
 
 

  

 
 

 

 السنوي الجمعية العامة العادية اجتماع محضر
ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING MINUTES 

 

 2022مارس   29الموافق  الثالثاءيوم 

 ظهراً  12:30

 راديسون بلو الديبلومات فندق  –قاعة الفنار 

 

في    2022مارس    29الموافق    الثالثاءيوم    "(الشركة)"  .ش.م.ب  لشركة عقارات السيف  "(  جتماعاال)"  العادية السنويةالجمعية العامة    اجتماع  إنعقد

 .في قاعة الفنار بفندق راديسون بلو الديبلومات الثانية عشرة والنصف ظهرا  تمام الساعة 
  

  حضر كل من: 

  

 .1 المساهمون: 
  

 % 66,02سهما  أي بنسبة    460,000,000سهما  من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها    303,687,807مساهمون  يمثلون أصالة ووكالة  

 (. المساهمين حضور مرفق قائمة)

 

  

 .2 أعضاء مجلس اإلدارة: 

  

  ةاإلجتماعي ورئيس لجنة المسئولية  نائب رئيس مجلس اإلدارة –  الدكتور/ مصطفى علي السيد .1

  عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية –  السيد/ سطام سليمان القصيبي .2

  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق  – السيد/ فؤاد علي تقي  .3

  عضو مجلس اإلدارة  – السيد/ يوسف أحمد الحمادي .4

  عضو مجلس اإلدارة  – حمد جناحيالسيد/ عبدالجليل م .5

    عضو مجلس اإلدارة –السيد/ حامد يوسف مشعل  .6

  

  : شخصيةألسباب    األعضاء التالية أسماؤهم عن الحضورهذا وقد إعتذر 

  

  رئيس مجلس اإلدارة  –  السيد/ عيسى محمد نجيبي .1

  مجلس اإلدارة  عضو –   إيمان مصطفى المرباطي /ة السيد .2

  عضو مجلس اإلدارة  –  عبدالرحمن آل ريسالسيد/ هشام  .3

  عضو مجلس اإلدارة  – السيد/ محمد إبراهيم البستكي .4

  

 .3 الجهات الرقابية والمعنية: 

  

  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ب إدارة رقابة الشركات – السيد/ أحمد سلمان .1

  مصرف البحرين المركزي  مراقبة األسواق المالية ب إدارة   – جابر إبراهيم العاليالسيد/  .2

  بورصة البحرين ب إدارة اإلدراج واإلفصاح  – نورة محمد المحميد  /اآلنسة .3

  )المدقق الخارجي(إرنست و يونغ  –  عيسى الجودرالسيد/   .4

  )المدقق الخارجي( إرنست و يونغ  – عبداللطيف المحمودالسيد/   .5

  )مسجل األسهم(شركة البحرين للمقاصة  - السيدة/ هبة مبارك محمود  .6

  )مسجل األسهم(شركة البحرين للمقاصة   – السيدة/ هدى محمد الطربوش  .7

  )مسجل األسهم( شركة البحرين للمقاصة  -  السيد/ حسين حاجي .8

  )مسجل األسهم( شركة البحرين للمقاصة – هاجر إسحاقالسيدة/  .9

  )مسجل األسهم( شركة البحرين للمقاصة –  علي أمان هللاالسيد/   .10



 
 

  

 
 

 .4 اإلدارة التنفيذية: أعضاء  

  

  الرئيس التنفيذي  – السيد/ أحمد يوسف  .1

  الرئيس المالي  -  السيد/ محمد باقي .2

  إدارة الشئون القانونية واإلمتثال وسكرتير الشركة  –مدير أول   – اآلنسة/ مريم عبدالرحمن حسين .3

  مدير إدرة التدقيق الداخلي  – فهد العباسيالسيد/  .4

  

 . وممثلي وسائل اإلعالم ومرشحي عضوية مجلس اإلدارةعددا  من موظفي الشركة   جتماعال كما حضر 

  

 القانوني: النصاب 

  

  % 66,02سهما  أي بنسبة    460,000,000سهما  من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها    303,687,807يمثلون أصالة ووكالة    مساهمون  جتماعالحضر  

( لسنة  21التجارية الصادر بمرسوم قانون رقم ) ( من قانون الشركات201من رأس مال الشركة وبذلك يكون النصاب قانونيا  كما نصت عليه المادة )

 "(. قانون الشركات وتعديالته )" 2001

  

 اإلجراءات القانونية: 

  

( 2( من النظام األساسي للشركة في صحيفتين )46(  من قانون الشركات والمادة رقم )201( إلى )198ستنادا  إلى المواد )ا  جتماعال تمت الدعوة لهذا  

كما تم إخطار الجهات    جتماعال وشمل اإلعالن الدعوة الرسمية وجدول أعمال    .2022مارس    8محليتين صادرتين باللغة العربية واإلنجليزية بتاريخ  

 .جتماعال الرقابية والمعنية المختصة والحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على عقد 

  

وقد ثبت   % 66,02معلنأ  إكتمال النصاب القانوني بنسبة  "(  جتماعاالرئيس  )" رئيس مجلس اإلدارة  نائب    –  مصطفى علي السيد  /الدكتور  جتماعالترأس  

وممثلي المدقق الخارجي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومسجل األسهم وعينت الجمعية    جتماعالرئيس  ذلك في سجل الحضور المعتمد من قبل  

 .جتماعالعامة اآلنسة / مريم عبدالرحمن حسين كسكرتيرا  لال

  

 : جتماع االبدء 

  

والمتنان إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بالتقدم ببالغ الشكر  ستهل  االجلسة و  جتماعالالسيد/ رئيس  فتتح  ا

الوزراء على   العهد رئيس مجلس  آل خليفة ولي  بن حمد  الملكي األمير سلمان  السمو  القطاعات  وصاحب  لمختلف  الكريم  السديدة ودعمهم  توجيهاتهم 

 القتصادية. 

 

لس اإلدارة بالحضور من السادة المساهمين والجهات الرقابية مثمنا   باألصالة عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء مج  جتماعال السيد/ رئيس    كما رحب

، كما تقدم السيد/  عتذاره عن الحضور بسبب حالة وفاة عائليةاونقل إلى السادة الحضور تحيات السيد/ رئيس مجلس اإلدارة و تواجدهم ودعمهم المتواصل 

 س اإلدارة بالنيابة عن الحضور سائال  المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.بأحر التعازي والمواساة إلى السيد/ رئيس مجل  جتماعالرئيس 

 

 على النحو التالي:من قبل المساهمين الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بعد إقرار جدول األعمال  اجتماعبدء   جتماعالرئيس أعلن السيد/  وعليه،

  

 . 1 . والمصادقة عليه  2021مارس  28الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ  اجتماعمحضر   تالوة

  

تم نشره مسبقا  على موقع بورصة   قدالسابق والذي    جتماعالمحضر  من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم عن    جتماعالطلب السيد/ رئيس  

 متثال  بالمتطلبات الرقابية في هذا الشأن. ا البحرين وموقع الشركة
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بجودة    ، وأشادجتماعالعلى الدعوة لحضور  وجميع أعضاء مجلس اإلدارة    جتماعالالسيد/ علي الطريف بشكر السيد/ رئيس  تفضل المساهم  

  ، معتبرا  المحضر أفضل الممارساتبالمتطلبات القانونية وبمنتهى المهنية والحيادية والشفافية إمتثال   وبدقة  تحريره    الذي تمالمحضر السابق  

وتوجيهات مجلس  شركة  جهود سكرتير اللى  عالسيد/ علي الطريف    أثنىوعليه،    نموذجا  يحتذى به على مستوى الشركات المدرجة.سالف الذكر  

بما أن كافة اإلفصاحات األخرى للسوق  تقوم الشركة بإصدار المحضر باللغتين العربية واإلنجليزية  أن    اقترحو  في هذا الصدد  اإلدارة السديدة

 تصدر باللغتين. 
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القيمة  ومشاركاته    تقديرهلسيد/ علي الطريف على تلبيته لدعوة الحضور مثمنا   لبتوجيه جزيل الشكر والعرفان    جتماعالإستجاب السيد/ رئيس  

عالقتها الراسخة  للمواصلة في توطيد أواصر  الدائم  تطلعها  وأفضل الممارسات  المتطلبات الرقابية وب   على اإللتزام  كدا  على حرص الشركةمؤو

 في المستقبل.  إلى اإلنجليزيةالمحضر   ةبترجمالشركة ستقوم  بأن  أكدقد و، هذا همأن تكون عند حسن ظن بالمساهمين وب 
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على المحضر، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار    أو تحفظات أو إعتراضات  وحيث لم توجد أي مالحظات 

 التالي:
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  ( 1/2220القرار رقم )

  

  . 2021مارس   28الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ  اجتماعمحضر المصادقة على 

  

 .  2 . 2021ديسمبر   31مناقشة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  

  

تضمينه والذي قد تم    2021ديسمبر    31تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  ما ورد في  أبرز  ستعراض  اب   جتماعالقام السيد/ رئيس  

 شره مسبقا  على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة إمتثال  بالمتطلبات الرقابية في هذا الشأن. ن وفي التقرير السنوي للشركة  
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  %10.91دينار بحريني، بزيادة بنسبة    5.02تسجيل أرباح صافية قدرها  ب ما حققته الشركة  المختصر    جتماعالتضمن عرض السيد/ رئيس  

  2.76أي ما يعادل    %6لى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  إمجلس الدارة توصية    أصدر، وعليه فقد  2020مقارنة مع العام  

    مليون دينار بحريني.
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الكرام بتمديد صندوق الدعم، وذلك دعم شركائها من المستأجرين  ب   2021خالل عام    الشركة  إلى مواصلة  جتماعال كما تطرق السيد/ رئيس  

لتنويع مصادر  عن مجهودات الشركة    جتماعال. كما نوه السيد/ رئيس  مع مرتكزات نموذج عملهاتماشيا   إيمانا  منها بضرورة تعزيز شراكتها  

يتمثل بتقديم خدمة ادارة    ديدا  ج  عقاريا    ا  في العام الماضي نشاط  الشركة  والتي تمثلت بتدشينالدخل وتعظيم العوائد لمزيد من الستقرار المالي،  

تقديم خدمات إدارة شاملة لمشروع "سوق البراحة" في مدينة ديار المحرق، ل، والتي تكللت بإبرام اتفاقية  من خارج محفظتها  للغير  العقارات

   ليكون إضافة نوعية لمحفظة الشركة المتنوعة والمدرة للدخل. 
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سيشهد إطالق مجموعة من أبرز أيقونات محفظة مشاريع الشركة، والتي ستشتمل على الفتتاح   2022بأن عام    جتماعالوأضاف السيد/ رئيس  

الذراع الترفيهي  ،  شركة السيف للترفيهل  الرسمي  طالقهذا العام اإل  سيشهدكما    .الرسمي لمشروع الليوان متعدد الستخدامات في منطقة الهملة

من نوعه على مستوى والمعنية بمشاريع الشركة في قطاع الترفيه، وتدشين مركز الترفيه الجديد في مشروع الليوان ليكون األكبر    للمجموعة

 . شركة أكبر مشغل لمشاريع الترفيه في البحرينالالمملكة ولتصبح بذلك 
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هم عن تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة  استفسارات تقديم مالحظاتهم أو    في ختام عرضه    من السادة المساهمين  جتماعال طلب السيد/ رئيس  

رة واإلدارة  قام مجلس اإلدا  اقتراحاتو  استفساراتومالحظات  بتقديم    ينالمساهمبعض  حيث قام      2021ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في  

 على النحو المنصوص عليه أدناه.  عهام بالتجوابالتنفيذية 
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    المساهم السيد/ علي الطريف استفساراتو اقتراحاتمالحظات و .1

  

للمساهمين في   مال الشركةع الرئيس التنفيذي في المستقبل بتقديم عرض مرئي عن أمجلس اإلدارة أو  السيد المساهم بأن يقوم    اقترح .أ

لسنوات  لتطبيقه في ا باإلعتبارأخذه المساهم على إقتراحه القيم والذي سيتم السيد  جتماعال. شكر السيد/ رئيس الجمعية العامة اجتماع

 المقبلة. 

 

  

عقد مؤتمر  ب   والمتعلقالجمعية العامة السابق    اجتماعالمقترح الذي تقدم به في  تطبيق  على  كانت الشركة تعمل    إنالسيد المساهم    استفسر .ب 

بشكل ربع سنوي أسوة بما هو معمول به من قبل  ألهم النتائج المالية والتشغيلية  نشر عرض مرئي    اقترح كما    للمساهمين  المحللين

البحري  بورصة  في  المدرجة  والشركات  البنوك  الراهن  نبعض  الوقت  في  المؤتمر  إمكانية عقد  السيد/ رئيس  .  في حال عدم  شكر 

 في المستقبل.ها بأن مجلس اإلدارة سيقوم بدراسة إمكانية تطبيق مجيبا   ةالقيم اقتراحاتهالمساهم على السيد  جتماعال

 

  

معايير اإلفصاح عن األداء  الشركة ل  تطبيق  بشأنالجمعية العامة السابق    اجتماعلمقترح الذي تقدم به في  اعن  السيد المساهم    استفسر .ت 

وعن   2020( والتي تم إصدارها بشكل إرشادي من قبل بورصة البحرين في عام  ESG Reportingوالحوكمي )   اإلجتماعيالبيئي و

 



 
 

  

 
 

إستفسار السيد المساهم ونوه بأن الشركة تولي   جتماعال. ثمن السيد/ رئيس  الصددالخطوات التي تم إتخاذها من قبل الشركة في هذا  

لتطبيق   المستدامةإدراج مبادى  وتعمل على  أفضل الممارسات  أهمية كبيرة  أعمالها    التنمية  تتولى  في صلب  المسئولية  حيث  لجنة 

الدعم والتي تتضمن    الشأنأنشطة الشركة في هذا  شخصيا     جتماعال عن مجلس اإلدارة والتي يترأسها السيد/ رئيس  المنبثقة    ةاإلجتماعي 

  داخل الشركة ونشر الوعي   ةاإلجتماعي مستدام وبناء ثقافة المسئولية  ير مصادر الدخل الووتط  للمحتاجين من كافة القطاعاتالمالي  

في هذا  مبادرات الشركة وأنشطها  بعض  ل  تطرقهذا وقد نوه بأن تقرير حوكمة الشركة قد    الطبيعية.  والحفاظ على البيئة والموارد

بشكل تدريجي    والحوكمي   اإلجتماعياألداء البيئي و  ما نصت عليه معايير  لتحقيق  وير أداؤهاتطمؤكدا  بأن الشركة ستسمر في  ،  النطاق

 بما يخدم مصلحة المساهمين والمجتمع.  أعمالها بطريقة أخالقية وسليمة ومسئولةسير لضمان 

  

في التنمية   ان مساهمة المرأةملضتعزيز القيادة النسائية  دور الشركة في  في مجلس اإلدارة والمرأة    تمثيلالسيد المساهم عن    استفسر .ث 

علما  بأن بين الجنسين في جميع المحافل  تؤمن بأهمية التوازن  الشركة  بأن    جتماعالأجاب السيد/ رئيس  .  ةاإلجتماعي القتصادية و

من قبل هيئة التأمينات    جتماعال ذا  في ه  سيعاد تعيينها  وهي إحدى القيادات النسائية الرائدة في مملكة البحرين،  السيدة/ إيمان المرباطي

لكافة الكفاءات النسائية  الفرصة المتساوية  تكفل    شتراطات الترشحابأن    جتماعال. وأضاف السيد/ رئيس  للدورة الجديدة  ةاإلجتماعي 

 ، األمر الذي تشجع الشركة عليه وترحب به. اإلدارة مجلسفي  للمشاركةمن المساهمين وغيرهن 

 

  
  محمد عثمان المحمود المساهم السيد/  استفساراتو اقتراحاتمالحظات و .2

  

والعرفان  الشكر  جزيل  بتقديم    جتماعالذين يمثلهم في هذا  المساهم السيد/ محمد عثمان المحمود باألصالة عن نفسه وعن المساهمين ال  تفضل

 باقتراح على مصالح الشركة  ولئه وحرصه  من منطلق  وتقدم  المالية المنصرمة    للسنة  ةيدالجلنتائج المالية  للشركة مهنئا  مجلس اإلدارة با

من قبل  أو سريع  عها بشكل مرٍض  ل يتم التعامل مقد  المستأجرين التي    وطلبات  تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة للنظر في شكاوى

على  تراحه القيم وحرصه  قإمساهم على  السيد ال  جتماعالالسيد/ رئيس  شكر  للتوصل إلى حلول تضمن المصالح المشتركة.     التنفيذية  اإلدارة

مؤكدا   ،  وأدائهم  لموظفين  شئون اذلك  بما في  لمستأجرين  اإلدارة التنفيذية يولون األهمية القصوى لة ومجلس اإلداربأن  وها   مصالح الشركة من 

األمور  تحول    و ،  من قبل مجلس اإلدارة  صالحيات المناطة لها رارات من ضمن الالق  من إتخاذاإلدارة التنفيذية  تمكن  اإلجراءات الحالية  بأن  

لسيد/ رئيس  اسيد المساهم  لكر اش   .بحسب اإلقتضاءللبت فيها  مجلس اإلدارة  و  الخارجة عن نطاق هذه الصالحيات إلى اللجنة التنفيذية أ

 يا  التوفيق للجميع. متمن  على التوضيح جتماعال

 

  
   فؤاد المطوعالمساهم السيد/  استفساراتو اقتراحاتمالحظات و .3

  

،  بتقديم جزيل الشكر والعرفان للشركة مهنئا  مجلس اإلدارة بالنتائج المالية الجيدة للسنة المالية المنصرمة   المطوعتفضل المساهم السيد/ فؤاد  

عن حجم إستثمار السيد المساهم  استفسر لمحفظة الشركة العقارية. بمشروع الليوان والذي يعتبر إضافة نوعية مشيدا  على وجه الخصوص 

السيد المساهم على سؤاله  الرئيس التنفيذي  .  شكر  توقعة لتحقيق اإلسترداد الكامل لإلستثمارالمدة الزمنية المالمشروع  وذا  هالشركة في  

تغطية التكلفة المتبقية عن طريق   مع ،ة( مليون دينار بحريني كمساهمة نقدي 8شركة في المشروع يقارب ثمانية )إستثمار الحجم مجيبا  بأن 

( إلى  8في فترة تتراوح بين ثمان )  المعطيات الحاليةيتحقق اإلسترداد الكامل لإلستثمار بناءا  على  مصرفي مشترك، ومن المتوقع أن  تمويل  

     ( سنوات.10عشر )

 

  
    يوسف فخروالمساهم السيد/  استفساراتو اقتراحاتمالحظات و .4

  

 جزيل الشكر والعرفان لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مهنئا  بالنتائج المالية الجيدة للسنة المالية المنصرمة ب المساهم السيد/ يوسف فخرو    تقدم

 التالية:  ستفسارات وال  قتراحاتومن ثم تطرق إلى المالحظات وال 

 

  

وذلك  من المدارس والجمعيات  لألطفال    لتنظيم يوم ترفيهيمع شركة البحرين للسينما    للشركة  التعاون األخير ب أشاد السيد المساهم   .أ

السيد    أثنيوعليه،    الطعام في أحد المطاعم في المجمع.، إضافة الى تناول  في مجمع السيفقاعة سينما لألطفال وعائالتهم    بحجز

ستمرار في هذا النهج المسئول والذي يصب في مصلحة  متمنيا  الجهود الشركة وشراكاتها مع الشركات الوطنية األخرى  على    المساهم

لطالما كرست جهودها في سبيل  مؤكدا  بأن الشركة  إشادة السيد المساهم    جتماعالثمن/ السيد رئيس  اإلقتصاد الوطني والمجتمع.   

 . زال حتى اليوم هذا جزءا  ل يتجزأ من فلسفة الشركةومات  ةاإلجتماعي ولية ئ المس حيث كانت منذ تأسيسها المجتمعخدمة 

 

  

لهذه "أفضل أداء ممكن ماليا  وتشغيليا "  ما إذا كانت الشركة قد حققت  لتحديد  الشركة    عتمدتها   الذيعن المعيار  السيد المساهم    استفسر .ب 

يقارن   أداء الشركة بأنى ذلك بالقول عل جتماعالالسيد/ رئيس  وأجاب  تقرير مجلس اإلدارة. في كما هو منصوص عليه السنة المالية 

عام للجائحة  باألداء    بشكل  السابقة  السنوات  األخذ في  العامين   مع  خالل  الجائحة  فرضتها  التي  والتبعات  التحديات  اإلعتبار  في 

  .المنصرمين

 



 
 

  

 
 

  

. %6وهو  مقترح  لالمعدل اعوضا  عن    %10رباح النقدية منوها  بأنه يتطلع ألن تكون أقرب إلى  معدل األ تطرق السيد المساهم إلى   .ت 

   عند مناقشة البند المتعلق بذلك.   دة المساهميناوتقديم الشرح للسمعدل األرباح النقدية  ل  بأنه سيتم التطرق  جتماعالأجاب السيد/ رئيس  و

 

  

وتفضلت بعد موافقة السيد/ رئيس المجلس  بطلب اإلذن للتداول  ،  هذا وقد تقدمت السيدة/ ميساء الحداد، إحدى المرشحات لعضوية مجلس اإلدارة

والذي من شأنه في مجلس اإلدارة والمناصب القيادية  تضمين للمرأة  عن توجه الشركة فيما يتعلق بوضوع التنوع والتقديم إستفسار  ب على ذلك  

 ثمن ومناصبها القيادية.     مرأة في الشركة، متسائلة عن معدل التمثيل الحالي للاإلبداعيوالرؤى التي تساعد على تعزيز التفكير    األفكار  إثراء

مع ،  ترسيخ أهمية وجود إدارة قائمة على التكافؤ وتعزيز المهارات أول  تتبع نهجا  يقوم على  بأن الشركة    مؤكدا  المداخلة القيمة  الرئيس التنفيذي  

  % من القوة العاملة في   30تشغل اليوم نحو    ، منوها  بأن المرأةإستثناء  من دونتقلد كافة المناصب في الشركة  توفير الفرص المتساوية للمرأة ل

 ( نساء في مناصب قيادية حاليا .4مع تواجد أربعة ) الشركة
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على تقرير مجلس اإلدارة   إعتراضاتأو تحفظات أو  أخرى    أي مالحظاتوحيث لم توجد  على مداخالتهم    المساهمين  جتماعالشكر السيد/ رئيس  

 ، فقد أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي:2021ديسمبر    31عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  
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  ( 2/2022القرار رقم )

  

  . 2021ديسمبر   31تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في   الموافقة على

  

 .  3 . 2021ديسمبر   31اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  

  

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

وذلك وفقا  لمعايير المحاسبة المالية    2021ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي للشركة كما في  

 الواجبة التطبيق. 
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 31لسنة المالية المنتهية في  ا  مدققي الحسابات عنهم عن تقرير  استفسارات تقديم مالحظاتهم أو    من السادة المساهمين  جتماعالطلب السيد/ رئيس  

تفانيه وحرصه    شاكرا  لهاالسيد/ عيسى الجودر    الشريك اإلداري للمدقق الخارجي  الطريف بجهودأشاد المساهم السيد/ علي  حيث      2021ديسمبر  

   .في أداء المدقق الخارجيثقة المساهمين المساهمين، األمر الذي يعزز  وتساؤلت ستجابة إلى مالحظاتلالشخصيا   جتماعالحضور على 
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، 2021ديسمبر    31تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  على    تحفظات أو إعتراضات أو  أخرى    وحيث لم توجد أي مالحظات 

 التالي:بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار فقد أقرت الجمعية العامة 
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  ( 3/2022القرار رقم )

  

  . 2021ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية في   أخذت الجمعية العامة بالعلم بتقرير مدققي الحسابات

  

 .  4 . والموافقة عليها  2021ديسمبر   31مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 

  

ديسمبر   31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  هم عن البيانات  استفسارات من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو    جتماعالطلب السيد/ رئيس  

2021 . 
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، فقد أقرت  2021ديسمبر    31على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  أو تحفظات أو إعتراضات  وجد أي مالحظات  ت وحيث لم  

 القرار التالي: بإجماع الحضور من السادة المساهمين الجمعية العامة 
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  ( 4/2022القرار رقم )

  

  . 2021ديسمبر   31البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  الموافقة على 

  

 

 



 
 

  

 
 

 على النحو التالي:  2021ديسمبر   31الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في   .5
 

دينار بحريني على أن يتم    2.760.000ها  فلس للسهم الواحد( أي ما يعادل مجموع   6)  %6توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع   .أ

 : دفعها على النحو التالي 
 

 التاريخ الحدث

 2022 مارس 30 األرباح  الستحقاق تداول يوم آخر

 2022 مارس 31 استحقاق بدون السهم تداول تاريخ

 2022 أبريل 3 االستحقاق  يوم

 2022 أبريل 17 الدفع يوم
 

 للشركة  ةاإلجتماعيدينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسئولية   170.000مبلغ تخصيص  . ب

 . دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم 1.862.817  ترحيل . ت

  

موضحا  بأن األولوية نقدية  توصية توزيع األرباح الإصدار  دارة بعين اإلعتبار عند  لس اإلأخذها مجالتي    المعطيات  ذي بشرحالرئيس التنفي   قام

ي ت وال  (19- جائحة )كوفيدبعات  ت بما في ذلك    ةألي ظروف إستثنائي تحسبا   السيولة الالزمة  على  الحفاظ  والمالي  هي إستقرار الشركة  ساسية  األ

  ل نوه بأنه  ، وفي التطوير العقاري وإدارة المراكز التجارية والترفيه والضيافةومصادر دخلها    عمل الشركةمجالت  شكل رئيسي على  أثرت ب 

بما ل يؤثر بأي    يتم اتخاذ أي قرار بتخصيص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إل بعد تقييم أصول الشركة بطريقة عادلة وتوفّر السيولة المناسبة

تحقيق   المصانة في  المساهمين وحقوقهم  الشركة ، والربحيةشكل من األشكال على مصالح  ا  ساتهنتيجة سيا  مالها وسيولتها  سبوضع رأ  تثق 

ح نقدية أفضل للمساهمين في المستقبل المنظور، وبما يتناسب مع المتغيرات القتصادية  ، وماتزال ملتزمة بتوزيع أرباالمستدامة وإستراتيجياتها

 وظروف السوق المحلي. 
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رئيس   السيد/  ختام    جتماعال طلب  في  المساهمين  السادة  التنفيذي  شرحمن  أو    الرئيس  مالحظاتهم  أو  استفسارات تقديم  عن   اعتراضاتهمهم 

 .  2021ديسمبر  31التخصيصات المقترحة لصافي األرباح للسنة المالية المنتهية في 
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إنخفاض   على الرغم منما قبل الجائحة  تقارب  إلى معدلت  مكافأة مجلس اإلدارة    إرتفاعسبب  المساهم عن  ع  فؤاد المطو  /السيدالمساهم  سائل  ت 

 % 7,5إلى  رفع نسبة األرباح النقدية    أو  بما يتناسب مع مستوى إنخفاض األرباح  خفض المكافأةارة  مجلس اإلده يتوجب على  ن أ ا  ب منوه  األرباح

 . على األقل
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طوال السنوات الماضية على مستوى مكافآت ألعضاء حافظت  منوها  بأن الشركة    المساهم  ار السيدإستفس  على  جتماعالرئيس  عقب السيد/  

ودون شركات  ( من قانون ال188)بما يتوافق مع أحكام المادة  بة(  )بعد الخصومات المطلون صافي األرباح  م  %10مجلس اإلدارة ل يتجاوز  

ين طلب أي إستثناءات من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. كما تعتبر المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة معقولة مع األخذ في ع

المبذول من قبل أعضاء مجلس اإلدارة لخدمة أهداف الشركة الوقت والجهد  خالل أوضاع إقتصادية إستثنائية حتمت على    ل سيما  العتبار 

 . لحفاظ على المكاسبللتأقلم مع المتغيرات وابذل جهود إضافية أعضاء مجلس اإلدارة 
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  المستقبلية نظرة  الل   عضاء مجلس اإلدارة لم تكن لتصرف لوأبأن مكافأة    مجلس اإلدارةعضو    –ليمان القصيبي  كما أضاف السيد/ سطام س

تمكنت الشركة والتي بفضلها  األعوام السابقة  على مدى  بصرف أرباح نقدية بمعدلت مستدامة    الحالي والمجالس السابقة  مجلس اإلدارةالحكيمة ل

بناء   ثابتة ومستقرة    حققتو  ،ظروف متقلبة  في  ضتبعات اإلقتراجنبتها    رصينة  نقديةإحتياطات  من  رغم ما   أداء مالي جيدب معدلت ربحية 

   .عصفت به تداعيات جائحة كورونا من أضرار وآثار سلبية على السوق المحلي والقطاعات القتصادية الحيوية
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ضرورة ضمان سياسة مكافآت مناسبة ترقى لمستوى استقطاب أفضل الكفاءات اإلدارية القادرة على على  السيد/ سطام سليمان القصيبي    أكدكما  

المكافأة عنصرا  ضروريا  لضمان فاعلية مجلس اإلدارة الذي عمل جاهدا  طوال   بأنمنوها   إدارة أنشطة وأعمال الشركة باقتدار واحترافية عالية 

في تمكين الشركة من التأقلم مع    –بعد حمد هللا وتوفيقه    –العام الماضي لتبني أفضل الممارسات وتطبيق استراتيجيات مبتكرة، كان لها الفضل  

 والحفاظ على توجهها الربحي وتخطي أي تحديات بأقل الخسائر واألضرار.  على مدى عامين ستثنائية التي فرضتها  الجائحةالوضاع ال 
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ال يتعلق بمكلمسهم السيد/ على الطريف مع وجهة نظر امساإختلف  فيما  السيد/ فؤاد المطوع  النقدية   مجلس اإلدارةأة  افاهم  ومستوى األرباح 

ظ على حق  ، إل أنه ومن منطلق الحفاينعقول من األرباح للمساهمعادل ومجزء  مجلس اإلدارة قام مشكورا  بتخصيص  المقترحة منوها  بأن  

 .ينمن قبل المساهم تصوي تطرح التوصية للت بأن  اقترح، فظاتمساهمين في إبداء اإلعتراضات أو التحلا
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السيد    ، إل أنهم السيد/ فؤاد المطوع ذلكافي حال رغب المست  توصية للتصوي إستعداده لطرح ال  جتماعالأبدى السيد/ رئيس ك،  وبناءا  هلى ذل

 إعتراض أو تحفظ. في هذا الصدد منوها  بعدم رغبته في تسجيل  مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيالمساهم إكتفى بشرح 
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على توصيات مجلس اإلدارة بتخصيص صافي األرباح للسنة المالية المنتهية أو إعتراضات    أو تحفظات  أخرى  أي مالحظاتتوجد  وحيث لم  

 القرار التالي: بإجماع الحضور من السادة المساهمين، أقرت الجمعية العامة 2021ديسمبر  31في 
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 ( 5/2022القرار رقم )

 

 على النحو التالي:  2021ديسمبر   31الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في  
 

دينار بحريني على أن يتم   2.760.000فلس للسهم الواحد( أي ما يعادل مجموعها  6)  %6توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع  .أ

 : دفعها على النحو التالي 
 

 التاريخ الحدث

 2022 مارس 30 األرباح  الستحقاق تداول يوم آخر

 2022 مارس 31 استحقاق بدون السهم تداول تاريخ

 2022 أبريل 3 االستحقاق  يوم

 2022 أبريل 17 الدفع يوم
 

 للشركة  ةاإلجتماعيالمسئولية  دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج  170.000تخصيص مبلغ  . ب

 دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.  1.862.817ترحيل   . ت

 

  

  31دينار بحريني كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في    225.000الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتحديد مبلغ  

 . 2021ديسمبر  

6  . 

  

عن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة    اعتراضاتهمهم أو  استفسارات من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو    جتماعال طلب السيد/ رئيس  

 . 2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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ومستوى األرباح النقدية    علق بمكافأة مجلس اإلدارةفيما يت رئيس التنفيذي  وال   بالشرح المقدم من قبل مجلس اإلدارةإكتفى السادة المساهمون  وحيث  

مع ،  بإجماع الحضور من السادة المساهمين، أقرت الجمعية العامة  مجلس اإلدارةة  لم يوجد أي إعتراض على توصي البند السابق، وحيث  في  

 : القرار التالي ،إمتناع أعضاء مجلس اإلدارة من حملة األسهم عن التصويت
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 ( 6/2022القرار رقم )

 

  31دينار بحريني كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في    225.000الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتحديد مبلغ  

 . 2021ديسمبر  

 

  

وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    2021ديسمبر   31مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 

 . ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه

7  . 

  

عن تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية    اعتراضاتهمهم أو  استفسارات من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو    جتماعالطلب السيد/ رئيس  

والذي قد تم تضمينه في التقرير السنوي للشركة ونشره مسبقا  على موقع بورصة البحرين وموقع الشركة إمتثال    2021ديسمبر    31المنتهية في  

 بالمتطلبات الرقابية في هذا الشأن.
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نموذج الرقابة  في  الوارد    4- 4- 2المنصوص عليه في البند  بالمتطلب اإلرشادي  مدى إمتثال الشركة  ساهم السيد/ على الطريف عن  لما  استفسر

والذي ينص على   زي( المندرج تحت المجلد السادس من مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركModule HCعالية المستوى ) 

إخضاع أعضاء مجلس اإلدارة  تم    قد  بأنه   ين عند إقتراح إعادة إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارةهمبإخطار المسادارة  قيام رئيس مجلس اإل وجوب 

   .فعاليتهم في مجلس اإلدارةوإستمرارية  ( سنوات إلى تقييم شامل لتحديد إستقالليتهم6)أو ستة  ناقبتاتعالذين أكملوا دورتان م
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سنويا  يُجري    مجلس اإلدارةمؤكدة بأن  اهم  لمسلسيد استفسار ال،  الشركة ومسئول الحوكمةسكرتير    –حسين  مريم عبدالرحمن    /إستجابت اآلنسة 

من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة تقييمات ألداء المجلس وأعضائه ولجانه وفقا  للمواثيق ذات الصلة. وتهدف  في جميع األحوال  
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، كما يقوم المجلس أيضا  بتقييم  في عمل المجلس باإلضافة إلى تقييم أداء المجلس ككلواللجان  تقييم مدى مساهمة األفراد  هذه التقييمات إلى  

أي تعامالت من شأنها عتبار  مع األخذ بعين اإللإلستقاللية  شروط الرقابية  مبنية على ال يقدمها األعضاء  حات   على إفصاءا  يا  بنااإلستقاللية سنو

 ر فبراير المنصرم خالل شه  غلق باب الترشيحبعد  جنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة  ل  باإلضافة إلى ذلك، قامت  األعضاء.حيادية  التأثير على  

نشرها على   قبلمجلس اإلدارة إلعتماد القائمة النهائية  ىلها إت ورفعت توصي  ينبما في ذلك األعضاء الحالي بإجراء تقييم شامل لجميع المرشحين 

  .جتماعاللس اإلدارة في هذا تحت بند إنتخاب مجذلك بتأكيد  جتماعالوسيقوم السيد/ رئيس  بورصة البحرينموقع 

  

ى إمتثال الشركة بالمتطلب  التعقيب على مد  ،حرين المركزيممثل مصرف الب   -عالي  إبراهيم الالسيد/ جابر  من  مساهم السيد/ علي الطريف  طلب ال

كما هو مبين   إلستقالليةل لمتطلبات اللمجلس والمرشحين يمتثلتكوين الحالي  بأن ا  إبراهيم العاليالسد/ جابر    إستجاب حيث    اإلرشادي المذكور

ال،  قائمة المرشحينفي   المذ إمتثال الشركة ب عن    معلومات أكثرد المساهم  سي وإن أراد  وتحويلها  سيقوم بتسجيلها  فإنه    كورالمتطلب اإلرشادي 

 .عليها لحقا   لإلجابة  لألشخاص المعنيين في إدارة رقابة األسواق المالية
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 4- 7 ذلك. تطلب  إنه استفسارات من إلجابة على أي داد الشركة لمع إستعيف بهذا القدر من الشرح مساهم السيد/ علي الطرإكتفى ال

  

، فقد 2021ديسمبر    31على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في  أو إعتراضات    أو تحفظات   أخرى   أي مالحظاتتوجد  وحيث لم  

 : أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي

7 -5 

  

 ( 7/2022القرار رقم )

 

إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة  والذي يبين    2021ديسمبر    31تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في    المصادقة على

 . والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي

 

  

كما هو مبين في اإليضاح رقم    2021ديسمبر    31التبليغ عن العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في  

 . 2001لسنة  (  21( من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم )189( من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة رقم )29)

8  . 

  

عن العمليات التي جرت مع األطراف ذات    اعتراضاتهمهم أو  استفسارات من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو    جتماعالطلب السيد/ رئيس  

 . 2021ديسمبر  31العالقة  للسنة المالية المنتهية في 
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  31للسنة المالية المنتهية في  العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة  على    أو إعتراضات  استفساراتأو    مالحظات  وجد أيت وحيث لم  

 :أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي، فقد 2021ديسمبر 
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 ( 8/0222القرار رقم )

 

كما هو مبين في اإليضاح    2021ديسمبر    31العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في    المصادقة على

 . 2001( لسنة  21( من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم ) 189( من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة رقم ) 29رقم ) 

 

  

 .  9 . 2021سمبر  دي  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 

  

 1- 9 على هذا البند. اعتراضاتهمهم أو استفسارات من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو  جتماعال طلب السيد/ رئيس 

  

للسنة المالية ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم  على إبراء  أو إعتراضات    استفساراتوحيث لم توجد أي مالحظات أو  

أقرت الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين مع إمتناع أعضاء مجلس اإلدارة من حملة األسهم ،  2021ديسمبر    31المنتهية في  

 : عن التصويت القرار التالي
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 ( 9/2022القرار رقم )

 

 . 2021ديسمبر   31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة على 

 

  

 
 



 
 

  

 
 

 .  10 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. 2022إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام 

  

إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي  عن    اعتراضاتهمهم أو  استفسارات من السادة المساهمين تقديم مالحظاتهم أو    جتماعالطلب السيد/ رئيس  

 .2022الحسابات لعام 
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أقرت  ، فقد    2022ام  إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لع  علىأو إعتراضات    استفساراتلم توجد أي مالحظات أو  وحيث  

 : الجمعية العامة بإجماع الحضور من السادة المساهمين القرار التالي
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 ( 2022/ 10القرار رقم )

 

 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.   2022إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام الموافقة على 

 

  

وتنتهي في    2021من مارس  ( سنوات تبدأ  3( أعضاء لمدة ثالث )10الموافقة على تعيين/إنتخاب مجلس إدارة الشركة المكون من عشرة )

 . 2025مارس  

11  . 

  

السيد/ رئيس  أ )  جتماعالعلن  لشغر عضوية سبعة  بالمرشحين  الخاصة  القائمة  الترشيحات 7عن  إلى  استنادا   اإلدارة،  في مجلس  مناصب   )

 : اآلتيك المستلمة
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 .1 السيد/ عيسى محمد نجيبي

 .2 السيد/ يوسف أحمد الحمادي 

 .3 السيد/ سطام سليمان القصيبي

 .4 السيد/ عبد الجليل محمد جناحي 

 .5 السيد/ هشام عبدالرحمن آل ريس 

 .6 السيد/ فؤاد علي تقي

 .7 السيد/ حامد يوسف مشعل 

 .8 الدكتورة/ في بنت عبدهللا آل خليفة 

 .9 السيد/ بدر سعيد الحواج 

 .10 السيد/ فؤاد إبراهيم المطوع 

 .11 السيد/ مشعل سلمان حمد الشيخ 

 .12 السيدة/ ميساء أحمد الحداد 

 .13 السيد/ طارق فضل أمين وفا 

 

  

 2-11 ما يلي:  جتماعالأكد السيد/ رئيس وفق ا للمتطلبات التنظيمية ، 

  

ملفات ومؤهالت المرشحين المذكورين أعاله من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ووجدت أنها متوافقة مع شروط  تمت مراجعة  .1

 الترشيح ؛ 

 

  

  لمرشحين ؛ و املفات الترشيحات والمكافآت والحوكمة بأنه تم استيفاء معايير اإلستقاللية كما هو موضح في أقرت لجنة  .2
  

  وبناء  على ذلك ، يوصي المجلس بتقديم قائمة المرشحين إلى الجمعية العامة.  .3

  

 3-11 ( المتبقية: 3إعادة تعيين األعضاء الواردة أسماؤهم أدناه من قبل أكبر مساهمي الشركة لشغر المناصب الثالثة ) جتماعالأكد رئيس 

  

  (لالعمال اإلنسانيةسة الملكية عن المؤسممثال  )   الدكتور/ مصطفى علي السيد   .1

  (ةاإلجتماعي هيئة التأمينات  عن ة  ممثل) باطيالسيدة/ إيمان مصطفى المر .2

  ( ةاإلجتماعيات عن هيئة التأمينممثال  ) السيد/ محمد إبراهيم البستكي .3

  

بتشكيل   جتماعال وجه السيد/ رئيس  و   التصويت التراكمي السري  قعن طري   المتبقيينإلنتخاب أعضاء المجلس  باإلقتراع  ون  هذا وقد قام المساهم

علي    /مساهم السيد الهم وساأل   صناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ومسجلوزارة الن ممثلي  نة ممكو  لفرز األصواتلجنة  

    .مينهف ممثال  عن المساطري ال
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السيد/   التصويت  جتماعال رئيس  أعلن  )  نتائج  سبعة  مناصب  7لشغر  مجموعه  تضمنت    والتي(  المساهمين    تا  صو  165.693.774ما  من 

: على النحو التاليمرشح    ل وعدد األصوات التي حصدها كالمنتخبين  اء أعضاء مجلس اإلدارة  أسميث كانت  ح   جتماعالين والممثلين في  الحاضر
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%( النسبة ) عدد األصوات  إسم المرشح  الرقم 

7.35 22,325.669 ؤاد إبراهيم المطوع ف السيد/  1.

6.66 20.236.767 السيد/ عيسى محمد نجيبي 2.

6.66 20.236.168 السيد/ سطام سليمان القصيبي 3.

6.60 20.033.117 السيد/ عبد الجليل محمد جناحي  4.

6.59 20.028.120 السيد/ يوسف أحمد الحمادي  5.

6.53 19.840.811 السيد/ حامد يوسف مشعل  6.

6.48 19.665.631 السيد/ فؤاد علي تقي 7.

6.40 19.428.087 آل ريس  نهشام عبدالرحمالسيد/  8.

1.22 3.694.286 الدكتورة/ في بنت عبدهللا آل خليفة  9.

0.05 155.118 السيدة/ ميساء أحمد الحداد  10.

0.02 50.000 السيد/ مشعل سلمان حمد الشيخ  11.

 -  - السيد/ بدر سعيد الحواج  12.

 -  - السيد/ طارق فضل أمين وفا  13.

غر أحد المناصب  شن في حال  ي ء إحتياطي أعضا  ندوسيعالمرتبتين الثامنة والتاسعة    فيالواردة أسماؤهما  بأن المرشحين    جتماعال نوه السيد/ رئيس  

 خالل الدورة الجديدة. 
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لهم التوفيق   هم الحظ متمنيا  ين لم يحالفذالمرشحين ال وشكر لمنتخبين للدورة الجديدةمجلس اإلدارة المعينين واأعضاء  جتماعالهنأ السيد/ رئيس 

 والسداد في جميع مساعيهم.

11-7

. 2001( لسنة 21(  من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم )207ما يستجد من أعمال طبقا  للمادة رقم ) 12  . 

لم تستجد أي أعمال للمناقشة تحت هذا البند.

الشكر للمساهمين والحضور من ممثلي الجهات الرقابية والمدقق الخارجي ومسجل األسهم على دعمهم   جتماعال ، قدم السيد/ رئيس  جتماعال في نهاية  

 المواصل والمستمر متمنيا  للجميع التوفيق والسداد. 

. 2022مارس  29الموافق  الثالثاءظهراً من يوم   2:30الجمعية العامة العادية في تمام الساعة  اجتماعوبهذا إختتم 

____________________________________ 

 اآلنسة/ مريم عبدالرحمن حسين

إدارة الشئون القانونية واإلمتثال   –مدير أول   

جتماع السكرتير   

____________________________________ 

د/ مصطفى علي السيد السي  

ة رئيس مجلس اإلدارنائب   

جتماع الرئيس   




