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الحوكمة 
المؤسسية

لمحة
تحـدد الئحة مجلس إدارة شـركة اسـتيراد مسـؤوليات مجلـس إدارة الشـركة، وكما تحدد السـلوك الشـخصي والمهنـي المتوقع مـن أعضاء مجلس 

اإلدارة، وتحـدد أيضًا األدوار والمسـؤوليات والسـلطات الخاصـة لكل مـن مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وإدارتهـا ومراقبيها.

تسـتند الالئحـة لقانـون حوكمـة المؤسسـات الصـادر عـن مصـرف البحريـن المركـزي )CBB( ووزارة الصناعـة والتجـارة )MOIC(، وكالهما لـه دور مهم 
في ضمـان امتثـال الشـركة. يكمل قانـون حوكمـة المؤسسـات قانـون الشـركات التجارية.

التزامنا
احتضنت شـركة اسـتيراد منذ فترة طويلة القيم المتضمنة في مبادئ الشـركة التشـغيلية: النزاهة واحتـرام األفراد وتنوعهم واالهتمام بالشـركاء، 

وتمشـيا مع هـذه المبادئ، تلتزم اسـتيراد بتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسـات في حوكمة المؤسسـات.

يلتـزم مجلـس اإلدارة بالحفـاظ علـى مسـتوى عـاٍل مـن ممارسـات حوكمـة المؤسسـات ويكـرس جهـودًا كبيـرة لتحديـد أفضـل الممارسـات وإضفـاء 
الطابع الرسـمي عليها، ونؤمن بأن ممارسات حوكمة المؤسسـات السليمة والفعالة أمر أساسي للتشغيل السـلس والفعال والشفاف للشركة 
وقدرتهـا على حمايـة حقوق المسـاهمين وأصحاب المصلحة وتعزيز قيمة المسـاهمين، وفي السـنوات األخيـرة، عززنا تطبيق حوكمة الشـركة من 

خالل مبـادئ أكثر تفصياًل، تماشـيًا مـع المتطلبـات التنظيمية.

الحوكمة
تهـدف الحوكمـة إلـى إنشـاء نظـام يتحكـم فـي أعمـال الشـركات وممارسـاتها مـن أجـل إنشـاء مؤسسـات تتسـم بالكفاءة تسـهم فـي بنـاء اقتصاد 
وطني قوي وشـفاف وتنافسي بغرض الحد من أي آثار ضارة على االقتصاد الوطني واألطراف الفاعلة و المجتمع المحلي بسبب عدم االلتزام 
بأفضـل الممارسـات فـي إدارة الشـركات المسـاهمة، ووفقًا للهيـكل التنظيمي للشـركة، يلعـب المجلـس دورًا محوريًا فـي حوكمة الشـركة، وإنها 
مسـؤولة فـي النهايـة عـن امتثـال الشـركة اللتزاماتهـا القانونيـة والتنظيميـة، ومذكـرة الشـركة والنظـام األساسـي، وواجباتهـا تجـاه المسـاهمين، 
ويتـم تحقيـق ذلـك بالتعاون مع جميـع األطراف بما فـي ذلك مجلـس اإلدارة واللجـان الفرعية التابعة له، ال سـيما اللجنـة التنفيذيـة للمجلس ولجنة 
التدقيـق والمخاطـر التابعـة لمجلـس اإلدارة ولجنـة الترشـيح والمكافـأت مجلـس اإلدارة، بالتعـاون مـع المدققيـن الخارجييـن والداخلييـن ومسـؤولي 

الشـركة و الموظفين.

هيكل الملكية
أسهم شركة استيراد االستثمارية مدرجة في بورصة البحرين، وقد أصدرت الشركة 140.000.000 سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 0.100 فلس، 

وجميع األسهم مدفوعة بالكامل.
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المساهمين الذين يحملون 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة

اسم المستفيد النهائيحصة الملكية %عدد األسهماالسم

منارات القابضة لالستثمار21.20%29,682,057منارات القابضة لالستثمار، كايمان1

بنك البحرين الوطني12.36%17,302,311بنك البحرين الوطني2

تصنيف المساهمين

تصنيف المساهمين

حصة الملكية %

المجموعمؤسسات حكوميةمؤسسات خاصةأفراد

77.12%0.86%24.13%52.13%مواطنين1

1.38%0.0%0.00%1.38%عرب2

21.50%0.00%21.50%0.00%أجانب3

100.00٪0.86٪45.63٪53.51٪المجموع

تصنيف المساهمين وفقًا لمساهمتهم

حصة الملكيةعدد األسهمعدد المالكالنصيب

150,000<4,02426,018,006%19.01

23.41%50,00022431,677,918 إلى 2500,000

24.02%500,0003235,319,708 إلى 35,000,000

45,000,000>246,984,368%33.56

100٪4,282140,000,000المجموع

هيكل الشركة

لجنة الترشيح والمكافآت

رئيس االستثمارات 
المباشرة

رئيس االستثمارات
العقارية

رئيس االستثمارات
اإلدارة والعملياترئيس تطوير المشاريعالغير مباشرة

لجنة التدقيق وإدارة المخاطر 
والحوكمة المؤسسية

الموارد البشرية 
والحوكمة

المدير العامالسكرتارية والحوكمة

اللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة

تقنية المعلومات

المدقق الداخلي 
(مؤسسة متعاقدة)

المدقق الخارجي

المحاسبة والماليةالعملياتالتسويق والمبيعاتاالستثمار
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هيكل مجموعة شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب وشركاتها التابعة

رأس المال المستثمرالنسبةالوضع القانونيالجنسيةاسم المؤسسة

I 3,300,000 د.ب100.00%ذ م مالبحريناستيراد ريال انفست

 II 2,225,900 د.ب98.14%ذ م مالبحريناستيراد بحرين انفست

593,800 د.ب97.03%ذ م مالبحريناستيراد العقارية القابضة

612,000 د.ب51.00%ذ م مالبحرينالباك اإلمارات 1 

11,900,000 د.ب70.00%ذ م مالبحرين*استيراد أمواج 

8,500 دوالر أمريكي100.00%محدودةكايمانشركة استيراد أمواج بارتنرشب 

*مملوكة من قبل شركة استيراد أمواج بارتنرشيب، جزر كايمان

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يتألـف مجلس اإلدارة من أعضـاء تنفيذيين وغيـر تنفيذيين ومسـتقلين وفقًا للوائح وأنظمـة وزارة الصناعة والتجارة والسـياحة والنظام األساسـي 
للشركة, ويتم انتخاب مجلس اإلدارة من قبل المساهمين لإلشراف على إدارة الشركة ولضمان أن يتم توفير المصالح طويلة األجل للمساهمين.

وتـم تأسـيس نظام مجلـس اإلدارة ألول مرة في عـام 2012 ومراجعتـه دوريًا بعـد ذلك، وتتمثـل المهمة الرئيسـية للمجلس فـي إدارة األعمال بما 
يحقق المنفعة ألصحاب المصلحة، ومن واجبهم إضافة قيمة إلى العمل وضمان اسـتمرار الشـركة في تحسين الربحية وسعر أو قيمة أسهمها.

ويعـد مجلـس اإلدارة مسـؤواًل عن اإلشـراف علـى أعمال شـركة اسـتيراد التي يتـم إجراؤها بواسـطة مديريهـا ومسـؤوليها وموظفيها، وبإشـراف 
المدير العام، ويتمتع مجلس اإلدارة بسـلطة تحديد جميع األمور المتعلقة بتوجيهات الشـركة وسياسـاتها وممارسـاتها وإدارتها وعملياتها، ويكون 

مسـؤواًل أمام المسـاهمين وأصحـاب المصلحة في الشـركة عن العمليات التجارية وشـؤون الشـركة.

في المقام األول، يتمثل دور المجلس في:
توفير القيادة للشركة في إطار الضوابط الحكيمة والفعالة التي تمكن من تقييم المخاطر وإدارتها،  •

ووضع األهداف اإلستراتيجية للشركة، والتأكد من توفر الموارد المالية والبشرية الالزمة للشركة لتحقيق أهدافها، ومراجعة األداء اإلداري،  •
وتحديد قيم الشركة ومعاييرها والتأكد من أن التزاماتها تجاه مساهميها وغيرهم يتم فهمها والوفاء بها.  •

استقاللية األعضاء
تمشـيا مـع متطلبات نمـوذج الظوابط الماليـة الرفيعة المسـتوى الموضوعـة من قبل بنـك البحرين المركـزي، وتطبق اسـتيراد إجـراءات وافق عليها 
مجلـس اإلدارة لمراجعـة وتحديـد اسـتقاللية أعضاء مجلس اإلدارة على أسـاس سـنوي، وكما هو محـدد في دفتـر قواعد مصرف البحريـن المركزي 
وتماشـيا مع قانون حوكمة المؤسسـات في وزارة التجـارة والصناعة. تم إجراء مراجعة فـي عام 2019 وقرر مجلـس اإلدارة أن المديرين التنفيذيين 

الثالثة إلسـتيراد اسـتوفوا المتطلبات ذات الصلة، وبالتالـي تم تصنيفهم على أنهم "مسـتقلون".
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يتألف مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ومن بينهم مدراء مستقلون وتنفيذيون.

تمثيل بصفةالسمةاالسم

شركة مساهمةتنفيذيالسيد هشام الريس

مستقل السيد عبدالرحمن جمشير

شركة مساهمةتنفيذيالسيد حسين الحسيني

شركة مساهمةتنفيذيالسيد رازي المرباطي

مستقلالسيد حسين عامر

مستقلالسيد عبدالله جمشير

مستقلالسيد مازن عبدالكريم
 

تتألف لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس اإلدارة من عضوين مستقلين وعضو تنفيذي واحد.  •
تتكون لجنة الترشيح والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة من عضوين مستقلين وعضوين تنفيذيين.  •

تتكون اللجنة التنفيذية للمجلس من عضوين مستقلين وعضوين تنفيذيين.  •
مـدة عضويـة مجلـس اإلدارة: تـم إعـادة انتخـاب / إعـادة تعييـن مجلـس اإلدارة مـن قبـل المسـاهمين فـي اجتمـاع الجمعيـة العموميـة العاديـة   •

المنعقـدة فـي 22 مـارس 2017 لمـدة ثـالث سـنوات، تنتهـي فـي 31 ديسـمبر 2019.
خطابـات تعيين العضو: وفقًا لنموذج مصرف البحرين المركزي ووفقًا لقانون حوكمة المؤسسـات، قام كل عضو بتوقيع خطاب تعيين عضو   •

يتضمـن واجباته وشـروطه.
ال يوجد تغيير في اإلدارة خالل العام.  •

تقييم أداء مجلس اإلدارة، الحث والتدريب
تـم إجراء تقييم سـنوي للمجلس ولجانه في عام 2019، وتم اسـتعراض النتائج وتحليلها من قبل لجنة الترشـيحات والمكافـآت، مع توصيات صدق 
عليهـا مجلـس اإلدارة قبـل االجتماع العام السـنوي، وأقرت اللجنة بـأن جميع أعضاء مجلـس اإلدارة لديهم المهـارات والخبرات الكافيـة وذات الصلة 
ألداء واجباتهـم بفعاليـة كأعضـاء فـي مجلـس اإلدارة ولجانـه، وخـالل عـام 2019، اكتشـف جـزء مـن تدريـب مجلـس اإلدارة األطـر العمليـة وأفضـل 

ممارسـات مجلـس اإلدارة والتدريـب المتعمق علـى حوكمة الشـركات وتحديد االسـتراتيجيات والهيـاكل والعمليات لتحسـين كفاءة مجلـس اإلدارة.

مديري المصالح المشتركة وأنشطة التداول
عدد األسهم المملوكة من قبل اإلدارة واألطراف ذات العالقة حتى 31 ديسمبر 2019:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 201٩المنصباالسم

–421،570رئيس مجلس اإلدارةالسيد هشام الريس*

2,260,1242,203,836نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد عبدالرحمن جمشير**

62,27162,271عضو مجلس اإلدارةالسيد حسين الحسيني

––عضو مجلس اإلدارةالسيد رازي المرباطي

473,856473,856عضو مجلس اإلدارةالسيد حسين عامر

128,700128,700عضو مجلس اإلدارةالسيد عبدالله جمشير

303,070303,070عضو مجلس اإلدارةالسيد مازن عبدالكريم

3،64٩،5٩13,171,733المجموع

2.27%2،61%كنسبة مئوية من إجمالي عدد المشاركات *

النسبة المئوية المحسوبة على أساس 140،000،000 سهم.
* من خالل شركة ليوان لالستثمار القابضة، جزر كايمان

** من خالل شركة فورتونا ذ.م.م، البحرين
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أنشطة تداول األعضاء خالل 201٩

المجموععدد األسهم المشتراة \ المباعةتاريخ العمليةاالسم

2,203,836 –2018شركة فورتونا ذ.م.م، البحرين

2,210,836 7,000 9- مايو- 19السيد عبدالرحمن جمشير، عضو مجلس إدارة

2,259,354 48,518 12- مايو- 19

2,260,124 770 22- مايو- 19

2,260,124 56,288المجموع

المجموععدد األسهم المشتراة \ المباعةتاريخ العمليةاالسم

––  2018شركة ليوان لالستثمار القابضة، جزر كايمان

930,00030,000- يونيو - 19السيد هشام الريس، رئيس مجلس اإلدارة

1040,00070,00- يونيو - 19

1252,746122,746- يونيو - 19

1394,000216,746- يونيو - 19

17184,824401,570- يونيو - 19

2020,000421,570- يونيو - 19

421,570 421,570 المجموع

نظام إنتخاب األعضاء وإجراءات إنهاء العضوية

عضوية مجلس اإلدارة
هنـاك إجـراءات رسـمية وشـاملة لتعييـن أعضاء جـدد فـي مجلـس اإلدارة وتخضـع لقانـون الشـركات التجارية والنظـام األساسـي للشـركة، بصيغته 
المعدلة من وقت آلخر، وحاليا يتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء تم انتخابهم جميعًا وتعيينهم في االجتماع السنوي العام للمساهمين 
الـذي عقد في 22 مـارس 2017، وكعضو في مجلس اإلدارة، قام كل عضو بتوقيع خطاب رسـمي مكتوب بالتعيين يغطي واجبات ومسـؤوليات 
العضـو فـي المجلـس، وشـروط وأحـكام إدارتهـم، والمكافـأة السـنوية واسـتحقاق سـداد النفقـات والحصـول علـى مشـورة مهنيـة مسـتقلة عنـد 

الحاجـة وأمـور أخـرى، ومدة صالحيـة اإلدارة ثالث سـنوات تبدأ مـن تاريخ االنتخـاب، ومن المقرر عقـد موعد االنتخابـات المقبل في مـارس 2020.

وتنتخـب الجمعيـة العامـة أعضـاء المجلـس مـن خـالل "تصويـت تراكمـي" سـري، ويتـم انتخـاب المرشـحين الذيـن يحصلـون علـى أغلبيـة أصـوات 
الحاضريـن كأعضـاء فـي المجلـس.

وأي تعييـن أو إنتخـاب لمجلس اإلدارة يخضـع لإلعتراف بقبول الترشـيح كتابيًا، ويجب أن تتضمن اإلقرارات اإلفصاح عن نشـاطه / نشـاطها التجاري 
الذي يتنافس مع أعمال الشـركة بشـكل مباشـر أو غير مباشـر، وأسـماء الشـركات التي يشـغل فيها أي وظيفة أو عضوية في مجلس اإلدارة.
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إنهاء عضوية مجلس اإلدارة
تنتهي عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة في الحاالت التالية:

إذا تم تعيينه أو انتخابه بما يتعارض مع أحكام وأنظمة بنك البحرين المركزي، وقانون الشركات التجارية و / أو النظام األساسي للشركة.  )1
إذا فقد أيًا من الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من النظام األساسي للشركة.  )2

إذا أسـاء اسـتخدام منصبه كعضو لمصالح شـخصية، أو لمصلحة أعمال تجارية لديه مصلحة شـخصية فيها، أو التي تنافس مصلحة الشركة،   )3
أو إذا تسـبب في أي نوع من الضرر الفعلي للشـركة، أو أثر سلبًا على سمعتها، وال يخل أمر أنهاء العضوية من مجلس اإلدارة بحق الشركة 

في التعويض.
إذا فشـل في حضور 75% على األقل من جميع اجتماعات مجلس اإلدارة في سـنة مالية معينة دون عذر قانوني تم إخطاره كتابيًا للمجلس،   )4

ويجب علـى المجلـس حل هذا األمر بحسـب مـا يراه مناسـبًا.
إذا استقال أو انسحب من منصبه، شريطة أن يتم ما تقدم في وقت مناسب، وإال فإنه يكون مسؤواًل عن دفع تعويضات للشركة.  )5

إذا قبـل التعيينـات في أي مكتب آخر في الشـركة والذي سـيتقاضى من أجله مرتبًا أو أجـرًا بخالف ما قد يقرره مجلـس اإلدارة من وقت آلخر   )6
لمكافأته بسـبب الطبيعـة التنفيذيـة لواجباته.

إقالة األعضاء
يجـوز للجمعيـة العامة إنهـاء عضوية جميع أو بعـض أعضاء مجلـس اإلدارة، وتقدم طلبـات اإلنهاء إلى مجلـس اإلدارة من قبل المسـاهمين الذين 
يمثلـون 10% علـى األقل من رأس المـال، ثم يحيل المجلس هـذا الطلب إلى الجمعيـة العمومية خالل مدة أقصاها شـهر واحد مـن تاريخ تقديمه, 
وإال قد تصدر وزارة الصناعة والتجارة والسـياحة إشـعارًا لالجتماع، وال يجوز للجمعية العمومية النظر في هـذا الطلب فيما يتعلق باإلنهاء المذكور 

إال إذا كان الطلـب مدرجًا في جدول األعمال، باسـتثناء عندما يتم الكشـف عن تطـورات خطيرة خالل االجتماع تتطلـب هذا اإلنهاء.

ملء الشواغر في المجلس
في حالة شغل منصب عضو أو أكثر، يكون ملء الوظيفة الشاغرة وفقًا ألحكام المادة )179( من القانون.
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اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور

وصف لواجبات مجلس اإلدارة ووظائفه:
يتمثـل الغـرض األساسـي مـن هـذا المجلـس فـي ضمـان ازدهـار الشـركة مـن خـالل توجيـه شـؤون الشـركة بشـكل جماعـي، مـع تحقيـق المصالـح 

المناسـبة لحاملـي أسـهمها وأصحـاب المصلحـة ذوي الصلـة، وسيشـمل ذلـك علـى وجـه الخصـوص مـا يلـي:
توفير قيادة للشركة في إطار من الضوابط الحكيمة والفعالة التي تتيح تقييم المخاطر وإدارتها،  •

تحديد أهداف الشركة االستراتيجية، وضمان توفر الموارد المالية والبشرية الالزمة للشركة لتحقيق أهدافها، ومراجعة األداء اإلداري، و  •
تحديد قيم الشركة ومعاييرها والتأكد من فهم التزاماتها تجاه المساهمين فيها وغيرهم والوفاء بها.  •

وضع السياسات واإلجراءات الرئيسية للشركة  •
التحدي البّناء والمساهمة في تطوير استراتيجيات جديدة،  •

التدقيق في أداء اإلدارة في تحقيق األهداف والغايات المتفق عليها ومراقبة تقارير األداء،  •
تشـكيل لجان تنفيذيـة، والتدقيـق وإدارة المخاطـر، وغيرها من اللجـان، وتعيين أعضائهـا وتحديد صالحياتهـم، فضال عن ضمـان تعيين مجلس   •

رسـمي وعمليـة انتخابيـة،
العمل في أي لحنة من لجان المجلس، كما وأنه مطلوب من وقت إلى آخر حضور اجتماعات أي من هذه اللجان،  •

االمتثال في جميع األوقات لمواد ومذكرة رابطة الشركة،  •
على مدير الشركة االلتزام بالمهام االئتمانية ،  •

بذل أفضل الجهود لتعزيز أعمال الشركة وحمايتها وتطويرها وتوسيعها،  •
إبالغ الرئيس فورًا عن أي خطأ أو خطأ مقترح من أي موظف أو مدير آخر في الشركة، و  •

ضمان االمتثال ألي قوانين/إرشادات وممارسات معمول بها صادرة أو معتمدة من قبل الشركة من وقت آلخر.  •
مراقبة تضارب المصالح ومعامالت األطراف ذات الصلة.  •

اجتماعات مجلس اإلدارة
يلعب مديرو الشـركة دورًا نشـطًا في المشـاركة في اجتماعات الشـركة من خـالل المسـاهمة بآرائهم المهنية والمشـاركة الفعالة في المناقشـة، 
ووفقـًا لقانـون الشـركات التجاريـة البحرينـي وقواعـد مصـرف البحريـن المركـزي سـيتم عقـد اجتماعـات مجلـس اإلدارة أربـع مـرات علـى األقـل فـي 
السـنة )على أساس ربع سـنوي( ويجب على جميع أعضاء مجلس اإلدارة حضور 75% على األقل من جميع اجتماعات المجلس خالل سنة ميالدية.

المنصباألعضاء

االجتماعات المنعقدة خالل 2019

27 نوفمبر23 أكتوبر16 يوليو*6 يوليو28 أبريل19 مارس31 يناير

X√√√√√√رئيس مجلس اإلدارةالسيد هشام الريس

√√√√√√√نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد عبدالرحمن جمشير

√√√√√√√عضو مجلس اإلدارةالسيد حسين الحسيني

X√√√√√√عضو مجلس اإلدارةالسيد رازي المرباطي

√√√√√X√عضو مجلس اإلدارةالسيد حسين عامر

√√√√√√√عضو مجلس اإلدارةالسيد عبدالله جمشير

√√√√√√√عضو مجلس اإلدارةالسيد مازن عبدالكريم

* اجتماع بالتداول.

ملحوظة:
- عدد االجتماعات التي عقدت: 7 )6 فعلي + 1 بالتداول(.

- رئيس مجلس اإلدارة هو مدير تنفيذي مستقل يتم اختياره باإلجماع من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.



٩

التقرير السنوي ٢٠١٩

اجتماعات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
تراقب لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة عملية إعداد التقارير المالية للشـركة، وتستعرض أنظمة وترتيبات الرقابة المالية وإدارة 

المخاطر والرقابة الداخلية للشـركة بموجب سياسة المبلغ عن المخالفات.

المنصباألعضاء

االجتماعات المنعقدة خالل 2019

23 أكتوبر16 يوليو28 أبريل28 يناير

√√√√رئيسالسيد رازي المرباطي

√√√√عضو السيد حسين عامر

√√√√عضو السيد عبدالله جمشير
   

ملحوظة:
- وفقًا لنظام لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، يجب عقد 4 اجتماعات على األقل سنويًا.

- العدد الفعلي لالجتماعات التي عقدت: 4.
- رئيس مجلس إدارة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر هو مدير تنفيذي مستقل يتم اختياره باإلجماع من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
تقـوم لجنـة ترشـيحات والمكافـآت فـي مجلـس اإلدارة بمراجعـة هيـكل وحجـم وتكويـن مجلـس اإلدارة ولجانـه وتقـدم توصيات إلـى مجلـس اإلدارة 

بشـأن تعييـن أعضـاء مجلـس اإلدارة وإعـادة تعيينهم.

المنصباألعضاء

االجتماعات المنعقدة خالل 2019

8 سبتمبر28 يناير21 يناير

√√√رئيسالسيد هشام الريس

√√√عضو السيد حسين الحسيني

√√√عضو السيد عبدالرحمن جمشير

√√√عضوالسيد مازن عبدالكريم

ملحوظة:
- وفقًا لنظام اللجنة، يجب عقد اجتماعين على األقل سنويًا.

- العدد الفعلي لالجتماعات التي عقدت: 3.
- رئيس مجلس إدارة لجنة الترشيح والمكافآت هو مدير تنفيذي مستقل يتم اختياره باإلجماع من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.
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اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة
الغرض من اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة هو مراجعة وتنفيذ إستراتيجية أعمال الشركة ومراقبة األداء وإدارة أصولها وخصومها وفقًا لسياسات 

وتوجيهات المجلس.  

المنصباألعضاء

االجتماعات المنعقدة خالل 2019

11 ديسمبر     21 أكتوبر8 سبتمبر28 أبريل         21 يناير

X√√√√رئيسالسيد هشام الريس

√√√√√عضوالسيد عبدالرحمن جمشير

√√√√√عضوالسيد حسين الحسيني

√√√√√عضوالسيد مازن عبدالكريم

ملحوظة:
- وفقًا لنظام اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة، يجب عقد 4 اجتماعات على األقل سنويًا.

- العدد الفعلي لالجتماعات التي عقدت: 5.
- رئيس مجلس إدارة اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة هو مدير تنفيذي مستقل يتم اختياره باإلجماع من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

عمل اللجان والقضايا المهمة
تقـدم اللجـان تقاريـر عن أنشـطتها وتقـدم توصيات إلـى مجلـس اإلدارة خـالل اجتماعـات المجلس الفصليـة، و الجديـر بالذكر أنـه لم يتـم اإلبالغ عن 

أي قضايـا مهمة خالل عـام 2019.

االجتماع السنوي العام
يعد األمر إلزاميًا بموجب المرسوم بقانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 )وتعديالته( لجميع الشركات المساهمة البحرينية بعقد اجتماعاتها 
العامة السنوية، وإن االجتماع العام للمساهمين هو أعلى هيئة لصنع القرار في شركة استراد ويشارك فيها المساهمون في إدارة الشركة 
واإلشراف عليها،،خالل السنة المالية تعقد الجمعية العامة العادية عادًة في مارس واجتماعات عامة غير عادية حيثما كان ذلك ضروريًا، والهدف 
من ذلك هو أن أكبر عدد ممكن من المساهمين في استيراد يمكن أن يشاركوا في صنع القرار في االجتماع العام، وتنص مبادئ حوكمة الشركات 
في "إمداد" على أنه من المتوقع أن يحضر األعضاء اجتماعات المساهمين السنوية، و الجدير بالذكو أنه في آخر اجتماع سنوي للمساهمين في 
الشركة بتاريخ 19 مارس 2019 و التي حضر فيها ستة من أصل سبعة من أعضاء مجلس اإلدارة فقط، لم يتم دفع أرباح نقدية للمساهمين عن 

السنة المنتهية في 2018.

و يجب تقديم إعالن / إشعار إعالمي قبل 21 يومًا على األقل من االجتماع ويتضمن جدول أعمال االجتماع ودعوة الجمعية العامة، و يسرد اإلشعار 
العناصر المدرجة في جدول أعمال االجتماع والمعايير التي تحدد حق المساهم في حضور االجتماع بنفسه أو بالوكالة، عالوة على ذلك، سيتم 

نشر إشعار االجتماع العام ومقترحات مجلس اإلدارة والمساهمين إلى االجتماع كإصدار لسوق األوراق المالية.

وباإلضافة إلى ذلك، ستكون جميع الوثائق مثل البيانات المالية، وبيان رئيس مجلس اإلدارة، وتقرير مراجعي الحسابات، وإعالن توزيع األرباح المقترح 
والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة )سنة االنتخابات فقط( متاحة للمساهمين على موقع الشركة على الرابط www.esterad.net قبل االجتماع .
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أجور ورواتب أعضاء مجلس اإلدارة
األجـر قائم علـى األداء، ويحـق لكل عضـو الحصول علـى المكافـأة التي يحددهـا مجلـس اإلدارة بتفويض يمنحـه المسـاهمون في االجتمـاع العام 

السـنوي للشركة.
إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماضي )2018(: ال شيء  •

إجمالـي المكافـآت المقترحـة الواجـب دفعهـا إلـى أعضـاء مجلـس اإلدارة لعـام 2019، والتـي سـيتم تقديمهـا فـي االجتمـاع العـام السـنوي   •
للموافقـة عليهـا: 175،000 دينـار بحرينـي.

رسوم أتعاب مدفوعة إلى مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع مجلس اإلدارة واللجنة خالل عام 2019:  •

المكافآت )بالدينار البحريني(عدد االجتماعاتالوصف

39,000 7مجلس اإلدارة

9,000 4لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

14,250 5اللجنة التنفيذية

9,000 3لجنة الترشيحات والمكافآت

71,250المجموع

ملحوظة: ال توجد رسوم جلوس مدفوعة الجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 16 يوليو 2019.

االدارة التنفيذية 

عدد األسهم المملوكة من قبل اإلدارة، اإلدارة التنفيذية واألطراف ذات العالقة

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 201٩المنصباالسم

00المدير العامتشاندان غوبتا

00رئيس االستثمارات المباشرةحنان عبدالغني

00رئيس االستثمارات غير المباشرةمحمد نور

11،2880رئيس العقاراتعبدالله نورالدين*

00رئيس تطوير المشاريع عبدالرحمن المالكي

11،2880المجموع

0.00%0.008%كنسبة مئوية من إجمالي عدد األسهم **

* موظف جديد
** النسبة المئوية محسوبة على أساس 140،000،000 سهم

أنشطة تداول اإلدارة التنفيذية العليا خالل عام 201٩: ال شيء

إجمالي المكافآت المدفوعة للموظفين الرئيسيين التنفيذيين
إجمالي المكافآت )المبلغ اإلجمالي( المدفوعة لكبار المسـؤولين التنفيذيين / الموظفين، بما في ذلك الرواتب، والمزايا، والعالوات، والزيادات، 

وخيارات األسهم، واستحقاقات نهاية الخدمة، والمعاشات التقاعدية: 213.588دينار بحريني 
المالحظة رقم 17 من البيانات المالية المدققة لعام 2019.  •
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معامالت مع أطراف ذات عالقة
لدى الشـركة سياسـة موضوعة لتعريف األطراف ذات الصلة والمعامالت ذات الصلة وكيفية إفشاء الشـركة للمعلومات، وتنطبق هذه السياسة 

على أعضاء مجلس إدارة استيراد وموظفي اإلدارة الرئيسيين.
وفقًا للبيانات المالية المدققة لعام 2019، تتعلق المالحظة رقم 17 بمعامالت األطراف ذات العالقة.  •

الضوابط الداخلية والسياسات واإلجراءات
فـي اسـتيراد، توجد سياسـات محددة بوضـوح لتوفيـر التوجيه حـول أفضل الطـرق إلدارة وقيـادة وتنظيـم ومراقبة األعمـال من خالل سلسـلة من 

السياسـات والعمليات واإلجراءات الشـفافة والمحـددة بوضوح.

تضارب المصالح
يجـب علـى كل مديـر ومسـؤول إبـالغ المجلـس بكاملـه عـن تضـارب المصالـح عنـد نشـوئه واالمتنـاع عـن التصويـت علـى المسـألة المطروحـة وفقًا 
لألحـكام ذات الصلـة مـن قانـون الشـركة، ويجب أن يشـمل هذا الكشـف جميـع الحقائـق المادية فـي حالة وجـود عقـد أو معاملـة تتعلـق بالمدير أو 
المسـؤول، باإلضافـة إلـى أنه يجـب أن يفهم المـدراء والمسـؤولين أن أي موافقـة على معاملـة تعارض ال تكـون فعالـة إال إذا كانـت كل الحقائق 
الماديـة معروفـة لألشـخاص المرخـص لهـم ولـم يشـارك فيهـا الشـخص المتضـارب فـي القـرار، ووفقـًا لقانـون حوكمـة الشـركات بالبنـك المركـزي 
)المبـدأان HC 2.2 و HC2.3( ونظـام مجلـس إدارة الشـركة، فقـد بـذل كل مـن مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة كل جهـد عملـي لترتيـب شـؤونه 
الشـخصية والتجاريـة لتجنب تعارض مصلحته مع الشـركة مما يؤدي إلى إعـالن عدم وجود "تضارب فـي المصالح" خالل العـام، والجدير بالذكر أنه 

خـالل عـام 2019 لـم يتـم رفـع أي تضارب فـي المصالـح أو اإلشـارة إلـى المجلـس ولم يمتنـع أي عضـو عـن التصويت.

سياسة اإلفصاح
تهـدف سياسـة اإلفصـاح الخاصـة بالشـركة إلـى ضمـان حصـول جميـع األطـراف العاملـة فـي السـوق علـى وصـول متزامـن إلـى معلومـات كافية 
وحقيقية عن الشـركة، ويشـير إلتزام اإلفصاح الدوري إلى إلتزام الشـركة باإلفصاح عن المعلومات بانتظام عن أداء أرباحها؛ البيانات المالية وتقرير 

مجلـس اإلدارة وكذلك التقاريـر المؤقتة.

قواعد السلوك المهني واألخالقيات المهنية
تنطبق قواعد السلوك واألخالقيات التجارية للشركة على جميع المدراء والمسؤولين والموظفين في الشركة، وتغطي القواعد مجموعة واسعة 

من أفضل الممارسات واإلجراءات، ويخضع الذين ينتهكون المعايير الواردة في القواعد إلجراءات تأديبية تصل إلى وتشمل إنهاء الخدمة.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات
مـن أجـل تشـجيع جميـع الموظفين على الكشـف عـن أي مخالفـات قد تؤثر سـلبًا علـى الشـركة أو أصحاب المصلحـة فـي الشـركة أو الموظفين أو 
الجمهـور بشـكل عام، قـدم مجلـس اإلدارة سياسـة االبالغ فـي عـام 2011، وقد تـم تعميم هذه السياسـة علـى جميـع المديريـن والموظفين في 

الشـركة لتشمل:
التحقيق في أفعال المخالفات والحماية من التدابير اإلنتقامية.  •

التحقيـق في تقاريـر التدقيق، والمحاسـبة والرقابة الداخلية المشـكوك فيها، و مسـائلة الموظفين على أسـاس سـري ومجهـول والبحث عن   •
أطـراف ثالثـة أخـرى مهتمة.

توفير الحماية الكافية للموظفين.  •

التخطيط لتعاقب الموظفين
الهدف من إعداد خطط لتعاقب الموظفين لقيادة الشركة هو إدارة عملية اإلستنزاف في المناصب الحرجة للشركة، دون التأثير على أداء الشركة، 

وبمعنى آخر ضمان أن المعيار الصحيح للشخص التالي واضح، سواء في حالة الطوارئ أو أثناء المسار الطبيعي للعمل.

والوظائـف الحاسـمة التـي تتطلـب هـذه المعاييـر هـي جميـع الوظائـف مـن مسـتوى المديـر ومـا فـوق، باإلضافـة إلـى ذلـك، يمكـن اعتبـار بعـض 
الوظائـف األخـرى "وظائـف حرجـة" مـن وقـت آلخـر، وقـد تـم إجـراء مراجعـة سـنوية فـي سـبتمبر 2019.
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الرقابة الداخلية
مجلس اإلدارة مسـؤول عن نظام الرقابة الداخلية للشـركة، بحيث يضع السياسات المناسبة الخاصة بالرقابة الداخلية ويسعى إلى الحصول على 
تأكيـدات منتظمـة سـتمكنه مـن التأكـد مـن أن النظـام يعمـل بفعاليـة، ويضمـن المجلس كذلـك أن نظـام الرقابـة الداخليـة فعـال فـي إدارة المخاطر 
بالطريقـة التـي وافـق عليهـا، وبالتالـي يتـم فحـص المراجعـة الكاملـة لنظـام الشـركة وسياسـاتها وإجراءاتهـا وامتثالهـا بشـكل مسـتقل عـن طريـق 
االستعانة بمصادر خارجية لمدقق داخلي يقدم تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة وأخيرًا إلى مجلس اإلدارة.

وعالوة علـى ذلك،يتحمل جميـع الموظفين بعض المسـؤولية عن الضوابط الداخليـة كجزء من مسـؤوليتهم في تحقيق األهـداف، وتتوفر لديهم 
المعرفة والمهارات والمعلومات والصالحيات الالزمة إلنشـاء وتشـغيل ومراقبة نظـام الرقابة الداخلية.

اعتماد الشركة لقانون حوكمة المؤسسات وعدم االمتثال

ممتثلممتثل جزئيًاغير ممتثلالمبدأ
التفسير في 

حال غير ممتثل

√المبدأ 1: أن يترأس الشركة مجلسًا فّعااًل وذو خبرة 

√المبدأ 2: أن يكون والء جميع المدراء والمدراء التنفيذيون للشركة فقط.

المبدأ 3: أن يكون لدى المجلس ضوابط صارمة لمراجعة الحسابات المالية واإلبالغ 
√المالي والرقابة الداخلية واالمتثال للقانون. 

√المبدأ 4: يجب أن يكون للشركة إجراءات فعالة للتعيين والتدريب وتقييم المدراء. 

√المبدأ 5: أن تدفع الشركة مكافآت للمدراء وكبار المسؤولين بإنصاف ومسؤولية. 

المبدأ 6: أن يقوم المجلس بإنشاء هيكل إداري واضح وفعال للشركة وتحديد الوظائف 
√والسلطات واألدوار والمسؤوليات. 

√المبدأ 7: أن تتواصل الشركة مع المساهمين وتشجع مشاركتهم واحترام حقوقهم. 

√المبدأ 8: أن تكشف الشركة عن قوانين حوكمة الشركات المتبعة. 

اليوجدالمبدأ 9: أن تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات اإلسالمية بمبادئ الشريعة اإلسالمية* 

المبدأ 10: أن يكفل المجلس سالمة البيانات المالية المقدمة إلى المساهمين عن طريق 
√تعيين مراجعي حسابات خارجيين

المبدأ 11: أن تسعى الشركة من خالل المسؤولية االجتماعية إلى ممارسة دورها 
√كمواطن صالح. 

إعتمـد مجلس اإلدارة مدونة قواعد سـلوك الشـركة بناءًا علـى معايير ومحددات السـلوك المهني والقيـم األخالقية، كما هو مذكـور في الفصل 
الثانـي، القسـم الثانـي، الفقـرة الخامسـة مـن القواعـد ويؤكـد امتثالهـا لقانـون حوكمـة المؤسسـات فـي مملكـة البحريـن وحـدة الضوابـط عاليـة 

المسـتوى مـن المجلـد 6 مـن كتـاب قواعـد مصـرف البحرين المركـزي، باسـتثناء مـا يلي:

HC-1.4.5, HC-3.2.1, HC-4.2.2, HC-5.3.2 التـي تنـص علـى أن يكـون كل مـن رئيـس مجلـس اإلدارة ولجنـة التدقيـق وإدارة المخاطـر ولجـان   •
الترشـيحات والمكافـآت مسـتقلين.

وفي هذه الحاالت، اسـتخدمت الشـركة مبدأ "االمتثال أو الشـرح"، وهو أن "رئيس مجلس اإلدارة ولجان المجلس ليسوا مسـتقلين، ويتم اختيار 
المديريـن التنفيذيين باإلجماع مـن قبل أعضاء مجلس اإلدارة بعد مراجعـة صارمة من قبل أعضاء مجلـس اإلدارة لمؤهالتهم وخبراتهم".
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مراجعي الحسابات والخدمات االستشارية
المراجعـة الخارجية للحسـابات: كجـزء من واجباتها ومسـؤولياتها، تقوم لجنة التدقيـق وإدارة المخاطـر بمراجعة وتوصية المجلـس وتعيين المراجعين 
الخارجييـن أو قبـول اسـتقالتهم أو إقالتهـم، وكذلـك رسـوم المراجعـة، باإلضافـة إلـى مناقشـة المدققيـن الخارجييـن وأعمالهـم ونتائـج تقاريرهـم 

والتوصيـات الملحقـة بهـا، المراجـع الخارجـي الحالي هـو كيه بـي إم جـي KPMG المدرجـة تفاصيلـه أدناه:

كي بي إم جي فخرواسم المؤسسة المدققة

منذ 1973سنوات الخبرة كمدقق خارجي

جليل العالياسم الشريك المسؤول عن تدقيق الشركة

1مدة تعيين الشريك المسؤول عن تدقيق الشركة

19,859رسوم التدقيق للسنة المالية 2019 بالدينارالبحريني 

 رسوم ومصاريف خاصة أخرى لخدمات غير التدقيق، غير مراجعة البيانات المالية لعام 2019 إن وجدت.
ال يوجدفي حالة عدم وجود هذه الرسوم، يجب ذكر ذلك صراحة.

التدقيق الداخلي للحسابات: يتم اإلستعانة بمصادر خارجية لمهمة التدقيق الداخلي من قبل المحاسبين العموميين في جرانت ثورنتون، والذين 
يقومون بفحص أنظمة الرقابة الداخلية إلسـتيراد ويقدمون مراجعة مسـتقلة وموضوعية لكفاءة عمليات الشـركة، ويقدم جرانت ثورنتون تقاريره 
مباشـرة إلى لجنة التدقيـق وإدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، وقامت الشـركة بدفع ما مجموعه 5.600 دينار بحرينـي إلى جرانت ثورنتون في 

عام 2019 مقابل الخدمات المقدمة.

و قـد أوصـى مجلـس اإلدارة بإعـادة تعييـن كـي بـي لـم جـي فخـرو لسـنة التدقيـق المنتهيـة فـي 2020، بشـرط موافقـة المسـاهمين فـي اجتماع 
الجمعيـة العامة.

المسؤولية االجتماعية للشركات
منذ تأسيسنا في عام 1973، جّسدت استيراد الروح الحقيقية للمسؤولية االجتماعية للشركات، ونحن ملتزمون بأعلى معايير المواطنة المؤسسية، 
وترتكز ثقافة الشركة وقيمها على الخدمة والنزاهة وتحمل المسؤولية الشخصية في أعمالنا ونتائجها وسمعتنا، وخالل عام 2019، أقرت استيراد 

وصرفت العديد من المساهمات والمبادرات المجتمعية للمسؤولية االجتماعية للشركات، على النحو التالي:

الحالةالمبلغ بالدينار البحرينيالمجالالهيئة الخيرية

تم الدفع30,000الصحة المجتمعيةجمعية الهالل األحمر البحريني1

تم الدفع26,000الصحةمركز القلب بالمستشفى العسكري، قوة دفاع البحرين2

تم الدفع5,000الصحةمساعدات عالجية3

باإلضافة إلى ما تقدم، تواصل "استيراد" توفير مرافق عمل )مجانية( لمركز "كن حرًا" الذي يقع تحت مظلة جمعية المرأة البحرينية للتنمية البشرية.
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مسائل المساهمين
يشجع مجلس اإلدارة الشفافية ويلتزم بتعظيم قيمة المساهمين، ومع أكثر من خمسة وأربعين عامًا من تاريخها وسجلها الناجح في االستثمار، 
تتطلع "استيراد" إلى االستمرار في خدمة مصالح المساهمين والشركاء في االستثمار لسنوات عديدة قادمة، و تؤمن بأنه يجب على مجلس 
اإلدارة مراعاة متطلبات قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بالتجمعات العامة للمساهمين وحقوق المساهمين، ويمكن اإلطالع على قسم محدد 
www.esterad.net :لوصف حقوق المساهمين في المشاركة والتصويت في كل اجتماع للمساهمين، بما في ذلك الدعوات على موقع الشركة

خدمات المساهمين
يتـم اإلحتفاظ بسـجل الشـركة مـن قبـل شـركة كارفـي فنتـك ذ م م، باإلضافة إلـى نسـخة إلكترونيـة تحتفظ بهـا بورصـة البحريـن، ويجـب توجيه أي 

مسـألة تتعلـق بنقـل األسـهم أو تغييـر االسـم أو العنـوان أو فقدان شـهادة األسـهم أو شـيكات األربـاح الموزعـة إلى شـركة كارفي مباشـرة:

العنوان:
الطابق السابع، برج الزامل،

مبنى 31، شارع 383، مجمع 305، المنامة،
مملكة البحرين

هاتف: 00973215080
bahrain.helpdesk@karvy.com :البريد اإللكتروني

التواصل مع المساهمين
يجـب علـى مجلـس اإلدارة الحفـاظ علـى اتصال شـخصي مسـتمر مـع المسـاهمين الرئيسـيين لطلـب وجهات نظرهـم وفهـم مخاوفهـم، ولضمان 
وصـول جميـع المسـاهمين علـى قـدم المسـاواة وفـي الوقـت المناسـب إلـى معلومـات الشـركة المهمـة، فـإن األداة الرئيسـية لوسـائط اإلعالم 
واالتصـاالت في "اسـتيراد" هي مـن خالل إعالنات سـوق بورصـة البحريـن والبيانات الصحفيـة، وتتوفر جميـع الحقائـق المادية أيضـًا على موقع 
الشـركة علـى www.esterad.net. كمـا يتضمـن تقاريرهـا السـنوية والبيانـات الماليـة المدققـة )السـنوية والربـع سـنوية( وتقرير حوكمة الشـركات 

والنشـرات اإلعالميـة وأي إعالنـات ورسـائل إخبارية أخـرى مهمة.

الشائعات وتسريبات المعلومات
لن تعلق اسـتيراد على الشـائعات المنتشـرة في السـوق أو أداء سـعر السـهم أو إجراءات المنافسـين أو العمالء إال إذا كان ذلـك ضروريًا لتصحيح 
المعلومـات ذات الصلـة بالشـركة أو غيـر الصحيحـة بشـكل واضـح، ولن تعلـق الشـركة علـى المعامـالت التجارية التـي تعتبر سـرية أو غيـر كاملة من 
وجهـة نظـر عمليـات الشـركة، وفي حال تـم الكشـف عـن المعلومـات المتعلقة بالشـركة، عن غيـر قصد، مـن خارج الشـركة، سـتقوم اسـتيراد بإبالغ 

األمـر إلى موظـف االمتثـال للقيـام باالجـراءات المعمول بها عـادة في الكشـف عـن المعلومات.

اتصل بشركة استيراد ومجلس إدارتها
يـدرك مجلـس اإلدارة أهميـة التواصـل واعتماد نظـام فعال وشـفاف بين الشـركة ومسـاهميها، وعالوة علـى ذلك، يوفـر االجتماع السـنوي العام 
فرصـة للتواصل المباشـر بين مجلس اإلدارة والمسـاهمين في الشـركة، والمسـاهمون مدعوون إلثارة أي استفسـار فيما يتعلق بأعمال الشـركة 
فـي اجتمـاع الجمعية العامـة العادية، وعالوة علـى ذلك، يمكن لألشـخاص المهتميـن اإلتصال بالمجلس عبـر البريـد أو البريد اإللكترونـي كتابًة من 

خالل عالقات المسـتثمرين المذكـورة أدناه:

عالقات المستثمرين 
شركة استيراد االستثمارية

الطابق 24، جناح 2404، برج المؤيد 
ضاحية السيف, ص ب: صندوق 1080،

المنامة، مملكة البحرين.
هاتف: 0097317585400  الفاكس: 0097317585444

mail@esterad.net :البريد اإللكتروني
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