محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة آي بي كابيتال ش.م.ب( .مقفلة) ("الشركة")
المنعقد يوم األربعاء  16مارس 2022م
في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا بقاعة مجلس اإلدارة ،الطابق  ،15برج السيف،
ضاحية السيف ،مملكة البحرين

حضـــر االجتماع المساهمان التالية أسماؤهما:
 .1شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب .ويمثلها السيد  /جمعة أبل
 .2السيد  /أحمد عبد الرحيم محمد عبد هللا بوجيري
كما حضر االجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:
شخصيا:
السيد  /جمعة أبل
السيد  /عبد اإلله ابراهيم القاسمي
السيد  /أحمد عبد الرحيم
السيد  /عبد الحكيم خليل المطوع
السيد  /عبد هللا طالب
السيد  /ثاقب مصطفى
السيدة  /فاطمة عبد هللا مفيز
السيد  /علي أحمد علي محمد

ممثًل عن المساهم شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.
عضو مجلس إدارة الشركة
مساهم والرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي  -بنك اإلثمار
مدير عام ،مجموعة األعمال المصرفية التجارية  -بنك اإلثمار
مدير عام مساعد ،المدير المالي  -بنك اإلثمار
رئيسة قسم الشؤون القانونية  -بنك اإلثمار
سكرتير الشركة

وإلكترونيا:
الدكتورة أماني خالد بورسلي
الشيخ أسامة بحر
الشيخ  /عادل المرزوقي
السيدة  /نوف البلوشي

رئيسة مجلس إدارة الشركة
عضو هيئة الرقابة الشرعية
رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي
ممثًل إلدارة مراقبة المؤسسات
البحرين المركزي
ممثًل إل دارة مراقبة المؤسسات
البحرين المركزي
ممثًل لبرايس ووتر هاوس كوبرز،
ممثًل لبرايس ووتر هاوس كوبرز،

الرئاســة واألمانة:

تولت الدكتورة أماني بورسلي رئاسة االجتماع ("الرئيسة")
وقامت بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا
أصالة أو وكالة وبمندوبي مصرف البحرين المركزي ومدققي
الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية .ثم اقترحت الرئيست تكليف

السيد  /عيسى الزياني
السيد  /الياس أبي نخول
السيد  /علي خلف
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المالية اإلسًلمية بمصرف
المالية اإلسًلمية بمصرف
المدقق الخارجي
المدقق الخارجي

السيدة  /فاطمة عبد هللا مفيز ألمانة سر االجتماع ووافق
الحضور على ذلك.
الدعــوة والنصــاب القانوني:

تم إرسال الدعوة وجدول األعمال للمساهمين لحضور الجمعية
العامة العادية بخطابات مس َّجلة ب ِع ْلم الوصول بتاريخ  23فبراير
2022م على نحو ما هو مطلوب بموجب المادة ( )242من
قانون الشركات التجارية رقم ( )21لسنة 2001م وتعديًلته
("قانون الشركات التجارية").
أعلنت الرئيسة أن النصاب القانوني المطلوب النعقاد اجتماع
الجمعية العامة العادية مكتمل على النحو المطلوب حيث بلغت
نسبة الحضور سواء باألصالة أو بالوكالة نسبة .% 100
ثم استهلت الجلسة بتًلوة من القرآن الكريم وتم بعد ذلك
استعراض بنود جدول األعمال والنظر فيها على النحو التالي:

البند األول:

استًلم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ  28مارس
2021م والتصديق عليه.
بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه ،أبدى المساهمان موافقتهما عليه:
"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد
بتاريخ  28مارس 2021م".

البند الثاني:

مناقشة تق رير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2021م والتصديق عليه.
أشارت الرئيسة إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاحت الفرصة للمناقشة
وتقديم أية مالحظات أو استفسارات ،ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية
مالحظات اقترحت الرئيسة ا لموافقة على التقرير وتمت تثنية االقتراح والموافقة
عليه ،وبنا ًء عليه:
"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م".

البند الثالث:

استًلم تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2021م.
طلبت الرئيسة من فضيلة الشيخ الدكتور  /أسامة بحر ،عضو هيئة الرقابة
الشرعية ،قراءة تقرير الهيئة ،وبعد االستماع إلى التقرير أتاحت الرئيسة المجال
للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من استفسارات ،وحيث لم تكن هناك أية
استفسارات ،فقد:
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"تقرر أنه تم االطًلع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م".

البند الرابع:

استًلم تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
طلبت الرئيسة من ممثلي السادة  /برايس ووتر هاوس كوبرز ،المدققين
الخارجيين ،قراءة التقرير على الحضور ،وقام السيد  /علي خلف بقراءة التقرير
ومن ثم طلبت الرئيسة من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو
استفسارات ،ولعدم وجود أية أسئلة فقد:
"تقرر أنه تم االطًلع على تقرير مدققي الحسابات السادة  /برايس ووتر هاوس
كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2021م".

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2021م والتصديق عليها.
طرحتتتتت الرئيستتتتة ال بيانتتتتات الماليتتتتة الموحتتتتدة للمناقشتتتتة واتاحتتتتت الفرصتتتتة
للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو مالحظات.
وحيتتث لتتم تكتتن هنتتاك مالحظتتات فقتتد اقترحتتت الرئيستتة الموافقتتة علتتى البيانتتات
المالية الموحدة وقام أحد المساهمين بتثنية االقتراح ،وبنا ًء عليه:
"تقررررر الموافقرررة علرررى البيانرررات الماليررررة الموحررردة للشرررركة للفتررررة الماليررررة
المنتهية في  31ديسمبر 2021م".

البند السادس:

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بشأن التخصيصات التالية ،وذلك بعد أخذ موافقات
الجهات الحكومية والرقابية المعنية:
 .aتحويل مبلغ وقدره  383,000دوالر أمريك ي إلى االحتياطات القانونية؛ و
 .bتحويل مبلغ وقدره  41,395,888دو الر أمريكي إلى األرباح المستبقاة.
طرحتتت الرئيستتة التوصتتية للمناقشتتة واتاحتتت الفرصتتة للمستتاهمين للتقتتدم بمتتا
قد يكون لديهم من مالحظات.
وحيتتث لتتم تكتتن هنتتاك مالحظتتات فقتتد اقترحتتت الرئيستتة الموافقتتة علتتى توصتتية
مجلس اإلدارة ووافق المساهمان على ذلك ،وبنا ًء عليه:
"تقرر اعتماد توصية مجلس اإلدارة بشأن التخصيصات التالية ،وذلك بعد أخذ
موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية:
 .aتحويل مبلغ وقدره  383,000دوالر أمريكي إلى االحتياطات القانونية؛ و
 .bتحويل مبلغ وقدره  41,395,888دوال ر أمريكي إلى األرباح المستبقاة".
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البند السابع:

المصادقة والترخيص ،حسبما يكون منطبقا ،على العمليات التي جرت خًلل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2021م ،مع أية أطراف ذات عًلقة أو مع
المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في اإليضاح رقم  28من البيانات المالية
امتثاال للمادة  189من قانون الشركات التجارية رقم  21لسنة  2001وتعديًلته
("قانون الشركات التجارية").
أشتتارت الرئيستتة إلتتى أن االيضتتاح رقتتم  )28متتن البيانتتات الماليتتة يشتتتمع علتتى
العمليتتتات ختتتالل الستتتنة الماليتتتة المنتهيتتتة فتتتي  31ديستتتمبر 2021م ،متتتي أ
أطتتتراا ذات عالقتتتة أو متتتي المستتتاهمين الرئيستتتيين تماشتتتيا متتتي المتتتادة )189
متتتن قتتتانون الشتتتركات التجاريتتتة ،وقتتتد تتتتم توزيعتتته علتتتى الحضتتتور وأتاحتتتت
الفرصتتة للمناقشتتة وتقتتديم أيتتة مالحظتتات أو استفستتارات ،ولمتتا لتتم يتقتتدم أحتتتد
متتتن الحاضتتترين بأيتتتة مالحظتتتات اقترحتتتت الرئيستتتة الموافقتتتة علتتتى هتتتذا البنتتتد
وتمت تثنية االقتراح والموافقة عليه ،وبنا ًء عليه:
"تقرر إنه تم الموافقة على اإليضاح رقم ( )28الخاص بالعمليات خًلل السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  2021م ،مع أي أطراف ذات عًلقة أو مع
المساهمين الرئيسيين".

البند الثامن:

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  2021م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون
الشركات التجارية والتصديق عليه.
أشتتتارت الرئيستتتة إلتتتى أن التقريتتتر تتتتم توزيعتتته علتتتى الحضتتتور وطلتتتب متتتن
الحضتور إبتداء متتا قتد يكتون لتتديهم متن مالحظتات حتتول هتذا الموضتوع إال أنتته
لم يتقدم أحد بأية مالحظة ،وبنا ًء عليه:
"تقرررر أنرره تمررت المصررادقة علررى تقريررر مجلررس اإلدارة عررن حوكمررة الشررركة
للسررنة الماليررة المنتهيررة فررري  31ديسررمبر  2021م والتررزام الشررركة بمتطلبرررات
مصرف البحرين المركزي".

البند التاسع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتع لق
بتصرفاتهم خًلل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
عرضتتت الرئيستتة الموضتتوع للمناقشتتتة وطلبتتت متتن الحضتتتور التقتتدم بمتتا قتتتد
يكتتون لتتديهم متتن مالحظتتات ،ولتتم يتقتتدم أحتتد متتن الحاضتترين بأيتتة اعتتتراض،
وبنا ًء عليه:
"تقرررر الموافقررة علرررى إبررراء ذمرررة أعضرراء مجلرررس اإلدارة مررن المسرررؤوليات
الناتجررة عررن كررل مررا يتعلررق بتصرررفاتهم خررًلل الفترررة الماليررة المنتهيررة فرري 31
ديسمبر 2021م".

البند العاشر:

الموافقة على تمديد فترة عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة ال تزيد عن ستة
( )6أشهر.
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عرضت الرئيسة الموضوع للمناقشة وطلبت من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم
من مالحظات ،ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض ،وبنا ًء عليه:
"تقرر الموافقة على تمديد فترة عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة ال تزيد عن
ستة ( )6أشهر".

البند الحادي عشر:

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2022م ،وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين
المركزي ،وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
تقدمت الرئيسة بخالص الشكر بالنيابة عن الشركة للمدققين الخارجيين السادة /
برايس ووتر هاوس كوبرز على خدماتهم واقترحت الموافقة على توصية مجلس
اإلدارة بشأن إعادة تعيينهم كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2022م ووافق الحاضرون على ذلك ،وبنا ًء عليه:
"تقررررر الموافقرررة علرررى توصرررية مجلرررس االدارة بشرررأن اعرررادة تعيرررين المررردقق
الخررارجي السررادة  /برررايس ووتررر هرراوس كرروبرز للسررنة الماليررة المنتهيررة فرري
 31ديسرررمبر  2022م ،وذلرررك بعرررد أخرررذ موافقرررة مصررررف البحررررين المركرررزي،
وتخويل مجلس االدارة بتحديد أتعابهم".

البند الثاني عشر:

ما يستجد من أعمال طبقا للمادة  207من قانون الشركات التجارية:
استفسترت ال رئيستتة عمتتا إذا كتتان هنتتاك مواضتيي مستتتجدة تنربتتق عليهتتا شتتروط
المتتتادة  )207متتتن قتتتانون الشتتتركات التجاريتتتة ،إال أنتتته لتتتم تكتتتن هنتتتاك أيتتتتة
موضوعات اخرى للنقاش.

انتهاء الجلسة:

ونظرا ً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على االجتماع فقد تقدمت الرئيسة
بالشكر والتقدير لجميي الحاضرين من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية ومدققي
الحسابات للتكرم بالحضور والمشاركة ،وأعلنت عن رفي الجلسة.

___________________________

الدكتورة أماني خالد بورسلي
رئيسة االجتماع
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