
 
 

  

 
 

 

 السنوي  اجتماع الجمعية العامة العادية  محضر
 2020مارس  25المنعقد يوم األربعاء الموافق 

 ظهراً  12:30

 مرفأ البحرين المالي - قاعة بورصة البحرين

 مملكة البحرين
  

  

مارس  25الموافق  األربعاءيوم "( الشركةلشركة عقارات السيف ش.م.ب. )"العادية السنوي اجتماع الجمعية العامة إنعقد 

بالحضور   مملكة البحرين -قاعة بورصة البحرين في مرفأ البحرين المالي في   ظهرا   12:30وذلك في تمام الساعة  2020

 .(ZOOMعن بعد ) التواصل المرئي نظاموعن طريق الشخصي 

 

 حضر كل من:

  

 .1 المساهمون:
  

سهما   460,000,000سهما  من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها   266,493,548أصالة ووكالة  مساهمون  يمثلون 

 (.المساهمين حضور مرفق قائمة) %57,93أي بنسبة 

 

  

 .2 :أعضاء مجلس اإلدارة
  

  المسئولية اإلجتماعيةورئيس لجنة  نائب رئيس مجلس اإلدارة – الدكتور/ مصطفى علي السيد .أ

  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق – السيد/ فؤاد علي تقي .ب

  عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية – السيد/ سطام سليمان القصيبي .ت

  عضو مجلس اإلدارة  – السيدة/ إيمان مصطفى المرباطي .ث

 عضو مجلس اإلدارة  – السيد/ يوسف أحمد الحمادي .ج

 (ZOOMالتواصل المرئي  نظام)عن طريق   عضو مجلس اإلدارة –السيد/ حامد يوسف مشعل  .ح

 

  

رئيس مجلس اإلدارة عن الحضور لظرف صحي كما إعتذر أعضاء مجلس   –هذا وقد إعتذر السيد/ عيسى محمد نجيبي 

وذلك   والسيد/ محمد إبراهيم البستكي عن الحضور والسيد/ هشام جعفر الريس اإلدارة السيد/ عبدالجليل محمد جناحي

التعليمات الصادرة من حكومة بما ال يتعارض مع لحضور شخصيا  لإلفساح المجال أمام المساهمين أو الجهات الرقابية 

 البحرين بشأن التجمعات.

 

  

 .3 الجهات الرقابية والمعنية:
  

  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  – السيد/ علي مكي .أ

  وزارة التجارة والصناعة والسياحة   – السيد/ علي العلوي .ب

  (ZOOMالتواصل المرئي  نظاموزارة التجارة والصناعة والسياحة )عن طريق  – السيد/ محمد طالب الشيخ .ت

  (ZOOMالتواصل المرئي  نظام)عن طريق مصرف البحرين المركزي  – السيدة/ علياء عمران .ث

  (ZOOMالتواصل المرئي  نظام)عن طريق مصرف البحرين المركزي  – السيد/ حسين محمد .ج

  (ZOOMالتواصل المرئي  نظام)عن طريق بورصة البحرين  – السيدة/ شيخة الزياني .ح

  إرنست و يونغ )المدقق الخارجي(  – السيد/ عيسى الجودر .خ

  إرنست ويونغ )المدقق الخارجي( – السيد/ محمد المرزوقي .د

  شركة البحرين للمقاصة )مسجل األسهم( – السيد/ عبدهللا عابدين .ذ

  شركة البحرين للمقاصة )مسجل األسهم( - السيدة/ هدى الطربوش .ر

  شركة البحرين للمقاصة )مسجل األسهم( - السيد/ حسين حاجي .ز



 
 

  

 
 

 

 .4 أعضاء اإلدارة التنفيذية:

  

  الرئيس التنفيذي – السيد/ أحمد يوسف .أ

  إدارة الشئون القانونية واإلمتثال وسكرتير الشركة –مدير أول  – اآلنسة/ مريم عبدالرحمن حسين .ب

  إدارة الرقابة المالية  -مسئول أول  – السيد/ محمد خالد الراعي .ت

  

 النصاب القانوني:

  

سهما  من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها   266,493,548مساهمون يمثلون أصالة ووكالة حضر اإلجتماع 

كما نصت عليه المادة  قانونيا  رأس مال الشركة وبذلك يكون النصاب من  %57,93سهما  أي بنسبة  460,000,000

 ."(قانون الشركات)" 2001( لسنة 21الصادر بمرسوم قانون رقم )التجارية  ( من قانون الشركات201)

 

  

 اإلجراءات القانونية:

  

( من النظام األساسي 46والمادة رقم )قانون الشركات  (  من  201( إلى )198لهذا اإلجتماع إستنادا  إلى المواد )  تمت الدعوة

وشمل اإلعالن الدعوة   2020مارس  4بتاريخ  صادرة باللغتين العربية واإلنجليزية ( صحف محلية3في ثالث )للشركة 

 .الرسمية وجدول أعمال اإلجتماع كما تم إخطار الجهات الرقابية والمعنية المختصة

 

  

 %57,93نائب رئيس مجلس اإلدارة معلنأ  إكتمال النصاب القانوني بنسبة    –ترأس اإلجتماع الدكتور/ مصطفى علي السيد  

من قبل رئيس اإلجتماع وممثلي المدقق الخارجي ووزارة الصناعة والتجارة  المعتمدوقد ثبت ذلك في سجل الحضور 

 ماع.كسكرتيرا  لإلجتامة اآلنسة / مريم عبدالرحمن حسين وعينت الجمعية الع مسجل األسهم ووالسياحة 

 

  

بالحضور مثمنا   أعضاء مجلس اإلدارةالسادة رئيس اإلجتماع بالترحيب باألصالة عن نفسه ونيابة عن  /السيدإستهل 

ومقدرا  ستثنائية التي تمر بها المملكة  في ظل الظروف اإل  (ZOOMتواجدهم شخصيا  أو عن طريق نظام التواصل المرئي )

،أعلن السيد رئيس اإلجتماع بدء إجتماع وعليه  في هذا الصدد. حكومة مملكة البحرين للجهود الجبارة المبذولة من قبل 

 على النحو التالي: بعد إقرار جدول األعمال  العادية السنوية للشركة  العامةالجمعية 

 

  

 . 2019مارس   31المنعقد بتاريخ المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  .1

  

ي طريف إعترض  عل /توزيعه ونشره مسبقا  إال أن المساهم السيدرئيس اإلجتماع بأن المحضر المذكور قد تم  /بين السيد

مشيرا   السيد/ يوسف الحمادي عقبوهنا  إلبداء رأيه أو مالحظاتهقبل اإلجتماع منوها  بأنه لم يستلم نسخة من المحضر 

وقع الشركة بموجب المتطلبات القانونية والرقابية العام من وعلى موقع بورصة البحريبنشر المحضر  إلتزام الشركة إلى

على الموقعين  المذكوروتوافر نسخة من المحضر  2019مارس  31الماضي بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 

 تاريخه. إلى 

 

يتضمن تالوة جدول األعمال منوها  بأنه يجب أن  من بندال هذا على صياغةكما إعترض المساهم السيد/ على طريف 

لموافقة المسبقة من قبل مصرف عقب السيد/ يوسف الحمادي بأن جدول األعمال يخضع لهنا  و  المحضر قبل المصادقة عليه

 على صياغة هذا البند.الذي لم يبدي أي تحفظأ  والبحرين المركزي 

 

عليه، قامت اآلنسة/ و أمام الحضورممثل وزارة التجارة والصناعة والسياحة تالوة المحضر  -إقترح السيد/ علي العلوي 

 .  على مسامع الحضور بالكامل بتالوة المحضرمريم عبدالرحمن عبدهللا سكرتير اإلجتماع 

 

 



 
 

  

 
 

 

 القرار التالي:باإلجماع  العامةوجد أي إعتراض على المحضر، فقد أقرت الجمعية يوحيث لم 

  

 ( 1/2020)القرار رقم  
 

 . 2019مارس   31العادية المنعقد بتاريخ المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة 

 

  

  

 .  2019ديسمبر   31مناقشة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في   .2

  

الظروف بأن منوها   2019ديسمبر  31رئيس اإلجتماع بتقديم تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  /قام السيد

 دقة. تم دراستها بتدي إلى تحديات مستقبلية سستؤ  (19-بسبب فيروس كورونا )كوفيد  القاهرة اإلستثنائية التي تمر بها البالد

 

تحليالت في المستقبل على  مجلس اإلدارةمطالبا  بأن يركز تقرير ي طريف تحفظه على التقرير أبدى المساهم السيد/ عل

الشركة قد تراجعت   أرباح  وأضاف بأن  على األقل   ( سنوات5)  مع مقارنة أداء الشركة ومؤشراتها المالية لفترة خمس  ليةما

يسرد ملخصا  عاما  ألهم تقرير مجلس اإلدارة عقب السيد/ يوسف الحمادي بأن  .هاعلى الرغم من إرتفاع قيمة أصول

 وشكر  التي سيتم مناقشتها الحقا  في هذا اإلجتماع  في البيانات المالية المدققة للشركةبالتفصيل  والتي تذكر  المؤشرات المالية  

  في عتبار في اإل هاسيأخذ مجلس اإلدارةبأن  منوها  على مالحظاته المساهم السيد/ علي طريف  رئيس اإلجتماع /السيد

 المستقبل.

 

 باألغلبية القرار التالي: ، أقرت الجمعية العامة على هذا البند تحفظ المساهم السيد/ علي طريفوحيث تم تسجيل 

 

  

 ( 2/2020)م  القرار رق
 

 . 2019ديسمبر   31إقرار تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 

 

  

  

 . 2019ديسمبر   31اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في   .3

  

على مسامع تقرير مدققي الحسابات بتالوة السادة/ شركة إرنست ويونغ ممثل المدقق الخارجي  قام السيد/ عيسى الجودر

ديسمبر  31للشركة كما في عن المركز المالي  وعادلة البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة حقيقية مبينأ  بأن  الحضور

 لمعايير المحاسبة المالية الواجبة التطبيق.وذلك وفقا   2019
 

 باإلجماع القرار التالي: العامة، فقد أقرت الجمعية التقريرعلى  مالحظات جوهريةأي  توجدوحيث لم 
 

 

 ( 3/2020)  رقمالقرار 
 

 . 2019ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية في   بتقرير مدققي الحساباتذت الجمعية العامة بالعلم أخ

 

  

  

 والموافقة عليها.   2019ديسمبر   31مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  .4

  

أو إستفساراتهم عن البيانات المالية الموحدة للسنة طلب السيد/ رئيس اإلجتماع من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم 

 :والتي تلخصت في اآلتي  2019ديسمبر  31المنتهية في 
 

 



 
 

  

 
 

أداء الشركة في  ب( من البيانات المالية المدققة 28باإلشارة إلى اإليضاح رقم )المساهم السيد/ علي طريف  أشاد .أ

مرافق الو المجمعات التجارية والعقاراتقطاعي  علىالتركيز  إال أنه شدد على ضرورة  الخدماتيةقطاع الشقق 

 والتصدي ألسباب تراجع األداء فيهما. يةالترفيه
 

أعضاء السادة/ طلب  و ودورة التدفق النقدي للشركةرة التشغيلية الدوإستفسر المساهم السيد/ علي طريف عن  .ب

في  وبين السيد/ يوسف الحمادي ليه بشكل وافشرح المقصد من السؤال حتى تتم اإلجابة عمنه مجلس اإلدارة 

 في أعمالها   الشركات المالية والبنوك التي تعتمد على عمليات اإلئتمان بشكل أساسي  تمييز بيندد أهمية الهذا الص

أو الدخل من األجرة   مجمعاتها التجاريةث تعتمد الشركة أساسا  على الدخل من إيجارات يحوأعمال الشركة 

من سؤال  يتضح المقصدنقاش مطول لم إال أنه بعد  شققها الفندقية ومرافقها الترفيهيةل بوعيةأو األس اليومية

دارة التنفيذية لإلستجابة إلى أي  مع إستعداد اإل بهذا القدر من الشرحهو المساهم السيد/ علي طريف وإكتفى 

 إستفسارات في وقت الحق.
 

فيما  من التقرير السنوي (58)الصفحة رقم ي ( ف10السيد/ علي طريف عن اإليضاح رقم ) المساهم إستفسر .ت

تضمن  السيد/ يوسف الحمادي إلى اإليضاح نفسه والذي أشار الذمم التجارية المدينة وذمم أخرى حيث يتعلق ب

وغيرها من    (29المبينة في اإليضاح رقم )  ومبالغ مستحقة من أطراف ذات صلة   إيجارت مستحقة ومخصصات

 اإلعتيادية. ضمن أعمال الشركة الذمم أو المبالغ التي تقع 
 

( من التقرير السنوي فيما 58)( في الصفحة رقم 11اإليضاح رقم )السيد/ علي طريف عن المساهم إستفسر  .ث

تقبل وعقب السيد/ سطام  مسذه األموال في الوعن خطط الشركة إلستخدام هلدى البنوك  والنقديتعلق باألرصدة 

في تسيير أعمالها وتغطية   هاتوظف من قبلو  لسيولة الشركةصحي  تمثل مؤشر    بأن هذه األرصدةسليمان القصيبي  

القائمة أو   مساهمين باإلضافة إلى مشاريع الشركةليفها التشغيلية كما يستخدم جزء منها لتوزيع األرباح على التكا

التوسع في خطط   وقت اإلجتماع قد ال يسمح في  بأنللشركة  . ونوه السيد/ أحمد يوسف الرئيس التنفيذي  المستقبلية

وعليه إكتفى المساهم   ستفسارات بعد اإلجتماعلكافة اإل  مستعدة لإلستجابةإال أن اإلدارة التنفيذية    الشركة المستقبلية

  ي من إستفساراته من قبل اإلدارة التنفيذية في يتم اإلجابة على أ بهذا القدر من الشرح على أن  السيد/ علي طريف  

  وقت الحق.

 

، فقد أقرت الجمعية  2019ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  وجد أي إعتراض على  يوحيث لم  

 باإلجماع القرار التالي:  العامة
  

 ( 4/2020)  رقمالقرار 
 

 . 2019ديسمبر   31البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  الموافقة على 

 

  
  

 على النحو التالي:   2019ديسمبر    31الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في   .5
 

 حتياطي القانوني. إلى اإل دينار بحريني   1.100.000ترحيل مبلغ   .أ

دينار   6.900.000الواحد( أي ما يعادل مجموعها فلساً للسهم  15)  %15توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع  . ب

 بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي: 
 التاريخ الحدث

 2020 مارس 26 األرباح الستحقاق تداول يوم آخر

 2020 مارس 29 استحقاق بدون السهم تداول تاريخ

 2020 مارس 30 االستحقاق يوم

 2020 أبريل 13 الدفع يوم

دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسئولية اإلجتماعية   170.000مبلغ تخصيص  . ت

 للشركة 

 دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.  2.525.958ترحيل   . ث



 
 

  

 
 

  

التخصيصات  عن  أو إعتراضاتهم طلب السيد/ رئيس اإلجتماع من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو إستفساراتهم

 والتي تلخصت في اآلتي: 2019ديسمبر  31في لصافي األرباح للسنة المالية المنتهية  المقترحة
 

 

إذا كانت توصية مجلس اإلدارة ال تزال قائمة فيما يتعلق بتوزيع األرباح  السيد/ علي طريفالمساهم  إستفسر .أ

جراء التراجع  يها قد يحتم الوضع إعادة النظر فثنائية حيث األوضاع اإلستى المساهمين في ظل النقدية عل

 ال تزال قائمة. رئيس اإلجتماع بأنها /إستجاب السيداإلقتصادي المتوقع و
 

 

من لما في ذلك باإلضافة إلى األرباح النقدية توزيع أسهم منحة في المستقبل إقترح االمساهم السيد/ علي طريف  .ب

هذا اإلقتراح منوها  بأنه سيدرس لمدى الطويل وثمن السيد/ رئيس اإلجتماع  لاألسهم  للحفاظ على  للمساهمين  حافز  

 مقبلة.من قبل أعضاء مجلس اإلدارة للسنوات المالية ال

 

يد مبلغ التبرعات السنوي حيث إستجاب السيد/ عن اآللية المتبعة في تحد السيد/ علي طريفالمساهم  إستفسر .ت

والجهات المعنية لتحديد   واألنديةرئيس اإلجتماع بأن الشركة تعمل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات  

. وأبدى المساهم  بناءا  على ذلك لهذه الجهات ومن ثم يتم إقرار المبلغ من قبل مجلس اإلدارةاإلحتياجات السنوية 

البنوك والشركات األخرى وإقترح على  بأنه قليل مقارنة مع  منوها   علي طريف تحفظه من المبلغ المذكور  السيد/  

إقتراح   السيد/ رئيس المجلسثمن ( بالمئة من صافي األرباح في المستقبل.  5أن ال يقل هذا المبلغ عن خمسة ) 

جتماعية من خالل التبرعات النقدية والمشاركات اإل تعمل جاهدة الشركة منوها  بأنالمساهم السيد/ علي طريف 

يمزج بين العمل التطوي   وتستهدف شرائح مجتمعية واسعة ضمن برنامج متكاملفي سبيل خدمة المجتمع وإثرائه  

 والمادي.

 

الجمعية العامة باألغلبية ، أقرت  مبلغ التبرعات الخيرية والمجتمعيةوحيث تم تسجيل تحفظ المساهم السيد/ علي طريف على  

 القرار التالي: 

 

  

 ( 5/2020)القرار رقم  
 

 على النحو التالي:  2019ديسمبر   31الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في  

 حتياطي القانوني. إلى اإل دينار بحريني   1.100.000ترحيل مبلغ   .أ

  6.900.000فلساً للسهم الواحد( أي ما يعادل مجموعها  15)  %15على المساهمين بواقع  توزيع أرباح نقدية  . ب

 دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي: 
 التاريخ الحدث

 2020 مارس 26 األرباح الستحقاق تداول يوم آخر

 2020 مارس 29 استحقاق بدون السهم تداول تاريخ

 2020 مارس 30 االستحقاق يوم

 2020 أبريل 13 الدفع يوم

دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسئولية   170.000تخصيص مبلغ  . ت

 اإلجتماعية للشركة 

 دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.  2.525.958ترحيل   . ث

 

  

  

  

دينار بحريني كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية   230.000الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتحديد مبلغ  .6

 . 2019ديسمبر    31المنتهية في 

  

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   عن أو إعتراضاتهم طلب السيد/ رئيس اإلجتماع من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم 

 والتي تلخصت في اآلتي: 2019ديسمبر  31في المقترحة للسنة المالية المنتهية 

 



 
 

  

 
 

 

حيث وضح السيد/ استفسر المساهم السيد/ علي طريف عن اآللية المتبعة في تحديد مبلغ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

ضمن األطر المحددة  للسنة المالية المعنية    الشركة نظر إلى أداء  عن طريق مجلس اإلدارة بالرئيس اإلجتماع بأن يتم تحديده  

والجهد المبذول من قبل السادة األعضاء في  والوقت القانونية من قبل قانون الشركات بشكل يتماشى مع حجم المسئولية 

مرتفعا  بالمقارنة إلى نسبة النمو والذي رآه . وأبدى المساهم السيد/ علي طريف تحفظه على المبلغ المقترح إتمام مهامهم

 في األرباح لهذه السنة.

 

عضاء مجلس اإلدارة من حملة األسهم عن أوإمتناع  ،هذا البندوحيث تم تسجيل تحفظ المساهم السيد/ علي طريف على 

 أقرت الجمعية العامة باألغلبية القرار التالي:  التصويت،

  

 ( 6/2020)  رقمالقرار 

دينار بحريني كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية   230.000توصية مجلس اإلدارة بتحديد مبلغ  الموافقة على 

 . 2019ديسمبر   31في 

 

  

  

وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة   2019ديسمبر  31مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في  .7

 والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه. والتجارة  

  

تقرير حوكمة عن أو إعتراضاتهم طلب السيد/ رئيس اإلجتماع من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو إستفساراتهم 

 والتي تلخصت في اآلتي: 2019ديسمبر  31في الشركات للسنة المالية المنتهية 
 

 

وجوب  والتي تنص على متطلبات اإلستقاللية الرقابية المساهم السيد/ علي طريف بأن الشركة ال تلتزم ب صرح .أ

ومسئول اإلجتماع سكرتير  - اآلنسة/ مريم عبدالرحمن حسينإال أن  ثلث أعضاء المجلس على األقل إستقاللية 

مؤكدة إلتزام الشركة بهذ المتطلبات حيث  لمساهم السيد/ علي طريف هذه المالحظةل صححتحوكمة الشركة 

 (تإن وجدأو جهة تعيينهم ) إستقاللية أغلب أعضائهالمذكورة  لمن خالل التفاصي الشركات يبين تقرير حوكمة

من األعضاء غير المستقلين تم إنتخابهم عن طريق التصويت التراكمي في إجتماع الجمعية ونوهت بأن عدد 

  في العام السابق.العامة 

   

على الرغم  أعضاء مجلس اإلدارة بأعضاء مستقلين إستفسر المساهم السيد/ علي طريف عن سبب تسمية بعض  .ب

سكرتير اإلجتماع  -م عبدالرحمن حسين حيث وضحت اآلنسة/ مري الشركة ن فيمن تعيينهم من قبل مساهمي

مصرف   والمصنفين من قبل  ؤالء األعضاء يمثلون هيئات حكومية أو شبه حكومية  بأن هومسئول حوكمة الشركة  

 األعضاء المستقلين. من ضمنفي قواعده اإلرشادية البحرين المركزي 
 

، فقد أقرت الجمعية  2019ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في    تقرير حوكمة الشركاتوجد أي إعتراض على  يوحيث لم  

 باإلجماع القرار التالي:  العامة

 

  

 ( 7/2020)  رقمالقرار 

إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة  والذي يبين  2019ديسمبر  31تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في  المصادقة على

 . والسياحة ومصرف البحرين المركزيالصناعة والتجارة  

 

  

 

 

 



 
 

  

 
 

كما هو مبين في   2019ديسمبر   31التبليغ عن العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في   .8

التجارية الصادر بمرسوم  ( من قانون الشركات 189( من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة رقم )29اإليضاح رقم ) 

  . 2001( لسنة  21رقم )

  

ليات التي العمعن أو إعتراضاتهم طلب السيد/ رئيس اإلجتماع من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو إستفساراتهم 

 والتي تلخصت في اآلتي: 2019ديسمبر  31في للسنة المالية المنتهية   جرت مع األطراف ذات العالقة 
 

 

وضحت اآلنسة/ مريم عبدالرحمن هوية هذه األطراف وعالقتها بالشركة حيث ستفسر المساهم السيد/ علي طريف عن إ

( من البيانات 29كما هو مبين في اإليضاح رقم )بان هذه التعامالت ومسئول حوكمة الشركة سكرتير اإلجتماع  - حسين

محرق مول ذ.م.م.  شركة اللها وهي    تابعة  شركاتقبل الشركة إلى    المالية الموحدة تتعلق بإتفاقيات خدمات عقارية تقدم من

 وشركة الما العقارية ذ.م.م.
 

ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة وجد أي إعتراض على يوحيث لم 

 باإلجماع القرار التالي:  العامة، فقد أقرت الجمعية 2019

 

  

 ( 8/2020)  رقمالقرار 

كما هو مبين في   2019ديسمبر   31العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في  المصادقة على

الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم  ( من قانون 189( من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة رقم )29اإليضاح رقم )

 . 2001( لسنة 21)

 

  

  

 . 2019ديسمبر   31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  .9

  

  أو إعتراضاتهم على هذا البند.طلب السيد/ رئيس اإلجتماع من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو إستفساراتهم 

 

للسنة المالية المنتهية في   ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهمإبراء على وجد أي إعتراض يوحيث لم 

باإلجماع   العامةفقد أقرت الجمعية  ،    اإلدارة من حملة األسهم عن التصويتعضاء مجلس  أإمتناع  مع  و،  2019ديسمبر    31

 القرار التالي: 

 

  

 ( 9/2020)  رقمالقرار 

 . 2019ديسمبر   31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة على 

 

  

  

بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة   2020ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام إعادة تعيين السادة/  .10

 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. 

  

إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ طلب السيد/ رئيس اإلجتماع من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو إستفساراتهم عن  

 والتي تلخصت في اآلتي:   2020كمدققي الحسابات لعام 
 

 

إرنست  التي قضاها السادة/المدقق الخارجي عن عدد السنوات ممثلي في حضور ستفسر المساهم السيد/ علي طريف إ

ومسئول حوكمة الشركة سكرتير اإلجتماع  -كالمدقق الخارجي للشركة وإستجابت اآلنسة/ مريم عبدالرحمن حسين  ويونغ  

هو تسع  2019ديسمبر  31منتهية في لالسنة المالية االخدمة حتى بأن عدد سنوات باإلشارة إلى تقرير حوكمة الشركات 

المتطلبات الواردة عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة في   إلىالمساهم السيد/ علي طريف  أشار( سنوات.  وعليه 9)

 



 
 

  

 
 

وهنا وضح السيد/ عيسى الجودر  ( سنوات 5تغيير المدقق الخارجي كل خمس ) تنص على والتي ميثاق حوكمة الشركات 

المدة التي   إحتسابجي بتأكيد من السيد/ علي العلوي ممثل وزارة التجارة والصناعة والسياحة بأن ممثل المدقق الخار

 . 2018ميثاق حوكمة الشركات والصادر في سنة  منذ سريان يبدأ هذه  بموجب المتطلبات اإلرشادية قضتها شركة التدقيق

 

لضمان      إعادة التعيين بل يشجع الشركة على تطبيق أفضل الممارساتبين المساهم السيد/ علي طريف بأنه ال يعترض على  

المساهم السيد/ علي طريف على شكر السيد/ رئيس اإلجتماع    إستقاللية المدقق الخارجي و تتنافسية األتعاب المقدمة.

للسنوات  اإلعتبار من قبل مجلس اإلدارة بناءا  على التوصيات الصادرة من لجنة التدقيقإقتراحه الذي سيتم أخذه بعين 

 المقبلة.
 

، فقد أقرت الجمعية  2020إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام  علىوجد أي إعتراض يوحيث لم 

 باإلجماع القرار التالي:  العامة

  

 ( 2020/ 10)  رقمالقرار 

بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية   2020إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام الموافقة على 

 المختصة وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. 

 

  

  

 . 2001لسنة (  21(  من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم )207ما يستجد من أعمال طبقا  للمادة رقم ) .11

  

  تحت هذا البند.للمناقشة  تستجد أي أعماللم 

  
 

من ممثلي الجهات الرقابية والمدقق الخارجي ومسجل  قدم السيد/ رئيس اإلجتماع الشكر للمساهمين والحضور  في نهاية اإلجتماع،  

 للجميع التوفيق والسداد. األسهم على دعمهم المواصل والمستمر متمنيا  

 

 .2020مارس  25دقيقة ظهراً من يوم األربعاء الموافق  1:45لجمعية العامة العادية في تمام الساعة ا إجتماع وبهذا إختتم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ____________________________________ 

مريم عبدالرحمن حسين /اآلنسة  

إدارة الشئون القانونية واإلمتثال  –مدير أول   

 سكرتير اإلجتماع

 ____________________________________ 

 الدكتور/ مصطفى علي السيد

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس اإلجتماع
 



 
 

  

 
 

 

 السنوي  اجتماع الجمعية العامة العادية

 قائمة حضور المساهمين
 

 % عدد األسهم  طريقة الحضور  (إسم الوكيل )إن وجد المساهم 

اصل المرئي نظام التو  العريفيف عاريمثلها السيد/ إبراهيم  قاعد لصندوق التالهيئة العامة  

(ZOOM ) 

96.600.000 21 

   الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي

 ( المدنيالصندوق )

12.860.721 2.796 

   الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي

 ( الصندوق العسكري)

10.494.216 2.281 

   الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي

 ( الخاص الصندوق )

2.780.758 0.605 

اصل المرئي نظام التو  بدر أحمد الحمادييمثلها السيد/  كية المؤسسة الخيرية المل 

(ZOOM ) 
46.457.291 10.099 

 8.708 40.056.895 قاعة بورصة البحرين يمثلها السيد/ ماريوس تيموسيفتش . شركة بيتك البحرين العقارية القابضة ذ.م.م 

 6.922 31.842.988 قاعة بورصة البحرين يفتشماريوس تيموسيمثلها السيد/  مجموعة بيان لالستثمار العقاري ش.ش.و.

اصل المرئي نظام التو  معن محمد بوكمال يمثلها السيد/  شركة عبر البحار لإلستثمار ش.ش.و. 

(ZOOM ) 

17.691.979 3.846 

اصل المرئي نظام التو  عبدالعزيز محمد العوضيالسيد/  يمثله ش.م.ب. بنك البحرين الوطني 

(ZOOM ) 

3.939.318 0.856 

 0.190 872.823 قاعة بورصة البحرين يمثلها السيد/ ماريوس تيموسيفتش )مازا(  ش.م.ب.م. نل عبدهللازيمحمد علي  شركة 

 0.138 632.511 قاعة بورصة البحرين السيد/ ماريوس تيموسيفتش يمثله هشام صالح أحمد الساعي 

 0.125 574.530 قاعة بورصة البحرين يمثلها السيد/ ماريوس تيموسيفتش .م. لشركة المتحدة للخدمات التجارية ش.م.با

 0.115 530.854 قاعة بورصة البحرين يمثلها السيد/ ماريوس تيموسيفتش شركة نجيبي لالستثمار ش.م.ب مقفلة 

 0.056 256,500 قاعة بورصة البحرين يمثلها السيد/ ماريوس تيموسيفتش . شركة السوق العقارية ذ.م .م

 0.055 254,267 قاعة بورصة البحرين السيد/ ماريوس تيموسيفتش يمثله خالد محمد يوسف نجيبي

 0.055 253,826 قاعة بورصة البحرين أصالة عن نفسه سطام سليمان القصيبي 

 0.022 100.000 قاعة بورصة البحرين السيد/ ماريوس تيموسيفتش يمثله الريس   جعفرهشام عبدالرحمن 

 0.022 100.000 قاعة بورصة البحرين أصالة عن نفسه  يوسف د يوسف عبدهللاأحم

 0.012 55.118 قاعة بورصة البحرين أصالة عن نفسة علي جعفر علي عبدهللا طريف 

 0.011 50.000 قاعة بورصة البحرين السيد/ ماريوس تيموسيفتش يمثله حمد نجيبيمحمد عيسى م

 0.010 48.000 قاعة بورصة البحرين يمثله السيد/ ماريوس تيموسيفتش ناصر خالد محمد نجيبي

نظام التواصل المرئي  أصالة عن نفسه صالح أحمد مرزوق عبدهللا 

(ZOOM ) 

22.553 0.005 

 0.004 18.400 قاعة بورصة البحرين السيد/ ماريوس تيموسيفتش يمثله حامد مشعل حامد يوسف 

 57.933 266,493.548 المجموع 

 


