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.1

نهج الحوكمة لدى الشركة
تواصل شركة عقارات السيف ش.م.ب"( .الشركة") نهجها الحثيث لتكون شركة عقارية رائدة تتسم باالبتكار والتنوع ،وترتكز في
سعيها نحو بلوغ التميز على التحلي بأعلى المعايير والقيم إذ يظل من صلب عملياتها التزامها بمبادئ العدالة والشفافية والمسائلة
والمسئولية ،األمر الذي تعود فائدته في نهاية المطاف ،على المساهمين والعمالء والموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة.
ويستند إطار الحوكمة لدى الشركة على إرشادات ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن و ازرة الصناعة والتجارة والسياحة ("ميثاق
الحوكمة") وقانون الشركات التجارية والئحته التنفيذية ("قانون الشركات") ولوائح مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في
نموذج الرقابة عالية المستوى ( )Module HCالمندرج تحت المجلد السادس من مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين
المركزي ("مجلد التوجيهات") باإلضافة إلى قوانين ولوائح بورصة البحرين بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،قواعد
اإلدراج.
وقد طبقت الشركة إطا اًر إدارياً فعاالً وشفافاً َّ
أعدته بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين ،حيث يطبق وفقاً
ويعد مجلس اإلدارة ("المجلس") مسئوالً عن الخطط االستراتيجية والسياسات واإلشراف على أداء
إلرشادات الحوكمة بالشركةُ .
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واإلدارَة التنفيذي َة لتسيير الشركة يومياً وذلك ضمن حدود السلطة التقديرية المعتمدة ،باإلضافة إلى السياسات واإلجراءات والخطط
والمتطلبات الرقابية .وتتولى شركة إرنست ويونغ وهي المدقق الخارجي للشركة ،التدقيق على الحسابات وغيرها من المراجعات
القانونية بشكل فصلي وسنوي من أجل ضمان االمتثال للمتطلبات الرقابية.

.2

المبادرات الجارية في 2021
تواصل الشركة ادراك أهمية إرساء ثقافة حوكمة فعالة ،وما تزال المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة مدرجة على جدول أعمال
المجلس ،حيث تناط إلى لجان مثل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة مهمة استعراض إطار حوكمة الشركة وغيرها من المسائل
ذات الصلة .ووفقاً لذلك ،قام المجلس من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمراجعة التزام الشركة بميثاق الحوكمة على
مدار السنة كما طبق المجلس اإلجراءات الالزمة لتأكد من االلتزام بجميع االحكام القائمة ،حيثما ينطبق ذلك.
لتعزيز اإلطار الداخلي لحوكمة الشركة  ،بدأت الشركة في مراجعة شاملة لسياساتها وإجراءاتها ،والتي تضمنت تقييم الفجوات و
تحديد مجاالت التحسين الواردة والمواءمة ألفضل الممارسات في القطاعات ذات الصلة .وستقوم كل لجنة من لجان المجلس
بمراجعة وثائق السياسات واإلجراءات التي تقع ضمن نطاق مسئولياتها ورفع توصياتها إلى المجلس للموافقة عليها .وال تزال هذه
المراجعات مستمرة حيث من المقرر االنتهاء منها في عام .2022
عالوة على ذلك ،عدلت الشركة عقد تأسيسها ونظامها األساسي ليتماشى مع التعديالت األخيرة الصادرة على قانون الشركات
التجارية وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها .باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة بإضافة نشاط "األنشطة العقارية على أساس
رسوم أو عقود  -إدارة العقارات" بما يتوافق مع قوانين ولوائح هيئة تنظيم العقارات.

.3

التواصل مع المستثمرين والمساهمين
تلتزم الشركة بتوفير المعلومات التي يحتاجها المساهمون والمستثمرون والجهات الرقابية وغيرهم من أصحاب المصلحة ،وذلك في
الوقت الالزم وبصورة دقيقة وشفافة ووفقاً لمتطلبات اإلفصاح المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها .وتحرص الشركة
على نشر اإلفصاحات المالية الرئيسية وغيرها من اإلفصاحات على موقعها اإللكتروني بشكل دائم ،بحيث ُيفصح عنها في الوقت
الالزم حسب األطر الزمنية المنصوص عليها رقابياً ،مما يضمن حصول جميع المساهمين على المعلومات الجوهرية الالزمة
بشكل دوري أو قبل انعقاد أي جمعية عمومية.
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وخالل  ،2021قامت الشركة بتدشين موقعها اإللكتروني الجديد والمحدث بما يتماشى مع المتطلبات الكاملة لميثاق الحوكمة
وقواعد اإلدراج ومعايير اإلفصاح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ،وتتطلع إلى تعزيز وصول المساهمين إلى جميع
المعلومات ذات الصلة حول الشركة عبر موقعها اإللكتروني  .ويمكن الوصول إلى موقع الشركة على
.http://www.seef.com.bh

وتتمثل الوسائل الرئيسية للتواصل مع المساهمين في التقرير السنوي واجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي يحضره أعضاء
المجلس ،ومن خالله تُتاح الفرصة للمساهمين لمسائلة المجلس وطرح االستفسارات عليهم .وعالوة على ذلك ،فقد سبق وأن نشرت
الشركة حقوق المساهمين والتزاماتهم على موقعها اإللكتروني وذلك لضمان ممارسة المساهمين لهذه الحقوق وتقيدهم باإللتزامات
بصورة فعالة.
.4

ملكية األسهم وهيكل الملكية

4.1

رأس مال الشركة
حتى  31ديسمبر  ،2021أصدرت الشركة ما مجموعه  460,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية مقدارها  0.100دينار بحريني
للسهم الواحد وجميعها مدفوعة بالكامل.

4.2

هيكل الملكية حسب الجنسية والفئة:
يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب الجنسية والفئة:
الرقم

تصنيف المساهمين

.1

بحرينيين

.3

أجانب

.2

4.3

عرب

المجموع

عدد األسهم المملوكة

أفراد
159,456,039

شركات
122,055,052

حكومة أو منظمات
169,262,986

المجموع
450,774,077

1,403,672

1,009,330

-

2,413,002

3,972,593

164,832,304

2,840,328

125,904,710

-

169,262,986

6,812,921

460,000,000

هيكل الملكية حسب الحجم ( %5فما فوق):
يبين الجدول التالي ملكية أسهم الشركة حسب الحجم (ملكية  %5فما فوق):
الرقم
.1
.2
.3
.4

3

االسم
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي (صندوق التقاعد والجيش والصندوق
المدني)
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
شركة بيتك البحرين العقارية القابضة ذ.م.م( .مملوكة بشكل غير مباشر
بنسبة  %100لشركة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع( .الكويت))
مجموعة بيان لالستثمار العقاري ذ.م.م( .مملوكة بشكل غير مباشر
بنسبة  %100لشركة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع( .الكويت))

عدد األسهم المملوكة
122,735,695

نسبة األسهم المملوكة %
%26,682

56,790,624
39,756,895

%12,346
%8,643

31,842,988

%6,922
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4.4

هيكل الملكية حسب حجم الملكية (عدد األسهم):
يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب حجم الملكية (عدد األسهم):
ملكية األسهم (سهم)

عدد األسهم المملوكة

عدد المساهمين

نسبة األسهم المملوكة %

من  50,000إلى أقل من 500,00

63,067,727

760

%13,71

أقل من 50,000

من  500,000إلى أقل من 5,000,000

32,076,764

المجموع

460,000,000

أكثر من 5,000,000

4.5

92,648,823

%20,14

16,372
26

272,206,686

%6,97

%59,18

7

%100

17,165

هيكل الملكية حسب حجم الملكية (نسبة تملك األسهم):
يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب حجم الملكية (نسبة تملك األسهم):
ملكية األسهم ()%

عدد األسهم المملوكة

عدد المساهمين

نسبة األسهم المملوكة%

من  %1إلى أقل من %5

20,750,484

3

%4,51

أقل من %1

من  %5إلى أقل من %10

17,158

71,899,883

من  %10إلى أقل من %20

56,790,624

المجموع

460,000,000

من  %20إلى أقل من %50

4.6

187,823,314

%40,83
%15,63

2
1

122,735,695

%12,35
%26,68

1

%100

17,165

ملكية أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية (وذويهم واألطراف ذات العالقة):
يبين الجدول التالي ملكية أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية :
الرقم
.1

االسم
عيسى محمد نجيبي
محمد عيسى نجيبي

شركة نجيبي لإلستثمار ش.م.ب( .مقفلة)

الشركة المتحدة للخدمات التجارية ش.م.ب( .مقفلة)
شركة السوق العقارية ذ.م.م.
شركة سفريات البحرين العالمية ذ.م.م.
شركة الخلود كابيتال ذ.م.م

.2

سطام سليمان القصيبي

.3

هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس

.5

فؤاد علي تقي

.7

عبدالجليل محمد جناحي

.4

.6

المنصب /صلة القرابة

إبنه

0

0

شركة ذات عالقة

530,854

شركة ذات عالقة

256,500

%0,056

شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة

شركة ذات عالقة

أحمد يوسف عبدهللا يوسف
حامد يوسف مشعل

مالحظة :ال يمتلك أي أعضاءآخرين من مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية أسهمًا.
4

50,000

%0,011
%0,115

فريدة عبدالرحمن المؤيد

المجموع

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم
المملوكة %

والدته

574,530
121,073

%0,125
%0,026

100,500

%0.022

240,000

%0,052

100,000

%0,022

0

100,000
40,000
18,400
5,000

2,136,857

0

%0,022

%0,009
%0,004
%0,001

%0.465
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4.7

تداول األسهم على يد أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية (وذويهم واألطراف ذات العالقة) خالل :2021
يبين الجدول التالي ما تم تداوله من أسهم على يد أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في سنة :2021
االسم

المنصب/صلة

االسهم المملوكة

حتى  31ديسمبر

القرابة

معاملة الشراء

معاملة البيع

األسهم المملوكة
حتى ديسمبر
2021

2021
عيسي محمد نجيبي

رئيس مجلس اإلدارة

100,500

100,500

فؤاد على تقي

عضو مجلس اإلدارة

30,000

0

0

0

10,000

40,000

مالحظة :نقل السيد عيسى محمد نجيبي كامل حصته إلى شركة الخلود كابيتال ذ.م.م ،.وهي شركة مملوكة له بالكامل.

.5

هيكل الحوكمة والهيكل التنظيمي
المساهمون
مجلس اإلدارة

سكرتير الشركة

اللجنة التنفيذية

لجنة التدقيق

الرئيس التنفيذي

إدارة التدقيق الداخلي

الرئيس المالي
إدارة الرقابة المالية

لجنة الترشيحات
والمكافآت والحوكمة

الرئيس الفني

إدارة المشاريع

لجنة المسئولية
اإلجتماعية

الرئيس التجاري

إدارة اإلتصاالت
المؤسسية

إدارة الشئون القانونية
واإلمتثال

إدارة نظم المعلومات

إدارة األصول

إدارة الموارد البشرية
إدارة الشئون اإلدارية

إدارة المرافق

.6

مجلس اإلدارة

6.1

تشكيل المجلس وفئات أعضائه

إدارة التسويق

مؤلف مما ال يقل عن خمسة ( )5أعضاء و ال يتجاوز عدد أعضائه
مجلس
بموجب نظام الشركة األساسي ،يتولى إدارةَ الشركة
ٌ
ٌ
انت َخ َب
كما
أعضاء
)
10
(
ة
ر
عش
المجلس
أعضاء
بلغ
،
2021
ديسمبر
31
حتى
ثالثة عشر ( )13عضواً ("أعضاء المجلس").
َ
المجلس من أعضائه باالقتراع السري في  2019رئيساً ونائباً للرئيس وذلك لدورته الحالية ،والتي تنتهي في مارس  .2022للسنة
ُ
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2021كان مجلس إدارة الشركة وحالة العضوية على النحو التالي:
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المنصب
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
السيد عيسى محمد نجيبي
الدكتور مصطفى علي السيد
السيد سطام سليمان القصيبي
السيد فؤاد علي تقي
السيد يوسف أحمد الحمادي
السيد عبدالجليل محمد جناحي
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس
السيدة إيمان مصطفى المرباطي
السيد محمد إبراهيم البستكي
السيد حامد يوسف مشعل

الفئة
غير تنفيذي /مستقل
غير تنفيذي /مستقل
غير تنفيذي /مستقل
غير تنفيذي /مستقل
تنفيذي /غير مستقل
تنفيذي /غير مستقل
غير تنفيذي /غير مستقل
غير تنفيذي /مستقل
غير تنفيذي /مستقل
تنفيذي /غير مستقل

تمتثل الشركة بالمادة  HC-1.4.4من نموذج الرقابة عالية المستوى ( )Module HCالمندرج تحت المجلد السادس من مجلد
التوجيهات ،حيث يتوجب أن يكون نصف مجلس إدارة الشركة على األقل غير تنفيذيين على أن يكون ثالثة ( )3أعضاء من
هؤالء مستقلين .عالوة على ذلك ،ونظ اًر بأن الشركة لديها مساهمين مسيطرين ،فإن الشركة تلتزم بمتطلبات ميثاق الحوكمة والمادة
 HC-1.5.2من المجلد السادس من مجلد التوجيهات ،حيث يتوجب أن يكون أكثر من ثلث أعضاء المجلس من المستقلين.
6.2

عضويات في مجالس إدارة شركات مدرجة أخرى
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2021شغل عضو مجلس اإلدارة المبين أدناه عضوية مجالس أخرى لدى شركات أخرى
مدرجة في مملكة البحرين:
عضو مجلس اإلدارة
الدكتور مصطفى علي السيد

6.3

اسم الشركة المدرجة
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب.

المنصب
عضو مجلس إدارة

نبذة عن أعضاء المجلس

عيسى محمد نجيبي -رئيس مجلس اإلدارة

الجنسية
الفئة /جهة التعيين
مدة العضوية الحالية

عضوية اللجان الحالية
المؤهالت
الخبرة

العضوية في المجالس األخرى

المناصب في الجهات الرقابية والحكومية
والتجارية األخرى
6

بحريني
غير تنفيذي /مستقل
 12سنة
• رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
• عضو بلجنة المسئولية االجتماعية للشركة
بكالوريس في الهندسة المدنية
تمتد ألكثر من  36عاماً شغل فيها عدد من المناصب اإلدارية والتنفيذية في القطاع العقاري،
باإلضافة إلى إدارة شئون األعمال العائلية.
• رئيس مجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م.
• رئيس مجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
• رئيس مجلس إدارة شركة الما العقارية ذ.م.م.
• رئيس مجلس إدارة شركة نجيبي لالستثمار ش.م.ب( .مقفلة)
• رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات التجارية
• رئيس مجلس إدارة شركة الخلود كابيتال ذ.م.م.
• الرئيس المشارك لمجلس إدارة شركة السوق العقارية ذ.م.م.
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة بحرين سكراب مولد ذ.م.م.
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة كراون اندستريز ش.م.ب( .مقفلة)
• عضو مجلس إدارة شركة بناء البحرين ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة طيران الخليج ش.م.ب( .مقفلة)
• عضو بمجلس إدارة شركة ذا مولز لتطوير العقارات ش.م.ب( .مقفلة)
• عضو بمجلس إدارة شركة لونا العقارية ش.م.ب( .مقفلة)
• عضو بمجلس األمناء وعضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الجامعة الملكية
للبنات
عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نجيبي لالستثمار ش.م.ب( .مقفلة)

عقارات السيف ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

___________________________________________________________________________________________

الدكتور مصطفى علي السيد – نائب رئيس مجلس اإلدارة
الجنسية

الفئة /جهة التعيين
مدة العضوية الحالية
عضوية اللجان
المؤهالت
الخبرة

العضوية في المجالس األخرى

المناصب في الجهات الرقابية والحكومية
والتجارية األخرى

بحريني
غير تنفيذي /مستقل
(المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية)
 12سنة
• رئيس لجنة المسئولية االجتماعية
• عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
• دكتو ارة في إدارة المشاريع الصناعية  -جامعة لندن (المملكة المتحدة)
• ماجستير في إدارة المشاريع الصناعية – جامعة دبلن (إيرلندا)
• بكالوريس في الهندسة الميكانيكية – جامعة بورتسموث (المملكة المتحدة)
تمتد ألكثر من  46عاماً شغل فيها عدد من المناصب التنفيذية في مؤسسات حكومية وخاصة
رئيسية
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م.
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
• نائب رئيس مجلس إدارة بيت األسرة للتمويل المتناهي الصغر ش.م.ب( .مقفلة)
• عضو بمجلس إدارة شركة ناس المؤسسة ش.م.ب.
• عضو بمجلس أمناء بيت الزكاة المصري
• عضو بمجلس إدارة جمعية الصحة والسالمة البحرينية
أمين عام المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

سطام سليمان القصيبي – عضو مجلس إدارة

الجنسية
الفئة /جهة التعيين
مدة العضوية الحالية

عضوية اللجان الحالية
المؤهالت
الخبرة

العضوية في المجالس األخرى

المناصب في الجهات الرقابية والحكومية
والتجارية األخرى

7

بحريني
غير تنفيذي /مستقل
 12سنوات
• رئيس اللجنة التنفيذية
• عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
• بكالوريس في المحاسبة من جامعة الملك فهد (المملكة العربية السعودية)
• ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ديبول (الواليات المتحدة األمريكية)
تمتد ألكثر من  26عاماً في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية وإدارة الشئون العقارية
• عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة الما العقارية ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة بناء البحرين ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة الشركة الخليجية للتعمير العقاري ش.م.س( .مقفلة)
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع العقارية كبيتال ش.م.ب( .مقفلة)
• عضو بمجلس إدارة شركة الخليج القابضة ش.م.ك( .عامة)
• عضو بمجلس إدارة شركة نسيج ش.م.ب( .مقفلة)
• عضو بمجلس إدارة شركة لوكاتا كوربوريشن ليمتد
• عضو بمجلس إدارة شركة البحرين العالمية للجولف ش.م.ب( .مقفلة)
• عضو بمجلس إدارة شركة العرين للفنادق ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة إنجاز البحرين
• عضو بمجلس أمناء مدرسة ابن خلدون الوطنية
الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

عقارات السيف ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

___________________________________________________________________________________________

فؤاد علي تقي – عضو مجلس إدارة

الجنسية
الفئة /جهة التعيين
مدة العضوية الحالية
عضوية اللجان الحالية
المؤهالت
الخبرة

العضوية في المجالس األخرى
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية
والتجارية األخرى

بحريني
غير تنفيذي /مستقل
 6سنوات
رئيس لجنة التدقيق
ماجستير في إدارة األعمال من جامعة جنوب ويلز (المملكة المتحدة)
تمتد ألكثر من  34عاماً في مجال الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية
• عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
• نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو بمجلس األمناء وعضو باللجنة المالية بمدرسة ابن خلدون
الوطنية
ال يوجد

يوسف أحمد الحمادي – عضو مجلس إدارة

الجنسية
الفئة /جهة التعيين
مدة العضوية الحالية
عضوية اللجان الحالية

بحريني
تنفيذي /غير مستقل
 15سنة
عضو بلجنة التدقيق
• ماجستير في إدارة األعمال من جامعة البحرين
• برنامج تنمية المهارات القيادية من جامعة فرجينيا (الواليات المتحدة األمريكية)
• برنامج القيادة االستراتيجية للمديرين الماليين من كلية آيفي إلدارة األعمال (كندا)

الخبرة
العضوية في المجالس األخرى

تمتد ألكثر من  32عاماً في مجال الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية
• رئيس مجلس إدارة شركة مجمع المحرق ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة الما العقارية ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة دلمون  1ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة بي كي للتطوير ذ.م.م.
• عضو بمجلس األمناء ورئيس اللجنة المالية بمدرسة ابن خلدون الوطنية
• عضو بمجلس إدارة صندوق الوقف (مصرف البحرين المركزي)
مدير تنفيذي – رئيس الرقابة المالية و الشئون اإلدارية في بيت التمويل الكويتي (البحرين)
ش.م.ب( .مقفلة)

المؤهالت

المناصب في الجهات الرقابية والحكومية
والتجارية األخرى
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عقارات السيف ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

___________________________________________________________________________________________

عبدالجليل محمد جناحي – عضو مجلس إدارة

الجنسية
الفئة /جهة التعيين
مدة العضوية الحالية
عضوية اللجان الحالية
المؤهالت
الخبرة

العضوية في المجالس األخرى

المناصب في الجهات الرقابية والحكومية
والتجارية األخرى

بحريني
تنفيذي /غير مستقل
 12سنة
عضو باللجنة التنفيذية
• ماجستير في الهندسة المدنية /إدارة أعمال التشييد من الجامعة الكاثوليكية األمريكية
(الواليات المتحدة األمريكية)
• بكالوريس في الهندسة المدنية من جامعة البحرين
• دبلوم في إدارة المباني من معهد سيتي آند غيلدز في لندن (المملكة المتحدة)
تمتد ألكثر من  37عاماً في مجال إدارة المشاريع والهندسة المدنية
• عضو بمجلس إدارة شركة مجمع المحرق ذ.م.م
• عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة ديار المحرق ذ.م.م
• عضو بمجلس إدارة شركة ديار المحرق للتطوير االسكاني ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة ديار البارح العقارية ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة ديار النسيم العقارية ذ.م.م.
مدير أول – المشاريع في بيت التمويل الكويتي (البحرين) ش.م.ب( .مقفلة)

هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس  -عضو مجلس إدارة

الجنسية
الفئة /جهة التعيين
مدة العضوية الحالية
عضوية اللجان الحالية

بحريني
غير تنفيذي /غير مستقل
 9سنوات
عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

المؤهالت

• بكالوريس في المسح الكمي من جامعة بورتسموث بوليتكنك (المملكة المتحدة)
• عضو بمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ()CRPEP
• عضو بالمعهد الملكي للمساحين المعتمدين (المملكة المتحدة)

الخبرة
العضوية في المجالس األخرى
المناصبببب في الجهات الرقابية والحكومية
والتجارية األخرى
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تمتد ألكثر من  35عاماً في مجال المسح الكمي وإدارة المشاريع
• عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
• المالك والعضو المنتدب لشركة دار الهدى للشقق المفروشة ذ.م.م.
• عضو بمجلس أمناء وقف الشيخ عيسى بن سلمان التعليمي الخيري
المالك والرئيس التنفيذي لشركة حاج مساحو كميات ذ.م.م.

عقارات السيف ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

___________________________________________________________________________________________

إيمان مصطفى المرباطي – عضو مجلس إدارة
الجنسية
الفئة /جهة التعيين
مدة العضوية الحالية
عضوية اللجان
المؤهالت
الخبرة
العضوية في المجالس األخرى
المناصب في الجهات الرقابية والحكومية
والتجارية األخرى

بحرينية
غير تنفيذي /مستقل
(الهيئة العامة للتأمين االجتماعي)
 6سنوات
• عضو بلجنة التدقيق
• عضو بلجنة المسئولية االجتماعية للشركة
بكالوريس في المحاسبة من جامعة القاهرة (جمهورية مصر العربية)
تمتد ألكثر من  38عاماً شغلت فيها عدد من المناصب الرئيسية في الهيئة العامة للتأمين
االجتماعي
• عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين االجتماعي

محمد إبراهيم البستكي – عضو مجلس إدارة
الجنسية

الفئة /جهة التعيين
مدة العضوية الحالية
عضوية اللجان

المؤهالت

الخبرة

العضوية في المجالس األخرى

المناصب في الجهات الرقابية والحكومية
والتجارية األخرى
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بحريني
غير تنفيذي /مستقل
(الهيئة العامة للتأمين االجتماعي)
 3سنوات
عضو باللجنة التنفيذية
• ماجستير في إدارة األعمال من جامعة غالمورغان (المملكة المتحدة)
• برنامج اإلدارة العامة من كلية هارفارد إلدارة األعمال (الواليات المتحدة األمريكية)
• برنامج التنفيذي الخليجي من جامعة فرجينيا [كلية داردن إلدارة األعمال] (الواليات المتحدة
األمريكية)
• دبلوم اإلدارة التنفيذية من جامعة البحرين
تمتد ألكثر من  42عاماً شغل فيها عدد من المناصب التنفيذية في مؤسسات مالية عدة.
• رئيس مجلس إدارة شركة بنفت ش.م.ب( .مقفلة)
• رئيس مجلس إدارة سناد ذ.م.م.
• نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المملكة
• عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
• عضو بمجلس إدارة شركة إدارة األصول ش.م.ب( .مقفلة)
ال يوجد

عقارات السيف ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

___________________________________________________________________________________________

حامد يوسف مشعل -عضو مجلس إدارة

الجنسية
الفئة /جهة التعيين
مدة العضوية الحالية
عضوية اللجان الحالية

المؤهالت

الخبرة

العضوية في المجالس األخرى

المناصب في الجهات الرقابية والحكومية
والتجارية األخرى

6.4

بحريني
تنفيذي /غير مستقل
 3سنوات
عضو باللجنة التنفيذية
• ماجستير في إدارة األعمال من كلية واريك إلدارة األعمال في جامعة واريك (المملكة
المتحدة)
• بكالوريس في دراسات الحاسوب واألعمال من كلية واريك إلدارة األعمال في جامعة واريك
(المملكة المتحدة)
• معتمد من المعهد الملكي للمساحين المعتمدين ()MRICS
• شهادة المحلل المالي المعتمد ()CFA
• شهادة محترف إدارة المشاريع ()PMP
تمتد ألكثر من  16عاماً في مجال الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية
• عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة مركز إدارة السيولة المالية ش.م.ب(.مقفلة)
• عضو بمجلس إدارة شركة مجموعة بيان لالستثمار العقاري ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة بيتك البحرين العقارية القابضة ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة بيتك لإلستثمارات وان ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة بيتك لإلستثمارات تو ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة ديار النسيم ذ.م.م.
• عضو بمجلس إدارة شركة بريدج ذ.م.م .المحدودة (جزر كايمان)
• عضو باللجنة التنفيذية في شركة ديار المحرق ذ.م.م.
• عضو باللجنة الفنية في شركة بي كي للتطوير ذ.م.م.
رئيس الخدمات المصرفية لألفراد في بيت التمويل الكويتي (البحرين) ش.م.ب( .مقفلة)

مهام المجلس

6.4.1

الدور والمسئوليات العامة

تشمل المهام والمسئوليات التي يضطلع بها المجلس ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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رسم أهداف الشركة؛
تحديد األداء العام للشركة وخططها واستراتيجيتها؛
رصد أداء اإلدارة ومدى تنفيذها للق اررات االستراتيجية؛
عقد اجتماعات المساهمين وإعداد جداول األعمال لها؛
اعتماد ورصد سير النفقات الرأسمالية الرئيسية وإدارة رأس المال والقروض بما في ذلك بيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛
رصد تعارض المصالح ومنع أية معاملة احتيالية مع األطراف ذات العالقة؛
االعتماد السنوي للميزانية ورصد أداء اإلدارة بهذا الشأن؛
اعتماد واستعراض هيكل اإلدارة ومسئولياتها؛
ضمان نزاهة أنظمة المحاسبة والتقارير المالية للشركة ،بما في ذلك التدقيق المستقل ،وأن أنظمة الرقابة المناسبة موجودة  ،وال
سيما أنظمة إدارة المخاطر ،والرقابة المالية والتشغيلية ،واالمتثال بالقوانين والمعايير ذات الصلة؛
العمل على إعداد البيانات المالية على نحو يفصح بدقة عن وضع الشركة المالي؛
اختيار وتعويض ومراقبة أعضاء اإلدارة التنفيذية ،وعند الضرورة  ،استبدالهم وضمان إنشاء خطط تعاقب سليمة للرئيس التنفيذي
واإلدارة التنفيذية في الشركة؛

عقارات السيف ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

___________________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•

•
•
•
•

المواءمة بين مكافآت كبار المسئولين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الشركة ومساهميها على المدى الطويل؛
ضمان عملية ترشيح وانتخاب مجلس اإلدارة بشكل رسمي ومن دون تحزب؛
ضمان المعاملة العادلة للمساهمين ،بما في ذلك المساهمين األقلية؛
التأكد من االلتزام بالقواعد والمتطلبات ذات الصلة والمتعلقة بإصدار وطرح األوراق المالية؛
ضمان اإللتزام بااللتزامات المستمرة فيما يتعلق بمتطلبات اإلدراج ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،المسائل المتعلقة
باإلفصاح ونشر المعلومات الحساسة لألسعار وغيرها من اإلفصاحات ،ومنع إساءة استخدام األسواق المالية وتجنب التداول
من الداخل؛
االمتثال للمستندات التأسيسية للشركة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،عقد التأسيس والنظام األساسي واللوائح
والق اررات األخرى ذات الصلة؛
التأكد من موافقة مجلس اإلدارة على أي قروض مقدمة من الشركة ،إن وجدت  ،وفًقا لسلطته المحددة في هذا الشأن ،بما في
ذلك الحدود اإلئتمانية والشروط األخرى ذات الصلة؛
الموافقة على الرسوم والمصاريف واالشتراكات والعموالت ذات الصلة والجزاءات التجارية واإلدارية األخرى ،عند االقتضاء؛ و
ضمان االمتثال لجميع القوانين واللوائح ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر :قانون الشركات وميثاق الحوكمة والقوانين واللوائح
الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والقوانين واللوائح الصادرة عن بورصة البحرين وقانون العمل وغيرها من القوانين واللوائح
المعمول بها.

وثمة مزيد من التفاصيل بشأن مهام ومسئوليات المجلس واردة في ميثاق المجلس ونظام الشركة األساسي ،حيث تتماشى جميع
هذه المهام والمسئوليات مع المتطلبات الرقابية الواردة في قانون الشركات مجلد التوجيهات وميثاق الحوكمة وغيرها من القوانين
واللوائح المعمول بها .ويعتبر أعضاء مجلس اإلدارة مسئولون بشكل فردي وجماعي عن أداء هذه المسئوليات.

6.4.2

المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة

فيما يلي معامالت جوهرية تتطلب موافقة مجلس اإلدارة:
•
•
•
•
•
•
•
•

اعتماد االستراتيجية ومراجعتها سنوياً؛
اعتماد الميزانية السنوية ومراقبتها؛
إقرار البيانات المالية المراجعة والمدققة للشركة ؛
الموافقة على النفقات الرأسمالية والعقود الجوهرية سواءاً كانت مدرجة في الميزانية ام ال والتي تخرج عن الصالحيات المفوضة
لإلدارة ،باإلضافة إلى االستثمارات والتخارجات؛
اعتماد ومراجعة هيكل ومسئوليات اإلدارة؛
تعيين الرئيس التنفيذي وسكرتير الشركة؛
الموافقة على سياسات الشركة؛ و
الموافقة على أي قروض تتحصل عليها الشركة والضمانات التي ستمنح بشأنها.

يوجد المزيد من التفاصيل عن المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة في وثيقة حدود السلطة التقديرية المعتمدة
من قبل مجلس اإلدارة.
6.5

تعيين أعضاء المجلس وانتخابهم وإنهاء عضويتهم
تتولى الجمعية العمومية خالل اجتماعها السنوي انتخاب المجلس لدورة تستغرق ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد .وابتدأت الدورة
الحالية للمجلس في  31مارس  2019وستنقضي في يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ  29مارس ،2022
والذي ستجرى خالله االنتخابات لدورة مجلس اإلدارة الجديد.
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ويخضع تعيين أعضاء المجلس وانتخابهم إلى األحكام المنصوص عليها في قانون الشركات وميثاق الحوكمة وأنظمة ولوائح
ويعيَّن األعضاء خالل اجتماع الجمعية العمومية ويتم اختيارهم من بين مرشحين يقترحهم المجلس أو
مصرف البحرين المركزيُ .
يتم تعيينهم بواسطة المساهمين الرئيسيين في إطار ممارسة حقوقهم التي كفلها قانون الشركات.
وتنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء دورة المجلس وبعدها يخضع العضو المعني إلعادة االنتخاب .ويرد في نظام الشركة
األساسي وقانون الشركات وميثاق المجلس جميع األسباب التي تؤدي إلى إنهاء عضوية المجلس .وللجمعية العمومية من خالل
تصويت األغلبية الحق في إنهاء عضوية بعض أو جميع أعضاء المجلس ،شريطة أال يخل ذلك بحق المساهمين ممن يتمتعون
بحق إنهاء تعيين أي عضو ُمعين من قبلهم .حتى  31ديسمبر ،2021لم يتم إنهاء أية عضوية.
6.6

خطابات تعيين أعضاء المجلس
لقد أبرمت الشركة خطاب تعيين مع كل عضو بالمجلس بينت من خالله األدوار والمهام والمسئوليات المناطة باألعضاء وأوجه
المسائلة باإلضافة إلى المسائل األخرى المتعلقة بتعيينهم مثل :مدة العضوية ومدى التفرغ المطلوب من جانبهم ومهام اللجان
المسندة إليهم (إن وجدت) ومكافآتهم ومستحقات تسديد مصاريفهم وإمكانية حصولهم على المشورة المهنية المستقلة متى ما اقتضت
الحاجة.
ويتعين على أعضاء المجلس عموماً التقيد بنظام الشركة األساسي وبقانون الشركات وميثاق الحوكمة ومجلد التوجيهات ومدونة
السلوك واألخالقيات وجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

6.7

عقد الدورة التعريفية ألعضاء المجلس وتدريبهم
يحرص المجلس عبر سكرتير الشركة على إمداد جميع أعضائه الجدد بالمعلومات الالزمة لتعزيز ودعم مساهمتهم في أعمال
المجلس منذ بداية فترة عضويتهم .ويتضمن األمر عقد االجتماعات مع كبار المسئولين اإلداريين وتقديم العروض التقديمية بشأن
ما يتعلق بالشركة من خطط استراتيجية وأطر مالية ومحاسبية مهمة وأداء الشركة المالي واستثماراتها وعقاراتها ،باإلضافة إلى
إتاحة سبل التواصل مع المدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمستشار القانوني .كذلك يحرص سكرتير الشركة على توفير معلومات
الشركة وجعلها في متناول أعضاء المجلس ،بما في ذلك المستندات التأسيسية والمواثيق والسياسات واإلجراءات ووثائق التأمين
حفظ أو تكون متاحة عبر بوابة المجلس اإللكترونية.
وغيرها من المستندات والوثائق المهمة التي تُ َ
كذلك يقع على لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة مسئولية ترتيب ما يلزم من تدريب لضمان اطالع أعضاء المجلس على آخر
المستجدات والتطورات التي قد تؤثر على الشركة .خالل عام  ، 2021أوصت اللجنة المذكورة أعاله بإجراء تدريب في مجال
حوكمة الشركات والذي كان من المقرر إجراؤه بالحضور الشخصي في عام  .2021وبسبب قيود التباعد اإلجتماعي المفروضة
شخصيا إال أنه وبسبب إستمرار تأثير الجائحة  ،قرر المجلس المضي
بسبب كوفيد ،19-تم تأجيل إجراء هذا التدريب بالحضور
ً
قدما في الدورات التدريبية عبر تطبيقات التواصل المرئي والمقرر إجراؤها في عام .2022
ً
هذا وقد شارك معظم أعضاء ال مجلس بشكل فردي في العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية االفتراضية التي تغطي
مجموعة كبيرة من قضايا الحوكمة والقضايا المتعلقة بقطاعات محددة.

6.8

سكرتير الشركة
يتلقى المجلس الدعم الالزم من سكرتير الشركة إذ يوفر إليه الدعم المهني واإلداري .كذلك يعمل سكرتير الشركة كأمين سر للجان
المجلس ولالجتماعات العمومية ويخضع تعيينه لموافقة المجلس .وتشغل اآلنسة مريم حسين منصب سكرتير الشركة باإلضافة
إلى منصب مدير أول إلدارة الشئون القانونية واإلمتثال حيث انضمت إلى الشركة في مايو  .2019وتحمل اآلنسة مريم حسين
درجتي البكالوريس في الحقوق ( )LLBوالماجستير في الحقوق ( )LLMمن جامعة واريك والدبلوم العالي لدورة الممارسة القانونية
( )LPCمن كلية الحقوق بالمملكة المتحدة وتتمتع بخبرة مهنية تمتد ألكثر من ستة عشر ( )16عاماً.
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سياسة المكافآت وبدالت الحضور لدى المجلس

6.9

تُراعي الشركة أحكام المادة ( )188من قانون الشركات في تحديدها مكافآت أعضاء المجلس .بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء
المجلس للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020ما مقداره  170,000د.ب .وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية خالل اجتماعها
السنوي .وتبلغ المكافأة المقترح دفعها إلى أعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021مبلغ وقدره 225,000
عرض على المساهمين العتمادها خالل االجتماع العمومي السنوي المقبل.
د.ب ،.وسوف تُ َ
بدالت الحضور لكل إجتماع لرئيس المجلس أو رئيس الجنة مقدارها  600دينار بحريني و  400دينار بحريني ألعضاء المجلس
أو أعضاء اللجان .وفيما يلي مجمل بدالت الحضور المدفوعة ألعضاء المجلس واللجان لالجتماعات :
نوع اإلجتماع
إجتماعات المجلس
إجتماعات اللجان
المجموع

بدل الحضور (بالدينار البحريني)
20,600
22,800
43,400

مالحظة :ال تشمل بدالت الحضور المبينة أعاله بدالت الحضور المدفوعة للشركات التابعة.

6.10

اجتماعات المجلس
على المجلس عقد اجتماعاته بصورة متكررة ،شريطة أال يقل عدد اإلجتماعات المنعقدة بأي حال من األحوال عن أربع ()4
اجتماعات سنوياً ،وذلك طبقاً للمتطلبات القانونية والرقابية وميثاق المجلس .وقد تجاوز المجلس هذا المتطلب باجتماعه خمسة
نظر للتدابير االحت ارزية لكوفيد 19-وقواعد التباعد االجتماعي ،عقد
( )5مرات في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر ً .2021ا
المجلس وفًقا لذلك جميع االجتماعات بسالسة عبر تقنيات التواصل المرئي ).(ZOOM
وباإلضافة إلى االجتماعات التي ُع ِّقدت خالل السنة المذكورة آنفاً ،فقد تم اعتماد قرار واحد ( )1باإلجماع عن طريق تمريره على
األعضاء  ،وتمت المصادقة عليه خالل اجتماع المجلس التالي.

 6.10.1العدد اإلجمالي إلجتماعات المجلس واللجان والحضور
فيما يلي تفصيل لالجتماعات التي ُع ِّقدت في  2021بحضور أعضاء مجلس اإلدارة:
عضو المجلس
السيد عيسى محمد نجيبي
الدكتور مصطفى علي السيد
السيد سطام سليمان القصيبي
السيد فؤاد علي تقي
السيد يوسف أحمد الحمادي
السيد عبدالجليل محمد جناحي
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس
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المجلس /اللجنة
مجلس اإلدارة
لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
لجنة المسئولية االجتماعية للشركة
مجلس اإلدارة
لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
لجنة المسئولية االجتماعية للشركة
مجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذية
لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق
مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق
مجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذية
مجلس اإلدارة
لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

عدد االجتماعات
5
3
1
5
3
1
5
6
3
5
4
4
4
5
6
5
2
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عضو المجلس
السيدة إيمان مصطفى المرباطي

المجلس /اللجنة
مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق
لجنة المسئولية االجتماعية للشركة
مجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذية
مجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذية

السيد محمد إبراهيم البستكي
السيد حامد يوسف مشعل

عدد االجتماعات
5
4
1
5
6
5
6

 6.10.2إجتماعات المجلس والحضور
فيما يلي تواريخ وتفاصيل حضور اجتماعات المجلس:
العضو

السيد عيسى محمد نجيبي
الدكتور مصطفى علي السيد
السيد سطام سليمان القصيبي
السيد فؤاد علي تقي
السيد يوسف أحمد الحمادي
السيد عبدالجليل محمد جناحي
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس
السيدة إيمان مصطفى المرباطي
السيد محمد إبراهيم البستكي
السيد حامد يوسف مشعل

2021/1
21/02/17

2021/2
21/05/10

2021/3
21/08/11

2021/4
21/11/09

X

شارك في االجتماع عن ُبعد بواسطة تطبيق اإلتصال المرئي

.7

2021/5
21/12/12

%

100
100
100
100
80
100
100
100
100
100

لجان المجلس
لقد أناط المجلس مسئوليات محددة بعدد من اللجان المنبثقة منه (ويشار إلى كل واحدة منها اختصا اًر بـ"اللجنة" ،ومجتمعة
بـ"اللجان") ،وذلك طبقاً للمستندات التأسيسية الخاصة بالشركة ومواثيقها والمتطلبات المنصوص عليها في ميثاق الحوكمة ولوائح
مصرف البحرين المركزي .ولكل لجنة ميثاقها الرسمي المكتوب الذي يحدد مهامها ومسئولياتها .وفيما يلي قائمة باللجان الرئيسية:
•
•
•
•

7.1

اللجنة التنفيذية
لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
لجنة المسئولية المجتمعية للشركة

اللجنة التنفيذية

7.1.1

التشكيل
فيما يلي تفصيل لعضوية اللجنة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر :2021
العضو
السيد سطام سليمان القصيبي
السيد عبدالجليل محمد جناحي
السيد محمد إبراهيم البستكي
السيد حامد يوسف مشعل
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المنصب
رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو

الفئة
غير تنفيذي /مستقل
تنفيذي /غير مستقل
غير تنفيذي /مستقل
تنفيذي /غير مستقل
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7.1.2

المهام والمسئوليات
أ ِّ
ُنشئت اللجنة التنفيذية من أجل دعم عملية صنع الق اررات لدى المجلس وذلك على نطاق واسع من المسائل المتعلقة بعمل
المجلس في
الشركة بدءاً من التخطيط االستراتيجية والسياسات وصوالً إلى االستثمار والمخاطر .وتساعد اللجن ُة التنفيذي ُة
َ
االضطالع بمسئولياته الرقابية متى وجدت الحاجة الماسة إلستعراض وإتخاذ اإلجراءات على نحو فوري ،مع تركيز اللجنة
على متطلبات التمويل والتي تشمل :تنمية رأس المال والتنسيق مع المصارف والمستشارين الماليين وإدارة االستثمارات وإدارة
األصول واإللتزامات وغيرها من المسائل المالية ذات الصلة بأنشطة الشركة االستثمارية.

7.1.3

االجتماعات والحضور والبدالت
ينص ميثاق اللجنة التنفيذية على أن تعقد اللجنة ما ال يقل عن ستة ( )6اجتماعات سنوياً .خالل  ،2021عقدت اللجنة
ستة ( )6اجتماعات امتثاالً لهذا المتطلب .وفيما يلي تواريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية ونسبة الحضور وقيمة البدالت التي
دفعت ألعضائها:
%0

البدالت

العضو

2021/1

السيد سطام سليمان القصيبي



100

3,600

السيد عبدالجليل محمد جناحي



100

2,400

السيد محمد إبراهيم البستكي



100

2,400



100

2,400

21/02/16

2021/2

21/03/09

2021/3

21/03/16

2021/4

21/08/08

2021/5

21/11/02

السيد حامد يوسف مشعل

شارك في االجتماع عن ُبعد بواسطة تطبيق اإلتصال المرئي

7.2

2021/6

21/12/06

(د.ب).

لجنة التدقيق

7.2.1

التشكيل
فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر :2021
العضو
السيد فؤاد علي تقي
السيد يوسف أحمد الحمادي
السيدة إيمان مصطفى المرباطي

7.2.2

المنصب
رئيس اللجنة
عضو
عضو

الفئة
غير تنفيذي /مستقل
تنفيذي /غير مستقل
غير تنفيذي /مستقل

المهام والمسئوليات
تؤدي لجنة التدقيق دو اًر رئيسياً في دعم المجلس إلستيفاء مسئولياته الرقابية في مجال اإلبالغ المالي وأنظمة الرقابة الداخلية
وأنظمة إدارة المخاطر ومهام التدقيق الداخلي والخارجي .وتتمثل مهامها الرئيسية في مراقبة المراجعات الدورية لعمليات
المحاسبة والتقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية التي يجريها المدققون المستقلون واإلدارة المالية واإلدارة العليا وإدارة التدقيق
الداخلي لدى الشركة .كذلك من المهام الرئيسية للجنة مراجعة وتقييم استقاللية المدققين المستقلين وأداؤهم.
وفي سياق اضطالعها بمسئولياتها الرقابية ،تشرف لجنة التدقيق على تبني سياسات محاسبية وضوابط داخلية تتسم بالجودة
والسعي إلى تعيين مدققين مستقلين فعالين وذلك من أجل ردع االحتيال وتوقع المخاطر المالية وتشجيع اإلفصاح عن
المعلومات المالية وغيرها من المعلومات إلى المجلس وأصحاب المصلحة وذلك على نحو دقيق وفي الوقت المناسب وبصورة
مجدية.
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7.2.3

االجتماعات والحضور والبدالت
ينص ميثاق لجنة التدقيق على أن تعقد اللجنة ما ال يقل عن أربع ( )4اجتماعات سنوياً .خالل  ،2021عقدت اللجنة أربعة
( )4اجتماعات امتثاالً لهذا المتطلب .وفيما يلي تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق ونسبة الحضور وقيمة البدالت التي دفعت
ألعضائها:
العضو
السيد فؤاد علي تقي

2021/1

21/02/14

السيد يوسف أحمد الحمادي

السيدة إيمان مصطفى المرباطي

2021/2

21/05/06

2021/3

21/08/10

2021/4

21/11/07
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7.3

%

البدالت

100

2,400

100
100

(د.ب).

1,600
1,600

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

7.3.1

التشكيل
فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر :2021
العضو
السيد عيسى محمد نجيبي
الدكتور مصطفى علي السيد
السيد سطام سليمان القصيبي
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس

7.3.2

المنصب
رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو

غير
غير
غير
غير

الفئة
تنفيذي/
تنفيذي/
تنفيذي/
تنفيذي/

مستقل
مستقل
مستقل
غير مستقل

المهام والمسئوليات
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة التي أنشأها المجلس مسئوليات استشارية مدمجة تتعلق بما يلي:
•
•
•
•
•
•

7.3.3

ترشيح أعضاء المجلس أو تعيينهم أو إعادة تعيينهم أو إقالتهم وعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء اإلدارة
التنفيذية؛
سياسات الشركة المتعلقة بالمكافآت؛
تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه وأعضائه واإلدارة التنفيذية؛
اقتراح واستعراض المكافآت المحددة لكل عضو بالمجلس وباللجان وباإلدارة التنفيذية استناداً إلى أدائهم؛
إعداد ومراجعة سياسات الشركة المتعلقة بالحوكمة؛ و
التخطيط إلحالل الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا.

االجتماعات والحضور والبدالت
ينص ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة على أن تعقد اللجنة ما ال يقل عن اجتماعين ( )2سنوياً .خالل ،2021
عقدت اللجنة ثالث ( )3إجتماعات امتثاالً لهذا المتطلب .وفيما يلي تاريخي اجتماعي اللجنة ونسبة الحضور والبدالت التي
دفعت على أعضائها:
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العضو
السيد عيسى محمد نجيبي
الدكتور مصطفى علي السيد
السيد سطام سليمان القصيبي
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس

2021/2
21/11/01

2020/1
21/02/15

شارك في االجتماع عن ُبعد بواسطة تطبيق اإلتصال المرئي

7.4

2021/3
21/12/02



x

%
100
100
100
66,67

البدالت
(د.ب).
1,800
1,200
1,200
800

لجنة المسئولية االجتماعية للشركة

7.4.1

التشكيل
فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة المسئولية االجتماعية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر:2021
العضو
الدكتور مصطفى علي السيد
السيد عيسى محمد نجيبي
السيدة إيمان مصطفى المرباطي

7.4.2

الفئة
غير تنفيذي /مستقل
غير تنفيذي /مستقل
غير تنفيذي /مستقل

المنصب
رئيس اللجنة
عضو
عضو

المهام والمسئوليات
ُي ِّ
المجلس لجن َة المسئولية االجتماعية للشركة بمهام إدارة التبرعات وصرفها بما فيها اختيار المنظمات الخيرية
فوض
ُ
وتخصيص الميزانية المعتمدة لمختلف القطاعات ووضع شروط للتبرعات واستعراض ورصد أداء المنظمات وإلغاء التبرعات
ورفع الميزانية العامة للتبرعات للمساهمين إلعتمادها.

7.4.3

االجتماعات والحضور والبدالت
ينص ميثاق لجنة المسئولية االجتماعية للشركة على أن تعقد اللجنة ما ال يقل عن اجتماعين ( )2سنوياً .خالل ،2021
عقدت اللجنة اجتماع ( )1واحد مع تفويض لجنة المسئولية االجتماعية المنبثقة من اإلدارة للقيام باالنشطة الالزمة .وفيما
يلي تاريخ اجتماع اللجنة ونسبة الحضور والبدالت التي دفعت ألعضائها:
العضو
الدكتور مصطفى علي السيد
السيد عيسى محمد نجيبي
السيدة إيمان مصطفى المرباطي

شارك في االجتماع عن ُبعد بواسطة تطبيق اإلتصال المرئي

.8

2021/1
21/11/01








%

البدالت (د.ب).

100
100
100

600
400
400

تقييم أداء المجلس ولجانه
ُيجري المجلس من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة تقييمات ألداء المجلس وأعضائه ولجانه وفقاً للمواثيق ذات الصلة.
وتهدف هذه التقييمات إلى تحديد جوانب التحسين والنهوض بالكفاءة وتقييم مدى مساهمة األفراد في عمل المجلس باإلضافة إلى
تقييم أداء المجلس ككل .وقد استكمل أعضاء المجلس على النحو المطلوب تقييمات أدائهم للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
.2021
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9.1

اإلدارة التنفيذية
الفصل بين الواجبات والتفويض
طبقاً للمتطلبات الرقابية ،فإن منصبي رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس منفصالن عن منصب الرئيس التنفيذي ،حيث أن
النظام األساسي للشركة ومواثيق المجلس ترسم حدوداً واضحة للمسئوليات المناطة بكل منصب من المناصب المذكورة آنفاً.
المجلس العديد من الصالحيات إلى الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية وأعضاء آخرين من اإلدارة العليا ،وذلك بموجب
فوض
وقد َّ
ُ
وثيقة حدود السلطة التقديرية التي يستعرضها ويراجعها المجلس بشكل دوري.

9.2

نبذة عن اإلدارة التنفيذية
حتى  31ديسمبر  ،2021تكونت اإلدارة التنفيذية للشركة من اآلتي:
السيد أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي
بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت (الكويت)
المؤهالت
سنة التعيين 2015
خبرة تمتد ألكثر من  27عاماً في المجال العقاري وإدارة المشاريع لعدد من كبار الشركات اإلقليمية .قبل انضمامه
الخبرة
إلى الشركة ،تقلد السيد أحمد يوسف مناصب إدارية عليا في شركات مثل شركة البحرين لالستثمار العقاري (إدامة)
وشركة أبعاد للتطوير العقاري والشركة الخليجية للتعمير العقاري وشركة الصالحية العقارية وشركة الفنادق الكويتية
وجامعة الكويت.
السيد طارق درويش
الرئيس الفني
• ماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة ماكغيل (كندا)
المؤهالت
• بكالوريس في الهندسة المعمارية من جامعة األزهر (جمهورية مصر العربية)
2016
سنة التعيين
خبرة تمتد ألكثر من  41عاماً في مجال الخدمات المعمارية وإدارة المشاريع وإدارة المرافق .قبل انضمامه إلى
الخبرة
الشركة ،تقلد السيد طارق درويش مناصب إدارية عليا في شركات مثل ماف العقارية ومجموعة التمدين وشركة
الصالحية العقارية وبروجاكس ودار الهندسة والمنتجات الخشبية العربية وسيفنبايبر وشركاؤه.
السيد محمد باقي
الرئيس المالي باإلنابة
• ماجستير في إدارة األعمال من جامعة مانشستر (المملكة المتحدة)
المؤهالت
• بكالوريس في المحاسبة من جامعة البحرين
• محاسب قانوني معتمد ( )CPAمن نيو هامشير (الواليات المتحدة األمريكية)
2016
سنة التعيين
خبرة تمتد ألكثر من  15عاماً في مجال الخدمات المحاسبية والمالية بالقطاع المصرفي واالستثماري .قبل انضمامه
الخبرة
إلى الشركة ،تقلد السيد محمد باقي مناصب عديدة في مجموعة أركابيتا ومصرف البركة اإلسالمي وممتلكات.
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اآلنسة مريم حسين

مدير أول – إدارة الشئون القانونية واإلمتثال
سكرتير الشركة
• ماجستير في الحقوق ( )LLMمن جامعة واريك (المملكة المتحدة)
المؤهالت
سنة التعيين
الخبرة

• بكالوريس في الحقوق ( )LLBمن جامعة واريك (المملكة المتحدة)
• دورة الممارسة القانونية ( )LPCمن كلية الحقوق – لندن (المملكة المتحدة)

2019
خبرة تمتد ألكثر من  16عاماً في مكاتب محاماة وشركات في مختلف التخصصات مثل االستشارات القانونية
للشركات والمعامالت التجارية والعقارات والحوكمة واالمتثال والخدمات المصرفية .قبل انضمامها إلى الشركة ،تقلدت
اآلنسة مريم حسين مناصب عديدة في كي بي إم جي فخرو وأيه أيه جيه هولدنجز ومكتب نزار رئيس ومشاركوه
ومكتب حافظ على محامون ومستشارون قانونيون وبنك اليوباف العربي الدولي.

السيد محمد عالم القائد
مدير أول – ادارة العقارات
• بكالريوس العلوم في الهندسة المدنية -جامعة البحرين
المؤهالت
• دبلوم دولي في القيادة واالستراتيجية واإلدارة  -معهد اإلدارة المعتمد (المملكة المتحدة)
سنة التعيين 2016
خبرة تمتد ألكثر من  15عاماً في مجال ريادة األعمال واالبتكار والعقارات ،بما في ذلك إدارة أنواع مختلفة من
الخبرة
العقارات مثل مراكز التسويق والممتلكات التجاربة والتجزئة والصناعية والخدمية والسكنية .قبل انضمامة إلى الشركة،
شغل العديد من المناصب وعمل في مركز حاضنة البحرين لألعمال ،وهي شركة تابعة لبنك البحرين للتنمية .وهو
حالياً عضو في مجلس إدارة الشرق األوسط لمراكز التسويق وتجار التجزئة.
السيد فهد عبدالعزيز العباسي
رئيس التدقيق الداخلي
• بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية
المؤهالت
سنة التعيين 2021
خبرة تمتد ألكثر من  14عاماً في مجال الخدمات المالية والتدقيق الداخلي .قبل انضمامة إلى الشركة ،شغل مناصب
الخبرة
مختلفة وعمل في شركة أصول إلدارة األصول ومصرف السالم.

9.3

سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية
تستند الشركة في ممارساتها المتعلقة بدفع المكافآت لإلدارة التنفيذية على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الحوكمة ومجلد
التوجيهات ،وخاصة ما يلي:
•
•

اجتذاب الكفاءات المناسبة ممن يتمتعون بالمهارات والمعرفة الالزمة ،كل في نطاق اختصاصه ،والمحافظة عليها؛
و
موائمة مكافآت الموظفين مع أداء الشركة وعائد المساهمين.

وتطبق الشركة أطر تقييم عادلة وشفافة من أجل تقييم أداء موظفيها على نحو سنوي وذلك بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت
والحوكمة .وال تمنح الشرك ُة في الوقت الحالي اإلدارَة التنفيذي َة أي خيارات أسهم أو حوافز قائمة على األداء.
9.4

المكافآت المدفوعة ألعلى خمسة أعضاء باإلدارة التنفيذية
فيما يلي قائمة بأعلى ستة ( )6أعضاء باإلدارة التنفيذية وذلك حتى  31ديسمبر:2021
•
•
•
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•
•
•

مدير أول -إدارة الشئون القانونية واإلمتثال سكرتير الشركة
مدير أول – إدارة العقارات
مدير التدقيق الداخلي

وقد دفعت الشركة المكافآت التالية ألعلى خمسة أعضاء تنفيذيين:
1
2
3

.10

نوع المكافآت
الرواتب (شاملة العالوات)
المكافآت
مكافآت نهاية الخدمة
المجموع

المبلغ (د.ب).
363,461
55,664
0
419,125

مدونة السلوك واألخالقيات وسياسة اإلبالغ عن المخالفات
لقد تبنت الشركة بتاريخ  31مارس  2019إرشادات الحوكمة المعدلة والتي تضمنت مدونة السلوك واألخالقيات وسياسة اإلبالغ
عن المخالفات .وتهدف هذه اإلرشادات التي تسري على أعضاء المجلس وموظفي الشركة على حد سواء ،إلى توجيه سلوك األفراد
وتصرفاتهم وضمان تعزيز ثقافة النزاهة واألمانة باإلضافة إلى تشجيع الموظفين على الحفاظ على سمعة الشركة في جميع
تعامالتهم .وقد أ ِّ
ُعَّدت هذه اإلرشادات تماشياً مع المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات وتوجد نسخة منها متاحة على موقع الشركة
اإللكتروني بشكل دائم.

.11

سياسة تعامالت األشخاص الرئيسيين
لقد تبنت الشركة سياسة لتعامالت األشخاص الرئيسيين بموجب متطلبات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ،والذي تم
تحديثها وإعادة إصدارها في عام  .2021وتنظم هذه السياسة تداول أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية والعليا لألسهم إذ
يمكنهم اإلطالع على معلومات حساسة عن األسعار بحكم عملهم في الشركة وتوجد نسخة من هذه السياسة متاحة على موقع
الشركة اإللكتروني بشكل دائم.

.12

تعارض المصالح
تنص إرشادات الحوكمة لدى الشركة على سياسات التعامل مع تعارض المصالح لكل من أعضاء المجلس والموظفين حيث
تتطلب هذه اإلرشادات من أعضاء المجلس والموظفين إصدار إقرار سنوي بتلك المصالح .وتقع على كل عضو من أعضاء
المجلس بموجب إرشادات الحوكمة مسئولية اإلفصاح عن أية مصالح جوهرية ذات صلة بتعامالت الشركة واتفاقياتها ،سواء
أكانت فعلية أم ظنية أم محتملة .وعند إفصاح أي عضو بالمجلس عن تعارض في مصالحه ،فإنه ُيستَثنى من جميع المناقشات
والتفاوضات والتصويت المرتبط بحالة التعارض.
في  ،2021أفصح أعضاء المجلس عن حاالت التعارض الجديدة التالية:
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اتفاقية ادارة شقق فندقية

التضارب في المصالح

(يتعلق اإلفصاح بعالقة العضو مع شركة دار الهدي للشقق الفندقية ذ.م.م).
التبرع ألبر االنسلين لوزارة الصحة

(يتعلق اإلفصاح بعالقة العضو بالمؤسسة الملكية لألعمال االنسانية)

عروض االيجار 1

(يتعلق اإلفصاح بعالقة العضو بمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب).
عروض االيجار 2

(يتعلق اإلفصاح بعالقة شخصية)

.13

العضو الم ِ
فصح
ُ
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل
ريس
الدكتور مصطفى السيد

ال توجد

السيد سطام سليمان القصيبي

ال توجد – لم يتم المضي في العرض

السيد سطام سليمان القصيبي

ال توجد – لم يتم المضي في العرض

المصلحة المالية
ال توجد

تعامالت األطراف ذات العالقة
تقوم سياسة الشركة على إجراء جميع تعامالت األطراف ذات العالقة والتعامالت الداخلية بالشركة وتنفيذها على أساس قاعدة
االستقاللية في خضم سير العمل العادي وأن يعتمدها المجلس في هذا الخصوص .تمت الموافقة أو المصادقة على جميع
المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل المجلس .للمزيد من التفاصيل حول تعامالت األطراف ذات العالقة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2021يرجى مراجعة اإليضاح رقم ( )29من القوائم المالية.

.14

إدارة المخاطر
تتمحور إدارة المخاطر بشكل أساسي حول تحديد ومراقبة والسيطرة على جميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض له الشركة ضمن
أعمالها اإلعتيادية .ومن أهم أنواع المخاطر التي قد تواجهها الشركة هي مخاطر اإلئتمان والسيولة والسوق والمخاطر الفنية
والتشغيلية بما في ذلك اإلستعانة بالعقود الخارجية .ومن المحتمل ان تتعلق هذه المخاطر باإلستثمارات أو الشركات وقد تكون
داخلية أو خارجية .تم توضيح هذه المخاطر بالتفصيل في اإليضاح رقم ( )30من القوائم المالية.
تقوم الشركة بتحديد وتقييم ومراقبة ورصد المخاطر المختلفة على أساس مستمر ولديها إجراءات وضوابط محددة تتناسب مع
طبيعة وحجم وتعقيد عملياتها التجارية .تقوم اللجنة التنفيذية بمراقبة محفظة اإلستثمارات والمخاطر المتعلقة بها وتتخذ اإلجراءات
الوقائية للتقليل من هذه المخاطر .وتتم السيطرة على المخاطر الداخلية من خالل وجود أنظمة رقابة داخلية فعالة ومناسبة والتي
يتم فحصها بصورة منتظمة وتتولى لجنة التدقيق مسئولية ضمان تواجد الضوابط الداخلية الكافية للحد من أي مخاطر حالية أو
محتملة.

.15

الرقابة الداخلية
يقوم المجلس بمراجعة فعالية أنظمة الشركة من حيث الضوابط المالية وغير المالية بما في ذلك الضوابط التشغيلية وضوابط
اإللتزام وكذلك ترتيبات الشركة عالية المستوى للرقابة الداخلية .وتتضمن عملية المراجعات هذه على تقييم الرقابة الداخلية وباألخص
الرقابة المالية الداخلية من قبل إدارة التدقيق الداخلي وتأكيد اإلدارة على المحافظة على هذه الضوابط وتقارير المدقق الخارجي
بشأن المسائل التي يتم تحديدها في عمليات التدقيق.
طبقت الشركة نظاماً ُمرضياً للرقابة الداخلية وكان فعاالً بقدر معقول في ضمان األسس السليمة لإلبالغ المالي والعمليات واالمتثال
للقوانين واللوائح للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2021
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المدقق الخارجي
تولت شركة إرنست ويونغ وهي شركة تدقيق مهام مراجعة النتائج المالية للشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 .2021فيما يلي التفاصي المهمة المتعلقة بتعيين المدقق الخارجي:
 11سنوات
كاظم مرتشانت
 3سنوات
 15,250د.ب.
 4,780د.ب.

عدد السنوات التي قضتها شركة التدقيق كمدقق خارجي للشركة
اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للسنة المالية 2021
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لسنة 2021
(بما في ذلك أتعاب إستشارات ضريبة القيمة المضافة وغيرها من اإلستشارات)
المجموع

 20,030د.ب.

أداء المدقق الخارجي وأعربت عن ارتياحها له .واقترحت
وقد راجعت لجنةُ التدقيق في اجتماعها المنعقد في  21فبراير َ 2022
إعادة تعيين شركة التدقيق نفسها كمدقق خارجي للشركة وذلك للسنة المالية  2022وأبدى المدقق الخارجي استعداده في أن يواصل
سيحال مقترح إعادة تعيينه إلى المساهمين العتماده خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية القادم.
شغل منصبه ،وعليه ُ
.17

مسئول حوكمة الشركة
اآلنسة مريم حسين
المؤهالت
تاريخ التعيين في هذا المنصب
تفاصيل االتصال

.18

• ماجستير في الحقوق ( )LLMمن جامعة واريك (المملكة المتحدة)
• بكالوريس في الحقوق ( )LLBمن جامعة واريك (المملكة المتحدة)
• دورة الممارسة القانونية ( )LPCمن كلية الحقوق – لندن (المملكة المتحدة)
 5ديسمبر 2019
هاتف77911165 :
البريد اإللكترونيm.husain@seef.com.bh :

االمتثال لميثاق الحوكمة ومجلد التوجيهات
يحتوي ميثاق الحوكمة والمجلد السادس من مجلد التوجيهات على "قواعد" و "إرشادات" حيث يتوجب االلتزام بـ "القواعد"  ،بينما
يمكن االلتزام بـ "اإلرشادات" أو تقديم تفسير للمساهمين في التقرير السنوي حول أسباب عدم االمتثال.

 18.1حالة اإلمتثال
فيما يلي تبيان لمدى امتثال الشركة لمثياق حوكمة الشركات وذلك حتى  31ديسمبر :2021
المبدأ
مجلس إدارة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.
أس الشرك َة
ُ
المبدأ األول :يتر ُ
الء كاملين تجاه الشركة.
المبدأ الثاني :لدى أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية
ٌ
إخالص وو ٌ
المبدأ الثالث :على المجلس وضع ضوابط صارمة على التدقيق واإلبالغ الماليين ،والرقابة
الداخلية ،واالمتثال للقوانين.
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غير
ممتثل

ممتثل
جزئيا

ممتثل
كليا
نعم
نعم
نعم
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المبدأ
المبدأ الرابع :على الشركة وضع إجراءات فعالة لتعيين أعضاء المجلس ،وتدريبهم ،وتقييمهم.
المبدأ الخامس :على الشركة مكافأة أعضاء المجلس وكبار المسئولين بطريقة عادلة
ومسئولة.
المبدأ السادس :على المجلس وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة ،وتحديد المسميات
الوظيفية ،والصالحيات ،والمهام ،والمسئوليات.

المبدأ السابع :على الشركة التواصل مع المساهمين ،وتشجيعهم على المشاركة ،واحترام
حقوقهم.

المبدأ الثامن :على الشركة اإلفصاح عن حوكمتها.
المبدأ التاسع :تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات اإلسالمية بمبادئ الشريعة اإلسالمية.

المبدأ العاشر :على المجلس التأكد من سالمة البيانات المالية المقدمة للمساهمين ،من
خالل االستعانة بمدققين خارجيين.
المبدأ الحادي عشر :على الشركة السعي من خالل المسئولية االجتماعية إلى ممارسة
دورها كمواطن صالح.

غير
ممتثل

ممتثل
جزئيا

ممتثل
كليا
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
ال
ينطبق
نعم
نعم

وفقاً للمبدأ اإلرشادي السابع (ثانياً) من ميثاق الحوكمة والمادة اإلرشادية  HC-7.4.4من نموذج الرقابة عالية المستوى
 )HCالمندرج تحت المجلد السادس من مجلد التوجيهات ،تشجع الشركات على النظر في إمكانية إستحداث وسائل إلكترونية
للتواصل مع المساهمين بما في ذلك تسليم بطاقات تعيين الوكالء لحضور اإلجتماعات ،وتوفير طرق إلكترونية آمنة للحصول
على أي معلومات سرية.
( Module

ال يوجد قسم خاص مقيد لدخول المساهمين على الموقع اإللكتروني حالياً ،إذ تتوفر جميع المعلومات المتعلقة بالمساهمين على
موقع الشركة وموقع بورصة البحرين اإللكترونيين وهي متاحة للعموم لالطالع عليها كما يتم تسليم بطاقات تعيين الوكالء إما إلى
مسجل األسهم أو سكرتير الشركة عن طريق البريد اإللكتروني.
.19

الغرامات والعقوبات
لم تقم الشركة بدفع أي غرامات ولم تتعرض ألية عقوبات من قبل الجهات الحكومية أو التنظيمية خالل السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر .2021

.20

المسئولية االجتماعية للشركة

 20.1فلسفة الشركة للمسئولية اإلجتماعية
لطالما كرست الشركة جهودها في سبيل خدمة المجتمع وإثرائه والحرص على سير أعمالها بطريقة أخالقية وسليمة ومسئولة.
وعليه ،فإن أنشطتها تجسد فلسفتها في االلتزام بالممارسات السليمة في األعمال من خالل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ُتلهم
عمالئها وتدعم المجتمع الذي تعمل فيه وتساهم في تكوين مجتمع أفضل وأكثر استدامة .وتحرص الشركة على تنفيذ جميع أنشطة
المسئولية االجتماعية للشركة بدع ٍم من أصحاب المصلحة إلثراء مستقبل المجتمع.
وتماشياً مع ما يط أر من مقتضيات ومتغيرات اجتماعية في بيئة العمل ،فإن الشركة تتبنى نهجاً شمولياً تجاه مسئولياتها االجتماعية،
وذلك من أجل ضمان استهداف جميع القطاعات المجتمعية وتلبية احتياجاتها المتنوعة .وللحفاظ على هذا الهدف ،تضطلع الشركة
24
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بدور نشط في خدمة المجتمع المحلي ليحقق ما يصبو إليه من تطلعات من خالل مزيج من العمل التطوعي والرعاية .كذلك تؤمن
الشركة بضرورة إشراك الجمهور حيث تولي اهتماماً خاصاً لتمكين الفئات المستضعفة والمحرومة ليصبحوا أعضاء فاعلين في
خضم التفاعالت االجتماعية واالقتصادية الحيوية.
 20.2إستراتيجية الشركة للمسئولية اإلجتماعية لعام 2021
ترتكز اإلستراتيجية الحالية للشركة على بناء صورة فعالة للمسئولية االجتماعية مع إستغالل خبرات الشركة في مجال التطوير
العقاري وثقافتها وأوجه التعاون واإلنخراط المجتمعي .قامت لجنة المسئولية االجتماعية للشركة عن طريق اللجنة الفرعية من اإلدارة
بدراسة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ( )17والتي نصت عليها األمم المتحدة وتم اختيار األهداف األربعة ( )4التالية
للتركيز عليها في صياغة االستراتيجية:
•

القضاء على الفقر :يجب أن يكون النمو االقتصادي شامالً لتوفير فرص عمل مستدامة بتعزيز المساواة.

•

الصحة الجيدة والرفاه :تعزيز الرفاه للجميع في جميع األعمار أمر ضروري للتنمية المستدامة.

•

التعليم الجيد :الحصول على تعليم جيد هو األساس لتحسين حياة الناس وتعزيز التنمية المستدامة.

•

عقد الشراكات لتحقيق األهداف :تنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.

 20.3الركائز اإلستراتيجية للمسئولية اإلجتماعية لعام 2021
في تنفيذ االستراتيجية المذكورة أعاله  ،ركزت الشركة على الركائز االستراتيجية التالية:
•

الدعم :تخصيص التبرعات لخدمة المحتاجين لها في قطاعات مختلفة ،بما في ذلك من أصحاب الهمم واالحتياجات
الخاصة والتعليم وكبار السن والصحة والرفاه والثقافة واأليتام والمبادرات اإلسالمية وغيرها.

•

تطوير مصادر الدخل المستدام :سيمتد تركيز الشركة على دعم المجتمع الى أفق ابعد من المساهمات المالية فقط،
حيث سيتم التركيز على تزويد المجتمعات بالفرص واألدوات التي توفر دخالً ثابتًا وبالتالي تمكينها من االكتفاء الذاتي.
أيضا مستقبل آمن
ماليا ولكن ً
تهدف الشركة إلى تزويد المجتمع باألدوات المناسبة ليس فقط ليكون له مستقبل مزدهر ً
ومثري.

•

بناء ثقافة المسئولية االجتماعية داخل الشركة :ستركز الجهود على تكوين سفراء وقادة في المجتمع من خالل مشاركة
الموظفين في األنشطة والمبادرات.

•

نشر الوعي :سيكون التركيز على اختيار القيم األساسية والقيام بحمالت تهدف إلى نشرها خالل العام من خالل تنظيم
أنشطة متعددة.

 20.4الميزانية المقرة من المساهمين للمسئولية اإلجتماعية لعام 2021
وافقت الجمعية العامة السنوية التي انعقدت في  28مارس  2021على تخصيص ميزانية إجمالية قدرها  170,000دينار بحريني
لبرنامج المسئولية االجتماعية للشركة .وتقدم الشركة التبرعات والمساهمات المباشرة لمختلف الجهات الرسمية في مملكة البحرين
وتضمن أن يتم استخدام هذه التبرعات بشكل فعال من قبل المستفيدين من خالل المراقبة الدورية .كما تستخدم الشركة هذه الميزانية
في مختلف المبادرات واألنشطة التي تعزز استراتيجيتها.
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 20.5أنشطة المسئولية اإلجتماعية لعام 2021
ظر لتداعيات الجائحة والقيود المرتبطة بها واالعتبارات المتعلقة بالتباعد االجتماعي ،تحتم على الشركة مراجعة أو تعليق أو
ن ًا
تأجيل بعض مبادراتها المخطط لها لعام .2021
وفيما يلي األنشطة التي ُنِّفذت والتي ال زالت قيد التنفيذ في إطار برنامج المسئولية االجتماعية للشركة خالل :2021
•

المشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين من خالل عرض مقاطع فيديو تثقيفية على الشاشات الرقمية
الخارجية لمجمع السيف  -ضاحية السيف.

•

التبرع لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث من أجل دعم أنشطة المركز المستمرة.

•

تثقيف األطفال عن تراث وتاريخ المملكة بأسلوب تعليمي بسيط من خالل توزيع نسخ من كتاب "وطني الجميل".

•

تجديد حديقة مدينة عيسى بالتعاون مع بلدية المحافظة الجنوبية عن طريق تركيب أرضيات مطاطية جديدة ومعدات
ساحة لعب األطفال ،وتحسين منظر الحديقة ،وغيرها من اإلجراءات التي تساهم في االرتقاء بالحديقة بشكل عام .ال
زال المشروع مستمر وسيتم االنتهاء منه في عام .2022

•

تنظيم حملة لتنظيف ساحل كرباباد بالتعاون مع مدرسة ابن خلدون الوطنية ،حيث شارك فيها كل من الموظفين،
والطالب ،وأعضاء الهيئة التدريسية.

•

عاما والمصابين بالسكري الذين ُمدرجة أسماؤهم في قائمة
التبرع بسبع ( )7مضخات إنسولين لألطفال دون ً 16
االنتظار في مجمع السلمانية الطبي ،وذلك بالتعاون مع المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
أنشطة المسئولية االجتماعية التي تم تنفيذها والمستمرة
تنظيم حملة لنشر الوعي حول تطعيم كوفيد 19-
التبرع لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
المساهمة في توزيع نسخ من كتاب "وطني الجميل"
تجديد حديقة مدينة عيسى
تنظيم حملة لتنظيف ساحل كرباباد
التبرع بمضخات إنسولين
أخرى
المجموع

المبلغ (د.ب).
15,000
400
17,866
910.12
21,000
332
55,508/12

 20.6تمديد فترة مبادرة صندوق دعم المستأجرين
لطالما حرصت الشركة على مواصلة دعم مستأجرين وحداتها من خالل تمديد فترة مبادرة صندوق دعم المستأجرين ،وهو ما يعكس
إيمان الشركة الراسخ في تعزيز وتقوية عالقة الشراكة التي تربطها مع المستأجرين الذين يعدون بمثابة الركائز في نموذج أعمال
الشركة .كما أن الشركة التزمت بمواصلة دعم المستأجرين في كافة الظروف بهدف مساعدتهم في الحد من آثار وتبعات الجائحة
للحفاظ على زخم أعمالهم التجارية.
 20.7اإللتزام بالحفاظ على البيئة
تلتزم الشركة بتحديد المجاالت التي يمكن من خاللها تحقيق تحسينات بيئية مستدامة وستواصل مثل هذه المبادرات في عام
.2022
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 20.7.1إستهالك الطاقة
المساهمة في الجهود الرامية للحفاظ على موارد المملكة ،ال سيما
انطالقاً من موقعها كمؤسسة وطنية تسعى على الدوام في ُ
المرتبطة بمجال الطاقة ،استمرت الشركة في تنفيذ خطتها لتقليص استهالك الطاقة ،والتي بدأت منذ أكثر من ست ()6
ُ
سنوات بهدف الوصول إلى أقصى قدر من كفاءة في هذا المجال ،حيث انعكست هذه الخطة طويلة المدى على انخفاض
المستخدمة والنفقات المرتبطة بذلك على الرغم من زيادة التعرفة الحكومية للكهرباء والماء .فيما يلي مقارنة
ملموس في الطاقة ُ
للنسب المئوية لتوفير الكهرباء لألعوام من  2016إلى :2021
إستهالك الكهرباء
الكهرباء ()%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

*%3

*%5

*%4

*%6

**%31

*%6

مالحظات:

* نسب االستهالك المئوية المذكورة أعاله توضح نسبة التوفير في استهالك الكهرباء في كل عام مقارنة بالعام الذي قبله لمجمع السيف (ضاحية السيف) فقط.
تم تسجيل المزيد من التوفير في إستهالك الطاقة في المجمعات األخرى.

** الزيادة المرتفعة في النسبة تعود على اإلغالق التام المتكرر للمجمع بسبب الق اررات الصادرة بشأن الحد من إنتشار جائحة كوفيد.19-

وستواصل الشركة تقييم جميع المقترحات خالل عام  2022لتحديد فرص للتحسين من كفاءة إستهالك الطاقة.

 20.7.2إستهالك المياه والنظافة والمواد اإلستهالكية
وشامال لتجديد دورات المياه العامة في مجمع السيف (ضاحية السيف) في عام  2020الذي
مرحليا
مشروعا
بدأت الشركة
ً
ً
ً
شارف على االنتهاء ،وقد أخذت في الحسبان مختلف المبادرات للحد من استهالك المياه والمواد والنظافة .وتتوقع الشركة
تأثي اًر إيجابياً من حيث توفير التكاليف واستهالك المواد وسيتم تقييم التأثير الكامل بعد اكتمال المشروع.

تحرير التقرير والموافقات:
أعد من قبل:
اإلسم:

التوقيع:

مريم حسين

مسئول حوكمة الشركة
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أصدرت موافقة مجلس اإلدارة في اإلجتماع رقم (:)2022/1
التوقيع:
اإلسم:

التاريخ:

عيسى محمد نجيبي
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