
 
 

  

 
 

 

  العاديةغير  اجتماع الجمعية العامة   محضر
 2021 أبريل 4الموافق  األحدالمنعقد يوم 

 ظهراً   12:30

 ( ZOOMمرئي )عن طريق نظام التواصل ال

 مملكة البحرين 
  

  

 أبريل   4"( يوم األحد الموافق  الشركةلشركة عقارات السيف ش.م.ب. )"المؤجل  الثاني  العادية  غير  إنعقد اجتماع الجمعية العامة  

الساعة    2021 المرئي عن بعد )   12:30وذلك في تمام  التواصل  بالتعليمات  ZOOMظهراً  وذلك عن طريق نظام  (  عمالً 

 . 19-الصادرة من الجهات المختصة ألخذ اإلجراءات اإلحترازية لمكافحة جائحة  كوفيد

 

 حضر كل من: 

  

 .1 المساهمون:
  

سهماً  460,000,000سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها   262,401,624مساهمون  يمثلون أصالة ووكالة  

 (.المساهمين حضور مرفق قائمة) %57,04أي بنسبة 

 

  

 .2 : أعضاء مجلس اإلدارة
  

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

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

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

 

  عضو مجلس اإلدارة   – السيد/ يوسف أحمد الحمادي .ث

 عضو مجلس اإلدارة  –  جناحيالسيد/ عبدالجليل محمد  .ج

 عضو مجلس اإلدارة  –ريس آل السيد/ هشام عبدالرحمن  .ح

 عضو مجلس اإلدارة  – السيدة/ إيمان مصطفى المرباطي  .خ

 

    عضو مجلس اإلدارة –السيد/ حامد يوسف مشعل  .د

  

وذلك لتعارض موعد اإلجتماع بإجتماع    عن الحضوررئيس مجلس اإلدارة    –  عيسى محمد نجيبيهذا وقد إعتذر السيد/  

 ألسباب شخصية.وذلك  عن الحضور عضو مجلس اإلدارة – محمد إبراهيم البستكيالسيد/  خر طارئ كما إعتذرآ

 

  

 .3 الجهات الرقابية والمعنية:
  

  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  – أحمد سلمانالسيد/  .أ

  مصرف البحرين المركزي  – السيدة/ علياء عمران .ب

  بورصة البحرين – ليلى راستيالسيدة/  .ت

  شركة البحرين للمقاصة )مسجل األسهم(   - الطربوش محمد هدىالسيدة/  .ث

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

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

 

 

 .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    262,401,624مساهمون  البالغ  الشركة  أسهم  إجمالي  من  سهماً 

عامة إلجتماع الجمعية اليكون النصاب قانونياً    من رأس مال الشركة وبذلك  %57,04سهماً أي بنسبة    460,000,000

العادية الثاني   ( لسنة  21الصادر بمرسوم قانون رقم )التجارية   ( من قانون الشركات212كما نصت عليه المادة )غير 

 "(. قانون الشركات)"وتعديالته  2001

 

  

 اإلجراءات القانونية:

  

( من النظام األساسي 48والمادة رقم )قانون الشركات  (  من  211( إلى )198لهذا اإلجتماع إستناداً إلى المواد )  تمت الدعوة

وشمل اإلعالن الدعوة    2021مارس    7بتاريخ    العربية واإلنجليزية  ةباللغ  تينصادر  تين( محلي2)  صحيفتينفي  للشركة  

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

 والتجارة والسياحة على عقد اإلجتماع. 

 

 

وذلك لعدم توافر النصاب القانوني   2021مارس  28جمعية العامة غير العادية األول بتاريخ وحيث تعذر إنعقاد إجتماع ال

نشر بعدم إنعقاد  وتم الساسي للشركة ( من النظام األ48( من قانون الشركات والمادة )212بموجب ما نصت عليه المادة )

 . 2021مارس  29بتاريخ  تين صادرتين باللغة العربية واإلنجليزية( محلي 2) صحيفتيناإلجتماع السالف الذكر في 

 

 

  % 57,04رئيس مجلس اإلدارة معلنأً إكتمال النصاب القانوني بنسبة  نائب    –  السيد  مصطفى علي  / الدكتورترأس اإلجتماع  

رئيس مجلس اإلدارة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومسجل  نائب  وقد ثبت ذلك في سجل الحضور المعتمد من قبل  

 األسهم وعينت الجمعية العامة اآلنسة / مريم عبدالرحمن حسين كسكرتيراً لإلجتماع. 

 

  

ونيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة بالحضور  رئيس مجلس اإلدارة بالترحيب باألصالة عن نفسه  نائب  إستهل السيد/  

رئيس مجلس اإلدارة نائب أعلن السيد/  من السادة المساهمين والجهات الرقابية مثمناً تواجدهم ودعمهم المتواصل. وعليه، 

 العادية للشركة بعد إقرار جدول األعمال على النحو التالي: غير بدء إجتماع الجمعية العامة 

 

  

  

 والمصادقة عليه.  2016مارس   30تالوة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  .1

  

قد تم  محضر اإلجتماع السابق والذي  من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم عن    مجلس اإلدارةرئيس  نائب  طلب السيد/  

 نشره مسبقاً على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة.

 

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

 التالي: 
 

 

 ( 1/2021القرار رقم )
 

 . 2016مارس   30العادية المنعقد بتاريخ غير المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة  

 

  

  

  

  



 
 

  

 
 

( من النظام األساسي للشركة إلضافة نشاط "األنشطة  5( من عقد التأسيس والمادة رقم )4المادة رقم )الموافقة على تعديل   .2

 إدارة العقارات" بموجب متطلبات مؤسسة التنظيم العقاري.  –العقارية على أساس رسوم أو عقود 

  

السيد/   أو إستفساراتهم عن    نائب رئيس مجلس اإلدارةطلب  المساهمين تقديم مالحظاتهم  السادة  الموافقة على  طلب  من 

( من النظام األساسي للشركة إلضافة نشاط "األنشطة العقارية على 5( من عقد التأسيس والمادة رقم )4تعديل المادة رقم )

 .إدارة العقارات" بموجب متطلبات مؤسسة التنظيم العقاري –أساس رسوم أو عقود 

 

تسمح للشركة بتقديم  سالمساهم السيد/ علي الطريف عن سبب إضافة النشاط المذكور وما إن كانت هذه اإلضافة    إستفسر

للغير وعن العقارات  العقاري حيث إستجابت اآلنسة/ مريم عبدالرحمن    تفاصيل  خدمات إدارة  التنظيم  متطلبات مؤسسة 

إدارة    يتضمنل وسكرتير الشركة بأن نظام الشركة األساسي الحالي  إدارة الشئون القانونية واإلمتثا  –مدير أول    –حسين  

هذا وباإلضافة إلى ،  لهاحالياً بإدارة عقاراتها المملوكة لها أو من قبل شركاتها التابعة    الشركةو تقوم  بشكل عام  العقارات  

ً ترخيص عدد من موظفيها   كما أكدت اآلنسة/ مريم عبدالرحمن    .  كمدراء عقاراتالعقاري  من قبل مؤسسة التنظيم    أيضا

على ما تفضل به المساهم السيد/ علي الطريف بأن إضافة هذا النشاط سيمكن الشركة من تقدييم هذه الخدمات للغير حسين 

في سجل األنشطة لدى وزارة الصناعة   ةمدرج  هيكما    الرسمية  النشاطتسمية  إضافة  التنظيم العقاري  حيث تتطلب مؤسسة  

حسين بأن متطلبات مؤسسة التنظيم   نكما أضافت اآلنسة/ مريم عبدالرحم  ة إلستكمال إجراءات الترخيصلسياحوالتجارة وا

العقاري لترخيص الشركة تتضمن إجراءات شكلية تتمثل في تسليم إستمارات ومعلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة الشركة  

 في هذا الشأن. الصادرة عن المؤسسة نظيمية مؤكدة بأن الشركة حالياً تلتزم بجميع المتطلبات األخرى الت

 

، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار هذا البندعلى  أخرى    وحيث لم توجد أي مالحظات

 التالي: 

 

  

 ( 2/2021القرار رقم )
 

)   الموافقة   المادة رقم  تعديل  التأسيس والمادة رقم )4على  النظام األساسي للشركة إلضافة نشاط "األنشطة  ( من  5( من عقد 

 . إدارة العقارات" –العقارية على أساس رسوم أو عقود 

 

  
 

التجارية   .3 الشركات  قانون  على  الواردة  التعديالت  ألحدث  وفقاً  للشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  تعديل  الموافقة على 

( بمرسوم رقم  لسنة  21الصادر  ) بموجب    2001(  رقم  لسنة  1قانون   )2018  ( رقم  بقانون  لسنة  53ومرسوم   )2018  

 . 2020( لسنة  28ومرسوم بقانون رقم )

  

الموافقة على   أو إستفساراتهم عن طلب  المساهمين تقديم مالحظاتهم  السادة  السيد/ نائب رئيس مجلس اإلدارة من  طلب 

ألحدث التعديالت الواردة على قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وفقاً  

ومرسوم بقانون رقم  2018( لسنة 53ومرسوم بقانون رقم ) 2018( لسنة 1بموجب قانون رقم ) 2001( لسنة 21رقم )

 . 2020( لسنة 28)
 

اآلنسة/ مريم    ستقوم بها الشركة، حيث إستجابتالتي  عديالت  عن أبرز التاً  شرحاً موجزالمساهم السيد/ علي الطريف    طلب  

أحدث تتوائم مع  اً  جميع  ه تم نشر جميع التعديالت المقترحة على موقع الشركة قبل اإلجتماع وبأنهابأنحسين  عبدالرحمن  

على سبيل بما في ذلك    وقوانين وقواعد مصرف البحرين المركزيحوكمة الشركات  التعديالت في قانون الشركات وميثاق  

وزيادة رأس المال    العامةالمتعلقة بإجتماعات الجمعية  النشر واإلفصاح  ومتطلبات  تعديل كافة فترات  المثال ال الحصر  

حيث ( من قانون الشركات  188المادة رقم )التعديل المتعلق بعن    السيد/ علي الطريف. هذا وقد إستفسر المساهم  وتخفيضه

  لتشير إلى متطلبات اإلفصاح( من النظام األساسي  44المادة رقم )   ه تم تعديل بأنإستجابت اآلنسة/ مريم عبدالرحن حسين  

 .من قانون الشركات (188رقم )المادة  وفقاً لما هو وارد بنص 
 

 



فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار هذا البند،    علىأخرى  وحيث لم توجد أي مالحظات  

 التالي: 

( 3/2021القرار رقم )

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وفقاً ألحدث التعديالت الواردة على قانون الشركات التجارية الصادر   .1

ومرسوم بقانون   2018( لسنة  53ومرسوم بقانون رقم )  2018( لسنة 1بموجب قانون رقم ) 2001( لسنة 21بمرسوم رقم ) 

 . لهذا المحضر (1الملحق رقم )ما ورد في بموجب  2020لسنة  ( 28رقم )
.أ

الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضهم بذلك للقيام بالنيابة عن الشركة بإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة   .4

المثال ال الحصر، التوقيع أمام كاتب العدل على عقد  وتسليم المستندات لغرض تنفيذ القرارات السابقة ، بما في ذلك على سبيل 

التأسيس والنظام األساسي المعدلين وتقديم الطلبات الالزمة للجهات التنظيمية المختصة وإستكمالها. 

التنفيذي  طلب  طلب السيد/ رئيس اإلجتماع من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو إستفساراتهم عن   تفويض الرئيس 

تنفيذ   المستندات لغرض  الالزمة وتسليم  الشركة بإتخاذ كافة اإلجراءات  بالنيابة عن  للقيام  للشركة أو من يفوضهم بذلك 

ثال ال الحصر، التوقيع أمام كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام األساسي القرارات السابقة ، بما في ذلك على سبيل الم

 . المعدلين وتقديم الطلبات الالزمة للجهات التنظيمية المختصة وإستكمالها

بإجماع الحضور من السادة المساهمين ، فقد أقرت الجمعية العامة  هذا البند  علىأو إستفسارات  وحيث لم يوجد أي مالحظات  

 التالي:  القرار

( 4/2021القرار رقم )

الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضهم بذلك للقيام بالنيابة عن الشركة بإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة  

العدل على عقد  وتسليم المستندات لغرض تنفيذ القرارات السابقة ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، التوقيع أمام كاتب  

 التأسيس والنظام األساسي المعدلين وتقديم الطلبات الالزمة للجهات التنظيمية المختصة وإستكمالها. 

رئيس مجلس اإلدارة الشكر للمساهمين والحضور من ممثلي الجهات الرقابية ومسجل األسهم    نائب  في نهاية اإلجتماع، قدم السيد/

 على دعمهم المواصل والمستمر متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

. 2021 أبريل 4ظهراً من يوم األحد الموافق  1:05العادية في تمام الساعة غير وبهذا إختتم إجتماع الجمعية العامة 

____________________________________ 

 اآلنسة/ مريم عبدالرحمن حسين

إدارة الشئون القانونية واإلمتثال   –مدير أول   

 سكرتير اإلجتماع 

____________________________________ 

مصطفى علي السيد  /الدكتور  

مجلس اإلدارة رئيس نائب   

 رئيس اإلجتماع 



 
 

  

 
 

  العاديةغير  اجتماع الجمعية العامة محضر  

 ( 1)الملحق رقم 
 

 لتقرأ كاآلتي:عقد التأسيس والنظام األساسي  من  ( )تأسيس الشركة( 1تعدل المادة رقم ) .ب

   ن ي رلبحا  مملكة   في    لسياحةوا  رةلتجاوا  لصناعةوزارة ا   دىل   مسجلة و  سسة ؤم  عامة  مة همسا   ينيةربح   كةر ش  يه  "(الشركة)" ش.م.ب.      فلسي ا  رات عقا  كة رش

 . 44344 مق ر ريتجا لسج   تتح

 

رين، وفقاً ألحكام  تأسست الشركة كشركة مساهمة بحرينية مقفلة، بناًء على قرار مجلس إدارة بنك اإلسكان، وهو بنك مملوك بالكامل من قبل حكومة مملكة البح 

وتعديالته، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة الصادر في ملحق الجريدة    1975( لعام  28البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )قانون الشركات التجارية  

لتأسيس  ، وتم تغيير الشكل القانوني للشركة فيما بعد الى شركة مساهمة بحرينية عامة وذلك بموجب عقد ا2000يناير    5( بتاريخ  2406الرسمية في عددها رقم )

،  طبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر  2007015200تحت رقم  2007إبريل  22والنظام األساسي للشركة الموثقين لدى كاتب العدل بتاريخ 

بقانون رقم ) للمساهمي وتعديالته  2001( لعام   21بالمرسوم  العادية  العامة غير  بتاريخ  ،  وبناًء على قرارات اجتماع الجمعية   2006ديسمبر    11ن والمنعقد  
 .2016032674مسلسل الرقم التحت  2016ابريل  25وبموجب عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين للشركة الموثقين لدى مكتب التوثيق بتاريخ 

 
 :إلدارة، القرارات التالية، بناء على توصيات مجلس ا2021أبريل  4أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ  

 

المرسوم  اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين للشركة ليتطابقا مع جميع التعديالت الالحقة ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر ب  .1
 .ووفقاَ ألحكام مصرف البحرين المركزي 2001( لعام 21بقانون رقم )

 .إدارة العقارات" الى أغراض الشركة الحالية  –"األنشطة التجارية على أساس رسوم أو عقود إضافة النشاط التجاري  .2
 

:لتقرأ كاآلتي من النظام األساسي( )أغراض الشركة(  5من عقد التأسيس والمادة )  (أغراض الشركة( )4المادة رقم ) تضاف فقرة جديدة إلى    

 إدارة العقارات"  – "األنشطة التجارية على أساس رسوم أو عقود  . ج

 

:لتقرأ كاآلتي  من النظام األساسي ( )التداول في أسهم الشركة(9تعدل المادة رقم )  

انون مصرف البحرين  يكون تداول األسهم وتسجيلها وإيداعها ونقل ملكيتها وتقاصها وتسويتها وقيد الرهن والحجز عليها وشراء الشركة ألسهمها وفقاً ألحكام ق 
 واللوائح الصادرة تنفيذاً ألحكامه.  2006( لسنة 64والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )المركزي 

 

األم، من خالل ملكية    يحظر تملك أسهم الشركة من قبل الشركات التابعة لها. تعد الشركة تابعة إذا كانت مسيطراً عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة
على نصف رأسمالها أو ملكيتها لحقوق أو لقدر من األسهم أو الحصص فيها بما يملكها من السيطرة على قراراتها أو تشكيل مجلس إدارتها  شركة األم لما يزيد  

 أو تعيين مديريها. 

 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي ( )حقوق المساهمين(10تعدل المادة رقم ) .ت

 والتزامات متساوية ويتمتع كل مساهم على وجه الخصوص بالحقوق اآلتية:كل سهم يخول مالكه في الشركة حقوقا 

 . أن يستلم حصته المستحقة من األرباح عند اتخاذ قرار بتوزيع األرباح على المساهمين .أ

 .أن يستلم حصته المستحقة من رأس المال الذي يتم توزيعه في حال أي تخفيض لرأس المال .ب 

ت الشركة في حالة تصفيتها، ويحق فقط الخر مساهم مقيد اسمه في سجل الشركة أن يستلم المبلغ المستحق من أن يستلم حصته المستحقة من ممتلكا  .ت 

 .نصيبه في الممتلكات

 .هذا النظام األساسي المعدلأن يشارك في إدارة أعمال الشركة طبقا لألحكام المذكورة في  .ث 

 .الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس اإلدارة والمدققينأن يتسلم تقريرا بعد نهاية كل سنة مالية للشركة يحتوي على  .ج 

العام أو عقد    أن يقوم برفع دعوى البطالن ضد اي قرار للجمعية العامة أو لمجلس اإلدارة ويكون مخالفاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية أو النظام .ح 

 .التأسيس المعدل أو النظام األساسي المعدل هذا

وبمراعا .خ  القانون  ألحكام  وفقاً  الجديدة وذلك  باألسهم  اإلكتتاب  في  االولوية  للمساهم  له ويكون  المملوكة  األسهم  في  والقرارات    ة التصرف  األحكام 
 .المنظمة لقواعد وشروط وإجراءات عمليات االستحواذ واالندماج الصادرة عن مصرف البحرين المركزي

المساهمين إقامة دعوى على الشركة لتحكم المحكمة بما تراه مناسباً، إذا كانت شئونها تُسيَّر أو تم تسييرها بشكل يضر على نحو غير عادل بمصالح   . د
بمصالح مساهم أو أكثر، على أن يكون من بينهم المساهم صاحب الدعوى، أو إذا قامت الشركة أو عزمت القيام بأي عمل أو االمتناع  بوجه عام أو  

 .ن الشركةعن أي عمل يضر أو من شأنه إلحاق ضرر على النحو المشار إليه، ويشمل ذلك قيام الغير أو امتناعه أو عزمه القيام بأي مما تقدم نيابة ع 

 ر الحقوق المنصوص عليها في القانون وعقد الشركة ونظامها األساسي. سائ  . ذ
 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي( )زيادة رأس المال(  15( من المادة رقم )4تعدل الفقرة رقم ) .ث

 زيادة رأس مال الشركة تتم من خالل إحدى الطرق التالية: -4

 المطلوبة في رأس المال، ويجب دفع كامل هذه القيمة  نقداً. سهم جديدة لتغطية قيمة الزيادة أاصدار  .أ



 
 

  

 
 

 تحويل دين على الشركة لحصص لصالح الدائن.  .ب
 تحويل سندات القرض التي تصدرها الشركة إلى أسهم.  .ت

 عينية للشركة.  تقديم حصص  .ث

 الطريقتين:أو كجزء من األرباح القابلة للتوزيع بإحدى  تحويل التمويل االحتياطي إلى رأس المال .ج 

 لجديدة. زيادة القيمة األسمية لألسهم األصلية دون أن تطلب الشركة من المساهمين دفع الفرق بل يدفع من اإلحتياطي ويؤشر على األسهم بقيمتها ا .1

 من األسهم األصلية.إصدار أسهم جديدة بقيمة الزيادة، وتوزع الشركة هذه األسهم على المساهمين األصليين دون مقابل، كل بقدر نسبة ما يملكه  .2

تماع الجمعية إصدار أسهم حوافز للموظفين من خالل برامج وسياسات تم تحديدها من قبل مجلس اإلدارة ويتم إعتمادها بعد موافقة المساهمين عليها في إج .خ 

 العامة غير العادية. 
 

 لتقرأ كاآلتي: من النظام األساسي( )طرح أسهم جديدة( 16تعدل المادة رقم ) . ج

 ( أعاله: 15حالة إصدار أسهم جديدة وفقاً للمادة )في   

( من القانون،  ويجب  على الشركة 128يكون لمساهمي الشركة  أولوية االكتتاب في  األسهم الجديدة،  إال في الحاالت المنصوص  عليها في المادة ) .أ
همين التنازل عن حق األولوية في إكتتاب األسهم  الجديدة ( من القانون. ويجوز للمسا129( و )128إتباع  اإلجراءات المنصوص عليها في المادتين )

 بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.   

،  ويجوز  وينشر بيان في إحدى الجرائد المحلية يتضمن  إعالن المساهمين بأولويتهم في االكتتاب وتاريخ افتتاحه وتاريخ أقفاله وسعر األسهم الجديدة .ب
 ين بهذا البيان بخطابات مسجلة. باإلضافة إلى ذلك إخطار المساهم

( من قانون 82في حالة طرح األسهم الجديدة لالكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشتمل بوجه خاص على البيانات المنصوص عليها طبقا للمادة ) .ت 

دارة ومدقق الحسابات، ويكون مسئواًل  مصرف البحرين المركزي والؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذاً ألحكامة ويوقع  النشرة رئيس مجلس اإل 

 عن صحة البيانات الواردة فيها. 

 ( من القانون.  93يجوز أن يكون للشركة عند زيادة رأسمالها متعهد أو أكثر لتغطية ما يتبقى من أسهم االكتتاب وذلك تبعا ألحكام المادة ) .ث 

المتبقية   .ج  بالنسبة لألسهم  قبل المساهمين وفي حالة االتفاق مع متعهد أو متعهدي اكتتاب   بعد االكتتاب من  يتم تغطيته من أسهم  لم  المتعهد ما  يشتري 

المستحقين لألسهم وتخصيص أسهم لهم حسب ما نص عليه أعاله. وللمتعهد باالكتتاب أن يعيد طرح األسهم التي اشتراها لالكتتاب العام عن  طريق 

 بورصة البحرين.   

 اإللكتروني للوزارة بعد التأشير بالزيادة في السجل التجاري.    ينشر القرار الصادر بزيادة رأس المال في  الموقع . ح

 

 :كاآلتي  آلتقر من النظام األساسي ( )تخفيض رأس المال( 17( من المادة رقم )4( و)3تعدل الفقرتين )

  المقرر  النسبة   مع  يتساوى  للمساهمين  منها  جزء  برد  إما  وذلك  لألسهم،  االسمية  القيمة  تنزيل  طريق  عن  الشركة  حاجة  عن  زيادته  بسبب  المال  رأس  تخفيض  يتم .3

  إلغاء   فيتم  الشركة،  خسارة   بسبب  التخفيض   كان  وإذا   المقرر،   التخفيض   بنسبة  تدفع  لم   التي  األسهم   أقساط  من   المساهمين  ذمة  بإبراء  أو   المال،  رأس   من   تخفيضها

 . قانوناً   المقرر األدنى الحد عن لألسهم  االسمية القيمة تقل  ال أن يجب  األحوال جميع وفي .  المال رأس من تخفيضه المقرر المبلغ بقيمة األسهم  من  عدد
 جليزية. نواأل   العربية باللغة محليتين يوميتين جريدتين  وفي الرسمية الجريدة في عنه واإلشهار  التجاري السجل في  الشركة مال رأس  تخفيض تسجيل يجب .4

 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي( )تغطية قيمة سندات القرض( 20تعدل المادة رقم )

 للشركة أن تغطي قيمة سندات القرض باحدى  الوسيلتين التاليتين: 

 .   في القانونطرح السندات في اكتتاب عام، وتتبع في هذا الشأن القواعد واألحكام المقررة لالكتتاب في  األسهم  .1

طريق البنوك وشركات المال واالستثمار ومتعهدي االكتتاب، ويتم ذلك بمراعاة القواعد واألعراف المعمول بها في هذا الشأن وبما ال بيع السندات عن   .2

    مع أحكام القانون.يتعارض  
 

 لتقرأ كاآلتي: من النظام األساسي( )أعضاء مجلس اإلدارة(  24تعدل المادة رقم )

في جميع األوقات يتم تعيينهم بالتصويت  ( عضواً  13( أعضاء وال يزيد عن ثالثة عشر )5يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد ال يقل عن خمسة ) .1
 التراكمي السري من قبل الجمعية العامة العادية. 

( أشهر بموافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة  6اإلدارة لمدة ال تزيد على ستة )( سنوات، ويجوز تمديد مدة مجلس  3وتكون مدة مجلس اإلدارة ثالث ) .2
 وذلك بناء على طلب مسبب من قبل مجلس إدارة الشركة. 

أو  د  ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد األسهم التي يملكها، ويكون له الحق في التصويت بها لمرشح واح .3
 توزيعها على من يختارهم من المرشحين. 

 جارة والسياحة. يراعى أن يشتمل المجلس على عدد من األعضاء المستقلين وغير التنفيذيين، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها قرار من وزارة الصناعة والت  .4

 

 أ كاآلتي:لتقر من النظام األساسي( )شروط العضوية في مجلس اإلدارة(  25تعدل المادة رقم )

 يجب أن تتوافر في عضو مجلس اإلدارة الشروط التالية:  .1

 أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.  .أ

كام هذا أن ال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو في جريمة بسبب مخالفته ألح  .ب
 إليه اعتباره. القانون ما لم يكن قد ُرّد 



 
 

  

 
 

ير ال يجوز تعيين أي شخص كعضو إال بعد أن يقر كتابة بقبول التعيين على أن يتضمن اإلقرار اإلفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غ .ت
ت عمله أو يشغل مباشرة يشكل منافسة او تضارب مصالح للشركة. ويجب أن يشمل اإلقرار أيضاً أسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول فيها نشاطا

 عضوية مجالس إداراتها. 

 أال يكون محظوراً عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً ألحكام القانون أو أي قانون آخر معمول به في مملكة البحرين.  .ث

 بالنسبة لرئيس مجلس اإلدارة أو نائبه، أال يجمع بين هذا المنصب ومنصب المدير األعلى رتبة في الشركة.  . ج
 

 إذا فقد عضو مجلس اإلدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط. و .2
 

 لتقرأ كاآلتي: من النظام األساسي( )إنتهاء العضوية في مجلس اإلدارة(  29تعدل المادة رقم )

 تنتهي العضوية في المجلس في األحوال اآلتية :
 جلسات متتالية في  السنة بدون عذر مقبول وقرر مجلس اإلدارة  إنهاء عضويته  (4) إذا تخلف عن حضور أربع .أ

 إذا إستقال من منصبه  بطلب كتابي  .ب

 ( من هذا النظام الُمعَّدل    25إذا فقد أياً من اإل شتراطات المنصوص عليها في  المادة ) .ت

 إذا تم تعيينه أو إنتخابه بخالف أحكام القانون  .ث

 لقيام بأعمال منافسة  للشركة أو ألحق ضرراً فعلياً بها إذا أساء إستعمال عضويته ل  . ج

إذا أدين أمام أي اختصاص قضائي بالسرقة أو  األختالس أو االحتيال أو التزوير أو إصدار  شيك بدون رصيد أو أيه جريمة منصوص عليها  في  . ح
 القانون  

 إذا أعلن افالسه  . خ

( من  30اإلدارة أو اذا صوت  المساهمون في الجمعية العامة لعزله وفقاً لنص المادة )إذا انهى أي من المساهمين تعيينه ألي من  ممثليهم في مجلس   .د
 هذا النظام الُمعَّدل أو 

 إذا رأى مصرف البحرين المركزي أنه غير  مؤهل لشغل المنصب  .ذ

 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي( )عزل أعضاء مجلس اإلدارة( 30تضاف فقرة جديدة للمادة رقم )

 يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال التزم التعويض. هـ.    

 

 لتقرأ كاآلتي: من النظام األساسي ( )تمثيل الشركة( 34تعدل المادة رقم )

بإدارة الشركة  رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس اإلدارة في عالقة الشركة بالغير. وعليه أن يلتزم  إن   .1

ارات وتوصيات مجلس اإلدارة  وتسيير أعمالها ضمن األغراض المحددة لها وتبعاً ألحكام القوانين السارية والنظام األساسي المعدل هذا للشركة وأن يتقيد بقر

وتكون له ذات صالحيات   والجمعية العامة ويقوم بتنفيذها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو وجود عذر قانوني أو مقبول من المجلس لديه
 رئيس المجلس. 

 لشركة لمباشرة صالحيات رئيس المجلس. ومع ذلك، يجوز تفويض أو إشـراك عضو آخر من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية في ا  .2

 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي( )التقرير السنوي( 37تعدل المادة رقم )

 ( ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ إنتهائها مايلي: 3يعد مجلس اإلدارة عن كل سنة مالية وفي موعد أقصاه  ) .1

 المنتهية متضمنة تفاصيل موجودات الشركة والتزاماتها. ميزانية للشركة عن السنة المالية  .أ

 حساب األرباح والخسائر.  .ب 

صافي أرباح هذه تقريراً مفصالً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة المالية المنتهية وبيانات تفصيلية بالطريقة التي يقترحها المجلس لتوزيع   .ت 

 السنة واألرباح المرحلة من السنة السابقة.

التقرير والوث و .2 التقرير والميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر وترسل نسخة من  إلى  يوقع كل من رئيس مجلس اإلدارة وأحد أعضاء المجلس  ائق 

 مصرف البحرين المركزي وإلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 

( أشهر من  3البحرين المركزي وإلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خالل ثالثة )يجب على مجلس اإلدارة أن يرسل نسخة من التقرير إلى مصرف   .3
 تاريخ انتهاء السنة المالية. 

بات في  ويجب على مجلس اإلدارة أن ينشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية من التقرير السنوي، والنص الكامل لتقرير مدقق الحسا  .4
 ( يوماً على األقل.21در باللغة العربية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين )جريدة يومية محلية تص

 (. 37ويكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين عن تنفيذ هذه المادة ) .5
 

 لتقرأ كاآلتي: من النظام األساسي( )مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة(  40( من المادة رقم )7( و)6تعدل الفقرتين رقم )

ت .6 الدعوى منفرداً عما لحق به من ضرر بسبب  قيام الشركة برفع دعوى  المسئولية على أعضاء مجلس اإلدارة، أن يرفع   لك   وللمساهم في حالة عدم 
ل مصحوب بِعْلم الوصول بعزمه على رفع الدعوى  قبل رفع الدعوى  بثالثين ) يوماً  (  30األخطاء.  ويجب على المساهم إخطار الشركة  بموجب كتاب مسجَّ

 على األقل.   

اتخاذ  اإلجراءات في  حال  إفالس  الشركة  يكون  رفع  الدعوى  من حق  أمين  التفليسة،  أما  إذا   كانت  الشركة   في   قيد التصفية  فيجوز  للمصفي   .7
 القانونية  ومتابعة  الدعوى  دون الحاجة للحصول على موافقة  الجمعية العامة. 



 
 

  

 
 

 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي( )مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة( 44( من المادة رقم )6( ورقم )3تعدل الفقرتين رقم )

من صافي الربح ألية سنة مالية بعد خصم االحتياطيات القانونية   %10يجب أن ال تتجاوز مكافآت مجلس اإلدارة اإلجمالية )باستثناء بدل حضور االجتماع(  .3
من رأسمال الشركة المدفوع. هذا النص ال يفرض على شركة أن تعلن أو تدفع اي أرباح.  ويخضع ذلك إلى موافقة    %10للمساهمين ال يقل عن  وتوزيع ربح  

لية من  نة الماالجمعية العامة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل الس
وظفين  رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور وبدل تمثيل ومصروفات وغيرها. كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم م 

اح عن مكافآت أعضاء  أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى. كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور اإلفص 
 ( من القانون. 188اإلدارة التنفيذية كٌل على حده وفقاً لما هو وارد بنص المادة )

  خاضعةً تحقق  فيها  الشركة  أرباحاً  أو السنوات التي ال توزع فيها أرباح على المساهمين،  تكون  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة    في  السنوات  التي  ال .6
 والتجارة والسياحة.   الوزير في وزارة الصناعة   لموافقة

 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي( )الجمعية العامة العادية(  46( من المادة رقم )1تعدل الفقرة رقم )

 إنعقادها  .1

 حكام القانون.أ يحددهما مجلس اإلدارة بمراعاة تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة في الزمان والمكان اللذين  .أ

ك قبل  دعوة المساهمين النعقاد الجمعية العامة في جريدتين محليتين على األقل تصدر إحداهما باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية، وذل  تعلن .ب
الن مشتماًل على جدول األعمال وأن يكون مفصاًل ومتضمناً  ( يوماً على األقل، ويجب أن يكون اإلع 21الموعد المحدد لإلنعقاد بواحد وعشرين )

 المعلومات الالزمة وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية. 
 ( التالية لنهاية السنة المالية للشركة. 3ويجب أن تعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة وذلك خالل الشهور الثالثة ) .ت 

من رأسمال    %10ولمجلس اإلدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة العادية إلى االنعقاد إذا طلب إليه ذلك مدقق الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل   .ث
 الشركة. 

( على الموعد المحدد النعقادها دون أن تدعى  1لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تدعو الجمعية العامة إلى االنعقاد إذا انقضى شهر واحد ) ويجوز . ج

ن رأس المال  م  %10إلى االنعقاد أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى الالزم لصحة انعقاده أو إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل  

أو إذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة إلى االنعقاد خالل شهر من اليوم التالي  على األقل بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر الطلب  
 ( أعاله. ثلتاريخ الطلب المقدم إليه وفق الفقرة )

 االنعقاد إذا ارتأى أن هناك أسباباً توجب ذلك.  ويجوز لوزير الصناعة والتجارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة إلى .ح 
 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي( )الجمعية العامة العادية(  46( من المادة رقم )2تعدل الفقرة رقم )

 نصاب اإلنعقاد  .2

إذا حضره  مساهمون  لهم حق التصويت  يمثلون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر هذا   النصاب   إال  اً ال  يكون  انعقاد  الجمعية  العامة  العادية  صحيح

(  يوماً  من  تاريخ   15عشر  )   ( أيام  وال  تزيد على خمسة 7وجب دعوة  الجمعية  إلى اجتماع ثان لذات جدول األعمال يعقد  بعد  مدة ال تقل عن سبعة )

%  من رأس المال  على االقل.   ويكون   30االجتماع  األول.  وال يكون  االجتماع  الثاني  صحيحاً  إال إذا حضره  مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من  

خيرين  إذا  كان  قد  حدد  تاريخهما  في الدعوة  إلى  االجتماع   االجتماع  الثالث  صحيحاً  أياً كان عدد الحاضرين، ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماعين  األ

تصدر  إحداهما  باللغة  العربية  واألخرى  باللغة  يوميتين على  األقل   (  2)األول،  شريطة أن يتم النشر بعدم انعقاد أي من هذين االجتماعين في جريدتين  
 اإلنجليزية. 

 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي( )الجمعية العامة العادية(  46( من المادة رقم )3تعدل الفقرة رقم )

 التصويت  .3

االقتراع      يكون  التصويت  في  الجمعية  العامة  برفع  األيدي  أو بأية  طريقة  أخرى  تقررها  الجمعية  العامة  ويجب أن  يكون  التصويت  بطريق .أ

ك  رئيس  السري  إذا  كان  القرار  متعلقا   بانتخاب  أعضاء مجلس  اإلدارة  أو  بعزلهم  أو  إقامة  دعوى  المسئولية عليهم  أو  إذا  طلب  ذل  التراكمي

 مجلس  اإلدارة  أو عدد  من  المساهمين  يمثلون  عشر  األصوات الحاضرة في  االجتماع على األقل. 

 التصويت اإللكتروني،  وذلك بمراعاة الشروط والضوابط التي  يحددها وزير الصناعة والتجارة والسياحة. ويجوز  للشركة  اعتماد نظام  .ب
أو  إخالء    ال  يجوز  ألعضاء  مجلس  اإلدارة  االشتراك  في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم  ومكافآتهم  أو  إبراء  ذمتهم .ت 

 مسئوليتهم عن اإلدارة. 

 رارات  الجمعية  العامة  العادية  تكون  نافذة،  إذا ما  اعتمدت  من  قبل  أغلبية  حاملي  األسهم  الممثلة في االجتماع. أن  ق .ث 
 

 لتقرأ كاآلتي: من النظام األساسي( )المناقشة في اإلجتماعات(  47تعدل المادة رقم )

 ال  يجوز  للجمعية  العامة مناقشة  موضوعات  غير مدرجة في جدول األعمال  إال في الحاالت التالية:    .1

 إذا كانت من األمور  العاجلة التي طرأت بعد إعداد  هذا الجدول؛  .أ

 إذا تكشفت أثناء االجتماع؛ و  .ب

عمل على  األقل من الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة من   ( أيام  5إذا قدم طلب كتابي بإدراجها في جدول األعمال  إلى مجلس اإلدارة قبل خمسة ) .ت
  قبل الجهـة المختصة بالرقابة على نشاط الشركة،  أو أحد األشخاص العامة المساهمة في الشركة، أو  مدقق الحسابات، أو عدد من المساهمين 

 % على األقل من رأسمال الشركة. 5يملكون 



 
 

  

 
 

أيام عمل    (10)  لمعلومات  المتعلقة ببعض المسائل المعروضة على الجمعية  العامة، تعين تأجيل االجتماع لمدة عشرةإذا تبين أثنـاء المناقشة عدم كفاية ا .2
 ( األسهم التي انعقد بها اإلجتماع. 4/1على األكثر إذا   طلب ذلك عدد من المساهمين  يملكون ربع )

ي األمور العاجلة  التي طرأت على وزارة الصناعة والتجارة  والسياحة، وذلك  يجب على مجلس اإلدارة عرض القرارات  الصادرة عن الجمعية العامة ف  .3
 ( أيام عمل من  اليوم التالي لتاريخ انعقادها. 5خالل خمسة )

 

 لتقرأ كاآلتي: من النظام األساسي( )الجمعية العامة غير العادية(  48( من المادة رقم )2تعدل الفقرة رقم )

 نصاب اإلنعقاد  .2

يتوفر  هذا  النصاب     ال  يكون  انعقاد  الجمعية  غير  العادية  صحيحاً  إال  إذا حضره  مساهمون  يمثلون  على   األقل   ثلثي  رأس  مال الشركة.  فإذا  لم  

اً  إذا  حضره  من يمثلون  أكثر   (  يوماً التالية  لالجتماع  األول،  ويكون  صحيح15وجب  دعوة  الجمعية إلى  اجتماع  ثان ٍ  يعقد  خالل  الخمسة  عشر )

( يوماً  من   15عشر  )   من  ثلث  رأس   المال،  فإذا   لم   يتوفر  هذا النصاب  في   االجتماع  الثاني،  توجه  الدعوة  إلى   اجتماع ثالث  يعقد  خالل  خمسة

همين.  ويجوز أال توجه دعوة جديدة  لالجتماعين األخيرين إذا كان قد ُحدد  تاريخ االجتماع  الثاني  ويكون  االجتماع  الثالث  صحيحاً  إذا حضره  ربع  المسا 

تصدر إحداهما  يوميتين محليتين على األقل  (  2)تاريخهما في الدعوة لالجتماع األول، شريطة أن يتم النشر بعدم انعقاد أي من هذين االجتماعين في جريدتين  
 باللغة العربية  واألخرى باللغة اإلنجليزية. 

 

 لتقرأ كاآلتي: من النظام األساسي ( )الجمعية العامة غير العادية(  48( من المادة رقم )أ-4تعدل الفقرة رقم )

 اإلختصصات  .4

 تختص الجمعية العامة غير العادية باألمور التالية: أ.

 و تمديد مدة الشركة تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي الخاص بالشركة  .1

 زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، بما في ذلك إصدار أسهم جديدة  .2
 بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر  .3

 حل الشركة أو تحولها أو إدماجها في شركة أخرى  .4

كة أو نسبة كبيرة تزيد عن نصف موجوداتها باستثناء حاالت الرهن والحاالت التي يكون فيها التصرف لشركة  التصرف في كل موجودات الشر  .5
 تابعة 

 أية أمور أخرى منصوص عليها في القانون.  .6
شأنها تغيير جنسية الشركة  ال يجوز للجمعية العامة غير العادية إجراء تعديالت في عقد التأسيس أو النظام األساسي المعدلين للشركة يكون من   .7

أو نقل مقرها الرئيسي ألي دولة أخرى أو زيادة التزامات المساهمين، بخالف زيادة رأس المال، وأي نص يقضي بخالف ذلك يعتبر باطالً  
 والغياً. 

 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي( )أحكام مشتركة( 49تعدل المادة رقم )

تصدرها الجمعية العامة وفقاً ألحكام القانون وهذا النظام االساسي المعدل للشركة وجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في االجتماع  تلزم القرارات التي   .1

 الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو كانوا موافقين أو مخالفين لها. 

 على مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.  .2

يقع باطالً كل قرار يصدر عن الجمعية العامة بالمخالفة ألحكام القانون أو لالئحته التنفيذية وتعديالتها و/أو لعقد تأسيس  غير َحسن النية،مع عدم اإلخالل ال .3

 الشركة المعدل  أو نظامها األساسي المعدل. 

ر عن الجمعية العامة العادية أو غير العادية إذا كان  يجوز للمساهم إقامة دعوى البطالن، والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض، بشأن أي قرار يصد .4
 يتعارض مع أحكام القانون، قرار عام أو عقد التأسيس والنظام االساسي للشركة. 

م البطالن  نشر حك  ومع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية، يترتب على الحكم بالبطالن اعتبار قرار الجمعية العامة كأْن لم يكن. ويجب على مجلس اإلدارة  .5
 في إحدى الجرائد اليومية المحلية. 

( من هذه المادة إلزام المدعى عليه أو الغير بتقديم ما تحت يده من أية مستندات  4يجوز للمساهم أن يطلب أثناء نظر دعوى البطالن المشار إليها في الفقرة )  .6
 تكون ذات صلة بموضوع الدعوى، دون الحاجة لتحديد كل محرر على حده.

يوماً من تاريخ علم المساهم بقرار الجمعية أو مضي سنة من تاريخ  (  60)( من هذه المادة بمضي ستين  4ال تسمع دعوى البطالن المشار إليها في الفقرة ) .7
 صدوره، أي المدتين تنقضي أواًل. وال يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. 

بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسية إلى جميع المساهمين ويلتزم مجلس اإلدارة بنشر ملخص الحكم في إحدى الجرائد اليومية    ويترتب على الحكم .8
 المحلية. 

 وال يترتب على رفع دعوى البطالن  وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك.  .9

 قرار. ( من تاريخ صدور ال1)   ال تسمع دعوى البطالن بمضي سنة .10

كور قبل  تسجل أسماء المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة في سجل خاص يحفظ لهذا الغرض في المكتب الرئيسي للشركة. ويتم التسجيل المذ .11

/ األشخاص الحاضرين   ( ساعة على األقل من انعقاد اجتماع الجمعية العامة ويتضمن السجل أسماء المساهمين الحاضرين وأسماء الممثلين24أربع وعشرون )

 باإلنابة وعدد األسهم المملوكة أو الممثلة سواء أصالة أو وكالة. 

 لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة. ويكون له عند التصويت عدد من األصوات يعادل عدد األسهم التي يمتلكها.  .12
موظفي  يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة و .13

ناقصي األهلية    الشركة ، وال يخل ذلك بحق التوكل لألقارب من الدرجة األولى ، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل 



 
 

  

 
 

فيها نيابة عن  وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً ، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد األسهم التي يملكها المساهم واألسهم التي يحضر  
خاصة بعدد األسهم التي يملكها المساهم  مساهمين آخرين. ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانوناً وعلى الشركة أن تعد بطاقات  

  بأربع وعشرين واألسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين ، ويجب إجراء التوكيالت وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة  
المسـائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخالف    يمثله في ساعة على األقل، وال يجوز ألي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن  (24)

 قائم بينه وبين الشركة. 
 

 لتقرأ كاآلتي: من النظام األساسي( )نشر البيانات المالية(  54تعدل المادة رقم )

 نشر البيانات المالية السنوية المدققة  .1

( يوًما بعد نهاية السنة المالية، معدة وفًقا للمعايير الدولية  60يجب على الشركة أن  تقدم وتنشر بياناتها المالية  السنوية المدققة في موعد ال يتجاوز ستين )
يجب  و  البحرين.  ي نفس الوقت الى بورصةمحليتين  على األقل، باللغتين العربية واالنجليزية،  ويجب أن  تقديمها ف   (2)   جريدتينإلعداد التقارير المالية، في  

تغير في بيان حقوق  على الشركة أن تنشر كحد أدنى، القوائم  المالية األولية األربعة وهي الميزانية العمومية، قائمة  الدخل وبيان التدفقات  النقدية  وال
 المساهمين.  ويتم توفير  نسخة من تلك البيانات لبورصة البحرين. 

 

 لمالية الربع سنوية نشر البيانات ا .2

(  من  قانون  مصرف  البحرين  المركزي  والمؤسسات  المالية 62تنشر  الشركة  مقتطفات  من  بياناتها  المالية  الريع السنوية  المراجعة طبقا  للمادة )

اء  فترة  الربع  المعني  من  السنة  المالية للشركة،  في   ( يوماً  من  تاريخ انته45واللوائح  الصادرة  تنفيذ اً  ألحكامه  خالل  مدة أقصاها  خمسة واربعين  )

( الرئيسية  المتضمنة  4،  وعلى  الشركة  كحد ادنى  نشر  القوائم  المالية  الربع  سنوية  األربع )محليتين باللغتين العربية واالنجليزية ( يوميتين 2جريدتين )

بيانات  لبورصة للميزانية  العمومية،  وكشف الدخل،  وكشف  التدفقات  المالية،   وكشف  التغير في حقوق المساهمين. ويتم  توفير  نسخة  من   تلك  ال

 البحرين.  

 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي( )كيفية توزيع األرباح الصافية( 55ب( من المادة رقم )-1تعدل الفقرة رقم )

%  5تزيد  علىال  يجوز  توزيع  االحتياطي   اإلجباري )القانوني(  على  المساهمين  وإنما  يجوز استعماله  لتأمين  توزيع  أرباح  على المساهمين  ال   .ب 

ومع  مراعاة األحكام والقواعد الصادرة عن مصرف البحرين  المدفوع  في السنوات التي ال تسمح  فيها أرباح الشركة  بتأمين  هذا  الحد   من رأس  المال  
ي  المركزي، يستخدم االحتياطي  اإلجباري في زيادة رأسمال الشركة أو تغطية خسائرها التي تتسبب في نقصان رأسمالها. وإذا جاوز هذا االحتياط 

  ن رأس المال الصادر، جاز للجمعية العامة أن تقرر توزيع الزيادة على  المساهمين في السنوات التي ال تحقق فيها  الشركة أرباحاً صافية %  م50
 تكفي لتوزيع أرباح  على المساهمين.  

 

 لتقرأ كاآلتي:  من النظام األساسي( )حل الشركة(  57أ( من المادة رقم )-1تعدل الفقرة رقم )

 اندماج شركة مع شركة أخرى  .أ
 

 لتقرأ كاآلتي: من النظام األساسي( )تصفية الشركة وقسمتها(  58تعدل المادة رقم )

( من  قانون  344(  إلى  )325الشركة  وقسمة   أموالها   وفقا  لالحكام  المنصوص عليها  في  المواد  )تعتبر شركة  بعد  حلها  في  حالة   تصفية  وتتم  تصفية  

 الشركات التجارية. 

 

 من حق أمين التفليسة.  ( من هذا النظام40المادة رقم )في حالة إفالس الشركة، يكون الحق في رفع دعوى  المسؤلية المشار إليها في 
 

 ر التصفية تولى المصفي  رفع الدعوى بعد الحصول على قرار من الجمعية العامة. إذا كانت الشركة في طو
 

  



 
 

  

 
 

   العاديةغير اجتماع الجمعية العامة 

 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. 

 0.022 100.000 أصالة عن نفسه  ريس آل هشام عبدالرحمن جعفر  

 0.022 100.000 أصالة عن نفسه  أحمد يوسف عبدهللا يوسف 

 0.012 55.118 ه أصالة عن نفس علي جعفر علي عبدهللا طريف 

 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 

 

 




