
١١شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

الحوكمة اإلدارية

شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب هــي شــركة مرخصــة مــن مصــرف البحريــن المركــزي كـ«شــركة تمويــل« وهــي 
منظمــة بموجــب كتــاب االرشــادات والقواعــد – المجلــد ٥ تحــت تصنيــف »فئــة التراخيــص الخاصــة«، وهــي مدرجــة فــي بورصــة 
ــد 6 تنطبــق عليهــا كمشــاركة فــي أســواق المــال. وتتعلــق أحــكام  ــن وأحــكام كتــاب االرشــادات والقواعــد – المجل البحري

الحوكمــة اإلداريــة بمجلــد معاييــر الرقابــة العليــا فــي كتــاب االرشــادات والقواعــد المذكــور. 

تلتــزم شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب. بتطبيــق المعاييــر الســليمة للحوكمــة اإلداريــة، تماشــيًا مــع 
االشــتراطات القانونيــة والتنظيمــة. ويشــكل االلتــزام بأعلــى معاييــر الحوكمــة جــزًء أساســيًا فــي مزاولة الشــركة ألنشــطتها 
ــاتها،  ــة وممارس ــة اإلداري ــر الحوكم ــى معايي ــركة ألعل ــق الش ــر تطبي ــان مظاه ــزء ببي ــذا الج ــص ه ــة. يخت ــة المتنوع التجاري
ــر الحوكمــة ذاتهــا ومتطلبــات اإلفصــاح، وعلــى وجــه الخصــوص تماشــيًا مــع مبــادئ  ــب ترتبــط بمعايي ــي جوان حيــث يغط
قانــون حوكمــة الشــركات الصــادر عــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، وعلــى أحــدث االشــتراطات والقوانيــن التنظيميــة 
ــن ٥ و6  ــن المركــزي مــن كتــاب االرشــادات والقواعــد – المجلدي ــة العليــا الصــادرة عــن مصــرف البحري لمجلــد معاييــر الرقاب

ــي للشــركة. وعقــد التأســيس والنظــام األساس

أ. معلومات حول المساهمين 
يمكــن الحصــول علــى التفاصيــل المتعلقــة بــرأس مــال الشــركة 
المنــدرج   16 رقــم  إيضــاح  تحــت  األســهم  وتوزيــع  ومســاهميها 
ضمــن اإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي 31 

 2021 ديســمبر 

ب. معلومات عن مجلس اإلدارة
التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن  شــركة  إدارة  مجلــس  يتكــون 
ــى أعضــاء مســتقلين  ش.م.ب. مــن عشــرة أعضــاء؛ مقســمين إل
وغيــر تنفيذييــن وتنفيذييــن يتــم تعيينهــم وانتخابهــم لمــدة 
عقــد  أحــكام  وفــق  عضويتهــم  مــن  ويجــردون  ســنوات  ثــالث 
اإلدارة.  مجلــس  عمــل  وميثــاق  األساســي  والنظــام  التأســيس 
الشــركة مــن أعضــاء ذوي كفــاءة وخبــرة  إدارة  ويتألــف مجلــس 
مهنيــة عاليــة. وفــي ســبيل ضمــان اضطالعهــم بمســئولياتهم 
المناطــة بهــم، تتبــع الشــركة إجــراءات خاصــة تحتــوي علــى برامــج 
مكثفــة تهــدف إلــى تعريــف أعضــاء المجلــس الجــدد المعينيــن 
ــة  ــب المالي ــن بعمــل الشــركة وبخاصــة الجوان منهــم والمنتخبي
والقانونيــة. وفــي هــذا الشــأن تجــدر اإلشــارة إلــى أن تدريــب أعضــاء 
ــون مهمــات  مجلــس اإلدارة، بصفتهــم أشــخاصً أساســيين يزاول
قياديــة فــي الشــركة، يحتــل مــكان الصــدارة ضمــن ســلم أولويــات 
الشــركة، والتــي تضمــن حصــول جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة 
المســتمرة  المهنيــة  والتنميــة  للتدريــب  كافيــة  برامــج  علــى 
CPD Training بموجــب متطلبــات مجلــد القوانيــن التنظيميــة 
للتدريــب والكفــاءة المهنيــة لمصــرف البحريــن المركــزي. وبهــدف 
لجــان  اإلدارة  مجلــس  عــن  تتفــرع  مســئولياته،  ببعــض  الوفــاء 
معاونــة للمجلــس فــي إدارة أعمــال الشــركة؛ فهــي حلقــة الوصــل 
بيــن اإلدارة التنفيذيــة والمجلــس. وعلى ذلــك يضم مجلس اإلدارة 
لجنــة تنفيذيــة، ولجنــة للتدقيــق، ولجنــة للمكافــآت والتعيينــات، 
ولجنــة الحوكمــة وإدارة المخاطــر واالمتثــال ويتــم اختيــار أعضائهــا 
علــى ضــوء الخبــرة والكفــاءة المهنيــة.  ويقــوم مجلــس اإلدارة 
بمراجعــة ســنوية لتركيبــة أعضائــه وأدائــه فضــاًل عــن أداء اللجــان 

لعمــل  المرجعيــة  الشــروط  إلــى  اســتنادًا  وعملهــا  لــه  التابعــة 
إدارة  مجلــس  عضــو  كل  ومســاهمة  وكفــاءة  وأداء  منهــا  كل 
ــة عبــر اســتمارات  ــم األداء بصــورة كتابي علــى حــده. ويكــون تقيي
أعــدت خصيصــً لهــذا الغــرض حيــث يتــم رفعهــا واعتمادهــا فــي 
االجتمــاع األخيــر مــن العــام الميــالدي. وفــي المحصلــة تقــوم لجنــة 
المكافــآت والتعيينــات برفــع تقريــر شــامل نهائــي عــن التقييــم 
ــس  ــه ومجال ــس إدارة الشــركة األم ولجان الســنوي لألعضــاء ومجل
إدارات شــركاته التابعــة وذلــك العتمــاده مــن قبــل مجلــس إدارة 
شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة وذلــك خــالل االجتمــاع األول 
ــج  ــالن الرســمي للنتائ ــع اإلع ــً م ــة تزامن ــة التالي ــن الســنة المالي م
الماليــة الســنوية.   وقــد بلــغ التقييــم اإلجمالــي لمجلــس اإلدارة 
ولجانــه ومجالــس إدارات الشــركات التابعــة واللجــان التنفيذيــة 

لشــركات الســيارات 3.9 مــن 4. 

الماليــة  القوائــم  إعــداد  عــن  المســئولية  المجلــس  يتولــى 
ــة  ــر المالي ــر التقاري ــً لمعايي ــا وفق ــل العــادل له الموحــدة والتمثي
الدوليــة، وهــي ضمــن الضوابــط الداخليــة الضروريــة المعتمــدة 
مــن المجلــس لتمكينــه مــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة 
ــة أخطــاء جوهريــة ســواء كانــت بســبب االحتيــال أو  خاليــة مــن أي

الخطــأ.

يتولــى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة البحرين للتســهيالت التجارية 
القيــام بممارســة مهــام عملهــم ويتخــذون قراراتهــم بموضوعية 
وشــفافية وبنيــة حســنة فيمــا يعتقــدون بالشــكل المعقــول أنــه 
معهــا.  والمتعامليــن  ومســاهميها  الشــركة  مصلحــة  يخــدم 
كمــا يتولــى المجلــس مهــام اإلشــراف علــى عمليــات اإلفصــاح 
واالتصــاالت مــع جميــع المتعامليــن ســواء مــن داخــل الشــركة أو 
خارجهــا. ويســعى المجلــس لجعــل جميــع عمليــات اإلفصــاح عــن 
المعلومــات عادلــة وشــفافة وشــاملة وتعكس شــخصية الشــركة 
وطبيعــة ومــدى تعقيــد المخاطــر التــي تشــتمل عليهــا أنشــطة 
الشــركة. كمــا ويضطلــع مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا بتقييــم 
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٨٠١,٧١٨ ٩٤٥,٤٤٩ 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 اهلل بوهندي

ال يوجد ال يوجد عادية عبد العزيز عبد اهلل األحمد

ال يوجد ال يوجد عادية عبد اهلل محمد آل محمود

ال يوجد ال يوجد عادية محمد عبداهلل عيسى

ال يوجد ال يوجد عادية محمد جهاد حسن بوكمال

ال يوجد ال يوجد عادية يوسف صالح خلف

* لم يتداول أعضاء مجلس اإلدارة وال األفراد المرتبطين بهم في أسهم الشركة،  فيما عدا السيد عبد الرحمن يوسف فخرو، خالل 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

مــدى كفايــة األنظمــة الخاصــة بتأميــن المعلومــات وإدارة المخاطــر 
المرتبطــة باســتخدام ومعالجــة وتخزيــن ونقــل تلــك المعلومــات 

عبــر الشــبكة العنكبوتيــة بصــورة دوريــة. 

فــإن  محليــً  بهــا  المعمــول  القانونيــة  االشــتراطات  وبمراعــاة 
للقائميــن  المخولــة  الصالحيــات  علــى  يشــرف  اإلدارة  مجلــس 
بالعمل في الشــركة، ويســعى إلدارة أنشــطة الشــركة وشــئونها 
المعلنــة. وفــي هــذا  بمــا يحقــق أهدافهــا وأغراضهــا  بفعاليــة 
اإلطــار يبــدي مجلــس اإلدارة إهتمامــً بالغــً بالمحافظــة علــى أعلــى 
مســتويات االنضبــاط بمــا فــي ذلــك مراعــاة القوانيــن واألنظمــة 

ومعاييــر النشــاط التجــاري والقيــم األخالقيــة.

بموافقــة  المرهونــة  والمســئوليات  المعامــالت  أنــواع  وتشــمل 
بيــن  مــا  تتــراوح  وواســعة  عديــدة  مجــاالت  اإلدارة  مجلــس 
الموافقــة علــى عمليــات التمويــل، والمصادقــة علــى السياســات 
واالســتثمار. التوقيــع  وصالحيــات  والتبرعــات،  واالســتراتيجيات، 

مــن جهــة أخــرى، تعمــل الشــركة علــى ترســيخ المعاييــر المهنيــة 
كافــة  وبيــن  بينهــا  العالقــة  وتنظيــم  الســليمة  واألخالقيــة 
المتعامليــن معهــا مــن الزبائــن، والموظفيــن والجهــات الرقابيــة 
والمجتمــع. وفــي ســبيل ذلــك، أقــر مجلــس اإلدارة ميثــاق شــرف 
والعامليــن  للمديريــن  المهنــي  للســلوك  وقواعــد  ألعضائــه 
بالشــركة بمــا يشــمل »إجــراءات التبليــغ عــن أي أعمــال مشــبوهة«. 
المعنييــن  يلتــزم كافــة األطــراف  الميثاقيــن،  وبموجــب هذيــن 

إطــار  فــي  واإلجرائيــة  المهنيــة  األصــول  معاييــر  أعلــى  باتبــاع 
المتبعــة  القواعــد  أيضــا  ويتضمنــان  عملهــم.  بمهــام  الوفــاء 
فــي حــال وجــود تضــارب فــي المصالــح، ومعامــالت األطــراف ذوي 
ومراعــاة  والمهنيــة،  النزاهــة  معاييــر  بأعلــى  وااللتــزام  العالقــة 
ســرية المعلومــات الحساســة، إضافــة إلــى تســليط األضــواء علــى 
المســؤوليات المناطــة بجميــع األفــراد المعنييــن بغيــة االلتــزام 

بأعلــى معاييــر القواعــد األخالقيــة والســلوكية فــي العمــل.  

وعــالوة علــى ذلــك، يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأداء واجباتهــم 
المناطــة بهــم والتــي تتضمــن البعــد القانونــي والتقيــد بعــدم 
اســتخدام ممتلــكات الشــركة كمــا لــو كانــت تخصهــم لتحقيــق 
ــة معلومــات ســرية أو  مصالــح شــخصية بحتــة، وعــدم تســريب أي
اســتخدامها لتحقيــق منافــع شــخصية، وعــدم االســتئثار بالفــرص 
التــي تتطلــع الشــركة القتناصهــا والتــي  االســتثمارية الواعــدة 
تشــكل تضاربــً مباشــرا فــي المصالــح، وعــدم مزاولــة أي عمــل 
مــن شــأنه أن يشــكل منافســة مباشــرة للشــركة فيمــا يتعلــق 
بنشــاطها التجــاري، وإذا مــا كانــت لهــم مصالــح شــخصية فــي 
أيــة معاملــة تجاريــة أن يتعهــدوا بتقديــم مصلحــة الشــركة علــى 

مصلحتهــم. 

ــاه عــدد  ــً الشــتراطات الجهــات الرقابيــة، يوضــح الجــدول أدن وإذعان
األســهم المملوكــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، بصفتهــم أشــخاصً 
  2021 ديســمبر   31 حتــى  بهــم  المرتبطيــن  واألفــراد  أساســيين، 

حســب اآلتــي ذكــره:

الحوكمة اإلدارية

١٢



شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

نسبة 
الحضور

المجموع 15 
ديسمبر

26 
اكتوبر

10 
  اغسطس

(2)

8 
اغسطس

30 
مارس

28 
فبراير

26
يناير 

(1) 

أعضاء مجلس اإلدارة

٪86 6 ✓ ✓  حضور
افتراضي ✓ × ✓ ✓ عبد الرحمن يوسف فخرو، الرئيس

٪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 ✓ ✓ ✓ ✓ نادر كريم المسقطي، عضو 

٪100 7 ✓ ✓  حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ ✓ إبراهيم عبد اهلل بوهندي، عضو

٪100 7
 حضور

افتراضي ✓  حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ ✓ عبد العزيز عبد اهلل األحمد، عضو

٪100 7 ✓ ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي ✓  حضور

افتراضي ✓ عبد اهلل محمد آل محمود، عضو

٪100 7
 حضور

افتراضي ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي ✓ محمد عبداهلل عيسى، عضو 

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

٪100 7 ✓ ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي ✓ يوسف صالح خلف، عضو 

يتــم الحصــول علــى التأكيــدات الســنوية بخصــوص التفاصيــل 
الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة وعضوياتهــم وبشــأن أي تضــارب 
فــي المصالــح والمصالــح الشــخصية لهــم )كما هي محــددة أدناه( 
مــن مجلــس اإلدارة نفســه. وهــذه اإلقــرارات المتعلقــة بالمصالــح 
الشــخصية تتــم بصــورة ســنوية وكجــزء مــن متطلبــات اإلفصــاح 
ــر الســنوي للشــركة. وفــي هــذا الشــأن، يقــوم  العــام فــي التقري
أميــن ســر مجلــس اإلدارة بالكتابــة الــى جميــع األعضــاء يطلــب 
وبياناتهــم  تفاصيــل عضوياتهــم  تحديــث  و/أو  تأكيــد  منهــم 
الحاليــة.  ولــدى اســتالم ردودهــم بشــأن التفاصيــل الخاصــة بهــم 
وعضوياتهــم وأي تضــارب فــي المصالــح ومصالحهــم الشــخصية 
كل  نهايــة  فــي  الســنوي  التقريــر  فــي  عنهــا  اإلفصــاح  يتــم 
ســنة ماليــة.  وتطبــق نفــس التأكيــدات عنــد انتخــاب وتعييــن 
ــم  ــة وتقدي ــحون بتعبئ ــوم المرش ــا يق ــد عندم ــس إدارة جدي مجل

اســتمارات مصــرف البحريــن المركــزي المخصصــة لهــذا الغــرض 
مــع اقراراتهــم بــأي مصالــح لهــم فــي المؤسســات األخــرى، وتخضــع 
هــذه اإلقــرارات للتحديــث بعــد ذلــك بإضافــة المعلومــات الضروريــة 
ــام  باألحــكام  ــزام الت ــى اإللت بصــورة ســنوية ومنتظمــة حرصــا عل
المنصــوص عليهــا فــي كتــاب قواعــد مصــرف البحريــن المركــزي. 

يجتمــع مجلــس اإلدارة أربــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة الماليــة 
الواحــدة وذلــك بدعــوة مــن رئيــس المجلــس أو نائبــه )عنــد غيــاب 
الرئيــس أو عجــزه( أو مــن عضويــن علــى األقــل.  وال يكــون االجتمــاع 
صحيحــً إال إذا حضــره نصــف عــدد األعضــاء زائد عضو واحد علــى 
األقــل. وبغيــة ممارســته لمســئولياته فقــد قــام المجلــس بعقــد 
خمســة اجتماعــات اعتياديــة، واجتماعيــن غيــر مجدوليــن فــي عــام 

2021 بحضــور األعضــاء التاليــة أســمائهم: 

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

ولمــا كان مــن أهــداف مجلــس اإلدارة خلــق بيئــة عمــل ســليمة 
شــأنه  مــن  لمــا  المصالــح  تعــارض  وتجنــب  االســتقالل  تراعــي 
النهــوض بأعمــال الشــركة؛ وبغيــة قيامــه بــأداء مهامــه المنوطــة 
بــه علــى أَتــّم َوجــه مــع التزامــه بأعلــى معاييــر النزاهــة والمهنيــة 
المتبعــة  واألنظمــة  والمواثيــق  المرعيــة  القوانيــن  مــع  تماشــيً 
عنــه  منبثقــة  فرعيــة  لجــان  بتشــكيل  اإلدارة  مجلــس  يلتــزم   ،

ــر  ــً مــن أعضــاءه غي ــً مــن أعضــاءه عامــة، وأحيان تضــم عــددًا كافي
ــداء وجهــات نظرهــم باســتقاللية  ــى إب ــن عل ــن القادري المصرفيي
لجــان  ثــالث  اإلدارة  2021، شــكل مجلــس  عــام  وموضوعيــة. وفــي 
بحضــور  فيهــا،  والنظــر  مختلفــة  مســائل  لمناقشــة  فرعيــة 

أســمائهم: التاليــة  األعضــاء 

١3



شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

١٧ مارس  اللجنة الفرعية لمجلس اإلدارة

حضور افتراضي  الدكتور عبد الرحمن علي سيف، الرئيس

✓ رياض يوسف حسن ساتر، عضو 

✓ إبراهيم عبد اهلل بوهندي، عضو

✓ يوسف صالح خلف، عضو 

حضور افتراضي نادر كريم المسقطي، عضو 

حضور افتراضي محمد عبداهلل، عضو 

٢٢ مارس  اللجنة الفرعية لمجلس اإلدارة

✓  عبد الرحمن يوسف فخرو، الرئيس 

 الدكتور عبد الرحمن علي سيف، نائب  الرئيس حضور افتراضي

✓ رياض يوسف حسن ساتر، عضو 

حضور افتراضي عبدالعزيز عبداهلل األحمد، عضو 

حضور افتراضي نادر كريم المسقطي، عضو 

حضور افتراضي محمد عبداهلل، عضو

٥ سبتمبر  اللجنة الفرعية لمجلس اإلدارة

✓  عبد الرحمن يوسف فخرو، الرئيس 

✓  الدكتور عبد الرحمن علي سيف، نائب  الرئيس

✓ رياض يوسف حسن ساتر، عضو 

✓ عبدالعزيز عبداهلل األحمد، عضو 

ج. سياسات اإلفصاح عن تعامالت األشخاص األساسيين
أََقــرَّ مجلــس اإلدارة سياســات لإلفصــاح عــن تعامــالت األشــخاص 
اشــتراطات  بكافــة  المطلعيــن  إلمــام  لضمــان  األساســيين 
بتعامــالت  يرتبــط  فيمــا  خاصــة  الرقابيــة  الجهــات  ومتطلبــات 
أســهم شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة منعــً الســتغالل 
المعلومــات الداخليــة للشــركة. ويعــرف الشــخص األساســي بأنــه 
شــخص طبيعــي أو شــخص اعتبــاري يملــك معلومــات حساســة 
ــالع الجمهــور أو لديــه تخويــل للحصــول عليهــا  غيــر متاحــة الطِّ
مــن وقــت آلخــر بالنظــر إلــى منصبــه الوظيفــي أو بحكــم طبيعــة 
عملــه. وتشــمل قائمــة األشــخاص األساســيين: أعضــاء مجلــس 
ــرى يحددهــا  ــراف أخ ــراد أو أط ــا للشــركة وأي أف اإلدارة، واإلدارة العلي
مجلــس اإلدارة. كمــا يحتفــظ مســؤول المجموعــة لاللتــزام فــي 
جميــع األوقــات بســجل تعامــالت األشــخاص األساســيين ملتزمــً 
بتحديثــه وإفــادة بورصــة البحريــن بجميــع التعامــالت فــي أســهم 

الشــركة وفقــً آلخــر التغييــرات أوالً بــأول.

د. اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
 

١. اللجنة التنفيذية
وفقــً للمادتيــن )19( و)20(  مــن النظــام األساســي للشــركة والمــادة 
باللجنــة  تنــاط  اإلدارة،  مجلــس  عمــل  ميثــاق  مــن   )1( فقــرة   )1,6(
ــطة  ــق بأنش ــا يتعل ــررة فيم ــلطات المق ــام والس ــة المه التنفيذي
العقاريــة،  للخدمــات  التســهيالت  البحريــن، وشــركة  تســهيالت 
وشــركة التســهيالت لخدمــات التأميــن ومراجعــة ورفــع التوصيــات 

الالزمــة لمجلــس اإلدارة فــي حــدود صالحياتهــا المقــررة فــي ميثــاق 
عملهــا. 

مجلــس  يعينهــم  أعضــاء  ثالثــة  أدنــى  كحــد  اللجنــة  تضــم 
اإلدارة كل ثــالث ســنوات، ويشــترط ألَّا يكونــوا أعضــاء فــي لجنــة 
التدقيــق. كمــا ويشــترط أن تضــم اللجنــة عضــوًا مســتقاًل واحــدًا 
علــى األقــل. وبمقتضــى ميثــاق عملهــا، تتولــى اللجنــة التنفيذية 
مهــام دراســة التقاريــر واألنشــطة واتخــاذ القــرارات بشــأن األمــور 
ذات العالقــة بســلطاتها وصالحياتهــا وتقديــم التوصيــات إلــى 
تتعــدى  التــي  األخــرى  والمســائل  األمــور  بشــأن  اإلدارة  مجلــس 
صالحياتهــا حيثمــا ينطبــق ذلــك. وتشــمل هــذه المســئوليات 
ــن الموافقــة  ــا بي ــراوح م ــدة وواســعة تت ــات مجــاالت عدي والصالحي
األعمــال  وتخطيــط  الديــون،  وشــطب  التمويــل،  عمليــات  علــى 

والتبرعــات والتوقيــع علــى تفويضــات االســتثمار. 

اللجنــة  تجتمــع  بهــا،  المناطــة  بالمســؤوليات  الوفــاء  وبهــدف 
اجتماعــات كحــد  أربعــة  وبمعــدل  بصــورة منتظمــة  التنفيذيــة 
أدنــى فــي الســنة الماليــة الواحــدة. وعليــه عقــدت اللجنــة فــي 
عــام 2021 ســتة اجتماعــات اعتياديــة واجتمــاع واحــد غيــر مجــدول 

أســمائهم:  التاليــة  األعضــاء  بحضــور 
 

الحوكمة اإلدارية

١٤



شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

 نسبة
الحضور

المجموع 14 
ديسمبر

 24
نوفمبر 

)٢(

7 
نوفمبر

25 
اكتوبر

 19
اكتوبر 

)١(

 5
أكتوبر

)١(

 22
سبتمبر 

)١(

22  
اغسطس

28 
يوليو

 30
يونيو 

)١(

25 
ابريل

21 
فبراير

11
 فبراير 

)١(

أعضاء اللجنة

٪100 13 ✓ حضور
افتراضي ✓ ✓ حضور

افتراضي
حضور

افتراضي
حضور

افتراضي ✓ ✓ حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ نادر كريم المسقطي، 

الرئيس 

٪100 13 حضور
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 عبداهلل 
عيسى، نائب الرئيس     

٪٩٢ 12 ✓ حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عبدالرحمن يوسف 

فخرو، عضو 

 نسبة
الحضور

المجموع 23 
نوفمبر

29 
سبتمبر

29 
يونيو

٨
يونيو 

)١(

٢٨
أبريل 

٣٠
مارس 

٢٠
يناير 

أعضاء اللجنة

٪100 7 ✓ ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ الدكتور عبد الرحمن علي 

سيف، الرئيس 

٪100 7
 حضور

افتراضي ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رياض يوسف حسن ساتر، 
نائب الرئيس 

٪100 7
 حضور

افتراضي ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي ✓ ✓ عبد العزيز عبد اهلل األحمد، 

عضو 

٪100 7 ✓  حضور
افتراضي ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ محمد جهاد حسن 

بوكمال، عضو 
1. لمناقشة مسائل مختلفة على جدول األعمال.

٢. لجنة التدقيق 
تتولــى لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة مســاعدة المجلس 
حســب ميثــاق عملــه فــي اإلشــراف علــى المســئوليات الخاصــة 
الداخلــي،  الرقابــة  ونظــام  الماليــة،  التقاريــر  إصــدار  بعمليــات 
وعمليــة التدقيــق. وفــي إطــار هــذه المهــام تعمــل اللجنــة علــى 
بسياســات  التقيــد  وضمــان  المتواصــل  التحســين  تشــجيع 
وإجــراءات وممارســات الشــركة الســليمة علــى جميــع المســتويات.

ــم  ــل يعينه ــى األق ــة أعضــاء عل ــن ثالث ــق م ــة التدقي ــون لجن تتك
أعضــاء  غالبيــة  وســيكون  ســنوات.   ثــالث  كل  اإلدارة  مجلــس 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  رئيســها،  فيهــم  بمــن  اللجنــة 
قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  للمعاييــر  وفقــً  المســتقلين 
حوكمــة الشــركات. ويكــون جميــع األعضــاء مــن أعضــاء المجلــس 
مــن ذوي الخبــرة والمعرفــة باألمــور الماليــة ويتمتعــون باالســتقالل 
عــن اإلدارة، وال توجــد لديهــم أي عالقــات تجاريــة أو عالقــات أخــرى 
)تشــمل دون حصــر المشــاركة اليوميــة فــي إدارة أعمــال الشــركة( 
بمــا مــن شــأنه أن يؤثــر فــي اتخــاذ القــرارات بصــورة مســتقلة. كمــا 

تضطلــع اللجنــة بــدور إرشــاد وتقييــم أداء إدارة التدقيــق الداخلــي. 

بإجــراء  والتخويــل  المباشــرة  الســلطة  التدقيــق  للجنــة  تكــون 
التحقيــق فــي أيــة أمــور تدخــل فــي نطــاق مســئولياتها، ويكــون 
لهــا الحــق الكامــل فــي اإلطــالع علــى جميــع المعلومــات المطلوبة 

ألداء مهامهــا.

لجنــة  تعقــد  أجلهــا،  مــن  أنشــئت  التــي  بالمهــام  ولالضطــالع 
التدقيــق مــا ال يقــل عــن أربعــة اجتماعــات فــي الســنة الماليــة 
إذا  إضافيــة،  اجتماعــات  عقــد  صالحيــة  لهــا  ويكــون  الواحــدة، 
دعــت الحاجــة. وفــي كل حالــة، تجتمــع اللجنــة كل ثالثــة أشــهر 
الخارجييــن وبحضــور أعضــاء ادارة الشــركة األم،  مــع المدققيــن 
والشــركات التابعــة لهــا ومــع المدققيــن الداخلييــن، وغيرهــم، 
عنــد الضــرورة. وخــالل عــام 2021، عقــدت لجنــة التدقيــق ســبعة 
اجتماعــات عاديــة وســتة اجتماعــات غيــر مجدولــة. وســجل أعضــاء 

اللجنــة حضورهــم فــي اجتماعــات اللجنــة كمــا يلــي: 

1. لمناقشة مسائل مختلفة على جدول األعمال.
2. اجتماع مشترك بين لجنة الحوكمة اإلدارية واالمتثال ولجنة التدقيق لمناقشة تقرير الفحص من مصرف البحرين المركزي الخاص بمكافحة غسل األموال 

ومكافحة تمويل اإلرهاب. 

١٥



شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

نسبة الحضور المجموع 13 
ديسمبر

١٩
 يوليو 

)٢(

 ٢٧
يونيو 

)٢(

٢٣
 مارس 

)١(

 ٢٣
فبراير

٢٥
يناير 

)١(

أعضاء اللجنة

٪100 6 ✓  حضور
افتراضي ✓  حضور

افتراضي ✓ ✓ عبد العزيز عبد اهلل األحمد، الرئيس 

٪100 6
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي ✓  حضور
افتراضي ✓ ✓ الدكتور عبد الرحمن علي سيف، نائب 

الرئيس 

٪100 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ إبراهيم عبد اهلل بوهندي، عضو

الماليــة  الشــئون  ورئيــس  التنفيــذي  الرئيــس  يصــدق  كمــا 
المرحليــة  الماليــة  القوائــم  مســودة  علــى  كتابيــً  للمجموعــة 

اإلدارة.   ومجلــس  التدقيــق  لجنــة  لعنايــة  والســنوية 

 بنــاء علــى مقتــرح بعــض المســاهمين فــي إحــدى الجمعيــات 
ــر المدقــق الخارجــي  ــة تغيي العامــة الســابقة بالنظــر فــي إمكاني
والــذي قــد أمضــى ســنوات طويلــة فــي تدقيــق حســابات الشــركة، 
ومــن منطلــق تطبيــق أفضــل الممارســات المحاســبية والحوكمــة 
الموضــوع مــن خــالل  المجلــس بالنظــر فــي هــذا  اإلداريــة، قــام 
لجنــة التدقيــق التــي خاطبــت مجموعــة مــن شــركات التدقيــق 
قدمــت  مســتفيضة  دراســة  وبعــد  عروضهــا،  علــى  وحصلــت 
اللجنــة توصيتهــا النهائيــة للمجلــس ومــن ثــم للجمعيــة العامــة 
ويونــغ  إرنســت  تعييــن  علــى  وافقــت  بدورهــا  والتــي  العاديــة 
وخولــت   2021 عــام  حســابات  لتدقيــق  خارجــي  كمدقــق   )E&Y(
مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم، بعــد موافقــة مصــرف البحريــن 

المركــزي علــى هــذا التعييــن.

3. لجنة المكافآت والتعيينات
ــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة  ــى األقــل ثالث ــة عل تضــم هــذه اللجن
اللجنــة  هــذه  وتقــدم  ســنوات،  ثــالث  كل  المجلــس  يعينهــم 
ذات  األمــور  حــول  اإلدارة  مجلــس  إلــى  والتوصيــات  المشــورة 
العالقــة بترشــيح وتعييــن أعضــاء المجلــس وأعضــاء مجالــس 
إدارات واللجــان التنفيذيــة للشــركات التابعــة للمجموعــة وأعضــاء 
التنفيــذي  والرئيــس  المجلــس  عــن  المنبثقــة  اللجــان  جميــع 
والوظائــف الخاضعــة للرقابــة بموجــب شــركة البحريــن االئتمانيــة، 
ــن  ــة وأمي ــة للمجموع ــركات التابع ــع الش ــون لجمي ــدراء العام والم
ســر مجلــس اإلدارة.  وتركيبــة اللجنــة هــي متوافقــة فــي الوقــت 
تشــتمل  ألنهــا  نظــرا  اللجنــة  عمــل  ميثــاق  مــع  جزئيــً  الحالــي 

ــار  ــالن كب ــن يمث ــن تنفيذيي ــد وعضوي ــو مســتقل واح ــى عض عل
المســاهمين مــن بينهمــا رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة حســب 

موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي. 

وتقــوم اللجنــة أيضــً بدراســة وتقديــم التوصيــات إلــى مجلــس 
اإلدارة بشــأن كل األمــور الخاصــة بأجــور ومكافــآت أعضــاء مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي أو مــن ينــوب عنــه، والمــدراء العامــون أو 
مــن ينوبــون عنهــم لجميــع الشــركات التابعــة للمجموعــة، وأمين 
بالمكافــآت،  الخاصــة  الشــركة  وسياســات  اإلدارة،  مجلــس  ســر 
الموظفيــن  عــن  االســتغناء  األســهم، وسياســة  خيــار  وحقــوق 
وإنهــاء خدماتهــم. وتتولــى اللجنــة أيضــً تقييــم مهــام الرئيــس 
التنفيــذي أو مــن ينــوب عنــه والمــدراء العامــون أو مــن ينوبــون 
عنهــم لجميــع الشــركات التابعــة للمجموعــة،  وأميــن مجلــس 
رواتــب  اللجنــة مراجعــة وإقــرار  اإلدارة. عــالوة علــى ذلــك، تتولــى 

ومكافــآت المــدراء التابعيــن للرئيــس التنفيــذي. 

وفــي هــذا اإلطــار تحــرص اللجنــة علــى عــدم مكافــأة مــن يخفقــون 
فــي  مهامهــم فيمــا  تبــدي اللجنــة تقديرهــا الكامــل لمــن يقــوم 
بواجبــه ويجنــب الشــركة التعــرض للخســارة أو الضــرر. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تضــع اللجنــة السياســة الخاصــة باإلفصــاح عــن مكافــآت 

وأتعــاب أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة.

عنــد  اللجنــة  تجتمــع  عنهــا،  المســؤولة  بالمهمــات  وللقيــام 
الرئيــس  أو  الرئيــس  نائــب  أو  الرئيــس  مــن  بدعــوة  الضــرورة 
اثنيــن كحــد  اجتماعيــن  بمعــدل  اللجنــة  وتجتمــع  التنفيــذي.  
أدنــى فــي الســنة الماليــة الواحــدة. فــي عــام 2021، عقــدت لجنــة 
اجتماعــات  وأربعــة  عادييــن  اجتماعيــن  والتعيينــات   المكافــآت 

أســمائهم:  التاليــة  األعضــاء  بحضــور  مجدولــة  غيــر 

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

الحوكمة اإلدارية
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المجموع نسبة الحضور 7 
 ديسمبر

 24
نوفمبر 

)٢(

5 
 اغسطس

٢٥
يوليو 

)١(

٦ 
مايو

١٠ 
فبراير

أعضاء اللجنة

٪100 6
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي محمد عبداهلل عيسى، الرئيس 

٪100 6 ✓  حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي

 حضور
افتراضي يوسف صالح خلف، نائب الرئيس

٪100 6
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي
 حضور

افتراضي عبداهلل محمد آل محمود، عضو   

٤. لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال
ُتفــوض لجنــة الحوكمــة والمخاطــر واالمتثــال بنطــاق محــدد مــن 
األدوار والصالحيــات المتعلقــة بمســائل الحوكمــة اإلداريــة وعمليــة 
بسياســات  االمتثــال  ومراقبــة  واالجــراءات  السياســات  مراجعــة 
واجــراءات ادارة المخاطــر للمجموعــة، متطلبــات االمتثــال للقوانيــن 
واألنظمــة وقواعــد الســلوك للمجموعــة وذلك بمقتضــى المادتين 
مســاعدة  بهــدف  للشــركة،  األساســي  النظــام  مــن  و)20(   )19(
مجلــس اإلدارة )»المجلــس«(  علــى القيــام بمســؤولياته وواجباتــه. 

ــة أعضــاء علــى األقــل يعينهــم مجلــس  تتكــون اللجنــة مــن ثالث
ــة  ــة أعضــاء اللجن ــالث ســنوات علــى أن يكــون غالبي اإلدارة لمــدة ث
بموجــب  وذلــك  مســتقلين  أعضــاء   ، الرئيــس  فيهــم  بمــن   ،
الشــركات،  حوكمــة  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  المعاييــر 
علمــً بــأن تركيبــة اللجنــة متوافقــة جزئيــً فــي الوقــت الحالــي مــع 
ميثــاق عمــل اللجنــة حيــث أنهــا تتألــف مــن عضــو واحد مســتقل، 
وعضــو واحــد غيــر تنفيــذي وعضــو واحــد تنفيــذي. ويمثــل االخيــر 
أحــد كبــار المســاهمين ويتــرأس اللجنــة حســب موافقــة مصــرف 

البحريــن المركــزي.

إدارة  إدارات  أداء  بتقييــم  وتقــوم  الــدور  هــذا  اللجنــة  وتتولــى 

وتتحمــل  األمــوال،  غســل  ومكافحــة  واإلمتثــال  المخاطــر، 
مســئولية تطويــر إطــار الحوكمــة  ونطــاق إدارة المخاطــر  المتبــع 
اإلدارة  الــى مجلــس  اإلقتراحــات بشــأنها  الشــركة وتقديــم  فــي 
مــرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل بمــا يتوافــق مــع االشــتراطات 
التنظيميــة للجهــات الرقابيــة. وتقــوم اللجنــة بمراجعة والتوصية 
بــأي تعديــالت علــى سياســات الشــركة بعــد الموازنــة بيــن إدارة 
للقواعــد  واالمتثــال  العمليــة  والكفــاءات  والمكافــآت  المخاطــر 
ــأي  ــت تنطبــق. كمــا تراجــع اللجنــة وتوصــي ب التنظيميــة، إن كان
تعديــالت علــى عقــد الشــركة ونظامهــا األساســي بالتشــاور مــع 

قانونــي. مستشــار 

اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة للحصــول علــى  ُتفــوض  كمــا 
وخارجهــا  الشــركة  داخــل  مــن  المناســبة  المهنيــة  المشــورة 

الشــركة. علــى حســاب  ذلــك  و  ذلــك ضرورًيــا  تــرى  عندمــا 

ولالضطــالع بالمهــام التــي أنشــئت مــن أجلهــا ، تنعقــد لجنــة 
حســب  دوريــة  بصــورة  واالمتثــال  والمخاطــر  اإلداريــة  الحوكمــة 
المطلــوب  بمــا ال يقــل عــن أربعــة اجتماعــات فــي الســنة الماليــة 
الواحــدة. وعلــى هــذا الصعيــد، عقــدت لجنــة الحوكمــة اإلداريــة 
والمخاطــر أربعــة اجتماعــات اعتياديــة  واجتماعيــن غيــر مجدوليــن 

خالل عام 2021، حضرها: 

  1. لمراجعة سياسات الشركة.
2. اجتماع مشترك بين لجنة الحوكمة اإلدارية واالمتثال ولجنة التدقيق لمناقشة تقرير الفحص من مصرف البحرين المركزي الخاص 

بمكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب. 

هـ. إدارة المخاطر   
تــدرك شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب بشــكل تــام 
مســئولياتها لتطبيــق أفضــل األعــراف الدوليــة فــي مجــال ادارة 
المخاطــر بمتقضــى تعليمــات مصــرف البحريــن المركــزي فيمــا 
يتحمــل مجلــس اإلدارة مســئولية ادارة مخاطــر المجموعــة بصــورة 
عامــة. ويعتمــد مجلــس اإلدارة السياســات المناســبة فــي مجــال 
بنــاء  وذلــك  التشــغيل  ومخاطــر  والســوق  والســيولة  االئتمــان 

ــال.  ــة واالمتث ــة الحوكمــة اإلداري علــى مشــورة لجن

يوجــد لــدى الشــركة رئيــس إلدارة المخاطــر، وتتمتــع هــذه الوظائف 

فــي  اليوميــة  والمشــاركة  الشــركة  أنشــطة  عــن  باالســتقاللية 
أعمالهــا، فضــاًل عــن اســتقاللها عــن عمليــات التدقيــق الداخلــي.
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

ــة الحوكمــة  ــك، يتبــع رئيــس إدارة المخاطــر للجن ــى ذل باإلضافــة إل
ــة الــى  الرئيــس  ــة والمخاطــر واالمتثــال، ومــن الناحيــة اإلداري اإلداري
مخاطــر  الدارة  سياســات  الشــركة  وضعــت  كمــا  التنفيــذي. 
المجموعــة بغــرض تحديــد المخاطــر وتحليلهــا ومراقبتهــا ووضــع 
الحــدود والضوابــط واألطــر المناســبة ومراقبــة المخاطــر واالمتثــال 
المخاطــر  ادارة  سياســات  وتخضــع  لهــا.  المحــددة  الحــدود  مــع 
ــرة  ــروف المتغي ــع الظ ــا م ــن توافقه ــد م ــة للتأك ــة الدوري للمراجع
للســوق ومــع نشــاطات المجموعــة.  وتبــذل المجموعــة أقصــى 
جهودهــا اليجــاد بيئــة منظمــة بضوابــط مناســبة يتمكــن جميــع 
الموظفيــن مــن خاللهــا مــن فهــم أدوارهــم ومســئولياتهم مــن 
خــالل الــدورات التدريبيــة بمقتضــى المعاييــر واالجــراءات اإلداريــة. 

و. إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموال 
إن شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب علــى علــم تــام 
بمســئولياتها فــي االلتــزام بكافــة األحــكام التنظيميــة وأفضــل 
األعــراف العالميــة فــي مجالهــا الوظيفــي، وهــي ملتزمــة بالتقيــد 
بأفضــل الممارســات الدوليــة بشــأن االمتثــال ومكافحــة غســل 
ــة المحــددة مــن قبــل مصــرف  األمــوال حســب المتطلبــات الرقابي

ــن المركــزي. البحري

يوجد لدى الشــركة رئيس إلدارة االمتثال ومكافحة غســل األموال، 
وتتمتــع هــذه الوظائــف باالســتقاللية عن أنشــطة الشــركة واإلدارة  
اليوميــة لألعمــال المختلفــة، فضــاًل عــن اســتقاللها عــن عمليــات 
التدقيــق الداخلــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتبــع رئيــس إدارة االمتثــال 
ــة مباشــرة للرئيــس  ــة اإلداري ومكافحــة غســل األمــوال مــن الناحي
والمخاطــر  اإلداريــة  الحوكمــة  لجنــة  الــى  ومباشــرة  التنفيــذي 
واالمتثــال ولديــه الصالحيــة الكاملــة للتواصــل مــع مجلــس اإلدارة. 

إلدارة  واضحــة  واطــارات  اســتراتيجيات  الشــركة  وضعــت  وقــد 
المخاطــر وااللتــزام لتحديــد المخاطــر ومراقبتهــا ووضــع الضوابــط 
واألطــر العامــة المناســبة للســيطرة عليهــا بشــكل دوري وقامــت 
أيضــً بوضــع سياســات وإجــراءات معتمــدة لالمتثــال ولمكافحــة 
غســل األمــوال تتضمــن تدابيــر التحقــق مــن العمــالء، وإجــراءات 
للتعــرف علــى العمليــات المشــبوهة واإلبــالغ عنهــا، وإقامــة دورات 
ــن، وحفــظ الســجالت الخاصــة  ــب الموظفي ــة وتدري ســنوية لتوعي
بذلــك والتوثيــق والتــي تخضــع للمراجعــة واالعتمــاد مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة. 

وتحــرص إدارة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال علــى تطبيــق 
المتطلبــات الرقابيــة القابلــة للتطبيــق علــى مســتوى المجموعــة 
والشــركات التابعــة لهــا وفروعهــا.  هــذا ويتــم تدقيــق إجــراءات 
االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال بشــكل منتظــم مــن قبــل 
إدارة  ثالــث ومــن قبــل  الخارجييــن وطــرف مســتقل  المدققيــن 

التدقيــق الداخلــي  ومصــرف البحريــن المركــزي.

ز. اللجان اإلدارية:
اللجنــة  هــذه  تضــم  )»ألكــو«(:  وااللتزامــات  األصــول  لجنــة   .١
التنفيــذي،  الرئيــس  يترأســهم  أعضــاء  ثالثــة  األقــل  علــى 
الرئيــس المالــي ورئيــس إدارة المخاطــر كأعضــاء دائميــن، ويحــق 
للرئيــس التنفيــذي تعييــن أي عضــو آخــر حســب الحاجــة.  كمــا 
ــس  ــوال ورئي ــل األم ــة غس ــال ومكافح ــس إدارة االمتث ــر رئي ويحض
باللجنــة  وتنــاط  كمراقبيــن.  اللجنــة  اجتماعــات  المخاطــر  إدارة 
ــة علــى المجموعــة فيمــا يخــص )1( إدارة األصــول  مســئولية الرقاب
 )4( الســيولة،  كفايــة   )3( المالــي،  التخطيــط   )2( والمطلوبــات، 
)الــذي  خطــط االلتزامــات الطارئــة و)5( اعتمــاد برامــج المنتجــات 
ــل المســتهلكين وقــروض  ســوف يكــون جــزءا إلطــار عمــل تموي
كمــا  ســبق.  بمــا  يتعلــق  فيمــا  الشــركات(   وتمويــل  الرهــن 
اإلجماليــة  المحفظــة  علــى  العائــد  بتثبيــت  اللجنــة  وتضطلــع 
ومراجعتهــا، وإجــراء مراجعــة دوريــة لسياســات شــطب الديــون 
االستشــارية  بــاألوراق  يتعلــق  المناســبة فيمــا  اإلجــراءات  واتخــاذ 
والمبــادئ التوجيهيــة والقواعــد الجديــدة الصــادرة عــن مصــرف 
ــر  ــواردة فــي تقاري ــع المســائل ال ــن المركــزي، ومتابعــة جمي البحري
التفتيــش المســتلمة مــن الجهــة الرقابيــة، ومراجعــة واعتمــاد 
التجاريــة، وتحديــد  والشــروط  اإلداريــة،  والرســوم  الفائــدة  أســعار 
المعاييــر والشــروط الواجــب توفرهــا عنــد منــح القــروض أو أيــة 
منتجــات جديــدة. ولالضطــالع بالمهــام التــي أنشــئت مــن أجلهــا، 
تعقــد اللجنــة مــا ال يقــل عــن اجتمــاع واحــد كل ربــع ســنة أو أكثــر 
ــة األصــوات الحاضــرة،  كلمــا دعــت الحاجــة، وتصــدر القــرارات بأغلبي
ــة.  ــة مــن قبــل الســكرتيرة اإلداري ــدون محاضــر اجتماعــات اللجن وت
وتقــوم اللجنــة أيضــا بمراجعــة دوريــة لتركيبــة أعضائهــا وتقييــم 

أدائهــا وأداء أعضائهــا وفقــً للشــروط المرجعيــة لعملهــا.

ــة بهــدف اإلشــراف  ــان: يتــم تشــكيل هــذه اللجن ــة االئتم ٢. لجن
علــى جميــع الجوانــب المرتبطــة باإلقــراض االئتمانــي  ضمــن حــدود 
أو أعلــى مــن صالحياتهــا  وإجــراء دراســة وافيــة لجميــع طلبــات 
المخاطــر  ومراقبــة  عليهــا  النهائيــة  الموافقــة  قبــل  القــروض 
بالمهــام  ولالضطــالع  المديونيــة.  فتــرة  طــوال  بهــا  المرتبطــة 
ــة االئتمــان بنطــاق محــدد  ــف لجن التــي أنشــئت مــن أجلهــا، تكل
مــن المســؤوليات والســلطات  ضمــن ميثــاق عملهــا. كمــا يتــم 
تعييــن أعضائهــا بنــاًء علــى الخبــرات والكفــاءات المهنيــة بــدالً 
مــن المنصــب الوظيفــي واألقدميــة. وتقســم صالحيــات الموافقــة 
االئتمانيــة فــي اللجنــة إلــى مســتويين يخضعــان لســقف محــدد. 
كمــا يتــم تعييــن أعضــاء المســتوى األول والمســتوى الثانــي مــن 
قبــل مجلــس إدارة شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة بنــاء 
علــى توصيــة مــن الرئيــس التنفيــذي. ويمكــن الرجــوع لتفاصيــل 
دليــل  ضمــن  بهــم  المناطــة  الموافقــة  وصالحيــات  األعضــاء 
السياســات واألنظمــة الداخليــة المعتمــد مــن قبل مجلــس اإلدارة.

3. لجنــة إدارة المخاطــر: تعــد هــذه اللجنــة جــزًء ال يتجــزأ مــن 

الحوكمة اإلدارية
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الراميــة  الجهــود  لتعزيــز  للشــركة  االســتراتيجية  التوجهــات 
إلــى إشــاعة ثقافــة إدارة المخاطــر وتوفيــر الرقابــة علــى الشــركة 
لجميــع أنــواع المخاطــر للتأكــد مــن وجــود ممارســات كافيــة إلدارة 
المخاطــر ذات األولويــة فيمــا يتعلــق بتســهيالت البحرين، وشــركة 
التســهيالت  وشــركة  ذ.م.م.،  التأميــن  لخدمــات  التســهيالت 
الرئيســية  المســئوليات  وتتمثــل   . ذ.م.م  العقاريــة  للخدمــات 
للجنــة فــي إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الممارســات الجيــدة 
تلــك  فــي  المســتويات  مختلــف  علــى  المخاطــر  إدارة  لثقافــة 
الشــركات، واإلشــراف علــى جميــع جهودهــا، وقراراتهــا، وإجراءاتهــا 
المخاطــر  إدارة  ثقافــة  علــى  وصــدى  تأثيــر  لهــا  ســيكون  التــي 
ــة للشــركات مــع الممارســات  للشــركات، ومواءمــة األهــداف التجاري
الســليمة إلدارة المخاطــر وفقــا لإلرشــادات والقواعــد الصــادرة عــن 
المركــزي، ومراجعــة امتثــال اإلدارات إلطــار إدارة  البحريــن  مصــرف 
ــار نائــب  ــة الرئيــس التنفيــذي ويتــم اختي المخاطــر. يتــرأس اللجن
الرئيــس مــن قبــل الرئيــس. وتضــم هــذه اللجنــة فــي عضويتهــا 
الرئيــس التنفيــذي،  ورئيــس اإلئتمــان والتســويق، ورئيــس ادارة 
المخاطــر ورئيــس العمليــات والمــوارد البشــرية، ورئيــس الشــئون 
الماليــة، ورئيــس  إدارة المعلومــات وتكنولوجيــا األعمــال، ورئيــس 
ــع  ــة كل رب ــوال. وتعقــد اللجن ــال ومكافحــة غســل األم إدارة االمتث

ــت الحاجــة. ــر كلمــا دع ــل أو أكث ــى األق ســنة عل

ح.  سياسة المكافآت:

١. مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
لــدى الشــركة سياســة مكافــآت تتوافــق مــع إرشــادات وقواعــد 
المســتويات  ذات  الضوابــط  بشــأن  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
العاليــة للمصــرف، ونمــوذج الضوابــط رقــم 5- مكافــآت الشــخص 
فــي  تفاصيلهــم  الموضحــة  المعتمديــن  المخاطــر  وقابلــي 

التقليديــة.  البنــوك   :1 المجلــد 

لــدى الشــركة سياســات ومبــادئ توجيهيــة تختص بدفــع مكافآت 
وبــدالت حضــور أعضــاء المجلــس الجتماعــات مجلــس اإلدارة وأيــً 
مــن اللجــان التابعــة للمجلــس نظيــر حضورهــم اجتمــاع واحــد أو 
أكثــر مــن اجتماعــات المجلــس أو اللجــان فــي كل ســنة ماليــة.  
وتعكــس سياســة المكافــآت التــزام الشــركة بأفضــل الممارســات 
فــي الحوكمــة اســتنادًا للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة، كمــا 
وأنهــا تهــدف إلــى مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه بطريقــة 
عادلــة ومســئولة كفيلــة لضمــان اســتمرار الكفــاءات وتحفيزهــا 
فــي القيــام بمهامهــا فــي تشــغيل عمليــات الشــركة بالكفــاءة 

المطلوبــة لتســيير الشــركة بصــورة ناجحــة. 

وتطبــق هــذه السياســة علــى مجلــس إدارة الشــركة األم واللجــان 
التابعــة وأي لجــان  المنبثقــة عنهــا، ومجالــس إدارات الشــركات 
ــآت أعضــاء  ــت آلخــر. وتصــرف مكاف ــن وق ــم تشــكيلها م اخــرى يت

المجلــس وبــدالت حضــور االجتماعــات للجــان التابعــة حســب اآلتــي: 

العاديــة،  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  المســاهمون  يقــر   •
ــت كمكافــأة ألعضــاء  ــغ ثاب ــة مــن مجلــس اإلدارة، دفــع مبل بتوصي
العــام  طــوال  المجلــس  اجتماعــات  حضــور  عــن  اإلدارة  مجلــس 

المنتهــي.  المالــي 
• تصــرف مبالــغ ماليــة كبــدالت عــن حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة 

اجتماعــات إحــدى لجــان المجلــس.

ب. مكافأة الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة:
الرئيــس  أداء  بتقييــم  والتعيينــات  المكافــآت  لجنــة  تقــوم 
ــة لمجلــس اإلدارة للموافقــة  ــم تتقــدم بتوصي ــن ث ــذي، وم التنفي
النهائيــة علــى دفــع مبلــغ المكافــأة الســنوية. فيمــا تقــوم لجنــة 
الســنوية  المكافــأة  وإقــرار  بمراجعــة  والتعيينــات  المكافــآت 
لمعاييــر  وفقــا  وذلــك  التنفيــذي  للرئيــس  التابعيــن  للمــدراء 
محــددة. وفــي ســبيل إقــرار صــرف المكافــأة الســنوية للرئيــس 
التنفيــذي، يأخــذ مجلــس اإلدارة فــي الحســبان األبعــاد التاليــة:

لمكافــأة الســنوية هــي مكافــأة تقديريــة تمنــح بقــرار مــن . ١
مجلــس اإلدارة بالنظــر إلــى األربــاح الصافيــة التــي تحققهــا 

الشــركة كل عــام.  
متانة الضوابط  الداخلية وممارسات ادارة المخاطر.. ٢
نمو مستوى اإلقراض في كل منتج. . 3
تلبيــة جميــع متطلبــات التمويــل الالزمــة لضمــان اســتمرار . ٤

نمــو عمليــات الشــركة. 
جــودة محفظــة القــروض والســيطرة علــى القــروض المتعثرة . ٥

عنــد مســتويات مقبولة.  
تلبيــة األهــداف المتفــق عليهــا مــن الناحيــة الماليــة وغيــر . 6

الماليــة. 
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ط. السياسة الخاصة باألطراف ذوي العالقة:
العالقــة  ذوي  األطــراف  لتحديــد  محــددة  سياســة  الشــركة  لــدى 
والمعامــالت ذات الصلــة، وكيفيــة إفصاح الشــركة عــن المعلومات 
المتعلقــة بتعــارض المصالــح والقــروض والتســهيالت االئتمانيــة. 
وتســري هــذه السياســة علــى أعضاء مجلــس  اإلدارة وأعضاء اإلدارة 
العليــا والموظفيــن. كمــا تغطــي ضمــن نطاقهــا التســهيالت 
االئتمانيــة الممنوحــة للمشــاريع المشــتركة واتفاقيــات العمــل 

والمشــتريات المتعلقــة بهــا.

ي. استراتيجية/سياسة التواصل:
المعلومــات  توصيــل  تجــاه  واضحــة  سياســة  الشــركة  تتبــع 
المتعامليــن  لجميــع  وأعمالهــا  بأنشــطتها  المتعلقــة 
الرســمية  والجهــات  والزبائــن  والموظفيــن  والمســاهمين 
والرقابيــة والجمعيــات ولديهــا توجيهــات مؤسســية فــي مجــال 
بدعــوة  ســنويً  العموميــة  الجمعيــة  تنعقــد  كمــا  االتصــال. 
مــن رئيــس مجلــس اإلدارة بحضــور الرئيــس وأعضــاء المجلــس 
الذيــن مــن بينهــم رؤســاء اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة التدقيــق 
ولجنــة  اإلدارة  الحوكمــة  ولجنــة  والتعيينــات  المكافــآت  ولجنــة 
المخاطــر واالمتثــال ورؤســاء مجالــس إدارات الشــركات والمدققيــن 
أســئلة  علــى  واإلجابــة  الماليــة  النتائــج  الســتعراض  الخارجييــن 
المســاهمين أو ممثلــي وســائل اإلعــالم فيمــا يخــص أنشــطة 
الشــركة وعملياتهــا وأدائهــا المتحقــق. كمــا تــدرك الشــركة جيــدًا 
مســؤولياتها تجــاه تطبيــق المتطلبــات التنظيميــة والقانونيــة 
فيمــا يتعلــق بتوفيــر المعلومــات لجميــع المتعامليــن واألطــراف 
اإلخــالل بمعاييــر وتوجيهــات اإلفصــاح  العالقــة. ومــع عــدم  ذوي 
متطلبــات  عــن  فضــاًل  األساســيين  باألشــخاص  المتعلقــة 
المعلومــات   وتوفيــر  االعــالن  يتــم  األخــرى،   الرقابيــة  الجهــات 
الماليــة وغيرهــا أو عــن أيــة مســتجدات تتعلــق بالشــركة عبــر 
اإللكترونــي الشــركة  موقــع  خــالل  مــن  أو  المحليــة  الصحافــة 

البحريــن  بورصــة  موقــع  أو   www.bahraincredit.com.bh
أو أيــة وســيلة تواصــل أخــرى. ويمكــن للجميــع الحصــول علــى  
النتائــج الماليــة والتقاريــر الســنوية ومواثيــق عمــل مجلــس اإلدارة 
علــى  اإلداريــة  الحوكمــة  وإرشــادات  للمجلــس  التابعــة  واللجــان 
الرســمي. ويشــتمل الموقــع االلكترونــي علــى  موقــع الشــركة 
والمســاهمين  المســتثمرين  بعالقــات  يتعلــق  محــدد  قســم 
فــي  المشــاركة والتصويــت  فــي  المســاهمين  وتوضــح حقــوق 
كل اجتمــاع مــن اجتماعــات المســاهمين والتــي تشــتمل علــى 
االشــعارات  مــن  كاملــة  مجموعــة  مــع  االجتماعــات  مســتندات 
نظــام  للشــركة  يوجــد  الداخلــي،  الصعيــد  علــى  والمحاضــر. 
إلكترونــي خــاص للتواصــل مــع الموظفيــن فيمــا يخــص الشــؤون 
المشــترك.  االهتمــام  ذات  المعلومــات  فــي  والمشــاركة  العامــة 
أمــا علــى مســتوى مجلــس اإلدارة، فقــد اعتمــد المجلــس أحــد 
االســتخدام  إلكترونيــة ســهلة  بوابــة  بإنشــاء  التقنيــة  الحلــول 
علــى شــبكة اإلنترنــت، تهــدف إلــى أتمتــة جميــع أعمــال المجلــس 

المجلــس  أعمــال  عــن  إلكترونيــا  المفهرســة  الوثائــق  وتوفيــر 
واالجتماعــات بصــورة فوريــة وفــي بيئــة آمنــة.

ك. سياسة األشخاص األساسيين
باشــتراطات  المتعلقــة  المتطلبــات  بجميــع  الشــركة  تلتــزم 
مالءمــة تعييــن »األشــخاص األساســيين«، حيــث ال يتــم تعيينهــم 
أو تنصيبهــم فــي مناصــب هامــة فــي الشــركة إال بعــد الحصــول 
علــى الموافقــة المســبقة لمصــرف البحريــن المركــزي. وتشــمل 

تلــك المناصــب )أي االشــخاص األساســيين( مــا يلــي:

عضو مجلس اإلدارة. ١
الرئيس التنفيذي أو المدير العام. ٢
 رؤساء األقسام . 3
مسئول االمتثال؛ و. ٤
مسئول مكافحة غسل األموال. . ٥

أ. توظيف األقارب
يوجــد فــي الشــركة سياســات ومبــادئ أقرهــا مجلــس اإلدارة فيمــا 
يتعلــق بتوظيــف أقــارب األشــخاص األساســيين ضمــن األنظمــة 
الداخليــة المتنوعــة للشــركة. حيــث يلتــزم الرئيــس التنفيــذي 
أي  أقــارب  عــن  ســنوي  بشــكل  اإلدارة  مجلــس  أمــام  باإلفصــاح 
فــي  هامــة  أساســية  مهمــات  يزاولــون  أساســيين  أشــخاص 

وجــدوا. إن  الشــركة، 

ل. قواعد السلوك
تبــذل شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة قصــارى جهودهــا 
ــز أرقــى المعاييــر والقيــم األخالقيــة المهنيــة تجــاه أصحــاب  لتعزي
المصلحــة والشــأن )مثــل الزبائــن والموظفيــن والجهــات الرقابيــة 
والمجتمــع(. وتشــمل هــذه القيــم اإلخالقيــة 10  قواعــد لممارســة 
ــاب  ــن كت ــم 5 م ــد رق ــي المجل ــال ف ــة تفصي ــي موضح األعمــال وه
وال  وتشــمل   المركــزي  البحريــن  لمصــرف  واالرشــادات  القواعــد 

ــا يلــي: تقتصــر علــى م

الحــرص علــى اتبــاع أعلــى معاييــر النزاهــة والتعامــل العــادل . ١
وأصحــاب  الزبائــن  مــع  التعامــل  فــي  والصــدق  واألمانــة 

والشــأن.  المصلحــة 
اإلنفتاح والحرص على الشفافية في عمليات الشركة.. ٢
اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة للتعــرف علــى وجــود أي . 3

ــن  ــح الزبائ ــر علــى مصال ــح  ممــا  قــد يوث تضــارب فــي المصال
وتفاديهــا أو التحكــم فيهــا .

التعامل بطريقة تتميز بالمهارة والعناية واإلجتهاد.. ٤
المحافظــة التامــة علــى اإللتــزام بســرية المعلومــات الخاصــة . ٥

بالزبائــن علــى أن ال تتضــارب مــع متطلبــات اإلفصــاح التــي 
يفرضهــا القانــون. 

الحوكمة اإلدارية
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اتبــاع المعاييــر المناســبة فيمــا يخــص ســلوك الشــركة فــي . 6
الســوق وتفــادي أي إجــراء قــد ينظــر اليــه عمومــا بأنــه غيــر 

ــم.  مالئ
بذل العناية المعقولة لحماية أصول الزبائن.. ٧
للزبائــن . ٨ المشــروعة  للمصالــح  الواجبــة  العنايــة  توجيــه 

والتواصــل معهــم بصــورة عادلــة وشــفافة وفــي التعامــل 
الذيــن يســتحقون اإلعتمــاد والمشــورة وعلــى  الزبائــن  مــع 
ــة وبــذل الحيطــة واإلهتمــام الــالزم  للتأكــد  القــرارات التقديري

مــن اســتدامة تلــك المشــورة أو القــرارات. 
تلتــزم الشــركة بتحقيــق التفــوق والتميــز فــي مجــال خدمــات . ٩

شــكاوي  لبحــث  اجــراءات  ُوضعــت  الغــرض  ولهــذا  الزبائــن، 
الزبائــن ومراجعــة النتائــج بصــورة مســتمرة.

اإلحتفــاظ بعالقــة مفتوحــة وتعاونيــة مــع مصــرف البحريــن . ١٠
وبــذل  األخــرى  والرقابيــة  التنظيميــة  والجهــات  المركــزي 
الشــركة مــع  المعقولــة لضمــان توافــق نشــاطات  العنايــة 

بهــا. المعمــول  واألنظمــة  القوانيــن  جميــع 
 اإلحتفــاظ بمــوارد مناســبة، ســواء بشــرية أو ماليــة أو خالفــه، . ١١

تكــون كافيــة لتســيير نشــاطات الشــركة بصــورة ســليمة.
 اتخــاذ الحيطــة الالزمــة للتأكــد مــن أن أمــور الشــركة تــدار . ١٢

واألنظمــة  بــاإلدارة  باإلســتعانة  ومســئولة  فعالــة  بصــورة 
والضوابــط المالئمــة بمــا يتناســب مــع حجــم ومــدى تعقيــد 

العمليــات.
معهــا . ١3 تتعامــل  التــي  األطــراف  جميــع  حمايــة  إطــار  فــي 

واتفاقيــات  عقــود  تقديــم  علــى  الحــرص  يجــب  الشــركة، 
العالقــة. ذوي  مــن  األطــراف  جميــع  الــى  كتابيــة 

األشــخاص . ١٤ جميــع  قيــام  مــن  التأكــد  الشــركة  علــى  يجــب 
اقــرارات  أي  بتقديــم  قبلهــا  مــن  المعتمديــن  األساســيين 
بشــأن تعــارض المصالــح بصــورة ســنوية. باإلضافــة الــى ذلــك، 
بخصــوص  المعتمديــن،  األشــخاص  اقــرارات  تحديــث  يجــب 
فــي  األســهم،   فــي  التعامــالت  بخــالف  المصالــح،  تعــارض 

الســلوك.  قواعــد 

م. سياسة اإلبالغ عن المخالفات:  
توضــح هــذه السياســة اإلجــراءات المتعلقــة باإلبــالغ عــن المخالفــات 
المختصــة  العليــا  الجهــة  الــى  شــكوى  أي  تصعيــد  أجــل  مــن 
واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن قبــل لجنــة التدقيــق للتأكــد مــن 
التحقيــق فــي أي شــكوى تصــل لإلبــالغ عــن أيــة مخالفــة بالصــورة 
ــك، فــي نفــس الوقــت  ــالزم بشــأن ذل ــاذ اإلجــراء ال المناســبة  واتخ
الــذي يتــم الحــرص فيــه علــى حمايــة الشــخص الــذي قــام بالتبليغ، 

ضــد أي اجــراء ســلبي نتيجــة تلــك الشــكوى.

ن. التعليمات العامة

)أ( خطط األعمال
 تحــرص الشــركة علــى وضــع خطــة اســتراتيجية للشــركة كل 
ثــالث ســنوات فيمــا يتــم وضــع خطــط التشــغيل بصــورة ســنوية. 
وتخضــع الخطــة االســتراتيجية للموافقــة  مــن قبــل مجلــس إدارة 
شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة فــي حيــن تتــم مراجعــة 
التنفيذية/مجالــس  اللجنــة  جانــب  مــن  التشــغيل  خطــط 
الشــركات التابعــة وتعتمــد مــن مجلــس إدارة شــركة البحريــن 
للتســهيالت التجاريــة علــى أن تتــم مراجعــة االســتراتيجية مــن 

قبــل المجلــس بصــورة ســنوية.

)ب( أعضاء مجلس اإلدارة
علــى  اإلطــالع  فــي  اإلســتمرار  وأعضائــه  المجلــس  علــى  يجــب 
وأن  بهــا،  الخاصــة  الحوكمــة  قواعــد  وعلــى  الشــركة  نشــاطات 

يلــي: بمــا  ومجتمعيــن  منفرديــن  أدنــى،  كحــد  يقومــوا 

علــى . ١ والحــرص  وبنيــة حســنة  ونزاهــة  بشــرف  يعملــوا  أن 
بــذل العنايــة الواجبــة بطريقــة تكفــل المصلحــة القصــوى 

فيهــا.  المصلحــة  واصحــاب  ومســاهميها  للشــركة 
أن يعملــوا فــي نطــاق مســئولياتهم وعــدم المشــاركة فــي . ٢

اإلدارة اليوميــة للشــركة. 
مــع . 3 للتعامــل  المناســبة  والقــدرات  بالفهــم  يتمتعــوا  أن 

مــن  يكفــي  مــا  وتكريــس  ومنتجاتهــا  الشــركة  شــئون 
مســئولياتهم. ألداء  الوقــت 

أي . ٤ واســتيضاح  بتقييــم  مســتقلة  بصــورة  يقومــوا  أن 
بالشــركة  خاصــة  إجــراءات  أو  معالجــات  طــرق  أو  سياســات 
المســائل  بشــان  إداري  إجــراء  بإتخــاذ  والبــدء  معرفــة  بنيــة 
التــي تحتــاج للتحســينات )مثــل العمــل كمدققيــن والتأكــد 

المطلــوب(.  بالتــوازن  تتســم  اإلدارة  أن  مــن 

)ج( مراجعة التعليمات والسياسات
التعليمــات  بمراجعــة  ســنويا  يقــوم  أن  المجلــس  علــى  يجــب 
الخاصــة بالحوكمــة اإلداريــة واعتمادهــا وتعديلهــا، إذا ارتــأى ضــرورة 
ــه  ذلــك كجــزء مــن المتطلبــات الرقابيــة، وذلــك فــي أول اجتمــاع ل

ــدة. ــي الســنة الجدي ف

)د( كبار المالك
ــن  ــى موافقــة مصــرف البحري ــن الشــركة الحصــول عل ــب م يتطل
الشــركة  مــالك  كبــار  فــي  تغييــر  بــأي  يتعلــق  فيمــا  المركــزي 
حســبما هــو محــدد فــي تعليمــات مصــرف البحريــن المركــزي.

)ه( العقوبات المالية:
يجــب اإلفصــاح فــي التقريــر الســنوي عــن أيــة غرامــات ماليــة تترتــب 
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علــى مخالفــة أي مــن أنظمــة مصــرف البحريــن المركــزي وقواعــده 
الخاصــة، وذلــك حســب األصــول بمــا يتماشــى مــع االشــتراطات 

ــة. التنظيمي

)و( اإلفصاح عن شطب المبالغ
يجــب اإلبــالغ عــن أيــة ديــون مشــطوبة تعــادل أو تتجــاوز مبلــغ 
ــن المركــزي حســب  ــى مصــرف البحري ــي ال ــار بحرين 100,000 دين

التعليمــات واللوائــح المحــددة لهــذا الغــرض.

)ز( مكافــآت مجلــس اإلدارة واإلدارة العليا والرســوم المدفوعة 
إلــى المدقــق الخارجي

إلــى  يمكــن اإلطــالع علــى بيــان تفاصيــل المكافــآت المدفوعــة 
بإجمالــي  بيــان  وعلــى  حــدة،  علــى  كل  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
المكافــآت المدفوعــة إلــى أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة المتمثلــة فــي 
أعلــى ســت مكافــآت ضمــن مــا ورد فــي تقريــر رئيــس مجلــس 
لبورصــة  اإللكترونــي  الموقــع  علــى  أيضــً  والمنشــور  اإلدارة 
البحريــن. وكانــت إرنســت ويونــغ )E&Y( هــي المدقــق الخارجــي 
المعيــن لتدقيــق الحســابات عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2021. يمكــن اإلطــالع علــى رســوم التدقيــق المدفوعــة 
تفاصيــل  جانــب  إلــى   2021 عــام  خــالل  الحســابات  مدققــي  الــى 
الخدمــات غيــر التدقيقيــة ورســومها المدفوعــة فــي الســجالت 
للمســاهمين  متاحــة  وهــي  الشــركة  مكاتــب  فــي  الموجــودة 

الذيــن يحــق لهــم اإلطــالع عليهــا بطلــب خــاص.

)ح(  أمور أخرى
باإلضافــة الــى اســتيفاء متطلبــات االمتثــال والترخيص، تبذل . ١

الممارســات  أفضــل  معاييــر  لتطبيــق  جهودهــا  الشــركة 
والمؤسســات  المركــزي  البحريــن  مصــرف  عــن  الصــادرة 

 .ً أو االثنيــن معــ الدوليــة  أو  المحليــة 
ســوف يتــم تقديــم ملخــص للتوجيهــات مــن قبــل المجلــس . ٢

لتــدرج فــي التقريــر الســنوي للشــركة. 
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