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 نهج الحو�مة لدى الشر�ة  .١
 

وترتكز في ، شر�ة عقار�ة رائدة تتسم �االبتكار والتنوع لتكون الحثیث  نهجها") الشر�ة(" .شر�ة عقارات السیف ش.م.ب تواصل
لة  ئ یة والمساوالشفاف العدالةمبادئ التزامها � من صلب عملیاتها �ظل  إذ�أعلى المعاییر والقیم  يسعیها نحو بلوغ التمیز على التحل

 والموظفین وغیرهم من أصحاب المصلحة.  والعمالء، األمر الذي تعود فائدته في نها�ة المطاف، على المساهمین المسئولیةو 
 

وقانون میثاق حو�مة الشر�ات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  إرشادات علىإطار الحو�مة لدى الشر�ة  و�ستند
نموذج الرقا�ة عالیة  حسبما هو وارد في") ولوائح مصرف البحر�ن المر�زي قانون الشر�اتالشر�ات التجار�ة والئحته التنفیذ�ة ("

 .اإلرشادي مصرف البحر�ن المر�زي المجلد السادس من دلیل تحت  المندرج) Module HCالمستوى (
 

ته �موجب القوانین واللوائح المعمول بها في مملكة البحر�ن، وقد طبقت الشر�ة  وفقًا  �طبق حیثإطارًا إدار�ًا فعاًال وشفافًا أعدَّ
وًال عن الخطط االستراتیجیة والسیاسات واإلشراف على أداء  ئ ") مسالمجلساإلدارة ("وُ�عد مجلس الشر�ة. �  الحو�مة إلرشادات

المجلُس الرئیَس التنفیذَي . وُ�فوِّض  فعال  على نحوومراقبة أداء اإلدارة التنفیذ�ة وضمان اضطالعها �مهامها  الشر�ة وسیر أعمالها،  
السیاسات واإلجراءات والخطط   �اإلضافة إلىوذلك ضمن حدود السلطة التقدیر�ة المعتمدة،  یومیاً تسییر الشر�ة ل واإلدارَة التنفیذ�ةَ 

تدقیق على الحسا�ات وغیرها من المراجعات الوهي المدقق الخارجي للشر�ة،  وتتولى شر�ة إرنست و�ونغ. الرقابیةوالمتطلبات 
 . الرقابیةالقانونیة �شكل فصلي وسنوي من أجل ضمان االمتثال للمتطلبات 

 
 

 ٢٠١٩المبادرات الجار�ة في  .٢
 

، ٢٠١٩رشاداتها الخاصة �الحو�مة في  إ  النسخة المعدلة من  اعتمدت، وعلیه  حو�مة فعالةإرساء ثقافة  لطالما أقرت الشر�ة �أهمیة  
 وأفضل الممارسات المتبعة في القطاع.  والتي تشمل أحكام میثاق حو�مة الشر�ات

 
والمكافآت    الترشیحاتلجان مثل لجنة  حیث تناط إلى  ،  المجلسوما تزال المسائل المتعلقة �حو�مة الشر�ة مدرجة على جدول أعمال  

فقد استعرض المجلس، من  و�ناء على ذلك، المسائل ذات الصلة. وغیرها منإطار حو�مة الشر�ة  استعراضمهمة  والحو�مة
، ٠١٩  لسنةاجتماعه األخیر    إ�ان، مدى امتثال الشر�ة لمیثاق حو�مة الشر�ات، وذلك  لحو�مةوالمكافآت وا  الترشیحاتخالل لجنة  

 ، إن وجدت.وقد اتخذ ما یلزم من خطوات لضمان االمتثال لألحكام المتبقیة
 

حل محل الرئیس التنفیذي، نظرًا ت وًال عن حو�مة الشر�ة لئ االمتثال �الشر�ة مس وضا�طالمجلس  سكرتیر تُعیِّن ، ٢٠١٩في و 
 والمؤهالت.ى مالئمة الخبرة لطبیعة الدور المناط بهذا المنصب ومد

 
 إعادة و�ذلك  ه،  ئ والمكافآت والحو�مة في العمل على تحسین عملیة تقییم أداء المجلس ولجانه وأعضا  الترشیحاتوقد شرعت لجنة  

التشكیل  ، من أجل ضمان ٢٠١٩ مارسفي  إنطلقتللفترة الجدیدة التي ه ئ عضاتشكیل اللجان المنبثقة عن المجلس �عد تعیین أ 
  اللجان من حیث الخبرة واالستقاللیة.هذه ل المناسب

 
 السنوي ، فقد طبقت الشر�ة التصو�ت التراكمي خالل اجتماعها ٢٠١٨ووفقًا للتعدیالت التي ُأدخلت على قانون الشر�ات في 

 .٢٠١٩مارس  ٣١المنعقد في للجمعیة العمومیة 
   
 
 
 



 عقارات السیف ش.م.ب. 
 تقریر حوكمة الشركة

 ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
________________________________________________________________________________ 

 

 

  3 

 

 

 التواصل مع المستثمر�ن والمساهمین .٣
 

من أصحاب المصلحة، وذلك في    مستثمرون والجهات الرقابیة وغیرهمالتي �حتاجها المساهمون والمعلومات  ال  بتوفیرتلتزم الشر�ة  
وتحرص ووفقًا لمتطلبات اإلفصاح المنصوص علیها في القوانین واللوائح المعمول بها.  الوقت المناسب و�صورة دقیقة وشفافة

، �حیث ُ�فصح عنها دائمة وغیرها من اإلفصاحات على موقعها اإللكتروني �شكل ی اإلفصاحات المالیة الرئیس نشرالشر�ة على 
 حصول جمیع المساهمین على المعلومات الجوهر�ةحسب األطر الزمنیة المنصوص علیها رقابیًا، مما �ضمن  في الوقت المناسب  

واجتماع الجمعیة التقر�ر السنوي اهمین في وتتمثل الوسائل الرئیسیة للتواصل مع المس .جمعیة عمومیة يانعقاد أالالزمة قبل 
  االستفسارات المجلس وطرح  لمسائلةللمساهمین الفرصة ُتتاح  ومن خاللهأعضاء مجلس اإلدارة،  الذي �حضره العمومیة السنوي 

ممارسة  وذلك لضمان    على موقعها اإللكتروني  نشرت الشر�ة حقوق المساهمین والتزاماتهمسبق وأن  . وعالوة على ذلك، فقد  معلیه
 �صورة فعالة. اإللتزامات تقیدهم � هذه الحقوق و المساهمین ل

 
 

 الملكیة هیكل  و  ملكیة األسهم .٤
 

 رأس مال الشر�ة ٤.١
 

د.ب. للسهم  ٠٬١٠٠مقدارها  سهمًا عاد�ًا �قیمة اسمیة ٤٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ما مجموعه أصدرت الشر�ة، ٢٠١٩د�سمبر  ٣١حتى 
 الواحد وجمیعها مدفوعة �الكامل. 

 
 حسب الجنسیة والفئة:الملكیة هیكل  ٤.٢

 
 توز�ع ملكیة أسهم الشر�ة حسب الجنسیة والفئة:  التاليیبین الجدول 

 
 الرقم  تصنیف المساهمین  نسبة األسهم المملو�ة 

حكومة أو   المجموع 
 منظمات 

 أفراد  شر�ات 

 .١ �حر�نیون  ١٦١٬٥٩٣٬٠٢٣ ١٢٣٬٤٠٦٬٩٤٦ ١٦٩٬٢٦٢٬٩٨٦ ٤٥٤٬٢٦٢٬٩٥٥
 .٢ خلیجیون  ٣٬٦٤٧٬٦٠٩ ٨٤٢٬٧٠٠ - ٤٬٤٩٠٬٣٠٩
 .٣ عرب ٣١٢٬٩١٣ - - ٣١٢٬٩١٣
 .٤ أجانب  ٩٢٦٬٥٧٢ ٧٬٢٥١ - ٩٣٣٬٨٢٣

 المجموع  ١٦٦٬٤٨٠٬١١٧ ١٢٤٬٢٥٦٬٨٩٧ ١٦٩٬٢٦٢٬٩٨٦ ٤٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
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 : )فما فوق  ٪٥الحجم (حسب یة هیكل الملك ٤.٣
 

 ):فما فوق  ٪٥ ملكیةسهم الشر�ة حسب الحجم (یبین الجدول التالي ملكیة أ
 

 الرقم االسم عدد األسهم المملو�ة نسبة األسهم المملو�ة
 . ١ (صندوق التقاعد)  الهیئة العامة للتأمین االجتماعي ١٢٢٬٧٣٥٬٦٩٥ ٢٦.٦٨٢
 . ٢ المؤسسة الخیر�ة الملكیة ٤٦٬٤٥٧٬٢٩١ ١٠.٠٩٩
باشر �شكل غیر م(مملو�ة  . العقار�ة القا�ضة ذ.م.مالبحر�ن شر�ة بیتك  ٣٩٬٧٥٦٬٨٩٥ ٨.٦٤٣

 )) الكو�ت(  .ع. ش.م.كلشر�ة بیت التمو�ل الكو�تي  ٪١٠٠بنسبة 
٣ . 

مملو�ة �شكل غیر مباشر (  ش.ش.و. مجموعة بیان لالستثمار العقاري  ٣١٬٨٤٢٬٩٨٨ ٦.٩٢٢
 )) الكو�ت( لشر�ة بیت التمو�ل الكو�تي ش.م.ك.ع.  ٪١٠٠بنسبة 

٤ . 

 
 هیكل الملكیة حسب حجم الملكیة:  ٤.٤

 

 یبین الجدول التالي توز�ع ملكیة أسهم الشر�ة حسب حجم الملكیة: 
 

 ملكیة األسهم (سهم) عدد األسهم المملو�ة عدد المساهمین سهم المملو�ةنسبة األ
 ٥٠٬٠٠٠أقل من  ٩٣٬٨٦٧٬٠٥٥ ١٦٬٦٧٢ ٢٠.٤١
 ٥٠٠٬٠٠إلى أقل من  ٥٠٬٠٠٠من  ٦٣٬٠٨٧٬٠٥٨ ٧٧١ ١٣.٧١
 ٥٬٠٠٠٬٠٠٠إلى أقل من  ٥٠٠٬٠٠٠من  ٣٢٬١١٣٬٨٨٤ ٢٨ ٦.٩٨
 ٥٬٠٠٠٬٠٠٠أكثر من  ٢٧٠٬٩٣٢٬٠٠٣ ٩ ٥٨.٩٠
 المجموع ٤٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٧٬٤٨٠ ١٠٠

 
 التنفیذ�ة: أعضاء المجلس واإلدارة ملكیة  ٤.٥

 

 یبین الجدول التالي ملكیة أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذ�ة:
 

 الرقم  االسم  عدد األسهم المملو�ة  نسبة األسهم المملو�ة 
 .١ بيی سطام سلیمان القص ٢٥٣٬٨٢٦ ٠.٠٥٥
 .٢ عیسى محمد نجیبي ١٠٠٬٥٠٠ ٠.٠٢٢
 .٣ هشام جعفر الر�س ١٠٠٬٠٠٠ ٠.٠٢٢
 .٤ شاهین صقر*صقر  ١٠٠٬٠٠٠ ٠.٠٢٢
 .٥ أحمد یوسف عبدهللا یوسف  ١٠٠٬٠٠٠ ٠.٠٢٢
 .٦ فؤاد علي تقي ٣٠٬٠٠٠ ٠.٠٠٧
 .٧ حامد یوسف مشعل  ١٨٬٤٠٠ ٠.٠٠٤
 .٨ عبدالجلیل محمد جناحي  ٥٬٠٠٠ ٠.٠٠١

 ٢٠١٩مارس  ٣١* انتهت مدة عضو�ة صقر شاهین صقر بتار�خ        
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 :٢٠١٩واإلدارة التنفیذ�ة (وذو�هم) خالل تداول األسهم على ید أعضاء المجلس  ٤.٦
 

 :٢٠١٩ سنةأعضاء المجلس واإلدارة التنفیذ�ة في  تداوله من أسهم على یدیبین الجدول التالي ما تم 
 

األسهم المملو�ة 
د�سمبر  ٣١حتى 

٢٠١٩ 

معاملة   معاملة بیع معاملة شراء
 تحو�ل

األسهم المملو�ة 
 ٣١حتى 
 ٢٠١٨د�سمبر 

المنصب/ صلة 
 القرا�ة

 االسم

 سطام سلیمان القصیبي* عضو مجلس إدارة ٣٥٣٬٨٢٦ ١٠٠٬٠٠٠ ال یوجد ال یوجد ٢٥٣٬٨٢٦
 یوسف أحمد الحمادي* عضو مجلس إدارة ١٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠ ال یوجد ال یوجد ٠

 عبدالجلیل محمد جناحي* عضو مجلس إدارة ١٠٥٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠ ال یوجد ال یوجد ٥٬٠٠٠
  .ش.م.ب الكو�تيالتي �انوا �ملكونها مسبقًا �صفتهم ممثلین عن بیت التمو�ل المذ�ورة أعاله متعلقة بتحر�ر أسهم نصاب العضو�ة  التعامالت * جمیع 

 . )ش.ش.و.لشر�ة بیتك العقار�ة القا�ضة ذ.م.م، ومجموعة بیان لالستثمار العقاري  في ذلك الحین (وهي المالك )مقفلة(
 

 

 التنظیمي  الحو�مة والهیكل هیكل .٥
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :اتمالحظ
 .٢٠٢٠ُینفَّذ نفسه في ، وسوف ٢٠١٩د�سمبر  ٥لقد اعتمدت الشر�ة هیكًال تنظیمیًا محدثًا بتار�خ  •
 سو�تس السیف ش.ش.و. تحت مجلس إدارة شر�ة فر�زر فر�زر سو�تس و�عادة تشكیلها تم حل لجنة  •

 
 

المساھمون

سویتفریزرلجنة اللجنة التنفیذیة لجنة التدقیق

رئیس التدقیق الداخلي

لجنة المسئولیة 
االجتماعیة للشركة

الرئیس التنفیذي

إدارة  الشئون القانونیةشعبة خدمات الدعمشعبة تطویر المشاریعالرئیس المالي ضابط االمتثالشعبة إدارة األصول

لجنة الترشیحات 
والمكافآت والحوكمة

سكرتیرالمجلس

مجلس اإلدارة

 إدارة المشاریع إدارة الرقابة المالیة

 إدارة العملیات

 إدارة تطویر األعمال

 إدارة تقنیة المعلومات

 البشریةإدارة الموارد 
 ون اإلداریةئوالش

 إدارة التأجیر

 إدارة التسویق

 إدارة العقارات
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 مجلس اإلدارة  .٦
 

 ه ئأعضا وفئات المجلستشكیل  ٦.١
 

  أعضائه عدد ال یتجاوز و  ) أعضاء ٥خمسة ( مما ال �قل عن یتولى إدارَة الشر�ة مجلٌس مؤلفٌ �موجب نظام الشر�ة األساسي، 
َخَب �ذلك انتَ   ) أعضاء.١٠عشرة (بلغ أعضاء المجلس  ،  ٢٠١٩د�سمبر    ٣١  حتى").  أعضاء المجلس) عضوًا ("١٣ثالثة عشر (

 الحالیة. دورتهلوذلك ونائبًا للرئیس رئیسًا  �االقتراع السري  ئهمن أعضا المجلُس 
 

 :٢٠١٩د�سمبر  ٣١للسنة المالیة المنتهیة في أعضاءه  وفئات المجلس تشكیلوفیما یلي 
 

 عضو مجلس اإلدارة  المنصب  الفئة 
 السید عیسى محمد نجیبي اإلدارة رئیس مجلس  غیر تنفیذي/ مستقل 
 الد�تور مصطفى علي السید نائب رئیس مجلس اإلدارة  غیر تنفیذي/ مستقل 
 السیدة إ�مان مصطفى المر�اطي اإلدارة  مجلس عضو غیر تنفیذي/ مستقل 
 ي*السید محمد إبراهیم البستك مجلس اإلدارة  عضو غیر تنفیذي/ مستقل 
 السید یوسف أحمد الحمادي  مجلس اإلدارة  عضو تنفیذي/ غیر مستقل 
 السید عبدالجلیل محمد جناحي  مجلس اإلدارة  عضو تنفیذي/ غیر مستقل 
 السید حامد یوسف مشعل*  مجلس اإلدارة  عضو تنفیذي/ غیر مستقل 
 السید سطام سلیمان القصیبي مجلس اإلدارة  عضو غیر تنفیذي/ مستقل 

 السید هشام جعفر الر�س مجلس اإلدارة  عضو غیر تنفیذي/ غیر مستقل 
 السید فؤاد علي تقي مجلس اإلدارة  عضو غیر تنفیذي/ مستقل 
 السید أنور عبدهللا غلوم** مجلس اإلدارة  عضو غیر تنفیذي/ مستقل 
 السید صقر شاهین صقر** مجلس اإلدارة  عضو غیر تنفیذي/ مستقل 

 ٢٠١٩مارس  ٣١ابتدأت مدة العضو�ة بتار�خ * 
 ٢٠١٩مارس  ٣١بتار�خ  العضو�ة** انتهت مدة 

 

�الشر�ة ممن �شغلون أ�ضًا عضو�ة مجالس أخرى لدى شر�ات أخرى مدرجة في مملكة   المجلسقائمة �أعضاء وفیما یلي 
 البحر�ن:

 
 عضو مجلس اإلدارة  اسم الشر�ة المدرجة  المنصب 

 علي السیدالد�تور مصطفى  . شر�ة ناس المؤسسة ش.م.ب عضو مجلس إدارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عقارات السیف ش.م.ب. 
 تقریر حوكمة الشركة

 ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
________________________________________________________________________________ 

 

 

  7 

 

 

 المجلس نبذة عن أعضاء  ٦.٢
 

 السید عیسى محمد نجیبي 
 رئیس مجلس اإلدارة 

 الفئة/ جهة التعیین  غیر تنفیذي/ مستقل 
 مدة العضو�ة  سنوات   عشر
 رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت والحو�مة  •
 االجتماعیة للشر�ة  المسئولیةعضو بلجنة  •

 عضو�ة اللجان 

 المؤهالت  الهندسة المدنیة�كالور�س في 
من المناصب اإلدار�ة والتنفیذ�ة في القطاع العقاري، �اإلضافة   عددعامًا شغل فیها  ٣٤ تمتد ألكثر من

 األعمال العائلیة. شئون إلى إدارة 
 الخبرة 

 (مقفلة)  .رئیس مجلس إدارة شر�ة نجیبي لالستثمار ش.م.ب •
 للخدمات التجار�ةشر�ة المتحدة ال رئیس مجلس إدارة  •
 . ذ.م.م رئیس مجلس إدارة شر�ة السوق العقار�ة •
 .رئیس مجلس إدارة الما العقار�ة ذ.م.م  •
 رئیس مجلس إدارة إبدار �ابیتال ش.م.ب.( مقفلة)  •
 . البحر�ن ش.ش.و –فر�زر سو�ت السیف رئیس مجلس إدارة   •
 ش.ش.و. السیف للترفیه رئیس مجلس إدارة  •
 . البحر�ن ذ.م.معضو �مجلس إدارة بناء  •
 (مقفلة)  . عضو �مجلس إدارة طیران الخلیج ش.م.ب •
 (مقفلة)  .ش.م.بالعقارات  ذا مولز لتطو�ر    عضو �مجلس إدارة •
 سكراب مولد ذ.م.م �حر�ن  عضو �مجلس إدارة شر�ة  •
 ذ.م.م. شر�ة التاج لتدو�ر مخلفات االلمنیوم والبالستیك والسكراب عضو �مجلس إدارة  •
 ) مقفلة(  .عضو �مجلس إدارة لونا العقار�ة ش.م.ب •
 . سفر�ات البحر�ن العالمیة ذ.م.معضو �مجلس إدارة  •
 . عالم الد�كور ذ.م.معضو �مجلس إدارة  •
 (مقفلة)  . عضو �مجلس إدارة متجر الشرق األوسط ش.م.ب •
 الجامعة الملكیة للبنات في مناء وعضو مجلس اإلدارة ورئیس اللجنة التنفیذ�ة األعضو �مجلس  •

العضو�ة في المجالس  
 األخرى 

 

المناصب في الجهات   (مقفلة)   .والعضو المنتدب لشر�ة نجیبي لالستثمار ش.م.ب عضو مؤسس
الرقابیة والحكومیة  

 والتجار�ة األخرى 
 

 السید الد�تور مصطفى علي 
 نائب رئیس مجلس اإلدارة 

 غیر تنفیذي/ مستقل 
 (المؤسسة الخیر�ة الملكیة) 

 الفئة/ جهة التعیین 

 مدة العضو�ة  سنوات   عشر
 االجتماعیة  المسئولیةرئیس لجنة  •
 عضو بلجنة الترشیحات والمكافآت والحو�مة  •

 عضو�ة اللجان 

 (المملكة المتحدة) جامعة لندن  د�توراه في إدارة المشار�ع الصناعیة من  •
 ماجستیر في إدارة المشار�ع الصناعیة  •
 �كالور�س في الهندسة المیكانیكیة  •

 المؤهالت 

 الخبرة    رئیسیةمؤسسات حكومیة وخاصة من المناصب التنفیذ�ة في    عددعامًا شغل فیها  ٤٥تمتد ألكثر من 
 . شر�ة ناس المؤسسة ش.م.بعضو �مجلس إدارة  •
 (مقفلة)  . ش.م.ب  بنك األسرةرئیس مجلس إدارة نائب  •
 ش.ش.و. البحر�ن  –نائب رئیس مجلس إدارة فر�زر سو�ت السیف  •
 ش.ش.و. نائب رئیس مجلس إدارة السیف للترفیه  •
 بیت الز�اة المصري عضو �مجلس أمناء  •
 والسالمة البحر�نیةعضو �مجلس إدارة جمعیة الصحة  •

العضو�ة في المجالس  
 األخرى 

 

المناصب في الجهات   أمین عام المؤسسة الخیر�ة الملكیة  
الرقابیة والحكومیة  

 والتجار�ة األخرى 



 عقارات السیف ش.م.ب. 
 تقریر حوكمة الشركة

 ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
________________________________________________________________________________ 
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 السیدة إ�مان مصطفى المر�اطي 

 عضو مجلس إدارة 
 غیر تنفیذي/ مستقل 

 (الهیئة العامة للتأمین االجتماعي) 
 التعیین الفئة/ جهة 

 مدة العضو�ة  أر�ع سنوات 
 عضو بلجنة التدقیق  •
 االجتماعیة للشر�ة  المسئولیةعضو بلجنة  •

 عضو�ة اللجان 

 المؤهالت  من جامعة القاهرة (جمهور�ة مصر العر�یة)  �كالور�س في المحاسبة
 الخبرة  للتأمین االجتماعي عامًا شغلت فیها عدد من المناصب الرئیسیة في الهیئة العامة  ٣٦تمتد ألكثر من 

 ش.ش.و. البحر�ن  –فر�زر سو�ت السیف عضو �مجلس إدارة  •
 ش.ش.و. عضو �مجلس إدارة السیف للترفیه  •

العضو�ة في المجالس  
 األخرى 

 
المناصب في الجهات   الرئیس التنفیذي للهیئة العامة للتأمین االجتماعي 

الرقابیة والحكومیة  
 والتجار�ة األخرى 

 
 محمد إبراهیم البستكي السید 

 عضو مجلس إدارة 
 غیر تنفیذي/ مستقل 

 (الهیئة العامة للتأمین االجتماعي) 
 الفئة/ جهة التعیین 

 مدة العضو�ة  سنة واحدة 
 عضو�ة اللجان  �اللجنة التنفیذ�ةعضو 

 (المملكة المتحدة)  المورغانغمن جامعة  ماجستیر في إدارة األعمال  •
 (الوال�ات المتحدة األمر�كیة) إلدارة األعمال�لیة هارفارد  من برنامج اإلدارة العامة  •
 ] (الوال�ات المتحدة األمر�كیة) إلدارة األعمالجامعة فرجینیا [كلیة داردن   منبرنامج التنفیذي الخلیجي   •
 جامعة البحر�ن مندبلوم اإلدارة التنفیذ�ة  •

 المؤهالت 

 الخبرة  مؤسسات مالیة عدة. في   التنفیذ�ةعامًا شغل فیها عدد من المناصب  ٤١تمتد ألكثر من 
 (مقفلة)  .رئیس مجلس إدارة شر�ة بنفت ش.م.ب •
   ش.ش.و.رئیس مجلس إدارة سناد  •
 نائب رئیس مجلس أمناء جامعة المملكة  •
 ش.ش.و. البحر�ن  – عضو �مجلس إدارة فر�زر سو�ت السیف •
 ش.ش.و. عضو �مجلس إدارة السیف للترفیه  •
 عضو �مجلس إدارة الهیئة العامة للتأمین االجتماعي  •
 (مقفلة)  .عضو �مجلس إدارة شر�ة إدارة األصول ش.م.ب •

العضو�ة في المجالس  
 األخرى 

 

المناصب في الجهات   ال یوجد 
الرقابیة والحكومیة  

 والتجار�ة األخرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عقارات السیف ش.م.ب. 
 تقریر حوكمة الشركة

 ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
________________________________________________________________________________ 
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 الحمادي السید یوسف أحمد 
 عضو مجلس إدارة 

 الفئة/ جهة التعیین  مستقل غیر تنفیذي/ 
 مدة العضو�ة  سنة  ثالثة عشر

 عضو�ة اللجان  بلجنة التدقیق عضو 
 جامعة البحر�ن  من ماجستیر في إدارة األعمال  •
 جامعة فرجینیا (الوال�ات المتحدة األمر�كیة)  منبرنامج تنمیة المهارات القیاد�ة  •
 (كندا) �لیة آ�في إلدارة األعمال  من القیادة االستراتیجیة للمدیر�ن المالیینبرنامج  •

 المؤهالت 

 الخبرة  الخدمات المصرفیة التقلید�ة واإلسالمیة في مجال عامًا   ٣١تمتد ألكثر من 
 ذ.م.م. رئیس مجلس إدارة شر�ة مجمع المحرق  •
 . عضو �مجلس إدارة الما العقار�ة ذ.م.م •
 ش.ش.و. البحر�ن  –عضو �مجلس إدارة فر�زر سو�ت السیف  •
 ش.ش.و. عضو �مجلس إدارة السیف للترفیه  •
 ذ.م.م.  ١ عضو �مجلس إدارة شر�ة دلمون  •
 . شر�ة بي �ي للتطو�ر ذ.م.معضو �مجلس إدارة  •
 اللجنة المالیة �مدرسة ابن خلدون الوطنیة عضو �مجلس األمناء ورئیس  •
 عضو �مجلس إدارة صندوق الوقف (مصرف البحر�ن المر�زي)  •

العضو�ة في المجالس  
 األخرى 

 

المناصب في الجهات   (مقفلة)  . الرئیس المالي لبیت التمو�ل الكو�تي (البحر�ن) ش.م.ب
الرقابیة والحكومیة  

 والتجار�ة األخرى 
 
 

 السید عبدالجلیل محمد جناحي 
 عضو مجلس إدارة 

 الفئة/ جهة التعیین  تنفیذي/ غیر مستقل 
 مدة العضو�ة  سنوات   عشر

 عضو�ة اللجان  �اللجنة التنفیذ�ةعضو 
(الوال�ات  كیة األمر�كیة ی لمن الجامعة الكاثو   ماجستیر في الهندسة المدنیة/ إدارة أعمال التشیید •

 المتحدة األمر�كیة) 
 من جامعة البحر�ن  �كالور�س في الهندسة المدنیة •
 معهد سیتي آند غیلدز في لندن (المملكة المتحدة) من دبلوم في إدارة المباني  •

 المؤهالت 

 الخبرة  إدارة المشار�ع والهندسة المدنیة عامًا في مجال  ٣٦تمتد ألكثر من 
 المحرق ذ.م.م عضو �مجلس إدارة شر�ة مجمع  •
 ش.ش.و. البحر�ن  –عضو �مجلس إدارة فر�زر سو�ت السیف  •
 ش.ش.و. عضو �مجلس إدارة السیف للترفیه  •
 ذ.م.م  د�ار المحرق شر�ة  دارة عضو �مجلس إ  •
 . شر�ة د�ار المحرق للتطو�ر االسكاني ش.ش.وعضو �مجلس إدارة  •
  د�ار البارح العقار�ة ش.ش.و. عضو �مجلس إدارة شر�ة   •
  العقار�ة ش.ش.و.  النسیم د�ار عضو �مجلس إدارة شر�ة   •

العضو�ة في المجالس  
 األخرى 

 

المناصب في الجهات   (مقفلة)  . بیت التمو�ل الكو�تي (البحر�ن) ش.م.ب –المشار�ع  – مدیر أول 
الرقابیة والحكومیة  

 والتجار�ة األخرى 
 
 
 
 
 
 
 



 عقارات السیف ش.م.ب. 
 تقریر حوكمة الشركة

 ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
________________________________________________________________________________ 
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 السید حامد یوسف مشعل 
 عضو مجلس إدارة 

 الفئة/ جهة التعیین  تنفیذي/ غیر مستقل 
 مدة العضو�ة  سنة واحدة 

 عضو�ة اللجان  عضو �اللجنة التنفیذ�ة
 (المملكة المتحدة)  جامعة وار�ك   في �لیة وار�ك إلدارة األعمال   من في إدارة األعمال ماجستیر  •
(المملكة   جامعة وار�ك في  �لیة وار�ك إلدارة األعمال  من �كالور�س في دراسات الحاسوب واألعمال •

 المتحدة) 
 ) MRICS( المعتمدینالمعهد الملكي للمّساحین  مد من ت مع •
 ) CFAشهادة المحلل المالي المعتمد ( •
 )PMPالمشار�ع (شهادة محترف إدارة  •

 المؤهالت 

 الخبرة  واإلسالمیة مجال الخدمات المصرفیة التقلید�ة ي  عامًا ف ١٥تمتد ألكثر من 
 . البحر�ن ش.ش.و –عضو �مجلس إدارة فر�زر سو�ت السیف  •
 . عضو �مجلس إدارة السیف للترفیه ش.ش.و •
 شر�ة میاه الجنوب ذ.م.م.   -شر�ة الطاقة المر�ز�ة ومنافعها عضو �مجلس إدارة  •
 شر�ة مجموعة بیان لالستثمار العقاري ش.ش.و. عضو �مجلس إدارة  •
 . شر�ة بیتك البحر�ن العقار�ة القا�ضة ذ.م.معضو �مجلس إدارة  •
  . ستثمارات وان ش.ش.و بیتك لإل شر�ة عضو �مجلس إدارة  •
  . ش.ش.و  توستثمارات بیتك لإل شر�ة عضو �مجلس إدارة  •
  . شر�ة الملكیة العر�یة ذ.م.م عضو �مجلس إدارة •
 ذ.م.م.  عضو �مجلس إدارة شر�ة بیوت الد�ار •
 . ذ.م.م ٤إدارة شر�ة درة عضو �مجلس  •
 . ش.ش.و ٢شر�ة المسرات العقار�ة عضو �مجلس إدارة  •
 (جزر �ا�مان)  المحدودة  .عضو �مجلس إدارة بر�دج ش.ش.و •
 . عضو �اللجنة التنفیذ�ة في شر�ة د�ار المحرق ذ.م.م •
 . شر�ة بي �ي للتطو�ر ذ.م.معضو �اللجنة الفنیة في   •

العضو�ة في المجالس  
 األخرى 

 

المناصب في الجهات   (مقفلة) .بیت التمو�ل الكو�تي (البحر�ن) ش.م.ب –  االستثمارات–أول مدیر 
الرقابیة والحكومیة  

 والتجار�ة األخرى 
 

 السید سطام سلیمان القصیبي 
 عضو مجلس إدارة 

 الفئة/ جهة التعیین  غیر تنفیذي/ مستقل 
 مدة العضو�ة  سنوات   عشر
 اللجنة التنفیذ�ةرئیس  •
 بلجنة الترشیحات والمكافآت والحو�مة عضو  •

 عضو�ة اللجان 

 ) المملكة العر�یة السعود�ة(جامعة الملك فهد  من  �كالور�س في المحاسبة •
   (الوال�ات المتحدة األمر�كیة) جامعة دیبول  من ماجستیر في إدارة األعمال  •

 المؤهالت 

 الخبرة  ون العقار�ة ئ و�دارة الش اإلسالمیةمجال الخدمات المصرفیة عامًا في   ٢٤تمتد ألكثر من 
 ش.ش.و. البحر�ن  –عضو �مجلس إدارة فر�زر سو�ت السیف  •
 ش.ش.و. عضو �مجلس إدارة السیف للترفیه  •
 . الما العقار�ة ذ.م.معضو �مجلس إدارة  •
 . عضو �مجلس إدارة بناء البحر�ن ذ.م.م •
 (مقفلة)  .ش.م.سعضو �مجلس إدارة الشر�ة الخلیجیة للتعمیر العقاري  •
 (مقفلة)  .ش.م.ب شر�ة البحر�ن العالمیة للجولفعضو �مجلس إدارة  •
 (مقفلة)  .نائب رئیس مجلس إدارة شر�ة �ابیتال للمشار�ع العقار�ة ش.م.ب •
 عضو �مجلس إدارة إنجاز البحر�ن   •
 خلدون الوطنیةعضو �مجلس أمناء مدرسة ابن   •

العضو�ة في المجالس  
 األخرى 

 

المناصب في الجهات   . الرئیس التنفیذي للمصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب
الرقابیة والحكومیة  

 والتجار�ة األخرى 



 عقارات السیف ش.م.ب. 
 تقریر حوكمة الشركة

 ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
________________________________________________________________________________ 
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 السید هشام جعفر الر�س 

 عضو مجلس إدارة 
 الفئة/ جهة التعیین  غیر تنفیذي/ غیر مستقل 

 مدة العضو�ة  سنوات   سبع
 عضو�ة اللجان  بلجنة الترشیحات والمكافآت والحو�مة عضو 

 ) المملكة المتحدة(جامعة بورتسموث بولیتكنك   من  المسح الكمي�كالور�س في  •
 ) CRPEPعضو �مجلس تنظیم مزاولة المهن الهندسیة ( •
 ) المملكة المتحدة(�المعهد الملكي للمّساحین المعتمدین عضو  •

 المؤهالت 

 الخبرة  المسح الكمي و�دارة المشار�ع مجال  عامًا في  ) ٣٤(تمتد ألكثر من 
 ش.ش.و. البحر�ن  –عضو �مجلس إدارة فر�زر سو�ت السیف  •
 ش.ش.و. عضو �مجلس إدارة السیف للترفیه  •
 ش.ش.و. المالك والعضو المنتدب لشر�ة الهدى للشقق المفروشة  •
 التعلیمي الخیري عضو �مجلس أمناء وقف الشیخ عیسى بن سلمان  •

العضو�ة في المجالس  
 األخرى 

 

المناصب في الجهات   . شر�ة حاج مساحو �میات ش.ش.ولالمالك والرئیس التنفیذي 
الرقابیة والحكومیة  

 والتجار�ة األخرى 
 

 السید فؤاد علي تقي 
 عضو مجلس إدارة 

 الفئة/ جهة التعیین  غیر تنفیذي/ مستقل 
 مدة العضو�ة  سنوات  أر�ع

 عضو�ة اللجان  لجنة التدقیقرئیس 
 المؤهالت    جنوب و�لز (المملكة المتحدة)جامعة   من ماجستیر في إدارة األعمال 

 الخبرة  اإلسالمیةالتقلید�ة و مجال الخدمات المصرفیة عامًا في  ) ٣٤(تمتد ألكثر من 
 ش.ش.و. البحر�ن  –عضو �مجلس إدارة فر�زر سو�ت السیف  •
 ش.ش.و. عضو �مجلس إدارة السیف للترفیه  •
 وعضو �مجلس األمناء وعضو �اللجنة المالیة �مدرسة ابن خلدون الوطنیة نائب رئیس مجلس اإلدارة •

العضو�ة في المجالس  
 األخرى 

 
المناصب في الجهات   ال یوجد 

الرقابیة والحكومیة  
 والتجار�ة األخرى 

 
 السید أنور عبدهللا غلوم 

 )٢٠١٩مارس   ٣١عضو مجلس إدارة (لغا�ة 
 غیر تنفیذي/ مستقل 

 (الهیئة العامة للتأمین االجتماعي) 
 الفئة/ جهة التعیین 

 مدة العضو�ة  ثالث سنوات 
 عضو�ة اللجان  لجنة التدقیق ب  عضو

 (جمهور�ة مصر العر�یة)  األزهرجامعة  من  المحاسبةماجستیر في  •
 ) المملكة المتحدة( )AATعضو�ة جمعیة فنیي المحاسبة (  •
 ) ACPAشهادة محاسب قانوني عر�ي معتمد (  •
 ) CIPAشهادة محاسب قانوني إسالمي معتمد ( •
 جامعة فرجینیا [كلیة داردن إلدارة األعمال] (الوال�ات المتحدة األمر�كیة)   منبرنامج التنفیذي الخلیجي   •

 المؤهالت 

 الخبرة  القطاع الحكومي. في  الرئیسیة التنفیذ�ةالمالیة و عامًا شغل فیها عدد من المناصب  ٣٦تمتد ألكثر من 
العضو�ة في المجالس   (مقفلة)  . عضو �مجلس إدارة سیكو ش.م.ب

 األخرى 
 

المناصب في الجهات   صندوق التقاعد العسكري  في  ون المالیةئ الشرئیس 
الرقابیة والحكومیة  

 والتجار�ة األخرى 
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 السید صقر شاهین صقر 

 )٢٠١٩مارس   ٣١عضو مجلس إدارة (لغا�ة 
 الفئة/ جهة التعیین  غیر تنفیذي/ مستقل 

 مدة العضو�ة  سنوات   ست
 عضو�ة اللجان  التنفیذ�ةلجنة اعضو � 

 ماجستیر في الهندسة الصناعیة وهندسة النظم  •
 �كالور�س في الهندسة الصناعیة •
 عضو �معهد المهندسین الصناعیین •
 عضو �جمعیة المهندسین البحر�نیة •
 مستشار دولي مسجل لدى منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة •

 المؤهالت 

مؤسسات حكومیة وخاصة  الرئیسیة في  عامًا شغل فیها عدد من المناصب القیاد�ة  )٣٤(تمتد ألكثر من 
 . ون األعمال العائلیةئ ش إدارةعدة، �اإلضافة إلى 

 الخبرة 

 (مقفلة) . ش.م.ب رئیس مجلس إدارة مجموعة شاهین •
 ش.ش.و. شر�ة منتوجات أوال المحدودة رئیس مجلس إدارة   •
 . الخلیج ش.ش.وشر�ة خدمات رئیس مجلس إدارة   •
 . منتجات الجبس التجار�ة ذ.م.مشر�ة رئیس مجلس إدارة   •
 ش.و.و.  شر�ة شاهین األلكترومیكانیكیةرئیس مجلس إدارة   •
 .�حر�ن ذ.م.م  لتيهرئیس مجلس إدارة   •
 . مصنع الزخارف ش.ش.ورئیس مجلس إدارة   •
 . شر�ة مقاوالت الزخارف للجبس ش.ش.ورئیس مجلس إدارة   •
 . شر�ة فالكون مانجمنت ذ.م.م رئیس مجلس إدارة   •
 ، المملكة العر�یة السعود�ة المدیر التنفیذي لشر�ة صناعات التكنولوجیا الكاشطة •
 (مقفلة) .نسیج ش.م.بشر�ة عضو �مجلس إدارة  •
 شر�ة �حر�ن مار�نا للتطو�ر ش.ش.و. عضو �مجلس إدارة  •

العضو�ة في المجالس  
 األخرى 

 

المناصب في الجهات   ال یوجد 
الرقابیة والحكومیة  

 والتجار�ة األخرى 
 

 المجلس  مهام ٦.٣
 

 :ما یلي  ، على سبیل المثال ال الحصر،المجلسالتي �ضطلع بها ولیات ئ مسالو  المهام تشمل
 

 أهداف الشر�ة  رسم •
 تحدید األداء العام للشر�ة وخططها واستراتیجیتها. •
 للقرارات االستراتیجیة تنفیذها مدى رصد أداء اإلدارة و  •
 عقد اجتماعات المساهمین و�عداد جداول األعمال لها  •
 و�دارة رأس المال والقروض �ما في ذلك بیع الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة سیر النفقات الرأسمالیة الرئیسیةاعتماد ورصد  •
 مع األطراف ذات العالقة.  احتیالیة أ�ة معاملةومنع  المصالح تعارضرصد  •
 دارة بهذا الشأن االعتماد السنوي للمیزانیة ورصد أداء اإل •
 ولیاتهائ هیكل اإلدارة ومس واستعراضاعتماد  •
 الداخلیة  الضوا�ط وأطراعتماد واستعراض النظم  •
 وضع الشر�ة الماليالعمل على إعداد البیانات المالیة على نحو �فصح بدقة عن  •
 الحرص على وجود خطة مناسبة إلحالل الرئیس التنفیذي واإلدارة العلیا �الشر�ة •
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والقوانین ومیثاق حو�مة الشر�ات    ضمان االمتثال لجمیع القوانین واللوائح، ومنها على سبیل المثال ال الحصر: قانون الشر�ات •
وقانون العمل وغیرها من القوانین   واللوائح الصادرة عن مصرف البحر�ن المر�زي والقوانین واللوائح الصادرة عن بورصة البحر�ن

 واللوائح المعمول بها.
 األساسي، حیث تتماشى جمیع الشر�ة في میثاق المجلس ونظام واردةولیات المجلس ئ ومس مهاموثمة مز�د من التفاصیل �شأن 

ولیات مع المتطلبات الرقابیة الواردة في قانون الشر�ات والدلیل اإلرشادي لمصرف البحر�ن المر�زي ومیثاق سئ والم المهام هذه
 حو�مة الشر�ات وغیرها من القوانین واللوائح المعمول بها.

 
 و�نهاء عضو�تهممجلس وانتخابهم التعیین أعضاء  ٦.٤

 

 الدورة) سنوات قابلة للتجدید. وابتدأت ٣ثالث ( لدورة تستغرق مجلس التتولى الجمعیة العمومیة خالل اجتماعها السنوي انتخاب 
  ، أو إ�ان التار�خ الذي تجتمع فیه الجمعیة العمومیة ٢٠٢٢مارس  ٣١وستنقضي بتار�خ  ٢٠١٩مارس  ٣١ فيالحالیة للمجلس 

 ، أیهما أسبق. في تلك السنة
 

ع تعیین أعضاء المجلس وانتخابهم إلى األحكام المنصوص علیها في قانون الشر�ات ومیثاق حو�مة الشر�ات وأنظمة  و�خض
و�تم اختیارهم من بین مرشحین �قترحهم  ةالعمومی  الجمعیةولوائح مصرف البحر�ن المر�زي. وُ�عیَّن األعضاء خالل اجتماع 

 لرئیسیین في إطار ممارسة حقوقهم التي �فلها قانون الشر�ات.تم تعیینهم بواسطة المساهمین امجلس و/ أو ی ال
 

�خضع العضو المعني إلعادة االنتخاب. و�رد في نظام الشر�ة   وتنتهي عضو�ة أعضاء المجلس �انتهاء دورة المجلس و�عدها
للجمعیة العمومیة من خالل و إلى إنهاء عضو�ة المجلس.  تؤدياألساسي وقانون الشر�ات ومیثاق المجلس جمیع األسباب التي 

ن ممن یتمتعون الحق في إنهاء عضو�ة �عض أو جمیع أعضاء المجلس، شر�طة أال �خل ذلك �حق المساهمی تصو�ت األغلبیة 
، لم یتم إنهاء أ�ة ٢٠١٩د�سمبر  ٣١، وذلك �موجب أحكام قانون الشر�ات. لغا�ة قبلهم�حق إنهاء تعیین أي عضو ُمعّین من 

 عضو�ة.
 

 خطاب تعیین عضو المجلس  ٦.٥
 

  وأوجه لیات المناطة �األعضاء ئو األدوار والمهام والمس من خالله عضو �المجلس بّینت�ل  معالشر�ة خطاب تعیین  أبرمتلقد 
المطلوب من جانبهم ومهام اللجان  مدة العضو�ة ومدى التفرغ :األخرى المتعلقة بتعیینهم مثل المسائلالمسائلة �اإلضافة إلى 

اقتضت    ما  المشورة المهنیة المستقلة متىمستحقات تسدید مصار�فهم و�مكانیة حصولهم على  و   ومكافآتهم  المسندة إلیهم (إن وجدت)
 الحاجة. 

 
ومیثاق حو�مة الشر�ات والدلیل اإلرشادي   ضاء المجلس عمومًا التقید بنظام الشر�ة األساسي و�قانون الشر�ات�تعین على أعو 

 لمصرف البحر�ن المر�زي ومدونة السلوك واألخالقیات وجمیع القوانین واللوائح المعمول بها.
 

 الدورة التعر�فیة ألعضاء المجلس وتدر�بهم عقد  ٦.٦
 

لتعز�ز ودعم مساهمتهم في أعمال لمعلومات الالزمة ه الجدد �ائ إمداد جمیع أعضاعلى  سكرتیر المجلسمجلس عبر ال�حرص 
ولین اإلدار�ین وتقد�م العروض التقد�میة �شأن ئ عقد االجتماعات مع �بار المس األمر  و�تضمنبدا�ة فترة عضو�تهم.    ذالمجلس من 

، �اإلضافة إلى  هاقارات وع هامالي واستثمارات ال ء الشر�ةوأدا وأطر مالیة ومحاسبیة مهمة استراتیجیةخطط ما یتعلق �الشر�ة من 
توفیر معلومات المجلس على    سكرتیرإتاحة سبل التواصل مع المدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمستشار القانوني. �ذلك �حرص  

التأمین  ووثائق�ما في ذلك المستندات التأسیسیة والمواثیق والسیاسات واإلجراءات ، أعضاء المجلس الشر�ة وجعلها في متناول
 مستندات والوثائق المهمة التي ُتحَفظ أو تكون متاحة عبر بوا�ة المجلس اإللكترونیة.وغیرها من ال
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الع أعضاء المجلس على آخر طّ ترتیب ما یلزم من تدر�ب لضمان اولیة  ئ كذلك �قع على لجنة الترشیحات والمكافآت والحو�مة مس

عن حو�مة الشر�ات  دورة تدر�بیةعقد � ة ، أوصت اللجنة المذ�ور ٢٠١٩. خالل التي قد تؤثر على الشر�ةالمستجدات والتطورات 
 .٢٠٢٠جرى في ت س

 
 المجلس  سكرتیر ٦.٧

 
  أمین سر �المجلس  سكرتیر �عمل�ذلك الدعم المهني واإلداري.  إلیهإذ یوفر  سكرتیر المجلسمجلس الدعم الالزم من الیتلقى 

 المجلس سكرتیر مر�م حسین منصب  اآلنسةالمجلس. وتشغل  لموافقةو�خضع تعیینه للجان المجلس ولالجتماعات العمومیة 
اآلنسة مر�م حسین وتحمل    .٢٠١٩حیث انضمت إلى الشر�ة في مایو    االمتثال  وضا�طمنصبي المستشار القانوني  �اإلضافة إلى  

دورة الممارسة القانونیة ل والدبلوم العاليمن جامعة وار�ك  )LLM( والماجستیر في الحقوق ) LLB(درجتي البكالور�س في الحقوق 
)LPC(  خبرة مهنیة تمتد ألكثر من أر�عمن �لیة الحقوق �المملكة المتحدة وتتمتع� ) عاماً ١٤عشر (. 

 
 لدى المجلس   الحضور و�دالتسیاسة المكافآت  ٦.٨

 
بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء   مجلس.المكافآت أعضاء  هاتحدید في) من قانون الشر�ات ١٨٨أحكام المادة (الشر�ة  ُتراعي

د.ب. وفقًا لما أقرته الجمعیة العمومیة خالل اجتماعها   ٢٣٠٬٠٠٠  ما مقداره  ٢٠١٨د�سمبر  ٣١  فيالمجلس للسنة المالیة المنتهیة  
 ٢٣٠٬٠٠٠ مبلغ وقدره ٢٠١٩د�سمبر ٣١مجلس للسنة المالیة المنتهیة في الوتبلغ المكافأة المقترح دفعها إلى أعضاء  السنوي.

 د.ب.، وسوف ُتعَرض على المساهمین العتمادها خالل االجتماع العمومي السنوي المقبل.
 

 ٣٠٠ما مقداره  ٢٠١٩في  واللجان المنبثقة عنهالمدفوعة ألعضاء المجلس لقاء حضورهم اجتماعات المجلس  البدالتوتبلغ 
المجلس    أعضاء  �حضرهاجتماع    عن �لد.ب.    ٢٠٠وما مقداره  رئیس المجلس أو رؤساء اللجان،  �حضره  اجتماع    عن �لد.ب.  

 :٢٠١٩لالجتماعات التي ُعِقدت في  مجلس ال الحضور المدفوعة ألعضاء مجمل بدالت وفیما یلي وأعضاء اللجان. 
 

 بدل الحضور (�الدینار البحر�ني) نوع اإلجتماع 
 ١٤٬٣٠٠ إجتماعات مجلس اإلدارة 

 ٩٬٩٠٠ إجتماعات اللجان
 ٢٤٬٢٠٠ المجموع 

 
 مجلس  الاجتماعات  ٦.٩

 
) ٤�أي حال من األحوال عن أر�ع ( عدد اإلجتماعات المنعقدة قل� ، شر�طة أال صورة متكررة� على المجلس عقد اجتماعاته 

) ٧هذا المتطلب �اجتماعه سبع (ومیثاق المجلس. وقد تجاوز المجلس  اجتماعات سنو�ًا، وذلك طبقًا للمتطلبات القانونیة والرقابیة
 .٢٠١٩د�سمبر  ٣١مرات في السنة المالیة المنتهیة في  

 
 تمر�رها عن طر�ق و�اإلضافة إلى االجتماعات التي ُعِقدت خالل السنة المذ�ورة آنفًا، فقد تم اعتماد عدد من القرارات �اإلجماع 

 . خالل اجتماعات المجلس التالیة  ق علیها دائما، و�ان ُ�صادَ (�استثناء األعضاء الذین لدیهم تعارض في المصالح)  على األعضاء
 

 :٢٠١٩تماعات التي ُعِقدت في وفیما یلي تفصیل لالج
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 عضو المجلس  المجلس/ اللجنة  عدد االجتماعات 

 السید عیسى محمد نجیبي مجلس اإلدارة ٧
 لجنة الترشیحات والمكافآت والحو�مة  ٢
 لجنة المسئولیة االجتماعیة للشر�ة ٢
 الد�تور مصطفى علي السید مجلس اإلدارة ٧
 والمكافآت والحو�مة لجنة الترشیحات  ٢
 لجنة المسئولیة االجتماعیة للشر�ة ٢
 السیدة إ�مان مصطفى المر�اطي مجلس اإلدارة ٦
 اللجنة التنفیذ�ة ١
 لجنة التدقیق  ٤
 لجنة المسئولیة االجتماعیة للشر�ة ٢
 السید محمد إبراهیم البستكي*  مجلس اإلدارة ٥
 اللجنة التنفیذ�ة ٢
 السید یوسف أحمد الحمادي اإلدارةمجلس  ٧
 لجنة التدقیق  ٥
 السید عبدالجلیل محمد جناحي مجلس اإلدارة ٧
 اللجنة التنفیذ�ة ٤
 السید حامد یوسف مشعل*  مجلس اإلدارة ٥
 اللجنة التنفیذ�ة ٣
 السید سطام سلیمان القصیبي مجلس اإلدارة ٧
 اللجنة التنفیذ�ة ٤
 الترشیحات والمكافآت والحو�مة لجنة  ٢
 السید هشام جعفر الر�س  مجلس اإلدارة ٧
 لجنة الترشیحات والمكافآت والحو�مة  ٢
 السید فؤاد علي تقي  مجلس اإلدارة ٧
 لجنة التدقیق  ٥
 السید أنور عبدهللا غلوم** مجلس اإلدارة ١
 لجنة التدقیق  ١
 صقر**السید صقر شاهین  مجلس اإلدارة ٢
 اللجنة التنفیذ�ة ١

 ٢٠١٩أبر�ل  ٢١ابتدأت مدة العضو�ة بتار�خ  *
 ٢٠١٩مارس  ٣١انتهت مدة العضو�ة بتار�خ  **

 

 یلي توار�خ وتفاصیل حضور اجتماعات المجلس: وفیما 
  

% ٧/٢٠١٩ 
٠٥/١٢/١٩ 

٦/٢٠١٩ 
٢٩/١٠/١٩ 

٥/٢٠١٩ 
٣٠/٠٧/١٩ 

٤/٢٠١٩ 
٣٠/٠٤/١٩ 

٣/٢٠١٩ 
٢١/٠٤/١٩ 

٢/٢٠١٩ 
١٩/٠٣/١٩ 

١/٢٠١٩ 
١٣/٠٢/١٩ 

 العضو

١٠٠        السید عیسى محمد نجیبي 
١٠٠        الد�تور مصطفى علي السید 
٨٧.٥      ×  السیدة إ�مان مصطفى المر�اطي 
١٠٠      - -  *السید محمد إبراهیم البستكي 
١٠٠         الحماديالسید یوسف أحمد 
١٠٠        السید عبدالجلیل محمد جناحي 
١٠٠      - -  *السید حامد یوسف مشعل 
١٠٠        السید سطام سلیمان القصیبي 
١٠٠         السید هشام جعفر الر�س 
١٠٠         السید فؤاد علي تقي 
٥٠ - - -  -  - ×   عبدهللا غلوم**السید أنور 
١٠٠ - - - - -    **السید صقر شاهین صقر 

 ٢٠١٩مارس  ٣١* ابتدأت مدة العضو�ة بتار�خ 
 ٢٠١٩مارس  ٣١** انتهت مدة العضو�ة بتار�خ 

  شارك في االجتماع عن ُ�عد بواسطة االتصال 
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 ٢٠١٩التي أجراها المجلس في  التعامالتأهم  ٦.١٠
 

 :٢٠١٩مجلس في الالتي أجراها  التعامالتفیما یلي أهم 
 

 التار�خ الموضوع 
 بها من إفصاحات  یتعلقوما  ٢٠١٩القوائم المالیة لسنة اعتماد  •
 مخصصات صافي الر�حاعتماد  •
 حو�مة الشر�ة اعتماد تقر�ر  •
 اعتماد مجموع مكافآت الموظفین السنو�ة •
 السنوي للجمعیة العمومیة االجتماع  في ما هو متبع رسمیًا من إجراءات �حث •
 لها   التا�عةذ.م.م.إصدار ضمان من الشر�ة إلعادة تمو�ل شر�ة مجمع المحرق  •

١٣/٠٢/٢٠١٩ 

 االجتماع السنوي المقبل للجمعیة العمومیة واالنتخا�ات خالل مجلس ل لترشیحات وطلبات العضو�ة استعراض  •
   لجمعیة العمومیةالسنوي ل االجتماع  في  ما هو متبع رسمیًا من إجراءاتاستعرض  •

١٩/٠٣/٢٠١٩ 

 مجلس ونائبهال رئیس اختیار  •
 عضو�ات لجان المجلس  •
 إجراء التعدیالت على سجالت أعضاء المجلس والمخولین �التوقیع مع الجهات الرقابیة والمؤسسات المالیة •
 ترشیح أعضاء المجلس للعمل في مجالس إدارة الشر�ات التا�عة والمنتسبة للشر�ة •

٢١/٠٤/٢٠١٩ 

 ٣٠/٠٤/٢٠١٩ بها من إفصاحات  یتعلقوما  ولأللسنوي ااعتماد القوائم المالیة للر�ع ا •
 ١٧/٠٧/٢٠١٩ صالحیات الدفع المصرفيإجراء التعدیالت على  •

 (�التمر�ر)
 بها من إفصاحات  یتعلقاعتماد البیانات المالیة نصف السنو�ة وما  •
 المعدومة اعتماد شطب عدد من الدیون  •
 حل لجنة فر�زر سو�ت المنبثقة من المجلس �صورة رسمیة •

٣٠/٠٧/٢٠١٩ 

ذ.م.م. الناتجة عن عملیة التمو�ل (مرا�حة  شر�ة الما العقار�ة  إلتزامات  لضمانتعهد تجاوز الكلفة الشر�ة ل إصداراعتماد  •
   (مقفلة)  ..ب(البحر�ن) ش.م الكو�تيو�یت التمو�ل  .المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب قبل من مشتر�ة)

٢٩/٠٨/٢٠١٩ 
 (�التمر�ر)

 ٢٩/١٠/٢٠١٩ بها من إفصاحات  یتعلقاعتماد البیانات المالیة للر�ع السنوي الثالث وما  •
 اعتماد الهیكل التنظیمي المعدل •
 اعتماد سیاسة و�جراءات إحالل الرئیس التنفیذي •
 حو�مة الشر�ات  عنعضاء المجلس أل التدر�ب المخصصاعتماد  •
 لشر�ة جدید لحو�مة  ولئمستعیین  •
 ٢٠٢٠اعتماد میزانیة الشر�ة لسنة  •
 .شر�ة الما العقار�ة ذ.م.مإدارة   لسمج  في لتمثیلهترشیح أعضاء المجلس  •

٠٥/١٢/٢٠١٩ 

 
 
 مجلس  اللجان  .٧

 

"، ومجتمعة  اللجنة منها اختصارًا بـ"عدد من اللجان المنبثقة منه (و�شار إلى �ل واحدة حددة � ولیات مئ مجلس مسالأناط لقد 
والمتطلبات المنصوص علیها في میثاق حو�مة الشر�ات  ")، وذلك طبقًا للمستندات التأسیسیة الخاصة �الشر�ة ومواثیقها اللجانبـ"

اللجان �  قائمةولیاتها. وفیما یلي ئ ومس مهامهاولوائح مصرف البحر�ن المر�زي. ولكل لجنة میثاقها الرسمي المكتوب الذي �حدد 
 الرئیسیة:

 

  اللجنة التنفیذ�ة •
 لجنة التدقیق  •
 لجنة الترشیحات والمكافآت والحو�مة  •
 المجتمعیة للشر�ة  المسئولیةلجنة  •
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 اللجنة التنفیذ�ة  ٧.١
 

 التشكیل ٧.١.١
 

 :٢٠١٩د�سمبر  ٣١فیما یلي تفصیل لعضو�ة اللجنة التنفیذ�ة للسنة المالیة المنتهیة في 
 

  العضو المنصب الفئة
 السید سطام سلیمان القصیبي رئیس اللجنة غیر تنفیذي/ مستقل
 السید عبدالجلیل محمد جناحي عضو تنفیذي/ غیر مستقل
 السید حامد یوسف مشعل* عضو تنفیذي/ غیر مستقل
 السید محمد إبراهیم البستكي* عضو غیر تنفیذي/ مستقل
 السیدة إ�مان مصطفى المر�اطي** عضو غیر تنفیذي/ مستقل
 السید صقر شاهین صقر** عضو غیر تنفیذي/ مستقل

 ٢٠١٩أبر�ل  ٢١ابتدأت مدة العضو�ة بتار�خ  *
 ٢٠١٩مارس  ٣١** انتهت مدة العضو�ة بتار�خ 

 
 ولیاتئ والمس المهام ٧.١.٢

 

نطاق واسع من المسائل المتعلقة �عمل  وذلك علىمجلس ال لدىدعم عملیة صنع القرارات اللجنة التنفیذ�ة من أجل ئت ُأنشِ 
وتساعد اللجنُة التنفیذ�ُة المجلَس في  تخطیط االستراتیجیة والسیاسات وصوًال إلى االستثمار والمخاطر. المن  الشر�ة بدءاً 

تخاذ اإلجراءات على نحو فوري، مع تر�یز اللجنة � ستعراض و إل  الماسة ولیاته الرقابیة متى وجدت الحاجةئ االضطالع �مس
و�دارة    اتتنمیة رأس المال والتنسیق مع المصارف والمستشار�ن المالیین و�دارة االستثمار   :على متطلبات التمو�ل والتي تشمل

 وغیرها من المسائل المالیة ذات الصلة �أنشطة الشر�ة االستثمار�ة. واإللتزاماتاألصول 
 

 والبدالت تماعات والحضور االج ٧.١.٣
 

، عقدت اللجنة ٢٠١٩) اجتماعات سنو�ًا. خالل ٦ینص میثاق اللجنة التنفیذ�ة على أن تعقد اللجنة ما ال �قل عن ستة (
تتناولها اللجنة   قد  ) اجتماعات وتناول جمیع المسائل التي٧(  سبعة�كامله عقد  ذلك ألن المجلس  و ) اجتماعات فقط  ٤أر�عة (

  :هائ عضاأل دفعتوقیمة البدالت التي   نسبة الحضورالتنفیذ�ة. وفیما یلي توار�خ اجتماعات اللجنة التنفیذ�ة و 
 

البدالت 
 (د.ب.)

% ٢٠١٩/ ٤ 
١٩/ ١٢/ ٠٢ 

٢٠١٩/ ٣ 
١٩/ ١٠/ ٢٠ 

٢٠١٩/ ٢ 
١٩/ ٠٦/ ٠٢ 

٢٠١٩/ ١ 
١٩/ ٠٢/ ١٠ 

 العضو

١٠٠ ١٬٢٠٠      القصیبيالسید سطام سلیمان 
١٠٠ ٨٠٠     السید عبدالجلیل محمد جناحي 
١٠٠ ٦٠٠    - *السید حامد یوسف مشعل 
٦٦.٧ ٤٠٠    - *السید محمد إبراهیم البستكي 
١٠٠ ٢٠٠ - - -  السیدة إ�مان مصطفى المر�اطي 
١٠٠ ٢٠٠ - - -  **السید صقر شاهین صقر 

 ٢٠١٩أبر�ل  ٢١*ابتدأت مدة العضو�ة بتار�خ 
 ٢٠١٩مارس  ٣١** انتهت مدة العضو�ة بتار�خ 

 :ملحوظة
 �مكن تغییرها. لمالسفر التي دواعي ) �سبب ٢/٢٠١٩لم یتمكن السید محمد إبراهیم البستكي من حضور اجتماع اللجنة التنفیذ�ة رقم (
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 أنشطة اللجنة  ٧.١.٤
 

 :ما یلي ٢٠١٩د�سمبر  ٣١تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالیة المنتهیة في 
 
 ومستجدات التسو�ق  ٢٠١٩ لسنةاستعراض خطة التسو�ق  •
 استعراض مستجدات التأجیر لمجمع السیف (السیف).  •
 اعتماد عدد من بنود النفقات الرأسمالیة لشر�تي عقارات السیف والسیف للترفیه ش.ش.و.  •
 ٢٠٢٠ لسنةاستعراض میزانیة الشر�ة  •
 وخطط الترفیه الجدیدة. ش.ش.و استعراض استراتیجیة شر�ة السیف للترفیه •

 
 لجنة التدقیق  ٧.٢

 
 التشكیل ٧.٢.١

 

 :٢٠١٩د�سمبر  ٣١فیما یلي تفصیل لعضو�ة لجنة التدقیق للسنة المالیة المنتهیة في 
 

 العضو المنصب الفئة
 السید فؤاد علي تقي رئیس اللجنة غیر تنفیذي/ مستقل
 السید یوسف أحمد الحمادي عضو تنفیذي/ غیر مستقل

 السیدة إ�مان مصطفى المر�اطي* عضو تنفیذي/ مستقلغیر 
 السید أنور عبدهللا غلوم** عضو غیر تنفیذي/ مستقل

 ٢٠١٩أبر�ل  ٢١* ابتدأت مدة العضو�ة بتار�خ 
 ٢٠١٩مارس  ٣١* انتهت مدة العضو�ة بتار�خ 

 :ملحوظة
 إمتثاًال �متطلبات اإلستقاللیة. ٢٠١٩أبر�ل  ٢١خ على تقي بتار�حتى تم تعیین السید فؤاد ترأس اللجنة السید یوسف أحمد الحمادي 

 
 ولیاتئ والمس المهام ٧.٢.٢

 

وأنظمة الرقا�ة الداخلیة   اإلبالغ الماليفي مجال    ولیاته الرقابیةئ ستیفاء مسإلتؤدي لجنة التدقیق دورًا رئیسیًا في دعم المجلس  
وتتمثل مهامها الرئیسیة في مراقبة المراجعات الدور�ة لعملیات وأنظمة إدارة المخاطر ومهام التدقیق الداخلي والخارجي. 

التدقیق   رةو�داالمحاسبة والتقار�ر المالیة وأنظمة الرقا�ة الداخلیة التي �جر�ها المدققون المستقلون واإلدارة المالیة واإلدارة العلیا  
 هم.ؤ �ذلك من المهام الرئیسیة للجنة مراجعة وتقییم استقاللیة المدققین المستقلین وأدا الداخلي لدى الشر�ة.

 

وضوا�ط داخلیة تتسم �الجودة ولیاتها الرقابیة، تشرف لجنة التدقیق على تبني سیاسات محاسبیة ئ وفي سیاق اضطالعها �مس
عن   مستقلین فعالین وذلك من أجل ردع االحتیال وتوقع المخاطر المالیة وتشجیع اإلفصاحوالسعي إلى تعیین مدققین 

و�صورة   دقیق وفي الوقت المناسبوذلك على نحو    وأصحاب المصلحة   المجلسالمعلومات المالیة وغیرها من المعلومات إلى  
 مجد�ة.
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 االجتماعات والحضور والبدالت  ٧.٢.٣
 

، عقدت اللجنة خمس  ٢٠١٩) اجتماعات سنو�ًا. خالل  ٤على أن تعقد اللجنة ما ال �قل عن أر�ع (  التدقیقینص میثاق لجنة  
  دفعت وفیما یلي توار�خ اجتماعات لجنة التدقیق ونسبة الحضور وقیمة البدالت التي ) اجتماعات امتثاًال لهذا المتطلب. ٥(
 ها:ئ عضاأل

 

البدالت 
 (د.ب.) 

% ٥/٢٠١٩ 
٢٧/١٠/١٩ 

٤/٢٠١٩ 
٢٤/٠٧/١٩ 

٣/٢٠١٩ 
٢٨/٠٤/١٩ 

٢/٢٠١٩ 
٢١/٠٤/١٩ 

١/٢٠١٩ 
١١/٠٢/١٩ 

 العضو

١٠٠ ١٬٢٠٠       السید فؤاد علي تقي 
١٠٠ ١٬١٠٠      السید یوسف أحمد الحمادي 
١٠٠ ٨٠٠     - *السیدة إ�مان مصطفى المر�اطي 
١٠٠ ٢٠٠ - - - -   غلوم**السید أنور عبدهللا 

 ٢٠١٩أبر�ل  ٢١*ابتدأت مدة العضو�ة بتار�خ 
 ٢٠١٩مارس  ٣١** انتهت مدة العضو�ة بتار�خ 

 
 أنشطة اللجنة  ٧.٢.٤

 

 ما یلي: ٢٠١٩د�سمبر  ٣١تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالیة المنتهیة في 
 

 للشر�ة الموحدة الفصلیة ونصف السنو�ة والسنو�ةاستعراض النتائج المالیة  •
السیما مسائل التدقیق الرئیسیة   نهج التدقیق ومنهجیته المطبقینمع �ًال من المدقق الخارجي واإلدارة التنفیذ�ة  استعراض   •

 المدرجة في تقر�ر المدقق الخارجي الصادر بنها�ة السنة
 ٢٠١٩اعتماد خطة التدقیق الداخلي لسنة   •
التدقیق الداخلي والمدقق الخارجي والجهات الرقابیة ورد اإلدارة على  التي توصل إلیها قسم استعراض النتائج المهمة  •

 توصیاتهم
ذلك على سبیل المثال ال الحصر،  استعراض التقر�ر نصف السنوي �شأن مسائل االمتثال القانوني والرقابي، �ما في •

لسادس من الدلیل اإلرشادي  االمتثال لقانون الشر�ات وقوانین بورصة البحر�ن و�ًال من معاییر اإلفصاح والمجلد ا
 الصادرة عن مصرف البحر�ن المر�زي 

 واإلبالغ المحاسبي والمالي ومهام التدقیق الداخلي.استعراض مدى �فا�ة وفعالیة نظم الرقا�ة الداخلیة �الشر�ة  •
 رصد أداء المدقق الخارجياستعراض و  •
 .٢٠١٩وأتعاب التدقیق الخارجي لسنة  وعقود خدماته المدقق الخارجي لیعتمد إعادة تعیینرفع التوصیة إلى المجلس  •
واإلدارة التنفیذ�ة،  المدقق الخارجي المقترحة منطرأت على المبادئ والممارسات المحاسبیة  التياستعراض التعدیالت  •

 .�ان وارداً حیثما 
إلى المجلس  ها ورفع حدود السلطة التقدیر�ةمن تعدیل على ذلك  عن تمخض المصرفي وما السدادمصفوفة استعراض  •

 إلعتمادها
 إلعتمادهاالمجلس  ورفعها إلى اإلفصاحات المالیة والبیانات الصحفیة المهمةاستعراض  •
 قوانین وأنظمة ضر�بة القیمة المضافة لامتثال المجموعة  مدىاستعراض  •
لى  إ األمر ورفع لت �إرشادات حو�مة الشر�ةبدِ المخالفات حیث استُ إلغاء السیاسة المستقلة لإلبالغ عن استعراض  •

 .إلعتمادهالمجلس 
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 لجنة الترشیحات والمكافآت والحو�مة ٧.٣
 

 التشكیل ٧.٣.١
 

 :٢٠١٩د�سمبر  ٣١فیما یلي تفصیل لعضو�ة لجنة الترشیح والمكافآت والحو�مة للسنة المالیة المنتهیة في 
 

 العضو المنصب الفئة
 السید عیسى محمد نجیبي رئیس اللجنة تنفیذي/ مستقلغیر 

 الد�تور مصطفى علي السید عضو غیر تنفیذي/ مستقل
 السید سطام سلیمان القصیبي عضو غیر تنفیذي/ مستقل

 السید هشام عبدالرحمن الر�س عضو غیر تنفیذي/ غیر مستقل
 

 ولیاتئ والمس المهام ٧.٣.٢
 

 تتعلق �ما یلي:ولیات استشار�ة مدمجة ئ أنشأها المجلس مسالتي  والمكافآت والحو�مةتتولى لجنة الترشیحات 
 

ترشیح أعضاء المجلس أو تعیینهم أو إعادة تعیینهم أو إقالتهم وعضو�ة اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء اإلدارة   •
 التنفیذ�ة

 سیاسات الشر�ة المتعلقة �المكافآت  •
 ه واإلدارة التنفیذ�ةئ واللجان المنبثقة منه وأعضامجلس التقییم أداء  •
 اإلدارة التنفیذ�ة استنادًا إلى أدائهم� و  �اللجانالمجلس و �  المحددة لكل عضواقتراح واستعراض المكافآت   •
 إعداد ومراجعة سیاسات الشر�ة المتعلقة �الحو�مة  •
 التخطیط إلحالل الرئیس التنفیذي وأعضاء اإلدارة العلیا  •
 

 االجتماعات والحضور والبدالت  ٧.٣.٣
 

) سنو�ًا. خالل ٢ینص میثاق لجنة الترشیحات والمكافآت والحو�مة على أن تعقد اللجنة ما ال �قل عن اجتماعین اثنین (
  ونسبة الحضور اجتماعي اللجنة تار�خيامتثاًال لهذا المتطلب. وفیما یلي  )٢( ، عقدت اللجنة اجتماعین اثنین٢٠١٩

 ها:ئ على أعضا دفعتوالبدالت التي 
 

البدالت 
 (د.ب.)

% ٢٠١٩/ ٢ 
١٩/ ١٢/ ٠٢ 

٢٠١٩/ ١ 
١٩/ ٠٢/ ١٢ 

 العضو

١٠٠ ٦٠٠   السید عیسى محمد نجیبي 
١٠٠ ٤٠٠   الد�تور مصطفى علي السید 
١٠٠ ٤٠٠   السید سطام سلیمان القصیبي 
١٠٠ ٤٠٠   السید هشام عبدالرحمن الر�س 

 
 أنشطة اللجنة  ٧.٣.٤

 

 ما یلي: ٢٠١٩د�سمبر،  ٣١أنشطة اللجنة للسنة المالیة المنتهیة في تضمنت 
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 إلعتمادهإلى المجلس ورفعه  ٢٠١٨استعراض تقر�ر حو�مة الشر�ة لسنة  •
 إلى المجلس ورفع التقر�ر �شأنها ٢٠١٨جلس لسنة عملیات التقییم والتقدیر �الماستعراض نتائج  •
 القوى العاملة و�رامج تمكینون ئ استعراض مستجدات الموارد البشر�ة وش •
 ٢٠١٩استعراض خطة التدر�ب لسنة  •
 إلعتمادهإلى المجلس ورفعه  ٢٠١٨مقترح توز�ع المكافآت لسنة استعراض  •
 إلعتمادهاإلى المجلس ورفعها  ٢٠١٨استعراض مكافآت المجلس للسنة المالیة  •
 لعامة لیعتمدها المجلسو�دراجها في المیزانیة ا ٢٠٢٠استعراض میزانیة الموارد البشر�ة لسنة  •
 استعراض معاییر قیاس تكالیف الموظفین مقابل إجمالي اإلیرادات  •
 إلعتمادهإلى المجلس  ورفعه استعراض الهیكل التنظیمي المعدل  •
 إلعتمادهاإلى المجلس ورفعها استعراض سیاسة و�جراءات إحالل الرئیس التنفیذي  •
 إلعتمادهإلى المجلس ورفعه  الشر�اتاستعراض التدر�ب المخطط عقده �شأن حو�مة  •
 تنظیم دورة عصف ذهني للمجلس �شأن االستراتیجیة  �حث •
 للمجلس  بدالت الحضوراستعراض هیكل  •
 لشر�ة جدید لحو�مة  مسئولتعیین  •
 میثاق حو�مة الشر�ات لامتثال الشر�ة  مدىاستعراض  •

 
 االجتماعیة للشر�ة  المسئولیةلجنة  ٧.٤

 

 التشكیل ٧.٤.١
 

 :٢٠١٩د�سمبر ٣١االجتماعیة للشر�ة للسنة المالیة المنتهیة في  المسئولیةفیما یلي تفصیل لعضو�ة لجنة 
 

 العضو المنصب الفئة
 الد�تور مصطفى علي السید رئیس اللجنة غیر تنفیذي/ مستقل
 السید عیسى محمد نجیبي عضو غیر تنفیذي/ مستقل
 مصطفى المر�اطيالسیدة إ�مان  عضو غیر تنفیذي/ مستقل

 
 ولیاتئ والمس المهام ٧.٤.٢

 

 �ما فیها اختیار المنظمات الخیر�ة  االجتماعیة للشر�ة �مهام إدارة التبرعات وصرفها المسئولیةُ�فوِّض المجلُس لجنَة 
التبرعات وتخصیص المیزانیة المعتمدة لمختلف القطاعات ووضع شروط للتبرعات واستعراض ورصد أداء المنظمات و�لغاء 

 .إلعتمادهاللمساهمین  للتبرعات ورفع المیزانیة العامة
 
 االجتماعات والحضور والبدالت  ٧.٤.٣

 

، ٢٠١٩) سنو�ًا. خالل  ٢االجتماعیة للشر�ة على أن تعقد اللجنة ما ال �قل عن اجتماعین اثنین (  المسئولیةینص میثاق لجنة  
وفیما یلي تار�خي اجتماعي اللجنة ونسبة الحضور والبدالت التي ) امتثاًال لهذا المتطلب. ٢عقدت اللجنة اجتماعین اثنین (

 ها:ئ عضاأل دفعت
 



 عقارات السیف ش.م.ب. 
 تقریر حوكمة الشركة

 ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
________________________________________________________________________________ 

 

 

  22 

 

 

البدالت 
 (د.ب.)

% ٢٠١٩/ ٢ 
١٩/ ١٢/ ١٢ 

٢٠١٩/ ١ 
١٩/ ٠٥/ ١٥ 

 العضو

١٠٠ ٦٠٠   الد�تور مصطفى علي السید 
١٠٠ ٤٠٠   السید عیسى محمد نجیبي 
١٠٠ ٤٠٠   السیدة إ�مان مصطفى المر�اطي 

 
 أنشطة اللجنة  ٧.٤.٤

 

 ما یلي: ٢٠١٩د�سمبر  ٣١تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالیة المنتهیة في 
 

 .٢٠١٩االجتماعیة للشر�ة لسنة  المسئولیةاعتماد استراتیجیة  •
 .٢٠١٩اعتماد قائمة التبرعات لسنة  •
 .٢٠١٩االجتماعیة للشر�ة لسنة  المسئولیةاستعراض أنشطة  •
 .٢٠١٩االجتماعیة للشر�ة لسنة  المسئولیةاعتماد خطة  •

 
 
 مجلس ولجانه التقییم أداء  .٨

 
ه ولجانه وفقًا للمواثیق ذات الصلة.  ئ تقییمات ألداء المجلس وأعضاجري المجلس من خالل لجنة الترشیحات والمكافآت والحو�مة  �ُ 

�اإلضافة إلى  وتهدف هذه التقییمات إلى تحدید جوانب التحسین والنهوض �الكفاءة وتقییم مدى مساهمة األفراد في عمل المجلس
 تقییم أداء المجلس �كل.

 
، وسُیستعان ٢٠١٩د�سمبر  ٣١هم للسنة المالیة المنتهیة في ئ على النحو المطلوب تقییمات أدا استكمل أعضاء المجلسوقد 

 .٢٠٢٠�النتائج لتحسین األداء للسنة المقبلة. سُیجري المجلس تقییمه التالي بنها�ة 
 
 

 اإلدارة التنفیذ�ة  .٩
 

 الفصل بین الواجبات والتفو�ض  ٩.١
 

، حیث أن منفصالن عن منصب الرئیس التنفیذيمجلس الطبقًا للمتطلبات الرقابیة، فإن منصبي رئیس المجلس ونائب رئیس 
ولیات المناطة �كل منصب من المناصب المذ�ورة آنفًا. ئ مجلس ترسم حدودًا واضحة للمسالالنظام األساسي للشر�ة ومواثیق 

ا، وذلك �موجب دارة العلی التنفیذي واإلدارة التنفیذ�ة وأعضاء آخر�ن من اإلقد فوَّض المجلُس العدید من الصالحیات إلى الرئیس  و 
   المجلس �شكل دوري. و�راجعها وثیقة حدود السلطة التقدیر�ة التي �ستعرضها
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 نبذة عن اإلدارة التنفیذ�ة  ٩.٢
 

 آلتي:تكونت اإلدارة التنفیذ�ة للشر�ة من ا، ٢٠١٩د�سمبر  ٣١لغا�ة 
 

 السید أحمد یوسف  
 الرئیس التنفیذي 

 المؤهالت  (الكو�ت)  ت جامعة الكو�   من �كالور�وس في الهندسة المدنیة
 سنة التعیین  ٢٠١٥

�برى الشر�ات اإلقلیمیة. قبل انضمامه عدد من  عامًا في المجال العقاري و�دارة المشار�ع ل  ٢٣ألكثر من    ة تمتدخبر 
دار�ة علیا في شر�ات مثل شر�ة البحر�ن لالستثمار العقاري (إدامة) مناصب إالسید أحمد یوسف  تقلد  إلى الشر�ة،  

وشر�ة الصالحیة العقار�ة وشر�ة الفنادق الكو�تیة وشر�ة أ�عاد للتطو�ر العقاري والشر�ة الخلیجیة للتعمیر العقاري 
 وجامعة الكو�ت. 

 الخبرة 

 
 السید خالد جناحي 

 خدمات الدعم   –المدیر العام 
 ) المملكة المتحدة( )ILM( من معهد القیادة واإلدارة  -المستوى الثاني  - االعتماد شهادة •
 ) المملكة المتحدة() ITILفي برنامج البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات (االعتماد  شهادة  •
 جامعة البحر�ن  من  دبلوم اإلدارة الوسطى •

 المؤهالت 

 سنة التعیین  ٢٠١٨
توفیر النظم والحلول لسینار�وهات األعمال  عامًا في مجال تقنیة المعلومات من خالل  ٣٧ألكثر من  ة تمتد خبر 

العملیة في مجاالت البرمجة وقواعد البیانات و�دارة   تمتعه �قدر واسع من المهارات القیاد�ة والخبرة مع  المعقدة
احي مناصب إدار�ة علیا في شر�ات مثل ممتلكات  المشار�ع التقنیة. قبل انضمامه إلى الشر�ة، تقلد السید خالد جن 

   وطیران الخلیج. ومجموعة سیبر) EDSوشر�ة (  و�ا�كو

 الخبرة 

 
 السید طارق درو�ش 

 تطو�ر المشار�ع واألعمال   –المدیر العام 
 (كندا) جامعة ماكغیل   من  ماجستیر في الهندسة المعمار�ة •
 (جمهور�ة مصر العر�یة)  جامعة األزهر   من  �كالور�س في الهندسة المعمار�ة •

 المؤهالت 

 سنة التعیین  ٢٠١٦
و�دارة المشار�ع و�دارة المرافق. قبل انضمامه إلى   مجال الخدمات المعمار�ةعامًا في  ٣٩ألكثر من  ة تمتدخبر 

الشر�ة، تقلد السید طارق درو�ش مناصب إدار�ة علیا في شر�ات مثل ماف العقار�ة ومجموعة التمدین وشر�ة 
 وسیفنبایبر وشر�اؤه.  والمنتجات الخشبیة العر�یةالصالحیة العقار�ة و�روجاكس ودار الهندسة 

 الخبرة 

 
 �اقي السید محمد 

 مدیر الرقا�ة المالیة 
   ماجستیر في إدارة األعمال من جامعة مانشستر (المملكة المتحدة) •
 جامعة البحر�ن من  �كالور�س في المحاسبة •
 من نیو هامشیر (الوال�ات المتحدة األمر�كیة) )CPAمحاسب قانوني معتمد ( •

 المؤهالت 

 سنة التعیین  ٢٠١٦
عامًا في مجال الخدمات المحاسبیة والمالیة �القطاع المصرفي واالستثماري. قبل انضمامه    ١٣ألكثر من    ة تمتدخبر 

 إلى الشر�ة، تقلد السید محمد �اقي مناصب عدیدة في مجموعة أر�ابیتا ومصرف البر�ة اإلسالمي وممتلكات. 
 الخبرة 
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 السید ناصر شر�ف 
 رئیس التدقیق الداخلي 

 من جامعة البحر�ن   األمور المالیة)تر�یز في مع ( إدارة األعمال ماجستیر في  •
 جامعة البحر�نمن   �كالور�س في المحاسبة •
 )الوال�ات المتحدة األمر�كیة(و�ر جامعة دیالمن   )CPAمحاسب قانوني معتمد ( •

 المؤهالت 

 سنة التعیین  ٢٠١٧
عامًا في مجاالت الهندسة والمالیة والمحاسبة والتدقیق �قطاعات عدیدة �البترو�یماو�ات   ٢٣ألكثر من  خبرة تمتد

 ناصر شر�ف . قبل انضمامه إلى الشر�ة، تقلد السید واألتمتة الصناعیة والمصارف االستثمار�ة والنفط والغاز
وشر�ة أر�ابیتا الشرق األوسط و بنك شر�ة یو�وقاوا و  شر�ة الخلیج لصناعة البترو�یماو�ات مناصب عدیدة في 

 . حقل البحر�ن تطو�ر

 الخبرة 

 
 مكافآت اإلدارة التنفیذ�ة سیاسة  ٩.٣

 
المتعلقة بدفع المكافآت لإلدارة التنفیذ�ة على المبادئ المنصوص علیها في میثاق حو�مة الشر�ات  تستند الشر�ة في ممارساتها  

 وخاصة ما یلي:والدلیل اإلرشادي الصادر عن مصرف البحر�ن المر�زي، 
 

 ، والمحافظة علیها.ن �المهارات والمعرفة الالزمة، �ل في نطاق اختصاصهاجتذاب الكفاءات المناسبة ممن یتمتعو  •
 أداء الشر�ة وعائد المساهمین.موائمة مكافآت الموظفین مع  •

 

لجنة الترشیحات والمكافآت   وذلك �إشرافوتطبق الشر�ة أطر تقییم عادلة وشفافة من أجل تقییم أداء موظفیها على نحو سنوي  
 .على األداء  قائمةخیارات أسهم أو حوافز أي  اإلدارَة التنفیذ�ةَ  في الوقت الحالي الشر�ةُ  تمنحوالحو�مة. وال 

 
 المكافآت المدفوعة ألعلى خمسة أعضاء �اإلدارة التنفیذ�ة  ٩.٤

 

 :٢٠١٩د�سمبر  ٣١فیما یلي قائمة �أعلى خمسة أعضاء �اإلدارة التنفیذ�ة وذلك لغا�ة 
 

 أ.      الرئیس التنفیذي
 خدمات الدعم –ب.   المدیر العام 
 تطو�ر المشار�ع واألعمال –ج.    المدیر العام 

 د.     رئیس التدقیق الداخلي 
 ه.    مدیر الرقا�ة المالیة

 

 وقد دفعت الشر�ة المكافآت التالیة ألعلى خمسة أعضاء تنفیذیین:
 

  نوع المكافآت  (د.ب.) المبلغ
 ١ )شاملة العالوات(الرواتب  ٢٧٧٬٩٨٠
 ٢ المكافآت  ٥٣٬٩٣٥
 ٣ الخدمة مكافآت نها�ة  ال یوجد 

  المجموع  ٣٣١٬٩١٥
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 وسیاسة اإلبالغ عن المخالفات  خالقیاتألمدونة السلوك وا .١٠
 

والتي تضمنت مدونة السلوك واألخالقیات وسیاسة اإلبالغ المعدلة  لحو�مةاإرشادات  ٢٠١٩مارس  ٣١لقد تبنت الشر�ة بتار�خ 
تسري على أعضاء المجلس وموظفي الشر�ة على حد سواء، إلى توجیه سلوك األفراد  عن المخالفات. وتهدف هذه اإلرشادات التي  

في جمیع الشر�ة وتصرفاتهم وضمان تعز�ز ثقافة النزاهة واألمانة �اإلضافة إلى تشجیع الموظفین على الحفاظ على سمعة 
على موقع الشر�ة    متاحةوتوجد نسخة منها    شیًا مع المتطلبات الرقابیة وأفضل الممارساتاوقد أُِعدَّت هذه اإلرشادات تمتعامالتهم.  
 .دائم�شكل اإللكتروني 

 
 

 سیاسة تعامالت األشخاص الرئیسیین .١١
 

�موجب متطلبات مصرف البحر�ن المر�زي و�ورصة البحر�ن حیث تنظم   ینلقد تبنت الشر�ة سیاسة لتعامالت األشخاص الرئیسی 
عن األسعار    إذ �مكنهم اإلطالع على معلومات حساسةلألسهم  أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة التنفیذ�ة والعلیا  هذه السیاسة تداول  

 .دائمي �شكل وتوجد نسخة من هذه السیاسة متاحة على موقع الشر�ة اإللكترون  �حكم عملهم في الشر�ة
 
 

 المصالح  تعارض .١٢
 

تطلب  ت   حیث  أعضاء المجلس والموظفینالمصالح لكل من    تعارضالتعامل مع  تنص إرشادات الحو�مة لدى الشر�ة على سیاسات  
مجلس  القع على �ل عضو من أعضاء وت المصالح.  بتلكسنوي  إصدار إقرار أعضاء المجلس والموظفین هذه اإلرشادات من 

فعلیة  الشر�ة واتفاقیاتها، سواء أكانت  بتعامالتمصالح جوهر�ة ذات صلة ولیة اإلفصاح عن أ�ة ئ إرشادات الحو�مة مس�موجب 
فإنه ُ�سَتثنى من جمیع المناقشات والتفاوضات  ، هتعارض في مصالح  إفصاح أي عضو �المجلس عنأم ظنیة أم محتملة. وعند 

 ، أفصح أعضاء المجلس عن حاالت التعارض التالیة:٢٠١٩والتصو�ت المرتبط �حالة التعارض. في 
 

 التار�خ االجتماع التضارب في المصالح العضو الُمفِصح
 المسئولیةاجتماع لجنة  تبرعات إلى الجامعة الملكیة للبنات السید عیسى محمد نجیبي

 ) ١/٢٠١٩االجتماعیة رقم (
١٥/٠٥/٢٠١٩ 

المؤسسة الخیر�ة الملكیة وجمعیة الصحة تبرعات إلى  الد�تور مصطفى علي السید
 والسالمة البحر�نیة

 المسئولیةاجتماع لجنة 
 ) ١/٢٠١٩االجتماعیة رقم (

١٥/٠٥/٢٠١٩ 

 السید یوسف أحمد الحمادي
 السید عبدالجلیل محمد جناحي

 السید حامد یوسف مشعل
 السید سطام سلیمان القصیبي

لضمان اعتماد إصدار الشر�ة لتعهد تجاوز الكلفة 
إلتزامات شر�ة الما العقار�ة ذ.م.م. الناتجة عن عملیة 
التمو�ل (مرا�حة مشتر�ة) من قبل المصرف الخلیجي 
التجاري ش.م.ب و�یت التمو�ل الكو�تي (البحر�ن) 

 (مقفلة)   .ش.م.ب

رقم  �التمر�رقرار المجلس 
)٢/٢٠١٩ ( 

٢٩/٠٨/٢٠١٩ 

�مورد أدوات  .األوسط ش.م.باعتماد متجر الشرق  السید عیسى محمد نجیبي
 مراحیض مجمع السیفصحیة لمشروع 

 ١٨/١٢/٢٠١٩ قائم مسبقاً إفصاح 

 
 

 تعامالت األطراف ذات العالقة  .١٣
 

على أساس قاعدة   وتنفیذهاوالتعامالت الداخلیة �الشر�ة جمیع تعامالت األطراف ذات العالقة  إجراءسیاسة الشر�ة على  تقوم
لمز�د من التفاصیل حول تعامالت األطراف ل. في هذا الخصوصمجلس الاالستقاللیة في خضم سیر العمل العادي وأن �عتمدها 

 ) من القوائم المالیة.٢٩رقم ( اإل�ضاحیرجى مراجعة  ،٢٠١٩د�سمبر  ٣١ذات العالقة للسنة المالیة المنتهیة في 
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 إدارة المخاطر  .١٤
 

�شكل أساسي حول تحدید ومراقبة والسیطرة على جمیع المخاطر التي �مكن أن تتعرض له الشر�ة ضمن تتمحور إدارة المخاطر 
والسیولة والسوق والمخاطر الفنیة  مخاطر اإلئتمان  هيتواجهها الشر�ة  قد . ومن أهم أنواع المخاطر التيأعمالها اإلعتیاد�ة

أو الشر�ات وقد تكون . ومن المحتمل ان تتعلق هذه المخاطر �اإلستثمارات اإلستعانة �العقود الخارجیةوالتشغیلیة �ما في ذلك 
 ) من القوائم المالیة.٣٠. تم توضیح هذه المخاطر �التفصیل في اإل�ضاح رقم (داخلیة أو خارجیة

 
وضوا�ط محددة تتناسب مع طبیعة دیها إجراءات  مستمر ولتقوم الشر�ة بتحدید وتقییم ومراقبة ورصد المخاطر المختلفة على أساس  

جراءات الوقائیة تقوم اللجنة التنفیذ�ة �مراقبة محفظة اإلستثمارات والمخاطر المتعلقة بها وتتخذ اإل   وتعقید عملیاتها التجار�ة.  وحجم
وتتم السیطرة على المخاطر الداخلیة من خالل وجود أنظمة رقا�ة داخلیة فعالة ومناسبة والتي یتم  للتقلیل من هذه المخاطر.

طر حالیة أو  اضمان تواجد الضوا�ط الداخلیة الكافیة للحد من أي مخوتتولى لجنة التدقیق مسئولیة  فحصها �صورة منتظمة
 محتملة.

 
 

 الرقا�ة الداخلیة  .١٥
 

أنظمة الشر�ة من حیث الضوا�ط المالیة وغیر المالیة �ما في ذلك الضوا�ط التشغیلیة وضوا�ط  �مراجعة فعالیة مجلس ال�قوم 
المراجعات هذه على تقییم الرقا�ة الداخلیة و�األخص  . وتتضمن عملیة  عالیة المستوى للرقا�ة الداخلیةو�ذلك ترتیبات الشر�ة  اإللتزام  

هذه الضوا�ط وتقار�ر المدقق الخارجي  المحافظة على  علىإدارة التدقیق الداخلي وتأكید اإلدارة الیة الداخلیة من قبل الرقا�ة الم
 �شأن المسائل التي یتم تحدیدها في عملیات التدقیق.

 
والعملیات واالمتثال ُمرضیًا للرقا�ة الداخلیة و�ان فعاًال �قدر معقول في ضمان األسس السلیمة لإلبالغ المالي   طبقت الشر�ة نظاماً 

  .٢٠١٩ د�سمبر ٣١ للسنة المنتهیة في للقوانین واللوائح
 
 

 المدقق الخارجي  .١٦
 

د�سمبر  ٣١للسنة المالیة المنتهیة في وذلك مراجعة النتائج المالیة للشر�ة مهام  وهي شر�ة تدقیق  شر�ة إرنست و�ونغتولت 
 المدقق الخارجي: تعیین التفاصي المهمة المتعلقة ب فیما یلي  .٢٠١٩

 

 عدد السنوات التي قضتها شر�ة التدقیق �مدقق خارجي للشر�ة تسع سنوات
 ول عن تدقیق حسا�ات الشر�ةسئاسم الشر�ك الم كاظم مرتشانت

 عن تدقیق حسا�ات الشر�ةالمسئول عدد السنوات التي قضاها الشر�ك  سنة واحدة
 ٢٠١٩للبیانات المالیة للسنة المالیة إجمالي أتعاب التدقیق  د.ب. ١٥٬٢٥٠
(�ما في  ٢٠١٩أتعاب وتكالیف الخدمات الخاصة األخرى �خالف التدقیق للبیانات المالیة لسنة  د.ب. ١٧٬٢٦٠

 ضر�بة القیمة المضافة وغیرها من اإلستشارات)ذلك أتعاب إستشارات 
 المجموع د.ب. ٣٢٬٥١٠

 
واقترحت   .ارتیاحها لهأداَء المدقق الخارجي وأعر�ت عن  ٢٠٢٠فبرایر  ١٠وقد راجعت لجنُة التدقیق في اجتماعها المنعقد في 

وأبدى المدقق الخارجي استعداده في أن یواصل   ٢٠٢٠إعادة تعیین شر�ة التدقیق نفسها �مدقق خارجي للشر�ة وذلك للسنة المالیة  
 .القادم سُیحال مقترح إعادة تعیینه إلى المساهمین العتماده خالل االجتماع السنوي للجمعیة العمومیةعلیه شغل منصبه، و 
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 ول حو�مة الشر�ة ئمس .١٧
 

 مر�م حسین اآلنسة
 ) من جامعة وار�ك (المملكة المتحدة)LLMماجستیر في الحقوق (  •
 )المملكة المتحدة(  جامعة وار�ك من ) LLB�كالور�س في الحقوق (  •
 )المملكة المتحدة(  لندن – �لیة الحقوق  من )LPCالممارسة القانونیة ( دورة  •

 المؤهالت

 ٢٠١٩د�سمبر  ٥
 الرئیس التنفیذي) -(سا�قًا، �ان �شغل هذا المنصب السید أحمد یوسف 

 في هذا المنصب تار�خ التعیین

 ٧٧٩١١١٦٥هاتف: 
 m.husain@seef.com.bhالبر�د اإللكتروني: 

 االتصالتفاصیل 

 
 

 االمتثال لمیثاق حو�مة الشر�ات  .١٨
 

 :٢٠١٩د�سمبر  ٣١فیما یلي تبیان لمدى امتثال الشر�ة لمثیاق حو�مة الشر�ات وذلك لغا�ة 
 

توضیح أسباب انعدام 
 االمتثال، إن وجدت 

ممتثل 
 كلیاً 

ممتثل 
 جزئیاً 

غیر 
 ممتثل

 المبدأ

  إدارة فعال ومؤهل علمیًا وذو خبرة.  مجلُس  الشر�ةَ  یترأُس  :األولالمبدأ    نعم 
مجلس واإلدارة التنفیذ�ة إخالٌص ووالٌء �املین تجاه اللدى أعضاء  :الثانيالمبدأ    نعم 

 الشر�ة. 
، المالیین واإلبالغصارمة على التدقیق  ضوا�ط  وضعمجلس العلى  :الثالثالمبدأ    نعم 

 للقوانین.والرقا�ة الداخلیة، واالمتثال 
مجلس، وتدر�بهم، الإجراءات فعالة لتعیین أعضاء  وضععلى الشر�ة  المبدأ الرا�ع:   نعم 

 وتقییمهم.
ولین �طر�قة عادلة  ئمجلس و�بار المسال مكافأة أعضاء على الشر�ة  المبدأ الخامس:   نعم 

 ولة. ئومس
وفعال للشر�ة، وتحدید مجلس وضع هیكل إداري واضح ال على  المبدأ السادس:   نعم 

 ولیات. ئالمسمیات الوظیفیة، والصالحیات، والمهام، والمس
على الشر�ة التواصل مع المساهمین، وتشجیعهم على المشار�ة،   المبدأ السا�ع:   نعم 

 واحترام حقوقهم. 
 على الشر�ة اإلفصاح عن حو�متها.  المبدأ الثامن:   نعم 
 اإلسالمیة. ة  تلتزم الشر�ات التي تقدم الخدمات اإلسالمیة �مبادئ الشر�ع  التاسع:المبدأ     ال ینطبق 
مجلس التأكد من سالمة البیانات المالیة المقدمة للمساهمین،  العلى  المبدأ العاشر:   نعم 

 من خالل االستعانة �مدققین خارجیین.
االجتماعیة إلى ممارسة    المسئولیةعلى الشر�ة السعي من خالل    المبدأ الحادي عشر:   نعم 

 دورها �مواطن صالح.
 مالحظة: 

على موقع الشر�ة وموقع جمیع المعلومات المتعلقة �المساهمین    تتوفر حالیاً ، إذ  الموقع اإللكتروني  علىلولوج المساهمین  مقید    خاص  وفقًا للمبدأ السا�ع (اإلرشادات): ال یوجد قسم
 متاحة الّطالع العموم. وهيبورصة البحر�ن اإللكترونیین 

 
 

 الغرامات والعقو�ات  .١٩
 

لم تقم الشر�ة بدفع أي غرامات ولم تتعرض أل�ة عقو�ات من قبل الجهات الحكومیة أو التنظیمیة خالل السنة المالیة المنتهیة في 
 .٢٠١٩د�سمبر  ٣١
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 االجتماعیة للشر�ة  المسئولیة .٢٠
 

ولة. ئ وسلیمة ومس�طر�قة أخالقیة  أعمالهالطالما �رست الشر�ة جهودها في سبیل خدمة المجتمع و�ثرائه والحرص على سیر 
لهم وخدمات مبتكرة تُ من خالل تقد�م منتجات  تجسد فلسفتها في االلتزام �الممارسات السلیمة في األعمالنشطتها فإن أ ،وعلیه

 وتساهم في تكو�ن مجتمع أفضل وأكثر استدامة.عمالئها وتدعم المجتمع الذي تعمل فیه 
 

تها االجتماعیة، اولی ئ ولیًا تجاه مسنهجًا شمتتبنى  الشر�ة    فإنومتغیرات اجتماعیة في بیئة العمل،  مقتضیات    ما �طرأ من  شیًا معاتمو 
 ضطلع الشر�ة ت للحفاظ على هذا الهدف،  و وتلبیة احتیاجاتها المتنوعة.    القطاعات المجتمعیةضمان استهداف جمیع    وذلك من أجل

�ذلك تؤمن .  من خالل مز�ج من العمل التطوعي والرعا�ة  لیحقق ما �صبو إلیه من تطلعات المجتمع المحلي    خدمةنشط في    بدور
في  فاعلین  أعضاءلیصبحوا لتمكین الفئات المستضعفة والمحرومة الشر�ة �ضرورة إشراك الجمهور حیث تولي اهتمامًا خاصًا 

 ة الحیو�ة. واالقتصاد�  ةاالجتماعی  تالتفاعال خضم
 

المقام األول نحو الرعا�ة  مجموعة متنوعة من التبرعات والمساهمات الموجهة في على  ٢٠١٩واشتملت أنشطة الشر�ة خالل 
الفئات المحرومة   إمدادمع الحرص على  والرعا�ة االجتماعیة والمؤسسات التعلیمیة واأل�حاث والفعالیات الر�اضیة الوطنیة،    الصحیة

ة وعالوة على ذلك، �قدم موظفو الشر�ة مساهمة �بیرة من خالل مشار�  �ما یلزمهم من أدوات ووسائل لتأمین مستقبل أفضل لهم.
في مجموعة واسعة من الندوات وورش العمل التدر�بیة التي   نخراطهماو�شمل ذلك    ،وحنكتهم وخبرتهم المهنیة مع المجتمعمهاراتهم  

وتهدف الشر�ة إلى  یبتغون تطو�ر رؤاهم وقدراتهم القیاد�ة.    ممنالتعلیمیة، مع التر�یز �صفة خاصة على    طالب المؤسسات  ثري تُ 
مزدهر فحسب، بل لیكون أ�ضًا مستقبًال آمنًا مالیًا  إمداد المجتمع �األدوات المناسبة التي ال تقتصر في هدفها على تحقیق مستقبل  

 �ًا.وُمثر ومضمونًا 
 

االجتماعیة للشر�ة  یةالمسئولوفیما یلي أبرز الفعالیات والمبادرات، على سبیل المثال ال الحصر، التي ُنفِّذت في إطار برنامج 
 :٢٠١٩خالل 

 
 التسوق في أ�ام العید مع األیتام المكفولین من المؤسسة الخیر�ة الملكیة  •
 یوم السینما مع األطفال المصابین �السرطان •
 شراء الهدا�ا وتوز�عها على األطفال في ر�اض األطفال التا�عة لدار رعا�ة الطفولة �مناسبة عیدي الفطر واألضحى  •
 تنظیم العدید من الز�ارات والفعالیات الترفیهیة المخصصة لألیتام وذوي االحتیاجات الخاصة و�بار السن والنوادي االجتماعیة •

 الواقعة داخلها في المجمعات التي تدیرها الشر�ة وفي المطاعم وذلك 
 

ر�ن، وتحرص على استفادة الجهات المتلقیة  وتقدم الشر�ة تبرعات ومساهمات مباشرة إلى العدید من الجهات الرسمیة �مملكة البح
 :٢٠١٩وفیما یلي قائمة �التبرعات والمساهمات التي ُوزِّعت في  من هذه التبرعات على نحو فعال من خالل اإلشراف علیها دور�ًا.  

 
 الجهة المتلقیة المبلغ (د.ب.) 

 واألوقافن اإلسالمیة ئو إدارة األوقاف السنیة بوزارة العدل والش ١٠٬٠٠٠
 جمعیة أ�ادي اإلغاثیة ١٬٠٠٠
 إنجاز البحر�ن ٥٬٠٠٠
 مر�ز الشیخ إبراهیم بن محمد آل خلیفة للثقافة والبحوث  ١٠٬٠٠٠
 الجمعیة اإلسالمیة  ٥٬٠٠٠
 مر�ز المحرق للرعا�ة االجتماعیة ٥٬٠٠٠
 رعا�ة الیتیم –جمعیة الكوثر للرعا�ة االجتماعیة  ١٬٠٠٠
 البحر�نیة لإلعاقة الذهنیة والتوحدالجمعیة  ٥٬٠٠٠
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 الجهة المتلقیة المبلغ (د.ب.) 
 جمعیة التعافي من المخدرات  ١٥٬٠٠٠
 وقف الشیخ عیسى بن سلمان التعلیمي الخیري  ١٥٬٠٠٠
 الجامعة الملكیة للبنات  ١٠٬٠٠٠
 جمعیة البحر�ن لألطفال ذوي الصعو�ة في السلوك والتواصل ٥٬٠٠٠
 المؤسسة الخیر�ة الملكیة ٥٬٠٠٠
 المر�ز البحر�ني للحراك الدولي  ٥٬٠٠٠
 جمعیة البحر�ن الخیر�ة  ٥٬٠٠٠
 ون اإلسالمیةئصندوق الز�اة والصدقات بوزارة العدل والش ٥٬٠٠٠
 دار المحرق لرعا�ة الوالدین ٥٬٠٠٠
 المعهد السعودي البحر�ني للمكفوفین ٥٬٠٠٠
 جمعیة السنابل الخیر�ة ٥٬٠٠٠
 لمتالزمة داون الجمعیة البحر�نیة  ٥٬٠٠٠
 جمعیة الصداقة للمكفوفین ٣٬٠٠٠
 مر�ز الهدا�ة  ٣٬٠٠٠
 الجمعیة األهلیة ألمراض الدم الوراثیة ٣٬٠٠٠
 جمعیة الصم البحر�نیة ٣٬٠٠٠
 جمعیة البحر�ن لرعا�ة الوالدین ٣٬٠٠٠
 مبادرة "ابتسامة" التا�عة لجمعیة المستقبل الشبابیة ٣٬٠٠٠
 لرعا�ة الوالدیندار المنار   ٣٬٠٠٠
 جمعیة اإلرتقاء الخیر�ة ٣٬٠٠٠
 جمعیة الصحة والسالمة البحر�نیة ٢٬٠٠٠
 جمعیة النور للبر  ٢٬٠٠٠
 نادي عبدالرحمن �انو االجتماعي لرعا�ة الوالدین ٢٬٠٠٠
 جمعیة تار�خ وآثار البحر�ن ٥٬٠٠٠
 "اكتشف اإلسالم"  ٥٬٠٠٠
 الدماغي جمعیة أصدقاء الشلل   ٣٬٠٠٠
 جمعیة أولیاء أمور المعاقین وأصدقائهم ٥٬٠٠٠
 جمعیة البحر�ن للعمل التطوعي ١٬٠٠٠
 نادي عبدهللا فخرو لرعا�ة الوالدین ٣٬٠٠٠
 جامعة البحر�ن ٥٬٠٠٠
 جمعیة حفظ النعمة ٣٬٥٠٠

 


