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 وغ�ي العاد�ة    اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ةإعالن نتائج 
 م 2022  مارس 28

 بورصة البح��ن السادة /  
 

العاد�ة   إجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة  .م.ب. ("البنك") بأنه قد تم عقد ش  سال�ي �علن بنك البح��ن اإل  ن    وغ�ي ي تمام للمساهمني
�ن

ةالساعة ال ي    اليومع�ش من صباح    عا�ش
، وذلك بالحضور الشخ�ي بنصاب    البح��ن  بالمنامة  –) بفندق الخليج  3بقاعة الدانة (�ن

ي قدرە  
 %. 91.01قانوين

 
 :  وقد تمت المناقشة والموافقة ع� بنود جدول األعمال التا�ي

 
  :الجمعیة العامة العادیة

 
ي يوم  2020) لعام  45العامة العاد�ة رقم ( ع� مح�ض اجتماع الجمع�ة   الجمع�ة العامة العاد�ة صادقت .1

م والمنعقد �ض
 . هـ1442شعبان   10م الموافق 2021مارس   23الثالثاء  

 
ي  .2

 م.  2021/ 12/ 31صادقت الجمع�ة العامة العاد�ة ع� تق��ر مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المال�ة المنته�ة �ض
ي اعتمدت الجمع�ة العامة العاد�ة الب�انات  .3

 م. 2021/ 12/ 31المال�ة للسنة المال�ة المنته�ة �ض
ي   صادقت .4

ي أر�اح السنة المال�ة المنته�ة �ض
الجمع�ة العامة العاد�ة ع� توص�ة مجلس اإلدارة بتخص�ص صا�ض

31/12 /2120 :  م ع� النحو التا�ي
 مجلس اإلدارة بتوزیعھ.  الزكاة وتفویضبحریني لصندوق  دینار 137,893أ. تخصیص مبلغ 

 دینار بحریني للتبرع لألعمال الخیریة وتفویض مجلس اإلدارة بتوزیعھ.  350,000صیص مبلغ ب. تخ 
 بحریني إلى االحتیاطي القانوني.  دینار 613,168ج. تحویل مبلغ 
 دینار بحریني إلى األرباح المستبقاة.  5,030,617د. تحویل مبلغ 

 
ي  وافقت الجمع�ة العامة ع� دفع مكافأة ألعضاء مجلس    . 5

م بمبلغ إجما�ي  2120/ 12/ 31اإلدارة عن السنة المال�ة المنته�ة �ض
.  282,000قدرە  ي

 ألف دينار بح��يض
 

ام البنك بمتطلبات م�ف البح��ن المركزي 2021ع� تق��ر حوكمة البنك لسنة  العامة  ة  صادقت الجمع�.  6 ض  .  م الذي يتضمن ال�ت
 

ي  . وافقت الجمع�ة العامة ع�  7
  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بت�فاتهم عن السنة المال�ة المنته�ة �ض

 م. 2021د�سم�ب  
 

ي الحسابات للسنة المال�ة    العامةة  صادقت الجمع�  .  8
. فخرو كمدق�ت ي . ام. �ب ي . ىب ض السادة �ي م وتف��ض  2022ع� إعادة تعيني

 د أتعابهم، وذلك بعد الحصول ع� موافقة م�ف البح��ن المركزي. مجلس اإلدارة بتحد�

ض . إنتخ9 : ، كم2025إ� مارس  2022لمدة ثالث سنوات للدورة الممتدة من مارس  اإلدارةأعضاء مجلس   اب و تعيني  التا�ي

ض  - اع ال�ي األعضاء المنتخبني ض  باإلق�ت  : اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة خالل من قبل المساهمني

 . )مستقل(عضو محمد عبدهللا نورالدین   السید / -1
 . )مستقل(عضو خالد عبدالعزیز الجاسم  لسید /ا -2
 . )مستقل(عضو مروان خالد طبارة لسید / ا -3
 . )مستقل(عضو صقر عبدالمحسن السجاري لسید / ا -4
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 للمادة ( 
�
ض وفقا ض من كبار المساهمني كات التجار�ة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 175األعضاء المعينني ) لسنة  21) من قانون ال�ش

2001  : 

 :  ش.م.ب. (م) ممثلي بنك البحرین الوطني

 . (عضو غیر تنفیذي)عصام عبدهللا فخرو دكتور لا -1
 تنفیذي). خالد یوسف عبدالرحمن ( عضو غیر السید/  -2
 السید/ جان كریستوف دوراند (عضو تنفیذي).  -3
 السید/ یاسر عبدالجلیل الشریفي (عضو تنفیذي).  -4
 السیدة/ دانة عبدهللا بوحجي (عضو تنفیذي).  -5
 السید/ عیسى حسن مسیح (عضو تنفیذي).  -6

 
اح مجلس اإلدارة . 10 ي الخطوط األمام�ة وافقت الجمع�ة العامة ع� إق�ت

ض �ض ي مب�عات التجزئة العاملني
ض موظ�ض نامج تحف�ي ف�ما يتعلق ب�ب

)FLIP نامج لتنف�ذها وتعد�لها من وقت آلخر  .  ) وتف��ض مجلس اإلدارة �شكل كامل إلصدار اللوائح الالزمة لل�ب
 

 . لم يتم استالم طلب إلضافة موض�ع تحت بند ما�ستجد من أعمال. 11
 

   :العادیة غیر العامة الجمعیة
 

ي يوم الثالثاء  2021) لعام  26تمت المصادقة ع� مح�ض اجتماع الجمع�ة العامة غ�ي العاد�ة السابق رقم (  .1
ي �ض

  23م والمنعقد �ض
 . ه1442شعبان   10م الموافق 2021مارس 

 
وافقت الجمع�ة العامة غ�ي العاد�ة ع� تعد�ل عقد التأس�س والنظام األسا�ي للبنك و�عادة ص�اغته إلدراج التعد�الت الواردة   .2

كات التجار�ة لعام   ي قانون ال�ش
ي السنوات  2001�ض

لسنة    28( قانون رقم  2022و   2021،2020(واللوائح التنف�ذ�ة ذات الصلة) �ض
، والقرار الوزاري رقم  2021لسنة    64، القرار الوزاري رقم 2021لسنة   63, القرار الوزاري رقم  2021لسنة   20،قانون رقم  2020

ط الحصول ع� موافقة م�ف البح��ن المركزي. )  2022لسنة  3  ، ��ش
 

أو من �فوضه صالح�ة اتخاذ جميع اإلجراءات القانون�ة  وافقت الجمع�ة العامة غ�ي العاد�ة ع� تخ��ل رئ�س مجلس اإلدارة   .3
 . والرسم�ة الالزمة لتنف�ذ قرار تعد�ل عقد التأس�س والنظام األسا�ي للبنك 

 

 Name ندى إسحاق عبدالكریم  اإلسم 

 Title مین سر مجلس اإلدارةأ المسمى الوظیفي

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقیع 

 
 

 


