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دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يســر مجلــس إدارة شــركة عقــارات الســيف ش.م.ب. دعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور 
اجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة المقــرر عقدهمــا يــوم األحــد الموافــق 
المرئــي  اإلتصــال  تطبيــق  عبــر  ظهــرًا    12:30 الســاعة  تمــام  فــي  وذلــك   2021 مــارس   28
ــاه. وفــي حــال  )ZOOM( وذلــك لمناقشــة وإقــرار البنــود المدرجــة فــي جــدول األعمــال أدن
عــدم اكتمــال النصــاب ألي مــن اإلجتماعيــن ، فســيكون االجتمــاع الثانــي فــي يــوم األحــد 4 
أبريــل 2021 علــى أن يعقــد االجتمــاع الثالــث إذا إقتضــى األمــر فــي يــوم األحــد 11 أبريــل 2021 

ــها. ــة نفس ــال اإللكتروني ــائل اإلتص ــر وس ــان و عب ــس الزم ــي نف ف

أواًل: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية 
تالوة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه.. 	

مناقشة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر . 2
. 2020

اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 2020.. 3
مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 2020  والموافقة عليها.. 	
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 	3 . 5

ديسمبر 2020 على النحو التالي:
ترحيل مبلغ 90.000	 دينار بحريني  إلى اإلحتياطي القانوني.أ. 
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5% )5 فلس للسهم الواحد( أي ما يعادل 	. 

مجموعها 2.300.000 دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:

الحدث التاريخ
آخر يوم تداول الستحقاق األرباح 29 مارس 2021

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 30 مارس 2021
يوم االستحقاق 31 مارس 2021

يوم الدفع 14 أبريل 2021

تخصيص مبلغ 70.000	 دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج 	. 
المسئولية اإلجتماعية للشركة.

ترحيل 50	.	39.	 دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.د. 

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتحديد مبلغ 70.000	 دينار بحريني كمكافأة ألعضاء مجلس . 	
اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 2020.

مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 2020 وإلتزام الشركة . 7
بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

التبليغ عن العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في 	3 . 	
ديسمبر 2020 كما هو مبين في اإليضاح رقم )29( من البيانات المالية الموحدة تماشيًا مع المادة 

رقم )9		( من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم )	2( لسنة 	200.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 	3 . 9

ديسمبر 2020.
إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام 	202 بعد الحصول على موافقات . 0	

الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
ما يستجد من أعمال طبقا  للمادة رقم )207(  من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم . 		

رقم )	2( لسنة 	200.

ثانيًا: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تالوة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 		20 والمصادقة عليه.. 	

الموافقة على تعديل المادة رقم )	( من عقد التأسيس والمادة رقم )5( من النظام األساسي . 2
للشركة إلضافة نشاط »األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود – إدارة العقارات« بموجب 

متطلبات مؤسسة التنظيم العقاري.
الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وفقًا ألحدث التعديالت الواردة . 3

على قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم )	2( لسنة 	200 بموجب قانون رقم )	( لسنة 
		20 ومرسوم بقانون رقم )53( لسنة 		20 ومرسوم بقانون رقم )	2( لسنة 2020.

الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضهم بذلك للقيام بالنيابة عن . 	
الشركة بإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة وتسليم المستندات لغرض تنفيذ القرارات السابقة ، بما 

في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، التوقيع أمام كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام 
األساسي المعدلين وتقديم الطلبات الالزمة للجهات التنظيمية المختصة وإستكمالها.

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة

مالحظات هامة للمساهمين:
يمكن للمساهمين تحميل البيانات المالية للسنة المنتهية في 	3 ديسمبر 2020 وتقرير حوكمة الشركات وجميع المستندات األخرى ذات الصلة باإلضافة إلى إستمارة التوكيل عن طريق المواقع التالية:. 	

موقع بورصة البحرين )إعالنات الشركات( www.bahrainbourse.com أ. 
 .	www.seef.com.bh/general-meetings موقع الشركة

يحق ألي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد اإلجتماع الحضور شخصيًا أو أن يوكل خطيًا عنه أي شخص من المساهمين أو من غيرهم لحضور اإلجتماع والتصويت نيابة عنه مع األخذ بعين اإلعتبار أن . 2
يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة، ما لم يكن الوكيل من أقار	 المساهم من الدرجة األولى. 

يجب ملء االستمارة وتوقعيها من ِقبل المساِهم أو من ِقَبل ممثله القانوني، ويجب في هذه الحالة إرفاق التوكيل القانوني الرسمي الموثق أو المصّدق مع هذه االستمارة. في حالة كان الُمساهم شركة، يجب إصدار استمارة . 3
التوكيل من قبل ممثل مخول من قبل الشركة، كما يجب وضع ختم الشركة المعنّية على االستمارة.

على المساهمين الكرام التأكد من إيداع إستمارة التوكيل ورقم الهاتف الجوال والبريد اإللكتروني ونسخة من بطاقة الهوية أو جواز سفر الوكيل المعين قبل أربع وعشرين )	2( ساعة على األقل من موعد اإلجتماع  لدى مسجل . 	
أسهم الشركة السادة/ شركة البحرين للمقاصة ش.م.	. )مقفلة( ويمكن أن تسلم المعلومات المذكورة باليد أو البريد اإللكتروني بموجب اآلتي:

العنوان: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ )الطابق الرابع(، شارع الملك فيصل، صندوق بريد 3203، المنامة، مملكة البحرين.أ. 
الخط الساخن:  33		0	7	/ 775	0	7	 973+ 	. 
الواتس ا	: 	000	335 973+	. 
البريد اإللكتروني: registry@bahrainclear.comد. 

يتوجب على المساهمين الكرام في يوم اإلجتماع الدخول على الرابط اإللكتروني )ZOOM( والذي سينشر في موقع الشركة www.seef.com.bh/general-meetings وموقع بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة                . 5
https://www.bahrainbourse.com/virtual-agm وإتباع التعليمات الصادرة من مسجل األسهم إلثبات هوية المشارك والدخول إلى اإلجتماع.  يتوجب على الوكيل المعين أيضًا اإلستعداد إلبراز بطاقة هوية أو جواز سفر صادرين عن 

جهة حكومية عند دخوله للرابط كما يفضل من المساهمين تحميل وتثبيت تطبيق اإلتصال المرئي )ZOOM( مسبًقا على أجهزة مزودة بوصالت الفيديو واتصاالت لتجنب أي تأخير في يوم اإلجتماع.
	 .investors@seef.com.bh 779  973+  و البريد إلكتروني				للمزيد من المعلومات، الرجاء اإلتصال بسكرتير الشركة اآلنسة مريم حسين على هاتف رقم : 5

السالم مع إسرائيل ونهاية الصهيونية
Û  ال نهدف، كما سيتهمنا البعض، إلى الترويج والتسويق

لعملية التطبيع مع إسرائيل إذا قلنا إن تحقيق حالة 
التطبيــع والســلم مــع الدولــة العبريــة ســتؤدي إلــى 
اختناق وهالك النظرية أو األيديولوجية الصهيونية، 
التي كانت منظمة األمم المتحدة في العام 1975 قد 
اتخــذت قــرارا بغالبية أصواتها باعتبارها “شــكال من 
أشكال العنصرية والتمييز العنصري” وطالبت جميع 
دول العالم بمقاومتها؛ ألنها “تشكل خطًرا على األمن 
والســلم العالمييــن”، إال أنه في العــام 1991 تراجعت 
المنظمــة ذاتهــا، وبغالبية أصواتهــا أيًضا، وألغت ذلك 
فــي  المشــاركة  إســرائيل علــى  بعــد موافقــة  القــرار 

مؤتمر مدريد للسالم.
Û  إن الشــعوب واألمــم تنخــدع عــادة وتصبــح ضحيــة

والنظريــات  لأليديولوجيــات  ســهلة  وفريســة 
العنصريــة والعرقيــة عندمــا ُيــزرع الخــوف والرعــب 
والشــك فــي جوفهــا وفــي وجدانها، وعندما ُتســتغل 
معاناتهــا، وُتقنــع بــأن وجودهــا مهــدد، وأنهــا تواجــه 
أخطــارا وأهــواال وأطماعــا ســتؤدي إلــى اضمحاللهــا 
وفنائها؛ هكذا كان حال النازية والفاشية وغيرها من 
األيديلوجيــات المشــابهة، وهذا هو حال الصهيونية؛ 
فقــد ُولــدت وترعرعت في أجــواء وأحضان الخوف 
أوروبــا  فــي  اليهــود  كان  التــي  والمعانــاة  والرعــب 

يكابدونها.
Û  لقد ظل الكثير من اليهود، وليس كلهم، أســرى لغالة

الحركــة الصهيونيــة منــذ تأسيســها في العــام 1897، 
كمــا استســلمت أوروبا والغرب عموًمــا لضغوط هذه 
الحركــة بعــد أن أصبــح الضميــر األوروبــي مهموًمــا 
ومسكوًنا بعقدة الذنب والتقصير لما قاساه وتعرض 
لــه اليهــود فــي أوروبــا مــن اضطهــاد وتنكيــل وإبادة 
والمحــارق  المجــازر  أفظعهــا  كان  طويلــة؛  لقــرون 
النازية أو “الهولوكوست” التي راح ضحيتها قرابة 6 

ماليين يهودي في الحرب العالمية الثانية.
Û  فالعقيــدة الصهيونيــة كانــت كمــا هــو معــروف أول

اليهــود  اليهــا  لجــأ  التــي  والقنــوات  األدوات  وأهــم 
المضطهــدون فــي أوروبــا لحمايتهــم والدفــاع عنهــم 
وتوفيــر األمان لهم. وكمثيالتهــا من األيديولوجيات 

فقــد انطلقــت فــي بداياتهــا مــن أســس فكريــة ثــم 
أخــذت فــي التفكيــر والتواجــد والتوســع الجغرافي، 
فمــن رحــم الصهيونيــة، وعلــى يــد مؤسســها ثيودور 
هرتــزل، ولــدت فكــرة الدولــة اليهوديــة؛ لكــي ينتقل 
اليهــود إليهــا من الشــتات طلًبا للســالمة واألمان، ثم 
تطــورت الفكــرة ســريًعا إلــى المطالبــة بإقامــة وطــن 
قومــي لليهــود فــي فلســطين على أســاس معتقدات 
قــد  بــأن هللا  اليهــود  بعــض  توراتيــة، وقناعــة عنــد 
وعدهــم قبــل آالف الســنين وخصص لهــم وطًنا على 

أرض فلسطين.
Û  ،والصهيونيــة ايديولوجيــة علمانيــة وليســت دينيــة

لكنهــا كمثيالتهــا من الحركات السياســية القومية أو 
العرقية اســتخدمت الدين كعامل جذب واستقطاب 
واســتنفار، وفــي الحقيقــة فــإن هدف تأســيس دولة 
اليهــود  هــدف  يكــن  لــم  العصــر  هــذا  فــي  إســرائيل 
المتدينيــن، بل كان هــدف اليهود المتصهينين، إذ إن 
أكثرية اليهود المتدينين يؤمنون بأن أرض إسرائيل 
لــن تكــون لهــم إال بعــد عودة المســيح، وأنــه ال يجب 
أن تقــوم “دولــة” أو “مملكة” إســرائيل فــي أي مرحلة 
زمنية تسبق عودته، لذلك فقد قاطع وعارض الكثير 
الغالبيــة  فأصبحــت  الصهيونــي،  الفكــر  اليهــود  مــن 
الصهيونيــة ومؤسســي  الحركــة  مــن رواد  العظمــى 
اإلســرائيليين  مــن  األول  والجيــل  إســرائيل  دولــة 
ينتمــون إلــى اليهــود العلمانييــن واليســار الالدينــي 
بمــا في ذلــك قادتهم من أمثال حابيــم وايزمان وبن 

غوريون وغولدا مائير وغيرهم.
Û  ،”وفــي الواقع، وكحال أيديولوجية “القومية العربية

وألســباب مختلفــة ومتضاربــة، فــإن “األيديولوجيــة 
الصهيونيــة” كانــت قد فقدت بالفعــل بريقها وزخمها 
كحركــة بعــد انتصــار إســرائيل الســاحق فــي حــرب 
1967، وانطفأ لمعانها بالنســبة لليهود واإلسرائيليين 
منــذ ذلك الوقــت، واقتنعوا بأن إســرائيل لم تعد في 
خطــر، وأنهــم قــد تخطــوا الحاجــة للصهيونيــة بعــد 
أن حققــت أهدافهــا واســتنفذت أغراضهــا، فبقيــت 
مجــرد فكــرة رمزيــة يلجــأ إليهــا فقــط المتشــددون 
الصهاينــة وليــس كل اإلســرائيليين واليهــود الذيــن 

الصهيونيــة  بعــد  “مــا  إلــى عصــر  يتطلعــون  صــاروا 
Post-Zionism”، فأصبحت الصهيونية نتيجة لذلك 
مرشــحة ألن تلفظ أنفاســها األخيــرة، ومحكوم على 
مصيرهــا بالهالك؛ شــأنها في ذلك شــأن كل الحركات 
العنصريــة  علــى  ترتكــز  التــي  وااليديولوجيــات 
والتفــوق العرقــي مثــل النازية فــي ألمانيا والفاشــية 
في إيطاليا واألبارتهايد في جنوب إفريقيا وغيرها، 
هــذه النظريــة صــارت أيًضــا بالنســبة لكثيريــن مــن 
اليهــود واإلســرائيليين تشــكل عبئــا نفســًيا وشــبحا 

يذكرهم بالظلم الذي حاق بالفلسطينيين بسببها.
Û  إن األيديولوجيــة الصهيونيــة مرتكــزة في األســاس

اليهــود، وقــد  بــؤس وشــقاء ومعانــاة  قاعــدة  علــى 
انقلبــت  أن  بعــد  القاعــدة  هــذه  وانهــارت  تصدعــت 
أحوال اليهود رأًســا على عقب، وصاروا ينتمون إلى 
دوائــر صفــوة المجتمعــات الغربيــة، ويتربعــون علــى 
قمــم الثــراء والجاه والنفــوذ، ويســيطرون على عدد 
كبير من كبريات المؤسسات اإلعالمية واالقتصادية 
الثانــي  الجيــل  أن  إلــى  إضافــة  العالميــة،  والماليــة 
والثالــث مــن اإلســرائيليين وشــباب اليهــود عمومــا 
أيًضــا  ولذلــك  بهــا،  والصلــة  االهتمــام  تماًمــا  فقــدوا 
فــإن الصهيونيــة ستســتقر قريًبا في مقبــرة التاريخ، 
وســتخنقها ال محالة أجواء األمن والتعاون والسالم 

بين العرب واإلسرائيليين.
Û  وبعــد أن زال الخطــر المزعــوم عــن إســرائيل على أثر

تخلــي العرب عن خيار الحرب، وتتاَبع ضمنًيا وفعلًيا 
اعتــراف الــدول العربية والفلســطينيين بهــا، وبادرت 
والبحريــن  اإلمــارات  الماضيــة  القليلــة  األشــهر  فــي 
واالتفــاق  معهــا  ســالم  اتفاقــات  بتوقيــع  والســودان 
علــى التبــادل الدبلوماســي؛ رأى كثيــر مــن المراقبيــن 
صفــوف  بيــن  وتتســع  تــدب  أخــذت  القناعــة  أن 
اإلســرائيليين بأن الخيار األفضل لهم هو التخلي عن 
الفكــر الصهيونــي، كما تخلى األلمان عن الفكر النازي، 
والعيش بسالم بين جيرانهم العرب، وأن الحاجة إلى 
االســتمرار فــي الصــراع والمواجهة معهم قــد انتفت، 
إرهاصــات واضحــة  ثمــة  أن  المراقبــون  كمــا الحــظ 
أخذت تشير إلى حدوث تحول متسارع في الذهنية 

اإلسرائيلية وفي الرأي العام اإلسرائيلي لصالح تأكيد 
أن جيرانهم العرب ال يكنون الكراهية والبغضاء لهم، 
وال ينــوون تهديدهــم أو قتالهــم أو إلقائهــم في البحر 
كمــا كان يقــال لهــم، وان العــرب مســتعدون للتعــاون 
معهــم لتحقيــق التقــدم واالســتقرار والعدالــة لجميــع 
شــعوب المنطقــة، وقــد رأى اإلســرائيليون أن العــرب 
معهــم  بالتعايــش  يرحبــون  خصوصــا،  الخليجييــن 
واستقبالهم كزوار وسياح في بلدانهم، واستضافتهم 
فــي بيوتهــم، وتوفيــر أماكــن العبــادة لهــم، وتجهيــز 
المرافــق والمطاعــم التــي توفر األطعمة “الكوشــر” أو 
الحــالل بالنســبة لهــم، وقــد انتشــر قبــل فتــرة بشــكل 
واسع في إسرائيل، عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
وقوبل بالتقدير واإلعجاب في المجتمع اإلســرائيلي، 
الــزي  مقطــع لســيدة خليجيــة مســنة كانــت ترتــدي 
الخليجــي، وتغطــي جزء من وجهها بالقناع التقليدي 
بأريحيــة  وتتحــدث  البطولــة(،  أو  )البرقــع  القديــم 
باللهجــة  باإلســرائيليين  مرحبــة  تامــة،  وعفويــة 
البحرينية المميزة، وهي تعد طبق “الشكشــوكة على 
الطريقة اإلســرائيلية” كما ســمتها، كل تلك التحوالت 
والمؤشــرات يجب استخدامها واســتثمارها لمساندة 
وجهادهــم  جهودهــم  فــي  الفلســطينيين  أشــقائنا 

للحصول على حقوقهم العادلة بالوسائل السلمية.
Û  لعقــود بالبقــاء  العــرب،  لقــد ســمحنا ألنفســنا، نحــن 

طويلــة أســرى لقناعــة زائفة بــأن الصهيونية كعقيدة 
عالميــة  وســطوة  ونفــوذ  بتفــوق  تتمتــع  وكحركــة 
واســعة وتتحكــم فــي مراكز اتخاذ القــرار في العالم، 
وهــي من الصالبة والمناعة بمكان بحيث جعلت من 
صنيعتهــا إســرائيل تصبح القوة التــي ال تقهر، والتي 
تســتطيع أن تهزمنــا بســهولة، وال يمكننــا مواجهتهــا 
والتغلــب عليهــا، ولــذا أصبــح ســهاًل وهيًنــا هزيمتنــا 
بالفعل في ميادين الحرب العسكرية؛ فكانت الطامة 
الكبــرى هزيمــة العــام 1967 بعــد أن وصلــت الهزيمة 
النفســية إلــى جــوف إرادتنــا، لقــد حــان الوقــت ألن 
نتحرر ونتخلص من عقدة الخوف من شيء متهالك 
اسمه الصهيونية، وأن نتوقف عن استعمالها شماعة 

نعلق عليها أخطاءنا وإخفاقاتنا.
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