
 
 

 

 

 
 

BOARD OF DIRECTORS ELECTION 
RESULTS 

إعالن بشأن نتائج انتخابات عضوية مجلس  

 اإلدارة
    

Date:  29 March 2022 
Ref:    SP/LCD/COM/PD/05-0322      

 2022 مارس 29التاريخ:            

          SP/LCD/COM/PD/05-0322الرمز اإلشاري:  
  
  
To:  Bahrain Bourse  السادة /  بورصة البحرين 
   
Seef Properties B.S.C. would like to announce the 
list of its Board of Directors elected and appointed 
in its Ordinary General Meeting held on Tuesday 
29 March 2022 as follows: 

المنتخبين   .ش.م.ب  شركة عقارات السيفتعلن   قائمة األعضاء  عن 

  لمجلس إدارتها في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمعينين  

 : كاآلتي 2022مارس  29الموافق   الثالثاءيوم المنعقد 

    
a. The following members were elected via 

secret ballot:  
 .1 إنتخاب األعضاء التالية أسماؤهم عبر اإلقتراع السري: تم 

    
 a. Mr. Fouad Ebrahim Al Mutawa 

 (Independent/Non-Executive) 
 مطوع براهيم الالسيد/ فؤاد إ .أ

 )مستقل/ غير تنفيذي( 
 

    
 b. Mr. Essa Mohamed Najibi 

(Independent/Non-Executive) 
 السيد/ عيسى محمد نجيبي .ب 

 )مستقل/ غير تنفيذي( 

 

    
 c. Mr. Sattam Sulaiman Al Gosaibi 

(Independent/Non-Executive) 
 السيد/ سطام سليمان القصيبي .ت 

 )مستقل/ غير تنفيذي( 

 

    
 d. Mr. Abduljalil Mohamed Janahi 

(Non-Independent/Executive) 
 يل محمد جناحي دالجلالسيد/ عب  .ث 

 تنفيذي( مستقل/ غير )

 

    
 e. Mr. Yusuf Ahmed Al Hammadi 

(Non-Independent/Executive) 
 يوسف أحمد الحمادي السيد/  .ج

 تنفيذي( مستقل/ غير )

 

    
 f. Mr. Hamed Yousif Mashal 

(Non-Independent/Executive) 
 حامد يوسف مشعل السيد/  .ح

 تنفيذي( مستقل/ غير )

 

    
 g. Mr. Fuad Ali Taqi 

(Independent/Non-Executive) 
 د/ فؤاد علي تقيالسي  .خ

 )مستقل/ غير تنفيذي( 

 

    
b. The following members were reappointed by 

the Company’s major shareholders:  
قبل كبار مساهمي من  األعضاء التالية أسماؤهم    عادة تعيينإتم  

 : الشركة 

2. 

    
 a. From the Royal Humanitarian Foundation ؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية من قبل الم .أ  
    
 • Dr. Mustafa Ali Al Sayed  

(Independent/Non-Executive) 
 مصطفى علي السيد  /الدكتور •

 )مستقل/ غير تنفيذي(    

 

    
    
    



 
 

 

 

 
 

 b. From Social Insurance Organisation  ئة التأمينات اإلجتماعية هيمن قبل  .ب  
    
 • Mrs. Eman Mustafa Al Murbati  

(Independent/Non-Executive) 
 المرباطي إيمان مصطفى  /ةالسيد  •

 )مستقل/ غير تنفيذي( 
 

    

 • Mr. Mohammed Ebrahim Al Bastaki  
(Independent/Non-Executive) 

 محمد إبراهيم البستكيلسيد/ ا •

 )مستقل/ غير تنفيذي( 

 

    

    

 اإلسم 
MARYAM ABDULRAHMAN HUSAIN 

 مريم عبدالرحمن حسين
Name 

 المسمى الوظيفي 

Senior Manager – Legal and Compliance  

Company Secretary 

 إدارة الشئون القانونية واإلمتثال  –مدير أول 

 سكرتير الشركة 

Title 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copy to:  
Capital Markets Supervision Directorate – Central Bank of Bahrain 

 


