار اذ الخية اتومالجمعية العم الرئيس من السيد طلب ،لحامناقشة تتضارب فيها المص

 2019دينار بحريني مكافأة ألعضام مجلس اإلدارة لعام  440,000غ لاد مبقت الجمعية العامة على اعتمافو ،مستذيضة

علي السيد  انمساهماعترض الهوا فيما ، اومصرف البحرين المركزوالسياحة ة ة والتجارموافقة وزارة الصناع بعد

  .2019س اإلدارة لعام لكافأة لمجكمبحريني ألف دينار  440غ لعتماد مباعلى فخرو أحمد  والسيدالطريف 

  

ومتطلبات إصدارها من لبل مجلس دينار بحريني وتحدد يروي  مليون 50الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى  :سابعا

ول أعمال الجمعية دي جثابتة ف ه المادة مادةهذ ئيس أنأو ح السيد الر ركزا.اإلدارة، بعد موافقة مصرف البحرين الم

 السيداألثناء  في هذهبحسب القانون. دات سن صداروام إلالد المساهمين على افقة ك لضمان وجود مو، وذل في كل عام مةعاال

قد  ه ة أنالماليتمت مالحظته في البيانات  ما ، ولكن العام الما يإصدار سندات في ن الجمعية العامة اعتمدت علي طريف أ

صدار  ة إلنت توجد نية لدى الشركاكذا ا إمَ ع  ئال ، متسابدل إصدار سنداترفية صم وضإصدار قرولسندات تسديد قيمة ا تم

المادة في جدول ه ذي أن هذفأجاب الرئيس التنفي .جدول األعمال في ترازيةاحرد مادة أنه مج أم ،2020في عام  سندات

ات حول قدم مزيدا من المعلوم، وسنداتار الهمين على إصدموافقة المسا علىالحصول  يتحتم نهألة ألعمال مادة احترازيا

لسوق وجه تتأن الشركة  وبين، الخليج ومنطقةفي البحرين  طبيعة االقتصاد تماشيا معقد تغير  ، الذي قال أنهلسنداتاسوق 

علي  السيد ق  لَ ع  هنا و .صداراإلفة كلحية من نا اة للكثير من العوامل خاصةمراعة فرصة مؤاتيأن الإذا وجدت السندات 

 رد، فنداتقيمة الس سائال عن سبب القيام بدفع، متالسندات أعلى من كلفةكانت رفية ة القروض المصفكلطريف أنه الحظ أن 

ة بقي وعلىه وأنه سوف يتم اإلجابة علي ،ةاؤالت التي أرسلها للشركتسة الئمر في قاأن هذا السؤال مذكوي يذالرئيس التنف

إال أنه أ اف   ما سلف ذكره.بالمحضر ك سوف يرفق ها في االجتماع في ملحق خاص تتم اإلجابة عليساؤالت التي لم تال

ات لسندلى اإلطالع على تكلفة ادعاه إ، واليةت تكلفة عذاكانت  2019و 2018عامي  بينندات إصدار الس عملية أيضا أن

خالفا لما ذكره الرئيس  وقت كانت في انخفاضالسندات في ذلك التكلفة  أن ريفعلي ط  السيد ، فعلق ة الصادرةالحكومي

 ، وخولتيون دينار بحرينيمل 50ديدة تصل إلى ية العامة على إصدار سندات جفقت الجمع وانالشة، تلك الم بعد. يالتنفيذ

 لمركزا.بحرين اافقة مصرف الومتطلبات إصدارها بعد مومجلس اإلدارة بتحديد يروي 

  

كزا للسنة المالية المنتهية في كات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المرلشرلشة تقرير حوكمة امنا : اثامن

  ة عبار فيها وردت  14صفحة رقم أن  وذكر  مداخلة،ذن بالفخرو اإل دأحم السيدب طل والمصادلة عليه. 31/12/2019

 تلك  تنوعما األعضاء و ادةالس حضرها تدريبية اعةكم س م يذكر التقريرلفيما ، مجلس االدارة.."تدريب أعضاء " تخص

قبل مومية العته جمعيوره اجتماع حض عند ألحد البنوكورد في التقرير السنوي  فيبما ورد  مستشهدا ؟التدريبية الدورات

 .ارةاالد أعضاء مجلسكل  دد الساعات التي حضرهاوع ،دريبيةالتنوع البرامج تتعلق بل شاملة تفاصي تضمن، حيث أسبوع

مستشهدا  2019في سنة  مرات 9ع الذي اجتمورة مجلس االدات عدد اجتماعات تضمن، 16صفحة رقم أن لى إ أيضا أشارو

حيث كان ، "2019في عام مجدولة ، وأربعة اجتماعات غير يةاعتيادماعات اجت ةسمخمجلس بعقد القام فقد "بهذه الجملة 

على  مجدولةالغير االجتماعات  أعمالجدول  ال عنائمتسين، همللمسا كلفمو ،مضاعفات تماعاالجذا العدد من هأن  رىي

 تماعاتإلدارة ال يستلم بدل حضور عن اجورد الرئيس أن عضو مجلس ا. دور اللجنة التنفيذيةالخصوص، وعن  وجه

بدل الحضور  ا أن ، مو حالعموميةع الجمعية جتماهمون في االتي يقرها المساأة المكاف تلم مبلغ، بل يسمجلس اإلدارة

، حيث مداخلةة ندى الذوادي اإلذن بالحة األستاذجاة والسياالتالصناعة و طلبت ممثلة وزارة وهنا اللجان. عضاء ص ألصيخ

إذا رأى  ولكن ، قللى األفي السنة عماعات أربعة اجتيعقد مجلس اإلدارة  الشركاتحوكمة إدارة وميثاق ه بحسب أن قالت
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بل إنه ، حوكمةلاق ثاال ميض ذلك مع القانون ويتعار فإنه ال ،ماعاتاالجتد المزيد من ة لعقرة أن هناك حاجمجلس اإلدا

 أحمد فخرو  السيد عقبثم  .ركةعلى مصالح وأغراض الش ص حرية دل على أن مجلس الشركوي يصب في مصلحة الشركة

 ت هذه تعارتسائال عما إذا م ؟مرات 7 اللجنة جتمعتا ، حيث17 صفحةفي دت كما ورذية التنفي اللجنة اجتماعات عن

 ئيسالرعلق  وهنا. وأعمالها صالحيات اإلدارة التنفيذية مع تداخلأو ت ،مالهالجتماعات مع اجتماعات مجلس اإلدارة وأعا

عة من مجمواللجنة التنفيذية ارة مجلس اإلد منح، وقد نفيذية اجتماعات مجدولةنة التاللج قائال أن اجتماعاتذي التنفي

تلك الصالحيات بشكل منتظم  مراجعةدارة بيقوم مجلس اإل، وعمل محدد الصالحياتبموجب ميثاق  لمحددةت االصالحيا

 .وريود

  

للجنة مجلس اإلدارة واات حول عدد اجتماع تساؤالتأحمد فخرو من  السيدطرحه على ما علي طريف  السيدنى ث بعد ذلك، 

 هساسحامعبرا عن ، كبيراالجتماعات أن عدد لى مشيرا إ، لجنة التدقيقو يذيةجنة التنفللثقة عن المجلس وافرعية المنبال

، حياتهصال ذي من ا قد يشير إلى تجريد الرئيس التنفي، مموطاقمه اإلداري ت الرئيس التنفيذيفي صالحيااللجان  دخلتب

يتعلق فيما و .لرئيس التنفيذيا اتي يرأسهال ءل أيضا عن اللجانتساو ،الكثيرة تلك االجتماعاتستفهما عن عن جدول أعمال م

و إقرار  بخصوص مراجعة  2019أبريل  14بتاريخ ت جتمعاوالتي مجلس اإلدارة  نثقة علمنبللجنة الفرعية ااجتماع اب

إدراج   باإلمكانكان  هألن ،في ذلك التاريخلمنطقي أن تجتمع ا لضروري وا من غيروجد أنه حيث عرض قرض مجمع، 

؟ 2019مايو  21خ للجنة التنفيذية بتارياجتماع اأو  2019يو ما 8لمجلس بتاريخ ماع ااجتجدول أعمال على  المو وع

يوجد ه ال أنب، قائال قتضشكل مالرئيس ب ق  لَ وبخصوص هذه النقاط ع  . نميمكلف للمساهجتماعات زيادة عدد اال مضيفا أنَ 

، فالرئيس الصالحيات ال تداخل فيو دارةس اإلمجللمنبثقة عن وليات اللجان ايذي ومسئس التنفئيتضارب بين مسئوليات الر

 إدارةبت األخرى التي تختص أو المجاال، أو منح القروض، سواء كانت في مجال العمليات حة ت واالتنفيذي لديه صالحيا

 عدد ا يخصم، أما فيالشركة في تحقيق أهداف يس التنفيذلجان يكمل دور الرئيور ال اف أن دأ، وةالمخاطر في الشرك

من   يفه ،االلتزام ومكافحة غسل األموالإدارة نها يمن ب ،رف على عدة مجاالتذه اللجنة تشفه ،ماعات لجنة التدقيق تاج

 ات متطلبالااللتزام بلضمان مع الجهات الرسمية  ستمرالتواصل بشكل م مةبمهنها تضطلع ة ألخل الشركهامة دالات ااإلدار 

، وقد أصدر  بورصة البحرينرة والسياحة، وة والتجاووزارة الصناع ،زيبحرين المركصرف ال التنظيمية والرقابية لم

وتتعرف تحتم على لجنة التدقيق أنها تجتمع  والتيت والقوانين من االشتراطامجموعة كبيرة رف البحرين المركزي مص

أما فيما ركة. الشداخل وثيقة  خرى ذات صلة أو أمور أ اهأرباحو أعلى عمليات الشركة  وتبعاتهاذه االشتراطات لى هع

ة ينص على أنه في دارعمل وا ح لمجلس اإلفإنه يوجد ميثاق ، رةاثقة عن مجلس اإلداع اللجنة الفرعية المنبجتميخص ا

الذين  عضاء د جميع األ، فإنه يتم استبعاعروض قرض مجمعمناقشة ك ،رفيةمناقشة مو وع له عالقة باألمور المص حال

الذين  األعضاءأسماء االطالع على قائمة  المساهم من طلبو، لمصالحلتضارب ول من حص تجنباجهات مصرفية يمثلون 

 السيدكر شبعد ذلك،  لبحرين الوطني.و بنك اوالكويت أ مثل بنك البحرين، حيث لن يجد عضوا واحدا ياعاالجتم حضروا

 مراجعة عروض ليةمسئوة ط ن إنان باإلمكا، إال أنه ظل متمسكا برأيه أنه كاحإليضاعلي طريف الرئيس التنفيذي على ا

أحد الجهات ثل من يمة مالتنفيذيئيس التنفيذي أن من بين أعضاء اللجنة عليه الر ة، فردباللجنة التنفيذي عةالقروض المجم

 ينص عليه ميثاق عمل مجلس اإلدارة. اموهذا أمر يتعارض مع  المصرفية

  

يوجد كة ، وكل شرعدة شركات لديهاة ريللتسهيالت التجاحرين ركة البأن ش اهمفاد ،مالحظة فعلي طري السيد قدما وأخير 

 تأن الشركات التي تنزوي تح ،يةلعالمااإلقليمية و ه على بقية الشركاترته وإطالعمن واقع خب يرىأنه ، ودارةمجلس إ هاب

ذه رة هداجالس إعضوية مصر تنح بمعني أن ،من قبل اإلدارة التنفيذية أن تتم إدارتهابها الشركة األم من المفترض 

لس أعضاء مجن يكون  أ، اللتنفيذي وطاقمه اإلداريالرئيس ا تحت مظلة تنفيذيةة الء اإلدارأعضاعلى  ةالفرعي الشركات

 بة على أداء الشركات وذلك من منطلق المحاس ،عيةكات الفرة الشردارأعضاء في مجالس إهم ذاتهم ة األم إدارة الشرك

بعد . ظر فيهنه سيتم الوأخبره بأناقتراحه لرئيس المساهم على سيد ا. وهنا شكر الاريفمصال يضوتخف، ةوالحوكمة السلمي

ف صرم تطلباتكة بمة العادية على تقرير حوكمة الشركات والتزام الشرصادلت الجمعية العامالمستذيضة،  المنالشة

 2019م لعاللسنوا في التقرير اما ورد الل ن خم، وذلك 31/12/2019الية المنتهية في المسنة لبحرين المركزا للا

 ركة اإللكتروني.ع الشالمطبوع والمنشور على مول

  

المنتهية في  ماليةخالل السنة الة أعضام مجلس اإلدارة عن كل ما يتعل  بتصرفاتهم فقت الجمعية العامة على إبرام ذموا : تاسعا

31/12/9201. 
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ويل مجلس خ، وتبعد موافقة مصرف البحرين المركزا، 2020مالية ة الن السنسابات علقي الحدإعادة تعيين متعيين أو  :ا  عشر

 كييتم تعيين  على توصية لجنة التدقيق، يوصي بأن وبناء   ،دارة أو ح السيد الرئيس أن مجلس اإل .م اإلدارة بتحديد أتعابه

ع األخذ د أتعابهم، مدارة بتحديجلس اإللعامة ماتخول الجمعية ، وأن 2020حسابات عام يق ي لتدقم جي كمدقق خارجبي إ

مداخلة لي الطريف ع أ.لمساهم كانت ل ،ي هذا اإلطاروفوافقة مصرف البحرين المركزي. ضع لملك يخبعين االعتبار أن ذ

 الحسابات يققمدنفس  عتتعاقد مالشركة منذ متى و :لالمو وع ذاته وتساء ما يالعام الي ف طرحأنه قال فيها: 

بذكر عدد ي الشركات باقتقوم  ،ةوكمبموجب الح اف أنه أ و ى؟األخرة وفترالبين  مهيتم تغيير ا الذماول؟ ينيالخارج

، وطلب من لهذه الشركة التعيين األزليتسجيل اعترا ه على  وطلب، يينجخاري الحسابات الد مع مدققوات التعاقسن

، وأعتقد رضابات للحصول على أفضل عقي الحسدقركة مشمع  الشركة بأن تتفاوض اضهذا االعترادة من فالرئيس االست

  وعلى ذلك،  .ديدةواح  عمن نواإلدارة  ،شركةالو ،لمساهمينا مصلحة ب في يص من شأنه أنن ييخارجأن تغيير المدققيين ال

 على العامة ت الجمعيةوافق، نالشةك المتلوبعد  .هظر فينوأخبره بأنه سيتم ال ما تفضل به،على  همامسرئيس الال السيد شكر

على ف علي الطري أ.المساهم  اعترضما في، 2019عام  اباتحس لتدلي  ينخارجي ينكمدلقكي بي إم جي ادة تعيين إع

  .ذلك
  

 حادا

 عشر:

راف ذوا العاللة كما مع أا من األي 9201ديسمبر  31ة المنتهية في ة الماليخالل السن مليات التي جرتالتبليغ عن الع 

ادر الصية جارالت لانون الشركات( من 891ع المادة )ييا متمان البيانات المالية ( م32) ضاح رلم هو مبين في اإلي

دة المساهمين على الساة قرأ سكرتير مجلس اإلدارالسيد الرئيس، بطلب من  .1200( لسنة 21)بالمرسوم بقانون رلم 

ذوي طراف األسياسة محددة لتحديد الشركة جد لدى لنا إخطار السادة المساهمين بأنه تو "يطيبالتقرير المختصر التالي: 
ت االئتمانية. وتسري وض والتسهيال لمتعلقة بالقراح الشركة عن المعلومات اية إفصكيفة، ومالت ذات الصلوالمعا العالقة

وتسري عضاء اإلدارة العليا والموظفين. كما التجارية وأ س إدارة شركة البحرين للتسهيالتعضاء مجل هذه السياسة على أ
كن الحصول شتريات المتعلقة بها. ويمل والملعمات اشتركة واتفاقيريع الممنوحة للمشاة المانيها التسهيالت االئتممن نطاق 
مندرج  ال 23جرت خالل السنة المالية تحت إيضاح رقم قة التي لمتعلقة بالعمليات مع األطراف ذوي العال التفاصيل ا على

ما  ية العامة علىت الجمع وافق ذلك، لوعق. " 2019ديسمبر 31كما في لموحدة مالية ا من اإليضاحات حول البيانات ال

  .9201 لعام ل اقرير السنوما ورد في التحسل  ،التقرير المقروم توىحد في مور
  

بحرين بعد موافقة مصرف ال ،الثالث القادمة لسنواتلعضوية مجلس اإلدارة ل وتعيين خمسة ينريحتة ممسخ باانتخ عشر: نيثا

ن وعليه أكتفى المساهمو ،هذه المادةعن  مرفوعالتقرير الالمساهمين في قراءة  ن رغبةاستفسر السيد الرئيس ع .لمركزاا

من و هلكنو .ف االستثنائيةللظرونظرا  وذلك مساهمينار الن من قبل كبوالمعيني ،شحينأسماء المترراءة وم الرئيس بقبأن يق

الكتابي في  تقريرا الهذ اجإدرسيتم  ،والتنظيمية ،بيةالرقاو الرسمية، هاتلجا باتلا لمتط وإذعان ،منطلق الحوكمة الرشيدة

 .2022-2020 دراة للدورة المقبلةاإل ما يتعلق بتعيين مجلسجراءات التي تم اتخاذها فيل توثيقا ل محضر االجتماع
  

ارة  ي عضوية مجلس اإلداهمين فار المسكبعن  خمسةتعيين و تريحينممسة تخاب خبان خاصتقرير مجلس اإلدارة ال 

تعيين أعضاء ل رسميا   تتبنى الشركة منهجا   من أفضل الممارسات في الحوكمة قا  نطال اوفإنه  :2022-2020لدورة القادمة ل

 غاية   في دارة العليا للشركة عملية  واإل ،اإلدارة   مجلس   أعضاء   ا كان تعيين  مَ ول   ؛مم أدائههم وتقييريباإلدارة وتدمجلس 

وعلى  وء انتخاب وتعيين  ؛اما بعد عاممساهمون عال ليهوا إقيق ما يصبلس والشركة في تحالمج فعالية   لضمان   ،األهمية  

ية التنظيموالقوانين حوكمة الشركات  لميثاقدا  ناواست، 2022-2020 لألعوام جديد للدورة القادمة أعضاء مجلس إدارة

وزارة   ادر عن الص 2018( لسنة 19)رقم  القرارو ،بيةالجهة الرقا - كزيين المرف البحرمصرللد معايير الرقابة العليا لمج

 :باآلتيهمين السادة المسا دةإفا يود مجلس اإلدارة ة الشركات،إدارة وحوكمميثاق إصدار شأن بلسياحة الصناعة والتجارة وا
  

قــام كمــا . يــق عملهــامواث فيلها  ات المحددةيلمسئولغراض واعلى  وء األ بتقييم أدائها اإلدارة سلمجلاللجان التابعة  تامق 

 اترلــه وأداء مجــالس إدان التابعــة اللجــاو إدارة الشــركة األم مجلــسوتقيــيم أداء  تــهيللهيك تــه الســنويةبمراجع ذاتــهمجلس ال

 ينذر تنفيــ ذين وغيــ أعضــاء تنفيــ  والمــزج بــين ،حــدهعضو على  كل ةوأهلينوعية  وكذلك ،ولجانها التنفيذية ةشركات التابعال

مجتمعة بعد االستماع إلى تقرير األداء الصادر عن عليها  وصادق  ةات وخبرات متنوعمهارعون به من يتمت وبما ،مستقلينو

وكبــار  ولجانــه ةدارأعضــاء مجلــس اإل وبتعيــين الســنويقييم تلابــ  وصيات الخاصةفع التبرالمعنية  مكافآت والتعييناتلجنة ال

شــتى خاصــة فيمــا  وا ــيعم في دد والحاليينالج يع األعضاءب لجمت التطوير والتدرياذ سياسبتنفيو ،المسئولين في الشركة

وذلــك بصــفتهم ين المركــزي، البحــر جلــد القــوانين التنظيميــة لمصــرفوم ،الشركات البحرينــي حوكمةإدارة وبميثاق  يتعلق 

  .الشركة قيادية فيمات يزاولون مهأساسيين  ا  أشخاص
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ســتيفاء جميــع متطلبــات اد بعــ وكبــار المســاهمين، ثلــي ى عضــوية ممقة علإلدارة والمصادس اضاء مجلأعتخاب وبمناسبة ان 

ت ح  ه ف ــ بأنــ السادة المساهمين  الغإب ييناتافآت والتعلجنة المكبممثلة  جلس اإلدارةيسر مالجهة الرقابية المنظمة لعمل الشركة، 

يــة صــحف المحلفي ال ذلك عن نإلعال وتم ا 2020ارس م 16 لغايةفبراير  19ء  من لس اإلدارة بدلعضوية مج شيحالتر باب  

لعضــوية  تقــدموقــد  ،قابيــة والتنظيميــةرلشــتراطات الجهــات ااســتنادا ال ونيين للشركة وبورصــة البحــريناإللكترين وقعوالم

 :همالتالية أسمائ، وهم مترشحا عشر   ثالثة  رة للدورة القادمة لس اإلدامج

  

 ينلدإبراهيم نور ا خليل مطر محمد خالد سف فخرويو رحمنال بدع من المساهمين: 

 
ن مساهميغير الومن 

من ذوا الخبرة 

 :واالختصاص

 ترسايوسف  رياض صالح سلطان خلف يوسف عبد هللا بوهندي إبراهيم 

 لبنكينيدي جا سايمونالدكتور  النقلة جهاد دكتورال كليفا إيان

 شهابصل في فراس حلواجيال ليلى الدكتورة الصرافن حسي اسماعيل
   كريم المسقطي نادر

  

 وقامــترشيح، عقب إقفال باب الت يناتلجنة المكافآت والتعي عتاجتم، لمتطلبات الحوكمة السليمة دانااستو ،ذلك  وءلى وع 

 ،ف فخــرويوســ  حمنالررر بدع: عضاءخمسة أ موه ،ةاإلدار لساألعضام الحاليين في مج السادةلمتريحين من اأدام بتقييم 

مــن ناحيــة حضــورهم  ســاتريوســف  ريرراض، فطان خـلـ صــالح ســل يوسررف،عبــد هللا بوهنــدي م بررراهيإ ،طــرمحمــد م خالررد

مــدى وبذولين من قــبلهم إلدارة الشــركة موالوقت والجهد ال هولجان في أعمال المجلس ةلفاعلامدى مشاركتهم ولالجتماعات، 

تهم ي اتخذوها طــوال مــدة عضــويت التقراراالو ،المصالحارب في تضأي ث وها لتجنب حدواتبع وات التيوالخط لهم استقال 

عر ــت اللجنــة كذلك است. المزيد من األرباح ق وتحقي وتنميتها على أموال المساهمينالمحافظة ثر الملموس في األن لها وكا

 سررايمون ،لــةالنق ادجهرر  كتورالررد ،ليفــاك انإيرر ، نــور الــدين خليررل: همو لعضوية مجلس اإلدارة دجد ينلمترشح طلبات ثمانية  

مــن كــونهم  ،كريم المســقطي نادر، شهابفيصل  فراس ،لحلواجيا ىليل رةالدكتو ،الصرافحسين  اسماعيل، نجالب ينيديك

 ، وقــدنوعــةالمت مالذاتيــة وخبــراتههم استعر ــت ســير، حيث ما شامال على طلباتهوأجرت تقييم ة واالختصاص،لخبراذوي 

    .اتلالنتخاب مترشحينائمة ال من ق مهئاسمأوصت بإدراج أ

  

 من  ،كةلعضوية مجلس اإلدارة ممثلين عن كبار مساهمي الشرعيينهم المعاد تعضاء لأل  تهذاالتقييم اللجنة  أجرت لككذ 

 : ، وهماألعضاء الحاليين

  

 مة للتأمين االجتماعي:ئة العاالهي عن أ. .أ 

  آل محمود محمد عبد هللا .1

 جهاد بوكمال محمد .2
 

  :ش.م.ب. لكويتحرين وابنك الب عن .ب .ب

 علي سيف الرحمن عبد دكتورال .3

 
  :ش.م.ب. ين الوينيالبحر نكب عن ج. .ج

 عبد هللا األحمدد العزيز عب .4

 
 : ، وهو طلبش.م.ب. البحرين والكويت بنكعن جلس اإلدارة ممثال لعضوية مديد جلمترشح طلبا  ضاأي ستعر تاكما 

  عيسى عبدهللا  محمد. 5 .1

 
، مجلس اإلدارةعضوية ل أسماء المترشحين والمرشحينيع أن جملبحرين المركزي بشمصرف ا مخاطبةباللجنة  وأوصت

 . جميع المستندات المطلوبة يفاءبعد است
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وعلى  وء  ،ارةاإلد بتقييم أعضاء مجلس التعييناتالمكافآت ومن لجنة  ر المرفوعالتقريبموجب ، وما تقدمء على بناو 

 مية،لتراكات ابروالخ صيل المناصب األخرىتفاية ونالمهاديمية والكفاءة كاألالت والمؤه خصيةالتفاصيل الش ملخص

 عضاءلأل بالنسبة  2019 ملعا التقرير السنويفي  لواردةا تقرير الحوكمة والتفاصيل األخرىو ،وحضور االجتماعات

من  المجلس الحاليين أعضاءن دارة مس اإلين لعضوية مجلالمترشحأن  على مينالتأكيد للسادة المساه نايسر ،يينالحال

األمر  ،ن اإلدارة التنفيذيةوبدعم م واقتداردراية بكل  طة بهمالمنا القيام بمهامهمفي  زاما  والت كفاءة  اثبتوا  بين والمعينينمنتخلا

َكن   لذيا اض ع استعرمه وجانب آخر، فإنمن ؛ وديات الكبيرةرغم التح جيدة عاما تلو عام أرباحتحقيق  من الشركة م 

عن  رشح الجديد ممثال الم، وطلب إليهم أعاله المشار لجددا شحينللمتر واألكاديمية هنيةالم تؤهال اصيل الشخصية والمالتف

يع جموبعد نشر أسماء  لجهة الرقابية،ا - لمركزيفقة مصرف البحرين االحصول على مواوبعد  ،الكويتوبنك البحرين 

 يطيب ،يةاباطات التنظيمية للجهات الرقشترال ا لداستنا صة البحرينرركة وبولشيين لترونلك لموقعين اإللى االمترشحين ع

تعيين خاب خمسة مترشحين ونتالته بتوصي المساهمين لسادةلأن يتقدم  ة المكافآت والتعيينات بلجنممثال  دارةاإل مجلسل

 . 2022-2020دمة للدورة القالعضوية مجلس اإلدارة  خمسة
  

 نتخاب والتعيينئمة االعلى لا مصرف البحرين المركزاقة مواف ة حصول الشركة علىبمناسب ما يلي:على ذلك تقرر و 

ل وبناما على يل المساهمين،للسادة  ت المرفوعالمكافآت والتعيينا إلى تقرير لجنة واستنادا   ،مجلس اإلدارة لعضوية

ئة ة الهيهم، وممثلجل األسمس ومثلم :يتهاضمت في عضو، ةركلت لجنة انتخابية مصغ السيد رئيس مجلس اإلدارة تش

تحت دارة ، وسكرتير مجلس اإليبنك البحرين الوين ممثلنك البحرين والكويت، ومثل بمالعامة للتأمين االجتماعي، و

السرا خمسة متريحين لتراع العامة باالالجمعية نتخبت ذلك ا وعلى، حةلسياالتجاة واالصناعة وممثلة وزارة رلابة 

عين عشرة أعضام يكون عدد أعضام مجلس اإلدارة مجتمل ،نكبار المساهمي عينين عنخمسة م ى عضويةعلوصادلت 

    ذكره:حسل اآلتي 
  

  المعينين دارةإلمجلس ا معضاسمام أأ الرلم    تخبينالمن إلدارةا مجلس معضاسمام أأ الرلم  

  آل محمود محمد هللا عبد  .6  فخروعبد الرحمن يوسف  .1

 مالوكب حسن جهاد محمد .7  مطر  محمد علي دخال .2

 علي سيف الرحمن عبد دكتورال .8  ساتر حسن رياض يوسف .3

 دهللا عيسىعب دمحم .9  براهيم عبد هللا بوهنديإ .4

  عبد هللا األحمديز د العزعب .10  نادر كريم المسقطي .5
  

عبدهللا  دمحماألستاذ ب ، وسجل ترحيبه الخاصداإلدارة الجدي به بمجلسالمساهم علي طريف ترحي ل  جَ المناسب س  وبهذه  

، ومما ال شك فيه المهنيةالكفاءة على قدر عال  من  رجلفهو حرين والكويت في مجلس اإلدارة، ، ممثال عن بنك البعيسى

 داد. ه التوفيق والسنيا لمتم، السنوات الثالث القادمةفي  أهدافهاتحقيق في ه اءتتستفيد من خبراته وكفالشركة سوف  أن
  

لم  .2001( لسنة 21م بقانون رلم )مرسوالنون الشركات التجارية الصادر ب( من لا207مال يبقا للمادة )يستجد من أع ام :عشر ثالث

ى تت ن اق ش  أية  مو و ر   ذه المادة.حت هعات  أ خ 
  

وعلى  للمجموعةالجيدة ائو تنعلى ال مجلس اإلدارةوارة التنذيوية إلى اإلدالجزيل ن بالشكر قدم السادة المساهموماع، تجتام االفي خت

 ة. هم القادمامفي مهتوفي  ن لهم ال، متمنينتخاباتاالح عملية نجا

 

 .صباحا   ةدقيقربعين وأالحادية عشر  الساعة في تمامجتماع تهى االان

 

 

 

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

   بد الرحمن يوسف فخروع

 دارةس اإلمجررلرئريس 

 

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

 الموسوا السيد جالل جعذر                

 رس اإلدارةسركرتير مجل                
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2020مارس   31ملحق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ   
 

: المقدمة  
 

والمالحظات التي أرسلها المساهم   الستفساراتتوثيقيا ل  سردا  األول    ؛ حيث يتضمن المطلب  مطالب    ثالثة    يتضمن هذا الملحق  

 ان  يتضمن المطلبو  ،2018السيد علي طريف فيما يتعلق بالتقرير السنوي لشركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. لعام  

 فيماوالسيد أحمد فخرو  السيد علي طريف انالمساهموالمالحظات التي أرسلها  االستفساراتعلى  اإلجابة   والثالث   الثاني  

 . 2019لعام  للشركةيتعلق بالتقرير السنوي 
 

وذلك   2018المطلب األول: االستفسارات والمالحظات المتعلقة بالتقرير السنوي لشركة البحرين للتسهيالت التجارية لعام  

 : الجمعية العامة العادية بحسب ترتيب جدول أعمال
 

 :  27/3/2018أوالً: بخصوص محضر اإلجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 

ت منك تزويدي بنسخة من محضر االجتماع الثالث والعشرين للجمعية العامة والمنعقد بأبديت رغبتي بالحصول عليه وطل

 .2019وي للعام القادم تضمين نسخة منه في المحضر في التقرير السن ت، كما طلب2018مارس  27بتاريخ 
 

 31/12/2018ثانيا: مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 

 والمصادقة عليه.

، تقرير مجلس اإلدارة خالي من فقرة تتضمن النظرة المستقبلية للشركة، هل يمكنكم أعطائنا فكرة 8صفحة رقم  •

 المستقبلية للشركة؟عن النظرة 

 2017فلس للسهم في العام    50بدفع أرباح نقدية للمساهمين بواقع    ة، لماذا تم تغيير وتخفيض التوصي8صفحة رقم   •

 ؟2018فلس للسهم في العام  45الى 

نقدية فلس للسهم ، لماذا ال يمكن تعديل التوصية الى دفع أرباح   70، إذا كان الهدف دفع ما مجموعة 8صفحة رقم  •

% من رأس المال المدفوع بدل دفع  20فلس للسهم و بإصدار أسهم منحة للمساهمين بنسبة  50للمساهمين بواقع 

 ؟ ع% من رأس المال المدفو 25فلس للسهم و بإصدار أسهم منحة للمساهمين بنسبة    45أرباح نقدية للمساهمين بواقع  

جمالي محفظة القروض كما نود أن نعرف و نقارنها من إ عثرةحتساب نسبة الديون المتا، كيف تم 8صفحة رقم  •

 لكي نعرف أذا تحسنت جودة محفظة القروض؟ 2017بالعام 

 ، ما هي قيمة المخصصات المالئمة لجميع الخسائر االئتمانية المتوقعة؟28وصفحة   8صفحة رقم  •

روسة بعناية إلدارة ، بخصوص السيولة أعتقد أن وضع الشركة يحتاج لتضمن خطة أستراتيجية مد9صفحة رقم  •

السيولة لتجنيبها عواقب وخيمة من هذا الجانب المهم. هناك عدة مؤشرات تثبت ذلك وعلى سبيل المثال وليس 

بالمقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقة.  2019ديسمبر  13الحصر، فقد أنخفض النقد وأرصدة لدى البنوك في 

نخفاض ا%( ، 1.5: 2017% فقط )1.3مقارنة مع مجموع األصول كما أن نسبة النقد وأرصدة لدى البنوك بال

مليون  7.7: 2017) 2018مليون دينار في سنة  4.2صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة العمليات الى 

 دينار(، فما هو رأيك؟

عام القادم المزيد  ، المؤشرات المالية قليلة )خمسة مؤشرات( هل يمكن أن يتضمن التقرير السنوي بال7صفحة رقم  •

 من المؤشرات المالية مثال نسب النشاط ونسب السيولة ونسب المديونية ونسب الربحية؟

 449: 2017ألف دينار ) 628حيث بلغ  2018، على الرغم من أن قطاع العقارات تحسن في سنة 7صفحة رقم  •

 2015و    2014في كل من السنوات    ألف دينار( الزل أداء هذا القطاع دون المستوى المطلوب و المعهود للشركة

 ، هل لديكم خطة إلرجاع هذا القطاع المهم لسابق عهده؟2016و 

ألف  610: 2017ألف دينار ) 773حيث بلغ  2018، بالرغم من أن قطاع التأمين تحسن في سنة 7صفحة رقم  •

و  2015و  2014نوات دينار( الزل أداء هذا القطاع دون المستوى المطلوب و المعهود للشركة في كل من الس

 ، هل لديكم خطة إلرجاع هذا القطاع المهم لسابق عهده؟2016
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، متوسط العائد على حقوق الملكية في تذبذب ويختلف عن بقية المؤشرات المالية في نفس الصفحة 7صفحة رقم  •

 ما هي خطتكم لتطوير هذة النسبة المهمة؟ ،التى تظهر تحسن تصاعدي

لغاية سنة  2014مرات المديونية و هذة النسبة منذ سنة  1.7ات وحقوق الملكية بلغت ، نسبة المطلوب7صفحة رقم  •

مرات، هل يوجد لديكم نسبة ذهبية للشركة  1.7مرات لغاية  1.6وهي متحكم بها في نطاق ضيق ما بين  2018

 لكي تلتزم بها؟ 

 2018ألعضاء مجلس اإلدارة في سنة  ألف دينار كبير جدا تدفعها الشركة    726أال يعد مبلغ وقدرة    ،9صفحة رقم   •

 مقابل رسوم ومكافآت حضور اجتماعات المجلس ولجانه و مجالس إدارت الشركات التابعة؟

 2018و بالخصوص أن العام  2021 – 2019، ما هي الخطة االستراتيجية للشركة للسنوات الثالث  27صفحة  •

 ة"؟يعد العام األخير للخطة السابقة "المجموع أعظم من أجزائ
 

 والمصادقة عليها 31/12/2018رابعا: مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 

أرصدة لدى البنوك وأرتفعت الذمم التجارية المدينة و، لماذا أنخفض النقد  47تقدمت بسؤال عن المركز المالي الموحد صفحة  

تقدمت بسؤال عن الربح أو الخسارة الموحد صفحة و  رتفعت ذمم التجارية الدائنة؟ا؟ لماذا  2017بالمقارنة مع    2018في سنة  

 ، لماذا زادت رواتب ومصروفات ؟ لماذا زادت مصروفات تشغيلية أخرى؟ 48
 

  :وصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام بعد موافقة مصرف البحرين المركزيخامسا: اعتمدت الجمعية العامة ت

دفع أرباح نقدية بطلب إلعادة النظر في التوزيعات النقدية وبإصدار أسهم منحة للمساهمين بحيث يتم تعديلها الى تقدمت 

رأس المال المدفوع بدل دفع أرباح نقدية % من 20فلس للسهم وبإصدار أسهم منحة للمساهمين بنسبة  50للمساهمين بواقع 

% من رأس المال المدفوع. بعد أن لم يستجب 25فلس للسهم وبإصدار أسهم منحة للمساهمين بنسبة  45للمساهمين بواقع 

وبإصدار فلس للسهم    45ض على توصية مجلس اإلدارة بدفع أرباح نقدية للمساهمين بواقع  اعترالطلبي بإعادة النظر تقدمت ب

 % من رأس المال المدفوع. 25أسهم منحة للمساهمين بنسبة 
 

بعد   2018دينار بحريني مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام  550,000سادسا: وافقت الجمعية العامة على اعتماد مبلغ 

  .موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي

دينار بحريني مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة في حين أن بنك البحرين الوطني   550,000 تماداع بسؤال ما هي آليةتقدمت 

عتمدوا  اوأعضاء مجلس اإلدارة  2018مليون دينار عن سنة  70% من الشركة وحقق أرباح 10يملك و اوالذي يعد مساهم

% من الشركة وحقق أرباح  20يملك أكثر من دينار بحريني فقط، أما بنك البحرين والكويت يعد مساهم  420,000مبلغ 

 دينار بحريني فقط؟ 575,000و أعضاء مجلس اإلدارة أعتمدوا مبلغ  2018مليون دينار عن سنة  67أكثر من 
 

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

المطبوع والمنشور  2018،وذلك من خالل ما ورد في التقرير السنوي للعام  31/12/2018للسنة المالية المنتهية في 

 .على موقع الشركة الإللكتروني

. اللجنة التنفيذية ، كيف يكون نائب 1فقرة د. اللجان التابعة لمجلس اإلدارة   17وكمة اإلدارية صفحة تقدمت بسؤال عن الح

المفروض أن يترأس نائب رئيس مجلس   من  ليسأمن قبل عضو مجلس إدارة في هذة اللجنة؟    ارئيس مجلس اإلدارة مرئوس

فقرة د. اللجان التابعة لمجلس اإلدارة    19الحوكمة اإلدارية صفحة  تقدمت بسؤال عن  و  اإلدارة هذة اللجنة أو أن يخرج منها؟

. اللجنة المكافآت والتعيينات، حسب ميثاق حوكمة الشركات الصادر من وزارة الصناعة و التجارة و السياحة في العام 1

تقدمت بسؤال و مكن تعديله؟سم؟ هل يسم لجنة الترشيح والمكافآت؟ لماذا تم تغيير هذا االايجب تسمية هذة اللجنة ب 2018

فقرة ز. سياسة المكافآت ي. استراتيجية التواصل، نود أن نطلب أضافة رقم هاتف وبريد   21عن الحوكمة اإلدارية صفحة 

 الكتروني لكي يسهل على المساهمين التواصل مع الشركة؟
 

د موافقة مصرف البحرين المركزي، ،بع  2019حادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 

 .وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم 

 تقدمت بسؤال، منذ متى والشركة تتعاقد من نفس مدقق الحسابات؟ لماذا ال نغير مدقق الحسابات بين فترة وأخرى؟
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المتعلقة بالتقرير السنوي لشركة البحرين المستلمة من المساهم علي طريف المطلب الثاني: االستفسارات والمالحظات 

 وذلك بحسب ترتيب جدول أعمال الجمعية العامة العادية:  2019للتسهيالت التجارية لعام 
 

 31/12/2019مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في : ثانيا

 :والمصادقة عليه
 

تداولت معكم العام الماضي عن المؤشرات المالية والتمس منكم هذة السنة كذلك زيادتها لتشمل المؤشرات السؤال األول: 

نسب السيولة ونسب المديونية ونسب الربحية والمالية في التقرير السنوي المزيد من المؤشرات المالية مثال نسب النشاط 

ومتوسط العائد على  2015ليصل الى أقل مستوى منذ  2019، صافي األرباح نكمش سنة 7ونسب السوق؟ صفحة رقم 

جيدة أم ال مثل اإليرادات التشغيلية(   27)صفحة رقم    2015هو األدنى على اإلطالق من سنة   2019حقوق الملكية في سنة  

 -2019تمدة ستراتجية الثالثية المعسم الخطة االا؟ ما 2015لم نشهده من سنة  ا  جديد ا  على السهم سجل قاع و كذلك العائد  

 ؟2021
 

ن  أالمركزي كما   لمصرف البحرين  اإلفصاحعنه من البيانات المالية للشركة يتماشى مع متطلبات   اإلفصاحما يتم الجواب: 

نه من الصعوبة  إما فيما يتعلق بمؤشرات السوق فأالمعلومات الخاصة بالربحية والمديونية والسيولة موجودة في ثنايا التقرير.  

ن الشركة تقوم أال إالحصول على هذه المعلومات بشكل علمي دقيق ومبني على مبدأ االستمرارية في هذه المعلومات. 

 2019لقد انخفض صافي الربح في عام  واللجنة التنفيذية. اإلدارةتوى مجلس بمراجعة هذه النسب بشكل دوري على مس

دخال نظام ضريبة إوانعكس بدوره على العائد على السهم وذلك عائد للتغيرات البنيوية في االقتصاد البحريني فيما يخص 

ن وكذلك العوامل  ين السببيهذ ن  إموظف في القطاع الحكومي.  4,000أكثر من  إلىالقيمة المضافة وكذلك التقاعد المبكر 

جمالي الطلب في البحرين مما انعكس سلبا على كثير من المؤسسات الصغيرة إلقت بظاللها على  أاالقتصادية السلبية األخرى  

من  ةاحترازيوالمتوسطة فيما يخص قدرتها على االستمرار في هذه الظروف الصعبة، لذلك قامت الشركة باتخاذ إجراءات 

 ادة مخصصات الديون المتعثرة.خالل زي
 

، وكذلك حدثني السيد الرئيس التنفيذي 9عن السيولة وكذلك في صفحة  8تحدثت سيدي الرئيس في صفحة  السؤال الثاني:

 52العام الماضي عن السيولة )إذا قلت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية يعتبر هذا شي جيد( وبالخصوص صفحة رقم  

مليون دينار  10مليون دينار بحريني لغاية  4زدياد من افي صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة العمليات )السنة 

 بحريني( هل هذا جيد؟ ولماذا؟
 

حد ذاته جيد لكن فيما يخص النموذج التجاري لعمليات في  يجابية من االنشطة التشغيلية هو  إن وجود تدفقات نقدية  إ  الجواب:

يجابي في التدفقات النقدية يعكس انكماش السوق في ما يخص الطلب على منتجات القروض إن وجود فائض إ ف اإلقراض

% 35بنسبة  انخفضن مبيعات سوق السيارات إكما ان انخفاض النقد من مبيعات السيارات يعكس واقعا سلبيا للسوق حيث 

 .2019في عام 
 

 لمفروشة؟، كم نسبة اإلشغال المعقولة للشقق ا9صفحة رقم  السؤال الثالث:
 

فان نسبة األشغال المعقولة تتراوح ما  2019وضاع الراهنة لسوق العقارات والشقق المفروشة لعام بناء على األ الجواب:

% في عام 90  -  %85%، اما في ما يخص محفظة الشركة من الشقق المفروشة فان نسبة االشغال وصلت  70  -%  60بين  

2019.  
 

 للسيد الرئيس التنفيذي؟ 34ي صفحة فسيدي الرئيس و 9تكرار فقرة السيولة في صفحة  السؤال الرابع:
 

  .جواب السؤال الثانيعليه في  اإلجابة تتم الجواب:
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 2019، رسوم ومكافآت حضور مجلس اإلدارة ولجانة وإدارات الشركات التابعة في سنة 9صفحة رقم  الخامس:السؤال 

ألف دينار بحريني وقد يكون األعلى ما بين جميع الشركات المدرجة في مملكة البحرين، ما هي  767مبلغ طائل جدا بلغ 

ها؟ أود أن أطلب من سيدي الرئيس أن تشرح لي وتربط لي آلية هذة المكافآت والرسوم؟ و هل يمكن إعادة النظر لتخفيض

؟ 2019ألف دينار مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام  440عمال مقترح توزيع من جدول األ 6هذا المبلغ مع بند رقم 

التجارة الصراحة أرقام فلكية في ظل الظروف التى نمر بها ونتائج الشركة المتراجعة، أطلب من مندوبي وزارة الصناعة و

 لى نصابها وإعطاء كل ذي حق حقه. إوالسياحة وكذلك مصرف البحرين المركزي أن يتدخال إلعادة األمور 
 

على قرار الجمعية  اوالذي يدفع نهاية كل سنة مالية بناء اإلدارةتعاب مجلس أن وهما ئيجز إلىيقسم هذا المبلغ  الجواب:

قرارها  إن هذه اآللية تم أما مكافأة بدل حضور االجتماعات فهي مقتصرة فقط على اللجان المنبثقة من المجلس. كما أالعامة 

 نقصان منذ ذلك الحين. أوي تغيير بزيادة أولم تشهد  2002في عام 
 

يس رئيس لجنة أعضاء ولكن اليوجد تواجد للمرأة؟ بما أنكم سيدي الرئ 10مجلس اإلدارة مكون من  السؤال السادس:

أرجو منكم إيصال مطالباتنا لكبار المساهمين الرئيسيين بتعيين المرأة في مجلس اإلدارة وكذلك حث  ،المكافآت والتعيينات

 المرأة لدخول المجلس عن طريق اإلنتخابات.
 

 لقد تم أخذ مالحظتكم بعين االعتبار فيما يخص تواجد المرأة في مجلس االدارة.  الجواب:
 

 ، سبعة من األعضاء ال يملكون أي سهم في الشركة؟ لماذا؟ هل هم مؤمنيين بالشركة؟15صفحة رقم  السؤال السابع:
 

النظام األساسي للشركة يسمح لكل  أن   ث  ي  ح   ،المساهمين   عن كبار   ليهم ممثلين  إ المشار   عضاء  األ من السبعة   خمسة   الجواب:

، وعضوان آخران هما من ذوي الخبرة في الشركة ن يكون له ممثل أسهم الصادرة % من األ10مساهم يمتلك أكثر من 

يقومون بالتوقيع على قائمة من المسؤوليات  اإلدارةكل أعضاء مجلس  .للشركة مع النظام األساسي ذلك ويتماشى والكفاءة

 داء كل عضو في نهاية كل عام.أ، كما يتم مراجعة دارةإعضاء مجلس أالمناطة بهم كونهم 
 

بخصوص مراجعة وإقرار عرض قرض مجمع،    2019أبريل    14جتمعت بتاريخ  اكذلك اللجنة الفرعية التى    السؤال الثامن:

أو  2019مايو  8الضروري والمنطقي أن تجتمع ألن كان بمكانكم إدراج الموضوع للمجلس بتاريخ ال أعتقد أنه كان من 

 ؟ مكلف للمساهمين.2019مايو  21للجنة التنفيذية بتاريخ 
 

 في موقعي عضو يكون أالبت في هذا النوع من القرارات المتعلقة بالتمويل من المصارف يتطلب عدم ادخال  الجواب:

اللجنة التنفيذية ال تستطيع  ن  ألشركة البحرين للتسهيالت التجارية. كما  لنسبة للتمويل المصرفي المقدمباتضارب مصالح 

 شكالية النصاب القانوني. إاتخاذ مثل هذه القرارات وذلك بسبب 
 

 6لغاية   4لتزام ب مرات، ماذا كان على جدول األعمال؟ أطلب اال  9جتمعت الجنة التدقيق  18صفحة رقم  السؤال التاسع:

 جتماعات في السنة؟ مكلف للمساهمين.ا
 

دارة المخاطر وعمليات االلتزام بمتطلبات إعمال التدقيق وأمهمات رئيسية وهي    3شراف على  تقوم لجنة التدقيق باإل  الجواب:

المركزي وتشريعاته تحمل طابع الديناميكية والتغيير وذلك ما يستدعي  مصرف البحرينمتطلبات  ن  أالبنك المركزي، وبما 

 عقد هذا العدد من االجتماعات لالطالع على مضامين وآثار هذه التغييرات والمتطلبات.
 

نعقادها مرة في السنة أسوة بباقي المؤسسات المالية ألن ذلك مكلف  اجتمعت مرتين وأطلب الجنة المكافآت  السؤال العاشر:

 للمساهمين.
 

 اجتماع لجنة المكافآت تتماشى مع الشروط المرجعية لهذه اللجنة والتي تحدد عدد مرات عقد االجتماع.  ن  إ الجواب:
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سبوع أو الشهر باقي اللجان التى يرأسها السيد الرئيس التنفيذي، من هم أعضائها وكم مرة تنعقد في األ  السؤال الحادي عشر:

 أو السنة؟
 

عضائها والمهام المناطة أاللجان التي يرأسها الرئيس التنفيذي فيوجد لكل لجنة مهام تنفيذية لتضمين ب يتعلق فيما  الجواب:

 في مجاله.  ل  ك   ،التنفيذيينبهم، كل لجنة تتشكل من مجموعة من األعضاء والمدراء  
 

سم الموظف ورقم تلفونه وبريده االلكتروني لكي يتسنى ا، طلبت العام الماضي تضمين 21صفحة  السؤال الثاني عشر:

 أسوة بباقي المؤسسات المدرجة. ،دعت الحاجة إذاللمساهمين سهولة الوصول الى المجلس 
 

 ذن هللا. إب 2020سوف يتم دراسة طلبك وتضمينه في تقرير عام  الجواب:
 

تعيين رئيس  ي   ح  شخص. أ   20فيذية و المكونة من أعضاء اإلدارة التن 25و  24و  23و  22صفحة  السؤال الثالث عشر:

ونطلب  ،جدا فراد اإلدارة كبير  أونطمع بالمساواة بين الجنسين. عدد  2019يوليو  21إدارة المخاطر بالشركة في تاريخ 

 أشخاص لكي يرأسهم السيد الرئيس التنفيذي. 8أشخاص أو بحد أعلى  6لى إتقليصه 
 

فراد الذين  ن عدد األ أالتنفيذية ال يرأسهم كلهم الرئيس التنفيذي حيث    اإلدارةعضاء المدرجين تحت قائمة  ن عدد األإ   الجواب:

منهم يتبعون مكتب الرئيس التنفيذي بناء على  3 ،تنفيذيا   ا  مدير 11 عددهميتبعون مكتب الرئيس التنفيذي مباشرة يقدر 

 6وهم  التابعة للمجموعة رشيدة. أما المدراء العامون للشركاترشادات الحوكمة الإلمركزي وا مصرف البحرينرشادات إ

 .العام للمجموعة األداءهو المسائل عن  فمدراء عامون يتحتم عليهم االنضواء تحت مظلة الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 

 كردستان؟ لم أجد لها ذكر في التقرير البتة؟  ستثماراتنا الدولية؟ أربيل،اماذا حدث في  السؤال الرابع عشر:
 

 .ستانردك ،ربيلأعن قيمة االستثمار في  اإلفصاحمن التقرير السنوي حيث يبين فيه  72الرجاء الرجوع لصفحة  الجواب:
 

وأدائها شهور، ما هو تأثيرة على وضعية الشركة  6بخصوص تأجيل األقساط لجميع العمالء لمدة  السؤال الخامس عشر:

 و قدرتها على األداء؟ 
 

، هذه التأثيرات تحت قيد 2020سوف يكون لتأجيل األقساط آثار سلبية على السيولة وكذلك على الربحية لعام  الجواب:

 الدراسة والتمحيص لمحاولة تقليل آثرها.
 

نستطيع   % ال  9% و  35، أطلب معلومات أكثر عن قروض السيارات ألن النسبتين  28صفحة رقم    السؤال السادس عشر:

الصورة    ولكن    ة،مضاتقريبا غ  ، فهيال توجد أي قيمة أو نسبة  ،فهم وتحليل ما جرى في هذا القسم المهم، القروض الشخصية

ولكن تبدو الصورة إيجابية، بطاقات االئتمان مضة،غاكذلك  وهي  قيمة وال حتى نسبة  لها  سلبية، القروض الشخصية ال توجد  

 %  من غير أي شفافية أو إفصاح عن حجم المحفظة، تم القفز على خصم الشيكات اآلجلة تماما؟؟27ألف بطاقة بنمو  90
 

قراضه من قروض شخصية وسيارات وقروض عقارية ال يتم إن تركيبة محفظة القروض فيما يخص ما تم إ الجواب:

سرار التجارية التي قد تؤثر سلبا على وضع الشركة في المنافسة في عنها في التقرير السنوي ألنها من سبيل األ اإلفصاح 

 السوق وينسحب ذلك على معلومات بطاقات االئتمان.
 

 2018بالمقارنة مع سنة  2019كم سيارة تم بيعها في سنة  الشركة الوطنية للسيارات، 29صفحة  السؤال السابع عشر:

جنرال موتروز )نمو( وشاحنات -لكل من هوندا )انخفاض أقل من السوق( وشيفروليه و جي أم سي )انخفاض( وكاديالك

بلغة األرقام ( ، ماذا حدث 2018و  2019قيمة ونسبة لماك )الشق العسكري( ال نعلم شي، خدمات ما بعد البيع )ماذا حدث 

 من المركز الخاص للفحص الفني للسيارات ومركز الخدمة السريعة والمركز الثاني للسارات المستعملة المضمونة؟؟؟
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 2019في عام    من سيارات العالمتين التجاريتين هوندا وجنرال موتورز  الوطنية للسياراتت مبيعات الشركة  بلغ  الجواب:

. أما في ما يتعلق بشاحنات ماك "الشق العسكري" فيوجد للشركة عقد خاص مع حكومة البحرين (سيارة  2,512)ما مجموعه  

فيما يخص الفحص   أما و الدفاع.أعن أي معلومات متعلقة بعدد السيارات المباعة لوزارتي الداخلية    اإلفصاحوبالتالي ال يتم  

سيارة وكذلك استقبل مركز الخدمة السريعة الواقع    1,273فقد استقبل هذا المركز اجمالي عدد سيارات بلغ    ،الفني للسيارات

 .2019سيارة خالل عام  678بما مقداره في الهملة عدد سيارات 
 

ولكن كم كان عدد  ،2019سيارة في  1000تم بيع  شركة التسهيالت للسيارات، 30صفحة رقم  السؤال الثامن عشر:

؟ هل لك أن تبين لي سيدي الرئيس عدد السيارات التى تم بيعها لكل من جي أي سي 2018السيارت التى تم بيعها في سنة 

 ؟ 2018و  2019ومقارنة بين سنة  ،وهافال وجريت وول وفوتون
 

سيارة  من سيارات العالمة التجارية جي اي سي في  872قد تم بيع شركة التسهيالت للسيارات فب تعلق أما في ما ي الجواب:

سيارة في  42هافال فقد تم بيع سيارات العالمة التجارية . أما في ما يخص 2018سيارة في عام  892مقارنة ب 2019عام 

المبيعات من سيارات   ىإلأما بالنسبة   واخر شهر نوفمبر.أطالق هذه العالمة التجارية في  إحيث تم    2019شهر ديسمبر عام  

 .2019سيارة في عام  65العالمة التجارية فوتون فقد بلغت 
 

أطلب تفاصيل التأجير اليومي والتأجير أن شركة التسهيالت لتأجير السيارات، أود  32صفحة رقم  السؤال التاسع عشر:

 ؟ أنواع السيارات التى تم تأجيرها؟2018و  2019بين سنة  ومقارنات   وقيم   الطويل األجل والتأجير القصير األجل؟ نسب  
 

على معدل صحي بمقارنة التأجير الطويل المدى  تأسيسها منذ  شركة التسهيالت لتأجير السياراتلقد حافظت  الجواب:

% للتأجير قصير المدى 30مع % مقارنة 70نسبة التأجير طويل المدى أن ، للتأجير قصير المدى ألسطولها من السيارات

 والذي يشمل التأجير اليومي والشهري. 
 

شركة التسهيالت لخدمات التأمين، نطلب تفصيل لكل قسم من األقسام )تأمين السيارات  32صفحة رقم  السؤال العشرون:

 ؟2018و    2019بين سنة    ومقارنات    وقيم    نسب  و التأمين على المنازل والتامين على الحياة وتأمين السفر والتأمين الصحي(  
 

% مقارنة 1بزيادة  2019في عام  ليصة تأمين على السياراتالف بو 27صدار إشركة التسهيالت للتأمين بقامت   الجواب:

 . نظرا  للنمو المتوقع في هذا القطاع سوق التأمين الصحي فيبالعام الماضي. كما تركز الشركة على زيادة حصتها 
 

شركة التسهيالت للخدمات العقارية )تأجير ووساطة عقارية وخدمات تثمين  34صفحة رقم  السؤال الحادي والعشرون:

 ؟2018و  2019بين سنة  ومقارنات   وقيم   نسب  وإدارة وتطوير عقارات واستثمار عقاري( 
 

 ،والتثمين اإليجار% من دخل 78يمثل نسبة  اإليجارن دخل إفأما فيما يتعلق بشركة التسهيالت للخدمات العقارية الجواب: 

 وقد شهد هذا الخط زيادة تماشيا مع الزيادة في المحفظة العقارية.
 

 ليها. والمصادقة ع 31/12/2019رابعا: مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 
 

إدارة المخاطر  4أطلب التداول سيدي الرئيس مع السادة المراجعيين الخارجيين بخصوص إيضاح رقم  السؤال األول:

 وجد بيانات مالية مثل باقي الفقرات؟تفقرة )د( مخاطر التشغيل، ال  77المالية، صفحة 

 

 .العموميةالعامة  مناقشته في اجتماع الجمعية  تتم الجواب:
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مليون دينار بحريني في سنة  152ستطاعت أن تحافظ وتعظم حقوق الملكية لتصل اسيدي الرئيس الشركة  السؤال الثاني:

مليون دينار بحريني وهذا يحسب لكم، و لكن زيادة األصول والفوائد المكتسبة وصافي الفوائد  145بالمقارنة مع  2019

والربح قبل مخصص انخفاض القيمة  ،نخفاضابل هي في  المكتسبة لم يشفع للشركة لكي تنمي مجموع اإليرادات التشغيلية

 ؟2018بالمقارنة بالعام  2019على القروض والذمم المدينة في تراجع بواقع مليون ونصف دينار بحريني في العام 
 

 .2019لسنة  اإلدارةمناقشة تقرير مجلس  جواب السؤال األول لدىتم الرد عليه في الجواب: 
 

 17% في محفظة التمويل؟ إيضاح 5نخفاض في رسوم وعموالت مكتسبة بالرغم من الزيادة الجيدة بواقع ا السؤال الثالث:

  86و صفحة  48صفحة 
 

 .المعايير المحاسبيةان االنخفاض في الرسوم والعموالت المكتسبة يعود للتغييرات في  الجواب:
 

 13البنكية ؟ يبدو لي أن القروض أغلى من السندات؟ إيضاح ستبدال السندات بالقروض الماذا تم  السؤال الرابع:
 

صدار القروض المصرفية وذلك  إما قورن ب إذامكلفا   عد  سندات ي  صدار الإأوضاع السوق الحالية، فان  إلىبالنظر  الجواب:

ن تكلفة السندات تتماشى مع التصنيف االئتماني للمملكة وحيث ان المخاطر المرتبطة بالتصنيف االئتماني للدولة ارتفعت أل

 صدار القروض المصرفية يعتبر الخيار األمثل. إنظرا  النخفاض اسعار النفط. فان 
 

  47نخفاض في الذمم المدينة؟ صفحة ا؟ رتفاع الذمم المدينةارتفاع واليقابلها االذمم الدائنة في  السؤال الخامس:
 

نه ال توجد هناك عالقة مباشرة بين الذمم الدائنة والذمم المدينة. أيضاح هذه النقطة في االجتماع حيث تم ذكر  إلقد تم    الجواب:

يجار. أما فيما يخص الذمم التجارية المدينة تغيير المعيار المحاسبي الخاص بعقود اإل  إلىارتفاع الذمم الدائنة راجع    حيث أن  

 جماال .إفهي مرتبطة بالبيع. وقد انخفضت الذمم المدينة وذلك لالنخفاض في مبيعات السيارات 
 

 ؟47صفحة  10المخزون في زيادة إيضاح  السؤال السادس:
 

. 2018تراكم مخزون السيارات خالل العام مقارنة بعام  إلى ساس  باأل عائد   2019في عام  المخزون   ارتفاع  إن   الجواب:

مليون دينار بحريني  في نفس الفترة   10مليون دينار بحريني مقارنة    15  إلى  2019حيث وصل مخزون السيارات في عام  

 من العام السابق.
 

 2019مليون دينار بحريني في سنة  23خسائر االئتمان المتوقعة مرتفعة لتصل  81صفحة  8إيضاح رقم  السؤال السابع:

 2018مليون دينار بحريني في سنة  17مقارنة مع 
 

 .2019لسنة  اإلدارةمناقشة تقرير مجلس  جواب السؤال األول لدىتم الرد عليه في الجواب: 

 

عائدات المركبات إنخفاض في بيع السيارات وملحقاتها وكذلك في تراجع في تصليح   86صفحة    16إيضاح    السؤال الثامن:

 السيارات وخدمات ما بعد البيع؟؟
 

في مبيعات  شمع االنكما تماشيا   ككما ذكرنا سابقا وذل 2019لمالحظ انخافاض مبيعات السيارات في عام امن  الجواب:

دى  أ (sensors) االستشعارا تقنية يارات الحديثة بأعلى التقنيات وخاصةكما ان تزويد الس بشكل عام السيارات في البحرين

 يرادات ما بعد البيع.إوبالتالي انخفاض  ،الحوادث البسيطة عدد تقليل إلى
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 مصروفات تشغيلية أخرى تحتاج للضبط والترشيد؟ السؤال التاسع:

 

في المعيار المحاسبي الخاص بعقود   اساسية للتغيرات    بصورة    عائد  خرى  األ  التشغيلية    في المصروفات    االرتفاع    ن  إ  الجواب:

 . خرى لضبط المصروفاتاأل مع االطراف   العقود   كافة   عة  جبمرا دورية   االيجار. كما تقوم الشركة بصورة  

 

 ستثناء؟االمعلومات القطاعية، كل القطاعات األربعة في تراجع من غير  88صفحة  22إيضاح رقم  السؤال العاشر:

 

 عاله. أمن خالل النقاط المذكورة  اإليضاحتم  الجواب:

 

 : 2019عتماد توصية صافي األرباح سنة اخامسا: 

 

 يتم تغيرها؟ أين المنح؟أود أن أتعرف على آلية التخصيصات المقترحة؟ لماذا كل سنة  السؤال األول:

 

وذلك لالستمرار في عملياتها التشغيلية  من السيولة   الشركة   على احتياجات   مبنية   األرباح   تخصيصات   ن  أ الجواب:

 واالستثمارية.

 

 .2019مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام  دينار بحريني 440,000سادسا: الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 

 

ستالمها حسب امبلغ كبير جدا وال يتناسب مع األداء المتراجع وبالخصوص مع المبالغ الطائلة التى تم  المالحظة األولى:

 عتراضي.األف دينار بحريني. أسجل  767والبالغة  9صفحة 

 

في محضر   أعاله، وكذلك  2019لعام  مناقشة تقرير مجلس اإلدارة  ه في جواب السؤال الخامس لدى  : تمت اإلجابة عليالجواب

 . 2020مارس  31اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في 

 

مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ثامنا: 

 والمصادقة عليه: 31/12/2019

 

 نود أن نعرف األعضاء المستقلين من غير المستقلين وثم التنفيذي من غير التنفيذي. األول:السؤال 

 

عبد سيد  وبوهندي،    عبد هللابراهيم  وإخالد محمد علي مطر،  وعبد الرحمن يوسف فخرو،    :هم  ،المستقلون  عضاء  األ  الجواب:

عبد العزيز ورياض يوسف حسن ساتر،  :هم المستقلين،غير  عضاء  حمزة قاروني ويوسف صالح سلطان خلف. واأل الغني

 ومحمد جهاد بوكمال.  ،محمد آل محمود عبد هللا وعلي سيف،  عبد الرحمنالدكتور واألحمد، عبد هللا عبد العزيز

 

 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي،  2020تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية  عاشرا:  

 وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم:

 

منذ كم سنة و نحن نتعاقد مع نفس الشركة؟ و لغاية كم سنة سوف نواصل معهم؟ للبد؟ أرجوكم قوموا بالتغيير   السؤال األول:

 ألن في ذلك مصلحة للمساهمين و اإلدارة؟ أعترض. 

 

و مصرف البحرين المركزي في ما  سنوات والشركة ملتزمة بقرار وزارة التجارة 5يتم تغييرمدير التدقيق كل  الجواب:

 تغيير مدقق الحسابات.يخص 

 



 

 2020 مارس 31 – والعشرين  الخامس العادية العامة الجمعية اجتماعملحق محضر    التوقيع المعتمد

  10من   9صفحة 
 
 

 

المتعلقة بالتقرير السنوي لشركة البحرين  أحمد فخروالمطلب الثالث: االستفسارات والمالحظات المستلمة من المساهم 

 وذلك بحسب ترتيب جدول أعمال الجمعية العامة العادية:  2019للتسهيالت التجارية لعام 
 

 والمصادقة عليه. 26/03/2019المنعقد في  أوال: قراءة محضر االجتماع السابق للجمعية العامة العادية
 

نا ولقد قد مت أالبند الرابع، السطر الرابع " أقترح  أحد المساهمين ذكر رؤية الشركة .." طبعا المساهم هو    المالحظة األولى:

ن األفضل  أسم المساهم؟ مع اطرح االقتراح. السؤال السيد الرئيس هل سياسة الشركة لديكم هي عدم ذكر أنفسي قبل أن 

و تحفظات في اجتماعات الجمعية العامة العادية أو اعتراضات  أية مالحظات  أدبيا  ذكر أسماء المساهمين عند إبداء  أقانونيا  و

 عضاء المساهمين؟من األ لحقوق الشركة في حالة المنازعات القانونية. هل من مث ن  على وذلك حفاظا  
 

 . 2020مارس  31منعقدة في : تمت اإلجابة عليها في محضر اجتماع الجمعية العامة الالجواب
 

 31/12/2019مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ثانيا: 

 :والمصادقة عليه
 

القادم. وكذلك التقرير السنوي: صغير قياسا  بحجم الشركة، حبذا لو يكون التقرير أكبر وأعمق في العام  المالحظة األولى:

 الطباعة والورق الغير لماع دون المستوي لذا يصعب قراءته.
 

 . 2020مارس  31: تمت اإلجابة عليها في محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في الجواب
 

ولويات الرسالة أ، ولم تذكر القيم؟ كذلك أود إعادة ترتيب 5و 4ذكرت الرؤية والرسالة في صفحة رقم  المالحظة الثانية:

 ولى.ن لم تكن هي النقطة األإلتكون النقطة الخامسة في المقدمة 
 

 . 2020مارس  31: تمت اإلجابة عليها في محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في الجواب
 

لي إالفقرة الثانية "ويعزى سبب انخفاض االرباح بشكل رئيسي   9و 8ص : دارةتقرير رئيس مجلس اإل الثالثة:المالحظة 

ي انخفاض متوقع في السيولة لدي زبائن الشركة في أارتفاع  مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها الشركة، تحسبا من 

سبة المخصصات التى سجلتها الشركة؟ وكذلك مقارنتها بالعام و نأالمستقبل .."  لم تذكر السيد الرئيس في تقريرك حجم 

فضل ذكرها في  لكن من األ 48رقام ذكرت في صفحة رباح فقط( طبعا  األ؟ )طبعا أنت ذكرت صافي األ2018الماضي 

 3.649القروض والذمم المالية، صافية من المبالغ المسترد ة( انخفاض من    ىنت كذلك )مخصص انخفاض القيمة علأتقريرك  

؟ هل ارتفاع  مخصصات انخفاض القيمة هي  %118مليون دينار اي زيادة  7.968مليون دينار بحريني لتتضاعف لغاية 

 ؟ 2020م خاصة لعمالء معينيين؟ هل هذا سوف يتكرر أو يزيد في سنة أعامة للمحفظة 
 

 . 2020مارس  31: تمت اإلجابة عليها في محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في الجواب
 

 والمصادقة عليها.  31/12/2019رابعا: مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 
 

دارة في المبالغ  التي دفعت العضاء  مجلس اإلجمالي إن أ  ىلإ.. نشير ".الفقرة قبل االخيرة  9صفحة  المالحظة األولى:

ألف  767مقابل رسوم ومكافآت حضور اجتماعات المجلس ولجانه ومجالس إدارات الشركات التابعة، بلغ  ،2019عام 

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات: مكافأة مجلس االدارة  52( وفي ص 89صفحة  23دينار بحريني )حسب ايضاح 

 550مقترح توزيع مبلغ  ىن الجمعية العامة وافقت علالف دينار بحريني. هل من توضيح السيد الرئيس؟ أل 535المدفوعة 

 لف دينار بحريني لماذا هذا االختالف/الفرق بين الرقمين؟أ

 

 . 2020مارس  31: تمت اإلجابة عليها في محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في الجواب
 



 

 2020 مارس 31 – والعشرين  الخامس العادية العامة الجمعية اجتماعملحق محضر    التوقيع المعتمد

  10من  10صفحة 
 
 

 

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

المطبوع والمنشور  2018،وذلك من خالل ما ورد في التقرير السنوي للعام  31/12/2018للسنة المالية المنتهية في 

 .على موقع الشركة الإللكتروني
 

كم ساعة حضرها   وردت فقرة " تدريب أعضاء مجلس االدارة.."، لكن لم يذكر التقرير 14صفحة رقم  األول:  السؤال

سبوع في الجمعية العمومية لبنك البحرين أذا الشئ بالشئ يذكر، السيد الرئيس قبل إالسادة األعضاء وما هي الدورات؟ و

 . رها كل من أعضاء مجلس االدارةوالكويت ذكر التقرير نوع البرامج وعدد الساعات التي حض
 

: يحتل تدريب أعضاء مجلس اإلدارة، بصفتهم أشخاصا  أساسيين يزاولون مهمات قيادية في الشركة، مكان الصدارة الجواب

ضمن سلم أولويات الشركة، والتي تضمن حصول جميع أعضاء مجلس اإلدارة على برامج كافية للتدريب والتنمية المهنية 

بموجب متطلبات مجلد القوانين التنظيمية للتدريب والكفاءة المهنية لمصرف البحرين المركزي.   CPD Trainingالمستمرة  

إضافة إلى ذلك، فإن جميع أعضاء مجلس اإلدارة هم أعضاء في معهد المدراء ومقره المملكة المتحدة، والذي يوفر مزايا 

المصادر األخرى المتوافرة على الشبكة العنكبوتية والتي من ألعضائه ويتيح لهم فرصة االطالع على المكتبة الرقمية و

 شأنها أن تحيط كل عضو علما بأحدث االتجاهات والموضوعات المتعلقة بمجلس اإلدارة وحوكمة الشركات.
 

جتماعات ا) فقد قام المجلس بعقد خمسة  2019مرات في سنة  9مجلس االدارة اجتمع  16صفحة رقم  الثاني: السؤال

جتماع فيه تكلفة علي المساهمين؟ ا( وهذا عدد مضاعف، أليس كل  2019جتماعات غير مجدولة في عام ااعتيادية، وأربعة 

جتماعات الغير مجدولة؟ وماذا عن دور اللجنة  ماذا كان على جدول األعمال خصوصا في اال ؟أليس هذا مكلف للمساهمين

 التنفيذية ؟
 

 . 2020مارس  31: تمت اإلجابة عليه في محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في الجواب
 

جتماعات مرات؟ لماذا؟ ماذا كان على جدول األعمال؟ اال 7جتمعت االلجنة التنفيذية  17ن في صفحة أل :الثالث السؤال

ليست هذه االجتماعات مكلفة أ ،وقد تتداخل في صالحيات اإلدارة التنفيذية؟ الهدف من المالحظة السيد الرئيسكثيرة 

 للمساهمين؟
 

  .2020مارس  31: تمت اإلجابة عليه في محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في الجواب

 

 

 

 

 

.................................. 
 عبد الرحمن يوسف فخرو

 رئـيس مجــلس اإلدارة 

 

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

السيد جالل جعفر الموسوي                  

                 سـكرتير مجلـس اإلدارة 
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