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كات1  . حوكمة الشر
 

كة.  جزًءا ال ي  الرشيدة  يةالحوكمة المؤسساتتعد   كة بشكل كامل بمبادئ وروح حوكمة  تجزأ من فلسفة اإلدارة والشر م الشر ز تلت 

ي النظام 
اهة والمساءلة والشفافية فز ز كات الجيدة وتدمج مبادئ االستقاللية والتز ي الشر

كة المؤسسات   .الذي يقود الشر

ويمارس مجلس اإلدارة مسؤولياته المالية واالئتمانية تجاه جميع أصحاب المصلحة من خالل ضمان الشفافية واالستقاللية  

ي تعامالتهم مع  
ز فز ي عملية صنع القرار. وقد اعتمد مجلس اإلدارة معايتر وقيم رفيعة تحدد االنضباط المتوقع من الموظفير

فز

ي  
كة. ومن اهم القيم األساسية الت  ي الشر

هم من أصحاب المصلحة فز ز والزمالء والوسطاء وغتر ز والعمالء والمساهمير المشاركير

كة هي االيمان كة  قيد المراجعة   يتم غرسها  داخل الشر ي مجال األعمال. وتظل حوكمة الشر
اهة  فز ز ورة معايتر التز باهمية  وضز

ا للمعايتر الدولية وأفضل الممارسات القائمة
ً
 .المستمرة  من االدارة وذلك  من أجل تعزيز مستويات االمتثال وفق

الصادر عن وزارة   كات  الشر باالمتثال مع متطلبات ميثاق حوكمة  كة  م الشر ز التجارة والصناعة والسياحة، ووحدة ضوابط  تلت 

كة بتطبيق واالمتثال مع جميع  .  المستويات العليا من مجلد التعليمات الثالث الصادر عن مرصف البحرين المركزي قامت الشر

ي طرأت عىل  
ات الت  ي  التغيتر

كة.  عىل الشر   2020ديسمتر    31وحدة ضوابط المستويات العليا خالل السنة المالية المنتهية فز

 باالمتثال إىل متطلبات معايتر الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 
ً
كة أيضا م الشر ز  تلت 

ز التنظيمية الصادرة عن مرصف البحرين المركزي،   امها التام بجميع القواعد والقوانير ز
كة عىل إلت  دون أن تصدر حافظت الشر

 . 2020العام  بحقها أي مخالفات أثناء
 

 . المساهمي   2
 

كة   ي بورصة البحرين. أصدرت الشر
كة مدرجة ومتداولة فز د.ب   0.100سهم عادي بقيمة اسمية    85,000,000إن أسهم الشر

كة فئة واحدة فقط من أسهم حقوق الملكية وحامىلي هذه    8,500,000للسهم )رأس المال الصادر والمدفوع  
د.ب(. لدى الشر

 حقوق تصويت متساوية. األسهم لديهم 
 

 حسب الجنسية  توزي    ع المساهمي   
 

 نسبة المساهمة  عدد األسهم  عدد المساهمي    

 % 92.65 78,731,765 200 بحرينيون
 % 7.35 6,268,235 7 جنسيات خليجية أخرى

 % 100 85,000,000 207 المجموع 
 

 حسب الحجم توزي    ع المساهمي   
 

 المساهمة نسبة  عدد األسهم  عدد المساهمي    

 % 81.94 69,651,974 1 % 50أكتر من  
 - - - % 50حت  أقل من  10%
 % 6.18 5,250,000 1 % 10حت  أقل من  5%
 % 4.59 3,902,206 2 % 5حت  أقل من  1%

 % 7.29 6,195,820 203 %1أقل من 

 % 100 85,000,000 207 المجموع 
 

كة )مساهمة  (  %5المساهمي   الرئيسيي   للشر  أو أكبر
 

 نسبة المساهمة  عدد األسهم  الجنسية 

ز ش.م.ب.  كة البحرينية الكويتية للتأمير  % 81.94 69,651,974 بحرينية الشر
 % 6.18 5,250,000 كويتية دولة الكويت – األمانة العامة لألوقاف 



كة التكافل الدولية ش.م.ب   شر
كات للسنة المالية  ي تقرير حوكمة الشر

 
 2020ديسمبر   31المنتهية ف

 
 

2 
 

 

 . مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 3
 

 المجلس  تشكيل
 

كة  التأسيس والنظام األساسي وفق أحكام عقد  يتشكل مجلس اإلدارة   يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة، حسب متطلبات  .  للشر

كات، ات  حوكمة الشر اتأعضاء اللجان التابعة للمجلس    ما يمتلك. كالمستوى  مهنية عالية  مهارات وختر   المناسبة   المهنية  الختر

 .  لكل لجنة

 

ة أعضاء.   ز  يصنف  يتكون مجلس اإلدارة من عشر بير التعليمات  األعضاء  تنفيذي ومستقل/ غتر مستقل وفق  تنفيذي/ غتر 

كة الخاصة باالستقاللية الصادرة عن مرصف البحرين المركزي :   ووفق معايتر الشر  كالتاىلي

 

 أعضاء   5 تنفيذي، غب  مستقل
 أعضاء 5 غب  تنفيذي، مستقل

 

تنفيذي/ غب   تاري    خ اإلنضمام  المنصب  عضو مجلس اإلدارة 
 تنفيذي 

مستقل/ غب  
 مستقل

     

 مستقل  غتر تنفيذي 2015أبريل  7 رئيس مجلس اإلدارة  جمال عىلي الهزيم السيد/ 
 مستقل  غتر تنفيذي 2015يونيو   17 نائب رئيس مجلس اإلدارة  عبدالرحمن عبدهللا محمدالسيد/ 
 غتر مستقل  تنفيذي 2015أبريل  7 عضو  خالد سعود الحسنالسيد/ 
يف الريس السيد/   غتر مستقل  تنفيذي 2015أبريل  7 عضو  إبراهيم محمد شر
يالسيد/   غتر مستقل  تنفيذي 2015يونيو   17 عضو  أحمد عبدالرحمن بوجتر
 غتر مستقل  تنفيذي 2017ديسمتر   20 عضو  أسامه كامل كشك السيد/ 
ي البحارنة   الدكتور/ 

 مستقل  غتر تنفيذي 2018مارس  21 عضو  أسامه تق 
 مستقل  غتر تنفيذي 2018مارس  21 عضو  عبدالرحيم   عىلي راشد  السيد/ 
 مستقل  غتر تنفيذي 2015يونيو   17 عضو  خالد جمال المزيرعي السيد/ 
 غتر مستقل  تنفيذي 2016يونيو   27 عضو  ربيعه عبدهللا ربيعه محمد  السيد/ 
 

ي  
كة، تكون عضوية مجلس اإلدارة لمدة ثالث  .  2018مارس    21بدأت الدورة الحالية للمجلس فز  للنظام األساسي للشر

ً
وفقا

 سنوات. 

 

 .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة دورية لتشكيله ولمشاركة األعضاء ولعمل اللجان التابعة له

 

ز أعضاء مجلس اإلدارة من قبل   ي اجتماع الجمعية العامة السنوي. ويكون إنتخاب أو إعادة  يتم انتخاب/ تعيير
ز فز المساهمير

شيح والمكافآت والحوكمة التابعة له  توصية من المجلس  انتخاب العضو خالل الجمعية العامة ب بناًء عىل توصية من لجنة الت 

ي هال بحيث يكون مدعوم بمعلومات محددة مثل المؤ 
ة الذاتية والمهنية والعضوية فز  . مجالس أخرىت والستر

ز   تعيير وأعضائه. ويخضع  التابعة  ولجانه  والمجلس،  العامة،  للجمعية  واإلداري  ي 
المهتز الدعم  اإلدارة  يقدم سكرتتر مجلس 

 سكرتتر مجلس اإلدارة لموافقة المجلس. 
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 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
  

ز ، وتقديم   ز والمساهمير ي خلق قيمة مضافة للمشاركير
كة من خالل مجلس إدارتها. ويتمثل الدور الرئيسي للمجلس فز تحكم الشر

ها من الموارد الالزمة وذلك   كة ، وضمان توفتر الموارد المالية وغتر اتيجية للشر ريادة  لألعمال ، والموافقة عىل األهداف االست 

تمكينها من تحقيق تلك   لاألهداف. كما  بغرض  ي كل سنة مالية،  يجتمع    يوالذ  ،لمجلسأن 
جدول   أرب  ع مرات عىل األقل فز

 للموافقة عىل المسائل المخصصة له. 

 

 :المهام المحددة لمجلس اإلدارة 

ها من التقديرات المتوسطة األجل • كة وإقرار الموازنة التقديرية السنوية وغتر اتيجية الشر  .مراجعة إست 

كةمراجعة  •  .األداء الماىلي والتشغيىلي للشر

كات أو الخروج منها والموافقة عىل المصاريف الرأسمالية •  .الموافقة عىل اقتناء الشر

كة ونظام إدارة المخاطر • ي الشر
 .مراجعة نظام الرقابة المالية فز

ي تستر بشكل جيد •
كة وخطط اإلحالل الوظيقز ي الشر

 .التأكد من أن التطوير اإلداري فز

ز مجلس اإلدارة و تكوين الموافقة عىل   •  .سكرتتر مجلس اإلدارةتعيير

ز يتم بشكل مرض •  التأكد من أن التحاور مع المساهمير

 

ي أل 
ي والتطوير المهن 

نامج التعريف   عضاء مجلس اإلدارة البر
 

ز عىل مجلس اإلدارة أن يكون عىل إطالع عىل آخر المستجدات المتعلقة باألعمال، وصناعة   ، والتطورات الرقابية  يتعير ز التأمير

كة ي من شأنها أن تؤثر عىل عمليات وأعمال الشر
يعية، وأحدث التطورات الت  ز أي عضو    .والتشر ة، بعد تعيير كة مباشر وتوفر الشر

، إذا لزم األمر. كما يتم ترتيب اجتماعات مع اإلدارة التنفيذية ورؤساء اإلدارات  ي مجلس اإلدارة، برنامج تعريف رسمي
  جديد فز

كة ي تعمل بها الشر
كة، حيث أن هذا األمر سوف يؤدي إىل خلق فهم أفضل لبيئة العمل واألسواق الت  ي الشر

ويعتتر وجود    .فز

 مختلفة، من خالل توزي    ع المنشورات، وورش العمل والعروض التعريفية  
ً
وري وقد يتخذ أشكاال برنامج مستمر للتوعية أمر ضز

ز  أثناء اجتماعات المجلس وحضور المؤتمرا ي تشمل موضوعات حول عضوية مجالس اإلدارات، واألعمال وصناعة التأمير
ت الت 

ي     والتطورات الرقابية. 
ي لمجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية فز نامج التدريتر  الموضوعات التالية:   2020ديسمتر    31تضمن التر

 

 التحول الرقمي  .1

اتيجية .2 كات واالست   حوكمة الشر

 ر المجلس وإدارة المخاطفعالية مجلس اإلدارة ودور  .3

ي  .4
اتز  األمن السيبتر

 

 تقييم المجلس واللجان التابعة 
 

ي سنوي. كما يقوم المجلس بإجراء مراجعة سنوية لدليل عمله ومدى فعاليته وتكوينه،  
يقوم مجلس اإلدارة بإجراء تقييم ذات 

ي اتخاذ الخطوات المناسبة ألي تعدي
وع فز ي للسادة األعضاء    ت مطلوبة. كما يقوم المجلس كذلكال والشر

بمراجعة التقييم الذات 

ز نتيجة لهذا التقييم.  ي أية توصيات مناسبة قد تتر
 بشكل منفرد ولجان المجلس والنظر فز
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 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
 

ي  العضو 
 التعيينات الخارجية لالعضاء  التأهيل األكاديمي والمهن 

   
   جمال علي الهزيم  / السيد 

 اإلدارة  رئيس مجلس 
 

• ( معتمد  ي 
قانوتز (، CPAمحاسب 

 الواليات المتحدة األمريكية 
كة إيزي للخدمات المالية •  ، البحرين رئيس شر
ي   •

فز التنفيذي  ،  Fasset Holding Ltdالرئيس 
ي العالمي   سوق أبوظتر

كة أوما البحرين ذ.م.م •  ، البحرينرئيس شر
كة   •  ، البحرينالقابضة جيمرئيس شر
كة   • ،  .Jeem Food Trading W.L.Lرئيس شر

 البحرين
كة • شر ،  .Jeem Properties W.L.Lرئيس 

 البحرين
كة ناس •  ، البحرينعضو مجلس إدارة شر
كة الكويتية لإلنشاءات  • عضو مجلس إدارة الشر

 ، الكويت (KCPCوالمقاوالت )
   

عبدالرحمن عبدهللا   / السيد 
 محمد  
 مجلس اإلدارة  رئيس نائب

 

األعمال من جامعة ماجستتر إدارة   •
 هال بالمملكة المتحدة 

 

مجلس   • اإلسال عضو  كة  التر بنك  مي إدارة 
 ، البحرين ش.م.ب

اإلدارة   • مجلس  رئيس  ق    – نائب  الشر بنك 
 البحرين - األوسط 

   
 خالد سعود الحسن / السيد 

 عضو مجلس اإلدارة 
 

العلوم   • ي 
فز البكالوريوس  درجة 

جامعة  من  واالقتصاد  السياسية 
 الكويت  ،الكويت

 

ز ) • ي للتأمير
 الكويت  ،(KIFرئيس االتحاد الكويت 

إلعادة   • العربية  كة  الشر إدارة  مجلس  عضو 
ز   لبنان  ،التأمير

التنفيذي   • والرئيس  اإلدارة  مجلس  عضو 
ز ش.م.ك  الكويت  ،لمجموعة الخليج للتأمير

كات  • الشر من  العديد  ي 
فز إدارة  مجلس  عضو 

ز   التابعة لمجموعة الخليج للتأمير
   

يف   / السيد  ابراهيم محمد شر
 الريس  

 عضو مجلس اإلدارة 
 
 
 

من البكالوريوس   • المحاسبة  ي 
فز

وت العربية  لبنان ،جامعة بتر
• ( ز  التأمير كفاءة  من CIPشهادة   )

ز  للتأمير تشارترد  المملكة   ،معهد 
 المتحدة 

 

تعويض   • صندوق  ي 
فز إدارة  مجلس  عضو 

رين من حوادث السيارات  ، البحرين المترصز
إدارة   • للصحةعضو مجلس  األعىل  ،  المجلس 

 البحرين

   
السيد/ أحمد عبدالرحمن  

ي    بوجب 
 عضو مجلس اإلدارة 

 

ز   • المحليير لالستثمارات   زمالة 
 (CAIAالبديلة  )

)السلسلة  • االستثمار  ممثل  برنامج 
7) 

 دبلوم الخزينة وأسواق رأس المال •
 دبلوم الدراسات التجارية •

كة   • شر إدارة  مجلس  إلدارة    INVITAعضو 
 المطالبات، البحرين 

البحرين   • كة  شر ي 
فز االستثمار  شؤون  رئيس 
ز ش.م.ب، البحرين  للتأمير
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ي  العضو 
 التعيينات الخارجية لالعضاء  التأهيل األكاديمي والمهن 

   
 كامل كشك   هأسام / لسيد ا

 عضو مجلس اإلدارة 
جامعة  • من  تجارة  بكالوريوس 

ي 
 مرص  ، القاهرةحلوان فز

من  • الحديثة  المحاسبة  ي 
فز دبلوم 

القاهرة ي 
فز األمريكية    ، الجامعة 

 مرص
ماجستتر إدارة األعمال من مدرسة  •

يخت لإلدارة  الكويت  ،ماست 
• ( معتمد  ي 

قانوتز  ، (CPAمحاسب 
 الواليات المتحدة األمريكية 

• ( المخاطر  ي 
فز معتمد   ، (CRPخبتر 

 الواليات المتحدة األمريكية 
معتم • داخىلي  )مدقق   ، (CIAد 

 الواليات المتحدة األمريكية 
معتمد   • معاون  أعمال  مدير 

(CABM)،   المتحدة الواليات 
 األمريكية 

ز   • للتأمير الخليج  لمجموعة  الماىلي  المدير 
 الكويت  ،ش.م.ك

للعقارات   • التكافل  كة  شر إدارة  مجلس  عضو 
 مرص  ، والخصوم

ادارة صندوق   • ي 
فز إدارة مستقل  عضو مجلس 

 مرص  ،HSBCبنك 
 

   
ي البحارنة  هأسام الدكتور/ 

 تف 
 عضو مجلس اإلدارة 

 
 

ي هندسة الكمبيوتر من لا •
دكتوراه  فز

لندن ي 
فز يال كوليدج  المملكة   ،امتر

 المتحدة 
ودرجة  • الماجستتر  درجة 

الكمبيوتر  هندسة  ي 
فز البكالوريوس 
 كندا   ،McGillمن جامعة 

كونتيننتال • لمجموعة  المنتدب    ، العضو 
ي   الخليجر التعاون  مجلس  ودول  البحرين 

 األخرى 
التكنولوجيا   • لجنة  تجارة    –رئيس  غرفة 

 وصناعة البحرين
 

   
   راشد علي عبدالرحيم / السيد 

 عضو مجلس اإلدارة 
 
 

ز  زمالة   • ز القانونيير جمعية المحاسبير
( المملكة FCCAالمعتمدين   ،)

 المتحدة 
 

ألنظمة   • الخليج  كة  شر إدارة  مجلس  عضو 
ونية ذ.م.م  البحرين ،اإلدارة اإللكت 

   
 السيد/ خالد جمال المزيرعي  

 عضو مجلس اإلدارة 
 
 

من  • المحاسبة  ي 
فز البكالوريوس 

 جامعة الكويت، الكويت 
ي   •

قانوتز )محاسب  (، CPAمعتمد 
 الكويت 

التجارية   • المرطبات  كة  شر عام  كة    -مدير  شر
كة كوكا كوال، الكويت   تعليب مستقلة من شر

 

   
 ه محمد ربيع هالسيد/ عبد هللا ربيع
 عضو مجلس اإلدارة 

 دبلوم هندسة السيارات •
 

كة   • للشر الكويتية(  )للعمليات  عام  مدير 
ز ش.م.ب،   البحرين البحرينية الكويتية للتأمير
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 اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور
 

اإلدارة   مجلس  ي    أرب  ع عقد 
فز المنتهية  المالية  السنة  خالل  اجتماعات .  2020ديسمتر    31اجتماعات  جميع  انعقدت  وقد 

ز أدناه:  ي مملكة البحرين. سجل اجتماعات المجلس والحضور مبير
 المجلس فز

 

اير    18 20ير  ينا   8   20ديسمبر    22 20نوفمبر    4 20يوليو    28 20مايو    4 20فبر

عدد  
ي  
االجتماعات الن 
ها   حض 

 جمال علي الهزيم السيد/ 
 رئيس مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 عبدالرحمن عبدهللا محمد  السيد/ 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 خالد سعود الحسن السيد/ 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

يف الريس السيد/   إبراهيم محمد شر
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ 5 

ي السيد/   أحمد عبدالرحمن بوجب 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 أسامه كامل كشك السيد/ 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

ي البحارنة 
 الدكتور/ أسامه تف 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 عبدالرحيم   علي راشد  السيد/ 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 خالد جمال المزيرعي السيد/ 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ 5 

 ربيعه عبدهللا ربيعه محمد  السيد/ 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 

ي تمت مناقشتها والقرارات المتخذة 
 المسائل الرئيسية الن 

 

ي تمت مناقشتها المسائل   تاري    خ االجتماع
ي  الرئيسية الن 

 القرار النهائ 

كة للثالث سنوات القادمة   • 2020يناير  8  تمت الموافقة مناقشة خطة عمل الشر

ز توصية الجمعية العمومية ب • ز  تعيير عية  أو إعادة تعيير  تمت الموافقة أعضاء هيئة الرقابة الشر

ز للعام  •  الموافقةتمت  2019المكافأة السنوية  للموظفير

ي تعديل  •
 تمت الموافقة خطة اإلحالل الوظيقز
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ي تمت مناقشتها  تاري    خ االجتماع
ي  المسائل الرئيسية الن 

 القرار النهائ 

اير  18 ي  • 2020فتر
ة المالية المنتهية فز كة عن الفت   تمت الموافقة 2019ديسمتر  31اعتماد المركز الماىلي للشر

كة التعديالت عىل السياسة  •  تمت الموافقة األسثتمارية للشر

ز أو   توصية الجمعية العمومية • ز السادة  بتعيير ز الخارجيير ز المدققير إعادة تعيير

 2020ارنست ويونغ للسنة 

 تمت الموافقة

كة األم  •  المدقق الداخىلي والموحد مع الشر
ز  تمت الموافقة إعادة تعيير

   

 عىل مستجداتم 2020لسنة  المعدلة التقديريةمناقشة الموازنة  • 2020مايو  4
ً
أزمة  بناءا

 (19- كورونا )كوفيد

 تمت الموافقة

كة حول اإلجراءات المتخذة خالل أزمة كورونا  •  تمت الموافقة (19-)كوفيد تقرير الشر

   

ي البيانات المالية  • 2020يوليو   28
 تمت الموافقة 2020يونيو   30  المرحلية كما فز

 تمت الموافقة (19-أزمة كورونا )كوفيدإدارة األزمات المتعلق بتقرير  •

سياسات العدد من أدلة بشأن مراجعة المؤقتة  اللجنة اتتوصيمراجعة  •

كة  ءاتإلجرا وا  للشر

 تمت الموافقة

   

ي    المرحلية كما المالية بيانات ال • 2020نوفمتر  4
 تمت الموافقة 2020سبتمتر   30فز

 تمت الموافقة (19- إدارة األزمات المتعلق بأزمة كورونا )كوفيدتحديث تقرير  •

ح مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة لسنة  •  تمت الموافقة 2021مقت 

   

كة للثالث سنوات القادمة  • 2020ديسمتر  22  تمت الموافقة مناقشة خطة عمل الشر

 الموافقةتمت  دارة المخاطر إل جراءات السياسات واإل مناقشة دليل  •

   

 سياسة التداول لألشخاص الرئيسيي   
 

كة عىل   ز عىل المعلومات الداخلية للشر " للتأكد من أن المطلعير ز كة بتأسيس "سياسة التداول لألشخاص الرئيسيير قامت الشر

التكافل المتعلقة بحيازة وتداول أسهم  القانونية واإلدارية  بالمتطلبات  وذلك بهدف أساسي هو منع إساءة استخدام    ،علم  

ز او   ز المعينير " لتشمل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والموظفير ز المعلومات الداخلية. ويتم تعريف "األشخاص الرئيسيير

ز المحددين. كما ان المسؤولية عن ضمان االمتثال لسياسة تداول األشخا كة مرتبطة باألشخاص الرئيسيير ص  أي شخص أو شر

ز  اصبحت تحت عهدة    ز المجلس. وتغطي هذه السياسة،الرئيسيير .   أمير ز  تنظيم بورصة البحرين المتعلقة باألشخاص الرئيسيير
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 الصلة  األطراف ذاتمصالح األشخاص الرئيسيي   و 
 

ي 
ز واألطراف ذات الصلة يمتكلها القد كان عدد األسهم الت  كة  بألشخاص الرئيسيير ي الشر

 : كالتاىلي   2020ديسمتر  31كما فز

 

 االسم
 

 الوظيفة
 

 عدد االسهم 
 

عية  محمود آل  الشيخ عبد اللطيف محمود  الدكتور   98,867 رئيس هيئة الرقابة الشر
 

ي  لم يتم 
كةالتداول فز ز   أسهم الشر ي   من قبل األشخاص الرئيسيير

 .2020ديسمتر  31خالل السنة المالية المنتهية فز

 

كة بإو األعضاء اآلخرين الذين يشغلون مناصب معتمدة  يملك الرئيس التنفيذي أو نائبه أ  ال  سمهم أو بأسماء  أي أسهم للشر

 أشهم. 

 

 نبذة عن اإلدارة العليا 
 

 الرئيس التنفيذي   – عصام األنصاري  السيد/ 

مهنية ألكتر من  السيد عصام    يمتلك ة  ي كوادر   30ختر
فز مناصب عدة  ، حيث شغل  ز التأمير ز وإعادة  التأمير ي صناعة 

فز  
ً
عاما

ة   كة إىل طريق الربحية، وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وتحقيق األهداف قصتر اإلدارات التنفيذية وتضمنت مسؤولياته توجيه الشر

ي الوطويلة األجل، وتغيتر م
كة الريادي فز كة  سوقتطلبات السوق مع الحفاظ عىل دور الشر اف عىل األداء الماىلي للشر ، اإلشر

كة تكافل الخليج، الكويت. كما أنه عضو مجلس إدارة    .واالستثمارات والمشاري    ع التجارية األخرى ي شر
وهو عضو مجلس إدارة فز

ز البحرينية ي جمعية التأمير
 .فز

األنصاري ي    السيد 
فز زمالة  )حاصل عىل  ي 

القانوتز ز  التأمير وزم  -(  FCIIمعهد  المتحدة  اىلي    CIP  ةل االمملكة 
األست  المعهد  من 

ز والتمويل.   والنيوزيلندي للتأمير
 

 نائب الرئيس التنفيذي –  السيد/ عبدالعزيز العثمان

ي إدارة األعمال من جامعة هال  
بالمملكة المتحدة، وهو محاسب معتمد  السيد عبد العزيز العثمان يحمل درجة الماجستتر فز

ي مجال  2002منذ عام  
ز فز ز الرئيسيير ي لندن. يعتتر أحد المهنيير

ي فز
ز القانوتز ز من معهد التأمير م، كما يحمل شهادة دبلوما التأمير

ي اكتسبها بإرتباطه الطويل 
 التكافىلي الت 

ز ي أعمال التأمير
ته الواسعة فز ي البحرين وذلك بفضل ختر

 التكافىلي فز
ز   30ألكتر من    التأمير

ي عام  
كة التكافل الدولية فز ة مع شر ز ز وفهمه المتعمق ألسواق التكافل. بدأ العثمان حياته المهنية المتمتر ي صناعة التأمير

سنة فز

السنوات. 1989 كة عىل مر  أداء الشر تعزيز  ي 
ة دور كبتر فز ز المتمتر ي تطوير وتقييم  كما   ، وكان لمساهماته 

ة فز ة كبتر يتمتع بختر

ز والبيانات المالية. وتحليل االست    اتيجيات وتخطيط األعمال وإحصاءات التأمير

كة الخدمات الصحية المساعدة هلث نائب رئيس وهو   ي و   360مجلس اإلدارة لشر
كة مدارات الوطنية عضو مجلس إدارة فز شر

 . المملكة العربية السعودية –القابضة 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
 

 يتم دفع أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المختلفة التابعة للمجلس إىل أعضاء مجلس اإلدارة.  
 

كة من الرواتب الشهرية الثابتة والعالوات، مزايا أخرى مثل الحوافز المالية ز ال،  تتكون تعويضات اإلدارة العليا للشر   صجي التأمير

ز عىل الحياة والمزايا   التقاعدية. والتأمير
 

ي دفعت خالل السنة المالية المن
ي  تهيتعويضات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا الت 

:   2020ديسمتر   31ة فز ي
 كاآلت 

 

ي  88,483 لمجلس اإلدارةومزايا أتعاب الحضور 
 دينار بحريتز

ي  186,840 رواتب ومزايا اإلدارة العليا 
 دينار بحريتز

ي  6,700 العليامكافأة نهاية الخدمة لإلدارة 
 دينار بحريتز

 

حة ألعضاء مجلس اإلدارة للعام   ي اجتماع الجمعية العمومية للموافقة  2020إجماىلي المكافآت المقت 
ي سيتم تقديمها فز

، والت 

ي ) 60,000 هو  عليها
 : ال يوجد(. 2019دينار بحريتز

 

 القواعد السلوكية 
 

كة قواعد السلوك الخاصة العضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية. وتلزم المدونة    ،تغطي مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشر

تعارض   عند  الكشف  اهمية  المدونة  تغطي  واجباتهم. كما  أداء  ي 
فز الواجبة  والعناية  افية  االحت  معايتر  بأعىل  التوقيع   حملة 

 المصالح  وشية المعلومات الداخلية. 

 

 جان المجلس . مسؤوليات، اجتماعات وسجل حضور ل4
 

 لجان المجلس 
 

من  المتفرعة  اللجان  وتعتتر  للمجلس،  انتخابية  دورة  بعد كل  اإلدارة  قبل مجلس  من  أعضاءها  ز  وتعيير اللجان  تشكيل  يتم 

ي تسيتر  
كة التنفيذية والمجلس. والغرض من إنشاء هذه اللجان معاونة مجلس اإلدارة فز ز إدارة الشر المجلس حلقات وصل بير

ي تقدم للمجلس من اإلدارة ورفع توصياتها للمجلس فيما يخص ذلكأعمال 
كة وذلك بدراسة العديد من األمور الت   .الشر

 

ويحق للمجلس تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة من وقت آلخر وحسبما تستدعي الحاجة، وينتهي عمل هذه اللجان بمجرد  

 انتهاء 

امالمهمة المناطة بكل منها. كذلك يزود أعضاء   ز  المجلس بنسخ من محاضز اجتماعات هذه اللجان الت 
ً
بتعليمات الجهة الرقابية    ا

كات.  ي شأن حوكمة الشر
 فز

 

ل مجلس اإلدارة 
ّ
:  أرب  ع شك  لجان كالتاىلي

 اللجنة التنفيذية •

 لجنة التدقيق والحوكمة  •

شيح  •  والمكافآت لجنة الت 

 لجنة المخاطر •
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 اللجنة التنفيذية
 

 المهام: 

 

 :اإلدارة اللجنة التنفيذية القيام بالمهام التاليةلقد كلف مجلس 

كة لعرضها عىل مجلس اإلدارة   • ي تعكس األهداف الطويلة المدى وأولويات الشر
اتيجية الت  اح وتطوير الخطط اإلست  اقت 

 .التخاذ القرار االزم بشأنها

اتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة •  .تنفيذ اإلست 

 .النتائج المالية والتشغيلية ومقارنتها بالخطط الموضوعة والموازنة التقديريةمراقبة  •

 .مراقبة كفاءة وجودة عملية االستثمار بالمقارنة مع األهداف •

ية.  • ي تخصيص رأس المال والموارد الفنية والبشر
 مراعاة األولوية فز

 

 االجتماعات والحضور: 
 

ي  يجب أن تجتمع اللجنة التنفيذية أرب  ع مرات عىل 
ي السنة المالية. خالل السنة المنتهية فز

، اجتمعت  2020ديسمتر    31 األقل فز

كات المساهمة العامة من   فقط.   مرات   ثالث اللجنة التنفيذية    للتعميم الصادر عن مرصف البحرين المركزي بإعفاء جميع الشر
ً
وفقا

ي   ة علق المت بسبب التطورات    2020إعداد ونشر نتائجها المالية الرب  ع سنوية المراجعة للرب  ع األول من العام  
،  كورونا جائحة    بتفسر

 .  2020مايو    4تم إلغاء اجتماع اللجنة المجدول بتاري    خ  
 

اير    18    20نوفمبر    4 20يوليو    28 20فبر
عدد  

االجتماعات  
ها  ي حض 

 الن 
 السيد/ خالد سعود الحسن 

 غتر مستقل 
 3 ✓ ✓ ✓ الرئيس 

 السيد/ عبدالرحمن عبدهللا محمد  
 مستقل 

 3 ✓ ✓ ✓ نائب الرئيس 

 ربيعه السيد/ عبدهللا ربيعه محمد  
 غتر مستقل 

 3 ✓ ✓ ✓ عضو 

يف   السيد/ إبراهيم محمد شر
 الريس 

 غتر مستقل 
 3 ✓ ✓ ✓ عضو 

ي   السيد/ أحمد عبدالرحمن بوجب 
 غتر مستقل 

 3 ✓ ✓ ✓ عضو 

 

  



كة التكافل الدولية ش.م.ب   شر
كات للسنة المالية  ي تقرير حوكمة الشر

 
 2020ديسمبر   31المنتهية ف

 
 

11 
 

 

 لجنة التدقيق والحوكمة 
 

 المهام: 
 

قام   إليها. كما  المسندة  المهام  لتنفيذ  للتدقيق وبكامل االختصاصات والصالحيات وذلك  أنشأ مجلس اإلدارة لجنة معتمدة 

 :بالمسؤوليات التاليةبتفويض  هذه اللجنة 

التقارير  • ومراجعة  اإلدارة  مجلس  موافقة  قبل  المرحلية  والنتائج  السنوية  المالية  كة  الشر بيانات  مسودة  مراجعة 

ي هذا الشأن
ز فز ز الخارجيير  .المفصلة للمدققير

كة واإلجراءات التشغيلية األخرى •   مراجعة مدى مالءمة السياسات المحاسبية للشر

قيمة المراجعة   • انخفاض  مثل  معينة  احداث  وقوع  عند  كة  للشر المالية  البيانات  ي 
فز المحتمل  للتأثتر  المنتظمة 

ي معايتر 
ات المحتملة فز ز وقيم األصول األخرى والتغيتر اوالمعايتر   AAIOIFI الموجودات الثابتة واالستثمارات والمدينير

كة اذا لم يتم تغطيتها من قبل هيئة المحاسبة  الدولية المتعلقة بالتقارير المالية وعىل النحو الذي   ينطبق عىل الشر

 .والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

ي التدقيق والموافقة عليها  •
وط المشاركة فز  . مراجعة شر

كة وتقديم تقرير بالمراجعة إىل مجلس اإلدارة يوضح نتائج المراجعة واجراء تحديثات   • مراجعة التقرير السنوي للشر

 اطر الرئيسية للرقابة المالية. ول مجاالت المخمنتظمة ح

 .مراجعة اختصاصات المراجعة الداخلية ووظائفها وبرنامج عملها واصدار تقارير فصلية عن أعمالها خالل العام •

كة من وقت آلخر.  • ي إطار سياسة حوكمة الشر
ات المطلوبة فز  تطوير وتقديم التوصيات بشأن التغيتر

اف عىل تنفيذ إطا • شيح والمكافآت  رصد واإلشر التنفيذية ولجنة الت  كات من خالل العمل مع اللجنة  ر حوكمة الشر

عية.   وهيئة الرقابة الشر

ي أداء واجباته.  •
ي توصل إليها فز

 تزويد المجلس بتقارير وتوصيات بناًء عىل النتائج الت 

كة، واذا اقتضز االمر فعليها ان تج ز  تجتمع اللجنة مع أعضاء مجلس اإلدارة وادارة الشر ز الخارجيير تمع  مع كل من المراجعير

كة قسم داخىلي للتدقيق  يقوم بمراقبة وتنفيذ وإجراء التدقيق وبشكل مستمر عىل جميع  
. هذا كما ان لدى الشر ز والداخليير

كة    للمعايتر الدولية للمحاسبة،معامالت الشر
ً
ي من االدوات الرقابية  واالدارية  وفقا

دورية  ويقدم تقارير    ،كما ان لديه ما يكقز

ة إىل لجنة التدقيق   . والحوكمة مباشر
 

 االجتماعات والحضور: 
 

ي  
ي السنة المالية. خالل السنة المنتهية فز

،  2020ديسمتر    31يجب أن تجتمع لجنة التدقيق والحوكمة أرب  ع مرات عىل األقل فز

 للتعميم الصادر عن مرصف  فقط.    مراتثالث  اجتمعت لجنة التدقيق والحوكمة  
ً
كات  وفقا البحرين المركزي بإعفاء جميع الشر

بسبب التطورات المتعلقة    2020المساهمة العامة من إعداد ونشر نتائجها المالية الرب  ع سنوية المراجعة للرب  ع األول من العام  

ي جائحة كورونا، تم إلغاء اجتماع اللجنة المجدول بتاري    خ  
 . 2020مايو    4بتفسر

اير    18    20نوفمبر    4 20يوليو    28 20فبر
عدد االجتماعات  
ها  ي حض 

 الن 
 السيد/ خالد جمال المزيرعي 

 مستقل 
 3 ✓ ✓ ✓ الرئيس 

 عبدالرحيم   علي السيد/ راشد  
 مستقل 

 3 ✓ ✓ ✓ نائب الرئيس 

ي البحارنة 
 الدكتور/ أسامه تف 

 مستقل 
 3 ✓ ✓ ✓ عضو 

 السيد/ أسامه كامل كشك 
 غتر مستقل 

 3 ✓ ✓ ✓ عضو 
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شيح  والمكافآت لجنة الب 
 

 لمهام: ا
 

شيح والمكافآت القيام بالمهام التالية  :لقد كلف مجلس اإلدارة لجنة الت 

ي المجلس واللجان الفرعية للمجلس •
ز للعمل كأعضاء فز ز األفراد المؤهلير ي تحديد وتعيير

 .مساعدة مجلس االدارة فز

اإلدارة واإلدارة التنفيذية. كما تقوم  تكوين سياسة شاملة لألجور والمكافآت وعىل وجه الخصوص ألعضاء مجلس   •

 .اللجنة باستعراض وتقييم أداء المجلس واللجان الفرعية المنبثقة منه

 

 االجتماعات والحضور: 
 

ي  
ي السنة المالية. خالل السنة المنتهية فز

ز عىل األقل فز شيح والمكافآت مرتير
  ، اجتمعت 2020ديسمتر    31تجتمع لجنة الت 

وذلك ألنه لم يكن هناك    2020يوليو    28ة واحدة فقط. تم إلغاء اجتماع اللجنة المجدول بتاري    خ  مر   والمكافآتشيح  لجنة الت  

 عىل جدول األعمال.  للمناقشة أي بنود 
 

اير    18    20فبر
ي  
عدد االجتماعات الن 

ها   حض 
 السيد/ جمال علي الهزيم 

 مستقل 
 1 ✓ الرئيس 

 السيد/ خالد سعود الحسن 
 غتر مستقل 

 1 ✓ نائب الرئيس 

 السيد/ خالد جمال المزيرعي 
 مستقل 

 1 ✓ عضو 

 عبدالرحيم   علي السيد/ راشد  
 مستقل 

 1 ✓ عضو 

 

 لجنة المخاطر 
 

 لمهام: ا
 

 :لقد كلف مجلس اإلدارة لجنة المخاطرالقيام بالمهام التالية

ي إعداد، مراجعة والموافقة عىل سياسات، إجراءات   •
اتيجيات إدارة المخاطر باإلضافة وإمساعدة مجلس االدارة فز ست 

ي تتناسب مع  إىل وضع حدود مقبولة  
اتيجيات الت  وضوابط داخلية كافية والتأكد من تنفيذ تلك السياسات واإلست 

 حجم وطبيعة النشاط التجاري. 

كة )قابلية تحمل المخاطر(، والتأكد   • ي الشر
مساعدة مجلس اإلدارة عىل تحديد وتقييم المستوى المقبول للمخاطر فز

كة ال تتجاوز مستوى المخاطر المعتمد م  ن قبل مجلس اإلدارة. من أن الشر

كة أو قد تتعرض   • ي تتعرض لها الشر
تقييم أنظمة وتقنيات إدارة المخاطر لتحديد وقياس ومراقبة مختلف المخاطر الت 

 لها، من أجل تحديد أوجه القصور فيها. 

ي ذلك تغطية جميع جوانب الم •
كة للمخاطر، وإطار إدارة المخاطر، بما فز اتيجية الشر اف عىل تنفيذ است  خاطر  اإلشر

 الرئيسية والثانوية. 

جميع   • تجاه  اماتها  ز الت  بجميع  الوفاء  قدرتها عىل  لضمان  المال،  رأس  من كفاية  بدعم  كة  للشر المالية  القوة  مراقبة 

 أصحاب المصلحة. 
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 االجتماعات والحضور: 
 

ي السنة المالية. خالل الس مر مخاطر يجب أن تجتمع لجنة ال
ز عىل األقل فز ي  تير

، عقدت لجنة  2020ديسمتر   31نة المنتهية فز

 فقط. 
ً
 واحدا

ً
ي أكتوبر    المخاطر اجتماعا

حة خالل  2019تم تشكيل اللجنة من قبل مجلس اإلدارة فز . تم إلغاء اجتماعات مقت 

ي جائحة كورونا.  
ات حصلت نتيجة تداعيات تفسر  العام بسبب تأختر

 20ديسمبر    2  
عدد االجتماعات  
ها  ي حض 

 الن 
ي  
 البحارنة الدكتور/ أسامه تف 

 مستقل 
 1 ✓ الرئيس 

 السيد/ أسامه كامل كشك 
 غتر مستقل 

نائب  
 الرئيس 

✓ 1 

ي   السيد/ أحمد عبدالرحمن بوجب 
 غتر مستقل 

 1 ✓ عضو 

 السيد/ عبدالعزيز العثمان 
 )نائب الرئيس التنفيذي(   –   غتر مستقل 

 1 ✓ عضو 

 

ي الحسابات 5
 . مدقف 

 

كة. كما تقوم اللجنة بمراقبة    والحوكمة  تقوم لجنة التدقيق  ز وعالقاتهم مع الشر ز الخارجيير ي تعيينات المدققير
بمراجعة دورية فز

ز   للمدققير المدفوعة  الرسوم  مجموع  مراقبة  وكذلك   ، ز المدققير قبل  من  كة  للشر المقدمة  التدقيق  وغتر  التدقيق  خدمات 

انية المرصودة لهذا الغرض ز  .ومطابقتها بالمتر

 

ي  2020تدقيق وغتر التدقيق لعام تفاصيل رسوم خدمات ال
كة موضحة كاآلت  ز من قبل الشر  :م، المدفوعة للمدققير

 

ي  21,334 رسوم خدمات التدقيق 
 دينار بحريتز

  
ي  8,700 رسوم خدمات غتر التدقيق 

 دينار بحريتز
 

 أمور أخرى. 6
 

 كفاية رأس المال وهامش المالءة
 

 للمتطلبات التنظيمية اكفاية رأس المال و   تم تحديد متطلباتي
ً
ي يضعها مرصف البحرين المركزي،هامش المالءة وفقا

ويتم    لت 

اكاتاح بالرجوع إىل االشت  تتطلب قواعد مرصف البحرين المركزي أن يحسب هامش المالءة  والمطالبات المحددة.    تسابها 

 عىل 
ً
. بناءا

ً
ز معا ز والمشاركير ي المساهمير

: رأس ال جمع صندوف   مال المتاح لتغطية هامش المالءة المالية هو كما يىلي
 

 2020 2019 

 4,879,000 5,360,000 مال المتاح لتغطية هامش المالءة المطلوبالإجماىلي رأس 

ي التكافل العام والتكافل العائىلي 
 4,014,000 3,832,000 إجماىلي الهامش المطلوب لصندوف 

 865,000 1,528,000 فائض رأس المال 
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ام ومكافحة غسيل األموالاإل  لب  
 

المركزي،   البحرين  الصادرة عن مرصف  يعات واإلرشادات  باألنظمة والتشر كة  الشر ام  ز إلت  ام مسؤولية  ز اإللت  كما  يتوىل مسؤول 

 إد
ً
ام. ا يتوىل أيضا ز ي تقع عليها مسؤولية جميع األمور المتعلقة باإللت 

كة، والت  ام بالشر ز  رة وحدة الشؤون القانونية واإللت 

كة سياسات وإجراءات للت  مع أنظمة وتعليمات مرصف  لدى الشر
ً
عامل مع كافة األمور المتعلقة بمكافحة غسيل األموال تماشيا

 وبصفة دورية، وكذلك عقد دورات  
ً
كة بمراجعة سياستها وإجراءاتها وتعليماتها الداخلية سنويا البحرين المركزي. وتقوم الشر

ام.   ز  تدريبية متخصصة لضمان استمرارية اإللت 
 

 األطراف ذات العالقةمالت مع المعا
 

الخاضعة   كات  والشر ز  الرئيسيير كة  الشر ي 
وموظقز اإلدارة  مجلس  وأعضاء  ز  الرئيسيير ز  المساهمير العالقة  ذات  األطراف  يمثل 

كة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. يجري قيد جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة عىل   للسيطرة أو السيطرة المشت 

وط وبنود ا  عتيادية. أساس شر

ي  
ي تتعلق    1.5، تم عقد معاملة بيع مع طرف ذي عالقة بمبلغ  2020ديسمتر    31خالل السنة المنتهية فز

مليون دينار بحريتز

اء  كة بضاحية السيف  بشر ، عىل مبتز المقر الرئيسي للشر ز ز الرئيسيير ز ش.م.ب، أحد المساهمير كة البحرينية الكويتية للتأمير  .الشر

عملية   منفصلة  تضمنت  بجلسة  مدعومة  ي كانت 
والت  اإلدارة،  مجلس  مستوى  مناقشات عىل  الصفقة  هذه  الموافقة عىل 

إنصافها   عىل  واالتفاق  المعاملة  لتقييم  تمت  ي 
والت  واالستقاللية،  الحياد  لضمان  فقط،  ز  المستقلير اإلدارة  مجلس  ألعضاء 

كة بالحصول عىل مو  كة. وبعد موافقة مجلس اإلدارة، قامت الشر  افقة مرصف البحرين المركزي قبل تنفيذ الصفقة. للشر
 

 التواصل مع المساهمي   والمستثمرين
 

 وعىل نحو شفاف ومهنية عالية. وتشمل  
ً
 أو خارجيا

ً
كة بالتواصل الفّعال مع جميع األطراف ذات العالقة، سواًء داخليا م الشر ز تلت 

المالية   البيانات  العمومية،  الجمعية  التواصل  اإلعالم  قنوات  وسائل  ي 
فز اإلعالنات  و  اإلعالمية  ات  النشر السنوية،  والتقارير 

 المحلية. 
 

 الرقابة الداخلية
 

كة المالية وغتر المالية فز الرقابة ي ذلك    ، يقوم اعضاء المجلس فز المواصلة المستمرة فز مراجعة مدى فعالية نظام الشر
بما فز

ابضا   المراجعات تشمل  . وهذه  المستوى  الرفيعة  الضوابط الداخلية  المخاطر وترتيبات  التشغيل واالمتثال وإدارة  ضوابط 

 للضوابط الداخلية
ً
وال سيما الضوابط المالية الداخلية  وذلك من خالل المراجعة الداخلية. وضمان االدارة المحافظة    ،تقييما

ي بشأن مسائل معينة تم الكشف عنها فز سياق قيامهم بأعمال المراجعة. عىل الرقابة  والتقار   ير من المراجع الخارجر

 

 تضارب المصالح 
 

أقر المجلس السياسات واإلجراءات التنظيمية الت  تتعلق بتضارب المصالح. وإنه خالل اجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه  

تضارب المصالح، تتخذ القرارات من قبل مجلس اإلدارة أو لجانه التابعة. وعىل العضو  التابعة لمناقشة مواضيع ترتبط بقضايا  

ي محرصز اجتماع مجلس اإلدارة أو لجانه.  
ي مغادرة قاعة االجتماع أثناء مناقشة تلك المواضيع، وتسجل تلك العمليات فز

المعتز

ي التصويت
ي المصالح مرتبط بأنشطتهم    ويتوجب عىل األعضاء أن يفصحوا فوًرا للمجلس بعدم المشاركة فز

لوجود تضارب فز

 . ي
اماتهم مع جهات أخرى. وهذه اإلفصاحات تشمل الوثائق الخاصة بالعقود أو المعام ات المرتبطة بالعضو المعتز ز  والت 
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 خالفاتعن الم التبليغسياسة 
 

ز   تعيير المعلنة وتم  المتوقعة وغتر  المخاطر  التبليغ عن  كة سياسة  الشر نفذت  تغطي لقد  السياسة  إن هذه  ز عنها.  مسئولير

ز الذين يقومون بتقديم تقارير بحسن نية عن تلك المخاطر ف عىل هذه السياسة لجنة التدقيق    .الحماية الكافية للموظفير وتشر

 التابعة لمجلس اإلدارة.  الحوكمةو 

 

 سياسة توظيف األقارب
 

ي  
كة ال تشجع بشكل عام توظيف األشخاص "ذوي الصلة  وافق مجلس اإلدارة عىل سياسة توظيف األقارب الت  توضح أن الشر

ي هذا السياق 
الوثيقة" من أجل الحفاظ عىل نزاهة أنظمة التدقيق والرقابة واإلدارة. يشمل األشخاص "ذوي الصلة الوثيقة" فز

 األزواج واآلباء واألوالد واإلخوة واألخوات واألفراد من نفس األشة. 
 

 والعقوبات الغرامات 
 

ي  
ي مملكة البحرين خالل السنة المنتهية فز

كة أي غرامات للهيئات التنظيمية أو الحكومية فز  . 2020ديسمتر  31لم تدفع الشر

 

كة  المسؤولية اإلجتماعية للشر
 

ي جميع جوانب  
كة المثل العليا للمسؤولية االجتماعية اإلسالمية بأقض قدر ممكن فز  مع هذه المثل  تطبق الشر

ً
عملياتها. تمشيا

المحاسبة   الصادرة عن هيئة  اإلسالمية  كات  للشر المسؤولية االجتماعية  ي 
فز الممارسات  أفضل  معايتر  كة  الشر العليا، طبقت 

 والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 
 

 : ـِ كة ب م الشر ز    تلت 

ز عىل أساس المعايتر االتحري عن  - عية. لعمالء المحتملير  المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشر

اهة من أجل الحفاظ عىل التعامل المسؤول مع العمالء.  - ز  الحفاظ عىل أعىل معايتر التز

يعة اإلسالمية.  - ي االستثمارات المتوافقة مع الشر
 االستثمار فز

ز ب -  كرامة. الو   العدلمعاملة جميع الموظفير

ا للمعايتر  -
ً
ز وفق امات الزكاة للمساهمير ز

 المعمول بها. حساب الت 

ز   - الموظفير ذلك  ي 
فز بما  أنشطتها  من  رين  المترصز األفراد  جميع  وسالمة  وحماية صحة  التلوث  ومنع  البيئة  حماية 

هم.   وغتر

ي يتم تحويل الدخل من المصادر غتر المسموح بها  -  إليه  إنشاء صندوق ختر
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 . الهيكل التنظيمي 7
 

 

 

           

              

       

               

                
               

          

             

        
            

              

                   

   

                    

            
             

                 

             

              

             

                

      

          

       

              

         
                   

          

             

                                         

         

                    


