
 
 

 

 

 
 

 العادية غير  محضر اجتماع الجمعية العامة 
 2020مارس  25يوم األربعاء الموافق 

 ظهرا   1:45

 مرفأ البحرين المالي - قاعة بورصة البحرين

 مملكة البحرين
  

  

مارس    25األربعاء الموافق  "( يوم  الشركةإفتتحت جلسة اجتماع الجمعية العامة  غير العادية لشركة عقارات السيف ش.م.ب. )"

مملكة البحرين بالحضور  -ظهراً  في قاعة بورصة البحرين في مرفأ البحرين المالي  1:45وذلك في تمام الساعة  2020

( ، إال أن النصاب القانوني لم يكتمل بموجب نسبة الحضور  ZOOMالشخصي وعن طريق نظام التواصل المرئي عن بعد )

 يصح إنعقاد اإلجتماع.المبينة أدناه وعليه لم 

 

 حضر كل من:

  

 .1 المساهمون:
  

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

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

 

  

 .2 أعضاء مجلس اإلدارة:
  

  ورئيس لجنة المسئولية اإلجتماعية نائب رئيس مجلس اإلدارة – السيدالدكتور/ مصطفى علي  .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

 (ZOOM)عن طريق نظام التواصل المرئي   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   اإلدارة السيد/ عبدالجليل محمد جناحي والسيد/ هشام جعفر الريس والسيد/ محمد إبراهيم البستكي عن الحضور

إلفساح المجال أمام المساهمين أو الجهات الرقابية للحضور شخصياً بما ال يتعارض مع التعليمات الصادرة من حكومة 

 البحرين بشأن التجمعات.

 

  

 .3 لمعنية:الجهات الرقابية وا
  

  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  – السيد/ علي مكي .أ

  وزارة التجارة والصناعة والسياحة   – السيد/ علي العلوي .ب

  (ZOOMوزارة التجارة والصناعة والسياحة )عن طريق نظام التواصل المرئي  – السيد/ محمد طالب الشيخ .ت

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

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

  (ZOOM)عن طريق نظام التواصل المرئي ة البحرين بورص – 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:

  

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

من رأس مال الشركة وبذلك ال يكون النصاب قانونياً كما نصت عليه المادة  %57,93سهماً أي بنسبة  460,000,000

 "(.قانون الشركات)" 2001لسنة  (21التجارية الصادر بمرسوم قانون رقم ) ( من قانون الشركات212)

 

  

 اإلجراءات القانونية:

  

( من النظام األساسي 48(  من قانون الشركات والمادة رقم )201( إلى )198تمت الدعوة لهذا اإلجتماع إستناداً إلى المواد )

وشمل اإلعالن الدعوة   2020مارس  4( صحف محلية صادرة باللغتين العربية واإلنجليزية بتاريخ 3للشركة في ثالث )

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

 

  

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعينت الجمعية العامة اآلنسة / مريم عبدالرحمن    –ترأس اإلجتماع الدكتور/ مصطفى علي السيد  

 % 57,93حسين كسكرتيراً لإلجتماع.  أعلن السيد/ رئيس اإلجتماع عدم إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور  

قبل رئيس اإلجتماع وممثلي المدقق الخارجي ووزارة الصناعة والتجارة   وقد ثبت ذلك في سجل الحضور المعتمد من  فقط

أبريل   1والسياحة و مسجل األسهم ونوه السيد/ رئيس اإلجتماع بأن اإلجتماع الثاني سيتم عقده يوم األربعاء الموافق 

2020 . 

 

  
 

دقيقة ظهرا  من يوم األربعاء  1:50الساعة وعليه، شكر السيد/ رئيس اإلجتماع الحضور وأعلن إنتهاء الجلسة في تمام 

 .2020مارس  25الموافق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ____________________________________ 

مريم عبدالرحمن حسين /اآلنسة  

إدارة الشئون القانونية واإلمتثال  –مدير أول   

 سكرتير اإلجتماع

 ____________________________________ 

 الدكتور/ مصطفى علي السيد

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

  رئيس اإلجتماع

 

 

 

 

 

 
 

 ____________________________________ 

مريم عبدالرحمن حسين /اآلنسة  

إدارة الشئون القانونية واإلمتثال  –مدير أول   

  سكرتير اإلجتماع
 

 
 



 
 

  

 
 

 

   العاديةغير اجتماع الجمعية العامة 

 قائمة حضور المساهمين
 

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

نظام التواصل المرئي  العريفيعارف يمثلها السيد/ إبراهيم  الهيئة العامة لصندوق التقاعد 

(ZOOM ) 

96.600.000 21 

 العامة للتأمين اإلجتماعي  الهيئة 

 )الصندوق المدني( 

12.860.721 2.796 

 الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي  

 )الصندوق العسكري( 

10.494.216 2.281 

 الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي  

 )الصندوق الخاص( 

2.780.758 0.605 

نظام التواصل المرئي  الحماديبدر أحمد يمثلها السيد/  المؤسسة الخيرية الملكية 

(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 البحرينقاعة بورصة  ماريوس تيموسيفتشيمثلها السيد/  مجموعة بيان لالستثمار العقاري ش.ش.و.

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

(ZOOM ) 

17.691.979 3.846 

نظام التواصل المرئي  عبدالعزيز محمد العوضييمثله السيد/  بنك البحرين الوطني ش.م.ب. 

(ZOOM ) 

3.939.318 0.856 

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

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

 0.125 574.530 قاعة بورصة البحرين تيموسيفتشيمثلها السيد/ ماريوس  .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 يمثله السيد/ ماريوس تيموسيفتش نجيبيخالد محمد يوسف 

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

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

 0.022 100.000 قاعة بورصة البحرين أصالة عن نفسه أحمد يوسف عبدهللا يوسف 

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

 0.011 50.000 قاعة بورصة البحرين يمثله السيد/ ماريوس تيموسيفتش محمد عيسى محمد نجيبي

 0.010 48.000 قاعة بورصة البحرين تيموسيفتشيمثله السيد/ ماريوس  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 يمثله السيد/ ماريوس تيموسيفتش حامد مشعل حامد يوسف 

 57.933 266,493.548 المجموع 

 


