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 تقرير حوكمة الشركات 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  الشركات بحوكمة يتعلق فيما الشركة سياسة .1
 

واإلدارة.  التنظيم  مجال  في  والممارسات   باألعراف  التقيد  تحاول من خاللها  سياسة  الشركة  لدى  والمعايير   توجد  القيم  اإلدارة  مجلس  أقر  لقد 
من المالك وقع من الموظفين في تعاملهم مع المساهمين والعمالء والزمالء في العمل وسماسرة التأمين وغيرهم  ت مالالجوهرية التي تنظم السلوك  

ة  ومن القيم المتعارف عليها في الشركة أن الوصول إلى أعلى مستويات الكمال ضروري جدا في العمل. وتقوم الشرك  الرئيسيين في الشركة.
باستمرار األنظمة  جميع  المباشرة  ذو،  بمراجعة  المسئولية  إن  الدولية.  واألعراف  للمعايير  طبقا  بالقوانين  وااللتزام  التقيد  عملية  كفاءة  لرفع  لك 

 لمجلس اإلدارة هي السعي للتقيد بالسياسات والقوانين التي تفرضها الجهات الرقابية. 
 

 التواصل إستراتيجية .2
 

المتعل المعلومات  توصيل  تجاه  واضحة  سياسة  الشركة  والجهات  ب   قة تتبع  والزبائن  والموظفين  والمساهمين  المتعاملين  لجميع  وأعمالها  أنشطتها 
تنعقد الجمعية العمومية سنوياً   بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة بحضور الرئيس وأعضاء المجلس  الرسمية والرقابية والمجتمع على حد سواء. 

ممثلين عن الجهات الرسمية  لجنة المخاطر وو  والحوكمة  ولجنة الترشيح والمكافآت  مازاإللت و  الذين من بينهم رؤساء اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق
الشركة وعمليا أنشطة  فيما يخص  أو ممثلي وسائل اإلعالم  المساهمين  أسئلة  واإلجابة على  المالية  النتائج  الخارجيين الستعراض  تها والمدققين 

بيق المتطلبات التنظيمية والقانونية فيما يتعلق بتوفير المعلومات لجميع المتعاملين اه تطجت وأدائها المتحقق. كما تدرك الشركة جيداً مسؤولياتها  
الرقابية  الجهات  متطلبات  عن  فضالً  األساسيين  باألشخاص  المتعلقة  اإلفصاح  وتوجيهات  بمعايير  اإلخالل  عدم  مع  العالقة.  ذوي  واألطراف 

 www.gigbh.com بر الصحافة المحلية أو من خالل موقع الشركة اإللكترونيدات عجت األخرى، يتم اإلعالن وتوفير المعلومات عن أية مس
 ويمكن للجميع الحصول على النتائج المالية والتقارير السنوية على موقع الشركة الرسمي.   أو أية وسيلة تواصلية أخرى. 

 

 المساهمين  بيانات .3
 
 بقيمة عادي سهم  143,000,000  الشركة  تأصدر  وقد .الكويت و  البحرين ي بورصتي  ف مدرجة  للتأمين  ية الكويت  ةي بحرين لا الشركة  أسهم إن

 .بالكامل مدفوعة الواحد  للسهم فلس 100 اسمية
 

 ون المساهم 

   %المئوية النسبة  األسهم  عدد الجنسية  المساهم  اسم

 23,72 33,919,882 - أخرى  وجنسيات  البحرينيون المواطنون

 56,12 80,253,818 الكويت  الخليج للتأمين ش.م.ك  جموعة م

 13,33 19,066,664 الكويت  شركة وربة للتأمين ش.م.ك 

 6,83 9,759,636 البحرين ب بنك البحرين والكويت ش.م. 

 
 األسهم  فئات  توزيع جدول

 %المئوية النسبة  المساهمين  عدد األسهم  عدد الفئة 

 19,24 3,704 27,519,028 % 1أقل من 

 4,48 1 6,400,854 % 5% إلى أقل من 1

 6,83 1 9,759,636 % 10% إلى أقل من 5

 13,33 1 19,066,664 %   20% إلى أقل من 10

 56,12 1 80,253,818 % فأكثر  20

 100 3,708 143,000,000 المجموع 

 
 

 

http://www.gigbh.com/
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 اإلدارة  مجلس بيانات .4
 

 اإلدارة  مجلس تشكيل 
 الشركة إدارة مجلس األساسي. ويتكون  والنظام  التأسيس  عقد  أحكام  وفق  انتخابهم أو /و تعيينهم يتم ء ضاأع ةعشر من  الشركة إدارة  مجلس يتألف
 حوكمة متطلبات حسب المهنية خبراتهم ضوء على  للمجلس  التابعة اللجان أعضاء اختيار يتم كذلك  .عالية مهنية وخبرة خلفية ذوي  أعضاء من

 .له  التابعة اللجان ولعمل األعضاء ولمشاركة لتشكيله  ة ري دو بمراجعة اإلدارة  مجلس  ويقوم . الشركات 
 
 وعضو  تنفيذي غير  تنفيذي، عضو عضو عبارة  تصنيف  إن .  المركزي البحرين مصرف  من  مسبقة لموافقة  المجلس  أعضاء  تعيين يخضعو

ً  تم مستقل  .المركزي  البحرين مصرف لتعليمات وفقا
 

 م: 2020يذيين حتى نهاية ، والمستقلين وغير التنفنفيذيين، وغير التين ذياإلدارة التنفيع أعضاء مجلس وض

 3   أعضاء تنفيذيين  •

 3   تنفيذيين أعضاء غير  •

 4   أعضاء مستقلين  •

 
  لالخ اب العضو  خت أو إعادة ان نتخاب  . ويكون اامة السنويالع  قبل المساهمين في اجتماع الجمعيةمن    رةداإلتعيين أعضاء مجلس ا  انتخاب/ويتم  

مدعوماً بمعلومات محددة    له بحيث يكونالتابعة    كمةوالحو  كافآتوالم  رشيحلجنة الت على توصية من    من المجلس وبناءً   امة بمباركةالجمعية الع
 عضوية في مجالس أخرى. ت والسيرة الذاتية والمهنية والالمثل المؤه

 
 مجلس سكرتير تعيين ويخضع  وأعضائه.   التابعة  جانهلو  والمجلس،  العمومية، جمعية ل ل واإلداري المهني الدعم  اإلدارة  مجلس  سكرتير يقدم

 كما يكلف السكرتير بالتنسيق واالتصال بالجهات الرقابية في البحرين والكويت.  .المجلس  لموافقة  اإلدارة
 

 اإلدارة  مجلس  تومسئوليا  مهام 
إدارتها.  تدا مجلس  قبل  من  الشركة  المجلس  ر  واجبات  أهم  قيمة    و هومن  األهداف  الشر  وجعل  للمساهمين،خلق  وإقرار  نشاطها  في  رائدة  كة 

 اإلستراتيجية والتأكد من وجود الموارد الالزمة لتمكين اإلدارة من تحقيق هذه األهداف.  
 
 األقل لمناقشة وإقرار جدول األعمال المعروض عليه.  مرات في السنة على 4يجتمع مجلس اإلدارة و
 

 اإلدارة:  المهام المحددة لمجلس
 رار الموازنة التقديرية السنوية وغيرها من التقديرات المتوسطة األجل. جية الشركة وإقمراجعة إستراتي  •
 مراجعة األداء المالي والتشغيلي للشركة.  •
 والموافقة على المصاريف الرأسمالية.  فقة على اكتساب الشركات أو الخروج منهااالمو •
 ة ونظام إدارة األخطار. كرمراجعة نظام الرقابة المالية في الش  •
 التأكد من أن التطوير اإلداري في الشركة وخطط اإلحالل الوظيفي تسير بشكل جيد.  •
 الموافقة على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتير مجلس اإلدارة.  •
 مساهمين يتم بشكل مرض. التأكد من أن التحاور مع ال •
 

 دارة إلعضاء مجلس ا ألالبرنامج التعريفي والتطوير المهني 
ا  مجلس  على  إطإليتعين  على  يكون  أن  ب الدارة  المتعلقة  المستجدات  آخر  على  ال عمال،األع  والتشريعية،  ،تأمينوصناعة  الرقابية  والتطورات 

دارة،  إلمباشرة، بعد تعيين أي عضو جديد في مجلس ا  شركة ال وفر ت . والشركة  وأحدث التطورات التي من شأنها أن تؤثر على عمليات وأعمال 
مر سوف  أل، حيث أن هذا اشركةفي ال دارات  إلدارة التنفيذية ورؤساء اإلاجتماعات مع ا  مر. كما يتم ترتيب أل م اعريف رسمي، إذا لزامج ت ن رب 

فهم أفضل يؤدي   العمل وا  إلى خلق  بها  ت التي  سواق  أللبيئة  يتخذ  كةالشرعمل  للتوعية أمر ضروري وقد  برنامج مستمر    أشكاالً . ويعتبر وجود 
المؤتمرات التي تشمل موضوعات    اجتماعات المجلس وحضور لعروض التعريفية أثناء  ت، وورش العمل وال توزيع المنشورا ال من خ  ،مختلفة

 . والتطورات الرقابية تأمينعمال وصناعة الألدارات، وا إلاحول عضوية مجالس 
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 م: 2020رامج التدريبية التي نظمت ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام الب 
 
 2020أكتوبر  28 –التحول الرقمي  .1
 2020نوفمبر  16 –  واالستراتيجية  المؤسسية  حوكمة لا .2
 2020ديسمبر    10 – لةع امجلس اإلدارة في الرقابة الف دور وإدارة المخاطر   .3
 2020ديسمبر  29 –األمن السيبراني  .4

 
أو بحضور دورات    كة شرالها  ت دد الساعات التدريبية التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارة سواء عن طريق حضور الدورات التدريبية التي نظمع

 : أخرى  تدريبية
 

 
 العضو  مسإ

 
 الساعات اإلجمالية 

 36 مراد علي مراد السيد 

 15 خالد سعود الحسن  السيد 

 15 حسن محمد زين العابدينالسيد 

 30.5 اد جواد بوخمسين عمد. 

 15   وسروشاهيخن بيجا السيد

 15 شوقي علي فخرو  السيد 

 15 يم زينل السيد محمد إبراه

 15 السيد ثامر إباهيم عرب  

 124 مبارك عثمان العيار  يدالس

 112   يسحمد أحمد الرم يدالس

 
 التابعة  واللجان  المجلس تقييم
 اتخاذ والشروع في فعاليته وتكوينه، ومدى  عمله سنوية لدليل  عةمراج بإجراء المجلس يقوم كما  .سنوي ذاتي تقييم بإجراء اإلدارة مجلس يقوم

 في والنظر  المجلس ولجان  منفرد بشكل األعضاء للسادة الذاتي  مالتقيي   بمراجعة كذلك المجلس يقوم كما.  وبة تعديالت مطل ألي  المناسبة الخطوات
 .التقييم لهذا نتيجة تبرز قد  مناسبة  توصيات  أية
 

 دارة اإل  مجلس  عضاءأب  ةالخاص المكافآت سياسة 
ما  وفقاً لوذلك    ةوي جلس اإلدارة بصفة سنوية وذلك حسب ما يقرره المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية السن يتم دفع المكافآت ألعضاء م

لمعايير الم  .ت التجارية البحريني وتعديالتها قانون الشركنص عليه   يتم إدراجها كمصروفات وفقاً  بة الدولية ومصرف  حاسإن مكافآت المجلس 
لمواف يكون خاضع  وتقديمها  المركزي،  ا البحرين  في  المساهمين  فإقة  ذلك،  إلى  وباإلضافة  السنوية.  العمومية  الجمعية  مجلس  أعن  جتماع  ضاء 
وذلك وفقاً   رةمن عضويتهم في اللجان الفرعية التابعة لمجلس اإلداأخرى    تعويضات وأية  جلسات  اإلدارة يحصلون على أتعاب مقابل حضورهم ال 

 . جلس اإلدارة بأعضاء م  لسياسة المكافآت الخاصة 
 

 المعلنة  وغير  المتوقعة المخاطر  عن  التبليغ  سياسة 
ا  قام  لقد  تغطي  السياسة  هذه إن  .عنها مسئولين تعيين تمو المعلنة  وغير المتوقعة  المخاطر عن التبليغ سياسة وإعتماد  ة  جع بمراإلدارة  مجلس 

 التابعة واإللتزام   التدقيق  لجنة  السياسة  هذه  على  وتشرف  .المخاطر تلك عن نية  بحسن  تقارير بتقديم يقومون الذين ينللموظف الكافية  الحماية
 .اإلدارة  لمجلس 

 
 نظام السلوك الوظيفي و  اإلدارة  مجلس عضاءأب  الخاص ل معلا  ميثاق

في الربع األخير من   الشركة  وموظفي  التنفيذية لإلدارة ي  ظيفنظام السلوك الو  أقر  كما  أعضائه، من لكل  العمل يثاق م اإلدارة  مجلس راجع وأقر  
المواثيق وتوضح ،  م2020عام  ال أفضل    بإتباع ايلتزمو لكي  بالتوقيع المخولين ومسئوليات السرية  ومقتضيات المصالح   تعارض  مجاالت  هذه 

 .الممارسات
 
 
 

http://www.bkic.com/ar/default.asp?action=article&id=115
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 ارب  ف األق سياسة توظي 
الوثيقة" من أجل الحفاظ    ألشخاص "ذوي الصلةالشركة ال تشجع بشكل عام توظيف ا  ضح أنسياسة توظيف األقارب التي تو مجلس اإلدارة  أقر  

وات  األزواج واآلباء واألوالد واإلخوة واألخ   اق على نزاهة أنظمة التدقيق والرقابة واإلدارة. يشمل األشخاص "ذوي الصلة الوثيقة" في هذا السي 
 .واألفراد من نفس األسرة

 
 . اسة الموارد البشرية المعتمدةي ن سء مز جتعتبر  السياسة هذه إن
 

 الرئيسيين األشخاص   سياسة تداوالت
 علم على المطلعين جميع بأن كدتألل المطلعين قبل من الشركة  أسهم  في  المتاجرة  يخص  فيما  التنظيمية واإلجراءات اتالسياس الشركة  وضعت 
 استخدام سوء  من الحد  إلى  اإلجراءات هذه تهدف  حيث  الشركة.  أسهم  في  م هجرات ومتا ملكيتهم في  واإلدارية  القانونية بالمتطلبات وملتزمين مسبق

 أي  في  والعاملين معينة دوائر  يف وموظفين التنفيذية  ة راواإلد اإلدارة مجلس أعضاء  يشملون والمطلعين.  الشركة  داخل المتوافرة المعلومات
 .المطلعين تداول نشاط  ومراقبة  لمتابعة الكاملة اإلدارة المسئولية ر مجلسكرتي سل وتكون  وأقاربهم. الداخلية بالمعلومات مباشر اتصال  لها مؤسسة

 
 .البحرين بورصة في للتداول المقبولة ةالمالي  األوراق في الرئيسيين األشخاص  تداوالت  بشأن التنظيمية المتطلبات تتضمن السياسة هذه إن
 

 المصالح تضارب سياسة 
واإل السياسات  المجلس   ة لمناقش  التابعة لجانه   أو  اإلدارة  مجلس  اجتماعات خالل  وإنه   .المصالح بتضارب  تتعلق التى  يةظيمتن ال جراءاتأقر 

 االجتماع قاعة  مغادرة  المعني العضو وعلى.  التابعة  هن اجل أو اإلدارة  مجلس قبل  من القرارات تتخذ المصالح،  تضارب بقضايا ترتبط مواضيع
 للمجلس فوًرا  يفصحوا أن األعضاء على ويتوجب. لجانه أو اإلدارة مجلس اجتماع محضر في اتعملي لا تلك وتسجل  المواضيع، تلك مناقشة أثناء
 الوثائق  تشمل  اإلفصاحات  وهذه .  أخرى ات هج مع والتزاماتهم بأنشطتهم مرتبط  المصالح  في  تضارب  لوجود التصويت  في  المشاركة دم  بع

 .المعني بالعضو المرتبطة المعامالت أو بالعقود الخاصة 
 

 االجتماعية  لية سئوالم
 من الذي تترجمه  للشركة، االجتماعي الدور من يتجزأ ال  جزءاً  البحريني بالمجتمع الرقي تجاه الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مساهمة تعتبر
 على طبيعتها تتنوع التي البحريني،  بالمجتمع الصلة  ذات المشاريع تمويل إلى  تهدف  التي للتبرعات  أرباحها من  سنوية  نسبة  ص تخصي  خالل 
 .والبيئية الخيرية، واألعمال والبرامج التوعوية والتعليم، لثقافية،وا الخيرية، والمراكز الصحية للجمعيات التبرعات  الحصر، ال  المثال سبيل

 
 اإلدارة مجلس بأعضاء متعلقةلا اإلفصاحات .5
 

   الشخصية  البيانات 
 ( مستقل عضو ) مراد علي مراد السيد 
 رة اإلدا مجلس رئيس 

 2004مارس  28إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 
 هد الملكي للمحاسبة اإلدارية، المملكة المتحدة شهادة الزمالة من المع

 
 ة ارالمناصب األخرى لعضو مجلس اإلد 

 ، البحرينش.م.ب  رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت •
 البحرين ، لية(ة عائ )شرك   ذ.م.م  المحدودة رئيس مجلس إدارة شركة الجنبية •
 ة، البحريننائب رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالي  •
 

 تنفيذي(  عضو) خالد سعود الحسن السيد 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 2006مارس  28ضوية مجلس إدارة الشركة في عى إلإنضم 
 ويت ، الك من جامعة الكويت واإلقتصاد  بكالوريوس في العلوم السياسية

 
 المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة 

 ن، الكويترئيس مجلس االدارة لالتحاد الكويتي للتأمي  •
 عضو مجلس اإلدارة لشركة إعادة التأمين العربية ش.م.ل، لبنان •
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 رة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.، الكويت  دااإلس عضو مجل  •
 بعة لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك. التا و مجلس اإلدارة في العديد من الشركات عض •
 

 ( مستقل عضو)حسن محمد زين العابدين السيد 
 عضو مجلس اإلدارة 

 يس( أسلت )ا 1975إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة منذ 
 ، مصر بكالوريوس في االقتصاد من جامعة القاهرة

 
 لعضو مجلس اإلدارة المناصب األخرى 

 ة والخدمات الميكانيكية، البحرينلتجاررئيس مجلس إدارة شركة سيسكون ل •
 رئيس مجلس إدارة شركة زين للتجارة والمقاوالت، البحرين •
 ن والتجهيزات، البحري  رئيس مجلس إدارة شركة فاز للتجارة •
 

 تنفيذي(  غير عضو )د. عماد جواد بوخمسين  
 عضو مجلس اإلدارة 

 2005أغسطس  7ضوية مجلس إدارة الشركة في إنضم إلى ع
 المملكة المتحدة  ،لسياحة من الجامعة األمريكيةاع الفنادق وافي قطدكتوراة 

 المملكة المتحدة   ، دكتوراة في إدارة األعمال من المدرسة األوروبية الدارة األعمال
 من جامعة ليفربول، المملكة المتحدة   ستير بإدارة األعمال واإلقتصاد جام

 بكالوريوس محاسبة تمويل من كلية بيروت، لبنان
 برادفورد، الواليات المتحدة األمريكية ة أعمال من كلية وس إداروري البك
 

 المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة 
 ت وي لكرئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية، ا •
 ليان العقارية، دبي رئيس مجلس إدارة شركة  •
 لندن ، دبي، الكويت ورمانيا الدولية، جلس إدارة شركة ج رئيس م •
 المية، الكويت جموعة البركة اإلعارة م رئيس مجلس إد •
 ، الكويت ية إلدارة المطاعمرئيس مجلس إدارة الشركة العربية الوطن  •
 يت كوال ،رئيس مجلس إدارة شركة الهدى للخدمات الطبية •
 رئيس مجلس إدارة شركة بوخمسين سكوير العقارية  •
 ، الكويت طيرانبوخمسين لل مجموعة ل رئيس مجلس اإلدارة •
 ، الكويت اراتي ي للست ادي الدولي الكوي ن الة رئيس مجلس إدار •
 لشركة العربية دوت كوم للتسويق العقاري، الكويت والرئيس التنفيذي العضو المنتدب  رئيس مجلس اإلدارة و •
 لكويت ا شركة انتريورس كولبريتوف لالستشارات الهندسية، اإلدارة والشريك ل لس جم رئيس •
 العامة والمقاوالت، الكويت جارة شركة البركة الكويتية للت رئيس مجلس إدارة   •
 شركة بوخمسين للتجارة العامة والمقاوالت، الكويت رئيس مجلس إدارة   •
 ، الكويت (للمرافق الوطنية)افق السياحية رمللوطنية إلدارة االشركة العربية ارئيس مجلس إدارة  •
 ، لبنان شركة براري الكويت التجاريةرئيس مجلس إدارة   •
 يذي لمجموعة بوخمسين القابضة، الكويت س التنفالرئي نائب رئيس مجلس إدارة و •
 عراق ، القاوالتلمواالعامة  ة ة والتجارياح والس اتعقارلل  مجموعة بوخمسينشركة ليذي نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنف •
 نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية لإلستثمار، مصر  •
 ، مصر ةمية العقاري للتن  شارم دريمزشركة نائب رئيس مجلس إدارة  •
 ، مصر ةللتنمية العقاري  الند ماركشركة نائب رئيس مجلس إدارة  •
 ت الكوي  ،نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية العالمية للتعليم •
 أوالده، الكويت بوخمسين و مبرة جواد  نائب رئيس مجلس إدارة  •
 ، لبناناإلتحاد الدولي للمصرفيين العربرئيس مجلس إدارة نائب  •
 ويت إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، الك مجلس عضو  •
 الكويت  ، شركة الهدى للفنادق والسياحةوالرئيس التنفيذي لدارة اإلعضو مجلس  •
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 ر عضو مجلس إدارة شركة أبراج مصر العالمية، مص •
 العراقية  -  األمريكية اتمبادراللصالح  غرفة التجارة األمريكيةعضو مجلس إدارة  •
 سوريا  -دمشق ، فير السيدة زينبق سفندق  فند  عضو مجلس إدارة  •
 يم الداخلي مجموعة إم إن أي للمقاوالت والتصموالمدير العام لشريك ال •
 العراق البحرين، مصر، قطر وشركة المشروبات العربية أي.بي.سي، الكويت، السعودية، مستشار  •
 

 تنفيذي(  غير عضو) شوقي علي فخرو السيد 
 عضو مجلس اإلدارة 

 2008فبراير   25س إدارة الشركة في ة مجل إنضم إلى عضوي 
 

 عضو مجلس اإلدارة األخرى لالمناصب  
 بن يوسف فخرو وأوالده، البحرين  مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمؤسسة علي  يسرئ  •
 شركة شوقي علي فخرو وأوالده ذ.م.م، البحرين  لرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  •
 ، البحرينذ.م.م  و للوكاالت التجاريةفخر شركة ل رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب •
 ، البحرينذ.م.م شركة فخرو لإلستثمارللعضو المنتدب ارة واداإلرئيس مجلس  •
 ، البحرين ذ.م.م شركة محمد فخرو وأخوانه ل  يس مجلس اإلدارةرئ  •
 ، البحرينذ.م.م شركة فخرو لخدمة تقنية المعلومات ل ئيس مجلس اإلدارة ر •
 ، البحرينذ.م.م دمات الصيانةدون لخكة شرشل  ئيس مجلس اإلدارةر •
 ، البحرينش.م.ب آي  إم  إم مجموعة بيمجلس إدارة نائب رئيس  •
 ش.م.ب، البحرين عضو مجلس إدارة شركة منتجع الزالق  •
 ، البحرينش.م.ب عضو مجلس إدارة شركة البحرين للسينما •
 الخيرية لألعمال األسرة  مؤسسة أمناء عضو مجلس  •
 رين الخيرية حب ة الجمعي أمناء عضو مجلس  •

 
 تنفيذي(  غير عضو) وسروشاهي خبيجان السيد 

 عضو مجلس اإلدارة 
 2011فبراير   28إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 

 ، أمريكادريكسيلالهندسة الميكانيكية من جامعة بكالوريوس في ماجستير في إدارة األعمال و
 

 جلس اإلدارة و معضل المناصب األخرى 
 ، لندن  فيرفاكس الدوليةلشركة رئيس التنفيذي وال  دارةرئيس مجلس اإل •
   ت ، الكوي ش.م.ك الخليج للتأمين مجموعةعضو مجلس إدارة  •
 إعادة التأمين، الكويتالخليج للتأمين و شركةعضو مجلس إدارة  •
 المصرية للتأمين، مصر عضو مجلس إدارة المجموعة العربية  •
   دن األر كة الشرق العربي للتأمين،شر رة داعضو مجلس إ •
 ، تركيا سيجورتا إسطنبولجلف  عضو مجلس إدارة  •
  الينس للتأمين، دبي الشركة عضو مجلس إدارة  •
 عضو مجلس إدارة البنك األردني الكويتي، األردن •
   عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، مصر  •
 بورغ لوكسم،  .S.A للتأمين شركة كولوناد دارة عضو مجلس إ •
 ، تشيلي  .S.A العام للتأمين ريدجساوث   عضو مجلس إدارة شركة •
 ، اإلرجنتين .S.Aكومبانيا دي سيغوروس  عضو مجلس إدارة شركة المريديونال •
 كولومبيا  ، .S.A عضو مجلس إدارة شركة سبس سيغوروس كولومبيا  •
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 ( تقل سم عضو )محمد إبراهيم زينل  السيد 
 ة ار عضو مجلس اإلد

 2014مارس  5 في  م إلى عضوية مجلس إدارة الشركةإنض
 المتحدة المملكة و،غالسغ، ستراثكاليد من جامعةماجستير في إدارة األعمال 

 أرلينغتون، أمريكاجامعة تكساس، من  نظم المعلومات اإلدارية  بكالوريوس في
 

 المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة 
 هللا ش.م.ب )مقفلة(، البحرين  عبدل ين عضو مجلس إدارة شركة محمد علي ز •
 زينل للمشاريع ذ.م.م، البحرين رة شركة لس إدامج عضو •
 

 تنفيذي(  عضو )السيد ثامر إبراهيم عرب 
 عضو مجلس اإلدارة 

 2017مارس  23إنضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة في 
 كاليفورنيا، أمريكابكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة 

 
 و مجلس اإلدارة لعضى خرالمناصب األ

•   ً  في شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، الكويت دارات المساندةإلتنفيذي لللرئيس ال نائبا
 عضو مجلس إدارة شركة يونايتد نتورك، الكويت  •
 الخليج للتأمين، الكويت ة أمين سر مجلس إدارة مجموع •
 

 تنفيذي( عضو ) ر السيد مبارك عثمان العيا
 عضو مجلس اإلدارة 

 2017مارس  23لى عضوية مجلس إدارة الشركة في ضم إن إ
 بكالوريس في اإلدارة من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات 
 شهادة الزمالة في التأمين من المعهد القانوني للتأمين، المملكة المتحدة 

 
 المناصب األخرى لعضو مجلس اإلدارة 

 لكويتإعادة التأمين، او ينفي شركة الخليج للتأم التوزيع اعقطرئيس  •
 شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، الكويت    ين فيادة التأممدير إدارة إع •
 حياة، مصر  -عضو مجلس اإلدارة في الشركة المصرية للتامين التكافلي   •
 الكويت  ،نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الخليجية للتأمين التكافلي •
 الكويت   ،(. ك.م .م ش.) رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الخليجية العقارية الرائدة  •
 

 ( مستقل عضو)  محمد أحمد الريس د. 
 عضو مجلس اإلدارة 

 2020 مارس 25ضوية مجلس إدارة الشركة في إلى عإنضم 
 نيوزيلندا، المالية من جامعة أوتاجودارة اإلاجستير في م

 نيوزيلندا، المالية من جامعة أوتاجواإلدارة بكالوريوس في 
 

 ضو مجلس اإلدارة المناصب األخرى لع 
 ، البحرين" )ش.م.ب( BBKار والخدمات المصرفية الخاصة في بنك البحرين والكويت "ستثمإل ل لعامير االمد مساعد •
 ، الكويت كويت جوجيت لألوراق الماليةرئيس مجلس إدارة بنك البحرين وال  •
 ، البحرين صندوق السيولةل عضو اللجنة اإلشرافية  •
 البحرين ،متكاملةلا يةسكان اإلحلول للعضو اللجنة اإلشرافية لشركة سكنا  •
 ، البحرينبورصة البحرينلضمان الصندوق ل اإلشرافي  المجلس عضو  •
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 العالقة  ويذ  واألطراف  اإلدارة مجلس أعضاء  ملكية
 :موضحة كاآلتي م2020ر مب يسد 31حتى  اإلدارة مجلس ألعضاء  لوكة المم األسهم عدد

 2019ديسمبر  31 2020يسمبر د 31 فئة األسهم  أسم العضو 

 286,000 286,000 عادية راد مراد علي م يدالس

 924,056 937,752 عادية حسن محمد زين العابدينالسيد 

 4,414 4,414 عادية شهناز إسحاق عبدالرحمن إسحاق* السيدة 

 59,564 59,564 عادية ن*دي اب فيصل حسن محمد زين العالسيد 

 301,546 301,546 عادية   ت الميكانيكية*شركة سيسكون للتجارة والخدما 

 500,934 500,934 عادية شوقي علي فخرو د السي 

 13,088 13,088 عادية علي شوقي علي فخرو* السيد 

 843,106 843,106 عادية   ورثة السيد علي بن يوسف فخرو* 

 113,095 113,095 عادية   ل ين محمد إبراهيم زالسيد 

 6,166,486 6,400,854 دية  عا محمد علي زينل ش.م.ب )مازا(* 

  - 32,692 عادية صالح صالح سلطان  . عبدهللاد
 .م2020 خاللن أسهم الشركة سهما م 234,368بشراء أسهم مقدارها  )مازا(  زينلعلي محمد شركة ت قام ة. العالق ويذ األطراف* 
 أسهم فياآلخرين  ةاإلدار مجلس أعضاء يتداول لمكما  .م2020 أكتوبر 1بتاريخ  ن أسهم الشركة سهما م 13,696بشراء أسهم مقدارها   حسن محمد زين العابدينالسيد  قام ** 

 م. 2020 ديسمبر  31ة المالية المنتهية في السن خالل الشركة
ي أسهم ال يملكون ألدى الشركة    خرينالمدراء اآلون  المدراء العامي  .م2020  أكتوبر  15بتاريخ    ن أسهم الشركةسهما م  32,692بشراء أسهم مقدارها    يس التنفيذيالرئقام    ***
 لشركة بأسمائهم أو بأسماء عائالتهم.ا في

 

 اإلدارة مجلس اجتماعات .6
 

لميثاق مجلس   مرات على األقل في كل سنة مالية إلنجاز مسؤولياتهم على أربع    ، يطلب من أعضاء مجلس اإلدارة االجتماعلشركةا  إدارة وفقاً 
 ل. الوجه األكم 

 

 الحضور  سجلو اإلدارة مجلس اجتماعات
 : الجدول التاليحسب  حيث كان حضور أعضاء المجلس  ،م2020خالل عام  ت عاااجتم ستةعقد المجلس 

   19 المنصب  أسم العضو 
 فبراير 

25 
 مارس 

5 
 مايو 

29   
 يوليو 

5 
 نوفمبر 

21 
 ديسمبر 

 عدد  
 مرات  

 الحضور 

 نسبة  
 الحضور  

 )%( 

010 6 √ √ √ √ √ √ رئيس مجلس اإلدارة  مراد علي مراد السيد   
   يسئب رئ نا لحسن  اخالد سعود السيد 

 مجلس اإلدارة 
√ √ √ √ √ √ 6 100 

 83 5 √ √ √ √ √ - دارة مجلس اإل عضو حسن محمد زين العابدينالسيد 

010 6 √ √ √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة  عماد جواد بوخمسين د.   
010 6 √ √ √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة    سروشاهيو خبيجان  السيد  
010 6 √ √ √ √ √ √ اإلدارة  عضو مجلس  شوقي علي فخرو  السيد   
010 6 √ √ √ √ √ √ ارة عضو مجلس اإلد د محمد إبراهيم زينل السي   

010 6 √ √ √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة  السيد ثامر إباهيم عرب    
 83 5 - √ √ √ √ √ اإلدارة  عضو مجلس  السيد مبارك عثمان العيار 

 لريس السيد محمد أحمد ا
 م( 2020مارس  25)تم تعيينه في 

 83 5 √ √ √ √ √ - عضو مجلس اإلدارة 

 
 : المذكورة ات خالل االجتماعتي تمت مناقشتها ة الالتي اتخذت حول المواضيع الرئيسي  لقرارات النهائيةموجز لكما يتضمن الجدول التالي 

 هائي القرار الن  ئيسية التي تمت مناقشتها واضيع الرالم تاريخ االجتماع 

 أعتمد  م. 31/12/2019ة المالية المنتهية في للسن  الموحدةالبيانات المالية  م 2020فبراير  19

م 2020فبراير  19 ال  % من رأس الم15نسبة  هم للمساهمين ب توصية إلى الجمعية العامة لتوزيع أرباح أس 
 حريني إلى اإلحتياطي القانوني.ار ب دين  213,636حويل مبلغ ، وكذلك ت المدفوع

 أعتمد 

http://www.bkic.com/ar/default.asp?action=article&id=115


 

 

 

 

 

9 
 

م 2020فبراير  19 خارجيين   كمدققين  ويونغ  إرنست  السادة  تعيين  إلعادة  العامة  الجمعية  إلى  توصية 
 م. 2020للشركة لعام 

 أعتمد 

م 2020فبراير  19  أعتمد  م. 2020للشركة لعام  داخليينكمدققين  جرانت ثورنتونتعيين السادة  

م 2020اير فبر 19 د أعتم م. 2019م ء مجلس االدارة عن عات أعضامكافآ   

م 2020فبراير  19  أعتمد  م. 2019مكافآت موظفي الشركة عن عام  

م 2020فبراير  19  أعتمد  شركة. رئيساً تنفيذياً جديداً لل عبدهللا سلطان  تعيين د. 

م 2020 مارس  25  أعتمد  قائمة المخولين بالتوقيع. تعديل  

م 2020 مارس  25  أعتمد  م. 2020م لعا لمدقق الخارجيالسنوية لتعاب األ يدتحد 

التعميم    ، حسبم 2020من إعداد وإعالن النتائج المالية للربع األول من عام  عفاء  اإل م 2020 مايو 5
 الصادر من مصرف البحرين المركزي. 

 أعتمد 

الشركة   م 2020 مايو 5 بحرين  100,000بلغ  بمخير    فينا  حملةي  فمساهمة  الي  دينار  جهود  لدعم 
 المستجدللتصدي لفيروس كورونا الوطنية 

عتمد أ  

م 2020يوليو  29  أعتمد  م. 2020للربع الثاني لعام الموحدة ية ت المالالبيانا 

م 2020يوليو  29  أعتمد  ميثاق مجلس اإلدارة الجديد.  إعتماد 

م 2020يوليو  29 د أعتم .م. ساندة ذ.م للخدمات الم 360كمساهم في شركة هلث العرض النهائي للدخول    

م 2020يوليو  29  أعتمد  . لها ة اإلستيعابيةردحدود القلقبول المخاطر واإلطار العام الجديد  

م 2020يوليو  29  أعتمد    تعديل سياسة اإلستثمار.  

 أعتمد  . إلستمرارية األعمالالجديدة الشاملة الخطة  م 2020يوليو  29

عتمد أ سياسة اإلئتمان الجديدة.  م 2020يوليو  29  

م 2020وفمبر ن  5  أعتمد  م. 2020الثالث لعام  للربعالموحدة البيانات المالية  

م 2020نوفمبر  5  أعتمد  . تحويل األرباح النقدية المتراكمة السابقة إلى شركة البحرين للمقاصة 

م 2020نوفمبر  5  أعتمد  . نجمة السيف مبنىشراء  

 أعتمد  م. 2020 لمجلس ولجانه عن عاميم أداء امستقلة لتقي إستشارية شركة تعيين  م 2020نوفمبر  5

 أعتمد  . الجديد  برنامج المكافآت المؤجلة  م 2020نوفمبر  5

 أعتمد  د البشرية الجديدة. سياسة الموار م 2020نوفمبر  5

 أعتمد  م. 2021لعام وازنة التقديرية المو  الشركةإستراتيجية  م 2020ديسمبر  21

 

 لجان مجلس اإلدارة  .7
 
 بين وصل  قات حل من المجلس  المتفرعة اللجان  وتعتبر للمجلس،  انتخابية  دورة  كل بعد اإلدارة  مجلس  قبل  من اأعضاءه نوتعيي  جان الل تشكيل يتم

 األمور من العديد  بدراسة وذلك  لشركة ا أعمال  في تسيير  اإلدارة مجلس  معاونة اللجان  هذه  إنشاء من  والمجلس. والغرض ةالتنفيذي  شركة ال   إدارة
   .ذلك يخص  فيما للمجلس  توصياتها ورفع  اإلدارة من لمجلس ل تقدم التي
 

 المناطة  المهمة انتهاء اللجان بمجرد  هذه  عمل  وينتهي حاجة،ال  تستدعي  وحسبما خر آل  وقت  من  محددة  لمهام مؤقتة  لجان  تشكيل  للمجلس  ويحق 
ً  اللجان هذه اجتماعات  محاضر  من بنسخ سالمجل  أعضاء يزود منها. كذلك بكل  .الشركات حوكمة  شأن في قابيةالر  لجهة ا تعليماتب  التزاما
 

 ، المهام، اإلجتماعات وسجل الحضور مجلساللجان 
 

 يذيةاللجنة التنف
 التنفيذية القيام بالمهام التالية: دارة اللجنة لقد كلف مجلس اإل

ة التخاذ القرار الالزم  س اإلدارا على مجلكس األهداف الطويلة المدى وأولويات الشركة لعرضهاقتراح وتطوير الخطط اإلستراتيجية التي تع •
 بشأنها. 

 دارة. تنفيذ اإلستراتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإل •
 ومقارنتها بالخطط الموضوعة والموازنة التقديرية.  شغيليةالمالية والت  مراقبة النتائج •
 ملية االستثمار بالمقارنة مع األهداف. مراقبة كفاءة وجودة ع •
 رأس المال والموارد الفنية والبشرية.  تخصيص ولوية فيمراعاة األ •
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 لعام: التي انعقدت خالل ا ثالثةالأسماء أعضاء اللجنة وعدد مرات حضور االجتماعات 

 عدد مرات الحضور  نوفمبر  3 يوليو  27 فبراير  19 المنصب  ضو أسم الع 

 3 √ √ √ رئيس اللجنة  خالد سعود الحسنالسيد 
 3 √ √ √ اللجنة  يسنائب رئ  عماد جواد بوخمسين د. 

 3 √ √ √ عضو  وسروشاهيخبيجان السيد 
 3 √ √ √ عضو   ان العيارالسيد مبارك عثم
 لريس السيد محمد أحمد ا

 م( 2020مارس  25)تم تعيينه في 
 2 √ √ - عضو 

 

 تزامواإلل لجنة التدقيق
 يام بالمهام التالية: الق اإللتزامو إلدارة لجنة التدقيق كلف مجلس القد 

قب • الربع سنوية  المالية والنتائج  البيانات  المدقق  مراجعة مسودة  اإلدارة إلقرارها وكذلك مراجعة تقرير  ل عرضها على مجلس 
 الخارجي المفصل. 

 مراجعة السياسات المحاسبية للشركة ومدى كفاءتها.  •
كة مثل االنخفاض في قيمة األصول الثابتة والتغييرات المقترحة في المالية للشر  لمحتملة على البياناتة لآلثار اة المنتظمالمراجع •

 . تقارير حسب المعايير المالية والمحاسبية الدولية إذا كان ذلك ينطبق على الشركةطريقة عرض ال
 ف البحرين المركزي. ادر عن مصرالنظم الصااللتزام بالقوانين المذكورة في دليل   مدى عملية مراجعة •
 شروط تعيين المدقق الداخلي.  مراجعة وإقرار •
لداخلية في الشركة وفعاليتها، وإعداد تقرير إلى مجلس اإلدارة حول نتائج هذه مراجعة التقرير السنوي المتعلق بأنظمة الرقابة ا •

 ة. بة الماليمراجعة واستالم تقرير دوري حول مناطق الخطر في نظام الرقاال
 وبرنامج عملهم والتقارير الربع سنوية حول ما أنجزوه من عمل خالل العام. الداخليين ،  وظائف ومهام المدققينمراجعة  •
 

لشركة. كما أن اللجنة مسئولة عن كفاءة عمليات  بمراقبة سالمة البيانات المالية أو أي بيان رسمي يصدر عن أداء ا  واإللتزام   لجنة التدقيق   تقوم
 ارجي.  داخلي والخلتدقيق الا
 

تتأكد الرقااللجنة من سال  يجب أن  لنظام  بمراجعة سنوية  تقوم  الخارجي. كما  الشركة والمدقق  بين  العالقة  الشركة والعمليات  مة  بة الداخلي في 
افقة على تعيينه لة عن المووهي مسئو  يمها. وتراقب اللجنة مدى كفاءة المدقق الداخلي، المتعلقة بالرقابة على األخطار التي تواجهها الشركة وتقي 

كل سنوي وتقترح على مجلس اإلدارة التغييرات  ء على اقتراح الرئيس التنفيذي. كما تقوم اللجنة بمراجعة مهامها وصالحياتها بشنهاء عقده بناأو إ
 المطلوبة.  

 
 والخارجي.  الداخلي ية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، وكذلك مع المدقق تجتمع اللجنة مع اإلدارة التنفيذ

 
روط المتفق عليها، وتقدم تقاريرها البحرين التي تقوم بمهامها طبقا للش  ،السادة جرانت ثرنتوني في الشركة إلى  لتدقيق الداخللقد تم إسناد مهمة ا

 . واإللتزام الدورية مباشرة إلى لجنة التدقيق 
 

 عام: خالل الي انعقدت  الت  ثالثةالوعدد مرات حضور االجتماعات  أسماء أعضاء اللجنة

 عدد مرات الحضور  نوفمبر  4 يوليو  28 فبراير  18 ب المنص أسم العضو 

 3 √ √ √ يس اللجنة رئ  حسن محمد زين العابدينالسيد 

 3 √ √ √ نائب رئيس اللجنة  فخرو  شوقي علي السيد 

 2 √ √ - عضو  السيد محمد إبراهيم زينل 

 3 √ √ √ عضو  ب السيد ثامر إبراهيم عر

 
 قوبات امات والعغرال
 . تنظيمية الحكومية خالل السنة من قبل الجهات الي غرامات أو تتلقى أية عقوبات تدفع الشركة ألم 
 

 والحوكمة  والمكافآت ترشيحلجنة ال

http://www.bkic.com/ar/default.asp?action=article&id=115
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 القيام بالمهام التالية:  والحوكمة والمكافآت  رشيحقد كلف مجلس اإلدارة لجنة الت ل

 للمجلس.  الفرعية  واللجان جلس الم كأعضاء في للعمل  ينالمؤهل ادفراألتعيين في تحديد و  مجلس االدارة مساعدة •
استعراض  كما تقوم اللجنة ب   التنفيذية. واإلدارة  اإلدارة مجلسأعضاء  لخصوص  على وجه التكوين سياسة شاملة لألجور والمكافآت و •

 الفرعية المنبثقة منه. واللجان  المجلس أداء وتقييم
بالسياسات  امن أجل    وذلكعايير واألعراف الدولية  لملوفقا    رساتفضل المماوتطبيق أ  م،إللتزاتعزيز مستويات الحوكمة وا • لتقيد 

 .الجهات الرقابيةوالقوانين التي تفرضها 
 

 خالل العام: التي انعقدت   الثةث لاالجتماعات ا ات حضور أسماء أعضاء اللجنة وعدد مر

 لحضور اعدد مرات   أكتوبر  28 توبر أك 22 فبراير  2 المنصب  أسم العضو 

 3 √ √ √ اللجنة رئيس  لي مراد سيد مراد عال

 3 √ √ √ نائب رئيس اللجنة  خالد سعود الحسنالسيد 

 3 √ √ √ عضو  حسن محمد زين العابدينالسيد 

 لريس السيد محمد أحمد ا
 م( 2020مارس  25)تم تعيينه في 

 2 √ √ - عضو 

 

 اطر مخلجنة ال
 لتالية: بالمهام االقيام  خاطرالمدارة لجنة قد كلف مجلس اإلل

وضع   إلى  ة على سياسات، إجراءات وإستراتيجيات إدارة المخاطر باإلضافةمساعدة مجلس االدارة في إعداد، مراجعة والموافق •
مقبو تحدود  التي  واإلستراتيجيات  السياسات  تلك  تنفيذ  من  والتأكد  كافية  داخلية  وضوابط  حجملة  مع  النشاط وطبيعة    تناسب 

 .يالتجار
أن الشركة    )قابلية تحمل المخاطر(، والتأكد منة على تحديد وتقييم المستوى المقبول للمخاطر في الشركة  لس اإلدارمساعدة مج •

 .مد من قبل مجلس اإلدارةال تتجاوز مستوى المخاطر المعت 
المخاطر لتحديد وقياس ومراق • إدارة  التتقييم أنظمة وتقنيات  المخاطر  ابة مختلف  لها  ، من  لها  تتعرضلشركة أو قد  ي تتعرض 

 .أجل تحديد أوجه القصور فيها
تنفيذ اس • ذلك تغطية جميع جاإلشراف على  المخاطر، بما في  إدارة  للمخاطر، وإطار  الشركة  المخاطرتراتيجية  الرئيسية   وانب 

 .والثانوية
ا • رأس  كفاية  من  بدعم  للشركة  المالية  القوة  عمراقبة  قدرتها  لضمان  بجملمال،  الوفاء  التزاماتهلى  جم يع  تجاه  أصحابا   يع 

 .المصلحة 
 

 خالل العام: التي انعقدت   ثالثةلاالجتماعات ا ات حضور أسماء أعضاء اللجنة وعدد مر

 عدد مرات الحضور  ديسمبر  3   يوليو 16 فبراير  6 المنصب  أسم العضو 

 3 √ √ √ جنة رئيس الل إبراهيم عرب ثامر

 3 √ √ √ نائب رئيس اللجنة  محمد إبراهيم زينل 

 لريس السيد محمد أحمد ا
 م( 2020مارس  25)تم تعيينه في 

 2 √ √ - عضو 

 3 √ √ √ عضو  د. عبدهللا صالح سلطان 

 
 

 األموال  غسل ومكافحة  لتزامإدارة المخاطر، اال .8
 

مية والقانونية مكانة خاصة لدى الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب، حيث  التنظي   باألحكام   رستها ألنشطتها التجارية، يحتل اإللتزامفي مما
  العالمية، فيما يتعلق ضل الممارسات  ركزي والمستمدة من أفال تألوا جهدا في متابعة وتطبيق جميع االشتراطات الصادرة من مصرف البحرين الم 

   .األموال  غسل ومكافحة  بإدارة المخاطر، االلتزام 

http://www.bkic.com/ar/default.asp?action=article&id=113
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االلتزام ومكافحة غسل األموال. وتتمتع هذه الوظائف باالستقاللية عن أنشطة الشركة والمشاركة  وإلدارة المخاطر  مسئولين  لدى الشركة  يوجد  

  شتراطات تزام بااللك، بعد إجراء مراجعة دقيقة لضمان االلذ  إلىداخلي. باإلضافة  ات التدقيق العن استقاللها عن عملي اليومية في أعمالها، فضالً  
الرئيس التنفيذي،  تحت إشراف  إدارة المخاطر وااللتزام ومكافحة غسل األموال    مسئولينالتنظيمية فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها، فقد أصبح  

 . المخاطر لجنة اإللتزام وو خالل لجنة التدقيق  لس اإلدارة منلتقاء بمجلإلالكاملة الصالحية  مولديه
 

ءات لمكافحة غسل األموال تتضمن تدابير التحقق من العمالء، وإجراءات للتعرف على العمليات المشبوهة  ت وإجراوضع سياسا قامت الشركة ب 
األموال  ويتم تدقيق إجراءات مكافحة غسل  صة بذلك. هذا  ن، وحفظ السجالت الخا واإلبالغ عنها، وإقامة دورات دورية منتظمة لتوعية الموظفي 

 وتسلم التقارير الالزمة إلى مصرف البحرين المركزي.  ،الخارجيينو الداخليين نالمدققي م من قبل لدى الشركة بشكل منتظ
 

 المالءة المالية .9
 
ً  المالءة هامش متطلبات تحديد يتم  األقساط حساب  أساس  على يتم إحتسابها لتيوا المركزي ينالبحر مصرف حددها  لتيا التنظيمية للمتطلبات وفقا

 هذا مثل فيعتبر بالنظم،   المحددة الصناديق لحجم األدنى  الحد من أقل هامش مالءة متطلبات   عن الحسابات هذه جتنت  إذا و   المسجلة.  والمطالبات 
 ة: بالشرك الءة الم موقف  عن ملخصوضح الجدول األتي ي  .المطلوب المالءة هامش  هو الحجم المتدني

 م 2020ديسمبر  31 
 )ألف دينار بحريني( 

 م 2019ديسمبر  31
 ني( ينار بحري )ألف د

 رأس المال  
 

23,594 16,083 

 هامش المالءة المطلوب 
 

7,541 8,606 

   المطلوب إجمالي فائض رأس المال عما هو مطلوب من هامش المالءة 
 

16,052 7,477 

 
 

 المدققون  .10
 

  التدقيق وغير  ق التدقي   خدمات  اقبة مرللجنة ب . كما تقوم االشركة  مع وعالقاتهم الخارجيين لمدققين ا اتتعيين  في مراجعة دورية ب  لتدقيق ا لجنة تقوم
 .  ومطابقتها بالميزانية المرصودة لهذا الغرض  ينللمدقق المدفوعة المقدمة للشركة من قبل المدققين، وكذلك مراقبة مجموع الرسوم

 
 :لشركة موضحة كاآلتيللمدققين من قبل االمدفوعة  م، 2020لعام  دقيق الت  وغير دمات التدقيق تفاصيل رسوم خ

 

 دينار بحريني     73,707 التدقيق  دمات خرسوم 

 دينار بحريني      44,678 رسوم خدمات غير التدقيق  

 
 

 إلدارة والرئيس التنفيذي وظيفة رئيس مجلس ا .11
 

س  رئيس مجل   ا بوضوح وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.تم تعريفه  يذيوالرئيس التنفإلدارة  إن تقسيم المسئوليات بين رئيس مجلس ا
ق يتولى  الماإلدارة  أعمال  تنظيم  عن  مسئوال  الرئيس  ويكون  أهدافه،  تحقيق  وفي  إستراتيجيته  تحديد  في  المجلس  فعاليته يادة  من  والتأكد  جلس، 

أعمال  كما يقوم بتسهيل مهمة األعضاء لضمان مساهمتهم في    يومي للشركة.  ي التدخل في العمل الووضع جدول األعمال، وال يقوم الرئيس ف
 .  جلس الم
 

 للشركة.  والتشغيلي الياألداء الم عن المجلسأمام  مسئوالً يكون بالشركة، وعن العمل اليومي  المباشرالمسؤول هو  نفيذيالرئيس الت 
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 يذية ألعضاء اإلدارة التنف الشخصية  البيانات 
 هللا سلطان دد. عب 

 لرئيس التنفيذي ا
 2019 يو ما 2إلتحق بالعمل في 

 
 مهنيةديمية والالمؤهالت األكا

 ، لندن معهد التأمين القانونيمن  "إف.سي.أي.أي"  زمالةالترخيص من قانوني وحاصل على ؤ  م   •

 أمريكا  ، ""أي.آر.إم  معهد دبر مشارك للمخاطر منم   •

 ، أمريكا"سي.سي.إم"  معهد نمدبر مخاطر م •

 ، سويسرا ارة األعمالالد السويسريةدكتوراة في إدارة األعمال من المدرسة   •

 المتحدة  المملكة ،ستراثكاليد من جامعةدارة األعمال ستير في إماج •

   ، سويسرا األعمالالدارة  السويسرية من المدرسة  من التطبيقيةفي األبحاث العلوم  ماجستير  •

  أمريكاا، يويورك للتكنولوجي ن  جامعة  من الماليةفي تخصص  مع  العلوم في التسويق ادة بكالوريوس شهو •
 والمسئوليات  المهام

 ، البحرين الشركة المتحدة للتأمين ارة و مجلس إدعض •

 رينية، البحرينبحأمين الت عضو مجلس إدارة جمعية ال •

 ، مصر التكافل المصرية )الممتلكات(شركة عضو مجلس إدارة  •

 ، قطر في مجموعة الدوحة للتأمينرئيس التنفيذي للعمليات المنصب ابقاً شغل س •

 ، لبنانالحياة ناتتأمي ري ل تنفيذية لشركة مينااللجنة السابق في و عض •

 ، لندنالدولية للطاقة عضو سابق في مجلس إدارة الشركة •

 ، اليمن مينعضو سابق في مجلس إدارة الشركة اليمنية القطرية للتأ •

   ، دبيمينا ريلشركة  اللجنة الفنيةعضو سابق في  •

 البحرين، )أريج( ة للتأمينالمجموعة العربي في العام المدير مساعد شغل سابقاً منصب  •

 ، البحرينمونتيك كابيتالفي شركة إدارة األصول  سابقاً منصب محللغل  ش •

   ، البحرينفي قسم الودائع في بنك الخليج المتحدسابقاً   عمل •

ً  16خبرة تمتد إلى لديه  •  اعات التأمين وإعادة التأمينطفي ق  عاما

 
 مكتب البحرين 

 
 محمود وليد السيد  

 التجارية الشؤون   – المدير العام 
 2005فبراير   1مل في لتحق بالعإ
 

 المؤهالت األكاديمية والمهنية

 حدة  د القانوني للتأمين، المملكة المت ة الزمالة في التأمين من المعهشهادمؤمن مهني قانوني وحاصل على  •

 اجستير في إدارة األعمال من جامعة ويست منستر، المملكة المتحدةدرجة الم •

 من جامعة الملك فهد للنفط والمعادن، المملكة العربية السعودية  (ق تخصص تسوي اإلدارة الصناعية )بكالوريوس في  •
 المهام والمسئوليات 

 لمساعدة، البحرينعضو مجلس إدارة شركة الخليج ل •

 عاماً في قطاع التأمين 24برة، منها عاماً من الخ 30أكثر من لديه  •
 

 نور  السيد علي إبراهيم 
 العمليات  رئيس 

 2018راير فب   1لعمل في تحق باإل
 

 المؤهالت األكاديمية والمهنية

 مملكة المتحدة ن، الفي التأمين من المعهد القانوني للتأمي  الدبلوم شهادة  •
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 المهام والمسئوليات 

 ، البحرين ندة ذ.م.مللخدمات المسا 360هلث عضو مجلس إدارة  •

 وزيع قنوات الت األعمال والتسويق وطوير والحياة وت  صحي اللديه خبرة واسعة في مجاالت التأمين  •

 يشارك في التحول الرقمي لعمليات الشركة  •

 ن عاماً من الخبرة في قطاع التأمي  27لديه  •
 

 سوندارام . آرالسيد 
   المالي ديرالم

 2013ر سبتمب   28إلتحق بالعمل في 
 

 الت األكاديمية والمهنيةالمؤه

 بكالوريوس في الرياضيات  •

 ين القانونيين لمعهد الهندي للمحاسبي زميل ا •

 لقانوني للتأمين، المملكة المتحدة المعهد ا زميل •

 زميل معهد التأمين الهندي  •

 المعهد الهندي ألمناء سر الشركات شهادة المستوى األول من  •
 المهام والمسئوليات 

 الشركة  حسابات في وال  ن الماليةيرأس الشؤو •

 التأمينطاعات التأمين وإعادة عاما من الخبرة في ق  36 أكثر منلديه  •
 

 حمن بوجيري عبد الرد  أحم السيد 
 اإلستثمارات  رئيس 

 2011ديسمبر  1إلتحق بالعمل في 
 

 لمهنيةالمؤهالت األكاديمية وا

 محلل قانوني لإلستثمارات البديلة  •

 التجارية  ساتشهادة الدبلوم في الدرا •

 المال  رأس  وأسواق في الخزينة  شهادة الدبلوم  •

 (Series 7) االستثمار لممث  برنامج •
 ت  المهام والمسئوليا

 ، البحرين شركة التكافل الدوليةإدارة لس عضو مج •

 ، البحرينتشركة انفيتا إلدارة المطالباعضو مجلس إدارة  •
 للشركة  والخزينة   االستثمارات إدارةيشرف حاليا على  •

 واالستثمارات   المصرفية الخدمات   مجال في  الخبرة  من عاما  21ديه ل •
 

 مانوج بادوني  السيد
 كتتاب رئيس اإل

 2016غسطس أ 10ل في إلتحق بالعم
 

 المؤهالت األكاديمية والمهنية

 ماجستير في اإلقتصاد   •

 الهندزميل معهد التأمين في  •
 المهام والمسئوليات 

المسؤولية، البحري،  )الممتلكات، الهندسي،  لتأمينات العامة مختلف قطاعات الوالمطالبات  كتتابمسؤول عن اإلشراف على عمليات اإل •
 اة والصحي( الحي 

 وإعادة التأمين لتأمينات العامة قطاعات ان الخبرة في عاماً م 33 لديه •
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 مكتب الكويت 
 

 ة ععبدهللا ربيالسيد 
 المدير العام 

 1990يناير  20إلتحق بالعمل في 
 

 ةديمية والمهني المؤهالت األكا

 دبلوم في هندسة السيارات  •
 ت المهام والمسئوليا

 ، البحرين لدوليةشركة التكافل ا إدارة عضو مجلس  •

 كويت إلشراف على كافة وظائف اإلدارة العامة في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، مكتب السؤول عن ام •

 ي الكويت عاماً من الخبرة في سوق التأمين ف 29ي، منها لتعاون الخليجعاماً في أسواق التأمين لدول مجلس ا 39لديه خبرة تمتد إلى  •
 

 غاندي .  كي السيد 
 اإلكتتاب رئيس 
 2006يوليو  2 لعمل في إلتحق با

 
 المؤهالت األكاديمية والمهنية

 الدراسات العليا في الهندسة   •

 تأمين في الهندزميل معهد ال •

 درجة الماجستير في إدارة األعمال  •
 ليات المهام والمسئو

 اإلشراف على عمليات اإلكتتاب والمطالبات وإعادة التأمين للتأمينات العامة   مسؤول عن •

 المدير العام في اإلدارة العامة وإدارة المهام الفنية للشركة كما أنه يساعد  ء، العمال شارك في خدمة كباري  •

ً  19عاماً من الخبرة في قطاع التأمين، منها  36ر من لديه أكث  •  يجفي الخل  عاما
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