
  

  

 محضر
 اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة

 لمساھمي إنفستكورب القابضة ش.م.ب. 
 من صباح یوم الثالثاء   11:00المنعقد في الساعة 

 في بنایة إنفستكورب  2020نوفمبر  24الموافق 
 بالمنطقة الدبلوماسیة، مملكة البحرین

 
 

 ً ء على الدعوة الصادرة عن رئیس مجلس إدارة انفستكورب القابضة ش.م.ب. ("الشركة") إلى السادة المساھمین المنشورة في بنا
م، انعقد اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة  2020نوفمبر  2في یوم االثنین الموافق  األیام وأخبار الخلیج وجلف دیلي نیوزجرائد 

  24من صباح یوم الثالثاء الموافق  11:00یة" او "اإلجتماع") في مبنى انفستكورب في تمام الساعة ("الجمعیة العامة غیر العاد
  م.2020نوفمبر 

على مستوى العالم والتزاماً باإلرشادات االحترازیة التي حددتھا حكومة مملكة البحرین الحتواء  19-في ضوء تفشي جائحة كوفید
ٕانفستكورب للحد من انتشار الفیروس واعتبار سالمة األفراد من أولویاتھا، تقرر عقد الجمعیة العامة غیر تفشي المرض، وجھود 

 ً  .العادیة إلنفستكورب إلكترونیا

ترأس الجمعیة العامة غیر العادیة رئیس مجلس اإلدارة، الدكتور یوسف حمد اإلبراھیم، كما حضره كل من نائب رئیس مجلس 
د راشد الزیاني، رئیس مجلس االدارة التنفیذي، معالي السید محمد بن محفوظ بن سعد العارضي، والمدیر المالي  االدارة، السید خال
الخارجیون والمستشار القانوني ومسجلو األسھم وأعضاء مجلس اإلدارة اآلخرون المدرجة أسماؤھم في الملحق    نللشركة، والمدققو

 والتجارة والسیاحة ومصرف البحرین المركزي وبورصة البحرین.   باإلضافة إلى ممثلین عن وازرة الصناعة (أ)

ً  %52.86% من رأسمال الشركة. والتي حضرھا 85.27وقد اكتمل النصاب القانوني لالجتماع بحضور ما یعادل   شخصیا
ً 32.41و  .% حضروا اإلجتماع ٕالكترونیا

المطروحة من قبل الجمعیة العامة غیر العادیة واتخذت القرارات التالیة  تم استعراض ومناقشة البنود الواردة في جدول األعمال 
 بشأنھا:

أربعة آالف) سھما ممتازا من الفئة "ھـ" بقیمة إسمیة لكل سھم مقدارھا ( 4,000الموافقة على إصدار عدد قد یصل الى - 1
(مائة وخمسة وعشرون ألف) دوالر أمریكي من خالل شریحة واحدة او اكثر وذلك بموجب األحكام و الشروط (بما  125,000

إدارة الشركة و شریطة   في ذلك حقوق التصویت وحقوق توزیع األرباح والحقوق األخرى) التي یتم تقریرھا من قبل مجلس
الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي  والجھات التنظیمیة األخرى. یتم استخدام العائد من إصدار األسھم الممتازة من 
الفئة "ھـ" ألغراض الشركة العامة والتي قد تشمل بناء على قرار الشركة وبعد أخذ عائدات الطرح في اإلعتبار، إسترداد كل أو 

والتي تم إصدارھا    3و  2و1ن األسھم الممتازة الموجودة وغیر التراكمیة وغیر المشاركة والمسجلة تحت الفئة "ب" شریحة  بعض م



   

 123,239,000والتي یوجد منھا حالیا أسھما قائمة بقیمة إسمیة مقدارھا    2009في الفترة من بین شھر یونیو الى شھر أغسطس  
 دوالر أمریكي تقریبا.

 

  الفئة "ھـ"(أربعة آالف) سھما ممتازا من     4,000یصل إلى    عدد قدعیة العامة غیر العادیة الموافقة على إصدار  وقد قررت الجم
وذلك ، من خالل شریحة واحدة او اكثر(مائة وخمسة وعشرون ألف) دوالر أمریكي   125,000بقیمة إسمیة لكل سھم مقدارھا  

ل مجلس إدارة الشركة و شریطة الحصول على موافقة مصرف البحرین بموجب األحكام و الشروط التي یتم تقریرھا من قب
 .المركزي والجھات التنظیمیة األخرى

سھما ممتازا من الفئة "ب" یحمل كل منھا قیمة إسمیة  123,239تفویض مجلس اإلدارة السترداد ، إذا قرروا، ما یصل إلى  2-
من النظام األساسي للشركة و قانون   )ب(دوالر أمریكي وفقًا للشروط واألحكام المنصوص علیھا في الملحق  1,000مقدارھا 

 من النظام األساسي للشركة بمجرد استرداد جمیع األسھم الممتازة من الفئة "ب".  )ب(الشركات التجاریة وإلزالة الملحق 
 

سھما    123,239  السترداد، إذا قرروا، ما یصل إلىوقد قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة على تفویض مجلس اإلدارة  
وفقًا للشروط واألحكام المنصوص علیھا في  یكيدوالر أمر 1,000یحمل كل منھا قیمة إسمیة مقدارھا  ممتازا من الفئة "ب"

من النظام األساسي للشركة بمجرد  )ب(من النظام األساسي للشركة و قانون الشركات التجاریة وإزالة الملحق  )ب(الملحق 
  استرداد جمیع األسھم الممتازة من الفئة "ب".

 
دوالر أمریكي (ثالثمائة وثالثة وعشرون ملیون  323,239,000الموافقة على زیادة رأسمال الشركة الصادر والمدفوع من  -3

دوالر أمریكي (ثمانمائة وثالثة وعشرون  823,239,000ومئتان وتسعة وثالثون ألف دوالر أمریكي) إلى مبلغ قد یصل الى 
لجھات التنظیمیة شریطة الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي  وا  دوالر أمریكي) ،  ألف  ملیون ومائتین وتسعة وثالثون

التي سیتم إصدارھا وعدد  األسھم الممتازة من الفئة "ھـ" األخرى. سیعتمد المبلغ الدقیق لرأس المال الصادر والمدفوع على عدد 
 .المستردةاألسھم الممتازة من الفئة "ب" 

دوالر  323,239,000من  الصادر والمدفوعوقد قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة على زیادة رأس مال الشركة 
  823,239,000(ثالثمائة وثالثة وعشرون ملیون ومئتان وتسعة وثالثون ألف دوالر أمریكي) إلى مبلغ قد یصل الى أمریكي 

شریطة الحصول على موافقة  دوالر أمریكي) ، ألف ن ومائتین وتسعة وثالثوندوالر أمریكي (ثمانمائة وثالثة وعشرون ملیو
 مصرف البحرین المركزي والجھات التنظیمیة األخرى.

(ب) من النظام 6(ب) من عقد التأسیس والمادة  5تفویض مجلس إدارة الشركة بكل حقوق وصالحیات المساھمین بموجب المادة    4-
قوق واألحكام والشروط بما في ذلك حقوق التصویت والحقوق في أرباح األسھم  وغیرھا من  األساسي للشركة لتحدید كافة الح

(ب) من عقد التأسیس والمادة  5الحقوق الخاصة باألسھم الممتازة من الفئة "ھـ" المذكورة، المقرر إصدارھا وفقا ألحكام المادة 
 البحرین المركزي  والجھات التنظیمیة األخرى. (ب) من النظام األساسي للشركة، شریطة الحصول على موافقة مصرف6

بكل حقوق وصالحیات المساھمین بموجب وقد قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة على تفویض مجلس إدارة الشركة 
لفئة "ھـ" (ب) من النظام األساسي للشركة لتحدید كافة الحقوق واألحكام والشروط من ا6(ب) من عقد التأسیس والمادة  5المادة  



   

(ب) من النظام األساسي للشركة، 6(ب) من عقد التأسیس والمادة 5صدارھا وفقا ألحكام المادة إالمذكورة أعاله والتي سیتم 
 شریطة الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي  والجھات التنظیمیة األخرى.  

الزیادة المذكورة  (i) ب) من النظام األساسي للشركة بما یعكس(6(ب) من عقد التأسیس والمادة 5الموافقة على تعدیل المادة  -5 
(أربعة آالف) سھما ممتازا من الفئة "ھـ"   4,000أعاله في رأسمال الشركة الصادر والمدفوع عن طریق إصدار عدد قد یصل الى  

التي یتم  ألحكام والشروطبموجب ا(مائة وخمسة وعشرون ألف) دوالر أمریكي وذلك  125,000بقیمة إسمیة لكل سھم مقدارھا 
سھما ممتازا من   123,239االسترداد المذكور أعاله لما یصل إلى  (ii)من قبل مجلس إدارة الشركة و  والموافقة علیھا تقریرھا

دوالر أمریكي ، شریطة ما یلي: (أ) أن ال یتجاوز مجموع القیمة (القیم) اإلسمیة لكافة  1,000الفئة "ب" بقیمة إسمیة مقدارھا 
أن ال یتجاوز مجموع القیمة (القیم)   دوالر أمریكي (بلیون دوالر امریكي)، و(ب)  1,000,000,000األسھم العادیة الصادرة عن  

(بلیون دوالر أمریكي) و(ج) أن ال یتجاوز مجموع القیمة (القیم)  1,000,000,000اإلسمیة لكافة األسھم الصادرة األخرى عن 
األسھم اإلسمیة لكافة األسھم الصادرة مجموع قیمة رأس المال المصرح بھ، و(د) وفي كل حالة من الحاالت المذكورة یتم إصدار 

ً لقوانین وقواعد وأنظمة مصرف البحرین المركزي اإلضافیة المذكورة وفقا    2001لسنة  21لقانون الشركات التجاریة رقم  ووفقا
 المعدل وعقد تأسیس الشركة ونظامھا االساسي.

ب) من النظام األساسي  (6(ب) من عقد التأسیس  والمادة 5تعدیل المادة وقد قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة على 
  4,000الزیادة المذكورة أعاله في رأسمال الشركة الصادر والمدفوع عن طریق إصدار عدد قد یصل الى     (i) للشركة بما یعكس

 (مائة وخمسة وعشرون ألف)  دوالر 125,000(أربعة آالف) سھما ممتازا من الفئة "ھـ" بقیمة إسمیة لكل سھم مقدارھا 
االسترداد المذكور   (ii)من قبل مجلس إدارة الشركة و    والموافقة علیھا  التي یتم تقریرھا  األحكام و الشروط  بموجبأمریكي وذلك  

سھما ممتازا من الفئة "ب" ، شریطة ما یلي: (أ) أن ال یتجاوز مجموع القیمة (القیم) اإلسمیة   123,239 أعاله لما یصل إلى
دوالر أمریكي (بلیون دوالر امریكي)، و(ب) أن ال یتجاوز مجموع القیمة   1,000,000,000لكافة األسھم العادیة الصادرة عن  

(بلیون دوالر أمریكي) و(ج) أن ال یتجاوز مجموع القیمة    1,000,000,000(القیم) اإلسمیة لكافة األسھم الصادرة األخرى عن  
وفي كل حالة من الحاالت المذكورة یتم إصدار   (القیم) اإلسمیة لكافة األسھم الصادرة مجموع قیمة رأس المال المصرح بھ، و(د)

ً لقوانین وقواعد وأنظمة مصرف البحرین المركزي األسھم اإلضافیة المذكورة وفقا   21لقانون الشركات التجاریة رقم  ووفقا
 المعدل وعقد تأسیس الشركة ونظامھا االساسي.  2001لسنة 

الموافقة على التعدیالت التالیة على النظام األساسي (التي یتم إجراؤھا وفقاً للتعدیالت األخیرة لقانون الشركات التجاریة رقم  -6
 :  )المعدل  2001لسنة   21

 ) على النحو التالي:7من النظام األساسي للشركة لتضمین فقرة جدیدة تحت رقم ( 47أ) تعدیل المادة  

د إجتماعات المساھمین عن طریق وسائل اإلتصال اإللكترونیة أو الھاتفیة وفقا ألحكام قانون الشركات ) یجوز أیضا عق7" (
 التجاریة." 

) المذكورة 7الفقرة الجدیدة (  لتضمینمن النظام األساسي    47وقد قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة على تعدیل المادة  
 أعاله.

 ) على النحو التالي: 2فقرة (  46والمادة  )2فقرة ( 44ب) تعدیل المادة 

" إلى "على األقل  على أن تكون احداھما محلیة تستبدل كافة اإلشارات إلى"جریدتین یومیتین على األقل تصدران باللغة العربیة
 صحیفتین محلیتین تصدران یومیا إحداھما باللغة العربیة واألخرى باللغة اإلنجلیزیة".



   

 على النحو المذكور أعاله.   )2فقرة (  46) والمادة  2فقرة (  44المادة  مة غیر العادیة الموافقة على تعدیل  وقد قررت الجمعیة العا

 ) على النحو التالي: 1فقرة ( 47ج) تعدیل المادة 

تصدران یومیا تستبدل االشارة الى "جریدتان یومیتین على الألقل تصدران باللغة العربیة" الى "على األقل صحیفتین محلیتین 
  إحداھما باللغة العربیة واألخرى باللغة اإلنجلیزیة".

 على النحو المذكور أعاله. )1فقرة ( 47وقد قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة على تعدیل المادة   

 على النحو التالي:  55د) تعدیل وإعادة صیاغة المادة    

ن مصرف البحرین المركزي، یستخدم اإلحتیاطي القانوني (اإللزامي) ألجل زیادة رأسمال  "مع مراعاة األحكام والقواعد الصادرة ع 
% من رأس المال الصادر 50الشركة أو لتغطیة خسائرھا التي تتسبب في إنخفاض رأس المال. وإذا زاد اإلحتیاطي المذكور عن 

سنوات التي ال تحقق فیھا الشركة ربحا صافیا یكفي لتوزیع یجوز أن تقرر الجمعیة العامة توزیع مبلغ الزیادة على المساھمین في ال
 أرباح لألسھم على المساھمین." 

 على النحو المذكور أعاله. 55تعدیل وإعادة صیاغة المادة وقد قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة على 

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة ("المفوضون   تفویض أیا من المفوضین بالتوقیع المدرجین في السجل التجاري المسجل لدى   -7
بالتوقیع") باإلنفراد أو أي شخص یفوضھ المفوضون بالتوقیع بھذه الصالحیة التخاذ الخطوات الالزمة لتنفیذ جدول األعمال سابق 

سھم الممتازة من الفئة األحكام و الشروط الخاصة باأل الذكر ویشمل ذلك الحصول على كافة الموافقات من الجھات الرقابیة وتوقیع
تعدیالت عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة أمام كاتب العدل وأیة أستمارات أو مستندات (وتشمل على سبیل  "ھـ" المذكورة و

المثال ولیس الحصر، إجراء التعدیالت المحدودة وغیر الجوھریة حسبما یكون مطلوبا لتعدیالت عقد التأسیس والنظام األساسي) 
األحكام و الشروط الموثقة وتعدیالت عقد التأسیس والنظام األساسي الموثقة لدى الجھات  إیداع، وي تطلبھا السلطات الرقابیةالت

 .كما ھو مطلوب المختصة

باإلنفراد أو أي شخص یفوضھ   تفویض أیا من المفوضون بالتوقیعوقد قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة على  
المفوضون بالتوقیع بھذه الصالحیة التخاذ الخطوات الالزمة لتنفیذ جدول األعمال سابق الذكر ویشمل ذلك الحصول على كافة  

تعدیالت عقد  األحكام و الشروط الخاصة باألسھم الممتازة من الفئة "ھـ" المذكورة و الموافقات من الجھات الرقابیة وتوقیع
أمام كاتب العدل وأیة أستمارات أو مستندات (وتشمل على سبیل المثال ولیس الحصر، إجراء  التأسیس والنظام األساسي للشركة

، التعدیالت المحدودة وغیر الجوھریة حسبما یكون مطلوبا لتعدیالت عقد التأسیس والنظام األساسي) التي تطلبھا السلطات الرقابیة
 .كما ھو مطلوب النظام األساسي الموثقة لدى الجھات المخصةاألحكام و الشروط الموثقة وتعدیالت عقد التأسیس و إیداعو

 

 

 



 صباحاً.  11:23ولعدم وجود أیة أعمال اٴخرى تتعلق بٕانفستكورب القابضة ش.م.ب. للمناقشة، انتھى االجتماع في الساعة 

 سكرتیر االجتماع ریٴیس الجمعیة العامة غیر العادیة
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رشا محمد سبكار  د. یوسف حمد اإلبراھیم

 رئیس مجلس اإلدارة



" مـلحق " اٴ 

ــ   ـــــــ

 السادة اٴعضاء مجلس اإلدارة
 العادیةالذین حضروا اجتماع الجمعیة العامة غیر 

 م2020نوفمبر  24المنعقد في  

 السید جواكیم فابر

 الشیخ محمد بن عیسى آل خلیفة 

 السید عبدهللا محمد المزروعي 

 معالي المھندس عبداللطیف احمد العثمان

 السید جریجوري كام لیونج سو

 السید ھشام صالح أحمد الساعي 


