
 العاديةغير اجتماع الجمعية العامة 

 2017مارس  28  المنعقدة بتاريخ العادية غير الجمعية العامة محضر
 

 

 من صباح يوم الحادية عشر إال ربعلشركة البحرين للتسهيالت التجارية اجتماعها في تمـام الساعة  غير العادية عقدت الجمعية العامة

مملكة البحرين، وبحضور عدد من  –ة الفنار بفندق الدبلومات راديسون بلو، المنامة في قاع 2017مارس  28فق الموا الثالثاء

من رأس المال وبذلك يكون النصاب  % 81.30 مليوَن سهٍم وبما تعادل نسبته 131,408,029المساهمين يمثلون أصالة ووكالة 

 .2001( لسنة 21رقم ) بقانون  ر بالمرسوم( من قانون الشركات التجارية الصاد201قانونياً كما نصت على ذلك المادة )

 

 ولقد انعقد االجتماع بحضور مندوبين يمثلون الجهات الرسمية، وهم: 

 ؛والسياحة والثقافة من إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حليمة على إبراهيم الستراوي وزينب جعفر .1
 لتجزئة بمصرف البحرين المركزي؛من إدارة مراقبة مصارف قطاع ارنا قمبر ومريم بوجيري  .2

 ببورصة البحرين. اإلدراج وشئون الشركات  من إدارة سنان الشروقي .3
 

 : كي بي إم جي وكذلك بحضور مسؤول مدققي الحسابات عن السادة

 .جعفر القبيطي .4
 

 كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م.: وممثلين عن مسجلي األسهم عن السادة

 .المدوب  وصادق هاني الشيخ .5
 

 ء عليـه، افتتح رئيس مجلس اإلدارة االجتماع لمناقشة جدول األعمال الذي تضمن ما يلي:وبنـا
 

 والمصادقة عليه. 24/06/2008العادية المنعقد في  غير قراءة محضر االجتماع السابق للجمعية العامة  أوال:
  
والمنعقد بتاريخ  غير العادية لجمعية العامةل السابققراءة محضر االجتماع استفسر السيد الرئيس عن رغبة المساهمين في  

 على ذلك أكتفى المساهمون بنسخة المحضر المنشور على الموقع اإللكتروني للشركة، وصادقوا عليه.و ،2008يونيو  24
  

 والمصادقة عليه. 15/03/2008العادية المنعقد في  غير للجمعية العامة  األسبققراءة محضر االجتماع  :ثانيا

  
والمنعقد بتاريخ  غير العادية للجمعية العامة األسبققراءة محضر االجتماع استفسر السيد الرئيس عن رغبة المساهمين في  

 على ذلك أكتفى المساهمون بنسخة المحضر المنشور على الموقع اإللكتروني للشركة، وصادقوا عليه.و ،2008 مارس 15

  

 قانون متطلبات مع ليتوافق للشركة األساسي والنظام التأسيس عقد مواد تعديل على اديةوافقت الجمعية العامة غير الع ثالثاً: 

 الشركات قانون بعض أحكام والخاصين بتعديل 2015( لسنة 28والمرسوم بقانون رقم ) 2014( لسنة 50رقم )

في النظام األساسي المعدل،  الالزمة التعديالت جميع  وإضافة 2001 لسنة  (21رقم ) بقانون بالمرسوم الصادر التجارية

 شريطة حصول الشركة على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة. 
  

 إجراءات ومتطلبات من يلزم بما للقيام شركةال إدارة سكرتير مجلس تفويض على وافقت الجمعية العامة غير العادية رابعا: 

 الرقابية الجهات أمام الشركة وتمثيل كاتب العدل أمامعليه  وقيعتالنظام األساسي وال  على أعاله المذكورة التعديالت لتنفيذ

 .نيابة عن المساهمين الصلة ذات

 

ً انتهى االجتماع في تمام الساعة   .الحادية عشر صباحا
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