
 

 

 
 

 
 

 3 من 1 صفحة

 العادية محضر اجتماع الجمعية العامة

 )"الشركة"()مقفلة(  لشركة آي بي كابيتال ش.م.ب.

 م2022 سبتمبر 28األربعاء المنعقد يوم 

 ،، برج السيف15مجلس اإلدارة، الطابق قاعة ًحا بصبا 11:30في تمام الساعة 

 ، مملكة البحرينضاحية السيف

 

 

  هما:التالية أسماؤ حضـــر االجتماع المساهمان

 

 ويمثلها السيد / جمعة أبلالقابضة ش.م.ب.  شركة اإلثمار .1

 محمد عبد هللا بوجيري عبد الرحيم أحمد / السيد .2

 

 كما حضر االجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

 

 أماني خالد بورسلي  / الدكتورة
 

 مجلس إدارة الشركة ةرئيس
 

 الرئيس التنفيذي السيد / أحمد عبد الرحيم

  نائب الرئيس التنفيذي لسيد / عبد الحكيم خليل المطوعا

  مدير عام، مجموعة األعمال المصرفية التجارية السيد / عبد هللا طالب

 مساعد مدير عام، رئيس الشئون المالية السيد / ثاقب مصطفى
 

 مساعد مدير عام، رئيس إدارة األصول السيد/ ميسان المسقطي 
 

 رئيس التنسيق والتنفيذ الشرعي الشيخ / عادل المرزوقي
 

  رئيسة الشؤون القانونية السيدة / فاطمة عبد هللا مفيز

 الشركةمجلس إدارة سكرتير  السيد / علي أحمد علي محمد

 ممثًلا لبرايس ووتر هاوس كوبرز، المدقق الخارجي خالد محمد السيد / 

مصرف البحرين ، ت المالية اإلسًلميةإلدارة مراقبة المؤسسا ةممثل خديجة أحمد علي السيدة / 
 المركزي

 
 السيدة / نوف البلوشي

 
مصرف البحرين ، إلدارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسًلمية لةممث

 المركزي
 

رئاس    ة الجماي    ة الاام    ة أم    اني خال    د بورس    لي  / ال    دكتورة تتول     الرئاســة واألمانة:

ث     م  .لك     ريما بالحض     ور بالترحي     ب تي( وقام     ةالاادي     ة ئيالرئيس     

ألمان  ة س  ر هللا مفي  ز  فاطم  ة عب  د / تكلي  ف الس  يدة ةالرئيس   تاقترح  

 ووافق الحضور على ذلك.االجتماع 

 
ت    م إرس    ال ال    دعوة وج    دول األعم    ال للمس    اهمين لحض    ور الجماي    ة  الدعــوة والنصــاب القانوني:

( 242الاام   ة الاادي   ة عل   ى نح   و م   ا ه   و مطل   وب بموج   ب الم   ادة ئ



 

 
 

 3 من 2 صفحة

م وتاديًلت     2001( لس   نة 21التجاري   ة رق   م ئ م   ن ق   انون الش   ركات

 ئيقانون الشركات التجاريةي(.

 

أعلن     ت الرئيس     ة أن النص     اب الق     انوني المطل     وب الناق     اد اجتم     اع 

الجماي   ة الاام   ة الاادي   ة مكتم   ل عل   ى النح   و المطل   وب حي     بل    ت 

 %.100نسبة الحضور سواءا باألصالة أو بالوكالة نسبة 

 

م    ن الق    رمن الك    ريم وت    م با    د ذل    ك ث    م اس    تسلت الجلس    ة ب    تًلوة 

 استاراض بنود جدول األعمال والنظر فيسا على النحو التالي:

 
م 2022مارس  16محضر اجتماع الجماية الاامة الاادية للشركة المناقد بتاريخ  ًلماست البند األول:

 .والتصديق علي 
 

 عليه: اافقتهمن موابعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهم
 

 16يتقرر التصديق على محضر اجتماع الجماية الاامة الاادية للشركة المناقد بتاريخ 
 مي.2022مارس 

 
لك ذ، و2025 - 2022للفترة مجلس اإلدارة الجديد للشركة لأعضاء  (6ستة ئ انتخاب البند الثاني:

 .خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي
 

تخ     اب ا عل     اأ التالي     ة أس     مائه  بالت  ي     ة  دار  الرئيس     ة بمن     ه ت       ان تأعلن     

 مجلس إدار  الشر ة للثالث سنوات القادمة.

 
 صاحب السمو المل ي ا مير عمرو بن محمد بن الفيصل آل سعود (1

 تون و يعقوب خيرا (2

 محمد عبدالرحمن بوجيري  / السيد (3

 أماني خالد بورسلي  / الد تور  (4

 محمد بن عبدهللا الخريجي / الشيخ (5

 .الها  إبراهي  حسن / السيد  (6

 

بمن   ه ت     الحص   ول عل   ف موافق   ة مص   رع البح   رين المر     ي عل   ف  ةالرئيس    توأش   ار

 مجلس ا دار .ل المنتخبةجميع ا سماأ 

 

 ل  يتقد  أي شخص من الحلور بمية مالحظات أو اعترالات، وبناًأ عليه:

 
ارة الش   ركة لل   ثًل  مجل   س إدليتق   رر الموافق   ة عل   ى تاي   ين األعض   اء التالي   ة أس   مائسم 

 :سنوات القادمة

 صاحب السمو الملكي األمير عمرو بن محمد بن الفيصل مل ساود (1

 تونكو ياقوب خيرا (2

 محمد عبدالرحمن بوجيري / السيد (3

 أماني خالد بورسلي/ الدكتورة (4

 محمد بن عبدهللا الخريجي / الشيخ (5



 

 
 

 3 من 3 صفحة

 .يالسام إبراهيم حسن / السيدة (6

 
 .2025 - 2022يئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة تايين أعضاء ه البند الثال :  

 
 تبخ   الص الش    ر والتق   دير  عل   اأ هيئ   ة الرقاب   ة الش   رعية واقترح     ةالرئيس    تتق   دم

الموافق     ة عل     ف توص     ية مجل     س ا دار  بش     من إع     اد  تعي     ين أعل     اأ هيئ     ة الرقاب     ة 

 الشرعية التالية أسمائه  للثالث سنوات القادمة.

 

   هللا بن سليمان المنيع بدع / صاحب الفليلة الشيخ (1

   نظا  محمد صالح يعقوبي / صاحب الفليلة الشيخ الد تور (2

 الحسين آل عصفور  محسن عبد / صاحب الفليلة الشيخ (3

    .أسامة محمد بحر / صاحب الفليلة الشيخ الد تور (4

 

م  ن الحل  ور التق  د  بم  ا ق  د ي   ون ل   ديه   تالمول  ول للمناقش  ة وطلب   ةالرئيس   تعرل  

 ت، ول  يتقد  أحد من الحالرين بمية اعتراض، وبناًأ عليه:من مالحظا

 

يتق    رر الموافق    ة عل    ى توص    ية مجل    س االدارة بش    ةن اع    ادة تاي    ين أعض    اء هيئ    ة 

 :الرقابة الشرعية التالية أسمائسم للثًل  سنوات القادمة

   عبد هللا بن سليمان المنيع / صاحب الفضيلة الشيخ (1

   ام محمد صالح ياقوبينظ / صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور (2

 محسن عبد الحسين مل عصفور  / صاحب الفضيلة الشيخ (3

  أسامة محمد بحر.ي / صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور (4

 
 البند الرابع:

 
 من قانون الشركات التجارية:( 207ئما يستجد من أعمال طبقاا للمادة 

 
ش   روط الم   اد   عم   ا إذا     ان هن   ام موال   يع مس   تجد  تنطب     عليه   ا ةرئيس   ال تاستفس   ر

( م   ن ق   انون الش   ر ات التجاري   ة، إ  أن   ه ل     ت    ن هن   ام أي   ة مول   وعات اخ   رى 207)
 للنقاش.

 
 انتساء الجلسة:

 
بالش ر  ةالرئيس تونظراً لعد  وجود أية أعمال أخرى للعرض علف ا جتمال فقد تقدم

 اتوالتقدير لجميع الحالرين من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية ومدققي الحساب
 عن رفع الجلسة. تللت ر  بالحلور والمشار ة، وأعلن الخارجيين

 
 
 
 

___________________________ 

 بورسلي خالد أماني /الدكتورة 

 رئيسة االجتماع

 


