
 
 

 
 

 بنك انفستكورب ش.م.ب
 ــــــــــــ

 
 تعمٌم على المساهمٌن

 فً 
 ةٌاجتماع الجمعٌة العامة العاد

 2024 سبتمبر 22 المقرر انعقاده فً كلمساهمً البن



 4102سبتمبر  7

 
 أعزاؤنا المساهمون

 
 معٌة العامة العادٌة لمساهمً بنكالثالثٌن للجالواحد ود اإلجتماع قمن المقرر ع     

 4102 سبتمبر 44من صباح ٌوم  00,11ش.م.ب )"الشركة"( فً الساعة إنفستكورب 
( فً بناٌة انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسٌة، المنامة، مملكة البحرٌن "الجمعٌة العادٌة")

 .التعمٌمبهذا  )أ(من أجل النظر فً األمور المدرجة فً جدول األعمال الملحق 
 

 6و  5التعمٌم على المساهمٌن هو تزوٌدهم بمعلومات حول البندٌن هذا والغرض من 

 من بنود جدول األعمال.
 

 من جدول األعمال: 7البند 
اعتبارا  سنتٌنفً مجلس اإلدارة لمدة  الدكتور ٌوسف حمد االبراهٌم كعضونتخاب ا

تارٌخ اجتماع الجمعٌة من تارٌخ اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة للمساهمٌن هذا الى 
ٌونٌو  00ٌعقد بعد نهاٌة السنة المالٌة التً تنتهً فً سالعادٌة للمساهمٌن الذي 

لملىء الشاغر الناجم عن وفاة عضو مجلس االدارة، السٌد مصطفى بودي  2022
 .رحمه هللا

 
فإن اللجنة التنفٌذٌة لسٌاسة اإلدارة  4102 ابرٌل 44فً اجتماعها المنعقد بتارٌخ 

قررت أن توصً إلى مجلس قد  ،بصفتها لجنة ترشٌح ،نبثقة عن مجلس اإلدارةالم
إلنتخابه كعضو فً مجلس االدارة  الدكتور ٌوسف حمد االبراهٌماإلدارة بأن ٌرشح 

لملء الشاغر الناجم عن وفاة عضو فً اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة لفترة سنتٌن 
اشعاراً خطٌاً بتلك  اللجنة وقد أصدرت.  مجلس االدارة، السٌد مصطفى بودي رحمه هللا

 التوصٌة إلى مجلس اإلدارة )"إشعار بالترشٌح"(.
 
اشعار  4102 ابرٌل 41عقد بتارٌخ الذي جتماع االمجلس اإلدارة فً  وتبنً قد نظرو

 من قبل الجمعٌة العامة العادٌة. الدكتور االبراهٌم النتخابهترشٌح ووافق على  الترشٌح
 

 .سنتٌنلمدة  الدكتور االبراهٌم وابٌنتخإلدارة الى المساهمٌن بان وٌوصً مجلس ا
 
 



 
 .لسمو أمٌر دولة الكوٌتالشئون االقتصادٌة منصب مستشار  الدكتور االبراهٌمٌشغل 

 
الدكتور االبراهٌم هو اٌضا عضو فً مجلس ادارة التحالف االمرٌكً الكوٌتً، ومجلس 

ناء الجامعة العربٌة المفتوحة فً الكوٌت، ادارة انجاز الكوٌت، و انه عضو مجلس أم
وعضو مجلس االستشارٌٌن لمركز الدراسات العربٌة العصرٌة فً جامعة جورج 
تاون.  انه  أٌضا باحث لمنتدى البحوث االقتصادٌة للدول العربٌة، اٌران وتركٌا، 
 ومقره القاهرة، مصر، وهو عضو فً الجمعٌة االقتصادٌة الكوٌتٌة كما انه عضو فً

 مجلس أمناء معهد الكوٌت لالختصاصات الطبٌة. 
 

لقد منح الدكتور االبراهٌم شهادة ماجستٌر وشهادة الدكتوراه فً االقتصاد من جامعة 
كلٌرمونت للدراسات العلٌا، وشهادة بكالورٌوس فً العلوم االقتصادٌة من جامعة  

 الكوٌت.
 

 :8جدول األعمال بند 
من مجلس اإلدارة واشتراك عضو  لعضوٌنسٌة لموافقة على االرتباطات التنافا

 مجلس واحد فً مجالس ادارة ألكثر من ثالث شركات بحرٌنٌة مساهمة عامة.
 

السٌد عبدهللا محمد  اهم، وأعضاء مجلس اإلدارة  لعضوٌن منهنالك عالقات 
المزروعً والسٌد عبدالرحمن علً التركً، مع مؤسسات مالٌة أخرى. وهذه 

وأبراج كابٌتال على التوالً. وكل من هذه تثمر الوطنً، المس :المؤسسات هً
 المؤسسات المالٌة تدٌر أعماالً قد تتنافس مع الشركة.

 
لٌس لدى مجلس اإلدارة علم بأٌة حالة حدث فٌها فً الواقع أي تنافس مباشر بٌن 

 الشركة وأي من تلك المؤسسات المالٌة.
 

 على تلك العالقات. ٌنإالّ أن مجلس اإلدارة ٌطلب موافقة المساهم
 

نموذج األنظمة والقواعد الصادرة عن بنك البحرٌن المركزي وإضافة الى ماتقدم فإن 
 غل نص على أنه الٌجوز لعضو مجلس إدارة بنك بحرٌنً أن ٌشٌ (module HCفً )

 .فً البحرٌنشركات مساهمة عامة للس إدارة اأكثر من ثالث عضوٌات فً مج
 



عضو مجلس إدارة فً شركة مجمع السوق  هول المؤٌد إن السٌد فاروق ٌوسف خلٌ
فً البحرٌن، وشركة البحرٌن الوطنٌة القابضة، وبنك البحرٌن الوطنً  ةالحر

دق الخلٌج ش.م.ب وهذه شركات مساهمة بحرٌنٌة عامة وذلك باإلضافة اومجموعة فن
ن هنالك إلى خدمته كعضو فً مجلس إدارة الشركة، إالّ أن مجلس اإلدارة ال ٌعتقد بأ

هذه الشركة وخدمته فً أي تضارب بٌن خدمة السٌد المؤٌد كعضو مجلس إدارة 
ركات العامة األخرى وٌعتقد مجلس اإلدارة بأن السٌد شكعضو مجلس إدارة فً تلك ال

 المؤٌد ٌكرس الوقت الكافً ألداء مهمته كعضو مجلس إدارة الشركة.
 

فً  اشتراك السٌد المؤٌدمٌن على ذلك فإن مجلس اإلدارة ٌطلب موافقة المساهومع 
 عامة فً البحرٌن.مساهمة عضوٌة مجالس إدارة ألكثر من ثالث شركات 

 
 مع التحٌات                       

        
 عبدالرحمن سالم العتٌقً                                                      

 رئٌس مجلس اإلدارة       
 



 الملحق )أ(
 

الثالثونالواحد واجتماع الجمعٌة العامة العادٌة   
 لمساهمً بنك انفستكورب ش.م.ب

األثنٌنمن صباح ٌوم  22.00فً تمام الساعة  المقرر عقده  
2024 سبتمبر 22الموافق   

المنامة، مملكة البحرٌن -فً بناٌة انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسٌة   
 

 جدول األعمال
 
 

 4102ٌونٌو  11تقرٌر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهٌة فً . مناقشة 0

 والمصادقة علٌه.
 

ٌونٌو  11مناقشة تقرٌر مراقبً الحسابات السادة أرنست وٌونغ للسنة المنتهٌة فً . 4
.والمصادقة علٌه 4102  

 
 11ة فً للسنة المالٌة المنتهٌ والمٌزانٌة المالٌةحساب االرباح والخسائر  . مناقشة1

ما.والمصادقة علٌه 4102ٌونٌو   

 
الموافقة على اإلقتراح المقدم من قبل مجلس اإلدارة لتخصٌص األرباح الصافٌة . 2

-:للسنة على النحو التالً  
 

توزٌع أرباح على حملة األسهم الممتازة بموجب شروط وبنود اإلصدار لتلك )أ(  
ٌونٌو  11إلى وشاملة   4101ٌو ٌول 0األسهم لفترة األرباح اعتباراً من وشاملة 

-:، على النحو التال4102ً  

 

الفئة -األسهم الممتازة  مبلغ األرباح اإلجمالً  
 

 B 20,412,121.00 دوالر أمرٌكً

 C 4,324,121.00 دوالر أمرٌكً

 D 1,447,541.00 دوالر أمرٌكً



 
 أكتوبر 4 اوزٌتجوفً حالة الموافقة على األرباح فإنه ٌتعٌن توزٌعها فً تارٌخ ال 

4102.  
  

والتي تم استردادها من قبل  B-2توزيع أرباح على حملة االسهم الممتازة فئة )ب( 
والتي تم  B-3م، وحملة االسهم الممتازة فئة 4156يوليو  57الشركة في تاريخ 

م، وحملة االسهم الممتازة فئة 4156اغسطس  54استردادها من قبل الشركة في تاريخ 
C م، بموجب 4156اغسطس  54ردادها من قبل اشركة في تاريخ والتي تم است

 شروط وبنود اصدار لتلك االسهم، على النحو التالي>
 

األسهم 
 الممتازة

 الفئة
 للفترة مبلغ األرباح اإلجمالي

B-2 5697;49767 دوالر أمريكي 
م الى 4156يوليو  5

 م4156يوليو  56

B-3 576717:751 دوالر أمريكي 
الى م 4156يوليو  5

 م4156اغسطس  55

C 55;748;791 دوالر أمريكي 
م الى 4156يوليو  5

 م4156اغسطس  55
 
 

أكتوبر  4وفي حالة الموافقة على األرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ ال يتجاوز 
 7م4156

 
دوالر أمرٌكً على حملة األسهم العادٌة )بإستثناء  7,201,053.11توزٌع مبلغ )ج( 

% من رأس 4دوالر أمرٌكً لكل سهم عادي، مما ٌمثل  03.11بمعدل أسهم الخزٌنة( 

المال المدفوع لألسهم العادٌة. وفً حالة الموافقة على األرباح فإنه ٌتعٌن توزٌعها فً 
.4102رأكتوب 4ٌتجاوز تارٌخ ال   

 
. دوالر أمرٌكً 2,311,111التبرعات الخٌرٌة بمبلغ  )د(     

 
.دوالر أمرٌكً كأرباح مستبقاة للسنة التالٌة  45,664,245.57تدوٌر مبلغ )هـ(    
 



.دوالر أمرٌكً 0,321,111الموافقة على أتعاب مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالً قدره . 3  

 
ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة من كل ما ٌتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهٌة فً . 4

. 4102ٌونٌو 11  

 
،  سنتٌنفً مجلس اإلدارة لفترة و قدرها  الدكتور ٌوسف االبراهٌم كعضوانتخاب . 5

من تارٌخ هذا اإلجتماع حتى إجتماع الجمعٌة العامة العادٌة لمساهمً البنك الذي سٌعقد 
لملء الشاغر الناجم عن وفاة  4104 ٌونٌو 11بعد انتهاء السنة المالٌة المنتهٌة فً 

 عضو مدلس االدارة، السٌد مصطفى بودي، رحمه هللا.
 

أعضاء مجلس االدارة، و كذلك من  لعضوٌنة على اإلنتماءات التنافسٌة الموافق. 6

.ألكثر من ثالث شركات بحرٌنٌة عامة كعضو مجالس ادارةواحد خدمة عضو   
 

 11اعادة تعٌٌن مدققً الحسابات السادة ارنست و ٌونغ للسنة المالٌة المنتهٌة فً . 7
رٌن المركزي وتخوٌل وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البح 4103ٌونٌو 

مجلس االدارة لتحدٌد اتعابهم لتلك السنة المالٌة بناًء على توصٌات لجنة التدقٌق التابعة 
.لمجلس اإلدارة  

 
التقرٌر المتعلق بإلتزام الشركة بإرشادات الحوكمة اإلدارٌة الخاصة بها .  استالم 01

زي و إفصاح وبقسم الضوابط رفٌعة المستوى الصادر عن مصرف البحرٌن المرك
األمور المتعلقة بالحوكمة اإلدارٌة المنصوص علٌها فً قسم اإلفصاح العام الصادر 

.عن مصرف البحرٌن المركزي  

 

.من قانون الشركات التجارٌة 415مناقشة ما ٌستجد من أعمال طبقا للمادة . 00  

 
 على بركة هللا،،،

 
    

   
قًعبدالرحمن سالم العتٌ       

 رئٌس مجلس اإلدارة   
 


