
 
 

  

 
 

 

 السنوي  اجتماع الجمعية العامة العادية  محضر
 2021مارس   28الموافق  األحدالمنعقد يوم 

 ظهراً   12:30

 ( ZOOMمرئي )عن طريق نظام التواصل ال

 مملكة البحرين 
  

  

  2021مارس  28الموافق  األحديوم "( الشركةلشركة عقارات السيف ش.م.ب. )"العادية السنوي اجتماع الجمعية العامة إنعقد 

الصادرة من عمال  بالتعليمات    (ZOOMعن بعد ) التواصل المرئي نظامعن طريق وذلك   ظهرا   12:30وذلك في تمام الساعة 

 .19-ألخذ اإلجراءات اإلحترازية لمكافحة جائحة  كوفيدالجهات المختصة 

 

 حضر كل من: 

  

 .1 المساهمون:
  

سهما   460,000,000سهما  من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها   262,352,506مساهمون  يمثلون أصالة ووكالة  

 (.المساهمين حضور مرفق قائمة) %57,03أي بنسبة 

 

  

 .2 : أعضاء مجلس اإلدارة
  

 مكافآت والحوكمةرئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات وال – السيد/ عيسى محمد نجيبي .أ

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

 

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

 اإلدارة ورئيس لجنة التدقيقعضو مجلس  –السيد/ فؤاد علي تقي  .ث

 

  عضو مجلس اإلدارة   – السيد/ يوسف أحمد الحمادي .ج

 عضو مجلس اإلدارة  –  جناحيالسيد/ عبدالجليل محمد  .ح

 عضو مجلس اإلدارة  –السيد/ هشام عبدالرحمن الريس   .خ

 عضو مجلس اإلدارة  – السيدة/ إيمان مصطفى المرباطي  .د

 

    عضو مجلس اإلدارة –السيد/ حامد يوسف مشعل  .ذ

  

  وذلك ألسباب شخصية. عن الحضور عضو مجلس اإلدارة – هذا وقد إعتذر السيد/ محمد إبراهيم البستكي

  

 .3 الجهات الرقابية والمعنية:
  

  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  – أحمد سلمانالسيد/  .أ

  مصرف البحرين المركزي  – السيدة/ علياء عمران .ب

  بورصة البحرين – ليلى راستيالسيدة/  .ت

  إرنست و يونغ )المدقق الخارجي( – رحيمي  نادرالسيد/  .ث

  إرنست ويونغ )المدقق الخارجي(  – دنيا باقي /ةالسيد .ج

  البحرين للمقاصة )مسجل األسهم( شركة  - هبة مبارك محمودالسيدة/  .ح

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

 شركة البحرين للمقاصة )مسجل األسهم( – السيد/ ميثم علي .د

 

 

 

 



 
 

  

 
 

 .4 أعضاء اإلدارة التنفيذية:

  

  الرئيس التنفيذي  – السيد/ أحمد يوسف .أ

 الرئيس المالي - السيد/ محمد باقي .ب

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

 

  

 النصاب القانوني: 

  

اإلجتماع   ووكالة  حضر  أصالة  يمثلون  عددها    262,352,506مساهمون  البالغ  الشركة  أسهم  إجمالي  من  سهما  

من رأس مال الشركة وبذلك يكون النصاب قانونيا  كما نصت عليه المادة   %57,03سهما  أي بنسبة    460,000,000

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

 

  

 اإلجراءات القانونية:

  

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

وشمل اإلعالن الدعوة    2021مارس    7العربية واإلنجليزية بتاريخ    ةباللغ  تينصادر  تين( محلي2)  صحيفتينللشركة في  

والحصول على موافقة وزارة الصناعة    الرسمية وجدول أعمال اإلجتماع كما تم إخطار الجهات الرقابية والمعنية المختصة

 والتجارة والسياحة على عقد اإلجتماع. 

 

  

وقد ثبت ذلك  %57,03رئيس مجلس اإلدارة معلنأ  إكتمال النصاب القانوني بنسبة  – عيسى نجيبي /السيدترأس اإلجتماع 

وممثلي المدقق الخارجي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة    مجلس اإلدارةفي سجل الحضور المعتمد من قبل رئيس  

 ومسجل األسهم وعينت الجمعية العامة اآلنسة / مريم عبدالرحمن حسين كسكرتيرا  لإلجتماع. 

 

  

من بالترحيب باألصالة عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة بالحضور    مجلس اإلدارةإستهل السيد/ رئيس  

بدء إجتماع   مجلس اإلدارةرئيس    / . وعليه،أعلن السيدودعمهم المتواصل  مثمنا  تواجدهمالسادة المساهمين والجهات الرقابية  

 الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بعد إقرار جدول األعمال على النحو التالي: 

 

 

 

 

 . والمصادقة عليه  2020مارس  25محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ  تالوة .1

  

قد تم نشره  والذي    محضر اإلجتماع السابقمن السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم عن    مجلس اإلدارة طلب السيد/ رئيس  

 موقع الشركة.على موقع بورصة البحرين و مسبقا  

 

  إجتماع الجمعية العامة العادية رئيس مجلس اإلدارة على الدعوة لحضور  بشكر السيد/    طريفالالمساهم السيد/ علي    تفضل 

لعام  لشركة  امهنئا    الظروف اإلستثنائية  الجيدة في ظل  أي مالحظات جوهرية على  تواجد  ومنوها  بعدم    2020بالنتائج 

الشكوى التي تقدم بها    اإلجتماع الحالي  التثبيت في محضرمن السيد/ رئيس مجلس اإلدارة  إال أنه طلب  السابق  المحضر  

توجيه جزيل الشكر  بأوال  وحيث إستجاب السيد/ رئيس مجلس اإلدارة ، بعد إجتماع الجمعية العامة العاديةالعام السابق في 

بأن   بالتنويهثانيا   وورحابة صدره  مالحظاته القيمة    مثمنا  تلبيته لدعوة الحضور    لمساهم السيد/ علي الطريف علىوالعرفان ل

، من دون إستثناءوتتطلع دائما  لخدمتهم  الفاعلة    هممشاركاتبتعتز تعزيز عالقاتها بجميع المساهمين و حريصة على  الشركة  

في جميع اإلجتماعات    ءة البنا  ومشاركاته  المساهم السيد/ علي الطريف  إستمرار حضور  ا  السيد/ رئيس مجلس اإلدارةمتمني

 .لإلستجابة إلى جميع إستفساراته أو مالحظاته الشركة إستعداد مؤكدا  و
 

 



 
 

  

 
 

لم   أي مالحظاتوحيث  بإجماع    توجد  العامة  الجمعية  أقرت  فقد  المحضر،  المساهمين  على  السادة  القرار  الحضور من 

 التالي: 
 

 ( 1/2021القرار رقم )
 

 . 2020مارس   25المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 

 

  

  

 .  2020ديسمبر   31مناقشة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في   .2

  

 . 2020ديسمبر  31تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  بإستعراضقام السيد/ رئيس اإلجتماع 

 

طلب السيد/ رئيس اإلجتماع من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو إستفساراتهم عن تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال  و

تلخصت في   إقتراحاتقديم المساهم السيد/ علي الطريف بتقام حيث   2020ديسمبر  31الشركة للسنة المالية المنتهية في 

 اآلتي:

 

بعض البنوك    بما هو معمول به من قبل  بشكل ربع سنوي أسوةؤتمر تحليلي للمساهمين  النظر في إمكانية عقد م .1

لمناقشة أداء الشركة بشكل تفصيلي  والشركات المدرجة في بورصة البحرين وذلك إلتاحة الفرصة أمام المساهمين  

لدخول في مثل هذه في إجتماعات الجمعية العامة السنوية ل الوقت الكافي    لعدم توافروذلك    التنفيذية  مع إدارة الشركة

 التفاصيل.

  

في   .2 بقيام  النظر  معاييرالشركة  تطبيق  في  عن  البدء  )  اإلفصاح  والحوكمي  واإلجتماعي  البيئي   ESGاألداء 

Reporting )2020دارها بشكل إرشادي من قبل بورصة البحرين في عام صوالتي تم إ . 

 

التي ستتم مناقشتها في كل إجتماع مجلس إدارة من ضمن قيام الشركة باإلفصاح عن أبرز المواضيع  النظر في   .3

أبرز القرارات التي تم قدمة لبورصة البحرين عن تاريخ إنعقاد اإلجتماعات ومن ثم اإلفصاح عن  اإلفصاحات الم

 .المرسل إلى بورصة البحرين عن نتائج هذه اإلجتماعات عالناإلمن ضمن في إتخاذها من قبل المجلس 

 

  بسبب إلتزامات أخرى   نصرافإلبااألذن  السيد/ على الطريف من السيد/ رئيس مجلس اإلدارة    ساهمالم  طلبهذا وقد  

 التوفيق. لهم متمنيا  و شاكرا  بدوره جميع الحضور
 

منوها  بأن مجلس اإلدارة القيمة  مالحظاته  حضوره وطريف على  الالمساهم السيد/ علي   مجلس اإلدارة شكر السيد/ رئيس  

 . في المستقبل سيقوم بدراسة إمكانية تطبيقها

 

ديسمبر    31على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  أخرى    وحيث لم توجد أي مالحظات

 ، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي: 2020

 

  

 ( 2/2021القرار رقم )
 

 . 2020ديسمبر   31إقرار تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 

 

  

 

 

 

 
 



 
 

  

 
 

 . 2020ديسمبر   31اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في   .3

  

ممثل المدقق الخارجي السادة/ شركة إرنست ويونغ بتالوة تقرير مدققي الحسابات على مسامع    نادر رحيميقام السيد/  

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

 وذلك وفقا  لمعايير المحاسبة المالية الواجبة التطبيق.  2020
 

، فقد أقرت  2020ديسمبر    31تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  لم توجد أي مالحظات على    وحيث

 التالي:بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار الجمعية العامة 
 

 

 ( 3/2021القرار رقم )
 

 . 2020ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية في   أخذت الجمعية العامة بالعلم بتقرير مدققي الحسابات

 

  

  

 والموافقة عليها.   2020ديسمبر   31مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  .4

  

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

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

، فقد أقرت الجمعية 2020ديسمبر    31على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في    مالحظاتوحيث لم يوجد أي  

 القرار التالي: بإجماع الحضور من السادة المساهمين العامة 
 

 

  

 ( 4/2021القرار رقم )
 

 . 2020ديسمبر   31البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  الموافقة على 

 

  
  

 على النحو التالي:   2020ديسمبر    31الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في   .5
 

 حتياطي القانوني. إلى اإل دينار بحريني   490.000ترحيل مبلغ   .أ

دينار بحريني    2.300.000فلساً للسهم الواحد( أي ما يعادل مجموعها    5)  %5توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع   . ب

 على أن يتم دفعها على النحو التالي:
 التاريخ  الحدث 

 2021 مارس 29 األرباح  الستحقاق تداول يوم آخر

 2021 مارس 30 استحقاق  بدون السهم تداول تاريخ

 2021 مارس 31 االستحقاق  يوم

 2021 أبريل 14 الدفع  يوم

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

 للشركة 

 دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.  1.394.150ترحيل   . ث

  

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

 . 2020ديسمبر  31المقترحة لصافي األرباح للسنة المالية المنتهية في 
 

 



 
 

  

 
 

ديسمبر    31المالية المنتهية في  مجلس اإلدارة بتخصيص صافي األرباح للسنة  لم يوجد أي إعتراض على توصيات  وحيث  

 القرار التالي:  بإجماع الحضور من السادة المساهمين، أقرت الجمعية العامة 2020

 

  

 ( 5/2021القرار رقم )
 

 على النحو التالي:  2020ديسمبر   31الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في  

 حتياطي القانوني. إلى اإل دينار بحريني   490.000ترحيل مبلغ   .أ

  2.300.000فلساً للسهم الواحد( أي ما يعادل مجموعها  5)  %5توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع   . ب

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

 2021 مارس 29 األرباح  الستحقاق تداول يوم آخر

 2021 مارس 30 استحقاق  بدون السهم تداول تاريخ

 2021 مارس 31 االستحقاق  يوم

 2021 أبريل 14 الدفع  يوم

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

 اإلجتماعية للشركة 

 دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.  1.394.150ترحيل   . ث

 

  

  

مبلغ   .6 بتحديد  اإلدارة  توصية مجلس  المالية    170.000الموافقة على  للسنة  اإلدارة  كمكافأة ألعضاء مجلس  بحريني  دينار 

 . 2020ديسمبر    31المنتهية في 

  

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

 . 2020ديسمبر  31مجلس اإلدارة المقترحة للسنة المالية المنتهية في 

 

مع  لسادة المساهمين  بإجماع الحضور من ا، أقرت الجمعية العامة  مجلس اإلدارةة  لم يوجد أي إعتراض على توصيوحيث  

 : إمتناع أعضاء مجلس اإلدارة من حملة األسهم عن التصويت القرار التالي

 

  

 ( 6/2021القرار رقم )

دينار بحريني كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية   170.000الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتحديد مبلغ  

 . 2020ديسمبر   31في 

 

  

  

في   .7 المنتهية  المالية  للسنة  الشركات  تقرير حوكمة  الصناعة    2020ديسمبر    31مناقشة  وزارة  بمتطلبات  الشركة  وإلتزام 

 والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه. 

  

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

 . 2020ديسمبر  31الشركات للسنة المالية المنتهية في 
 

 

الجمعية  أقرت  فقد  ،  2020ديسمبر    31وحيث لم يوجد أي إعتراض على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في  

 : العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

 ( 7/2021القرار رقم )

إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة  والذي يبين    2020ديسمبر   31تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في    المصادقة على

 . المركزيالصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين 

 

  

  

كما هو مبين في   2020ديسمبر   31التبليغ عن العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في   .8

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

  . 2001( لسنة  21رقم )

  

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

 . 2020ديسمبر  31جرت مع األطراف ذات العالقة  للسنة المالية المنتهية في 
 

 

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

 : أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي، فقد 2020

 

  

 ( 8/2021القرار رقم )

كما هو مبين في   2020ديسمبر   31العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في  المصادقة على

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

 . 2001( لسنة 21)

 

  

  

 . 2020ديسمبر   31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  .9

  

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

 

للسنة المالية المنتهية في  ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم  وحيث لم يوجد أي إعتراض على إبراء  

أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين مع إمتناع أعضاء مجلس اإلدارة من  ،  2020ديسمبر    31

 : حملة األسهم عن التصويت القرار التالي

 

  

 ( 9/2021ار رقم )القر

 . 2020ديسمبر   31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة على 

 

  

  

لعام   .10 الحسابات  كمدققي  ويونغ  ارنست  السادة/  تعيين  المختصة    2021إعادة  الرقابية  الجهات  موافقات  على  الحصول  بعد 

 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. 

  

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

 والتي تلخصت في اآلتي:  2021ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام 
 

 

أقرت الجمعية  فقد  ،    2021إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام    وحيث لم يوجد أي إعتراض على

 : العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي

 

 

 

 



( 2021/ 10رقم ) القرار

على   لعام  الموافقة  الحسابات  كمدققي  ويونغ  ارنست  السادة/  تعيين  الرقابية    2021إعادة  الجهات  موافقات  على  الحصول  بعد 

 المختصة وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. 

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

لم تستجد أي أعمال للمناقشة تحت هذا البند.

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

 ومسجل األسهم على دعمهم المواصل والمستمر متمنيا  للجميع التوفيق والسداد. 

. 2021مارس  28الموافق   األحدظهراً من يوم  1:10وبهذا إختتم إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 

____________________________________ 

 اآلنسة/ مريم عبدالرحمن حسين

إدارة الشئون القانونية واإلمتثال   –مدير أول   

 سكرتير اإلجتماع 

____________________________________ 

عيسى محمد نجيبي  /السيد  

 رئيس مجلس اإلدارة 

 رئيس اإلجتماع 



 
 

  

 
 

 

 السنوي  اجتماع الجمعية العامة العادية

 قائمة حضور المساهمين
 

 % عدد األسهم  إسم الوكيل )إن وجد( المساهم 

 21 96.600.000 يمثلها السيد/ إبراهيم عارف العريفي  الهيئة العامة لصندوق التقاعد 

 الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي  

 )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 

 12.346 56.790.624 بدر أحمد الحمادييمثلها السيد/  لألعمال اإلنسانية المؤسسة الملكية

 8.708 40.056.895 وليد السباعي خلفيمثلها السيد/  . شركة بيتك البحرين العقارية القابضة ذ.م.م 

 6.922 31.842.988 يمثلها السيد/ وليد السباعي خلف ذ.م.م. مجموعة بيان لالستثمار العقاري  

 1.618 7.441.979 محمد أنور السادةيمثلها السيد/   ذ.م.م.شركة عبر البحار لإلستثمار 

 0.856 3.939.318 رياض يوسف أحمد يمثله السيد/  بنك البحرين الوطني ش.م.ب. 

 0.022 100,500 أصالة عن نفسه  عيسى محمد نجيبي

 0.022 100.000 أصالة عن نفسه  هشام عبدالرحمن جعفر الريس 

 0.022 100.000 أصالة عن نفسه  أحمد يوسف عبدهللا يوسف 

 0.012 55.118 أصالة عن نفسة  طريف العلي جعفر علي عبدهللا  

 0.005 30.000 أصالة عن نفسه  فؤاد علي تقي

 0.004 18.400 أصالة عن نفسه  حامد يوسف حامد مشعل 

 0.001 5.000 أصالة عن نفسه  عبدالجليل محمد جناحي 

 0.0002 1.000 أصالة عن نفسه  المرباطيعالء أحمد 

 57.03 262.353.506 المجموع 

 


