محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( )66لبنك البحرين الوطني ش.م.ب.
عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك البحرين الوطني ش.م.ب إجتماعها السادس والستين في تمام الساعة الحادية
عشر من صباح يوم الخميس الموافق  24مارس 2022م ،بفندق داون تاون روتانا بالمنامة ،برئاسة السيد فاروق يوسف
خليل المؤيد ،رئيس مجلس اإلدارة ،وبحضور جميع أعضاء المجلس ،وبغياب كل من العضو يوسف علي رضا والعضو
ريشي كابور والعضو فينسينت فان دين بوقرت ،وحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،ومصرف البحرين
المركزي ،وبورصة البحرين ،والمدققين الخارجيين للبنك السادة كي.بي.أم.جي .فخرو .وحضر االجتماع  24مساهما يمثلون
عدد  1,546,779,090سهما ،بما يعادل نسبة  %82.59من مجموع أسهم رأسمال شركة بنك البحرين الوطني ش.م.ب
الصادرة والمدفوعة.
في بداية االجتماع ألقى رئيس مجلس اإلدارة كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين والحضور الكريم عبر فيها عن شكره
وامتنانه لحضورهم ،وقدم نبذة بسيطة عن مسيرة البنك خالل العام  ،2021والذي يعتبر عاما حافال بالنجاحات واإلنجازات
التي تمت تحت إشراف وتوجيه مجلس اإلدارة وبفضل الجهود المتميزة لإلدارة التنفيذية ،والتي نتج عنها تحقيق أداء مالي
إيجابي شهد فيه صافي الربح الموحد زيادة بنسبة  %8.5مقارنة بالعام  .2020كما بين للسادة المساهمين بأن البنك قد وضع
استراتيجية عمل ترتكز على المساهمة في إرساء مبادئ االستدامة وتحقيق مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات ،والتزم
البنك خالل العام  2021بتحقيق أهداف االستدامة وغرس تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ()ESG
وذلك عن طريق اطالق المجموعة من المبادرات من شأنها أن تساهم في الحفاظ على سمعة البحرين كمركز مالي منظم
ومعتمد على الصعيد المحلي وبين دول المنطقة ،وفي إطار رحلة البنك لتحقيق مبادئ االستدامة فقد دخل البنك في شراكة
مع وزارة األشغال والبلديات وشؤون التخطيط العمراني لتصميم وتمويل وبناء مزرعة مائية ،كما قام البنك بالتعاون مع
جمعية كلين أب بإطالق أكبر حملة تطوعية حملة لتنظيف شاطئ المالكية ،وساهم البنك بمبادرة تشجير مملكة البحرين التي
تهدف إلى تشجير مناطق مختلفة في المملكة.
وأضاف بأن البنك قد عمد الى طرح العديد من المبادرات التي تهدف إلى تدريب مؤسسات وأفراد المجتمع ال سيما فئة الشباب
ونشر المعرفة المالية بين أفراد المجتمع ومساندة الجيل الشاب على اكتساب المهارات والمفاهيم المالية األساسية مما جعل
البنك يطلق العديد من البرامج التدريبية واإلرشادية بما في ذلك برنامج الثقافة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج
أسباير لإلرشاد خالل منتدى االرشاد للشرق األوسط  2021بنسخته السنوية الثانية ،وتدشين مركز االمتثال للتميز بالشراكة
مع الجمعية الدولية لالمتثال ( )ICAوتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية لتقديم فرص تدريب أفضل
للخريجين داخل البنك ،حيث قام البنك بتوظيف  20متدرب بدوام كامل ،وأبرم إتفاقية تعاون مشترك مع وزارة شئون الشباب
والرياضة حيث أصبح البنك بموجبها شريكا إستراتجيا لدعم المشروع الوطني (المع) .كما تعاون البنك مع خليج البحرين
للتكنولوجيا المالية إلقامة تحدّي الخدمات المصرفية الرقمية خالل معرض إكسبو  2020دبي والذي عمدت فيه ثالثة فرق
فائزة لتطوير حلول مبتكرة وعملية ليتم استخدامها في التطبيق الجديد للخدمات المصرفية الرقمية للبنك.
وبين رئيس مجلس اإلدارة بأن البنك قد حصد على العديد من الجوائز واأللقاب منها جوائز جلوبال براند للعام  ،2020وذلك
ضمن فئة "أفضل عالمة تجارية للخدمات المصرفية لألعمال  -البحرين" وفئة "أفضل عالمة تجارية للخدمات المصرفية
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لألفراد  -البحرين" ،باإلضافة إلى جائزة التميز في فئة التحويالت اآللية المباشرة من "جي بي مورغان" وذلك تقديرا ألداء
البنك المتميز في تنفيذ أفضل معدالت التحويالت المالية ال ُمباشرة "."STP
في ختام كلمته توجه رئيس مجلس اإلدارة بأسمى آيات التقدير والعرفان لمقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
أل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء حفظه هللا وكما تقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكافة الجهات والهيئات التي ساهمت في تحقيق البنك لهذا النجاح
والتميز ،بالخصوص كل من ومصرف البحرين المركزي وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،ووزارة الصناعة والتجارة
والسياحة على دعمهم الكبير للبنك.
بعدها بدأت ا لجمعية العامة العادية بمناقشة جدول األعمال المرسل إلى المساهمين والذي تم إقراره ،وناقشت الموضوعات
المدرجة فيه على النحو التالي:
 -1لدى بداية مناقشة بنود جدول أعمال االجتماع ودعوة المساهمين للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة
العادية الخامس والستون المنعقد بتاريخ  13أكتوبر 2021م طلب المساهم السيد أحمد فخرو اإلذن بالتداول واستفسر
عن سبب اختالف نسبة تكلفة المخاطر المذكورة في المحضر السابق والبالغة  125نقطة أساس عن نسبة تكلفة
المخاطر التي تم ذكرها في اجتماع المستثمرين المنعقد بتاريخ  23مارس 2022م والبالغة  121نقطة أساس ،وأي
النسبتين هي األصح .وأجابت اآلنسة فاطمة الكوهجي ،المراقب المالي للبنك ،بأن النسبة المذكورة في االجتماع
السابق والبالغة  125نقطة أساس هي نسبة تقريبية وأن النسبة التي تم ذكرها في اجتماع المستثمرين هي النسبة
األدق واألصوب.
القرار :وافقت الجمعية العامة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والستون المنعقد بتاريخ 13
أكتوبر 2021م وصادقت عليه.
 -2عند مناقشة الجمعية العامة لتقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م،
طلب المساهم السيد أحمد فخرو اإلذن بالتداول وأشار إلى وجود خطأ بتقرير مجلس اإلدارة وذلك في أسماء أعضاء
المجلس الواردة في الصفحتين ( 20و ،)21وأفاد رئيس مجلس اإلدارة أن هذا الخطأ قد تمت معالجته وإصدار
تقرير جديد باألسماء الصحيحة .كما أوصى المساهم المذكور إدارة البنك بأن تصدر تقارير مجلس اإلدارة في
السنوات القادمة بصيغة رقمية لتسهيل عملية مراجعته والرجوع إليه ،كما أوصى في ذات الوقت بفصل القسم
المتعلق باالستدامة عن تقرير مجلس اإلدارة ،طلب رئيس مجلس اإلدارة من المساهم الكريم بتقديم اقتراحه مكتوبا
إلى إدارة البنك وأن إدارة البنك ليس لديها مانع من دراسة إصدار تقاريرها بشكل رقمي في المستقبل ،أما فيما
يتعلق بفصل القسم المتعلق باالستدامة عن تقرير مجلس اإلدارة ،أجاب السيد الرئيس بأن االلتزام بمتطلبات
االستدامة أصبح جزءا رئيسيا عند تقييم عمل البنوك ،لذا فإنه ال يمكن فصل هذا الجزء عن تقرير مجلس اإلدارة.
بعد ذلك طلبت المساهمة السيدة شيماء تهامي اإلذن بالتداول وشكرت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على
اإلنجازات التي تم تحقيقها في العام  2021والذي كان عاما رائعا للجميع حيث كانت األرقام التي حققها البنك
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ممتازة .واستفسرت المساهمة عن سبب تسجيل خسائر محتملة بواقع  10,1مليون دينار بحريني تحت بند خسائر
محتملة في الدعاوى القضائية الخاصة ببنك البحرين اإلسالمي ،وتساءلت عن استراتيجية البنك المستقبلية بشأن
بنك البحرين اإلسالمي .وأجاب السيد الرئيس بأن هذه الخسائر متعلقة بدعوى قضائية منظورة في الواليات المتحدة
األمريكية ،وأن المحكمة أصدرت حكما غير متوقع في مواجهة بنك البحرين اإلسالمي ،وأن اإلجراءات القضائية
ال تزال جارية أمام محكمة اإلستئناف ،لذلك قام البنك بوضع خسائر محتملة في الحسبان بعد صدور حكم المحكمة
اإلبتدائي.
طلب بعد ذلك المساهم السيد زكريا البوفالسة اإلذن بالتداول وشكر أعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين في بنك
البحرين الوطني على النتائج الممتازة في السنة الماضية متمنيا استمرار تحقيق مثل هذه النتائج في السنوات القادمة،
واستفسر عن مجموع االستثمار المدفوع من قبل بنك البحرين الوطني في بنك البحرين اإلسالمي ،ومدى تأثير هذا
االستحواذ على ربحية بنك البحرين الوطني .وأجاب الرئيس التنفيذي للبنك بأن االستحواذ على بنك البحرين
اإلسالمي كان استحواذا استراتيجيا مكن البنك من دخول سوق المعامالت المصرفية المتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية ،وتقديم خدمة شاملة لزبائنه ،فضال عن حصوله على حصة أكبر في قطاع التجزئة ،حيث بلغت حصة
بنك البحرين الوطني وبنك البحرين اإلسالمي مجتمعين ما يفوق الـ  %25من سوق التجزئة .وأما ما يتعلق بقيمة
االستحواذ فأجاب الرئيس التنفيذي بأنه كما تعلمون أن قيمة االستحواذ قد بلغت  61مليون دينار بحريني.
كما تسائل المساهم الكريم عن مدى ربحية كل من فرع البنك في الرياض وفرع البنك في أبو ظبي ،وأجاب رئيس
مجلس اإلدارة بأنه من الصعب العمل بفرع واحد فقط في أسواق كبيرة مثل الرياض وأبو ظبي ،وأن هناك صعوبات
تواجه كال الفرعين .كما وضح أن فرع البنك في الرياض لم يحقق أرباحا منذ افتتاحه حتى اليوم ،وأن إبقاء هذا
الفرع يعد من قبيل األعمال اإلستراتيجية للبنك ،علما بأن هناك أحاديث تدور بشأن السماح للبنوك األجنبية بفتح
أكثر من فرع .أما بالنسبة لفرع البنك في أبو ظبي ،فإن األرباح التي يحققها ليست بالمستوى المطلوب.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن اقتصاد المملكة العربية السعودية واقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة يعتبران من
أكبر اقتصادات المنطقة فضال عن عالقتهما الوطيدة مع اقتصاد مملكة البحرين ،لذلك فإن وجود فروع للبنك في
هذه الدول يعد أمرا استراتيجيا مهما ،وقد عمل البنك على هذين الفرعين وكان نتاج هذا المجهود حصول البنك
على أعمال وزبائن جيدين ،وأن البنك يأمل في زيادة أعماله في هذه األسواق ،إال أن ذلك يحتاج إلى مزيد من
الوقت .وقد حقق فرع البنك في أبوظبي أرباحا قليلة في نهاية العام  ،2020إال أنه تعرض لبعض الخسائر بعد ذلك
نتيجة األوضاع العالمية .وأضح الرئيس التنفيذي بأن البنك يطمح في استخدام هذه الفروع في بناء أعمال جديدة
باإلضافة إلى االستفادة من حجم التعامالت واإلستثمارات بين هاتين الدولتين ومملكة البحرين .وقال الرئيس التنفيذي
بأن البنك يخطط لفتح فرع جديد في دبي والتي تعتبر محطة مهمة للتجارة وذلك خالل األشهر القليلة القادمة.
وتسائل المساهم المذكور عما إذا كان البنك يخطط أيضا لفتح فرع في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية
كما تم إعالنه سابقا ،وأجاب الرئيس بأن أعضاء مجلس اإلدارة سيقومون بزيارة المسؤولين في المملكة العربية
السعودية لبحث هذا األمر.
طلب بعد ذلك المساهم السيد عمار رجب اإلذن بالتداول وشكر إدارة البنك على توزيع األرباح النقدية ومنح األسهم
التي تم إصدارها وتسائل عما إذا كان توزيع األرباح ومنح األسهم سيستمر في السنوات القادمة ،وأجابه الرئيس
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بأن ذلك سيستمر عند تحقيق البنك لألرباح في السنوات القادمة .كما استفسر ذات المساهم عن تأثير زيادة الفائدة
المتوقع في  ،2022وأجاب الرئيس بأن ذلك يصب في مصلحة البنك .أخيرا استفسر ذات المساهم عن خطط البنك
فيما يتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وأجاب رئيس مجلس اإلدارة بأن البنك قد عمل على انشاء دائرة
متخص صة بشؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وأن المساهمين سيرون في القريب نتاج عمل هذه الدائرة.
كما بين الرئيس للسادة المساهمين بأن بنك البحرين الوطني قد كسب ثقة الشركات الكبيرة في مملكة البحرين وفي
الخليج العربي.
علقت المساهمة السيدة شيماء تهامي على ما ذكره رئيس مجلس اإلدارة من نمو قطاع الجملة لدى البنك في منطقة
الخليج العربي وتساءلت عما إذا كان ممكنا أن يمتد هذا النمو ليشمل منطقة شمال أفريقيا أيضا .وأجاب الرئيس أن
البنك يعمل حاليا على مستوى الخليج العربي إال أنه ال يمانع إذا ما كان هناك طلب من عمالء على مستوى منطقة
المينا (الشرق األوسط وشمال أفريقيا) ،إال ذلك ليس داخال في استراتيجية البنك في المستقبل القريب .واضاف
رئيس مجلس اإلدارة بأن البنك يستهدف إلى الوصول إلى فئة الشباب من خالل مساعيه المستمرة لتقديم خدماته
من خالل المنصات الرقمية.
القرار :صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2021م.
 -3استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين ممثل بالسيد جليل العالي حول البيانات المالية للبنك
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
 -4بدأت بعد ذلك الجمعية العامة بمناقشة توصيات مجلس اإلدارة بشأن كيفية توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2021م ،وطلب المساهم السيد أحمد فخرو اإلذن بالتداول وهنأ إدارة البنك على نزول نسبة القروض
المتعثرة من  %5.1إلى  ،%4.0وقال إنه على الرغم من هذا النزول إال هذه النسبة ال تزال مرتفعة بالنسبة للبنوك
األخرى أو أقرانهم إما المحليين أو اإلقليميين وذكر مثاال على ذلك البنك األهلي المتحد حيث النسبة هي %2.4
والنسبة في بنك الكويت الوطني  %1.04وبنك قطر الوطني  %2.3وأجاب رئيس مجلس اإلدارة بأنه كما تم ذكره
سابقا ،فقد واجه البنك مفاجأة لم تكن في الحساب فيما يتعلق بدعوى بنك البحرين اإلسالمي في الواليات المتحدة
األمريكية ،وهو ما أثر بشكل سلبي على النسبة المذكورة ،وأن هذه النسبة ستتغير بشكل كبير وإيجابي خالل السنة
الحالية إن شاء هللا .وتسائل المساهم الكريم عن كيفية نزول هذه النسبة وما هي اإلجراءات التي قام بها البنك في
هذه الشأن ،وأوضح الرئيس بأن البنك ينظر إلى سداد األقساط المقررة في مواعيدها وأن تخلف الزبائن عن سداد
هذه األقساط يتبع بالضرورة دخول هذه الحسابات ضمن الديون المتعثرة ،وأن هناك العديد من الشركات قد دخلت
في هذه الدائرة جراء تأثرها بتداعيات جائحة الكورونا (كوفيد  ،)19وأنه بتعافي هذه الشركات من هذه التداعيات
وعودتها لسداد أقساطها في مواعيدها ،فإن دائرة الديون المتعثرة ستتأثر إيجابيا تبعا لذلك ،وبين أن البنك كان
متفهما بشكل كبير ألوضاع الشركات خالل فترة الجائحة.
واستفسر بعد ذلك المساهم المذكور عن عملية استحواذ البنك على أسهم بنك البحرين اإلسالمي وتأثيرها على
أصول بنك البحرين الوطني حيث كان 5وتسائل عما إذا كان البنك قد تعامل مع شركة استشارية بهذا الشأن ،وأجاب
رئيس مجلس اإلدارة بأنه كما تم ذكره سابقا بأن االستحواذ على بنك البحرين اإلسالمي هو عمل استراتيجي لكي
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يكون البنك متواجدا في سوق المصرفية اإلسالمية وأن البنك سيحصد نتائج أفضل من نتائج هذه السنة في المستقبل
القريب.
استفسر بعد ذلك ذات المساهم عما ورد في التقرير في صفحة  140مالحظة  34بشأن تركيز مخاطر االئتمان
وتسائل عن سبب ذكر أعمال السيادة وأعمال الحكومة بشكل منفصل واختالف األرقام بينها على الرغم من أنها
تمثل ذات األعمال .أجاب المدقق الخارجي أن هذين التصنيفين مختلفين ،فأحد التصنيفين هو من حيث المنظور
الجغرافي في حين أن اآلخر من حيث قطاع العمل.
استفسر المساهم المذكور في ذات السياق عن مبلغ اإلعفاءات ذات المخاطر الكبيرة ( )Large Exposureالتي
تزيد عن  %15من قاعدة رأس مال المجموعة ،وتمت إجابته بأن المبلغ هو  80مليون دينار بحريني .وأخيرا
أوصى ذات المساهم الكريم بأن يتم إعادة تصنيف القسم المتعلق بـ "أعمال البناء" ليكون "العقارات وأعمال البناء"
المذكور في التقرير السنوي.
 -5قدم مجلس اإلدارة المقترحات التالية بشأن كيفية توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م ووافقت
الجمعية العامة عليها كاآلتي:
أ -وافقت الجمعية العامة على تحويل مبلغ ( 9,363,947/-تسعة ماليين وثالثمائة وثالثة وستون ألف وتسعمائة
وسبعة وأربعون دينار بحريني) إلى االحتياطي القانوني ليبلغ ( )%50من رأس المال الصادر والمدفوع.
ب -وافقت الجمعية العامة على اعتماد توصية مجلس اإلدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم
صادرة بقيمة أسمية  100مائة فلس بحريني للسهم الواحد وبقيمة أجمالية قدرها ( 18,727,893.100ثمانية
عشرة مليون وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وثالثة وتسعون دينار بحريني ومائة فلس) مقسمة إلى
(( )187,278,931مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وثالثون) سهم
بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة الغير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.
ت -وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ( 20( )%20فلس للسهم الواحد) ،أي ما
يعادل (( )37,455,786.100سبعة وثالثون مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وثمانون
دينار بحريني ومائة فلس) على أن يتم توزيعها إبتداءا ً من يوم  6أبريل  2022وذلك خاضع لموافقة مصرف
البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:
آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
يوم االستحقاق
يوم الدفع

2022/03/27
2022/03/28
2022/03/29
2022/04/06

ث -وافقت الجمعية العامة على تحويل مبلغ (( )2,690,250/-مليونان وستمائة وتسعون ألف ومائتان وخمسون
دينار بحريني) لبرنامج الهبات والتبرعات.
ج -وافقت الجمعية العامة على استخدام مبلغ (( )14,432,876/-أربعة عشر مليون وأربعمائة واثنان وثالثون ألف
وثمانمائة وستة وسبعون دينار بحريني) من األرباح المستبقات المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات
المذكورة أعاله.
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 -6تم عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة  2021ومناقشة ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات
مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.
 -7تم ابالغ الجمعية العامة عن العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية  31ديسمبر 2021م مع اي أطراف
ذات عالقة او مع المساهمين الرئيسيين في البنك كما هو مبين في فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس اإلدارة
المعروض على الجمعية العامة العادية واإليضاح رقم  30من البيانات المالية تماشيا مع المادة  189من قانون
الشركات التجارية.
 -8وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
 -9وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ ( 460,000/-أربعمائة وستون ألف دينار بحريني) مكافأة ألعضاء
مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
 -10وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة كي .بي .ام .جي .فخرو كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2022م ،بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ،وفوضت مجلس اإلدارة
بتحديد أتعابهم.
 -11خالل مناقشة ما يستجد من أعمال طلب المساهم السيد أحمد فخرو اإلذن بالتداول وأوصى بأن يكون مركز اتصال
البنك مجانا ( )Toll Freeوأجاب رئيس مجلس اإلدارة بأنه سيتم تنفيذ هذه التوصية.
كما نقل المساهم المذكور سؤاال عن المساهم السيد علي الطريف فيما يتعلق باعتماد البنك  ISO 26000لمسؤوليته
االجتماعية ،واعتماد البنك  COSO ERM 2017أو  ISO 31000إلدارة المخاطر المؤسسية للمجموعة.
وأجابت الرئيس التنفيذي للمجموعة للموارد البشرية واالستدامة السيدة دانة بوحجي بأن البنك قد حصل في العام
الماضي على اعتماد نظام اإلدارة البيئية وهو يعتبر أول بنك يحصل على هذا االعتماد ،وأن خطة البنك لهذا العام
هي الحصول على اعتماد  ISOفي مجال الصحة والسالمة .كما شكرت المساهم على لفت انتباه إدارة البنك لهذا
األمر ،وأفادت بأنه سيتم وضع هذه التوصيات على جدول أعمال اإلدارة في األعوام المقبلة.
بعد ذلك طلب رئيس مجلس اإلدارة من المساهمين الموافقة على إضافة بند لجدول األعمال تحت بند ما يستجد من
أعمال طبقا ألحكام المادة  207من قانون الشركات التجارية بشأن الموافقة على شراء أسهم الخزينة لغرض صناعة
السوق وتخويل وتفويض مجلس اإلدارة صالحية تحديد الشروط واألحكام في كل ما يتعلق به حسب الحاجة.
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وعليه ،وافقت الجمعية العامة على شراء أسهم الخزينة لغرض صناعة السوق بما يصل إلى  %3من إجمالي
رأس المال الصادر ،وتعيين صانع السوق وفقا ً لقواعد ولوائح مصرف البحرين المركزي وقانون البحرين
للمشاركة في نشاط صناعة السوق باستخدام ما يصل إلى  %3من رأس المال الصادر وتخويل وتفويض مجلس
اإلدارة السلطة والصالحية لتحديد الشروط واألحكام بما ذكر أعاله وكل ما يتعلق به حسب الحاجة.
في نهاية الجلسة قدم رئيس مجلس اإلدارة السيد فاروق يوسف المؤيد شكره للمساهمين والحضور على دعمهم ومساندتهم
لبنك البحرين الوطني ش.م.ب متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
انتهى االجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسون دقيقة.

____________________
خـالـد منـور الشــمري
مستشار قانوني وأمين سر مجلس اإلدارة

____________________
فـــاروق يوســف خليـــل المـؤيـــد
رئيــــس مـجــلــس اإلدارة
رئيــــس الـجـلســـة

)Farouk Almoayyed (Jun 12, 2022 10:20 GMT+3

)Khalid Al Shammari (Jun 12, 2022 10:21 GMT+3
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محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين الوطني ش.م.ب.
عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك البحرين الوطني ش.م.ب إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر وخمسون
دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق  24مارس 2022م ،بفندق داون تاون روتانا بالمنامة ،برئاسة السيد فاروق يوسف
خليل المؤيد ،رئيس مجلس اإلدارة ،وبحضور جميع أعضاء المجلس ،وبغياب كل من العضو يوسف علي رضا والعضو
ريشي كابور والعضو فينسينت فان دين بوقرت ،وحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،ومصرف البحرين
المركزي ،وبورصة البحرين ،والمدققين الخارجيين للبنك السادة كي.بي.أم.جي .فخرو .وحضر االجتماع  24مساهما يمثلون
عدد  1,546,779,090سهما ،بما يعادل نسبة  %82.59من مجموع أسهم رأسمال شركة بنك البحرين الوطني ش.م.ب
الصادرة والمدفوعة.
في بداية اجتماع الجمعية العامة غير العادية رحب رئيس مجلس اإلدارة بالمساهمين والحضور الكرام شاكرا حضورهم
ومساندتهم للبنك.
بعدها بدأت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة جدول األعمال المرسل إلى المساهمين والذي تم إقراره ،وناقشت ووافقت
على الموضوعات المدرجة فيه على النحو التالي:
 -1وافقت الجمعية العامة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ  24مارس 2021م
وصادقت عليه.
 -2وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من (( )187,278,930.500مائة
وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وثالثون دينار بحريني وخمسمائة فلس) مقسمة إلى
(( ) 1,872,789,305مليار وثمانمائة واثنين وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وثالثمائة وخمسة)
أسهم إلى (( )206,006,823.600مائتان وستة ماليين وستة آالف وثمانمائة وثالثة وعشرون دينار بحريني
وستمائة فلس) مقسمة إلى (( )2,060,068,236مليارين وستين مليون وثمانية وستون ألف ومائتان وستة وثالثون)
سهم ،والقيمة األسمية للسهم الواحد ( 100مائة فلس بحريني) وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين
المركزي.
 -3وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل الفقرة (ب) من المادة  5من عقد التأسيس والفقرة (ب) من المادة 5
من النظام األساسي للبنك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ،لتقرآ كل منهما على النحو التالي:
"كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ ( )206,006,823.600دينار بحريني (مائتان وستة ماليين
وستة آالف وثمانمائة وثالثة وعشرون دينار بحريني وستمائة فلس) ،مقسمة إلى ()2,060,068,236
(مليارين وستين مليون وثمانية وستون ألف ومائتان وستة وثالثون) سهم ،والقيمة األسمية للسهم الواحد
( 100مائة فلس بحريني)".
 -4وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك ليتوافق مع التعديالت الالزمة
تنفيذا لقرارات الجمعية العادية والغير عادية المنعقدتين بتاريخ اليوم ،وذلك بتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس
والنظام األساسي ليشمل تلك التعديالت وجميع التعديالت السابقة باالضافة للمتطلبات الواردة في المرسوم بقانون
رقم ( )20لسنة  2021بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري رقم ( )3لسنة  2022بتعديل

Page 1 of 2

بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية ،وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين
المركزي.
 -5وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد  /زيد يوسف خنجي ،رئيس الشؤون القانونية وحوكمة
الشركات والسيد  /خالد منور الشمري مستشار قانوني وأمين سر مجلس اإلدارة ،مجتمعين ،في إجراء التعديالت
الالزمة على عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك وإعادة صياغتهما تنفيذا لقرارات الجمعية العامة غير العادية
آنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين أمام كاتب العدل.
وفي نهاية الجلسة قدم رئيس مجلس اإلدارة السيد فاروق يوسف المؤيد شكره للمساهمين والحضور على دعمهم ومساندتهم
لبنك البحرين الوطني ش.م.ب متمنيا للجميع سنة سعيدة مليئة بالتوفيق والسداد.
انتهى االجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسون دقيقة.

____________________
خـالـد منـور الشــمري
مستشار قانوني وأمين سر مجلس اإلدارة

____________________
فـــاروق يوســف خليـــل المـؤيـــد
رئيــــس مـجــلــس اإلدارة
رئيــــس الـجـلســـة

)Farouk Almoayyed (Apr 12, 2022 11:47 GMT+3

)Khalid Al Shammari (Apr 12, 2022 11:49 GMT+3
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