محضر اجتماع الهيئه العامه لشركة مصرف ايالف االسالمي
المساهمه الخاصه المنعقد بتاريخ 2020/3/10
استنادا ً الحكام قانون الشركات رقم ( )21لسنة ( )1997المعدل وتنفيذا ً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ
في  2020/1/14والدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس االدارة واعلن السيد رئيس المجلس عن حصول
النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في  2020/3/10في صباح يوم الثالثاء فقد اجتمعت
الهيئه العامه للشركه في الساعة العاشره في مقر الشركة الكائن في بغداد – الكراده مقابل ساحة كهرمانه.
ولتعذر حضور رئيس المجلس ونائبه ترأس الجلسه السيد (قيس عبدهللا صالح) وعين السيدة (انتصار
ناصر (كاتبا ً للجلسه والسيد(عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر) مراقبا ً لها كما حضر الساده ممثلي البنك
المركزي العراقي السيدة (سهاد فهمي كاظم) و السيدة (سهاد داخل دعير) وهيئة االوراق الماليه السيدة
(نغم حسين اسماعيل) والسيد (محمد عادل نافع)ودائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) وبعد
مرور نصف ساعه على موعد االجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) واعلن السيد رئيس
الجلسة عن حصول النصاب القانوني بحضور مامجموعه من االسهم ( ) 178,538,881,008سهم (مائه
وثمانية وسبعون مليار وخمسمائة وثمانية وثالثون مليون وثمنمائة وواحد وثمانون الف وثمانية سهم) من
اصل رأس مال الشركه البالغ ( )250,000,000,000دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) وتم انتخاب
السيد (محمد صالح الشماع) رئيسا ً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول االعمال كااآلتي-:
 .1مناقشةةةةةةةةة تقريةةةةةةةة ر مجلةةةةةةةةس االدارة عةةةةةةةةن نشةةةةةةةةا ات الشةةةةةةةةركة للسةةةةةةةةنه الماليةةةةةةةةه المنتهيةةةةةةةةه
.2018/12/31
 تم مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشا ات المصرف للسنه الماليه المنتهيه  2018/12/31وتمالمصادقة عليها باالغلبية.
 .2مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختاميه لسنة .2018/12/31
 تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة  2018/12/31وتم المصادقة عليهماباالغلبية.
 .3اال الع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية .2018
 -تم اال الع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية  2018وتم المصادقة عليه باالغلبية.

 .4مناقشة مقسوم االرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
 تمت مناقشة مقسوم االرباح بتدوير االرباح الى السنة القادمة وتم المصادقة عليها باالغلبية. .5ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة لسنة  2018وتحديد مكافئاتهم .
 تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة لسنة  2018وتم التنازل عن المكافأة وتم المصادقةعليها باالجماع.
 .6تعيةةةةةةةين مراقبةةةةةةةي حسةةةةةةةةابات الشةةةةةةةركة لعةةةةةةةةام  2019وتحديةةةةةةةد اجورهمةةةةةةةةا وفةةةةةةة ضةةةةةةةةواب
مجلس المهنة.
 تم تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام  2019وهم كل من (السادة شركة عادل الشيبي وشركاءه)( والسادة شركة عادل الحسون) وتحديد اجورهما وف ضواب مجلس المهنة وتم المصادقه عليهما
باالغلبية .
 .7اجةةةةةةراء انتخابةةةةةةات تكميليةةةةةةة بأنتخةةةةةةاب ثالثةةةةةةة اعضةةةةةةاء اصةةةةةةليين وسةةةةةةبعة اعضةةةةةةاء احتيةةةةةةا
لمجلس االدارة.
 تم ترشيح السادة ادناه لعضوية مجلس االدارة وكاآلتي-:المرشحين االصليين-:
عدد االسهم التي يمتلكها
ت المرشحين االصليين
 1قيس عبدهللا صالح
1,000,000
 2عبد االمير عبد الحسين قاسم
100,000
 3ابراهيم خليل ابراهيم
100,000
المرشحين االحتيا -:
عدد االسهم التي يمتلكها
ت المرشحين االحتيا
10,500,000
 1خليل حاتم عبود/شركة الخيا ة
100,000
 2مهند قح ان م لوب/شركة الفرات للتوس
100,000
 3سعد صبحي مهدي
 4عبد الحميد اهرهاشم/شركة ايالف للتأمين 100,000
100,000
 5قاسم عبد الكريم خلف
 6مص فى علي محمد
100,000
 7محمد حسن خضير
100,000

 وبعد فرز االصوات فاز االعضاء ادناه بعضوية المجلس-:
الفائزين االصليين-:
ت المرشحين االصليين
 1قيس عبدهللا صالح
 2عبد االمير عبد الحسين قاسم
 3ابراهيم خليل ابراهيم

عدد االصوات التي حصل عليها
110,093,473,617
110,093,373,617
110,093,473,617

الفائزين االحتيا -:
عدد االصوات التي حصل عليها
المرشحين االحتيا
ت
 1خليل حاتم عبود/شركة الخيا ة
110,093,473,616
 2سعد صبحي مهدي
110,093,373,617
 3محمد حسن خضير
110,093,373,617
 4قاسم عبد الكريم خلف
110,082,873,617
 5مص فى علي محمد
110,082,873,617
 6مهند قح ان م لوب/شركة الفرات
110,082,873,617
 7عبد الحميد اهر هاشم/شركة ايالف
110,082,873,617
 .8تعيةةةةةةةين اعضةةةةةةةاء الهيئةةةةةةةة الشةةةةةةةرعية المدرجةةةةةةةة اسةةةةةةةماءهم ادنةةةةةةةاه وتةةةةةةةم المصةةةةةةةادقة عليهةةةةةةةا
باالجماع:
 والء حسن علي حسين علي ناصر محمد علي قاسم عباس جدوع خلف .9تعيةةةةةةةةةين اعضةةةةةةةةةاء لجنةةةةةةةةةة مراجعةةةةةةةةةة حسةةةةةةةةةابات المصةةةةةةةةةرف المدرجةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةماءهم ادنةةةةةةةةةاه
وتمالمصادقة عليهما باالجماع:
 قاسم عبد الكريم عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر -عبد االمير عبد الحسين

