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  )19) من (1صفحة (

 ة العادیة:  أوالً الجمعیة العام

ھـ الموافق  1443شعبان    24األثنین  ) في تمام الساعة العاشرة من صباح یوم  46العادیة اجتماعھا رقم (  امة الجمعیة الععقدت  
 المنامة، مملكة البحرین.  –) فندق الخلیج 3بقاعة الدانة ( م 2022مارس  28

عدد من  %91.01نسبة  یعادل  ذلكوسھماً  963,023,364 ددووكالة عالنصاب القانوني: مثل الحضور أصالة 
 % 50العادیة وھي  امةبما یتعدى النسبة القانونیة المطلوبة لعقد الجمعیة الع األسھم

 : المدقق الخارجيو ومسجلي األسھمالجھات الرقابیة  قبل حضر االجتماع من

 یة اإلسالمیةالالمالمؤسسات  ة  مراقبإدارة   – مصـرف البحریــن المركــزي   أمینة المسقطي/  سیدةال

 اإلسالمیة  المالیةلمؤسسات  إدارة مراقبة ا – مصـرف البحریــن المركــزي فاطمة الجار اآلنسة / 

 محلل مالي أول  –مصرف البحرین المركزي  حصة المناعي /  سیدةال

   مساعد محلل  –مصرف البحرین المركزي  ریان علي /  نسةاآل

 أخصائي حوكمة شركات أول – والسیاحة وزارة الصناعــة والتجــــارة السید / أحمد سلمان  

 محلل مالي  - والسیاحة وزارة الصناعــة والتجــــارة السید/ علي فرج

 (مسجلو األسھم) شركة البحرین للمقاصة ھدى الطربوش /  ةالسید

 متخصص إدراج –شركة بورصة البحرین  نورة المحمید  /نسة اآل

 )KPMG( مدقق الحسابات الخارجي - شریك جمال فخرو   /السید 

 )KPMGمدقق الحسابات الخارجي ( -شریك  السید / سلمان المنجلي 
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  )19) من (2صفحة (

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة للبنك:  قبل وحضر االجتماع من

العادیة وغیر  ةماورئیس اجتماع الجمعیة الع رئیس مجلس اإلدارة الدكتور/ عصام عبدهللا فخرو
 العادیة 

 نائـب رئیـس مجلس اإلدارة السید/ خالد یوسف عبدالرحمن 

 نائـب رئیـس مجلس اإلدارة دستوف دورانیكر نجاالسید / 

 عضــو مجلـــس اإلدارة  محمد عبدهللا نورالدینالسید / 

 عضــو مجلـــس اإلدارة  السید / خالد عبدالعزیز الجاسم 

   عضــو مجلـــس اإلدارة السید / مروان خالد طبارة 

   عضــو مجلـــس اإلدارة محمد عبدهللا الجالھمة  /السید 

 اإلدارة عضــو مجلـــس  *یاسر عبدالجلیل الشریفيالسید/ 

 عضــو مجلـــس اإلدارة  السیدة / دانة عبدهللا بوحجي 

 عضــو مجلـــس اإلدارة  عیسى حسن مسیح /السید 

 الرئیــــس التنفیــــذي  السید/ حســـان أمیـــن جـــرار 

 ة المالی لرقابةلتنفیذي ال رئیــــسال دیري أمیرعبدالغني /السید

 المستشار القانوني  السید/ صالح یاسین محمد 

 ســكرتیر مجــلس اإلدارة السیدة/ ندى اسحاق عبد الكریم 

 كما حضر االجتماع من ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك: 

 رئیـس ھیئة الرقابة الشـرعیة  عبداللطیف آل محمود* /الدكتورشیخ ال

 *حضور عبر المنصة اإللكترونیة (زوم) بسبب ظروف السفر.  
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 )19) من (3صفحة (

علي تأكید شركة البحرین    اإلجتماع بالتأكید على إكتمال النصاب القانوني بناءً  رو)عصام عبدهللا فخالدكتور/  (  السید الرئیس  ستھلا
عن بدء   سعادتھ  أعلنفقد    عدد األسھم وعلیھ  % من 91.01  الحضور أصالة ووكالة  حیث بلغت نسبةللمقاصة (مسجلو األسھم)  

بممثلي الجھات الرسمیة وجمیع الحضور شاكراً لھم تفاعلھم متقدماً بالشكر الجزیل للمساھمین على الحضور ومرحباً  االجتماع  
بسبب ظروف    )زوم( اإللكترونیةمنصة  الحضر عبر    حمود والذي  آل مرحباً بفضیلة الشیخ الدكتور عبداللطیف  ، ومللبنكالداعم  
  السفر.

جدول األعمال للمناقشة. وتمت المداوالت في بنود االجتماع على ،  الدكتور/ عصام عبدهللا فخروالسید الرئیس،  بعد ذلك طرح  
 النحو التالي: 

 العادیة:  جدول أعمال الجمعیة العامة

 .م2021مارس  23 یخربتا  لمنعقدا) 45( قمر یةدلعاا لعمومیةا لجمعیةا عجتماا محضر على فقةالموا .1

أكد السید الرئیس بأن اإلجتماع قد ُعقد بعد تسجیل النصاب القانوني والذي بلغ فیھ نسبة الحضور  87.73%  بعد الحصول على 
موافقة  وزارة الصناعة والتجارة و السیاحة  .  وقد تم  نشر محضر اإلجتماع في موقع بورصة البحرین وموقع بنك البحرین  

للموافقة على المحضر.    اإلسالمي، داعیاً المساھمین

طلب الســـید علي جعفر طریف (مســـاھم) اإلذن بالتداول، شـــاكراً الســـید الرئیس ومھنئاً البنك على النتائج، ثم أبدى ســـت 
مالحظات بخصوص ھذة الجلسة لتدارك األخطاء التى وقعت في الجلسة السابقة: 

.المداخالت بعد أخذ اإلذن من سیدي الرئیس حفظھ هللاتتم أن وإدارة الجلسة تكون من غیر مقاطعة  -1
.تدوین المحضر بطریقة صحیحة ودقیقة -2
اھم ومن یمثلھ في اإلطالع والوصـول للمعلومة، فإذا   -3 تدعت الحاجةاال أملك اإلمتیاز الذي یملكھ أكبر مـس أقترح  ـس

 .أن یقوم ممثل أكبر مساھم  بالموافقة على جمیع البنود مقدما لكي یستغل وقتھ
حفظھ هللا واإلجراءات المتبعة بعد التصریح في الرئیسالسید  بین تصریح من المحضر السابق  5تعارض في بند  -4

 .)رالسكرتیتبریر ( 1مع بند رقم إعداد وصیاغة المحضر 
وكذلك في 32 البند رقم    الى 23 البند رقم خطأ مطبعي بخصـوص بنود اإلسـتدامة من  یوجد  )3إسـتفسـار ( 9بند   -5

. 3إستفسار رقم ، 4صفحة رقم ،الملحق 
ــار رقم بخصــوص  -6 ــتفس هھذال یوجد متطلب نظامي أو معیار محاســبي؟ لماذا تم اإلفصــاح عنھ في أ ،4ملحق إس

 .LCR)نسبة تغطیة السیولة ( 2021السنة 

للرد علیھا في الملحق.   في محضر اإلجتماع األسئلة سیتم تدوینشكر السید الرئیس المساھم قائالً بأنھ 
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  )19) من (4صفحة (

 
م  2020لعام    )45العادیة رقم (العامة  خرى، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعیة  أبما أنھ لم تكن ھناك أیة مالحظات  

 .ھـ1442شعبان  10الموافق  م2021مارس   23لثالثاء اوالمنعقد في یوم 

 

 م. 2021 دیسمبر 31المالیة المنتھیة في مناقشة واعتماد تقریر مجلس اإلدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة . 2

ا  المالیة  للسنة  الموحدة  المالیة  السنوي والبیانات  الدكتور/ عصام عبدهللا فخرو تقریر مجلس اإلدارة    31لمنتھیة في  استعرض 
 قائالً :  م2021دیسمبر من عام 

 
  وبعد،  نجمعیأ  مسلو  صحبھو  لھ آ  علىو  دمحم  نادسی  نسلیرلموا   ءألنبیاا   مخات  على   ملسالوا  ةلصالوا  محیرلا   نحمرلا  هللا  مبس  " 

   .م2021 ملعا إلسالميا نیرلبحا كلبن  دةحولما لمالیةا تلبیاناي  وا ولسنا ریرلتقا   ملك دمقأن أ  نيریس
 

  یة دالقتصاوا  لشخصیةا   ظروفلأن  ا  ال،  إ ًیجیادرت  فستخ  ناورو لكا  جائحة  تھا  ثدحأ  لتيا  تیادلتحأن  ا  نم  مالناآ   نم  مغرل ا  على
 نار كیذت   ءباولھذا ا  لصوای.  ولمجتمعا  رادفأ  نم   ردف   لك  على  صعبة   تلباطمت  رزتفأ  دق   ،لجمیع ا  جھھاوا  لتيا  الجتماعیةوا
 .  نآلمو ا لصحيا لمجتمعا علیھا ومیق أن   ینبغي لتيا طبروالا و ض،لبع ا  بعضنا  طبرت لتيا طبروابال
 
 زالما  كللبن  لماليا  داءألأن ا  ال، إ2021   معا  لخال  في  ناورولكا  روسفی  ر تأثی  نم  لناتجةا  رةلمستم ا  تیادللتح  جھتناوام   مع  و
ً وق   ك، لذ  على  وة عال.   تیالولتما ةظمحف  جماليإ  محج  دةیاز  لىإ  باإلضافة   ل،لتشغیا  ف تكالی  ضخفو   تنارادایإ  دة یازب  قمنا   ث حی  ،یا

  تنخفضا   كما٪ ،     4ربیقا   ما  لىإ  درةلما   رغی  ولألصا  نسبة  ضتخفی، و2021   معا في  یلیةولتم ا  تناظمحف   نبتحسی  قمنا  دفق
.   واتسن   سخم   لقب  علیھ  تكان  مما  ربكثی  لفضأ  رتعتب  مقارألأن ھذه ا  نم  ك ش   ال٪. و6.2   ليواح  لىإ   رة تعث  لما   ت یالو لتما   نسبة

.  ئیسیةرلا  تناراشؤمأداء    نتحسی  في  ھمسا  ذيلا  رألما  ول،ألصا   جماليإ   نم   رألكبا   زءلجا   لخد لل   درةلمول األصا   لتمث   ثحی
ا  لخال  نمو  ث حی  ل،خ دلا  لىإ  لتكلفةا  نسبة  في   كبیراً     تحسنًا  حققنا  دفق   ،لتكلفةا  في  للفعاا  ملتحكا  بجان  لىإ  ت،لتحسیناھذه 
 .   2021 معا في٪ 47 ربیقا ما لىإ تنخفضا
 
 كمةوبالح  لمتعلقةا  تلسیاساوا  تسا رلمماا   متانة  على  وةعال  طر،لمخاا  دارةبإ  لمتعلقةا  لفعالةا  تلسیاساا   على   داءألھذا ا  زتكار  دقو
ً دا ننح. وزاماللتوا  یمیة ظلتنا تلباطلمتا مع  متھاواء م  ننضم كما رة،لمستما جعةرالما دقی تسارلمماوا تلسیاساھذه ا  ي نبقُ    ئما
 .  رارم باست  رةلمتغیا طرلمخاا  بیئة مع منسجمة ونلتك

 
 طر لمخاإدارة ا  نم  دبعھو أ  ما  لىإ    دتمت  نبائزلا   یة ھفار  معود  نمیھلمساا   راتستثماا  بحمایة  لمتعلقةا  لیتناومسئ  نبأ   كش  الو  ھذا،

  لى إ  باإلضافةھذا    ،تناإدار  نھج  في  یةوحی  میةذات أھ (ESG) كمةولحوا  الجتماعیةوا  لبیئیةا   تسارلمماا   رتعتب   ثحی،    لمالیةا
 .بائننازل ئیسیةر قضیة  لتمث  نھاوك
 

عصام عبدهللا فخرو بأننا وبصفتنا بنًكا إسالمیًا، فإن الممارسات الجیدة المتعلقة بحوكمة الشركات والممارسات /الدكتورو أضاف  
  البیئیة واالجتماعیة تتماشى بشدة مع معتقداتنا ومبادئنا التشغیلیة. كما یمتد ھذا األمر إلى ما ھو أبعد من الدعم الذي نقدمھ للجھود 
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  )19) من (5صفحة (

من حیث تفاعلنا مع الزبائن، ومن خالل القرارات التي نتخذھا   –، إذ یقع ضمن صمیم عملنا كمؤسسة إسالمیة  الخیریة واإلنسانیة
 ، وفى الطریقة التي نطور بھا منتجاتنا ونقوم بتسویقھا. للتمویل

ً ،  "وھو"معًا.. نكون أقوى،  ھذا العاملشعار تقریرنا السنوي    ویعتبر ناتجة عن الشراكة القویة التي  حقیقیاً لآلثار اإلیجابیة ال  انعكاسا
جمعت مؤخًرا بین بنك البحرین اإلسالمي وبنك البحرین الوطني. لقد كان للدعم المالي من بنك البحرین الوطني عبر االستحواذ 

نین  أمام كال الكیا  مھماً في تعزیز مركزنا المالي. كما فتحت ھذه الشراكة  دوراً على حصة األغلبیة في بنك البحرین اإلسالمي  
اإلمكانیات لمزید من التعاون في مختلف األصعدة بھدف تحقیق تآزر وترابط أفضل، وذلك من خالل تحسین الكفاءات وزیادة 

 اإلیرادات وخفض التكلفة وتوفیر مسارات وظیفیة أفضل وأكثر تنوًعا للموظفین.

ونیابةً عن مساھمینا، یتقدم مجلس اإلدارة ي  أصالة عن نفساختتم الدكتور/ عصام عبدهللا فخرو تقریر مجلس اإلدارة بالقول أنھ  
  ملك البحرین حفظھ هللا،   الملك حمد بن عیسى آل خلیفة ملك مملكة البحرین،  الجاللة بخالص امتنانھ وتقدیره لحضرة صاحب

لقیادتھم الحكیمة   حفظھ هللا ،  رئیس مجلس الوزراءو  ولي العھد  -وإلى صاحب السمو الملكي األمیر سلمان بن حمد آل خلیفة  
 ودعمھم المستمر لقطاع الصیرفة اإلسالمیة. 

 ووزارة   وال سیما مصرف البحرین المركزي  -كما یعرب أعضاء مجلس اإلدارة عن تقدیرھم لجمیع الوزارات والھیئات الحكومیة  
الصناعة والتجارة والسیاحة على توجیھاتھم ودعمھم المتواصل خالل ھذه الفترة الصعبة. كما نتقدم باالمتنان والتقدیر إلى ھیئة 

 " الرقابة الشرعیة في البنك لتوجیھاتھم ومشورتھم المستمرة على مدار العام.

المرونة وإعتزازه ب  عصام عبدهللا فخرو عن بالغ فخره  /أعرب الدكتور  رئیساً لمجلس إدارة بنك البحرین اإلسالمي،    ھوبصفت
الرائعة التي أظھرناھا خالل العامین الماضیین. لقد حافظنا على أداء قوي للبنك، كما قمنا بتحسین طرق عملنا، وعززنا تفاعلنا  

العادیة لموظفینا، وھنا أود أن أغتنم ھذه الفرصة ألشكرھم على    مور ممكناً لوال الجھود غیرمع الزبائن. ولم یكن أي من ھذه اال
 كل ما قاموا بھ من أجل بنك البحرین اإلسالمي.

بما أظھرتھ مملكة البحرین من قوة وتمكن على مواجھة التحدیات االقتصادیة    فخره    عصام عبدهللا فخرو عن   /أعرب الدكتوركما   
یة الصعبة، وذلك من خالل االستمرار في العمل بروح الشراكة وبما یتماشى مع األھداف الوطنیة، مما یمكننا االستمرار  واالجتماع

 ". في جعل المستقبل مشرقًا ألعمالنا وللمجتمع ككل

عن إرفاق جدول  ورأعلن الدكت  الكرام،  مساھمینالكجزء من التزام البنك بالحفاظ على أقصى درجات الشفافیة مع  و  ،وفي الختام
 .2021دیسمبر  31مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة للسنة المالیة المنتھیة في توضیحي ل

 والسالم علیكم و رحمھ هللا و بركاتھ. 

 :  تتمثل في اآلتي حول ھذا البند ستفساراتبعض اإل طریف جعفر علي  /أثار المساھم بعد طلب اإلذن بالتداول، 
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ً أإال  "وقولھ   بخصوص كلمة السید الرئیس حفظھ هللا   -1 ً :  "ن األداء المالي للبنك مازال قویا ؟ أقوى من من؟ كیف قویا
ــي كان قوي والزلانطباع  یعطي ذلك  أال  ً قوی أن بنك البحرین اإلســـالمي في الماضـ ــنة  ا الیوم؟ ھل ربحت في سـ

أم خســـرت؟ متى أخر مرة تم توزیع أرباح نقدیة للســـادة المســـاھمین الكرام؟ ھل رفعت الســـھم مثال؟ في  2020
، أما قطاع اإلســتثمار فكل ما ربحھ كان خاســراً  2020 فيألف دینار و 200قطاع الشــركات ربح أقل من  2021

؟ نسـبة تكلفة المخاطر ة  تعتبرھا قویھل % 6.1متعثرة  ؟ نسـبة القروض ال2021خسـره في سـنة   2020في سـنة 
؟ ألم یقم بنك البحرین الوطني 2020مقارنة مع الـشطب في ـسنة  2021في ـسنة  اـسترجعت ؟ كم ة تعتبرھا قویھل 

ملیون دینار  40المتطلبات النظامیة لرأس المال؟    اـستیفاءبعملیة إنقاذ خاـصة لكي یـستطیع بنك البحرین اإلـسالمي 
   تعتبره إضافي ھل ملیون دینار بحریني رأس مال  24؟   ةتعتبرھا قویھل یني أصول غیر مدرة "تركة ثقیلة" بحر
 ً ً یعتبر   ؟ حتى كبار الموظفین فقدنا أغلبھم، ھل ھذا  قویا ــتثمر آخر  ؟قویا ــایا مع أركابیتا ومس  كل ذلك، ھل مع قض

ً   یعتبر المركز المالي ، مكانیات المحدودةاإل إدارة الجمعیة عن بعد على الرغم من اســتطاعوا ؟ حتى الســینما قویا
 قویاً؟ تعتبر المركز المالي  كیف

 
ــالح اللجنة الرســــمیة   2021أبریل  23أصــــدرت محكمة اإلفالس في الوالیات المتحدة األمریكیة في  -2 حكماً لصــ

اإلسالمي، حیث قضى الحكم بالزام البنك بسداد لمجموعة الدائنین غیر المضمونین لبنك آركابتا ضد بنك البحرین  
% والمصــاریف  9ملیون دوالر أمریكي باإلضــافة إلى الفوائد القانونیة ما قبل صــدور الحكم النھائي بواقع  9.8

 :القانونیة
 ؟2021أكتوبر   2ھل ھناك جدید في طلب االستئناف التي تقدم بھ البنك بتاریخ  أوال :
 2012یولیو   4الصــــادر بأن البنك خالف توجیھ مصــــرف البحرین المركزي بتاریخ  یات الحكم یثبینت ح  ثانیا:

ا بین الحكم على وجود  ا. كـم ــتثـمار على الفور إلى آرـكابیـت ا إـعادة مبلغ االســ واـلذي نص على ـعدة أمور من بینـھ
ــالمي    فيموظفین  من   ؤتواط ــة. فھل قام البنك    في بنك البحرین اإلسـ بإجراء تحقیق داخلي  إجراء عملیة المقاصـ

 للنظر في ھذه الحیثیات؟ وما ھي نتائجھ؟
 

 بذلك؟  مؤتمر المحللین لمدة سنتین ولم یعقد بعد؟ ھل ھناك أي رغبة جدیةعقد وعود لكانت ھناك  -3
 

وسام باقر ودالل الغیص وأسامة نصر ومحمود قناطي ومزار  :التعاقب الوظیفي والدوران العالي لكبار الموظفین -4
ــب ـناـئب الرئیس التنفـیذي جالل ال یزال  ، ولم نرى أي تعیین مـكانھم ، فقط تـمت التعییـنات ـبالوـكاـلة.  ـكذـلك منصــ
 ً  . خالیا

عملیات بنك    الجمیع بأن  أجاب السید الرئیس بأن األسئلة العدیدة التي طرحھا المساھم لألسف فیھا تشكیك في عمل البنك، مذكراً 
 .  لحقالبحرین اإلسالمي في تحسن مستمر، وسوف یتم الرد على ھذه اإلستفسارات بالتفصیل في الم
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وضاع أل  نظراً   وبشكل عام ، فإن إستحواذ بنك البحرین الوطني على بنك البحرین اإلسالمي ھي أفضل خطوة حصلت للبنكین  
اذ ، والتي تمت بتوجیھ من مصرف البحرین المركزي وھو على إطالع كامل بتفاصیل  بنك البحرین اإلسالمي قبل عملیة اإلستحو

حیث كان البنك یدخل في شراء أراضي في دول خلیجیة بدل التركیز على   ،الذي كان علیھ البنك في حینھالعملیة، لتدارك الوضع  
صلب عمل البنوك وبالتالي تتحول إلى دیون متعثره. وقد جرت العادة حسب األنظمة والقوانین بأن یتم النظر في ھذه الدیون  

 بصورة تدریجیة لمنع تعرض المؤسسة لإلفالس. 
 

ألكثر من أربعین سنة وھو  و أكمل السید الرئیس قائالً: : "إن بنك البحرین اإلسالمي ھو جزء ال یتجزأ من تراث مملكة البحرین  
وما .  لحفاظ علیھمن قبل بنك البحرین الوطني لأحد األسباب التي دعت مصرف البحرین المركزي بتوجیھ شراء أصول البنك  

 ".  التأثیر الكبیر للدیون المتعثرة التخلص من ث إننا على وشك اإلنتھاء منحی  تریّث قلیالً نحتاج الیھ ھو ال
 

وعن كیفیة تقییم أداء البنك ، قال السید الرئیس بأن ھناك مؤشرات أداء تدل على إن البنك یسیر بطریقة صحیحة جداً وباإلمكان 
للبنك، وإن ما قام بھ بنك البحرین الو التقریر السنوي  إلیھا في  ما ھو إال جزء من خطتة لتوسعھ حجم  الرجوع  طني مشكوراً 

 ثلة ، متمنین التوفیق للجمیع.  اأن العدید من البنوك في إطار خوض تجارب مم عملیاتھ وقد أثبتنا نجاحنا كأول تجربة ونرى 
 
ھي جزء أساسي لعمل البنوك یدرك بنك البحرین الوطني جیداً وھو بنك تقلیدي بأن الصیرفة اإلسالمیة أضاف السید الرئیس: "و

.  نحن نأمل بتحقیق  حاضراً و مسقبالً ، ولذلك جاءت ھذه الخطوة من بنك البحرین الوطني بعد دراسة متأنیة وتعیین إستشاریین
 ". بإذن هللا 2022ربحیة جیدة في عام 

 
لھ من السید صالح یاسین (المستشار القانوني للبنك) بأن ما ذكره المساھم السید/ علي طریف بخصوص قضیة  ثم جاءت مداخ

متداولة اآلن أمام    ى  أول درجة وقد تم تقدیم إستئناف حیث إن الدعو  محكمة  من   صادر  حكمالأركابیتا مع البنك، نود التنویھ بأن  
 ما ذكره المساھم یُعتبر سابق ألوانھ.  فإن د ، وبالتاليمحكمة اإلستئناف ولم یصدر فیھا حكم نھائي بع

 
من یرغب في الحصول على مسیرة البنك خالل الخمسة عشر سنة الماضیة  كل    ا قالھ في جمعیات سابقة بأن  على مالرئیس    كدوأ

فبإمكانھ الحصول على ذلك ، وسوف ترى بأن بنك البحرین اإلسالمي وبتوجیھات من المصرف المركزي سیبقى قوي و یجب  
 الحفاظ علیھ.  

 
افظ علیھ بنك البحرین الوطني و أنقذه. ثم طلب شكر السید علي طریف الرئیس قائالً بأننا نتفق بعدم قوة البنك في السابق لذلك ح

ً  ؤمن المستشار القانوني الرد على موضوع التواط  على الوقت.  وذلك حفاظاً  كتابیا
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وما  ؟  سـلبيالیجابي أو وتأثیرھا اإلوجھ السـید علي طریف سـؤاالً للرئیس التنفیذي عن تأثیر إنضـمام البنك للمصـرفیة  المفتوحة 
ــتـعدادات البـنك لـلدخول  ــتـباقـیة للمرحـلة الـثانـیة قـبل أن  مرحـلة  في الھي إســ الـثانـیة وھو(التموـیل المفتوح)؟ ـما ھي خططتكم اإلســ

موـضوع  .  وقام المـساھم بذكر مثال عن  النظامیة ویلتحق بھا الركب؟ القنوات المـصرفیة ثم الودیعة الـشھریةتفرـضھا التـشریعات  
ــاھم لدى البنكقدیم  ــابق و تتطلب زیارة  ولكن متجدد یتعلق بودیعة المسـ بحیث كانت عملیة تجدید الودائع الشـــھریة مطّولة بالسـ

ــتمارات، وقد تم تجدید ءالفرع ومل ــبحت   العدید من اإلســ ثانیة من الوقت ولكن  60رقمیة بحیث ال تأخذ أكثر من العملیة وأصــ
ــاھم ـبأـنھ  تبقى مـبالغ الودیـعة معلـقة ـبالتطبیق مع تحوـیل مبلغ الربح فقط ، وـقد  طـلب الـحل لـھذا الخـلل في نـظام التطبیق ذكر المســ

  إدارة البنك.   منراجیاً الرد و

جاء رد الرئیس التنفیذي الســــید حســــان جرار بأن الســــید علي طریف أصــــبح جزء ال یتجزأ من الجمعیات العامة للبنوك في 
ــاكراً لھ مداخالتھ. ثم أوضــح بأن  الذي تقوم بھ البنوك،   الخدمات المصــرفیة المفتوحة ھي جزء من التحول الرقميالبحرین، ش

  للبنوك الدائمة إلى التوجیھات الرشــــیدة من مصــــرف البحرین المركزي باإلضــــافة   ،وبما أنھ یخدم عمالء البنك فھو إیجابي 
وأضـاف بأن بنك البحرین اإلـسالمي یعتبر من أوائل البنوك التي دخلت في  .  لتمیز في األعمال المصـرفیة المفتوحةوحثھا على ا

ــرفیة المفتوحة ولكن العملیة ال تزال في بدایاتھا وال تزال غیر  ــحیحمفھومة  لدى المص ــار الص و   بعض الزبائن ولكننا في المس
مر السـھل ، ونحن فخورین بكوننا السـباقین أكد بأن بعض البنوك التقلیدیة ال تزال تجد صـعوبة في التحول الرقمي وھو لیس باأل

 .في ھذا المجال

لمساھم بسیاسة الباب المفتوح لكال البنكین (البحرین الوطني واإلسالمي) والذي من شأنھ أن یحل أي  بتذكیر االسید الرئیس    قام
 . إستعصى األمر ، مبدیاً ثقتھ بأن نكون عند حسن ظن الجمیعقضایا یواجھھا العمیل بدل من إثارتھا في الجمعیات العامة إال إذا 

 
في المنطقة   لھ  فتح بنك البحرین الوطني لفرع إسالمينبأ  الً عن مدى صحة  طرح السید منصور العجمي (مساھم من الكویت) سؤا 

وجاء رد الرئیس بأن ھذا من شأن بنك البحرین الوطني ولیس اإلسالمي ولكن من حق بنك  الشرقیة بالمملكة العربیة السعودیة.  
 ى مع متطلبات و أحكام الشریعة. إیجاد أذرع إسالمیة لھ في المملكة العربیة السعودیة بما یتماش البحرین الوطني 

 
وجاء الرد من الرئیس األرباح، إلى متى سوف تستمر.  استنزفت  العجمي عن المخصصات التي  محسن  ثم سأل السید منصور  

لك بأن البنك یسیر في ونؤكد  التنفیذي السید حسان أمین جرار مؤكداً بأن األرباح التشغیلیة للبنك كانت جیدة و تتزاید كل سنة ،  
ال تتعلق بلُب الصیرفة.    2012و    2008اإلتجاه الصحیح وقد جاءت معظم ھذه المخصصات من إستثمارات قدیمة حصلت في  

، وقد تم التخلص من جزء كبیر جاءت كاأللغام األرضیة ولم تكن في الحسبان  2020المخصصات الجدیدة التي ظھرت في سنة  
لت الوطني  البحرین  قبل بنك  القدیم من  العبء  البنك من  من  التشغیلي.  حصر    مكین  الربح  الفعلیة في  وقد جاءت جمیع  الجھود 

األرباح   لالتي تُبذل كل سنة من خال  الفعلیة  مؤشرات البنك أفضل من میزانیة العام الماضي، متأملین أن یعكس البنك الجھود
 الصافیة. 

 
 من السادة المساھمین. أخرى لم توجد مالحظات  نلتالي إإلنتقال إلى البند االرئیس اقررالسید  من ثم 
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نظراً إلى عدم وجود استفسارات أو مالحظات أخرى من قبل السادة المساھمین أو ممثلي األجھرة الرسمیة، فقد صادقت الجمعیة 
 م. 31/12/2021العامة العادیة على تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالیة المنتھیة في 

 .م2021 ملعاا  من یسمبرد 31 في لمنتھیةا لمالیةا لسنةا عن جیینرلخاا لمدققین ا تقریر لىإ عالستماا. 3

عن البیانات المالیة للبنك المستقلین  مدققي الحسابات الخارجیین    تقریركي بي إم جي فخرو)  في  (شریك    جمال فخروتال السید/  
 .  م31/12/2021عن السنة المالیة المنتھیة في

وحیث أنھ لم تكن ھناك أیة مالحظات أو استفسارات من الحضور فقد طلب السید رئیس االجتماع االنتقال إلى البند التالي من  
 جدول األعمال. 

 
 .م2021 ملعاا  من یسمبرد 31 في لمنتھیةا  لمالیةا لسنةا عن لشرعیةا لرقابةا ھیئة تقریر لىإ عالستماا. 4

بنك البحرین اإلسالمي عن أعمال الرقابة الشرعیة على عملیات العادیة إلى تقریر ھیئة الرقابة الشرعیة لاستمعت الجمعیة العامة  
الذي تفضل بتالوتھ تنفیذاً للتكلیف المناط بھا وفقاً للنظام األساسي وم  31/12/2021لسنة المالیة المنتھیة في  البنك وإستثماراتھ ل

حیث أكد على التزام البنك في معامالتھ خالل السنة ،  ھیئة الرقابة الشرعیةرئیس    دعبداللطیف آل محموفضیلة الشیخ الدكتور
 . م بأحكام الشریعة اإلسالمیة و فتاوى و قرارات الھیئة31/12/2120المالیة المنتھیة في 

  وحیث أنھ لم تكن ھناك أیة مالحظات أو استفسارات من الحضور تمت المصادقة على التقریر.

 
 .علیھا قةدلمصاوا م2021 ملعاا من یسمبرد 31 في لمنتھیةا لمالیةا للسنة لمالیةا  تلبیاناا دعتماوامناقشة . 5

مع اإلعالن لإلجتماع و   م2021دیسمبر من عام    31بأنھ قد تم إرفاق البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في  رئیس  قال السید ال
المالي   رئیس أمیر الدیري ال  /بحضور السید   البیانات المالیة  تلك باب النقاش حولنفتح ،  لذا.   اإللكتروني للبنكنشره في الموقع  تم  

 تحت ھذا البند.  محددة إستفسارات محاسبیة   ة، للرد على أیللبنك و ممثل شركة كي بي أم جي

 كالتالي: جاءت  بعد طلب اإلذن بالتداول،االستفسارات بشأن البیانات المالیة مجموعھ من األسئلة و لي طریف ع السیدأثار 

ل الموضوع اخبرتكم العام الماضي والزأ(لقد  119صفحة   22إیضاح  ،مدخول أو خـسارة من اإلـستثمار العقاري -1
 .  یتكرر)

 .13صفحة رقم  %؟53.3% أو 55.3ھل ھي  2018نسبة التكلفة للدخل في سنة  -2
 .دخل التمویلیجب تغییرھا لتكون  من الموجودات صافي الدخل 13صفحة  -3
ة وبالخصـوص الطرف رقم  ،193صـفحة رقم   -4 الذي تم أخذ   2و رقم   3ھل یمكنكم اإلفصـاح عن األطراف الخمـس

 ؟2020وھل ھو نفسھ الموجود في سنة  ،لھ مخصص إنخفاض قیمة
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  )19) من (10صفحة (

باإلشـارة للمحضـر السـابق البند الثاني السـؤال األول (األصـول ثابتة و الدیون عائمة في مصـلحة البنوك في حال  -5
ة المـعدالت) ـھل   ـــب اـبل ـحدود فجوة مـعدل ـھامش الربح عن طریق  إنخـفاض نســ تم إدارة مـخاطر مـعدل الربح مـق

ریوھات المتعددة لمعدل الربح المعیاري متابعة حساسیة موجودات ومطلوبات بنك البحریني اإلسالمي تجاه السینا
 .34إیضاح  210وغیر المعیاري؟ صفحة 

نقطة أـساس  200ھل تـستطیع أن تفـصح لنا عن الـسیناریوھات المعیاریة والتي یتم إعتبارھا بـصورة ـشھریة على  -6
ة اإلقتـصادیة القیمھامش مدخول التمویالت وعلى   من اإلنخفاض أو اإلرتفاع المتوازي مع جمیع منحنیات العوائد

 لحقوق الملكیة؟
 .34جدول  210الفجوة؟ صفحة  هما ھي إجراءاتكم لتصحیح مسار البنك في تقلیل أو سد ھذ -7
، لماذا تم إدخالھ كربح إضـافي  ألف دینار بحریني 630 قدره  مدخول آخر من التحصـیل 153صـفحة   23إیضـاح  -8

 ولم یتم إدخالھ في المخصصات؟
(الرجاء اإلفادة عن آخر  154صــفحة    26و 25وإیضــاح   151صــفحة   17وإیضــاح  146صــفحة   14إیضــاح  -9

 .مخصص إنخفاض القیمة و المخصصات األخرى)ب المستجدات بما یتعلق  
 ؟)1رأس مال إضافي (كم تبلغ نسبة تكلفة التمویل على صكوك المضاربة  -10
 ؟2022تأجیل التمویل المنتھیة بعد منتصف السنة الجاریة ھل المخصصات المرصودة تعد كافیة لمرحلة ما بعد  -11
 ما ھو تقییمكم على نسبة الشطب/عكس المخصص في المرحلة ما بعد تأجیل التمویل؟ -12
ما ھي النســبة المســتھدفة  . الزالت مرتفعة من وجھة نظري   %  6.1والتي بلغت  منتظمةالغیر  التمویالت  نســبة  -13

 ؟2023و 2022لسنة 
 ؟2023و 2022ة على المسار الصحیح ولكن ما ھي النسبة المستھدفة لسنة الكفاءة التشغلی -14
ــارة الى مبلغ  -15 ــتثمارات بالقیمة العادلة من خالل ملیون دینار بحریني   3.821باالشـ ــص انخفاض اسـ كونھ مخصـ

الذي یبین ان انخفاض القیمة تم  142صـفحة رقم  7.وایضـاح رقم  154صـفحة   25حقوق الملكیة في ایضـاح رقم 
ــد ــھم غیر مدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة.رصـ ــؤال ه على اسـ ــد المبلغ في   -السـ لماذا لم یتم رصـ

ا بین  اك اختالف في القـیاس ـم ة؟ـھل ھـن ة بحقوق الملكـی الـی ــتثـمارات في االوراق الـم ة لالســ ادـل ة الـع احتـیاطي القیـم
 ؟۹التقاریر المالیة رقم المعاییر المحاسبیة االسالمیة والمعاییر الدولیة العداد 

 : كالتاليأعاله، حسب التسلسل المالي للبنك على إستفسارات المساھم  الرئیــــس ،جاء رد السید أمیر الدیري

ھذا العام  مطلوبین مطلوبین في العام الماضي ، لكنھما  التمویل الصافي المستقر ةنسب و  تغطیة السیولةنسبة تكن لم للتوضیح ، 

 اإلفصاح.  امن  األمر یتطلبولھذا 

 
الخسائر ، یمكنك الرجوع إلى التفصیل في  بعد خصم  دخل  صافي الالذي یمثل  و(صافي)  كلمة    ینص اإلیضاح على ذكر .1

 الخارجي لدینا لذلك ال نفضل تغییره ألنھ (صافي).، وقد تم تدقیق ذلك بالفعل من قبل مدقق الحسابات    22المالحظة رقم  
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  )19) من (11صفحة (

ومع ذلك  55.3، كانت نسبة التكلفة إلى الدخل  2018فیما یتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل ، وفقًا للرقم المنشور في عام  .2
 .مع الشكر ُعلمت المالحظة.  53 في بعض التوضیحات ، تغیرت النسبة إلى لمحاسبیةا ونتیجة لبعض التغییرات

 .  صكوك الة وتمویالت االسالمیلا الدخل منصافي نھا تشمل ألصافي الدخل من الموجودات  من األنسب تسمیتھا  .3
 نعتذر عن اإلفصاح ولكن بإمكان المساھم زیارتنا في المكتب للمناقشة إن رغب.   .4
الربح عن طریق متابعة حساسیة   تتمنعم    .  7&    6&   5 الربح مقابل حدود فجوة معدل ھامش  إدارة مخاطر معدل 

ط  بمتوس   بعمل أكثر من سیناریو  قد قمناو    تجاه السیناریوھات المتعددة لمعدل الربح المعیاري  البنكموجودات ومطلوبات  
 ملیون دینار.  2.7دینار الي ملیون  1.7ما بین  تأثیراتھ من الناحیة اإلقتصادیةتتفاوت و نقطة 125 الينقطة 75

  ثیر  جوھري أو لیس لھا تخل اخر یتم اعتبارھا كدعلقة بالحسابات المشطوبة  االستردادات المتفإن  ر المحاسبیة  یللمعای  اطبق.  8
 وات الماضیة. نفي السأعلى كانت  االستردادات المتعلقة بالحسابات المشطوبةإن ر في االعتباأخذا التكلفة للدخل نسبة  ىعل

 لمزید من التفاصیل.  26لإلیضاحات یمكن الرجوع إلى النقطة بالنسبة . 9

 .16% ویمكن الرجوع إلى الشروط واألحكام في مالحظة رقم 7.5. نسبة التكلفة 10

لیست   رى أخخسائر محتملة في المستقبل. ومن ناحیة    ةلمواجھة أیى بـ المخزون المؤقت  مسلقد أشرنا إلى ما ی.  12&    11
 .في المستقبلأرباح عمل  بغرض صاتعكس المخص من إستراتیجیات البنك

التمویالت  نسبة  فإن  ،    القیمة بسبب فترة السماح  الحسابات منخفضة  استبعادتم  إذا    منتظمة،ال  التمویالت غیر. بخصوص  13
 . %2.5الي ما یقارب خفض بشكل كبیر ظمة ستنالمنت غیر

% وھي نسبة أقل من المعدل ولن تقل عن ھذه النسبة ، حیث تھدف إستراتیجیة 47.1  لكفاءة التشغیلیةل  تبلغ النسبة الحالیة.  14
، ولكن سوف نحاول الحفاظ  البنك باإلستثمار في التكنولوجیا الرقمیة وتقویة البنیة التحتیة لتسھیل المعامالت على الزبائن

 فسوف ترتفع بشكل طفیف.  وفي حال ارتفاعھا النسبة  على تلك

جاء رد السید جمال ف  ،) أعاله15رقم (  الخارجیین الرد على السؤال  على طریف من مدققي الحسابات طلب المساھم  .  15
متعلقة السئلة  األونحن نقوم بالرد على  فخرو بأن جمیع األسئلة المتعلقة بالحسابات قد تم الرد علیھا من قبل المدیر المالي  

 بتقریر مدققي الحسابات فقط.  

و  المحاسبة  ھیئة  عاییر المحاسبیة الصادرة من  المتطبق    البنوك االسالمیة  إن    المالي على السؤال قائالً   ئیسلرومن ثم رد ا
في القیمة االنخفاض  بأخذ  ال یسمح  فإنھ    ،   30بیق المعیار رقم  طتو بخصوص    سالمیةاإل    المالیة  للمؤسسات    المراجعة  

  كیة.العادلة من خالل حقوق المل

 

الجمعیة العامة العادیة البیانات المالیة للسنة المالیة  وحیث لم تكن ھناك أیة مالحظات أو استفسارات أخرى بشأنھا، فقد اعتمدت  
 م.31/12/2120المنتھیة في 
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  )19) من (12صفحة (

 
م بین البنك واألطراف ذات العالقة 2021دیسمبر من العام    31بیان المعامالت التي تمت خالل السنة المالیة المنتھیة في  .  6

) من البیانات المالیة الموحدة وفقاً  29اإلیضاح المقید بالرقم (بما في ذلك مساھمي البنك الرئیسیین على النحو الوارد في  
 ) من قانون الشركات التجاریة البحریني. 189ألحكام المادة (

  من البیانات المالیة الموحدة المدققة 29 توفیر تفاصیل معامالت األطراف ذات العالقة في الفقرة رقم تم السید الرئیس بأنھ قد  قال
من قانون الشركات التجاریة و قد أصدر مدققي الحسابات الخارجین تقریًرا إلى مجلس اإلدارة یؤكد عدم   189  ماشیاً مع المادةت

 .معامالت تخالف القانون ةوجود أی

 ولم تكن ھناك أیة مالحظات أو استفسارات أخرى بشأنھا. 

قدره  .  7 بتخصیص صافي ربح  اإلدارة  في    دینار  6,131,678اعتماد توصیة مجلس  المنتھیة  المالیة  للسنة    31بحریني 
 على النحو التالي: 2021دیسمبر 

 مجلس اإلدارة بتوزیعھ. الزكاة وتفویضبحریني لصندوق  دینار 137,893أ. تخصیص مبلغ 
 الخیریة وتفویض مجلس اإلدارة بتوزیعھ. دینار بحریني للتبرع لألعمال 350,000ب. تخصیص مبلغ 

 بحریني إلى االحتیاطي القانوني. دینار  613,168ج. تحویل مبلغ 
 دینار بحریني إلى األرباح المستبقاة. 5,030,617د. تحویل مبلغ 

 
وبما أنھ لم تكن ھناك أیة مالحظات   طلب السید الرئیس من السادة المساھمین الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة في البند السابع.  

الجمعیة العامة العادیة على توصیة مجلس اإلدارة بتخصیص صافي أرباح السنة المالیة المنتھیة    ، صادقتأواستفسارات أخرى
 م على النحو المبین أعاله. 31/12/2120في 

 
  31ینار بحریني كمكافأة إلى مجلس اإلدارة للسنة المالیة المنتھیة في  د  282,000  قدرهالموافقة على دفع مبلغ إجمالي  .  8

 مع شرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة. م، 2021دیسمبر 

 282,000السیاحة على دفع مبلغ  التجارة و  والصناعة    وزیرالرسمیة من  موافقة  القد تم الحصول على  ذكر السید الرئیس بأنھ  
 . م2021دیسمبر  31عن السنة المالیة المنتھیة في  اإلدارةمجلس دینار بحریني كمكافأة ألعضاء 

  ذكر السید علي طریف بأنھ قد إعترض على ھذا البند في العام الماضي ولكن لم أشكر جھودكم.  ھذه السنة سوف أشكر جھود
ولكن  مجلس اإلدارة والتي دفعت البنك إلى المسار الصحیح، ولكن أرغب في تسجیل "تحفظ" ولیس إعتراض على ھذا البند،  

، وبعض المؤسسات في مملكة البحرین التي لم تستطع   تُكافئ"  وزع ،نون یقول "تُ نحن كمساھمین  نذھب بموجب القانون، والقا
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  )19) من (13صفحة (

علیھ بنك البحرین اإلسالمي بأن مكافأة مجلس اإلدارة ھو حق، سیرتوزیع أرباح نقدیة قامت بتوزیع أسھم عینیة . والنھج الذي ی
 تجارة والصناعة والسیاحة حفظھ هللا. ال سعادة وزیروھو لیس كذلك بل تُعتبر مكافأة، ولكن یبقى القرار في ید 

وزارة الصناعة بحرین المركزي ولیس  وجاء رد السید الرئیس بأن توزیع األرباح أو عدم توزیع أرباح ھي من شأن مصرف ال
وزارة الصناعة  ، حیث إن الوزارة من شأنھا النظر في مخصصات مجلس اإلدارة، وال یوجد قانون من  والتجارة و السیاحة  

 یجیز عدم توزیع مكافآت للمجلس إذا لم یتم توزیع أرباح ولن یقبل بھ سعادة الوزیر.  ارة و السیاحة والتج

القانون   ھي  ،  وزارة الصناعة والتجارة و السیاحة  أن موافقة  ووأكد المستشار القانوني بأن مكافأة مجلس اإلدارة ھو حق كفلھُ 
من حق مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة بموجب القانون بشرط ف  .  عدم توزیع أرباح للمساھمین    في حال    ةیمسألة تنظیم 

وال   في حال تحقیق أرباح وعدم توزیع أرباح على المساھمین ،وذلك    الحصول على موافقة وزیر التجارة والصناعة والسیاحة
 یوجد وجھ حق لإلعتراض على القانون. 

م بمبلغ إجمالي قدره 31/12/2120جلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  عضاء مدفع مكافأة أل  وافقت الجمعیة العامة على
 . طبقاً لما ورد في التوصیة أعاله،  ألف دینار بحریني  282,000

 
   م حسب متطلبات مصرف البحرین المركزي.2021دیسمبر  31المنتھیة مناقشة تقریر حوكمة البنك للسنة . 9

م وقد تم نشر التقریر في موقع البنك 2021قال السید الرئیس بأنھ تم إعداد تقریر حوكمة الشركات  للسنة المالیة المنتھیة في عام 
 والموقع اإللكتروني لبورصة البحرین.  اإللكتروني 

جاءت ،  لحقفي المیھا  تم الرد علالتي سی، ون األسئلة و االستفسارات بشأن تقریر الحوكمة للبنكأثار السید علي طریف مجموعھ م
 كالتالي: 

نیابة عنھ عن عدم حضوره.    عدم وجود أحد أعضاء مجلس اإلدارة في اإلجتماع حیث لم یقدم أحداً اإلعتذارتساءل عن سبب   .1
ندى إسحاق بتأكید حضور السید یاسر الشریفي إفتراضیاً بسبب ظروف السفر   /وجاء رد أمین سر مجلس اإلدارة السیدة
للبنك السید حسان جرار بأنھ لیس متطلب قانوني  وتأكید وجود إسمھ على شاشھ العرض.   التنفیذي  ھذا وقد أكد  الرئیس 

 حضور جمیع أعضاء مجالس اإلدارات للجمعیات العامة. 
 

من قبل المصرف  من مصرف البحرین المركزي في الدلیل اإلرشاري الصادر   4.4.2 بشأن الحوكمة، ھناك قاعدة رقم   .2
 یتعلق باإلنتخابات في حال إتمام أي عضو للمجلس لدورتین متتالیتین، فھل نحن ملتزمون بذلك؟   المركزي

 
البحرین اإلسالمي    في تقریر بنك . مثال على ذلك:  المجموعة  في المواضیع الجوھریة واإلستدامة، لم أالحظ تطابق كلي مع  .3

وقد جاء رد الرئیس التنفیذي للبنك . فلماذا اإلختالف؟  46ھناك إختالف مع تقریر بنك البحرین الوطني صفحة    ، 43صفحة  
اختالف  و مجلس إدارتھ المستقل، وأكد على  المستقلة  كل بنك رخصتھ  لالمساھمین بأن  السادة  السید حسان جرار بتذكیر  

، حیث إن الشركة األم كانت سباقة في ھذا الشأن بینما بدأ بنك  اإلستدامةكال البنكین في تقریر    اإلیھ    المراحل التي وصل
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ري حیث  العام الماضي ونأكد بأننا تعلمنا من الشركة األم ولكن یظل التفاوت غیر جوھاإلستدامة البحرین اإلسالمي بشئون 
 و في الطریق الصحیح. حیحةبالمعاییر الص إن كال البنكین ملتزمین

 

 وقد أثنى السید علي الطریف على تقریر حوكمة البنك مبدیاً إعجابھ بالتقریر.  

السنوات  العمالء" : نشكر البنك إلدراج ھذا الشأن ونرجو أخذ البنود الثالثھ في  رضا  "الثالث األكثر شیوعاً وھو    في المقاییس  .4
 العمالء، و درجة جھد العمیل.  اوھي: صافي نقاط المروج ، رض القادمھ
 

بذلك. فما  اآلخر البعض یلتزمقام البعض باإلفصاح عن مكافآت التنفیذیین بینما لم : 188المكافآت في جدول  األخیر تعدیلال .5
الرئیس التعلیق على الموضوع حتى یتسنى الرجوع  طالباً من السید ؟ كھذا في شأن حساس  ھوالسبب من وجھ نظر الرئیس

لمعرفھ سبب عدم إلتزام البعض باإلفصاح عن المكافآت    وبحث األمر مع المسئولین  وزارة الصناعة والتجارة و السیاحة  ل
 (وھم األكثر حصوالً على المكافآت).  

م الذي یتضمن التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرین المركزي حسب ما 2021تمت المصادقة على تقریر حوكمة البنك لسنة  
 ھو وارد في التقریر السنوي الموجود في موقع البنك اإللكتروني.  

المنتھیة في    .10 المالیة  السنة  المسؤولیة عن أعمالھم خالل  العام    31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من  دیسـمبر مـن 
2021 . 

 
دیسمبر   31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما یتعلق بتصرفاتھم عن السنة المالیة المنتھیة في  وافقت الجمعیة العامة على  

  م.2021

 
وتفــویض مجلــس اإلدارة بتحدیــد أتعــابھم  م2022تعیــین كــي بــي ام جــي كمــدقق حســابات خــارجي للعــام عــادة إ. 11

    بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي.
 

م وتفویض مجلس اإلدارة 2022تمت المصادقة على إعادة تعیین السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققي الحسابات للسنة المالیة  
 بتحدید أتعابھم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي.
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م. بشرط الحصول  2025إلى مارس    2022نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات للدورة الممتدة من مارس  إ.  12
 على موافقة مصرف البحرین المركزي.  

 نتخاب مجلس اإلدارة، كالتالي:  قام السید الرئیس بقراءة البند الخاص بإ

نود إفادة اإلجتماع بأن جمیع المرشحین قد تمت الموافقة علیھم من قبل لجنة التعیین والمكافآت والحوكمة ومن قبل   .1
مجلس اإلدارة ، كما تمت الموافقة علیھم من قبل مصرف البحرین المركزي، وقد تأكد مجلس اإلدارة من إستیفاء  

 جمیع المرشحین شروط اإلستقاللیة. 
 ترة عضویة مدتھا ثالث سنوات حسب قانون الشركات والنظام األساسي للبنك.  سیكون اإلنتخاب لف .2
البنك  .3 موقع  و  البحرین  بورصة  موقع  في  نشرھا  تم  التي  القائمة  حسب  المرشحین  عن  كافیة  معلومات  بیان  تم 

 اإللكتروني.  

 ممثلي مصرف البحرین المركزيوسیاحة  وزارة الصناعة والتجارة و الممثلي  مسجلي األسھم والسید الرئیس السادة    ادعومن ثم  
 و أحد المساھمین للقیام بعملیة اإلنتخاب السري وجمع األصوات و إعالن النتائج. مدققي الحسابات و 

السید الرئیس من السید علي طریف تمثیل المساھمین أال أنھ رفض ومن ثم تم إختیار السید خالد الشمري لتمثیل طلب    وقد  
 المساھمین في عملیة اإلقتراع. 

  .  وقد وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرین المركزي  إنتخبت الجمعیة العمومیة العادیة أعضاء مجلس اإلدارة التالیة أسماؤھم
 واإلعالن عن أسماء الفائزین األربع المستقلین على النحو التالي:   أعضاء مجلس اإلدارةرئیس نتائج إنتخابات أعلن السید ال

 السید محمد عبدهللا نورالدین.  .1
 السید مروان خالد طبارة.   .2
 السید خالد عبدالعزیز الجاسم.   .3
 السید صقر عبدالمحسن السیجاري.  .4

الوطني)  كما  البحرین  (بنك  المساھمین  كبار  قبل  المعینین من  الستة  األعضاء  السادة  أسماء  الرئیس عن  السید  التالیة    أعلن 
 أسماءھم: 

 الدكتور عصام عبدهللا فخرو.   .1
 السید خالد یوسف عبدالرحمن.   .2
 السید جان كریستوف دوراند.  .3
 السید یاسر عبدالجلیل الشریفي.  .4
 السیدة دانة عبدهللا بوحجي. .5
 السید عیسى حسن مسیح.  .6
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  )19) من (16صفحة (

 وقد حصل المترشحون على عدد األصوات التالیة:  

 الحاصل علیھا  األصوات/عدد األسھم إسم العضو المترشح
 85,807,823 . محمد عبدهللا نورالدین1
 85,717,757 . مروان خالد طبارة 2
 76,507,322 خالد عبدالعزیز الجاسم  . 3
 76,376,321 . صقر عبدالمحسن السیجاري 4
 100,000 . ھادیة محمد فتح هللا 5
 49,234 . فیصل منصور العلوان 6
 29,752 . صالح بن سالم النشوان  7
 0 د فقیھي  مو. طھ مح8
 0 . إسماعیل حسین الصراف  9

المكون من عشرة أعضاء لفترة الثالث سنوات القادمة ، شاكراُ إدارة بنك البحرین اإلسالمي  مجلس    عدد أعضاء  وبذلك یكتمل  
  فرز األصوات. اإلقتراع ومشكورین بعملیة  اظمین الذین قاموالمنجھود السادة 

العاملین في الخطوط  امج تحفیز موظفي مبیعات التجزئة  مناقشة اقتراح مجلس اإلدارة والموافقة علیھ فیما یتعلق ببرن.  13
للبرنامج لتنفیذھFLIPاألمامیة ( الالزمة  اللوائح  ،  ا وتعدیلھا من وقت آلخر) وتفویض مجلس اإلدارة بشكل كامل إلصدار 

 المركزي. بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرین 
 

لتحفیز الموظفین    البنكفي إطار سیاسة    لعملیات بنك البحرین اإلسالمي  السید الرئیس بأنھ من الجمیل جداً إضافة ھذا البرنامجأفاد  
و تشجیعھم على تحقیق أعلى معدالت اإلنتاج على النحو الذي یعود بالنفع على حقوق المساھمین إن شاءهللا، فقد وافق مجلس  

األفراد وذلك بإعتماد نظام العمولة حوافز خاصة بموظفي الخطوط األمامیة وموظفي المبیعات بقطاع تمویل  خطة  على  اإلدارة  
(commission)    من المساھمین الكرام  وإضافتھ إلى سیاسة الحوافز حسب اإلجراءات المعمول بھا لدى البنك.  لذى یود البنك

 إدراج ھذا البند و إعتماده ضمن سیاسة الحوافز لبنك البحرین اإلسالمي. 
 

على إقتراح مجلس اإلدارة فیما یتعلق ببرنامج تحفیز موظفي مبیعات التجزئة العاملین في الخطوط األمامیة وافقت الجمعیة العامة  
(FLIP)   .وتفویض مجلس اإلدارة بشكل كامل إلصدار اللوائح الالزمة للبرنامج لتنفیذھا وتعدیلھا من وقت آلخر 

 
 

 كات التجاریة البحریني.  من قانون الشر  (207)ي موضوع قد یطرأ طبقاً لنص المادة أ .14

 م.  2001سنة  21) من قانون الشركات التجاریة رقم 207( للمادة  لم یستلم مجلس اإلدارة أي طلب من المساھمین طبقا 
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   .شاكراً الحضور على مساھماتھم وحضورھم اإلجتماع، أعلن السید الرئیس عن إنتھاء إجتماع الجمعیة العامة العادیة، ذلكوب

 ثانیاً: الجمعیة العامة غیر العادیة

شعبان   24األثنین صباح یوم  من  الساعة الـحادیة عشر والنصف) في تمام 27العادیة اجتماعھا رقم (غیر ة امعقدت الجمعیة الع
 المنامة، مملكة البحرین.  –) فندق الخلیج 3بقاعة الدانة (م 2022مارس  28ھـ الموافق 1443

من مجموع   %91.01نسبة   ذلك یعادل وسھماً  963,023,364 النصاب القانوني: مثل الحضور أصالة ووكالة عدد
 % 66.67مة غیر العادیة وھي ابما یتعدى النسبة القانونیة المطلوبة لعقد الجمعیة الع األسھم

 

 م: 2020لعام   جدول أعمال الجمعیة العامة غیر العادیة

  إجمالي % من  91.01سھماً بنسبة   963,023,364   بلغمعلناً عن أن الحضور  ة غیر العادیة  اماستھل الرئیس اجتماع الجمعیة الع
 %.66.67غیر العادیة المطلوب حسب القانون وقدره   امةنصاب عقد الجمعیة الع قمما یعني  تحق  أسھم البنك

 القرارات التالیة:  جدول األعمال واتخذت غیر العادیة  امةالجمعیة العناقشت اھذا وقد 

 م.2021مارس   23 یخربتا لمنعقدا )26(  قمر  یةدلعاا غیر لعمومیةا لجمعیةا عجتماا محضر على فقةالموا .1

تم   قد  بأنھ  الرئیس  السید  ثم نشره ذكر  اإلجتماع ومن  في    م2021أبریل    11خ  بتاری  التوقیع على محضر  الموقع وتم عرضھ 
 . وموقع بورصة البحرین  اإللكتروني للبنك

 
الجمعیة العامة غیر العادیة  طرح السید علي طریف إستفساراً بشأن بند التنازل عن حقوق األولویة الذي تم طرحھ في إجتماع  

السابق قائالً : بأنھ بعد الرجوع إلى الدفاتر، تبین بأن المساھمین یتملكون األسھم ألسباب كثیرة ومنھا حقوق األولویة، فكیف قام 
غیر مدرج ھذا الموضوع  وجاء رد المستشار القانوني السید صالح یاسین بأن  قانوني؟  أي سند  بأخذ حقوقنا وعلى    شخص آخر

 .  التداول بشأنھللنقاش في جدول األعمال وبذلك ال یجوز 
 
) المنعقد في  26المصادقة على محضر اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة السابق رقم (بما أنھ لم تكن ھناك أیة مالحظات اخرى، فقد  و

 . 2021مارس  23
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إلدراج التعدیالت الواردة في قانون الشركات    وإعادة صیاغتھ  للبنكلموافقة على تعدیل عقد التأسیس والنظام األساسي  ا .2
،قانون  2020لسنة    28( قانون رقم    2022و  2021،2020واللوائح التنفیذیة ذات الصلة في السنوات    2001التجاریة لعام  

، والقرار الوزاري رقم  2021لسنة    64، القرار الوزاري رقم  2021لسنة    63, القرار الوزاري رقم  2021لسنة    20رقم  
 .الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي ) بشرط2022لسنة  3

وزارة الصناعة  ریة كما صدرت قرارات وزاریة من قبل  أفاد السید الرئیس بأنھ صدرت تعدیالت جدیدة لقانون الشركات التجا
، فإن إدارة البنك توصي الجمعیة غیر العادیة بالموافقة على تعدیل  2022، 2021،  2020خالل السنوات  والتجارة و السیاحة 

 عقد التأسیس والنظام األساسي للبنك وإعادة صیاغتھ لیتوافق مع التشریعات الحدیثة. 

عامة غیر العادیة على تعدیل عقد التأسیس والنظام األساسي للبنك وإعادة صیاغتھ إلدراج التعدیالت الواردة في وافقت الجمعیة ال
لسنة   28( قانون رقم    2022و  2021،2020(واللوائح التنفیذیة ذات الصلة) في السنوات    2001قانون الشركات التجاریة لعام  

رقم    ،2020 الوزا2021لسنة    20قانون  القرار  رقم  ,  رقم  2021لسنة    63ري  الوزاري  القرار  والقرار 2021لسنة    64،   ،
 بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي.  ،)2022لسنة  3الوزاري رقم 

. تخویل رئیس مجلس اإلدارة أو من یفوضھ صالحیة اتخاذ جمیع اإلجراءات القانونیة والرسمیة الالزمة لتنفیذ قرار تعدیل  3
 التأسیس والنظام األساسي للبنك. عقد 

القانونیة  وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على تخویل رئیس مجلس اإلدارة أو من یفوضھ صالحیة اتخاذ جمیع اإلجراءات 
 والرسمیة الالزمة لتنفیذ قرار تعدیل عقد التأسیس والنظام األساسي للبنك.

الجمیع على حضورھم اإلجتماع ، شاكراً انتھاء عن رئیس السید الفقد أعلن ، حیث لم تكن ھناك أیة موضوعات أخرى للمناقشة 
 .  لبنك دوام التوفیق والنجاحلجمیع ولمتمنیاً ل، وباألخص السادة المساھمین على مشاركتھم الفعالة 

السید محمد    باسمھ  السابق  الرئیس عضو مجلس اإلدارة  السید  اٍإلسالمي شكر  البحرین  إدارة بنك  نیابة عن أعضاء مجلس  و 
عبدهللا الجالھمة من دولة الكویت الشقیقة بمناسبة إنتھاء فترة عملھ في مجلس إدارة البنك، على ما قام بھ من جھود و خدمات 

 خاتماَ كالمھ بالسالم علیكم ورحمھ هللا وبركاتھ. ام التوفیق والنجاح في مسیرة عملھ ، للبنك خالل فتره عضویتھ، متمنیاً لھ دو

 عشر ظھراً.  ةثانیجتماع في تمام الساعة النتھى اإلإ
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 الدكتور/ عصام عبدهللا فخرو 

العادیة   العامة  الجمعیة  اجتماع  ورئیــس  اإلدارة  مجــــلس  وغیر رئیــــس 

 العادیة 

ندى إسحاق عبدالكریم   /السیدة 

 سكرتیر مجلس اإلدارة  
10.04.2022

10.04.2022



 

 ) 27والجمعیة العامة غیر العادیة رقم ( )46(  العامة العادیة رقم محضر اجتماعي الجمعیةملحق ل
 . م2022مارس   28ھـ الموافق 1443شعبان   24یوم األثنین  المنعقدتین في 

 

 
  )6) من (1صفحة (

 

) والتي وردت في إجتماع الجمعیة  %0.0000720  دلتعا  سھم  766  دعد  یملك(  لي جعفر طریفع   /أسئلة و إستفسارات السید  
والتي لم یتم الرد علیھا أثناء اإلجتماع نظراً لضیق   م2022مارس    28العامة العادیة وغیر العادیة لبنك البحرین اإلسالمي بتاریخ  

 : الوقت 

 العادیة:  الجمعیة العامةئلة متعلقة بجدول أعمال أوالً : أس

  .م2021مارس  23) المنعقد بتاریخ 45الجمعیة العمومیة العادیة رقم (اجتماع ) محضر 1(رقم  بند ال

 إدارة الجلسة تكون من غیر مقاطعة والمداخالت بعد أخذ اإلذن من سیدي الرئیس حفظھ هللا. . 1
 تم أخذ المالحظة من قبل الرئیس، علماً بأن إدارة اإلجتماع تتم حسب األصول والثوابت المتعارف علیھا. 

 
 تدوین المحضر بطریقة صحیحة ودقیقة. . 2

لتي  لجھات اجمیع اقبل  بطریقة حرفیة ودقیقة یتم الموافقة علیھا من  تم أخذ المالحظة، علماً بأن تدوین محاضر اإلجتماعات تتم  
 . اتتحضر اإلجتماع

 
للمعلومة، فإذا استدعت الحاجة أقترح أن یقوم ممثل الذي یملكھ أكبر مساھم ومن یمثلھ في اإلطالع والوصول  ال أملك اإلمتیاز  .  3

 أكبر مساھم  بالموافقة على جمیع البنود مقدما لكي یستغل وقتھ. 
على حد سواء حیث یتم إعطاء كل مساھم فرصتھ الكاملة في التداول بغض النظر عن  یتم التعامل مع جمیع السادة المساھمین  

   عدد أسھمھ. 
 
الرئیس حفظھ هللا واإلجراءات المتبعة بعد التصریح في إعداد وصیاغة المحضر مع بند السید بین تصریح  5تعارض في بند . 4

 تبریر السكرتیر.  1رقم 
  44  قمر  یةدلعاا  امةلعا  لجمعیةا  عجتماا  محضرحسب ما دونت في المحضر السابق (كان رد سكرتیر مجلس اإلدارة بشأن األسئلة  

إجتماع الجمعیة العامة العادیة أثناء  رحت في  طُ لة التي  بینما كان رد السید الرئیس بشأن األسئ  )م.2020  بریلأ  19  یخربتا  لمنعقدا
 د تعارض. وبالتالي ال یوج )م2021مارس  23المنعقد بتاریخ  45رقم (

 
 . 3إستفسار رقم    4الملحق صفحة رقم  وكذلك في    32الى    23في خطأ مطبعي بخصوص بنود اإلستدامة من    3إستفسار    9بند  .  5

 تم أخذ المالحظة.  
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  )6) من (2صفحة (

 

 
؟ نسبة تغطیة 2021ال یوجد متطلب نظامي أو معیار محاسبي؟ لماذا تم اإلفصاح عنھ في ھذة السنة    4ملحق إستفسار رقم  .  6

 . LCRالسیولة 
یتطلب ھذا العام ولھذا    مطلوبین  مطلوبین في العام الماضي ، لكنھما    نسبة التمویل الصافي المستقر  و    تكن نسبة تغطیة السیولةلم  

 (تم الرد علیھ في اإلجتماع وتم تدوینھ في المحضر). اإلفصاح.األمر منا 
 

) رقم  مناقشة  2البند  في  )  المنتھیة  المالیة  للسنة  المالي  ومركزه  البنك  أنشطة  عن  اإلدارة  مجلس  تقریر    31واعتماد 
 م. 2021دیسمبر

": كیف قویا؟ أقوى من من؟ أال یعطي  مازال قویان األداء المالي للبنك  . بخصوص كلمة السید الرئیس حفظھ هللا  وقولھ "إال أ1
أم خسرت؟ متى أخر    2020ذلك انطباع أن بنك البحرین اإلسالمي في الماضي كان قوي والزل قویا الیوم؟ ھل ربحت في سنة 

ألف    200قطاع الشركات ربح أقل من    2021مرة تم توزیع أرباح نقدیة للسادة المساھمین الكرام؟ ھل رفعت السھم مثال؟ في  
؟ نسبة القروض المتعثرة  2021خسره في سنة    2020كان خاسرا، أما قطاع اإلستثمار فكل ما ربحھ في سنة    2020دینار وفي  

مقارنة مع الشطب في سنة    2021% ھل تعتبرھا قویة ً؟ نسبة تكلفة المخاطر ھل تعتبرھا قویة ً؟ كم استرجعت في سنة  6.1
عملیة إنقاذ خاصة لكي یستطیع بنك البحرین اإلسالمي  استیفاء المتطلبات النظامیة لرأس ؟ ألم یقم بنك البحرین الوطني ب2020
ملیون دینار بحریني رأس مال إضافي    24ملیون دینار بحریني أصول غیر مدرة "تركة ثقیلة" ھل تعتبرھا قویة ً؟    40المال؟  

قضایا مع أركابیتا ومستثمر آخر ، ھل مع كل ذلك یعتبر     قویاً؟  ھل تعتبره  قویاً؟ حتى كبار الموظفین فقدنا أغلبھم، ھل ھذا  یعتبر 
المركز المالي قویاً؟ حتى السینما استطاعوا إدارة الجمعیة عن بعد على الرغم من  اإلمكانیات المحدودة، كیف تعتبر المركز 

 المالي قویاً؟ 
 تم الرد علیھ في اإلجتماع وتم تدوینھ في المحضر. 

 

حكماً لصــــالح اللجنة الرســــمیة لمجموعة   2021أبریل  23اإلفالس في الوالیات المتحدة األمریكیة في  أصــــدرت محكمة . 2
ملیون دوالر  9.8الدائنین غیر المضــمونین لبنك آركابتا ضــد بنك البحرین اإلســالمي، حیث قضــى الحكم بالزام البنك بســداد 

 :% والمصاریف القانونیة9النھائي بواقع أمریكي باإلضافة إلى الفوائد القانونیة ما قبل صدور الحكم 

 ؟2021أكتوبر  2ھل ھناك جدید في طلب االستئناف التي تقدم بھ البنك بتاریخ : أوالً 

 تم الرد علیھ في اإلجتماع وتم تدوینھ في المحضر. 
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 ً والذي نص على   2012یولیو    4بینت حثیات الحكم الصـادر بأن البنك خالف توجیھ مصـرف البحرین المركزي بتاریخ    :ثانیا
ا بین الحكم على وجود تواط ا. كـم ابیـت ار على الفور إلى آرـك ادة مبلغ االســـــتثـم ا إـع دة أمور من بینـھ ك    فيموظفین  من    ؤـع بـن

 إجراء عملیة المقاصة. فھل قام البنك بإجراء تحقیق داخلي للنظر في ھذه الحیثیات؟ وما ھي نتائجھ؟ في البحرین اإلسالمي 

أما بخصـوص الجزء الثاني من السـؤال المتعلق بوجود تواطؤ من موظفین  تم الرد على الجزء األول من السـؤال في اإلجتماع . 
ــیر إلى وجود  ــمن ما یش ــحیح إذ إن الحكم لم یتض ــة ، فھذا اإلدعاء غیر ص ــالمي في إجراء عملیة المقاص في بنك البحرین اإلس

ــرفوا بما یملیھ علیھ واجبھم الوظیفي واتخذوا كل ما یمكن من إجراءات تواطؤ ، بل على العكس من ذلك، فإن الم وظفین قد تصـ
لحمایة حقوق البنك. مع العلم بأن إجراء المقاصـــة قد تم بعد الحصـــول على رأي قانوني من محامي خارجي بحریني وبموافقة 

 محامي البنك اإلمریكي.   
 
 بذلك؟  یعقد بعد؟ ھل ھناك أي رغبة جدیةوعود لمؤتمر المحللین لمدة سنتین ولم . 3

ــبب ظروفبالفعل تم تأخیر عقد المؤتمر   ــي الوباء داخلیة و ظروف  بس ــنى لنا الوقت الكافي لعوتفش المؤتمر، وبالطبع    قدلم یتس
 . منتصف السنة بإذن هللا تعالىفي وھناك خطط لعقده رغبتنا جدیة ومازالت مستمرة لعقد المؤتمر  

 
ــامة نصــر ومحمود قناطي ومزار جالل :التعاقب الوظیفي والدوران العالي لكبار الموظفین. 4 ــام باقر ودالل الغیص وأس ،  وس

 ولم نرى أي تعیین مكانھم ، فقط تمت التعیینات بالوكالة.  كذلك منصب نائب الرئیس التنفیذي ال یزال خالیا. 

كما لم یكن    ء أحد أفضل الفرق التنفیذیة في البحرینصقل و بنالبنك ب وات السابقة، قام االخمس سن ة  ھ ولمدبأن خ المساھم  نلفت نظراألنود أن  
إنجاز حقیقي للبنك باإلضافة  ألخرى، وھو ما نعتبره  االبنك اآلن كمؤسسة تتخرج منھا كفاءات تطمع بھا البنوك المنافسة  ویتعبر  ،  في السابق

تحصل  سبأن بعض التغییرات  ة  غلب نتائجھا المتوقعكانت من أ  والتيالبنك  أسھم  ني على أغلبیة  طالوالبحرین  ن عملیة استحواذ بنك  أى  إل
معھا. ویجب التنویھ   التعاملیتقبلونھا بینما ال یستطیع البعض فھناك أشخاص یتعاملون مع ھذه التغیرات و ،سستین وھو أمر واردؤبین الم

في بنك البحرین اإلسالمي، وھو شيء نفتخر  السابقة  دیة و تنفیذیة أعلى من مناصبھم  على مناصب قیا  االبنك قد حصلو   ابأن جمیع من تركو
 بھ.  

 
 .م2021دیسمبر  31مناقشة واعتماد البیانات المالیة المدققة للسنة المالیة المنتھیة في ) 5بند (

العقاري -1 اإلستثمار  أو خسارة من  الماضي والزأ(لقد    119صفحة    22إیضاح    ،مدخول  العام  الموضوع اخبرتكم  ل 
 .  یتكرر)

 . 13صفحة رقم  %؟53.3% أو 55.3ھل ھي  2018نسبة التكلفة للدخل في سنة  -2
 یجب تغییرھا لتكون دخل التمویل.  صافي الدخل من الموجودات 13صفحة  -3
الذي تم أخذ لھ    2و رقم    3ھل یمكنكم اإلفصاح عن األطراف الخمسة وبالخصوص الطرف رقم    ، 193صفحة رقم   -4

 ؟2020وھل ھو نفسھ الموجود في سنة  ،مخصص إنخفاض قیمة
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باإلشارة للمحضر السابق البند الثاني السؤال األول (األصول ثابتة و الدیون عائمة في مصلحة البنوك في حال إنخفاض   -5
المعدالت) ھ الربح عن طریق متابعة حساسیة  ل  نسبة  الربح مقابل حدود فجوة معدل ھامش  إدارة مخاطر معدل  تم 

المعیاري؟  المعیاري وغیر  الربح  لمعدل  المتعددة  السیناریوھات  البحریني اإلسالمي تجاه  موجودات ومطلوبات بنك 
 . 34إیضاح  210صفحة 

نقطة أساس من    200یتم إعتبارھا بصورة شھریة على    ھل تستطیع أن تفصح لنا عن السیناریوھات المعیاریة والتي -6
القیمة اإلقتصادیة لحقوق ھامش مدخول التمویالت وعلى    اإلنخفاض أو اإلرتفاع المتوازي مع جمیع منحنیات العوائد

 الملكیة؟ 
 . 34جدول  210ما ھي إجراءاتكم لتصحیح مسار البنك في تقلیل أو سد ھذة الفجوة؟ صفحة  -7
، لماذا تم إدخالھ كربح إضافي ولم یتم ألف دینار بحریني  630  قدره  مدخول آخر من التحصیل  153صفحة    23إیضاح   -8

 إدخالھ في المخصصات؟ 
(الرجاء اإلفادة عن آخر المستجدات   154صفحة    26و   25وإیضاح    151صفحة    17وإیضاح    146صفحة    14إیضاح   -9

 .مخصص إنخفاض القیمة و المخصصات األخرى)ب  بما یتعلق 
 ؟ ) 1رأس مال إضافي (لغ نسبة تكلفة التمویل على صكوك المضاربة كم تب -10
 ؟ 2022ھل المخصصات المرصودة تعد كافیة لمرحلة ما بعد تأجیل التمویل المنتھیة بعد منتصف السنة الجاریة  -11
 ما ھو تقییمكم على نسبة الشطب/عكس المخصص في المرحلة ما بعد تأجیل التمویل؟ -12
ما ھي النسبة المستھدفة لسنة  .  الزالت مرتفعة من وجھة نظري       %  6.1والتي بلغت  ظمةمنتالغیر    التمویالت  نسبة   -13

 ؟2023و 2022
لسنة   -14 المستھدفة  النسبة  ھي  ما  ولكن  الصحیح  المسار  على  التشغلیة   ؟2023و  2022الكفاءة 
بالقیمة العادلةملیون دینار بحریني    3.821باالشارة الى مبلغ   -15 من خالل حقوق   كونھ مخصص انخفاض استثمارات 

الذي یبین ان انخفاض القیمة تم رصده على    142صفحة رقم    7.وایضاح رقم  154صفحة    25الملكیة في ایضاح رقم  
لماذا لم یتم رصد المبلغ في احتیاطي القیمة العادلة    -السؤال اسھم غیر مدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة.

االوراق   في  االسالمیة  لالستثمارات  المحاسبیة  المعاییر  بین  ما  القیاس  في  اختالف  ھناك  الملكیة؟ھل  بحقوق  المالیة 
 ؟ ۹والمعاییر الدولیة العداد التقاریر المالیة رقم  

 في المحضر.  الرد في اإلجتماع وتم تدوین) 15إلى  1(من تم الرد على جمیع األسئلة 
 

ــنة المالیة المنتھیة في  282.000الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره  ) 8بند ( دینار بحریني كمكافأة إلى مجلس اإلدارة للســ
 م، مع شرط الحصول على موافقة، وزارة الصناعة، والتجارة والسیاحة.2021دیسمبر  31
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اذا ادة    لـم الـم ك ـب ث توزیع    188لم یلتزم البـن از 5من حـی انون أو اإلنحـی الـق ل نھج مجلس اإلدارة االلتزام ـب ة؟ ـھ دـی اح نـق % أرـب
 لإلستثناءات؟

 تم الرد في اإلجتماع وتم تدوینھ في المحضر. 
 

 مركزيالبحرین ال -م حسب متطلبات مصرف 2021دیسمبر  31مناقشة تقریر حوكمة البنك للسنة المنتھیة ) 9بند (

 لإلجتماع و عدم اإلعتذار عن الحضور.  السید یاسر الشریفيعدم حضور  -1
 تم الرد في اإلجتماع وتم تدوینھ في المحضر. 

 

بالقاعدة رقم   -2 البنك ملتزم  المركزي و    4.4ھل  البحرین  الصادر عن مصرف  الدلیل اإلرشادي  الثاني في  المجلد  من 
 یتعلق باإلنتخابات في حال إتمام أي عضو للمجلس لدورتین متتالیتین، فھل نحن ملتزمون بذلك؟  4.4.2التوجیھ رقم 

البحرین إدارة بنك  القاعدة ال تنطبق على مجلس  أكمل دورتین   إن ھذه  الحالي بسبب عدم وجود أي عضو منتخب  اإلسالمي 
 متتالیتین.  

المجموعة. مثال على ذلك: في تقریر بنك البحرین    -3 في المواضیع الجوھریة واإلستدامة، لم أالحظ تطابق كلي مع  
 . فلماذا اإلختالف؟ 46، ھناك إختالف مع تقریر بنك البحرین الوطني صفحة 43اإلسالمي صفحة 

رؤیة البنك االسالمي وتراتیجیة العمل الخاصة بھ  لكل بنك اولویاتھ حسب رؤیتھ واس، فالمواضیع متطابقةأن تكون  بالضرورة  لیس  
الشرعي االلتزام  ناحیة  التي    من  االستدامة، وھي  البنك في سیاسة  یعتمدھا  الي  المواضیع  كلتا  تحدد  أن  المؤسستین  .  وحیث 

 .    ویختلفان في غیرھامواضیع ال بعض قد یشترك البنكین فيف تخضعان لنفس القوانین

نتج عنھ أولویات بنك   ”materiality exercise“  عمل البنك  ، في بدایة خطة االستدامةوالسنة الماضیة  فعلى سبیل المثال، في  
في   اإلسالمي  تتخللھا بعض    موضوع  15البحرین  قد  ینتج عنھ مواضیع جوھریة جدیدة  تنشیطي  تمرین  بعمل  البنك  ، ویقوم 

 . المواضیع الحالیة
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 . م2022مارس   28ھـ الموافق 1443شعبان   24یوم األثنین  المنعقدتین في 

 

 
  )6) من (6صفحة (

 

: قام البعض باإلفصـــاح عن مكافآت التنفیذیین بینما لم یلتزم البعض اآلخر بذلك. فما 188األخیر في جدول المكافآت . التعدیل 4
 ھوالسبب من وجھ نظر الرئیس في شأن حساس  كھذا؟

السیاحة،  ھذه السنة وألول مرة وضع بند اإلفصاح عن المكافآت من قبل وزارة الصناعة والتجارة و  تتم:  رئیس مجلس اإلدارةرد  
أنھ  و  وبالتالي كانت ھناك اختالفات في مستوى وطبیعة اإلفصاح من قبل الشركات ألن ذلك یعتمد على فھم وتفسیر كل شركة

قد أجاب على جمیع االستفسارات المتعلقة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ویتمنى أن یكون   یكون البنكیأمل بأن  
 ةً وتوحیدًا بین جمیع الشركات. اإلفصاح في المستقبل أكثر دق

 
 ثانیاً: أسئلة متعلقة بجدول أعمال الجمعیة العامة غیر العادیة رقم (26) المنعقد في 23 مارس 2021م: 

 أعاله.  )2لبند (ا بموجب للتحویل لقابلةا كلصكوا في بلالكتتا مینھلمساا لویةأو قحقو عنالتنازل  ) 3بند (

 ھو القانون المنظم لعملیة التنازل عن حقوق األولویة؟ ما. 1
 تم الرد علیھ في اإلجتماع وتم تدوینھ في المحضر. 

 
 
 
 
 

  - إنتھت األسئلة -
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