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القانونية والتنظيمة. ويشكل االلتزام بأعىل معايري  مع االشرتاطات  السليمة للحوكمة اإلدارية، متاشياً  التجارية ش.م.ب. بتطبيق املعايري  البحرين للتسهيالت  تلتزم رشكة 

الحوكمة جزًء أساسياً يف مزاولة الرشكة ألنشطتها التجارية املتنوعة. يختص هذا الجزء ببيان مظاهر تطبيق الرشكة ألعىل معايري الحوكمة اإلدارية ومامرساتها، حيث يغطي 

جوانب ترتبط مبعايري الحوكمة ذاتها ومتطلبات اإلفصاح، وعىل وجه الخصوص متاشياً مع مبادئ قانون حوكمة الرشكات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعىل 

أحدث االشرتاطات والقوانني التنظيمية ملجلد معايري الرقابة العليا الصادرة عن مرصف البحرين املركزي. 

أ. معلومات حول املساهمني 
الرشكة ومساهميها  مال  برأس  املتعلقة  التفاصيل  الحصول عىل  ميكن 
وتوزيع األسهم تحت إيضاح رقم 15 املندرج ضمن اإليضاحات حول 

البيانات املالية املوحدة كام يف 31 ديسمرب 2020. 

ب. معلومات عن مجلس اإلدارة
يتكون مجلس إدارة رشكة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. من 
وتنفيذيني  تنفيذيني  أعضاء مستقلني وغري  إىل  أعضاء؛ مقسمني  عرشة 
يتم تعيينهم وانتخابهم ملدة ثالث سنوات ويجردون من عضويتهم وفق 
اإلدارة.  مجلس  عمل  وميثاق  األسايس  والنظام  التأسيس  عقد  أحكام 
إدارة  إىل كل عضو مجلس  النص  التنفيذي يف هذا  العضو  إىل  ويشار 
تنفيذية يف الرشكة، وتقترص  لديه صالحيات ومسئوليات  ممن ليست 
صالحياته التنفيذية لدى الجهة املساهمة التي ميثلها والتي متتلك حصة 
كبرية يف الرشكة، بينام كل عضو ميثل أية جهة حكومية يشار إليه بأنه 
عضو غري تنفيذي. يتألف مجلس إدارة الرشكة من أعضاء ذوي كفاءة 
املناطة  عالية. ويف سبيل ضامن اضطالعهم مبسئولياتهم  مهنية  وخربة 
بهم، تتبع الرشكة إجراءات خاصة تحتوي عىل برامج مكثفة تهدف إىل 
تعريف أعضاء املجلس الجدد املعينني منهم واملنتخبني بعمل الرشكة 
وبخاصة الجوانب املالية والقانونية. ويف هذا الشأن تجدر اإلشارة إىل 
يزاولون  أساسيني  أشخاصاً  بصفتهم  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  تدريب  أن 
أولويات  سلم  ضمن  الصدارة  مكان  يحتل  الرشكة،  يف  قيادية  مهامت 
الرشكة، والتي تضمن حصول جميع أعضاء مجلس اإلدارة عىل برامج 
مبوجب   CPD Training املستمرة  املهنية  والتنمية  للتدريب  كافية 
للتدريب والكفاءة املهنية ملرصف  التنظيمية  القوانني  متطلبات مجلد 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  فإن  ذلك،  إىل  إضافة  املركزي.  البحرين 
هم أعضاء يف معهد املدراء ومقره اململكة املتحدة، والذي يوفر مزايا 
ألعضائه ويتيح لهم فرصة االطالع عىل املكتبة الرقمية واملصادر األخرى 
املتوافرة عىل الشبكة العنكبوتية والتي من شأنها أن تحيط كل عضو 
علام بأحدث االتجاهات واملوضوعات املتعلقة مبجلس اإلدارة وحوكمة 
الرشكات. وبهدف الوفاء ببعض مسئولياته، تتفرع عن مجلس اإلدارة 
الوصل  حلقة  فهي  الرشكة؛  أعامل  إدارة  يف  للمجلس  معاونة  لجان 
لجنة  اإلدارة  يضم مجلس  ذلك  واملجلس. وعىل  التنفيذية  اإلدارة  بني 
تنفيذية، ولجنة للتدقيق، ولجنة للمكافآت والتعيينات، ولجنة الحوكمة 
وإدارة املخاطر واالمتثال ويتم اختيار أعضائها عىل ضوء الخربة والكفاءة 
املهنية.  ويقوم مجلس اإلدارة مبراجعة سنوية لرتكيبة أعضائه وأدائه 
فضالً عن أداء اللجان التابعة له وعملها استناداً إىل الرشوط املرجعية 
عىل  إدارة  مجلس  عضو  كل  ومساهمة  وكفاءة  وأداء  منها  كل  لعمل 
حده. ويكون تقييم األداء بصورة كتابية عرب استامرات أعدت خصيصاً 

لهذا الغرض حيث يتم رفعها واعتامدها يف االجتامع األخري من العام امليالدي. ويف املحصلة تقوم 
لجنة املكافآت والتعيينات برفع تقرير شامل نهايئ عن التقييم السنوي لألعضاء ومجلس إدارة 
الرشكة األم ولجانه ومجالس إدارات رشكاته التابعة وذلك العتامده من قبل مجلس إدارة رشكة 
مع  تزامناً  التالية  املالية  السنة  من  األول  االجتامع  خالل  وذلك  التجارية  للتسهيالت  البحرين 

اإلعالن الرسمي للنتائج املالية السنوية.   

املجلس هو الجهة املسئولة عن إعداد البيانات املالية املوحدة والتمثيل العادل لها وفقاً ملعايري 
التقارير املالية الدولية، وهي ضمن الضوابط الداخلية الرضورية املعتمدة من املجلس لتمكينه 
من إعداد البيانات املالية املوحدة خالية من أية أخطاء جوهرية سواء كانت بسبب االحتيال 

أو الخطأ. 

عملهم  مهام  مبامرسة  القيام  التجارية  للتسهيالت  البحرين  رشكة  إدارة  مجلس  أعضاء  يتوىل 
أنه يخدم مصلحة  ويتخذون قراراتهم مبوضوعية وشفافية وبنية حسنة فيام يعتقدون بشكل 
اإلفصاح  عمليات  اإلرشاف عىل  مهام  املجلس  يتوىل  كام  معها.  واملتعاملني  الرشكة ومساهميها 
لجعل  املجلس  ويسعى  خارجها.  أو  الرشكة  داخل  من  سواء  املتعاملني  جميع  مع  واالتصاالت 
جميع عمليات اإلفصاح عن املعلومات عادلة وشفافة وشاملة وتعكس شخصية الرشكة وطبيعة 
ومدى تعقيد املخاطر التي تشتمل عليها أنشطة الرشكة. كام ويضطلع مجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا بتقييم مدى كفاية األنظمة الخاصة بتأمني املعلومات وإدارة املخاطر املرتبطة باستخدام 

ومعالجة وتخزين ونقل تلك املعلومات عرب الشبكة العنكبوتية بصورة دورية.    

الصالحيات  عىل  يرشف  اإلدارة  مجلس  فإن  محلياً  بها  املعمول  القانونية  االشرتاطات  ومبراعاة 
يحقق  مبا  بفعالية  الرشكة وشئونها  أنشطة  الرشكة، ويسعى إلدارة  بالعمل يف  للقامئني  املخولة 
باملحافظة عىل  بالغاً  إهتامماً  اإلدارة  مجلس  يبدي  اإلطار  هذا  املعلنة. ويف  وأغراضها  أهدافها 
أعىل مستويات االنضباط مبا يف ذلك مراعاة القوانني واألنظمة ومعايري النشاط التجاري والقيم 

األخالقية.

وتشمل أنواع املعامالت واملسئوليات املرهونة مبوافقة مجلس اإلدارة مجاالت عديدة وواسعة 
واالسرتاتيجيات،  السياسات  عىل  واملصادقة  التمويل،  عمليات  عىل  املوافقة  بني  ما  ترتاوح 

والتربعات، وصالحيات التوقيع واالستثامر.

من جهة أخرى، تعمل الرشكة عىل ترسيخ املعايري املهنية واألخالقية السليمة وتنظيم العالقة بينها 
وبني كافة املتعاملني معها من الزبائن، واملوظفني والجهات الرقابية واملجتمع. ويف سبيل ذلك، 
أقر مجلس اإلدارة ميثاق رشف ألعضائه وقواعد السلوك املهني للمديرين والعاملني بالرشكة مبا 
األطراف  كافة  يلتزم  امليثاقني،  أعامل مشبوهة". ومبوجب هذين  التبليغ عن  "إجراءات  يشمل 
الوفاء مبهام عملهم. ويتضمنان  إطار  املهنية واإلجرائية يف  باتباع أعىل معايري األصول  املعنيني 
أيضا القواعد املتبعة يف حال وجود تضارب يف املصالح، وااللتزام بأعىل معايري النزاهة واملهنية، 
ومراعاة رسية املعلومات الحساسة، إضافة إىل تسليط األضواء عىل املسؤوليات املناطة بجميع 

األفراد املعنيني بغية االلتزام بأعىل معايري القواعد األخالقية والسلوكية يف العمل.  

الحـوكـمـة
اإلدارية 
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وعالوة عىل ذلك، يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأداء واجباتهم املناطة بهم 
والتي تتضمن البعد القانوين والتقيد بعدم استخدام ممتلكات الرشكة 
كام لو كانت تخصهم لتحقيق مصالح شخصية بحتة، وعدم ترسيب أية 
معلومات رسية أو استخدامها لتحقيق منافع شخصية، وعدم االستئثار 
بالفرص االستثامرية الواعدة التي تتطلع الرشكة القتناصها والتي تشكل 
تضارباً مبارشا يف املصالح، وعدم مزاولة أي عمل من شأنه أن يشكل 
كانت  ما  وإذا  التجاري،  بنشاطها  يتعلق  فيام  للرشكة  مبارشة  منافسة 
لهم مصالح شخصية يف أية معاملة تجارية أن يتعهدوا بتقديم مصلحة 

الرشكة عىل مصلحتهم.

وإذعاناً الشرتاطات الجهات الرقابية، يوضح الجدول أدناه عدد األسهم 
واألفراد  أساسيني،  أشخاصاً  بصفتهم  اإلدارة،  مجلس  ألعضاء  اململوكة 

املرتبطني بهم حتى 31 ديسمرب 2020 حسب اآليت ذكره:

أعضاء مجلس اإلدارة*

عبد الرحمن يوسف فخرو

الدكتور عبد الرحمن عيل سيف

رياض يوسف حسن ساتر

نادر كريم املسقطي

إبراهيم عبد الله بوهندي

عبد العزيز عبد الله األحمد

عبد الله محمد آل محمود

محمد عبدالله عيىس

محمد جهاد حسن بوكامل

يوسف صالح خلف

فئة األسهم 

عادية

عادية

عادية

عادية

عادية

عادية 

عادية

عادية

عادية

عادية

* مل يتداول أعضاء مجلس اإلدارة وال األفراد املرتبطني بهم يف أسهم الرشكة،  فيام عدا السيد عبد الرحمن يوسف فخرو، خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2020. 

يتم الحصول عىل التأكيدات السنوية بخصوص التفاصيل الخاصة بأعضاء 
واملصالح  املصالح  يف  تضارب  أي  وبشأن  وعضوياتهم  اإلدارة  مجلس 
الشخصية لهم )كام هي محددة يف الصفحة التالية( من مجلس اإلدارة 
نفسه. وهذه اإلقرارات املتعلقة باملصالح الشخصية تتم بصورة سنوية 
وكجزء من متطلبات اإلفصاح العام يف التقرير السنوي للرشكة. ويف هذا 
الشأن، يقوم أمني رس مجلس اإلدارة بالكتابة اىل جميع األعضاء يطلب 
منهم تأكيد و/أو تحديث تفاصيل عضوياتهم وبياناتهم الحالية.  ولدى 
استالم ردودهم بشأن التفاصيل الخاصة بهم وعضوياتهم وأي تضارب 
يف املصالح ومصالحهم الشخصية يتم اإلفصاح عنها يف التقرير السنوي 
يف نهاية كل سنة مالية.  وتطبق نفس التأكيدات عند انتخاب وتعيني 
وتقديم  بتعبئة  املرشحون  يقوم  عندما  جديد  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
استامرات مرصف البحرين املركزي املخصصة لهذا الغرض مع اقراراتهم 
بأي مصالح لهم يف املؤسسات، وتخضع هذه اإلقرارات للتحديث بعد 
ذلك بإضافة املعلومات الرضورية بصورة سنوية ومنتظمة حرصا عىل 
اإللتزام التام  باألحكام املنصوص عليها يف كتاب قواعد مرصف البحرين 

املركزي.

31 ديسمرب 2020

801,718

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

31 ديسمرب 2019

764,218

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد



18

الحـوكـمـة
اإلدارية )يتبع(

يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات عىل األقل يف السنة املالية الواحدة 
وذلك بدعوة من رئيس املجلس أو نائبه )عند غياب الرئيس أو عجزه( 
إال إذا حرضه  أو من عضوين عىل األقل.  وال يكون االجتامع صحيحاً 

نصف عدد األعضاء زائداَ عضو واحد عىل األقل. وبغية مامرسته ملسئولياته فقد قام املجلس 
بعقد أربعة اجتامعات اعتيادية، وأحد عرش اجتامع غري مجدول يف عام 2020 بحضور األعضاء 

التالية أسامئهم: 

عالوة عىل ذلك، يف 21 أبريل 2020، شكل مجلس اإلدارة أيضا لجنة مصغرة منبثقة عن مجلس اإلدارة لدراسة وصياغة سياسة داخلية تحكم املشاريع الرأساملية، حيث 
اجتمعت اللجنة أربع مرات، بحضور األعضاء التاية أسامئهم:

أعضاء اللجنة الفرعية

)ملراجعة وإقرار عرض لقرض مجمع وقرض ألجل(

عبد الرحمن يوسف فخرو، رئيس 

رياض يوسف حسن ساتر، عضو

نادر كريم املسقطي، عضو

إبراهيم عبد الله بوهندي، عضو

عبد الله محمد آل محمود، عضو

محمد جهاد حسن بوكامل، عضو

يوسف صالح خلف، عضو

 13
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2 ديسمبر





حضور افرتايض









1. انتُخب كنائب رئيس مجلس اإلدارة اعتباراً من 21 ابريل 2020.
2.  انتُخب كعضو غري تنفيذي بعد تقاعده من بنك البحرين والكويت ش.م.ب يف اجتامع الجمعية العمومية العادية اعتباًرا من 31 مارس 2020.

3.  انتُخب كعضو مجلس اإلدارة يف اجتامع الجمعية العموميه اعتباراً من 31 مارس 2020.
4.  ُعني كعضو مجلس اإلدارًة ، ممثالً لبنك البحرين والكويت ش.م.ب ، يف اجتامع الجمعية العمومية اعتباراً من 31 مارس 2020.

5.  انضم كعضو مجلس اإلدارة بدالً من عضو مجلس اإلدارة املستقيل السيد خالد مطر.
6.  عضو مستقيل من مجلس اإلدارة اعتباراً من 28 أبريل 2020.

7.  عضو متقاعد من عضوية مجلس اإلدارة اعتباًرا من 31 مارس 2020.
8. للنظر يف مبادرة استثامرية اسرتاتيجية.

9. مناقشة توصية الرشكة بشأن مخصصات صايف الربح لعام 2019 وبنود أخرى عىل جدول األعامل.
10. مناقشة اإلطار العام واالتفاق عىل رد الرشكة فيام يتعلق باآلثار املرتتبة عىل التعليامت الصادرة عن مرصف البحرين املركزي بتأجيل سداد أقساط القروض ملدة ستة أشهر عىل رشكة البحرين للتسهيالت التجارية 

والرشكات التابعة لها.
11. ملناقشة الخسائر االئتامنية املتوقعة وخسارة التعديل، واألرباح غري املستلمة ومواد أخرى عىل جدول األعامل. 

أعضاء مجلس اإلدارة

عبد الرحمن يوسف فخرو، الرئيس

الدكتور عبد الرحمن عيل سيف، نائب الرئيس›1‹

رياض يوسف حسن ساتر، عضو›2‹

نادر كريم املسقطي، عضو›3‹

إبراهيم عبد الله بوهندي، عضو

عبد العزيز عبد الله األحمد، عضو

عبد الله محمد آل محمود، عضو

محمد عبدالله عيىس، عضو›4‹

محمد جهاد حسن بوكامل، عضو 

يوسف صالح خلف، عضو›5‹

خالد محمد عيل مطر، عضو ›6‹

السيد عبد الغني حمزة قاروين، عضو›7‹

تراعي  سليمة  عمل  بيئة  خلق  اإلدارة  مجلس  أهداف  من  كان  وملا 
االستقالل وتجنب تعارض املصالح ملا من شأنه النهوض بأعامل الرشكة؛ 
وبغية قيامه بأداء مهامه املنوطة به عىل أتم وجه مع التزامه بأعىل 
واألنظمة  واملواثيق  املرعية  القوانني  مع  املهنية متاشيا  النزاهة  معايري 
واملعامالت  املوضوعات  يف  النظر  يف  الحيادية  ملبدأ  وتحقيقا  املتبعة؛ 
مجلس  يلتزم  فيها،  املصالح  تضارب  يُحتمل  والتي  للنقاش  املطروحة 
اإلدارة بتشكيل لجان فرعية منبثقة عنه تضم عدداً كافيا من أعضائه 

من غري املرصفيني القادرين عىل إبداء وجهات نظرهم باستقاللية وموضوعية. ويف هذا السياق، 
ولتفادي حصول أي تضارب يف املصالح، ُعـقد اجتامٌع للجنة فرعية منبثقة عن املجلس إلقرار 
عٍ  وقرض ألجل مقدم من قبل مجموعة من املؤسسات  أفضل عرض للحصول عىل قرض ُمَجمَّ

املالية يف عام 2020، بحضور األعضاء التالية أسامئهم:
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د. اللجان التابعة ملجلس اإلدارة 
1. اللجنة التنفيذية 

وفقاً للامدة )19( من النظام األسايس للرشكة واملادة )1,6( فقرة )1( من 
التنفيذية املهام والسلطات  ميثاق عمل مجلس اإلدارة، تناط باللجنة 
التسهيالت  ورشكة  البحرين،  تسهيالت  بأنشطة  يتعلق  فيام  املقررة 
للخدمات العقارية، ورشكة التسهيالت لخدمات التأمني ورفع التوصيات 

الالزمة ملجلس اإلدارة يف حدود صالحياتها املقررة يف ميثاق عملها. 

ثالث  كل  اإلدارة  مجلس  يعينهم  أعضاء  ثالثة  أدىن  كحد  اللجنة  تضم 
سنوات، ويشرتط أالَّ يكونوا أعضاء يف لجنة التدقيق. كام ويشرتط أن 
التنفيذية  اللجنة  تتوىل  األقل.  عىل  واحداً  مستقالً  عضواً  اللجنة  تضم 
ذات  األمور  بشأن  القرارات  واتخاذ  واألنشطة  التقارير  دراسة  مهام 
اإلدارة  مجلس  إىل  التوصيات  وتقدم  وصالحياتها  بسلطاتها  العالقة 
هذه  وتشمل  تتعدى صالحياتها.  التي  األخرى  واملسائل  األمور  بشأن 
املسئوليات والصالحيات مجاالت عديدة وواسعة ترتاوح ما بني املوافقة 
عىل عمليات التمويل، وشطب الديون، ومراجعة وتوصية االسرتاتيجية، 

يحددها  أخرى  أطراف  أو  أفراد  وأي  للرشكة  العليا  واإلدارة  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  األساسيني: 
األساسيني  األشخاص  تعامالت  بسجل  لاللتزام  املجموعة  مسؤول  يحتفظ  كام  اإلدارة.  مجلس 
ملتزماً بتحديثه وإفادة بورصة البحرين بجميع التعامالت يف أسهم الرشكة وفقاً آلخر التغيريات 

أوالً بأول. 

وخطط العمل وامليزانية، والسياسات التشغيلية للرشكة، وإقرار التربعات يف حدود صالحياتها، 
ومراجعة وتوصية صالحيات التوقيع واالستثامر.

وبهدف الوفاء باملسؤوليات املناطة بها، تجتمع اللجنة التنفيذية بصورة منتظمة ومبعدل أربعة 
اجتامعات كحد أدىن يف السنة املالية الواحدة. وعليه عقدت اللجنة يف عام 2020 ستة اجتامعات 

اعتيادية بحضور األعضاء التالية أسامئهم: 

أعضاء اللجنة

الدكتور عبد الرحمن عيل سيف، الرئيس›1‹

رياض يوسف حسن ساتر، نائب الرئيس 

عبد العزيز عبد الله األحمد،عضو›2‹

محمد جهاد حسن بوكامل، عضو

خالد محمد عيل مطر، الرئيس›3‹

السيد عبد الغني حمزة قاروين، عضو›4‹ 

14 سبتمبر

حضور افرتايض

حضور افرتايض

حضور افرتايض

حضور افرتايض

المجموع

5

6

5

6

1

1

28 يناير





عرب الهاتف



19 مايو

حضور افرتايض





حضور افرتايض

21 اكتوبر









30 يونيو









24 نوفمبر>5<









1. عني كرئيس يف اللجنة التنفيذية اعتبارا من 21 ابريل 2020.
2. عني كعضو يف اللجنة التنفيذية اعتبارا من 21 ابريل 2020.

3. استقال من منصبه كرئیس للجنة بعد استقالته من مجلس اإلدارة اعتباًرا من 28 أبريل 2020.
4. استقال من منصبه كعضو يف اللجنة بعد تقاعده اعتباًرا من 31 مارس 2020.

5. حرض االجتامع رئيس مجلس اإلدارة بصفته مدعًوا ملناقشة التربعات السنوية للرشكة واملوافقة عليها.

ج. سياسات اإلفصاح عن تعامالت األشخاص األساسيني
أَقَرَّ مجلس اإلدارة سياسات لإلفصاح عن تعامالت األشخاص األساسيني 
الرقابية  الجهات  ومتطلبات  اشرتاطات  بكافة  املطلعني  إملام  لضامن 
خاصة فيام يرتبط بتعامالت أسهم رشكة البحرين للتسهيالت التجارية 
الداخلية للرشكة. ويعرف الشخص األسايس  منعاً الستغالل املعلومات 
متاحة  غري  معلومات  ميلك  اعتباري  شخص  أو  طبيعي  شخص  بأنه 
الطِّالع الجمهور أو لديه تخويل للحصول عليها من وقت آلخر بالنظر 
األشخاص  قامئة  وتشمل  عمله.  بحكم طبيعة  أو  الوظيفي  منصبه  إىل 

أعضاء اللجنة الفرعية

)لدراسة وصياغة سياسة داخلية(

نادر كريم املسقطي، رئيس 

محمد عبدالله عيىس، عضو

محمد جهاد حسن بوكامل، عضو

28 أبريل

حضور افرتايض

حضور افرتايض

حضور افرتايض

المجموع

4

4

4

5 مايو

حضور افرتايض

حضور افرتايض

حضور افرتايض

14 مايو

حضور افرتايض

حضور افرتايض

حضور افرتايض

9 يوليو

حضور افرتايض

حضور افرتايض
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2. لجنة التدقيق 
تتوىل لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة مساعدة املجلس يف اإلرشاف 
ونظام  املالية،  التقارير  إصدار  بعمليات  الخاصة  املسئوليات  عىل 
الرقابة الداخيل، وعملية التدقيق. ويف إطار هذه املهام تعمل اللجنة 
وإجراءات  بسياسات  التقيد  وضامن  املتواصل  التحسني  تشجيع  عىل 

ومامرسات الرشكة عىل جميع املستويات.

تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء عىل األقل يعينهم مجلس اإلدارة 
كل ثالث سنوات. ويكون غالبية أعضاء اللجنة مبن فيهم رئيس اللجنة، 
للمعايري املنصوص عليها يف  من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني وفقاً 
قانون حوكمة الرشكات. ويكون جميع األعضاء من أعضاء املجلس من 
ذوي الخربة واملعرفة باألمور املالية ويتمتعون باالستقالل عن اإلدارة، 
دون  )تشمل  أخرى  عالقات  أو  تجارية  عالقات  أي  لديهم  توجد  وال 
حرص املشاركة اليومية يف إدارة أعامل الرشكة( مبا من شأنه أن يؤثر يف 
اتخاذ القرارات بصورة مستقلة. كام تضطلع اللجنة بدور إرشاد وتقييم 

أداء إدارات التدقيق الداخيل.

أية أمور تدخل يف نطاق  التحقيق يف  املبارشة والتخويل بإجراء  السلطة  التدقيق  للجنة  تكون 
مسئولياتها، ويكون لها الحق الكامل يف اإلطالع عىل جميع املعلومات املطلوبة ألداء مهامها.

ولالضطالع باملهام التي أنشئت من أجلها، تعقد لجنة التدقيق ما ال يقل عن أربعة اجتامعات يف 
السنة املالية الواحدة، ويكون لها صالحية عقد اجتامعات إضافية، إذا دعت الحاجة. وإجامالً، 
غري  اجتامعات  وستة  اعتيادية  اجتامعات  سبعة  اإلدارة  ملجلس  التابعة  التدقيق  لجنة  عقدت 
مجدولة خالل عام 2020، ويف اجتامعاتها الربع سنوية بحضور املدقق الخارجي، وأعضاء اإلدارة 
وسجل  الرضورة.  عند  وغريهم،  الداخليني  واملدققني  التابعة،  والرشكات  األم  للرشكة  التنفيذية 

أعضاء اللجنة حضورهم يف اجتامعات اللجنة كام ييل: 

مراجعة وإقرار رواتب ومكافآت املدراء التابعني للرئيس التنفيذي، ويف هذا اإلطار تبدي اللجنة 
تقديرها الكامل ملن يقوم بواجبه ويجنب الرشكة التعرض للخسارة أو الرضر. باإلضافة إىل ذلك، 

تضع اللجنة السياسة الخاصة باإلفصاح عن مكافآت وأتعاب أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية.

وللقيام باملهامت املسؤولة عنها، تجتمع اللجنة عند الرضورة ومبعدل اجتامعني اثنني كحد أدىن 
يف السنة املالية الواحدة وذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو الرئيس التنفيذي. يف عام 2020، 
عقدت لجنة املكافآت والتعيينات  ثالثة اجتامعات اعتيادية وخمسة اجتامعات غري مجدولة 

بحضور األعضاء التالية أسامئهم: 

كام يصدق الرئيس التنفيذي ورئيس الشئون املالية للمجموعة كتابياً عىل مسودة البيانات املالية املرحلية والسنوية لعناية لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة.

1. عني كرئيس يف لجنة التدقيق اعتبارا من21 ابريل 2020.
2. عني كعضو يف لجنة التدقيق اعتبارا من21 ابريل 2020 ، وانتُخب الحًقا ملنصب نائب الرئيس اعتبارًا من 28 مايو 2020.

3. عني كعضو يف لجنة التدقيق اعتبارا من21 ابريل 2020

أعضاء اللجنة

نادر كريم املسقطي ، الرئيس›1‹

محمد عبدالله عيىس، نائب الرئيس›2‹    

عبدالرحمن يوسف فخرو،عضو›3‹

إبراهيم عبدالله بوهندي، الرئيس 

عبد الله محمد آل محمود، نائب الرئيس

يوسف صالح خلف، عضو 

املجموع 

10

10

10

3

3

3

3. لجنة املكافآت والتعيينات
يعينهم  اإلدارة  أعضاء من مجلس  ثالثة  األقل  اللجنة عىل  تضم هذه 
املجلس كل ثالث سنوات، وتقدم هذه اللجنة املشورة والتوصيات إىل 
مجلس اإلدارة حول األمور ذات العالقة برتشيح وتعيني أعضاء املجلس 
وأعضاء مجالس إدارات واللجان التنفيذية للرشكات التابعة للمجموعة 
التنفيذي  والرئيس  املجلس  عن  املنبثقة  اللجان  جميع  وأعضاء 
والوظائف الخاضعة للرقابة مبوجب رشكة تسهيالت البحرين، واملدراء 

العامون لجميع الرشكات التابعة للمجموعة وسكرتري مجلس اإلدارة.

وتقوم اللجنة أيضاً بدراسة وتقديم التوصيات إىل مجلس اإلدارة بشأن 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت  بأجور  الخاصة  األمور  كل 
مجلس  وسكرتري  التابعة  الرشكات  لجميع  العامون  واملدراء  التنفيذي 
األسهم،  خيار  وحقوق  باملكافآت،  الخاصة  الرشكة  وسياسات  اإلدارة، 
وسياسة االستغناء عن املوظفني وإنهاء خدماتهم. وتتوىل اللجنة أيضاً 
تقييم مهام الرئيس التنفيذي و املدراء العامون لجميع الرشكات التابعة 
اللجنة  تتوىل  ذلك،  عىل  عالوة  اإلدارة.  مجلس  وسكرتري  للمجموعة، 

الحـوكـمـة
اإلدارية )يتبع(

9

 فرباير 













23

 يوليو 



حضور افتراضي



26

 فرباير 













21

 سبتمرب 

حضور افتراضي

حضور افتراضي

حضور افتراضي

17

 يونيو 







4

 نوفمرب 







16

 فرباير 













9

 اغسطس 

حضور افتراضي

حضور افتراضي

حضور افتراضي

28

 مايو 



حضور افتراضي



11

 اكتوبر 

حضور افتراضي

حضور افتراضي

حضور افتراضي

18

 يونيو 







17

 نوفمرب 



حضور افتراضي



9

 ديسمرب 



حضور افتراضي
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أعضاء اللجنة

عبد العزيز عبد الله األحمد، الرئيس›1‹

الدكتور عبد الرحمن عيل سيف، نائب الرئيس›2‹

إبراهيم عبد الله بوهندي، عضو›3‹

عبد الرحمن يوسف فخرو، الرئيس ›4‹

عبد الله محمد آل محمود، عضو›5‹

أعضاء اللجنة

محمد عبدالله عيىس، الرئيس›1‹ 

يوسف صالح خلف، نائب الرئيس ›2‹

عبدالله محمد آل محمود، عضو›3‹ 

رياض يوسف حسن ساتر، الرئيس›4‹

املجموع

7

4

3

5

5

املجموع

4

4

3

1

18 فرباير







20 يوليو



حضور افتراضي



20 سبتمرب

حضور افتراضي

حضور افتراضي

حضور افتراضي



16 مارس







3 ديسمرب

حضور افتراضي





21 ديسمرب







27 يناير 







2 يونيو 

حضور افتراضي

حضور افتراضي



10 مايو 





حضور افتراضي

26 فرباير 







19 اكتوبر 

حضور افتراضي

حضور افتراضي

حضور افتراضي

8 نوفمرب 







1. عني كرئيس يف  لجنة املكافآت والتعيينات  اعتبارا من 17 يوليو 2020
2.  عني كعضو يف  لجنة املكافآت والتعيينات  اعتبارا من 21 ابريل 2020، وانتُخب الحًقا ملنصب نائب الرئيس اعتبارا من 10 مايو 2020.

3.  عني كعضو يف  لجنة املكافآت والتعيينات  بدالً من سلفه السيد عبدالرحمن يوسف فخرو اعتباراً من 17 يوليو 2020.
4.  عني كرئيس يف  لجنة املكافآت والتعيينات بتاريخ 21 أبريل 2020 ، وحل محله عبد العزيز عبد الله األحمد اعتباراً من 17 يوليو 2020.

5. عني كعضو يف  لجنة املكافآت والتعيينات يف 21 أبريل 2020 قبل نقله إىل لجنة الحوكمة و إدارة املخاطر واالمتثال اعتباًرا من 7 يوليو 2020.
6. مراجعة طلبات الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة والتوصية بها.

7. ملناقشة تعيني رئيس تنفيذي جديد بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق.

1.  عني كرئيس يف  لجنة الحوكمة و إدارة املخاطر واالمتثال بدالً من السيد رياض يوسف حسن ساتر اعتباًرا من 7 يوليو 2020.
2.  عني كعضو يف  لجنة الحوكمة و إدارة املخاطر واالمتثال يف 21 أبريل 2020 وانتخب الحًقا نائبًا للرئيس اعتباًرا من 2 يونيو 2020.

3. عني كعضو  يف  لجنة الحوكمة و إدارة املخاطر واالمتثال اعتباًرا من 7 يوليو 2020.
4.  عني كرئيس  يف  لجنة الحوكمة و إدارة املخاطر واالمتثال يف 21 أبريل 2020، وحل محله محمد عبد الله اعتباًرا من 7 يوليو 2020.

>6<>7<

4. لجنة الحوكمة وإدارة املخاطر واالمتثال
األدوار  من  محدد  بنطاق  واالمتثال  واملخاطر  الحوكمة  لجنة  تُفوض 
والصالحيات املتعلقة مبسائل حوكمة الرشكات وعملية مراقبة متطلبات 
الرشكة، وذلك مبقتىض  السلوك يف  للقوانني واألنظمة وقواعد  االمتثال 
املادة )19( من النظام األسايس للرشكة ، بهدف مساعدة مجلس اإلدارة 

عىل القيام مبسؤولياته وواجباته. 

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء عىل األقل يعينهم مجلس اإلدارة ملدة 
رئيس  فيهم  مبن   ، اللجنة  أعضاء  غالبية  يكون  أن  عىل  سنوات  ثالث 
مجلس اإلدارة ، أعضاء مستقلني وذلك مبوجب املعايري املنصوص عليها 
اللجنة يف الوقت الحايل  بأن تشكيل  يف قانون حوكمة الرشكات، علامً 
واحد  عضو  من  يتألف  أنه  حيث  املذكورة  بالتعليامت  جزئيا  يلتزم 
االخري  وميثل  تنفيذي.  واحد  وعضو  غريتنفيذي  واحد  وعضو  مستقل، 
البحرين  موافقة مرصف  اللجنة حسب  ويرتأس  املساهمني  كبار  أحد 

املركزي.

املخاطر، واإلمتثال ومكافحة غسل  إدارة  إدارات  أداء  بتقييم  الدور وتقوم  اللجنة هذا  وتتوىل 
األموال، وتتحمل مسئولية تطوير إطار الحوكمة  ونطاق إدارة املخاطر  املتبع يف الرشكة وتقديم 
اإلقرتاحات بشأنها اىل مجلس اإلدارة مرة واحدة يف السنة عىل األقل مبا يتوافق مع االشرتاطات 
التنظيمية للجهات الرقابية. وتقوم اللجنة مبراجعة والتوصية بأي تعديالت عىل سياسات الرشكة 
بعد املوازنة بني إدارة املخاطر واملكافآت والكفاءات العملية واالمتثال للقواعد التنظيمية، إن 
كانت تنطبق. كام تراجع اللجنة وتويص بأي تعديالت عىل عقد الرشكة ونظامها األسايس بالتشاور 

مع مستشار قانوين.

كام تُفوض اللجنة من قبل مجلس اإلدارة للحصول عىل املشورة املهنية املناسبة من داخل الرشكة 
وخارجها عندما ترى ذلك رضوريًا و ذلك عىل حساب الرشكة.

اإلدارية واملخاطر واالمتثال  الحوكمة  تنعقد لجنة   ، أجلها  أنشئت من  التي  باملهام  ولالضطالع 
بصورة دورية حسب املطلوب  مبا ال يقل عن أربعة اجتامعات يف السنة املالية الواحدة. وعىل 
عام  خالل  اعتيادية  اجتامعات  أربعة  واملخاطر  اإلدارية  الحوكمة  لجنة  عقدت  الصعيد،  هذا 

2020، حرضها:



22

الحـوكـمـة
اإلدارية )يتبع(

هـ. إدارة املخاطر وإدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال 
التنظيمية  باألحكام  االلتزام  يحتل  التجارية،  ألنشطتها  مامرستها  يف 
والقانونية مكانة خاصة لدى رشكة البحرين للتسهيالت التجارية، حيث 
ال تألوا جهداً يف متابعة وتطبيق جميع االشرتاطات الصادرة عن مرصف 
البحرين املركزي واملستمدة من أفضل املامرسات العاملية، فيام يتعلق 

بإدارة املخاطر وااللتزام ومكافحة غسل األموال. 

يوجد لدى الرشكة رئيس إلدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال، ورئيس 
إلدارة املخاطر، وتتمتع هذه الوظائف باالستقاللية عن أنشطة الرشكة 
واملشاركة اليومية يف أعاملها، فضالً عن استقاللها عن عمليات التدقيق 
الداخيل. باإلضافة إىل ذلك، يتبع رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسل 
األموال ورئيس إدارة املخاطر مبارشة الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق، 

ولديهام الصالحية الكاملة لاللتقاء مبجلس اإلدارة. 

املخاطر  إلدارة  واضحة  واطارات  اسرتاتيجيات  الرشكة  وضعت  وفيام 
العامة  واألطر  الضوابط  ووضع  ومراقبتها  املخاطر  لتحديد  وااللتزام 
سياسات  بوضع  أيضاً  قامت  دوري،  بشكل  عليها  للسيطرة  املناسبة 
وإجراءات لاللتزام وملكافحة غسل األموال تتضمن تدابري التحقق من 
عنها،  واإلبالغ  املشبوهة  العمليات  عىل  للتعرف  وإجراءات  العمالء، 
السجالت  وحفظ  املوظفني،  لتوعية  منتظمة  دورية  دورات  وإقامة 
غسل  مكافحة  إجراءات  تدقيق  ويتم  هذا  والتوثيق.  بذلك  الخاصة 
الداخيل  التدقيق  إدارة  قبل  من  منتظم  بشكل  الرشكة  لدى  األموال 
البحرين  مرصف  إىل  الالزمة  التقارير  وتسلم  الخارجيني  واملدققني 

املركزي. 

و. اللجان اإلدارية: 
األقل  عىل  اللجنة  هذه  تضم  )"ألكو"(:  وااللتزامات  األصول  لجنة   .1
الوقت  يف  رئيسها  يحدد  الذي  التنفيذي  الرئيس  يعينهم  أعضاء  ثالثة 
ذاته. كام ويحرض رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال ورئيس 
إدارة املخاطر و رئيس التدقيق الداخيل اجتامعات اللجنة كمدعوين. 
إدارة   )1( يخص  فيام  املجموعة  الرقابة عىل  مسئولية  باللجنة  وتناط 
 )4( السيولة،  كفاية   )3( املايل،  التخطيط   )2( واملطلوبات،  األصول 
وخطط االلتزامات الطارئة فيام يتعلق مبا سبق. كام وتضطلع اللجنة 
مراجعة  وإجراء  ومراجعتها،  اإلجاملية  املحفظة  عىل  العائد  بتثبيت 
دورية لسياسات املخصصات وشطب الديون واتخاذ اإلجراءات املناسبة 
فيام يتعلق باألوراق االستشارية واملبادئ التوجيهية والقواعد الجديدة 
الصادرة عن مرصف البحرين املركزي، ومتابعة جميع املسائل الواردة يف 
تقارير التفتيش املستلمة من الجهة الرقابية، ومراجعة واعتامد أسعار 
الفائدة والرسوم اإلدارية، والرشوط التجارية، وتحديد املعايري والرشوط 
الواجب توفرها عند منح القروض أو أية منتجات جديدة. لالضطالع 
اجتامع  عن  يقل  ال  ما  اللجنة  تعقد  أجلها،  من  أنشئت  التي  باملهام 
واحد كل ربع سنة أو أكرث كلام دعت الحاجة، وتصدر القرارات بأغلبية 
األصوات الحارضة، وتدون محارض اجتامعات اللجنة من قبل السكرتري 
وتقييم  أعضائها   لرتكيبة  دورية  أيضا مبراجعة  اللجنة  وتقوم  اإلداري. 

أدائها وأداء أعضائها وفقاً للرشوط املرجعية لعملها.

2.لجنة االئتامن: 
يتم تشكيل هذه اللجنة بهدف اإلرشاف عىل جميع الجوانب املرتبطة باإلقراض االئتامين وإجراء 
دراسة وافية لجميع طلبات القروض قبل املوافقة النهائية عليها ومراقبة املخاطر املرتبطة بها 
بنطاق  االئتامن  لجنة  تكلف  أجلها،  من  أنشئت  التي  باملهام  ولالضطالع  املديونية.  فرتة  طوال 
محدد من املسؤوليات والسلطات، كام يتم تعيني أعضائها بناًء عىل الخربات والكفاءات املهنية 
بدالً من املنصب الوظيفي واألقدمية. وتقسم صالحيات املوافقة االئتامنية يف اللجنة إىل مستويني 
يخضعان لسقف محدد. كام يتم تعيني أعضاء املستوى األول واملستوى الثاين من لجنة االئتامن 

من قبل اللجنة التنفيذية بناء عىل توصية من الرئيس التنفيذي. 

3.لجنة إدارة املخاطر:
 تعد هذه اللجنة جزًء ال يتجزأ من التوجهات االسرتاتيجية للرشكة لتعزيز الجهود الرامية إىل 
إشاعة ثقافة إدارة املخاطر وتوفري الرقابة عىل الرشكة لجميع أنواع املخاطر للتأكد من وجود 
مامرسات كافية إلدارة املخاطر ذات األولوية فيام يتعلق بتسهيالت البحرين، ورشكة التسهيالت 
املسئوليات  وتتمثل  ذ.م.م.  العقارية  للخدمات  التسهيالت  ورشكة  ذ.م.م.،  التأمني  لخدمات 
عىل  املخاطر  إدارة  لثقافة  الجيدة  املامرسات  عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء  يف  للجنة  الرئيسية 
مختلف املستويات يف تلك الرشكات، واإلرشاف عىل جميع جهودها، وقراراتها، وإجراءاتها التي 
سيكون لها تأثري وصدى عىل ثقافة إدارة املخاطر للرشكات، ومواءمة األهداف التجارية للرشكات 
مع املامرسات السليمة إلدارة املخاطر وفقا لإلرشادات والقواعد الصادرة عن مرصف البحرين 
املركزي، ومراجعة امتثال اإلدارات إلطار إدارة املخاطر. تعقد اللجنة ما ال يقل عن اجتامع واحد 

كل ربع سنة أو أكرث كلام دعت الحاجة.
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ز. سياسة املكافآت: 
)أ(سياسة املكافآت يف الرشكة:  

مرصف  وقواعد  إرشادات  مع  تتوافق  مكافآت  سياسة  الرشكة  لدى 
البحرين املركزي بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املسؤولني 

التنفيذيني.

)ب( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: 
مكافآت  بدفع  تختص  توجيهية  ومبادئ  سياسات  اإلدارة  مجلس  أقر 
من  وأياً  اإلدارة  مجلس  الجتامعات  املجلس  أعضاء  حضور  وبدالت 
اللجان التابعة للمجلس. وتعكس سياسة املكافآت التزام الرشكة بأفضل 
كام  والتنظيمية،  القانونية  للمتطلبات  استناداً  الحوكمة  يف  املامرسات 
عادلة  بطريقة  ولجانه  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  إىل  تهدف  وأنها 
ومسئولة كفيلة لضامن استمرار الكفاءات وتحفيزها يف القيام مبهامها 
يف تشغيل عمليات الرشكة بكل كفاءة واقتدار. وتطبق هذه السياسة 
عىل مجلس إدارة الرشكة األم واللجان املنبثقة عنها، ومجالس إدارات 
وترصف  آلخر.  وقت  من  تشكيلها  يتم  لجان  وأي  التابعة  الرشكات 
التابعة  للجان  االجتامعات  حضور  وبدالت  املجلس  أعضاء  مكافآت 

حسب اآليت: 

من 	  بتوصية  العادية،  العامة  الجمعية  اجتامع  يف  املساهمون  يقر 
مجلس اإلدارة، دفع مبلغ ثابت كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن 

حضور اجتامعات املجلس طوال العام املايل املنتهي. 
اإلدارة 	  مجلس  أعضاء  حضور  عن  كبدالت  مالية  مبالغ  ترصف 

اجتامعات إحدى لجان املجلس بشكل ربع سنوي. 

)ت(مكافأة الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة:  
تقوم لجنة املكافآت والتعيينات بتقييم أداء الرئيس التنفيذي، ومن ثم 
تتقدم بتوصية ملجلس اإلدارة للموافقة النهائية عىل دفع مبلغ املكافأة 
السنوية. فيام تقوم لجنة املكافآت والتعيينات مبراجعة وإقرار املكافأة 
السنوية للمدراء التابعني للرئيس التنفيذي وذلك وفقا ملعايري محددة. 
ويف سبيل إقرار رصف املكافأة السنوية للرئيس التنفيذي، يأخذ مجلس 

اإلدارة يف الحسبان األبعاد التالية: 

1. املكافأة السنوية هي مكافأة تقديرية متنح بقرار من مجلس اإلدارة 
بالنظر إىل األرباح الصافية التي تحققها الرشكة كل عام.  

لنموذجها  مالمئتها  ومدى  الرشكة  مخاطر  وإدارة  متابعة  جودة   .2
التجاري. 

3. منو مستوى اإلقراض يف كل منتج. 
4. تلبية جميع متطلبات التمويل الالزمة لضامن استمرار منو عمليات 

الرشكة. 
عند  املتعرثة  القروض  عىل  والسيطرة  القروض  محفظة  جودة   .5

مستويات مقبولة. 
6. تحقيق األهداف املنصوص عليها يف الخطط االسرتاتيجية للجوانب 

املالية وغريها.

ح. السياسة الخاصة باألطراف ذوي العالقة: 
وكيفية  الصلة،  ذات  واملعامالت  العالقة  ذوي  األطراف  لتحديد  محددة  سياسة  الرشكة  لدى 
إفصاح الرشكة عن املعلومات املتعلقة بالقروض والتسهيالت االئتامنية. وترسي هذه السياسة 
عىل أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا واملوظفني. كام وترسي ضمن نطاقها التسهيالت 

االئتامنية املمنوحة للمشاريع املشرتكة واتفاقيات العمل واملشرتيات املتعلقة بها. 

ط. كبار املساهمني: 
تلتزم الرشكة بالحصول عىل املوافقة املسبقة ملرصف البحرين املركزي فيام يتعلق بأية تغيريات 
تطرأ عىل كبار مساهمي الرشكة، وذلك حسب التعريف الوارد يف االشرتاطات التوجيهية ملرصف 

البحرين املركزي. 

ي. اسرتاتيجية التواصل:
تتبع الرشكة وفقاً لسياسة التواصل املعتمدة لديها اسرتاتيجية واضحة تجاه توصيل املعلومات 
املتعلقة بأنشطتها وأعاملها لجميع املتعاملني واملساهمني واملوظفني والزبائن والجهات الرسمية 
والرقابية وغريها. كام تنعقد الجمعية العمومية سنوياً بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة بحضور 
الرئيس وأعضاء املجلس الذين من بينهم رؤساء اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة املكافآت 
الرسمية واملدققني  الجهات  التابعة وممثلني عن  إدارات الرشكات  والتعيينات ورؤساء مجالس 
الخارجيني الستعراض النتائج املالية واإلجابة عىل أسئلة املساهمني أو ممثيل وسائل اإلعالم فيام 
يخص أنشطة الرشكة وعملياتها وأدائها املتحقق. كام تدرك الرشكة جيداً مسؤولياتها تجاه تطبيق 
املتطلبات التنظيمية والقانونية فيام يتعلق بتوفري املعلومات لجميع املتعاملني واألطراف ذوي 
العالقة. ومع عدم اإلخالل مبعايري وتوجيهات اإلفصاح املتعلقة باألشخاص األساسيني فضالً عن 
أية  أو عن  املالية وغريها  املعلومات   وتوفري  االعالن  يتم  األخرى،   الرقابية  الجهات  متطلبات 
www. اإللكرتوين الرشكة  أو من خالل موقع  املحلية  الصحافة  بالرشكة عرب  تتعلق  مستجدات 
النتائج  الحصول عىل   للجميع  أخرى. وميكن  تواصل  أية وسيلة  أو   bahraincredit.com.bh
وإرشادات  للمجلس  التابعة  واللجان  اإلدارة  مجلس  عمل  ومواثيق  السنوية  والتقارير  املالية 
الحوكمة اإلدارية عىل موقع الرشكة الرسمي. عىل الصعيد الداخيل، يوجد للرشكة نظام إلكرتوين 
خاص للتواصل مع املوظفني فيام يخص الشؤون اإلدارية وغريها من األمور ذات الصلة. أما عىل 
بإنشاء بوابة إلكرتونية سهلة  التقنية  الحلول  مستوى مجلس اإلدارة، فقد اعتمد املجلس أحد 
االستخدام عىل شبكة اإلنرتنت، تهدف إىل أمتتة جميع أعامل املجلس وتوفري الوثائق املفهرسة 

إلكرتونيا عن أعامل املجلس واالجتامعات بصورة فورية ويف بيئة آمنة.
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ك. سياسة األشخاص األساسيني
تعيني  مالءمة  باشرتاطات  املتعلقة  املتطلبات  بجميع  الرشكة  تلتزم 
مناصب  يف  تنصيبهم  أو  تعيينهم  يتم  ال  حيث  األساسيني،  األشخاص 
هامة يف الرشكة إال بعد الحصول عىل املوافقة املسبقة ملرصف البحرين 

املركزي. وتشمل تلك املناصب )أي االشخاص األساسيني( ما ييل: 
1. عضو مجلس اإلدارة؛

2. الرئيس التنفيذي أو املدير العام؛
3.املدراء األوائل؛ 

4.مسئول االلتزام؛ و
5.مسئول مكافحة غسل األموال. 

أ. توظيف األقارب 
يتعلق  فيام  اإلدارة  مجلس  أقرها  ومبادئ  سياسات  الرشكة  يف  يوجد 
بتوظيف أقارب األشخاص األساسيني ضمن األنظمة الداخلية املتنوعة 
اإلدارة  مجلس  أمام  باإلفصاح  التنفيذي  الرئيس  يلتزم  حيث  للرشكة. 
بشكل سنوي عن أقارب أي أشخاص أساسيني يزاولون مهامت أساسية 

هامة يف الرشكة، إن وجدوا. 

1.خطط أعامل الرشكة
كل  لنشاطاتها  اإلسرتاتيجي  التخطيط  الرشكة عىل وضع خطة  تحرص 
الخاصة بعملياتها سنويا. وتُعتمد  الخطط  ثالث سنوات يف حني تضع 
الخطة اإلسرتاتيجية من قبل مجلس اإلدارة فيام تُعتمد خطط التشغيل 
والعمليات من قبل اللجنة التنفيذية ومجالس اإلدارة الفرعية ويصادق 

عليها مجلس اإلدارة. 

ل. قواعد السلوك 
تبذل رشكة البحرين للتسهيالت التجارية قصارى جهودها لتعزيز أرقى 
)مثل  املصلحة والشأن  املهنية تجاه أصحاب  والقيم األخالقية  املعايري 
القيم  هذه  وتشمل  واملجتمع(.  الرقابية  والجهات  واملوظفني  الزبائن 

اإلخالقية وال تقترص عىل ما ييل:

واألمانة  العادل  والتعامل  النزاهة  معايري  أعىل  اتباع  عىل  الحرص   .1
والصدق يف التعامل مع الزبائن وأصحاب املصلحة والشأن.

2. اإلنفتاح والحرص عىل الشفافية يف عمليات الرشكة.
3. اتخاذ جميع الخطوات املعقولة للتعرف عىل وجود أي تضارب يف 

املصالح  مام  قد يوثر عىل مصالح الزبائن وتفاديها أو التحكم فيها .
4. التعامل بطريقة تتميز باملهارة والعناية واإلجتهاد.

5. املحافظة التامة عىل اإللتزام برسية املعلومات الخاصة بالزبائن عىل 
أن ال تتضارب مع متطلبات اإلفصاح التي يفرضها القانون. 

6. اتباع املعايري املناسبة فيام يخص سلوك الرشكة يف السوق وتفادي أي 
إجراء قد ينظر اليه عموما بأنه غري مالئم. 

7. بذل العناية املعقولة لحامية أصول الزبائن.

8. توجيه العناية الواجبة للمصالح املرشوعة للزبائن والتواصل معهم بصورة عادلة وشفافة 
ويف التعامل مع الزبائن الذين يستحقون اإلعتامد واملشورة وعىل القرارات التقديرية وبذل 

الحيطة واإلهتامم الالزم  للتأكد من استدامة تلك املشورة أو القرارات. 
ُوضعت  الغرض  ولهذا  الزبائن،  خدمات  مجال  يف  والتميز  التفوق  بتحقيق  الرشكة  9.تلتزم 

اجراءات لبحث شكاوي الزبائن ومراجعة النتائج بصورة مستمرة.
التنظيمية  والجهات  املركزي  البحرين  مرصف  مع  وتعاونية  مفتوحة  بعالقة  اإلحتفاظ   .10
القوانني  املعقولة لضامن توافق نشاطات الرشكة مع جميع  العناية  والرقابية األخرى وبذل 

واألنظمة املعمول بها.
11.  اإلحتفاظ مبوارد مناسبة، سواء برشية أو مالية أو خالفه، تكون كافية لتسيري نشاطات 

الرشكة بصورة سليمة.
12.  اتخاذ الحيطة الالزمة للتأكد من أن أمور الرشكة تدار بصورة فعالة ومسئولة باإلستعانة 

باإلدارة واألنظمة والضوابط املالمئة مبا يتناسب مع حجم ومدى تعقيد العمليات.
13. يف إطار حامية جميع األطراف التي تتعامل معها الرشكة، يجب الحرص عىل تقديم عقود 

واتفاقيات كتابية اىل جميع األطراف من ذوي العالقة.
14. يجب عىل الرشكة التأكد من قيام جميع األشخاص املعتمدين من قبلها بتقديم أي اقرارات 
األشخاص  اقرارات  تحديث  يجب  ذلك،  اىل  باإلضافة  سنوية.  بصورة  املصالح  تعارض  بشأن 

املعتمدين ، بخصوص تعارض املصالح، بخالف التعامالت يف األسهم،  يف قواعد السلوك. 

 م. سياسة اإلبالغ عن املخالفات:
 هذه السياسة توضح اإلجراءات املتعلقة باإلبالغ عن املخالفات من أجل تصعيد أي شكوى 
من  للتأكد  التدقيق  لجنة  قبل  من  اتباعها  الواجب  واإلجراءات  املختصة  العليا  الجهة  اىل 
التحقيق يف أي شكوى تصل لإلبالغ عن أية مخالفة بالصورة املناسبة  واتخاذ اإلجراء الالزم 
بشأن ذلك، يف نفس الوقت الذي يتم الحرص فيه عىل حامية الشخص الذي قام بالتبليغ، ضد 

أي اجراء سلبي نتيجة تلك الشكوى. 

ن. أعضاء مجلس اإلدارة 
يجب عىل املجلس وأعضائه اإلستمرار يف اإلطالع عىل نشاطات الرشكة وعىل قواعد الحوكمة 

الخاصة بها، وأن يقوموا كحد أدىن، منفردين ومجتمعني مبا ييل:

1. أن يعملوا برشف ونزاهة وبنية حسنة والحرص عىل بذل العناية الواجبة بطريقة تكفل 
املصلحة القصوى للرشكة ومساهميها واصحاب املصلحة فيها. 

2. أن يعملوا يف نطاق مسئولياتهم وعدم املشاركة يف اإلدارة اليومية للرشكة. 
3. أن يتمتعوا بالفهم والقدرات املناسبة للتعامل مع شئون الرشكة ومنتجاتها وتكريس ما 

يكفي من الوقت ألداء مسئولياتهم.
4. أن يقوموا بصورة مستقلة بتقييم واستيضاح أي سياسات أو طرق معالجات أو إجراءات 
خاصة بالرشكة بنية معرفة والبدء بإتخاذ إجراء إداري بشان املسائل التي تحتاج للتحسينات 

)مثل العمل كمدققني والتأكد من أن اإلدارة تتسم بالتوازن املطلوب(. 

س. املحافظة عىل التعليامت 
يجب عىل املجلس أن يقوم سنويا مبراجعة التعليامت الخاصة بالحوكمة اإلدارية واعتامدها 
له يف  اجتامع  أول  الرقابية، وذلك يف  املتطلبات  ارتأى رضورة ذلك كجزء من  إذا  وتعديلها، 

السنة الجديدة. 

الحـوكـمـة
اإلدارية )يتبع(
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ع. العقوبات املالية: 
يجب اإلفصاح يف التقرير السنوي عن أية غرامات مالية ترتتب عىل مخالفة أي من أنظمة مرصف 
البحرين املركزي وقواعده الخاصة، وذلك حسب األصول مبا يتامىش مع االشرتاطات التنظيمية. 
مل تخالف الرشكة أية من تعليامت مرصف البحرين املركزي لتنتج عن ذلك مخالفة مالية خالل 

العام 2020.

ف. اإلفصاح عن شطب املبالغ 
يجب اإلبالغ عن أية ديون مشطوبة تعادل أو تتجاوز مبلغ 100,000 دينار بحريني اىل مرصف 

البحرين املركزي حسب التعليامت واللوائح املحددة لهذا الغرض.

مل تقم الرشكة بشطب أية ديون تعادل أو تتجادوز مبلغ 100,000 دينار بحريني خالل العام 
 .2020

ص. مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والرسوم املدفوعة اىل املدققني الخارجيني
ميكن اإلطالع عىل إجاميل املكافآت املدفوعة اىل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا تحت ايضاح 
البيانات  لتدقيق  املعينة  التدقيق  وكانت يك.يب.أم.جي  هي رشكة  املالية.  البيانات  رقم 24 يف 
املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020. ميكن اإلطالع عىل رسوم التدقيق املدفوعة اىل مدققي 
التدقيقية ورسومها املدفوعة يف  الحسابات خالل عام 2020 اىل جانب تفاصيل الخدمات غري 
السجالت املوجودة يف مكاتب الرشكة وهي متاحة للمساهمني الذين يحق لهم اإلطالع عليها 

بطلب خاص. 

ق. أمور أخرى 
1. باإلضافة اىل استيفاء متطلبات االمتثال والرتخيص، تبذل الرشكة جهودها لتطبيق معايري أفضل 

املامرسات الصادرة عن مرصف البحرين املركزي واملؤسسات املحلية و الدولية أو االثنني معاً.
2. سوف يتم تقديم ملخص للتوجيهات من قبل املجلس لتدرج يف التقرير السنوي للرشكة. 

3. تتوفر التوجيهات عند الطلب وسوف تنرش عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة.


