
 

2021التجارية، التقرير السنوي لشركة البحرين للتسهيالت      1 |  تقرير الحوكمة اإلدارية      صفحة

 

 الحوكمة اإلدارية 

 
تحت تصنيف "فئة التراخيص    5المجلد    –قواعد  شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب هي شركة مرخصة من مصرف البحرين المركزي كـ"شركة تمويل" وهي منظمة بموجب كتاب االرشادات وال

تنطبق عليها كمشاركة في أسواق المال. وتتعلق أحكام الحوكمة اإلدارية  بمجلد معايير الرقابة العليا في كتاب االرشادات   6المجلد    –هي مدرجة في بورصة البحرين وأحكام كتاب االرشادات والقواعد  ، والخاصة"

 والقواعد المذكور.  

 

  ة الشركة مزاولفي  أساسياً    جزءً الحوكمة    االلتزام بأعلى معايير  يشكلو.  االشتراطات القانونية والتنظيمةتماشياً مع  عايير السليمة للحوكمة اإلدارية،  تلتزم شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. بتطبيق الم

المتنوعة.   ا ومتطلبات اإلفصاح، وعلى وجه  ذاته  الحوكمة  معاييربيغطي جوانب ترتبط    ، حيثوممارساتها  تطبيق الشركة ألعلى معايير الحوكمة اإلدارية  مظاهريختص هذا الجزء ببيان  ألنشطتها التجارية 

عن مصرف البحرين    ةالصادر  لمجلد معايير الرقابة العليا  ظيميةنالت  والقوانين  شتراطاتأحدث االعلى  و  ،والتجارة والسياحة  وزارة الصناعة  عنالصادر  مبادئ قانون حوكمة الشركات  الخصوص تماشياً مع  

 وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.  6و 5المجلدين  –من كتاب االرشادات والقواعد  المركزي

 

 معلومات حول المساهمين أ. 

 

 .  2120 ديسمبر 31المالية الموحدة كما في  قوائمضمن اإليضاحات حول ال المندرج 16تحت إيضاح رقم  األسهمبرأس مال الشركة ومساهميها وتوزيع  ةالمتعلقتفاصيل اليمكن الحصول على 

 

 مجلس اإلدارةمعلومات عن ب. 

 

وفق    لمدة ثالث سنوات ويجردون من عضويتهم  يتم تعيينهم وانتخابهمتنفيذيين  و  تنفيذيينغير  ومستقلين  ؛ مقسمين إلى أعضاء  ت التجارية ش.م.ب. من عشرة أعضاءمجلس إدارة شركة البحرين للتسهياليتكون  

شركة تتبع ال  ولياتهم المناطة بهم،بمسئاضطالعهم  وفي سبيل ضمان    .يتألف مجلس إدارة الشركة من أعضاء ذوي كفاءة وخبرة مهنية عاليةو  . وميثاق عمل مجلس اإلدارةاألساسي  عقد التأسيس والنظام  أحكام  

وفي هذا الشأن تجدر اإلشارة إلى أن تدريب  .  ية والقانونيةالمنتخبين بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالو  منهم  يف أعضاء المجلس الجدد المعينينتعربرامج مكثفة تهدف إلى  تحتوي على  إجراءات خاصة  

كافية   على برامج  اإلدارة  حصول جميع أعضاء مجلسوالتي تضمن    ،بصفتهم أشخاصاً أساسيين يزاولون مهمات قيادية في الشركة، يحتل مكان الصدارة ضمن سلم أولويات الشركة،  ارةأعضاء مجلس اإلد

  اإلدارة   تتفرع عن مجلسمسئولياته،    ببعض  وبهدف الوفاء.  للتدريب والكفاءة المهنية لمصرف البحرين المركزيمجلد القوانين التنظيمية    متطلبات  بموجب  CPD Trainingلتنمية المهنية المستمرة  واتدريب  لل

إدارة ولجنة الحوكمة و  ،لمكافآت والتعييناتل لتدقيق، ولجنة  للجنة تنفيذية، ولجنة    اإلدارة   مجلسضم  ي  وعلى ذلك  .المجلسحلقة الوصل بين اإلدارة التنفيذية ونة للمجلس في إدارة أعمال الشركة؛ فهي  لجان معاو

الشروط المرجعية  استناداً إلى    وعملها  أداء اللجان التابعة لهوأدائه فضالً عن    لتركيبة أعضائهبمراجعة سنوية  ويقوم مجلس اإلدارة    .  المهنيةة  كفاءالو  ى ضوء الخبرةعل  ويتم اختيار أعضائهاالمخاطر واالمتثال  

في االجتماع األخير من العام    حيث يتم رفعها واعتمادهابصورة كتابية عبر استمارات أعدت خصيصاً لهذا الغرض  ويكون تقييم األداء  .  على حده  مجلس إدارة  وأداء وكفاءة ومساهمة كل عضو  عمل كل منهال

مجلس   وذلك العتماده من قبل  شركاته التابعةمجالس إدارات  ولجانه و  إدارة الشركة األم  مجلسو  لألعضاء  تقرير شامل نهائي عن التقييم السنويبرفع  عيينات  وفي المحصلة تقوم لجنة المكافآت والتالميالدي.  

  إدارات   ومجالس  ولجانه  اإلدارة  لمجلس  جماليقييم اإلالت  بلغ  قدو    لنتائج المالية السنوية.  ل  الرسمي  عالناإلتزامناً مع    ةالتالي  ةالمالي  السنةمن  وذلك خالل االجتماع األول    إدارة شركة البحرين للتسهيالت التجارية

  .4 من 3.90تابعة ال شركاتال

 

  القوائم المالية المجلس لتمكينه من إعداد  من    ةعتمدمال  الضرورية  الضوابط الداخليةوهي ضمن  المالية الموحدة والتمثيل العادل لها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية،    قوائمعن إعداد ال  المسئوليةالمجلس  يتولى  

 أو الخطأ.    االحتيالخالية من أية أخطاء جوهرية سواء كانت بسبب  الموحدة
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أنه يخدم مصلحة الشركة ومساهميها    الشكل المعقولبممارسة مهام عملهم ويتخذون قراراتهم بموضوعية وشفافية وبنية حسنة فيما يعتقدون بالقيام  شركة البحرين للتسهيالت التجارية  يتولى أعضاء مجلس إدارة  

الشركة أو خارجها. ويسعى المجلس لجعل جميع عمليات اإلفصاح عن المعلومات سواء من داخل  مهام اإلشراف على عمليات اإلفصاح واالتصاالت مع جميع المتعاملين    المجلس  تولىكما ي   والمتعاملين معها.

تأمين المعلومات بتقييم مدى كفاية األنظمة الخاصة بواإلدارة العليا  اإلدارة    كما ويضطلع مجلس  عادلة وشفافة وشاملة وتعكس شخصية الشركة وطبيعة ومدى تعقيد المخاطر التي تشتمل عليها أنشطة الشركة. 

  بصورة دورية. عبر الشبكة العنكبوتية المعلومات تلك وإدارة المخاطر المرتبطة باستخدام ومعالجة وتخزين ونقل 
 

الصالحيات المخولة للقائمين بالعمل في الشركة، ويسعى إلدارة أنشطة الشركة وشئونها بفعالية بما يحقق أهدافها وأغراضها  وبمراعاة االشتراطات القانونية المعمول بها محلياً فإن مجلس اإلدارة يشرف على  

 ط التجاري والقيم األخالقية.نظمة ومعايير النشاالمعلنة. وفي هذا اإلطار يبدي مجلس اإلدارة إهتماماً بالغاً بالمحافظة على أعلى مستويات االنضباط بما في ذلك مراعاة القوانين واأل
 

وصالحيات ، والتبرعات،  واالستراتيجياتالمصادقة على السياسات  ، والموافقة على عمليات التمويل  مجاالت عديدة وواسعة تتراوح ما بين  اإلدارة  مجلسالمرهونة بموافقة    ئولياتالمسالمعامالت و  أنواع  وتشمل

 . واالستثمار التوقيع
 

أقر مجلس وفي سبيل ذلك،  ائن، والموظفين والجهات الرقابية والمجتمع.  الزب  من  معها  المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظيم العالقة بينها وبين كافة المتعاملين  ترسيختعمل الشركة على  من جهة أخرى،  

باتباع أعلى معايير    يناألطراف المعنيوبموجب هذين الميثاقين، يلتزم كافة  .  "أعمال مشبوهة   أي  إجراءات التبليغ عن"بما يشمل  بالشركة  لسلوك المهني للمديرين والعاملين  لميثاق شرف ألعضائه وقواعد  اإلدارة  

ومراعاة   ،والمهنيةااللتزام بأعلى معايير النزاهة  و  ومعامالت األطراف ذوي العالقة  ،عة في حال وجود تضارب في المصالح القواعد المتب  أيضا   ويتضمنان  إلجرائية في إطار الوفاء بمهام عملهم.األصول المهنية وا

  اللتزام بأعلى معايير القواعد األخالقية والسلوكية في العمل. بغية ا األفراد المعنيينبجميع  وليات المناطةالمسؤ  تسليط األضواء على إضافة إلى ،المعلومات الحساسة سرية
 

تسريب عدم  و،  تحقيق مصالح شخصية بحتةلتخصهم  كما لو كانت    الشركة  ممتلكات  استخدامالبعد القانوني والتقيد بعدم  والتي تتضمن    بهم  المناطةيلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأداء واجباتهم  ،  وعالوة على ذلك

أن عمل من شأنه أي  ، وعدم مزاولة التي تتطلع الشركة القتناصها والتي تشكل تضارباً مباشرا في المصالح وعدم االستئثار بالفرص االستثمارية الواعدة، خصيةش منافعلتحقيق    استخدامها سرية أوأية معلومات  

 . بتقديم مصلحة الشركة على مصلحتهموإذا ما كانت لهم مصالح شخصية في أية معاملة تجارية أن يتعهدوا ، التجارينشاطها يتعلق ب مافيلشركة مباشرة لمنافسة يشكل 
 

 حسب اآلتي ذكره:  2120ديسمبر  31حتى واألفراد المرتبطين بهم  ،أساسييناً أشخاص ، بصفتهمألعضاء مجلس اإلدارةعدد األسهم المملوكة  أدناهيوضح الجدول وإذعاناً الشتراطات الجهات الرقابية، 
 

2020 ديسمبر 31  2021ديسمبر  31 فئة األسهم   أعضاء مجلس اإلدارة *  

 801,718 945,449 عادية  عبد الرحمن يوسف فخرو 

 ال يوجد  ال يوجد  عادية  الدكتور عبد الرحمن علي سيف

 ال يوجد  ال يوجد  عادية  رياض يوسف حسن ساتر 

 ال يوجد  ال يوجد  عادية  نادر كريم المسقطي 

 ال يوجد  ال يوجد  عادية  إبراهيم عبد هللا بوهندي 

 ال يوجد  ال يوجد  عادية  عبد العزيز عبد هللا األحمد

 ال يوجد  ال يوجد  عادية  عبد هللا محمد آل محمود 

 ال يوجد  ال يوجد  عادية  عيسى  محمد عبدهللا

 ال يوجد  ال يوجد  عادية  بوكمالمحمد جهاد حسن 

 ال يوجد  ال يوجد  عادية  يوسف صالح خلف 

   .2021ديسمبر  31فيما عدا السيد عبد الرحمن يوسف فخرو، خالل السنة المالية المنتهية في  ، لم يتداول أعضاء مجلس اإلدارة وال األفراد المرتبطين بهم في أسهم الشركة * 
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ة نفسه. ية لهم )كما هي محددة أدناه( من مجلس اإلداريتم الحصول على التأكيدات السنوية بخصوص التفاصيل الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم وبشأن أي تضارب في المصالح والمصالح الشخص

أن، يقوم أمين سر مجلس اإلدارة بالكتابة الى جميع األعضاء يطلب وهذه اإلقرارات المتعلقة بالمصالح الشخصية تتم بصورة سنوية وكجزء من متطلبات اإلفصاح العام في التقرير السنوي للشركة. وفي هذا الش

استالم ردودهم بشأن التفاصيل الخاصة بهم وعضوياتهم وأي تضارب في المصالح ومصالحهم الشخصية يتم اإلفصاح عنها في التقرير السنوي    منهم تأكيد و/أو تحديث تفاصيل عضوياتهم وبياناتهم الحالية.  ولدى

المركزي المخصصة لهذا الغرض مع اقراراتهم بأي مصالح    البحرين  في نهاية كل سنة مالية.  وتطبق نفس التأكيدات عند انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد عندما يقوم المرشحون بتعبئة وتقديم استمارات مصرف

عليها في كتاب قواعد مصرف    ، وتخضع هذه اإلقرارات للتحديث بعد ذلك بإضافة المعلومات الضرورية بصورة سنوية ومنتظمة حرصا على اإللتزام التام  باألحكام المنصوصاألخرى  لهم في المؤسسات

  البحرين المركزي.

 

وال يكون االجتماع صحيحاً إال إذا حضره   أو من عضوين على األقل.    أو نائبه )عند غياب الرئيس أو عجزه(  رئيس المجلس  منأربع مرات على األقل في السنة المالية الواحدة وذلك بدعوة  دارة  يجتمع مجلس اإل

 بحضور األعضاء التالية أسمائهم:  2021في عام  ينغير مجدول واجتماعين، اعتياديةماعات اجت خمسةمجلس بعقد المسئولياته فقد قام ل  تهوبغية ممارسعلى األقل.  واحد زائد عضو نصف عدد األعضاء

 
 نسبة الحضور  المجموع  ديسمبر   15 اكتوبر  26 (2اغسطس )  10 اغسطس 8 مارس  30 فبراير  28 (1)  ايرين 26 أعضاء مجلس اإلدارة 

 86% 6  ✓  ✓ حضور افتراضي   ✓   ✓  ✓ ، الرئيسفخروعبد الرحمن يوسف 

 100% 7 حضور افتراضي   ✓ حضور افتراضي  حضور افتراضي  ✓ حضور افتراضي   ✓   الدكتور عبد الرحمن علي سيف، نائب الرئيس

 100% 7  ✓  ✓ حضور افتراضي   ✓  ✓  ✓  ✓   رياض يوسف حسن ساتر، عضو

 100% 7 حضور افتراضي   ✓ حضور افتراضي   ✓  ✓  ✓  ✓   ، عضو نادر كريم المسقطي

 100% 7  ✓  ✓ حضور افتراضي   ✓  ✓  ✓  ✓ عضو  ،إبراهيم عبد هللا بوهندي

 100% 7 حضور افتراضي   ✓ حضور افتراضي   ✓  ✓  ✓  ✓ عبد العزيز عبد هللا األحمد، عضو 

 100% 7  ✓  ✓ حضور افتراضي  حضور افتراضي   ✓ حضور افتراضي            ✓ عبد هللا محمد آل محمود، عضو 

 100% 7 حضور افتراضي   ✓ حضور افتراضي  حضور افتراضي  حضور افتراضي  افتراضي حضور   ✓   ، عضو محمد عبدهللا عيسى

 100% 7  ✓  ✓ حضور افتراضي   ✓  ✓  ✓  ✓ محمد جهاد حسن بوكمال، عضو  

 100% 7  ✓  ✓ حضور افتراضي  حضور افتراضي  حضور افتراضي  حضور افتراضي   ✓   يوسف صالح خلف، عضو

 لمناقشة البنود على جدول األعمال.  .1
 . لمناقشة موضوع اعتماد القوائم المالية نصف السنوية واصدار الخبر الصحفي 2

 

بأعلى    التزامهمع    جهو    تم  أ  على    بأداء مهامه المنوطة به  هوبغية قيام  ؛الشركة  بأعمال  النهوضما من شأنه  تعارض المصالح ل  خلق بيئة عمل سليمة تراعي االستقالل وتجنباف مجلس اإلدارة  أهد  ولما كان من

 وجهات القادرين على إبداء    غير المصرفيينمن    ئهبتشكيل لجان فرعية منبثقة عنه تضم عدداً كافياً من أعضا  يلتزم مجلس اإلدارة،    ثيق واألنظمة المتبعةتماشياً مع القوانين المرعية والموا  معايير النزاهة والمهنية

  بحضور األعضاء التالية أسمائهم: شكل مجلس اإلدارة ثالث لجان فرعية لمراجعة والنظر في مسائل مختلفة،  ، 2021عام وفي  هم باستقاللية وموضوعية.نظر
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مارس  17  اللجنة الفرعية لمجلس اإلدارة    

 حضور افتراضي    الرئيس،  الدكتور عبد الرحمن علي سيف

  ✓ السيد رياض يوسف حسن ساتر، عضو 

  ✓ ، عضو إبراهيم عبد هللا بوهنديالسيد 

  ✓ ، عضو السيد يوسف صالح خلف 

 حضور افتراضي  عضو السيد نادر كريم المسقطي، 

 حضور افتراضي  عضو ، السيد محمد عبدهللا 

 

مارس  22 اللجنة الفرعية لمجلس اإلدارة    

  ✓ ، الرئيس  عبد الرحمن يوسف فخرو السيد 

 حضور افتراضي    ، نائب  الرئيسالدكتور عبد الرحمن علي سيف

  ✓ السيد رياض يوسف حسن ساتر، عضو 

 افتراضي حضور  عضو  ،السيد عبدالعزيز عبدهللا األحمد

 حضور افتراضي  عضو  ،السيد نادر كريم المسقطي

 حضور افتراضي  عضو  ،السيد محمد عبدهللا 

 

سبتمبر  5 اللجنة الفرعية لمجلس اإلدارة    

  ✓ ، الرئيس  عبد الرحمن يوسف فخرو السيد 

  ✓   ، نائب  الرئيسالدكتور عبد الرحمن علي سيف

  ✓ السيد رياض يوسف حسن ساتر، عضو 

  ✓ عبدالعزيز عبدهللا األحمد، عضو السيد 
 

 ح عن تعامالت األشخاص األساسييناإلفصا سياساتج. 
 

 البحرين للتسهيالت التجارية أسهم شركة بتعامالت خاصة فيما يرتبط   متطلبات الجهات الرقابيةاشتراطات و بكافةلضمان إلمام المطلعين  إلفصاح عن تعامالت األشخاص األساسيينل سياساتأ ق رَّ مجلس اإلدارة 

 ً من وقت آلخر   أو لديه تخويل للحصول عليها  الع الجمهورالط     غير متاحة  حساسة  معلومات  ملكيأو شخص اعتباري    شخص طبيعيويعرف الشخص األساسي بأنه  للشركة.    ستغالل المعلومات الداخليةال  منعا

  مسؤوليحتفظ  كما    مجلس اإلدارة.  يحددهاأفراد أو أطراف أخرى  أي  و  اإلدارة العليا للشركةوأعضاء مجلس اإلدارة،  ن:  يألساسياألشخاص  تشمل قائمة اوطبيعة عمله.  بحكم  أو    ه الوظيفيمنصببالنظر إلى  

ً  بسجل تعامالت األشخاص األساسيينفي جميع األوقات تزام المجموعة لالل  أوالً بأول.   تغييراتوفقاً آلخر الالتعامالت في أسهم الشركة  بجميعإفادة بورصة البحرين وبتحديثه  ملتزما
  

 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة  د. 
       

 اللجنة التنفيذية . 1
 

تناط باللجنة التنفيذية المهام والسلطات المقررة فيما يتعلق بأنشطة تسهيالت البحرين، وشركة   ،ميثاق عمل مجلس اإلدارة( من  1( فقرة )1,6والمادة )  من النظام األساسي للشركة  (  20و)  (19)  تينوفقاً للماد

 .  ميثاق عملهافي في حدود صالحياتها المقررة  الالزمة لمجلس اإلدارة رفع التوصياتمراجعة وو وشركة التسهيالت لخدمات التأمين التسهيالت للخدمات العقارية،
 

وبمقتضى ميثاق عملها،  ويشترط أن تضم اللجنة عضواً مستقالً واحداً على األقل.  كما  .   يكونوا أعضاء في لجنة التدقيقالَّ أ، ويشترط  كل ثالث سنوات  أعضاء يعينهم مجلس اإلدارة  ثالثة  كحد أدنىتضم اللجنة  

 م التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن األمور والمسائل األخرى التي تتعدى صالحياتها يبشأن األمور ذات العالقة بسلطاتها وصالحياتها وتقدتتولى اللجنة التنفيذية مهام دراسة التقارير واألنشطة واتخاذ القرارات 

   ط األعمال والتبرعات والتوقيع على تفويضات االستثمار.وتخطيعمليات التمويل، وشطب الديون،   وتشمل هذه المسئوليات والصالحيات مجاالت عديدة وواسعة تتراوح ما بين الموافقة على حيثما ينطبق ذلك.
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واجتماع  اعتيادية    اجتماعات  ةتس  2120في عام    اللجنة  عقدتوعليه    .المالية الواحدة  في السنة  أربعة اجتماعات كحد أدنىوبمعدل  بصورة منتظمة  تجتمع اللجنة التنفيذية  ،  طة بهاا المن  بالمسؤولياتوبهدف الوفاء  

 بحضور األعضاء التالية أسمائهم: واحد غير مجدول 
 

يناير 20 أعضاء اللجنة  مارس 30  ابريل  28  (  1يونيو ) 8  يونيو  29  سبتمبر  29  نوفمبر  23   نسبة الحضور  المجموع  

 100% 7  ✓  ✓ حضور افتراضي حضور افتراضي  ✓  ✓  ✓  ، الرئيسالدكتور عبد الرحمن علي سيف

 100% 7 حضور افتراضي  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ساتر، نائب الرئيسرياض يوسف حسن 

 100% 7 حضور افتراضي  ✓ حضور افتراضي حضور افتراضي حضور افتراضي  ✓  ✓  عبد العزيز عبد هللا األحمد،عضو 

 100% 7  ✓ حضور افتراضي  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  محمد جهاد حسن بوكمال، عضو

 . لمناقشة بنود مختلفة على جدول األعمال. 1
 

 لجنة التدقيق  . 2
 

المالية، ونظام الرقابة الداخلي، وعملية التدقيق. وفي إطار هذه المهام   تقاريرفي اإلشراف على المسئوليات الخاصة بعمليات إصدار ال  حسب ميثاق عمله  تتولى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة مساعدة المجلس

 على جميع المستويات. السليمة تعمل اللجنة على تشجيع التحسين المتواصل وضمان التقيد بسياسات وإجراءات وممارسات الشركة 
 

، من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وفقاً للمعايير المنصوص عليها في  رئيسهاوسيكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم    .نواتكل ثالث سيعينهم مجلس اإلدارة  على األقل  تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء  

أي عالقات تجارية أو عالقات أخرى )تشمل دون   ويكون جميع األعضاء من أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والمعرفة باألمور المالية ويتمتعون باالستقالل عن اإلدارة، وال توجد لديهم  قانون حوكمة الشركات. 

 .  التدقيق الداخلي إداراتتقييم أداء حصر المشاركة اليومية في إدارة أعمال الشركة( بما من شأنه أن يؤثر في اتخاذ القرارات بصورة مستقلة. كما تضطلع اللجنة بدور إرشاد و
 

 . بإجراء التحقيق في أية أمور تدخل في نطاق مسئولياتها، ويكون لها الحق الكامل في اإلطالع على جميع المعلومات المطلوبة ألداء مهامهاتكون للجنة التدقيق السلطة المباشرة والتخويل 
 

وفي كل حالة، تجتمع اللجنة   .إذا دعت الحاجة  ،عقد اجتماعات إضافية  صالحية، ويكون لها  السنة المالية الواحدةفي  ربعة اجتماعات  التدقيق ما ال يقل عن أجنة  تعقد ل  أجلها،من    التي أنشئت  بالمهامضطالع  لالو

، عقدت لجنة التدقيق سبعة اجتماعات عادية  2021وخالل عام  .  عند الضرورة  ،وغيرهم،  الداخليينالمدققين  ومع    كل ثالثة أشهر مع المدققين الخارجيين وبحضور أعضاء ادارة الشركة األم، والشركات التابعة لها

  :كما يلياجتماعات اللجنة في نة حضورهم وسجل أعضاء اللجاجتماعات غير مجدولة.  وستة
 

نوفمبر   24 ديسمبر  14 المجموع  نسبة الحضور 

(2) 

اكتوبر   19 اكتوبر  25 نوفمبر  7

(1) 

 اكتوبر  5

(1( 

سبتمبر   22

(1) 

22   

 اغسطس 

 يوليو  28 

 

يونيو   30

(1) 

فبراير   11 فبراير  21 ابريل  25

(1) 

 أعضاء اللجنة 

حضور   ✓ 13 %100
 افتراضي 

حضور   ✓ ✓
 افتراضي 

حضور  
 افتراضي 

حضور  
 افتراضي 

حضور   ✓ ✓
 افتراضي 

  نادر كريم المسقطي ، الرئيس ✓ ✓ ✓

حضور   13 %100

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

حضور  

 افتراضي 

      محمد عبدهللا عيسى، نائب الرئيس

حضور   ✓ 12 %92
 افتراضي 

  عبدالرحمن يوسف فخرو،عضو ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓

 لمناقشة بنود مختلفة على جدول األعمال.  .1

 األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب. اجتماع مشترك بين لجنة الحوكمة االدارية واالمتثال ولجنة التدقيق لمناقشة تقرير الفحص من مصرف البحرين المركزي الخاص بمكافحة غسل  .2

 

ً  للمجموعة رئيس الشئون الماليةالرئيس التنفيذي و يصدق كما   . السنوية لعناية لجنة التدقيق ومجلس اإلدارةو المرحلية القوائم الماليةعلى مسودة  كتابيا
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في تدقيق حسابات الشركة، ومن منطلق تطبيق أفضل الممارسات   بناء على مقترح بعض المساهمين في إحدى الجمعيات العامة السابقة بالنظر في إمكانية تغيير المدقق الخارجي والذي قد أمضى سنوات طويلة

لى عروضها، وبعد دراسة مستفيضة قدمت اللجنة توصيتها  المحاسبية والحوكمة اإلدارية، قام المجلس بالنظر في هذا الموضوع من خالل لجنة التدقيق التي خاطبت مجموعة من شركات التدقيق وحصلت ع

وخولت مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم، بعد موافقة مصرف    2021( كمدقق خارجي لتدقيق حسابات عام  E&Yويونغ ) والتي بدورها وافقت على تعيين إرنست    العادية  النهائية للمجلس ومن ثم للجمعية العامة

 البحرين المركزي على هذا التعيين.
 

 لجنة المكافآت والتعيينات . 3
 

إلى مجلس اإلدارة حول األمور ذات العالقة بترشيح وتعيين أعضاء المجلس   والتوصيات  جنة المشورة، وتقدم هذه اللكل ثالث سنواتأعضاء من مجلس اإلدارة يعينهم المجلس    ثالثة  على األقل  تضم هذه اللجنة

العامون    راءمانية، والمدئتشركات التابعة للمجموعة وأعضاء جميع اللجان المنبثقة عن المجلس والرئيس التنفيذي والوظائف الخاضعة للرقابة بموجب شركة البحرين االلل  أعضاء مجالس إدارات واللجان التنفيذيةو

ا رئيس  وتركيبة اللجنة هي متوافقة حاليا مع األنظمة نظرا ألنها تشتمل على عضو مستقل واحد وعضوين تنفيذيين يمثالن كبار المساهمين من بينهم  .لجميع الشركات التابعة للمجموعة وأمين سر مجلس اإلدارة

 ونائب رئيس اللجنة ويخضعان لموافقة مصرف البحرين المركزي. 
 

لجميع  أو من ينوبون عنهم العامون راءوالمد ،أو من ينوب عنه الرئيس التنفيذيل األمور الخاصة بأجور ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ووتقوم اللجنة أيضاً بدراسة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ك

هاء خدماتهم. وتتولى اللجنة أيضاً تقييم مهام الرئيس التنفيذي وسياسة االستغناء عن الموظفين وإن  ،، وسياسات الشركة الخاصة بالمكافآت، وحقوق خيار األسهممجلس اإلدارة  أمين سرو  ،الشركات التابعة للمجموعة

 عالوة على ذلك، تتولى اللجنة مراجعة وإقرار رواتب ومكافآت المدراء التابعين للرئيس التنفيذي،   .مجلس اإلدارة  أمينو   ،لجميع الشركات التابعة للمجموعة  أو من ينوبون عنهم  العامون  راءوالمدأو من ينوب عنه  
 

تقديرها الكامل لمن يقوم بواجبه ويجنب الشركة التعرض للخسارة أو الضرر. باإلضافة إلى ذلك، تضع اللجنة السياسة    اللجنة  تبدي  تحرص اللجنة على عدم مكافأة من يخفقون في  مهامهم فيما    في هذا اإلطارو

 الخاصة باإلفصاح عن مكافآت وأتعاب أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية. 
 

، 2021. في عام  بمعدل اجتماعين اثنين كحد أدنى في السنة المالية الواحدةتجتمع اللجنة  و  بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس أو الرئيس التنفيذي.    قيام بالمهمات المسؤولة عنها، تجتمع اللجنة عند الضرورةولل

 مجدولة بحضور األعضاء التالية أسمائهم: اجتماعات غير  أربعةو اجتماعين عاديين عقدت لجنة المكافآت والتعيينات  
  

 أعضاء اللجنة  ( 1يناير ) 25 رفبراي 23 )1مارس ) 23 ( 2) يونيو 27 ( 2يوليو ) 19 ديسمبر  13 المجموع نسبة الحضور

  عبد العزيز عبد هللا األحمد، الرئيس ✓ ✓ حضور افتراضي  ✓ حضور افتراضي  ✓ 6 %100

افتراضي حضور  حضور افتراضي  6 %100   الدكتور عبد الرحمن علي سيف، نائب الرئيس ✓ ✓ حضور افتراضي  ✓ 

 إبراهيم عبد هللا بوهندي، عضو  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 %100

 لمناقشة المسائل المتعلقة بتعيين الرئيس التنفيذي الجديد والبنود األخرى على جدول األعمال.   .1

 لبحث مسائل مختلفة على جدول األعمال.  .2
 

 .لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال4
 

راجعة السياسات واالجراءات ومراقبة االمتثال بسياسات واجراءات ادارة المخاطر وعملية م  الحوكمة اإلداريةفوض لجنة الحوكمة والمخاطر واالمتثال بنطاق محدد من األدوار والصالحيات المتعلقة بمسائل  ت  

بمسؤولياته    على القيام    )"المجلس"(  من النظام األساسي للشركة ، بهدف مساعدة مجلس اإلدارة  (20و)  (19)  تين المادبمقتضى  وذلك  للمجموعة  السلوك  قواعد  واألنظمة ومتطلبات االمتثال للقوانين  للمجموعة،  

  .وواجباته
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لمعايير المنصوص عليها في قانون وذلك بموجب ا، أعضاء مستقلين    الرئيسغالبية أعضاء اللجنة ، بمن فيهم  على أن يكون    تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل يعينهم مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات

اللجنة في الوقت الحالي  حوكمة الشركات بأن تشكيل  مثل االخير أحد كبار  ، وعضو واحد غيرتنفيذي وعضو واحد تنفيذي. ويجزئيا بالتعليمات المذكورة حيث أنه يتألف من عضو واحد مستقل  يلتزم، علماً 

 المساهمين ويترأس اللجنة حسب موافقة مصرف البحرين المركزي.
 

وتقديم اإلقتراحات بشأنها    المتبع في الشركةونطاق إدارة المخاطر     الحوكمة  تحمل مسئولية تطوير إطار  ومكافحة غسل األموال، وت  متثالالمخاطر، واإل  إدارة  إداراتقييم أداء  ت وتقوم بهذا الدور  اللجنة    تولىوت

بأي تعديالت على سياسات الشركة بعد الموازنة بين إدارة المخاطر بمراجعة والتوصية  اللجنة  وتقوم  .  االشتراطات التنظيمية للجهات الرقابيةوافق مع  بما يتمرة واحدة في السنة على األقل  الى مجلس اإلدارة  

 تراجع اللجنة وتوصي بأي تعديالت على عقد الشركة ونظامها األساسي بالتشاور مع مستشار قانوني. كما  . كانت تنطبق إن ،واعد التنظيميةوالمكافآت والكفاءات العملية واالمتثال للق
 

 على حساب الشركة. و ذلك داخل الشركة وخارجها عندما ترى ذلك ضروريًا  من اللجنة من قبل مجلس اإلدارة للحصول على المشورة المهنية المناسبةفوض كما ت  
 

 عقدت  ،. وعلى هذا الصعيدما ال يقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدةب  بصورة دورية حسب المطلوب  والمخاطر واالمتثال اإلدارية عقد لجنة الحوكمةنت،  ولالضطالع بالمهام التي أنشئت من أجلها

  ، حضرها: .2021خالل عام  واجتماعين غير مجدولين   اعتياديةأربعة اجتماعات والمخاطر اإلدارية لجنة الحوكمة 
 

ديسمبر   7 المجموع   نسبة الحضور   
(  2نوفمبر ) 24 اغسطس   5  (  1يوليو ) 25  مايو  6  فبراير  10   

 أعضاء اللجنة 
 

   محمد عبدهللا عيسى، الرئيس حضور افتراضي  حضور افتراضي  حضور افتراضي  افتراضي حضور  حضور افتراضي  حضور افتراضي  6 %100
 يوسف صالح خلف، نائب الرئيس     حضور افتراضي  حضور افتراضي  حضور افتراضي  حضور افتراضي  حضور افتراضي  ✓ 6 %100
افتراضي حضور  حضور افتراضي  حضور افتراضي  حضور افتراضي  حضور افتراضي  6 %100      عبدهللا محمد آل محمود، عضو حضور افتراضي  

 لمراجعة سياسات الشركة.   .1

  األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب. اجتماع مشترك بين لجنة الحوكمة االدارية واالمتثال ولجنة التدقيق لمناقشة تقرير الفحص من مصرف البحرين المركزي الخاص بمكافحة غسل  .2
 

     إدارة المخاطرهـ. 
 

دارة مسئولية بشكل تام مسئولياتها لتطبيق أفضل األعراف الدولية في مجال ادارة المخاطر بمتقضى تعليمات مصرف البحرين المركزي فيما يتحمل مجلس اإلتدرك شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب  

 جال االئتمان والسيولة والسوق ومخاطر التشغيل وذلك بناء على مشورة لجنة الحوكمة اإلدارية واالمتثال. ادارة مخاطر المجموعة بصورة عامة. ويعتمد مجلس اإلدارة السياسات المناسبة في م
 

بيق جميع االشتراطات الصادرة عن  تطو  متابعة  ال تألوا جهداً في  حيثممارستها ألنشطتها التجارية، يحتل االلتزام باألحكام التنظيمية والقانونية مكانة خاصة لدى شركة البحرين للتسهيالت التجارية،    خالل

 مكافحة غسل األموال. و االلتزامو  فيما يتعلق بإدارة المخاطر والمستمدة من أفضل الممارسات العالمية، مصرف البحرين المركزي
 

رئيس    يتبعباإلضافة إلى ذلك،    وتتمتع هذه الوظائف باالستقاللية عن أنشطة الشركة والمشاركة اليومية في أعمالها، فضالً عن استقاللها عن عمليات التدقيق الداخلي.  ،إلدارة المخاطررئيس  يوجد لدى الشركة  

 . الرئيس التنفيذي الى دارية ر للجنة الحوكمة اإلدارية والمخاطر واالمتثال، ومن الناحية اإلإدارة المخاط
 

وتخضع سياسات ومراقبة المخاطر واالمتثال مع الحدود المحددة لها.    الضوابط واألطر المناسبةو  الحدود  ضعوو  ومراقبتها  وتحليلها  تحديد المخاطرسياسات الدارة مخاطر المجموعة بغرض  وضعت الشركة  ما  ك

يجاد بيئة منظمة بضوابط مناسبة يتمكن جميع الموظفين من خاللها  ادارة المخاطر للمراجعة الدورية للتأكد من توافقها مع الظروف المتغيرة للسوق ومع نشاطات المجموعة.  وتبذل المجموعة أقصى جهودها ال

 ى المعايير واالجراءات اإلدارية. من فهم أدوارهم ومسئولياتهم من خالل الدورات التدريبية بمقتض
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 و. إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموال  

 

لية بشأن  بأفضل الممارسات الدو  تقيدفي مجالها الوظيفي، وهي ملتزمة بال  عالميةإن شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب على علم تام بمسئولياتها في االلتزام بكافة األحكام التنظيمية وأفضل األعراف ال

 االمتثال ومكافحة غسل األموال حسب المتطلبات الرقابية المحددة من قبل مصرف البحرين المركزي.

 

التدقيق الداخلي. ، فضالً عن  لألعمال المختلفةاليومية    واإلدارة    وتتمتع هذه الوظائف باالستقاللية عن أنشطة الشركة  ،مكافحة غسل األموالو متثال  دارة االإليوجد لدى الشركة رئيس     استقاللها عن عمليات 

مباشرة الى لجنة إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموال ولديه الصالحية الكاملة للتواصل مع رئيس التنفيذي ولل  مباشرة   من الناحية اإلدارية  مكافحة غسل األموالو  المتثالرئيس إدارة اباإلضافة إلى ذلك، يتبع  

 مجلس اإلدارة. 

 

المناسبة للسيطرة  ال  وقد وضعت العامة  ات  سياس بوضعقامت أيضاً  وعليها بشكل دوري  شركة استراتيجيات واطارات واضحة إلدارة المخاطر وااللتزام لتحديد المخاطر ومراقبتها ووضع الضوابط واألطر 

 السجالت  وحفظ،  لموظفينا  وتدريب  لتوعيةسنوية  وإقامة دورات   ،عنها واإلبالغ المشبوهة العمليات  على للتعرف وإجراءات ،العمالء من التحقق تدابير تتضمن األموال غسلولمكافحة    متثاللال  معتمدة  وإجراءات

 والتي تخضع للمراجعة واالعتماد من قبل مجلس اإلدارة.  الخاصة بذلك والتوثيق

 

 األموال غسل مكافحةاالمتثال و  إجراءاتهذا ويتم تدقيق    على تطبيق المتطلبات الرقابية القابلة للتطبيق على مستوى المجموعة والشركات التابعة لها وفروعها.    إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموالوتحرص  
 . مصرف البحرين المركزيو وطرف مستقل ثالث ومن قبل إدارة التدقيق الداخلي  الخارجيين ل المدققينقب منبشكل منتظم 

 

 . اللجان اإلدارية: ز

 

، الرئيس المالي ورئيس إدارة المخاطر كأعضاء دائمين، ويحق للرئيس التنفيذي تعيين أي عضو الرئيس التنفيذي  يترأسهمتضم هذه اللجنة على األقل ثالثة أعضاء  :  لجنة األصول وااللتزامات )"ألكو"( .1

ارة ( إد1)  فيما يخص  الرقابة على المجموعةتناط باللجنة مسئولية  و.  راقبينكماجتماعات اللجنة  ورئيس إدارة المخاطر    مكافحة غسل األموالو  متثالرئيس إدارة االكما ويحضر    آخر حسب الحاجة.  

قروض الرهن  تمويل المستهلكين وإلطار عمل  ( اعتماد برامج المنتجات )الذي سوف يكون جزءا  5و)  اللتزامات الطارئةاخطط  (  4)  ، السيولة  كفاية(  3)  ،الماليالتخطيط  (  2، )والمطلوباتاألصول  

 فيما يتعلق اإلجراءات المناسبة  اتخاذ  والديون    شطب  لسياسات  وإجراء مراجعة دورية،  ومراجعتها  اإلجمالية  المحفظةالعائد على  بتثبيت  كما وتضطلع اللجنة  .  بما سبق  فيما يتعلق  وتمويل الشركات(  

 مراجعة واعتمادو  ،ة الرقابيةهالمستلمة من الج  التفتيشتقارير    الواردة في  جميع المسائلومتابعة  ،  مصرف البحرين المركزي  الصادرة عنالجديدة  القواعد  ووالمبادئ التوجيهية  االستشارية  وراق  باأل

ما ال يقل تعقد اللجنة    ولالضطالع بالمهام التي أنشئت من أجلها،  .جديدةمنتجات    ةأو أيالواجب توفرها عند منح القروض  شروط  الومعايير  التحديد  والشروط التجارية،  ، ويةاإلدار  رسومالوالفائدة    أسعار

بمراجعة   أيضا  وتقوم اللجنة.  ة اإلداريةسكرتيرال، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة من قبل  تصدر القرارات بأغلبية األصوات الحاضرةو  ،كلما دعت الحاجة  كل ربع سنة أو أكثرواحد  عن اجتماع  

 . المرجعية لعملهاوفقاً للشروط أعضائها وأداء  اأدائهوتقييم  ادورية لتركيبة أعضائه

 

الموافقة    قبللجميع طلبات القروض  دراسة وافية  إجراء  وضمن حدود أو أعلى من صالحياتها       االئتماني  اإلقراضبالمرتبطة    جوانبال  إلشراف على جميعيتم تشكيل هذه اللجنة بهدف الجنة االئتمان:   .2
كما  ضمن ميثاق عملها.     السلطاتمسؤوليات ومن ال  نطاق محددبتكلف لجنة االئتمان    ،ولالضطالع بالمهام التي أنشئت من أجلها.  المديونية  فترةالمرتبطة بها طوال  مخاطر  المراقبة  و  عليها  النهائية

 أعضاء   يتم تعيينكما  يخضعان لسقف محدد.    مستويينإلى    لجنةالفي    االئتمانية  صالحيات الموافقة  وتقسم  .األقدميةالمنصب الوظيفي وبدال  من  على الخبرات والكفاءات المهنية    بناء    يتم تعيين أعضائها
المناطة بهم لموافقة  ا  صالحياتواألعضاء    تفاصيلويمكن الرجوع ل .التنفيذي  الرئيسبناء على توصية من    شركة البحرين للتسهيالت التجاريةقبل مجلس إدارة  من    والمستوى الثاني   األول  المستوى
 .المعتمد من قبل مجلس اإلدارةالسياسات واألنظمة الداخلية  دليل   ضمن
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جميع أنواع المخاطر للتأكد جزًء ال يتجزأ من التوجهات االستراتيجية للشركة لتعزيز الجهود الرامية إلى إشاعة ثقافة إدارة المخاطر وتوفير الرقابة على الشركة ل  تعد هذه اللجنة  :لجنة إدارة المخاطر  .3

التسهيالت لخدمات ال العقارية  من وجود ممارسات كافية إلدارة المخاطر ذات األولوية فيما يتعلق بتسهيالت البحرين، وشركة  التسهيالت للخدمات  . وتتمثل المسئوليات   ذ.م.متأمين ذ.م.م.، وشركة 

على جميع جهودها، وقراراتها، وإجراءاتها التي سيكون   الرئيسية للجنة في إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات الجيدة لثقافة إدارة المخاطر على مختلف المستويات في تلك الشركات، واإلشراف

والقواعد الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، ير وصدى على ثقافة إدارة المخاطر للشركات، ومواءمة األهداف التجارية للشركات مع الممارسات السليمة إلدارة المخاطر وفقا لإلرشادات  لها تأث 

ورئيس اإلئتمان والتسويق،  وتضم هذه اللجنة في عضويتها الرئيس التنفيذي، ب الرئيس من قبل الرئيس. يترأس اللجنة الرئيس التنفيذي ويتم اختيار نائومراجعة امتثال اإلدارات إلطار إدارة المخاطر. 

تعقد اللجنة وألموال.  ومكافحة غسل ا  إدارة االمتثالرئيس  ووتكنولوجيا األعمال،    معلوماتإدارة ال  ، ورئيس  رئيس الشئون الماليةوالموارد البشرية والعمليات،  ورئيس ادارة المخاطر ورئيس العمليات و

    أو أكثر كلما دعت الحاجة. كل ربع سنة على األقل

 

 سياسة المكافآت:   ح.   

 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:   (أ)

 
مكافآت الشخص وقابلي المخاطر   -5بشأن الضوابط ذات المستويات العالية للمصرف، ونموذج الضوابط رقم  دى الشركة سياسة مكافآت تتوافق مع إرشادات وقواعد مصرف البحرين المركزي  ل        

 : البنوك التقليدية. 1المعتمدين الموضحة تفاصيلهم في المجلد 

 

حضورهم اجتماع واحد أو أكثر من  اجتماعات نظير    لمجلسل  اللجان التابعةأياً من  مجلس اإلدارة و  س الجتماعاتختص بدفع مكافآت وبدالت حضور أعضاء المجلتسياسات ومبادئ توجيهية    لدى الشركة

ة أعضاء مجلس اإلدارة أكما وأنها تهدف إلى مكاف  ،للمتطلبات القانونية والتنظيميةالمكافآت التزام الشركة بأفضل الممارسات في الحوكمة استناداً  وتعكس سياسة    المجلس أو اللجان في كل سنة مالية.  

 بالكفاءة المطلوبة لتسيير الشركة بصورة ناجحة. مها في تشغيل عمليات الشركة ا لضمان استمرار الكفاءات وتحفيزها في القيام بمهبطريقة عادلة ومسئولة كفيلة ولجانه 

 

وتصرف مكافآت أعضاء المجلس وبدالت  يتم تشكيلها من وقت آلخر.    اخرى  مجلس إدارة الشركة األم واللجان المنبثقة عنها، ومجالس إدارات الشركات التابعة وأي لجانوتطبق هذه السياسة على  

 : اآلتيحضور االجتماعات للجان التابعة حسب 

 

 ماعات المجلس طوال العام المالي المنتهي. عن حضور اجتدفع مبلغ ثابت كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  ،مجلس اإلدارةبتوصية من يقر المساهمون في اجتماع الجمعية العامة العادية،  •

 . دارة اجتماعات إحدى لجان المجلسعضاء مجلس اإلأكبدالت عن حضور تصرف مبالغ مالية  •

 

   أعضاء اإلدارة: و لرئيس التنفيذيامكافأة )ب(       

 
وإقرار  بمراجعة تقوم لجنة المكافآت والتعيينات. فيما السنوية دفع مبلغ المكافأةعلى  النهائية للموافقة، ومن ثم تتقدم بتوصية لمجلس اإلدارة الرئيس التنفيذيتقييم أداء المكافآت والتعيينات بلجنة قوم ت

 :  ألبعاد التاليةالحسبان افي   اإلدارة مجلسيأخذ وفقا لمعايير محددة. وفي سبيل إقرار صرف المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي، وذلك المكافأة السنوية للمدراء التابعين للرئيس التنفيذي 
 

   كل عام.   شركةالتي تحققها ال األرباح الصافيةبالنظر إلى دارة  اإلبقرار من مجلس تمنح  مكافأة تقديرية هي السنوية المكافأة .1
 متانة الضوابط  الداخلية وممارسات ادارة المخاطر.  .2
 .  في كل منتج اإلقراضمستوى  نمو .3
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   .الشركة عمليات نمو استمرار  الالزمة لضمان متطلبات التمويل تلبية جميع .4
  السيطرة على القروض المتعثرة عند مستويات مقبولة. وجودة محفظة القروض  .5
 تلبية األهداف المتفق عليها من الناحية المالية وغير المالية.   .6

 

 األطراف ذوي العالقة: بلسياسة الخاصة ا ط.  

 

تسري هذه  والقروض والتسهيالت االئتمانية.  تعارض المصالح وبوكيفية إفصاح الشركة عن المعلومات المتعلقة    ، العالقة والمعامالت ذات الصلة  ويلدى الشركة سياسة محددة لتحديد األطراف ذ
   .والمشتريات المتعلقة بهاللمشاريع المشتركة واتفاقيات العمل التسهيالت االئتمانية الممنوحة ضمن نطاقها تغطي والموظفين. كما العليا اإلدارة  وأعضاء دارةاإل  أعضاء مجلس السياسة على 

 

 :لتواصلا سياسة/استراتيجية ي.
 

ولديها توجيهات مؤسسية في   والجمعيات  والزبائن والجهات الرسمية والرقابيةالمتعاملين والمساهمين والموظفين   لجميع اوأعماله ابأنشطته المتعلقة المعلومات توصيل تجاه واضحة  سياسة  تتبع الشركة

ً  العمومية لجمعيةاتنعقد  كما  مجال االتصال.    ولجنة المكافآت والتعيينات   اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق  رؤساءبحضور الرئيس وأعضاء المجلس الذين من بينهم    اإلدارة مجلس  رئيسبدعوة من   سنويا

خص وسائل اإلعالم فيما ي يممثل  ون أيالمساهمأسئلة لى  جابة عوالمدققين الخارجيين الستعراض النتائج المالية واإلالشركات    اتورؤساء مجالس إدارولجنة الحوكمة اإلدارة ولجنة المخاطر واالمتثال  

مع و  العالقة.   ذويالمعلومات لجميع المتعاملين واألطراف    توفيرالمتطلبات التنظيمية والقانونية فيما يتعلق ب  تطبيقكما تدرك الشركة جيداً مسؤولياتها تجاه  ها المتحقق.  ئأنشطة الشركة وعملياتها وأدا

تتعلق   مستجدات أية عن المالية وغيرها أو     المعلومات  وتوفير االعالن يتم   ،عدم اإلخالل بمعايير وتوجيهات اإلفصاح المتعلقة باألشخاص األساسيين فضالً عن متطلبات الجهات الرقابية األخرى

 المالية النتائج   ويمكن للجميع الحصول على  .  أخرى  تواصلأية وسيلة  أو    نالبحريموقع بورصة  أو   www.bahraincredit.com.bh   اإللكتروني الشركة موقع خالل من أو  المحلية الصحافة عبر بالشركة

ويشتمل الموقع االلكتروني على قسم محدد يتعلق بعالقات المستثمرين على موقع الشركة الرسمي.    اإلداريةوإرشادات الحوكمة    واللجان التابعة للمجلس  عمل مجلس اإلدارة  ومواثيق  والتقارير السنوية

على ت المساهمين والتي تشتمل على مستندات االجتماعات مع مجموعة كاملة من االشعارات والمحاضر.  والمساهمين وتوضح حقوق المساهمين في المشاركة والتصويت في كل اجتماع من اجتماعا

 اعتمد فقد  أما على مستوى مجلس اإلدارة،    .العامة والمشاركة في المعلومات ذات االهتمام المشترك   الشؤونما يخص  في الموظفين مع للتواصلالصعيد الداخلي، يوجد للشركة نظام إلكتروني خاص  

توفير الوثائق المفهرسة إلكترونيا عن أعمال المجلس واالجتماعات بصورة مجلس والإلى أتمتة جميع أعمال  تهدف    على شبكة اإلنترنت،إنشاء بوابة إلكترونية سهلة االستخدام  بول التقنية  المجلس أحد الحل

 .فورية وفي بيئة آمنة

 

 نساسييك. سياسة األشخاص األ

 

حيث ال يتم تعيينهم أو تنصيبهم في مناصب هامة في الشركة إال بعد الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف    ،"ساسييناألشخاص األ"تعيين  المتعلقة باشتراطات مالءمة  متطلبات  التلتزم الشركة بجميع  

 ما يلي: )أي االشخاص األساسيين( البحرين المركزي. وتشمل تلك المناصب 

 دارة عضو مجلس اإل .1

 الرئيس التنفيذي أو المدير العام .2

 رؤساء األقسام   .3

 ؛ و متثالمسئول اال .4

 مسئول مكافحة غسل األموال.   .5
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 أ. توظيف األقارب  

  

ة. حيث يلتزم الرئيس التنفيذي باإلفصاح أمام مجلس يوجد في الشركة سياسات ومبادئ أقرها مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتوظيف أقارب األشخاص األساسيين ضمن األنظمة الداخلية المتنوعة للشرك

 وجدوا.   اإلدارة بشكل سنوي عن أقارب أي أشخاص أساسيين يزاولون مهمات أساسية هامة في الشركة، إن

 

   قواعد السلوك .ل 

  

والمجتمع(. وتشمل هذه قصارى جهودها لتعزيز أرقى المعايير والقيم األخالقية المهنية تجاه أصحاب المصلحة والشأن )مثل الزبائن والموظفين والجهات الرقابية    شركة البحرين للتسهيالت التجاريةتبذل  

 وال تقتصر على ما يلي:  لبحرين المركزي وتشمل من كتاب القواعد واالرشادات لمصرف ا 5قواعد لممارسة األعمال وهي موضحة تفصيال في المجلد رقم   10 القيم اإلخالقية

 

 واألمانة والصدق في التعامل مع الزبائن وأصحاب المصلحة والشأن.  الحرص على اتباع أعلى معايير النزاهة والتعامل العادل  .1

 اإلنفتاح والحرص على الشفافية في عمليات الشركة. .2

 وثر على مصالح الزبائن وتفاديها أو التحكم فيها .يقد  مما  المصالح  في  ربتضا وجود أي اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتعرف على .3

 التعامل بطريقة تتميز بالمهارة والعناية واإلجتهاد. .4

 المحافظة التامة على اإللتزام بسرية المعلومات الخاصة بالزبائن على أن ال تتضارب مع متطلبات اإلفصاح التي يفرضها القانون.  .5

 غير مالئم.   هالمناسبة فيما يخص سلوك الشركة في السوق وتفادي أي إجراء قد ينظر اليه عموما بأناتباع المعايير  .6

 بذل العناية المعقولة لحماية أصول الزبائن.  .7

المشورة وعلى القرارات التقديرية وبذل الحيطة واإلهتمام واد  توجيه العناية الواجبة للمصالح المشروعة للزبائن والتواصل معهم بصورة عادلة وشفافة وفي التعامل مع الزبائن الذين يستحقون اإلعتم .8

 الالزم  للتأكد من استدامة تلك المشورة أو القرارات. 

ضعت اجراءات لبحث شكاوي الزبائن ومراجعة النتائج بصورة مستمرة. بتلتزم الشركة  .9  تحقيق التفوق والتميز في مجال خدمات الزبائن، ولهذا الغرض و 

 نشاطات الشركة مع جميع القوانين واألنظمة المعمول بها. اإلحتفاظ بعالقة مفتوحة وتعاونية مع مصرف البحرين المركزي والجهات التنظيمية والرقابية األخرى وبذل العناية المعقولة لضمان توافق  .10

 ت الشركة بصورة سليمة.اإلحتفاظ بموارد مناسبة، سواء بشرية أو مالية أو خالفه، تكون كافية لتسيير نشاطا  .11

 اسب مع حجم ومدى تعقيد العمليات.اتخاذ الحيطة الالزمة للتأكد من أن أمور الشركة تدار بصورة فعالة ومسئولة باإلستعانة باإلدارة واألنظمة والضوابط المالئمة بما يتن  .12

 جميع األطراف من ذوي العالقة. ، يجب الحرص على تقديم عقود واتفاقيات كتابية الى في إطار حماية جميع األطراف التي تتعامل معها الشركة .13

 تحديث اقرارات األشخاص المعتمدين المعتمدين من قبلها بتقديم أي اقرارات بشأن تعارض المصالح بصورة سنوية. باإلضافة الى ذلك، يجب  األساسيين  يجب على الشركة التأكد من قيام جميع األشخاص   .14

 في قواعد السلوك. ،  بخالف التعامالت في األسهمعارض المصالح، ت، بخصوص 

 

من قبل لجنة التدقيق للتأكد هذه السياسة اإلجراءات المتعلقة باإلبالغ عن المخالفات من أجل تصعيد أي شكوى الى الجهة العليا المختصة واإلجراءات الواجب اتباعها  توضح  :   سياسة اإلبالغ عن المخالفات .  م

راء سلبي نتيجة بالصورة المناسبة  واتخاذ اإلجراء الالزم بشأن ذلك، في نفس الوقت الذي يتم الحرص فيه على حماية الشخص الذي قام بالتبليغ، ضد أي اجأي شكوى تصل لإلبالغ عن أية مخالفة    التحقيق فيمن  

 . ىتلك الشكو

 

 التعليمات العامة   . ن

 )أ( خطط األعمال        
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دارة شركة البحرين للتسهيالت  خطط التشغيل بصورة سنوية. وتخضع الخطة االستراتيجية للموافقة  من قبل مجلس إ  ثالث سنوات فيما يتم وضعتحرص الشركة على وضع خطة استراتيجية للشركة كل         

لتجارية على أن تتم مراجعة االستراتيجية من قبل المجلس تتم مراجعة خطط التشغيل من جانب اللجنة التنفيذية/مجالس الشركات التابعة وتعتمد من مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيالت ا  التجارية في حين 

 بصورة سنوية. 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة  )ب( 

 

 تمعين بما يلي:يجب على المجلس وأعضائه اإلستمرار في اإلطالع على نشاطات الشركة وعلى قواعد الحوكمة الخاصة بها، وأن يقوموا كحد أدنى، منفردين ومج        

 

 ها.  أن يعملوا بشرف ونزاهة وبنية حسنة والحرص على بذل العناية الواجبة بطريقة تكفل المصلحة القصوى للشركة ومساهميها واصحاب المصلحة في .1

 أن يعملوا في نطاق مسئولياتهم وعدم المشاركة في اإلدارة اليومية للشركة.   .2

 ركة ومنتجاتها وتكريس ما يكفي من الوقت ألداء مسئولياتهم. أن يتمتعوا بالفهم والقدرات المناسبة للتعامل مع شئون الش .3

بشان المسائل التي تحتاج للتحسينات )مثل العمل كمدققين أن يقوموا بصورة مستقلة بتقييم واستيضاح أي سياسات أو طرق معالجات أو إجراءات خاصة بالشركة بنية معرفة والبدء بإتخاذ إجراء إداري  .4

 (. تتسم بالتوازن المطلوب اإلدارة من أنوالتأكد 

 

 لمحافظة على التعليمات )ج(  ا         

 

 لجديدة. لبات الرقابية، وذلك في أول اجتماع له في السنة ايجب على المجلس أن يقوم سنويا بمراجعة التعليمات الخاصة بالحوكمة اإلدارية واعتمادها وتعديلها، إذا ارتأى ضرورة ذلك كجزء من المتط          

 

 

 المراقبين    د(     

 بحرين المركزي.يتطلب من الشركة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بأي تغيير في مراقبي الشركة حسبما هو محدد في تعليمات مصرف ال     

   

 . العقوبات المالية: )ه(              

 التنظيمية. االشتراطاتحسب األصول بما يتماشى مع  ، وذلكوقواعده الخاصة أنظمة مصرف البحرين المركزيأي من مخالفة تترتب على عن أية غرامات مالية في التقرير السنوي يجب اإلفصاح 
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 شطب المبالغ . اإلفصاح عن )و( 

 دينار بحريني الى مصرف البحرين المركزي حسب التعليمات واللوائح المحددة لهذا الغرض.  100,000تعادل أو تتجاوز مبلغ  ة ديون مشطوبةيجب اإلبالغ عن أي     

 لى المدقق الخارجي إ. مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والرسوم المدفوعة )ز(      

ضمن   التنفيذية المتمثلة في أعلى ست مكافآتاإلدارة  أعضاء    المكافآت المدفوعة إلى   بإجمالي  كل على حدة، وعلى بيان  لى أعضاء مجلس اإلدارةإ المكافآت المدفوعة  بيان تفاصيل  يمكن اإلطالع على               

ً   مجلس اإلدارة  رئيس  ما ورد في تقرير  المنتهية  الحسابات عن السنة المالية  المعين لتدقيق  الخارجيالمدقق  هي    (E&Y)  غرنست ويونإوكانت    على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.  والمنشور أيضا

في   ةتفاصيل الخدمات غير التدقيقية ورسومها المدفوعة في السجالت الموجودلى جانب  إ  2021. يمكن اإلطالع على رسوم التدقيق المدفوعة الى مدققي الحسابات خالل عام  2021ديسمبر    31في  

 ين الذين يحق لهم اإلطالع عليها بطلب خاص.  مكاتب الشركة وهي متاحة للمساهم

 أمور أخرى   )ح( 

ً   الدولية أون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المحلية ع الصادرة  لممارسات، تبذل الشركة جهودها لتطبيق معايير أفضل امتثال والترخيص. باإلضافة الى استيفاء متطلبات اال1   .أو االثنين معا

  تقديم ملخص للتوجيهات من قبل المجلس لتدرج في التقرير السنوي للشركة.. سوف يتم 2

 

 


