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كات 1  . حوكمة الشر
 

كة.  جزًءا ال ي   الرشيدة  ية الحوكمة المؤسساتتعد   كات الجيدة وتدمج مبادئ  كما  تجزأ من فلسفة اإلدارة والشر كة بشكل كامل بمبادئ وروح حوكمة الشر م الشر ن تلث 

اهة، المساءلةاالستقاللية ن   النظام   ، الثن
ن
  والشفافية ف

كة المؤسسات   .الذي يقود الشر

  عملية صنع القرار. وقد اعتمد مجلس  ويمارس مجلس اإلدارة مسؤولياته االئتمانية تجاه جميع أصحاب المصلحة من  
ن
خالل ضمان الشفافية واالستقاللية ف

ن  المشاركي  مع  تعامالتهم    
ن
ن ف الموظفي  المتوقع من  االنضباط  تحدد  رفيعة  معايث  وقيم  الزمالء،  العمالء ،  اإلدارة   ، ن المساهمي  أصحاب  ،  هم من  الوسطاء وغث 

  ي
كة. ومن اهم القيم األساسية الن    الشر

ن
كة ه  االيمان    غرسها داخل تم  المصلحة ف ورة الشر   معايث     بأهمية وضن

ن
اهة ف ن كة  مجال األعمال. وتظل حوكمة    الثن الشر

ا للمعايث  الدولية وأفضل الممارسات القائمة وذلك من االدارة   المستمرة من المراجعة  قيد 
ً
 .أجل تعزيز مستويات االمتثال وفق

كة باالمتثال مع متطلبات ميثاق حوكم  م الشر ن كات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة، ووحدة ضوابط المستويات العليا من مجلد التعليمات  تلث  ة الشر

كة بتطبيق واالمتثال  .  الثالث الصادر عن مرصف البحرين المركزي   طرأت عل  جميع    إىلقامت الشر
ات الن  وحدة ضوابط المستويات العليا خالل السنة  التغيث 

   المالية  
ن
المالية  2021ديسمثر    31المنتهية ف المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  الصادرة عن هيئة  الحوكمة  باالمتثال إىل متطلبات معايث    

ً
أيضا كة  الشر م  ن . تلث 

 اإلسالمية. 

كة عل   امها حافظت الشر ن التنظيمية الصادرة عن مرصف البحرين المركزي،    الث  ن  العام   خالل ر بحقها أي مخالفات  دون أن تصدالتام بجميع القواعد والقواني 

2021 . 
 

 المساهمي   بيانات . 2
 

كة    بورصة البحرين. أصدرت الشر
كة مدرجة ومتداولة فن د.ب للسهم )رأس المال الصادر والمدفوع   0.100سهم عادي بقيمة اسمية   85,000,000إن أسهم الشر

كة فئة واحدة فقط من أسهم حقوق  8,500,000  الملكية وحامل  هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية. د.ب(. لدى الشر

 

 حسب الجنسية توزي    ع المساهمي   
 

 نسبة المساهمة  عدد األسهم  عدد المساهمي    

 % 92.65 78,731,765 194 بحرينيون 
 % 7.35 6,268,235 7 جنسيات خليجية أخرى 

 % 100 85,000,000 201 المجموع 

 

 حسب الحجم  توزي    ع المساهمي   
 

 نسبة المساهمة  عدد األسهم  عدد المساهمي    

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

 % 7.29 6,195,820 197 % 1أقل من  

 % 100 85,000,000 201 المجموع 

 

كة )مساهمة المساهمي    (  %5الرئيسيي   للشر  أو أكبر
 

 نسبة المساهمة  عدد األسهم  الجنسية  

ن ش.م.ب.  كة البحرينية الكويتية للتأمي   % 81.94 69,651,974 بحرينية  الشر
 % 6.18 5,250,000 كويتية  دولة الكويت  –األمانة العامة لألوقاف 
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 تنفيذية. مجلس اإلدارة واإلدارة ال3
 

 اإلدارة مجلستشكيل 
 

التأسيس والنظام األساس  يتشكل مجلس اإلدارة   كة  وفق أحكام عقد  كات،.  للشر ات   يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة، حسب متطلبات حوكمة الشر   مهارات وخثر

اتأعضاء اللجان التابعة للمجلس   ما يمتلك. كالمستوى مهنية عالية  .  لكل لجنة المناسبة  المهنية الخثر

 
ة أعضاء.   ن تنفيذي/ غث  تنفيذي ومستقل/ غث  مستقل وفق التعليمات الصادرة عن مرصف البحرين المركزي يصنف  يتكون مجلس اإلدارة من عشر   األعضاء بي 

كة الخاص   تعريف ووفق  : الموافق عليه من مجلس اإلدارة  "باالستقاللية" الشر  كالتاىل 

 
 أعضاء   5 تنفيذي، غب  مستقل 

 أعضاء  5 تنفيذي، مستقل غب  

 
 مستقل/ غب  مستقل  تنفيذي/ غب  تنفيذي  االنضمام تاري    خ  المنصب  عضو مجلس اإلدارة

يف الريس  مستقل  غث  تنفيذي  2015أبريل  7 رئيس مجلس اإلدارة  السيد/ إبراهيم محمد شر
 مستقل  تنفيذي غث   2015يونيو   17 نائب رئيس مجلس اإلدارة  محمد عبد هللا  نعبد الرحم السيد/  

 غث  مستقل  تنفيذي  2015أبريل  7 عضو  السيد/ خالد سعود الحسن 
ي   نعبد الرحم السيد/ أحمد    غث  مستقل  تنفيذي  2015يونيو   17 عضو  بوجث 

 غث  مستقل  تنفيذي  2017ديسمثر    20 عضو  أسامه كامل كشك السيد/ 
  البحارنة 

 مستقل  تنفيذي غث   2018مارس   21 عضو  الدكتور/ أسامه تف 
 مستقل  غث  تنفيذي  2018مارس   21 عضو  م عبد الرحي راشد عل   السيد/ 
 غث  مستقل  تنفيذي  2016يونيو   27 عضو  ربيعه محمد ربيعه   عبد هللا السيد/  
 مستقل  غث  تنفيذي  2021مارس   23 عضو  صالح فهد الزومان السيد/ 
 غث  مستقل  تنفيذي  2021سبتمثر  7 عضو  ح سلطان ال ص  عبد هللا / الدكتور 

 السيد/ جمال عل  الهزيم 
 رئيس مجلس اإلدارة 

ي 
 
 مستقل  غث  تنفيذي  2015أبريل  7 2021سبتمبر  7استقال ف

 عضو  خالد جمال المزيرع  السيد/  
ة عضويتهانتهت   ي    فب 

 
 مستقل  غث  تنفيذي  2015يونيو   17 2021مارس    23ف

 
  
كة، تكون عضوية مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات. و .  2021مارس  23بدأت الدورة الحالية للمجلس فن  للنظام األساس  للشر

ً
 وفقا

 

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

 
   
ن فن ن أعضاء مجلس اإلدارة من قبل المساهمي  اجتماع الجمعية العامة السنوي. ويكون إنتخاب أو إعادة انتخاب العضو خالل الجمعية العامة  يتم انتخاب/ تعيي 

شيحتوصية من المجلس  ب ة الذاتية والمهنية  هال التابعة له بحيث يكون مدعوم بمعلومات محددة مثل المؤ   زايا والم  اتبناًء عل توصية من لجنة الث  ت والسث 

  مجالس أخرى
ن أعضاء مجلس اإلدارة يتم   .والعضوية فن    بعد أخذ الموافقة المسبقة من قبل مرصف البحرين المركزي.  تعيي 

 

ن سكرتث  مجلس اإلدا    واإلداري للجمعية العامة، والمجلس، ولجانه التابعة وأعضائه. ويخضع تعيي 
 رة لموافقة المجلس. يقدم سكرتث  مجلس اإلدارة الدعم المهنن
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 اإلدارةمهام ومسؤوليات مجلس 
  

ن     خلق قيمة مضافة للمشاركي 
ن
كة من خالل مجلس إدارتها. ويتمثل الدور الرئيس  للمجلس ف ،تحكم الشر ن والموافقة عل    ريادة لألعمال،وتقديم    والمساهمي 

اتيجية   كة،األهداف االسث  ها من الموارد الالزمة وذلك بغرض تمكينها من تحق   للشر   ي والذ   ، لمجلسأن ل يق تلك األهداف. كما  وضمان توفث  الموارد المالية وغث 

  كل سنة مالية،  يجتمع 
ن
 عل المسائل المخصصة له.   جدول للموافقةأرب  ع مرات عل األقل ف

 

 :المهام المحددة لمجلس اإلدارة

ها من التقديرات المتوسطة األجل • كة وإقرار الموازنة التقديرية السنوية وغث  اتيجية الشر  .مراجعة إسث 

كةمراجعة  •  .األداء الماىل  والتشغيل  للشر

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

كة ونظام إدارة المخاطر •   الشر
ن
 .مراجعة نظام الرقابة المالية ف

  تسث  بشكل جيد •
كة وخطط اإلحالل الوظيفن   الشر

ن
 .التأكد من أن التطوير اإلداري ف

ن  مجلس اإلدارة و  شكيل ت الموافقة عل •  .سكرتث  مجلس اإلدارةتعيي 

ن يتم بشكل مرض •  . التأكد من أن التحاور مع المساهمي 

 

ي أل 
ي والتطوير المهن 

نامج التعريق   عضاء مجلس اإلدارةالبر
 

  ، ن ن عل مجلس اإلدارة أن يكون عل إطالع عل آخر المستجدات المتعلقة باألعمال، صناعة التأمي     يتعي 
يعية، وأحدث التطورات الن  التطورات الرقابية والتشر

كة ، إذا لزم األمر. كما يتم    .من شأنها أن تؤثر عل عمليات وأعمال الشر   مجلس اإلدارة، برنامج تعريف رسم 
ن أي عضو جديد فن ة، بعد تعيي  كة مباشر وتوفر الشر

كة    الشر
  تعمل بها  ترتيب اجتماعات مع اإلدارة التنفيذية ورؤساء اإلدارات فن

، حيث أن هذا األمر سوف يؤدي إىل خلق فهم أفضل لبيئة العمل واألسواق الن 

كة  مختلفة، من خالل توزي    ع المنشورات، وورش العمل والعروض التعريفية أثن  .الشر
ً
وري وقد يتخذ أشكاال اء اجتماعات  ويعتثر وجود برنامج مستمر للتوعية أمر ضن

  تشم
ن والتطورات الرقابية. المجلس وحضور المؤتمرات الن  نامج التدرينر     وقد شمل ل موضوعات حول عضوية مجالس اإلدارات، واألعمال وصناعة التأمي  الثر

  
 الموضوعات التالية:  2021ديسمثر   31لمجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية فن

 

 17المعيار الدوىل  إلعداد التقارير المالية رقم  ندوة تعريفية حول  .1

 األخرى  غسيل األموال وأنشطة االحتيال كافحةلم  كنولوجيا استخدام الت .2

كات .3 ن  الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر كات التأمي   واالستدامة لشر

كات مجالس إدارة لاالستثمار  .4 ن شر  التأمي 

ن  تعثر لماذا ت .5 كات التأمي   شر

 

 له واللجان التابعةاإلدارة تقييم مجلس 
 

  اتخاذ الخطوات المناسبيقوم مجلس اإلدارة  
وع فن   سنوي. كما يقوم المجلس بإجراء مراجعة سنوية لدليل عمله ومدى فعاليته وتكوينه، والشر

ة  بإجراء تقييم ذات 

  أية توصيات مناسبال ألي تعدي
  للسادة األعضاء بشكل منفرد ولجان المجلس والنظر فن

ز  ت مطلوبة. كما يقوم المجلس كذلك بمراجعة التقييم الذات  ة قد تثر

 نتيجة لهذا التقييم. 
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ة الذاتية أل   عضاء مجلس اإلدارة السب 
 

 و مجلس اإلدارة لعضمناصب األخرى ال ةوالمهني ةاألكاديمي مؤهالتال مجلس اإلدارة عضو 
   

يف الريس    السيد/ ابراهيم محمد شر
 رئيس مجلس االدارة 

 

من جامعة    (محاسبة  تجارة )تخصصبكالوريوس   •
وت العربية، لبنان   بث 

  شهادة   •
ن
ف من    الممارسة  ن    معهد  ال التأمي 

  القانوتن
، المملكة المتحدة  ن  للتأمي 

إدارة • مجلس      عضو 
ن
للصحة،    ف األعل  المجلس 

 البحرين 

   
 محمد  عبد هللا نعبد الرحمالسيد/ 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 
هال • من جامعة  األعمال  إدارة  المملكة  ،  ماجستث  

 المتحدة 
ش.م.ب،   • اإلسالم   كة  الثر بنك  إدارة  مجلس  عضو 

 البحرين 
األوسط • ق  الشر بنك  إدارة  مجلس  رئيس  ،  نائب 

 البحرين 
   

 السيد/ خالد سعود الحسن 
 عضو مجلس اإلدارة 

بكالوريوس العلوم السياسية واالقتصاد من جامعة   •
 الكويت، الكويت 

 

، الكويت االتحاد مجلس إدارة رئيس   • ن   للتأمي 
 الكوين 

•    ، ن التأمي  إلعادة  العربية  كة  الشر إدارة  مجلس  عضو 
 لبنان 

لمجموعة   • التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  عضو 
ن ش.م.ك، الكويت   الخليج للتأمي 

التابعة   • كات  الشر من  العديد    
فن إدارة  مجلس  عضو 

ن   لمجموعة الخليج للتأمي 
   

ي    نعبد الرحمالسيد/ أحمد   بوجب 
 عضو مجلس اإلدارة 

•   
 (CAIAالبديلة )  لالستثمارات محلل قانوتن

 (7برنامج ممثل االستثمار )السلسلة  •
 دبلوم الخزينة وأسواق رأس المال •
 دبلوم الدراسات التجارية  •

االستثمار  •      اترئيس 
البحرين الفن كة  الكويتية    يةشر

ن ش.م.ب، البحرين   للتأمي 

   
 السيد/ أسامه كامل كشك 

 مجلس اإلدارة عضو 
القاهرة،   •   

فن جامعة حلوان  من  تجارة  بكالوريوس 
 مرص 

الجامعة   • من  الحديثة  المحاسبة    
فن دبلوم 

  القاهرة، مرص 
 األمريكية فن

يخت   • ماسث  مدرسة  من  األعمال  إدارة  ماجستث  
 لإلدارة، الكويت 

• ( معتمد    
قانوتن الواليات  CPAمحاسب   ،)

 المتحدة األمريكية 
•    

فن معتمد  )خبث   الواليات  CRPالمخاطر   ،)
 المتحدة األمريكية 

• ( معتمد  داخل   المتحدة  CIAمدقق  الواليات   ،)
 األمريكية 

• ( معتمد  معاون  أعمال  الواليات  CABMمدير   ،)
 المتحدة األمريكية 

ش.م.ك،   • ن  للتأمي  الخليج  لمجموعة  الماىل   المدير 
 الكويت 

إدارة   • كة  العضو مجلس  ا شر ن  للتأمي    لتكافل  المرصية 
 ، مرص )الممتلكات والمسؤوليات( 

مستقل   • إدارة  مجلس    HSBCصندوق    إلدارة عضو 
 ، مرص لسوق المال

كة عضو مجلس إدارة  •  الخليج، البحرين  أكسا شر
إدارة   • مجلس  كة  عضو  المملكة    أكسا شر التعاونية، 

 العربية السعودية 

   
ي البحارنة  

 الدكتور/ أسامه تق 
 عضو مجلس اإلدارة 

يالالكلية اال هندسة الكمبيوتر من  دكتوراه   •    ية  مثر
فن

 لندن، المملكة المتحدة 
من   • الكمبيوتر  هندسة  وبكالوريوس  ماجستث  

 ، كندا ماكجيل  جامعة

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

التكنولوجيا   • لجنة    رئيس 
وصناعة    فن تجارة  غرفة 

 البحرين 
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 و مجلس اإلدارة لعضمناصب األخرى ال ةوالمهني ةاألكاديمي مؤهالتال مجلس اإلدارة عضو 
   

   معبد الرحي السيد/ راشد علي 
 عضو مجلس اإلدارة 

تجارة   • من جامعة    (محاسبة)تخصص  بكالوريوس 
وت   لبنان  العربية،بث 

ن  زمالة   • المحاسبي  المعتمدين  جمعية  ن  القانونيي 
(FCCA المملكة المتحدة ،) 

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

   
 السيد/ عبد هللا ربيعه محمد ربيعه

 عضو مجلس اإلدارة 
عام   • دبلوم هندسة السيارات • ل مدير  الكويتية  البحرينية  للعمليات  كة  لشر

ن ش.م.ب، البحرين الكويتية    للتأمي 
   

 صالح فهد الزومان السيد/ 
 عضو مجلس اإلدارة 

ن شهادة   • القانونيي  ن  للمحاسبي  األمريك     ، المعهد 
 أمريكا 

  إدارة األعمال من جامعة والية أوهايو  •
ن
،  ماجستث  ف

 أمريكا 
  ال  •

 الكويت  الكويت، من جامعة  تجارة بكالوريوس فن

 ال يوجد •

   
 سلطان   حعبد هللا صال  / الدكتور 

 عضو مجلس اإلدارة 
    مؤمن  •

معهد  وحاصل عل درجة الزمالة من    قانوتن
ن  ،التأمي   

 المملكة المتحدة  القانوتن
ليمد • مشارك  )آي.آر.إم(لمخاطر  ر  معهد    ، من 

 أمريكا 
 أمريكا  ،(آي.آر . آيهمن معهد )ر مخاطر  يدم •
األعمال   • إدارة    السويشية مدرسة  ال  مندكتوراه 

 سويشا  ، إلدارة األعمال
األعمال  ماجستث   • اثكاليد، جامعة    من  إدارة    سث 

 المملكة المتحدة 
أبحاث  ماجستث    • )تخصص  ة(من  تطبيقيالعلوم 

 سويشا  ، إلدارة األعمال السويشيةمدرسة ال
  من   (ماليةتخصص  )التسويق    علوم  بكالوريوس •

 ا أمريك  ،معهد نيويورك للتكنولوجيا 

ن   • للتأمي  الكويتية  البحرين  كة  لشر التنفيذي  الرئيس 
 البحرين  ش.م.ب.،

ن ش.م.ب.   • كة المتحدة للتأمي  عضو مجلس إدارة الشر
 البحرين  (، )مقفلة

إدارة • مجلس      عضو 
ن    فن التأمي    البحرينية، جمعية 

 البحرين 
إدارة  • مجلس       عضو 

كةالفن ن   شر للتأمي    المرصية 
 مرص  ،)الممتلكات والمسؤوليات(   التكافل  

إدارة   • مجلس     عضو 
الم فن تعويض  رين  صندوق  ترصن
 البحرين  ، من حوادث المركبات

ن   عضو مجلس إدارة اتحاد  • اإلمارات    ،الخليجر    التأمي 
 العربية المتحدة 

،  العرتر  العام  عضو مجلس إدارة االتحاد   • ن  مرص   للتأمي 
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 الحضور سجل  اجتماعات مجلس اإلدارة و 
 

     سبعةعقد مجلس اإلدارة  
ن
  مملكة البحرين. سجل  .  2021ديسمثر    31اجتماعات خالل السنة المالية المنتهية ف

ن
حضور  وقد انعقدت جميع اجتماعات المجلس ف

ن أدناه:   اجتماعات المجلس مبي 
 

 

1
6

 
اير 

ر
ب
ف

 
21

 

2
3

  
س 
مار

  
2
1

 

4  
مايو 
  

2
1

 

3  
س 
ط
س
أغ

  
2
1

 

1
2

  
ر 
ب
سبتم

  
21

 

2  
ر 
ب
نوفم

  
21

 

2
2

  
ر 
ب
سم

دي
  

21
 

عدد  
االجتماعات  

ي  
تم  الن 
 رها و حض 

يف الريس السيد/   إبراهيم محمد شر
 مجلس اإلدارة   رئيس 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

 محمد    عبد هللا   ن عبد الرحم السيد/ 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

 خالد سعود الحسن السيد/ 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

ي   ن عبد الرحم أحمد  السيد/   بوجب 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

 أسامه كامل كشك السيد/ 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

ي البحارنة 
 الدكتور/ أسامه تق 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

 م عبد الرحي راشد علي  السيد/ 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

 ربيعه محمد ربيعه   عبد هللا السيد/ 
 عضو مجلس اإلدارة 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

 صالح فهد الزومان السيد/ 
ي  للمجلس  انضم    –   عضو مجلس اإلدارة 

 
 21مارس    23ف

 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 ح سلطان صال عبد هللا  / الدكتور 
ي  للمجلس  انضم    –   عضو مجلس اإلدارة 

 
 21سبتمبر    7ف

- - - - ✓ ✓ ✓ 3 

 الهزيم جمال علي  السيد/ 
ي   -   مجلس اإلدارة   رئيس 

 
 21سبتمبر  7استقال ف

✓ ✓ ✓ ✓ - - - 4 

 المزيرعي خالد جمال  السيد/  
ة عضويتهانتهت   -   عضو مجلس اإلدارة  ي  فب 

 
 21مارس  23ف

✓ - - - - - - 1 
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ي تمت مناقشتها والقرارات المتخذة  مواضيع ال
 بشأنها الرئيسية الن 

 

ي تمت مناقشتها واضيع الم تاري    خ االجتماع 
ي  الرئيسية الن 

 
 القرار النهائ

اير  16    • 2021  فثر
ن
ة المالية المنتهية ف كة عن الفث   تمت الموافقة  2020ديسمثر   31اعتماد المركز الماىل  للشر

  تحويلكذلك و  ،من رأس المال المدفوع % 5  بنسبة  أرباح نقديةالجمعية العمومية بتوزي    ع إىل توصية رفع   •

   114,410 مبلغ
  إىل ا دينار بحرينن

 الحتياط  القانوتن
 تمت الموافقة 

 تمت الموافقة  2020مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للعام   •

ن الجمعية العمومية ب إىل توصية رفع   • ن إعادة تعيي  ن للعام المدققي   تمت الموافقة  2021الخارجيي 

عيةالجمعية العمومية ب إىل توصية رفع   • ن أعضاء هيئة الرقابة الشر  تمت الموافقة  2021للعام  إعادة تعيي 

 المدقق الداخل   •
ن  تمت الموافقة  2021للعام   إعادة تعيي 

  تحديث  •
 تمت الموافقة  خطة اإلحالل الوظيفن

ن السنوية المكافأة  •  تمت الموافقة  2020للعام   للموظفي 

عية • عية الداخلية و المعدل  ميثاق هيئة الرقابة الشر  تمت الموافقة  ميثاق الرقابة الشر

 تمت الموافقة  المعدل إلدارة المخاطر  اتدليل السياسات واإلجراء •
   

 تمت الموافقة  تابعة له لجان الالتشكيل مجلس اإلدارة و  • 2021 مارس  23
   

ة  • 2021 مايو  4 كة لفث      الثالثة أشهر اعتماد المركز الماىل  للشر
 تمت الموافقة  2021مارس   31المنتهية فن

ن تداول األ إجراءات  سياسات و  دليل •  تمت الموافقة  المعدل  شخاص الرئيسيي 

 تمت الموافقة  الهيكل التنظيم  المعدل  • 

ات تقييم األداء للرئيس التنفيذي •   الموافقة تمت  مؤشر

وع  •  كة استشارية إلدارة مشر ن شر  تمت الموافقة  نظام اآلىل  الجديد التعيي 
   

كة   • 2021  أغسطس 3   اعتماد المركز الماىل  للشر
ة الستة أشهر المنتهية فن  تمت الموافقة  2021يونيو  30لفث 

اء ال  •  تمت الموافقة  ىل  الجديداآل نظامشر

كة • ن شر وع   دارةاستشارية إل  تعيي   تمت الموافقة  17رقم    المعيار المحاسنر  تطبيق  مشر

كة من قبل هيئة تنظيم   الماليةالغرامة دفع  •  تمت الموافقة  مال للمركز قطر الموقعة عل الشر

كة وإغالق ثالثة فروع أخرى  •  تمت الموافقة  فتح فرع جديد للشر

ية الموارد المعدل إلدارة   ات واالجراءاتسياسال دليل •  تمت الموافقة  البشر

وط المرجعية ل  •  تمت الموافقة  المخاطر الموحدة إلدارة لجنة شر

التدقيق الداخل  و إطار لمكافحة غسيل األموال، الشئون اإلدارية و  تمراجعة دليل السياسات واإلجراءا  •

 حماية البيانات الشخصية 
 تمت الموافقة 

   

 له استقالة رئيس مجلس اإلدارة وانتخاب رئيس  • 2021  سبتمثر   12
ً
 تمت الموافقة  جديد خلفا

  مجلس جديد عضو   انضمام •
 تمت الموافقة  دارة اإل فن

   

كة   2021 نوفمثر  2 ة الت اعتماد المركز الماىل  للشر    سعلفث 
 تمت الموافقة  2021  سبتمثر   30ة أشهر المنتهية فن

 الموافقة تمت  سياسة تعويضات مجلس اإلدارة  

 تمت الموافقة  مد الحوافز طويلة األ  نظام 

ن بالتوقيع     تمت الموافقة  تحديث قائمة المخولي 
   

كة لل الموازنة التقديرية ل • 2021  ديسمثر   22  تمت الموافقة  2022عام لشر

ن إعادة ت • ن  دشي   تأجيله   تم االستثمار العائل  منتجات تأمي 
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 الرئيسيي   سياسة التداول لألشخاص 
 

كة عل   ن عل المعلومات الداخلية للشر " للتأكد من أن المطلعي  ن كة بتأسيس "سياسة التداول لألشخاص الرئيسيي  القانونية واإلدارية   علم بالمتطلباتقامت الشر

" لتشمل أعضاء    ، المتعلقة بحيازة وتداول أسهم التكافل ن وذلك بهدف أساس  هو منع إساءة استخدام المعلومات الداخلية. ويتم تعريف "األشخاص الرئيسيي 

عية،  مجلس اإلدارة ن المحددين. كما ان المسؤولية  ، أعضاء هيئة الرقابة الشر كة مرتبطة باألشخاص الرئيسيي  ن او أي شخص أو شر ن المعيني  اإلدارة العليا والموظفي 

ن اصبحتاالمتثال لسياسة تداول األشخاص  عن ضمان   ن تحت    الرئيسيي  تنظيم بورصة البحرين المتعلقة باألشخاص    المجلس. وتغط  هذه السياسة،  عهدة أمي 

 . ن  الرئيسيي 
 

 ةعالقال األطراف ذاتمصالح األشخاص الرئيسيي   و 
 

  عدد 
ن واألطراف ذات الا  يمتلكها األسهم الن  كة  بة عالقألشخاص الرئيسيي     الشر

ن
 : كالتاىل  ه    2021ديسمثر    31كما ف

 

 االسم 
 

 الوظيفة 
 

 عدد االسهم 
 

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

   لم يتم
كةالتداول فن ن   أسهم الشر      من قبل األشخاص الرئيسيي 

 .2021ديسمثر   31خالل السنة المالية المنتهية فن

 

كة و األعضاء اآلخرين الذين يشغلون مناصب معتمدة  يملك الرئيس التنفيذي أو نائبه أ  ال   . أو بأسماء أشهم باسمهمأي أسهم للشر
 

ة الذاتية ألعضاء   تنفيذية اإلدارة الالسب 
 

 الرئيس التنفيذي   –  عصام األنصاري السيد/ 

ن   التأمي  ن وإعادة  التأمي    صناعة 
ة مهنية فن السيد عصام خثر   يمتلك 

البحرين و   فن عدة وتضمنت  إدارية وتنفيذية    الخليج، حيث شغل مناصب منطقة  مملكة 

ة وطويلة األجل، وتغيث  متطلبات السوق مع ال كة إىل طريق الربحية، وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وتحقيق األهداف قصث  حفاظ عل دور  مسؤولياته توجيه الشر

  السوق، 
كة الريادي فن كة واالستثمارات والمشاري    ع التجارية األخرى. و الشر اف عل األداء الماىل  للشر  اإلشر

   وهو عضو  
كة ال مجلس إدارة فن ن الشر ن البحرينيةتكافل  الخليجية للتأمي    جمعية التأمي 

 .، الكويت. كما أنه عضو مجلس إدارة فن

  

    من زمالة  ترخيص الالسيد األنصاري حاصل عل  
ن القانوتن ن من  المملكة المتحدة و ،  معهد التأمي    التأمي 

ن شهادة الممارسة فن اىل  والنيوزيلندي للتأمي 
  المعهد األسث 

 .والتمويل

 

 نائب الرئيس التنفيذي   – العثمان  ز عبد العزيالسيد/ 

  إدارة األعمال من جامعة هال بالمملكة المتحدة، وهو محاسب معتمد منذ عام  
م، كما يحمل شهادة  2002السيد عبد العزيز العثمان يحمل درجة الماجستث  فن

  لندن.  
  فن
ن القانوتن ن من معهد التأمي    أعمال  دبلوما التأمي 

ته الواسعة فن   البحرين وذلك بفضل خثر
 التكافل  فن

ن   مجال التأمي 
ن فن ن الرئيسيي  يعتثر أحد المهنيي 

  
ة فن ة كبث  ن وفهمه المتعمق ألسواق التكافل. كما يتمتع بخثر   صناعة التأمي 

  اكتسبها خالل سنوات خدمته الطويلة فن
 التكافل  الن 

ن  تطوير وتقييم وتحليل  التأمي 

اتيجي ن والبيانات الماليةاالسث   .ات وتخطيط األعمال وإحصاءات التأمي 

كة   كة مدارات الوطنية القابضة ذ.م.م، البحرين  دة  نلخدمات المسا ل  360هلث  وهو نائب رئيس مجلس إدارة شر ،   ونائب رئيس مجلس إدارة شر ن   لمطالبات التأمي 

  .المملكة العربية السعودية
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 تنفيذيةواإلدارة المكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 .  همجلس اإلدارة واللجان المختلفة التابعة ل اجتماعات  همحضور مقابل إىل أعضاء مجلس اإلدارة تعاب األيتم دفع 
 

   
ن
.    60،000مبلغ    2020عن عام    2021ديسمثر    31بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل السنة المالية المنتهية ف  

إجماىل   بلغ    دينار بحرينن

حة ألعضاء مجلس اإلدارة ل   اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها    م  2021  عام  لالمكافآت المقث 
ن
  سيتم عرضها ف

    60,000والن 
  ، دينار بحرينن

 . المعنية وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية 
 

   المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  تعاب  األبلغت إجماىل   
ن
مقابل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان    2021ديسمثر    31خالل السنة المالية المنتهية ف

   دينار  131،500والمرصوفات األخرى  
 . بحرينن

 

ن عل الحياة والمزايا    تفيذيةتتكون تعويضات اإلدارة ال ن الصج  والتأمي  كة من الرواتب الشهرية الثابتة والعالوات، مزايا أخرى مثل الحوافز المالية، التأمي  للشر

 التقاعدية. 
 

، رئيس االكتتاب    دارةأعضاء اإل   مكافآتبلغت     كل من الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس الماىل 
كة، المتمثلة فن التكافل العام،    – التنفيذية للشر

    تكافل السيارات،  –التكافل الصج  والعائل  ورئيس االكتتاب   –تتاب  رئيس االك
:   2021ديسمثر    31المدفوعة خالل السنة المالية المنتهية فن  كما يل 

 

   501,239 مكافأة نهاية الخدمة و تنفيذية اإلدارة ال مزايا و رواتب 
 دينار بحرينن

 

 قواعد السلوك مدونة 
 

كة  بالشر الخاصة  السلوك  الخاصة    ،تغط  مدونة قواعد  السلوك  اإل   ألعضاءقواعد  المدونة حملة  دارة واإل مجلس  التنفيذية. وتلزم  معايث     التوقيع بأعلدارة 

  أداء واجباتهم. كما تغط  المدونة اهمية الكشف عند تعارض 
افية والعناية الواجبة فن  المعلومات الداخلية.  المصالح وشيةاالحث 

 

 . مسؤوليات، اجتماعات وسجل حضور لجان المجلس 4
 

 لجان المجلس 
 

ن أعضا يتم تشكيل   كة  ئاللجان وتعيي  ن إدارة الشر ها من قبل مجلس اإلدارة بعد كل دورة انتخابية للمجلس، وتعتثر اللجان المتفرعة من المجلس حلقات وصل بي 

  تقد
كة وذلك بدراسة العديد من األمور الن    تسيث  أعمال الشر

م للمجلس من اإلدارة  التنفيذية والمجلس. والغرض من إنشاء هذه اللجان معاونة مجلس اإلدارة فن

 .ورفع توصياتها للمجلس فيما يخص ذلك

 

المهمة المناطة بكل منها.   ويحق للمجلس تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة من وقت آلخر وحسبما تستدع  الحاجة، وينته  عمل هذه اللجان بمجرد انتهاء

ام ن  كذلك يزود أعضاء المجلس بنسخ من محاضن اجتماعات هذه اللجان الث 
ً
كات.  اتبتعليمات الجه ا   شأن حوكمة الشر

 الرقابية فن

 

ل مجلس اإلدارة 
ّ
:  أرب  عشك  لجان كالتاىل 

 اللجنة التنفيذية •

 لجنة التدقيق والحوكمة  •

شيح •  زايا والم اتلجنة الث 

 لجنة المخاطر •
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 اللجنة التنفيذية 
 

 المهام: 

 :التالية لقد كلف مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية القيام بالمهام 

كة لعرضها عل مجلس اإلدارة التخاذ القرار ال •   تعكس األهداف الطويلة المدى وأولويات الشر
اتيجية الن  اح وتطوير الخطط اإلسث   .زم بشأنها ال اقث 

اتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة •  .تنفيذ اإلسث 

 .بالخطط الموضوعة والموازنة التقديريةمراقبة النتائج المالية والتشغيلية ومقارنتها  •

 .مراقبة كفاءة وجودة عملية االستثمار بالمقارنة مع األهداف •

ية.  •   تخصيص رأس المال والموارد الفنية والبشر
ن
 مراعاة األولوية ف

 

 الحضور: سجل االجتماعات و 

  السنة المالية. 
ن
     مرات  رب  عأاجتمعت اللجنة التنفيذية يجب أن تجتمع اللجنة التنفيذية أرب  ع مرات عل األقل ف

ن
 . 2021ديسمثر    31خالل السنة المنتهية ف

 

اير   16    21  نوفمبر   2 21  أغسطس   3 21  مايو   4 21  فبر

عدد  
االجتماعات  

ي  
تم  الن 
 رها و حض 

 السيد/ خالد سعود الحسن 
 مستقل غث   

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ الرئيس 

 السيد/ عبد الرحمن عبد هللا محمد  
 مستقل 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ نائب الرئيس 

ي   ن عبد الرحم السيد/ أحمد    بوجب 
 غث  مستقل 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 

 السيد/ صالح فهد الزومان 
 مستقل 

 عضو 
ي إىل اللجنة انضم 

 
 21مارس  23ف

 - ✓  ✓ 2 

 ح سلطان الدكتور/ عبد هللا صال 
 مستقل غث   

 عضو 
ي إىل اللجنة  انضم 

 
 21  سبتمبر  12ف

 -  -  - ✓ 1 

 ربيعه محمد ربيعه   عبد هللا السيد/  
 غث  مستقل 

 عضو 
ي  لجنةال خرج من

 
 21سبتمبر  12ف

✓ ✓ ✓  - 3 

يف الريس   السيد/ إبراهيم محمد شر
 مستقل 

 عضو 
ي  لجنةال خرج من

 
 21مارس  23ف

✓  -  -  - 1 
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 لجنة التدقيق والحوكمة 
 

 المهام: 
 

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

 :بالمسؤوليات التالية 

كة المالية السنوية والنتائج المرحلية قبل موافقة مجلس  •   هذا الشأنمراجعة مسودة بيانات الشر
ن
ن ف ن الخارجيي   .اإلدارة ومراجعة التقارير المفصلة للمدققي 

كة واإلجراءات التشغيلية األخرى •  . مراجعة مدى مالءمة السياسات المحاسبية للشر

كة عند وقوع احداث معينة مثل انخفاض قيمة الموجودات الثابتة و  •   البيانات المالية للشر
ن
ن وقيم  المراجعة المنتظمة للتأثث  المحتمل ف االستثمارات والمديني 

  معايث  
ن
ات المحتملة ف كة    والمعايث   AAIOIFI األصول األخرى والتغيث  لم يتم تغطيتها    إذا الدولية المتعلقة بالتقارير المالية وعل النحو الذي ينطبق عل الشر

 .من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

  التدقيق والموافقة عليها  •
ن
وط المشاركة ف  . مراجعة شر

كة وتقديم تقرير بالمراجعة إىل مجلس اإلدارة يوضح نتائج المراجعة واجراء تحديثات منتظمة حول مجاالت الم  • رئيسية  اطر الخمراجعة التقرير السنوي للشر

 للرقابة المالية. 

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

كة من وقت آلخر.  •   إطار سياسة حوكمة الشر
ات المطلوبة فن  تطوير وتقديم التوصيات بشأن التغيث 

كات من ال • اف عل تنفيذ إطار حوكمة الشر شيح رصد واإلشر عية.   زايا والم ات خالل العمل مع اللجنة التنفيذية ولجنة الث   وهيئة الرقابة الشر

  توصل إليها  •
  أداء واجباتهأعضاء اللجنة تزويد المجلس بتقارير وتوصيات بناًء عل النتائج الن 

 . مفن
 

كة،   ن كل من الم   تجتمع مع ن  أمر فعليها  اقتضن األ   وإذا تجتمع اللجنة مع أعضاء مجلس اإلدارة وادارة الشر . دققي  ن ن والداخليي  ن تم تعي   الخارجيي  كة    ي  جرانت  شر

ن   . يقومالتدقيق الداخل    بمهام  للقيام عبد العال  - ثورنتون   ن الداخليي    متابعة ال و بإجراء التدقيق    المدققي 
ً
كة وفقا تنفيذ بشكل مستمر عل جميع معامالت الشر

   تقارير دورية إىل لجنة التدقيق والحوكمة ون ويقدم،  تدقيقللمعايث  الدولية لل 
ً
ة  . مباشر

 

 الحضور: سجل االجتماعات و 
 

  السنة المالية.  
     مرات  أرب  عاجتمعت لجنة التدقيق والحوكمة  يجب أن تجتمع لجنة التدقيق والحوكمة أرب  ع مرات عل األقل فن

ديسمثر    31خالل السنة المنتهية فن

2021 . 
 

اير    16    21نوفمبر    1 21أغسطس    2 21مايو    4 21فبر

عدد  
االجتماعات  

ي 
  تم   الن 
 رها و حض 

 م عبد الرحي السيد/ راشد علي  
 مستقل 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ الرئيس 

ي البحارنة 
 الدكتور/ أسامه تق 

 مستقل 
 4 ✓ ✓ ✓ ✓ نائب الرئيس 

 السيد/ أسامه كامل كشك 
 غث  مستقل 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 

 ربيعه محمد ربيعه   عبد هللا السيد/  
 غث  مستقل 

 عضو 
ي  إىل اللجنة  انضم 

 
 21سبتمبر  12ف

- - - ✓ 1 

يف الريس   السيد/ إبراهيم محمد شر
 مستقل 

 الرئيس 
ي إىل اللجنة انضم 

 
 21مارس  23ف

ي  الجنة خرج من
 
 21سبتمبر  12ف

- ✓ ✓ - 2 

 السيد/ خالد جمال المزيرعي 
 مستقل 

 الرئيس 
ة عضويتهانتهت  ي  فب 

 
 21 مارس 23ف

✓ - - - 1 
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شيح  زايا والم ات لجنة الب 
 

 المهام: 

شيح  :القيام بالمهام التالية  زايا والم  اتلقد كلف مجلس اإلدارة لجنة الث 

  المجلس واللجان الفرعية  •
ن
ن للعمل كأعضاء ف ن األفراد المؤهلي    تحديد وتعيي 

ن
 .المنبثقة منهمساعدة مجلس االدارة ف

اء المجلس  تكوين سياسة شاملة لألجور والمكافآت وعل وجه الخصوص ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. كما تقوم اللجنة باستعراض وتقييم أد •

 .الفرعية المنبثقة منهواللجان 

ا للمعايث  الدولية وأفضل الممارسات لتتماسر مع سياسات الهيئات التنظيمية والقانونية.  •
ً
كة ومستويات االمتثال وفق  تعزيز حوكمة الشر

 

 الحضور: سجل االجتماعات و 

شيح   السنة المالية.   زايا والم  اتتجتمع لجنة الث 
ن
ن عل األقل ف شيحمرتي     أرب  ع مرات  زايا والم  اتاجتمعت لجنة الث 

ن
 . 2021ديسمثر  31خالل السنة المنتهية ف

 

اير    16    21نوفمبر    2 21أغسطس    3 21مايو    3 21فبر

عدد  
االجتماعات  

ي  
تم  الن 
 رها و حض 

يف الريس   السيد/ إبراهيم محمد شر
 مستقل 

 الرئيس 
ي إىل اللجنة  انضم 

 
 21مارس  23ف

- ✓ ✓ ✓ 3 

 السيد/ خالد سعود الحسن 
 غث  مستقل 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ نائب الرئيس 

 م عبد الرحي السيد/ راشد علي  
 مستقل 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 

 ح سلطان عبد هللا صال السيد/  
 مستقل غث   

 عضو 
ي إىل اللجنة انضم 

 
 21سبتمبر  12ف

- - - ✓ 1 

 المزيرعي السيد/ خالد جمال  
 مستقل 

 عضو 
ة عضويتهانتهت  ي  فب 

 
 21مارس  23ف

✓ - - - 1 

 السيد/ جمال علي الهزيم 
 مستقل 

 الرئيس 
ي 
 
 21 سبتمبر  7استقال ف

✓ ✓ ✓ - 1 
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 لجنة المخاطر 
 

 المهام: 

 :بالمهام التالية مالمخاطر القيا لقد كلف مجلس اإلدارة لجنة 

  إعداد، مراجعة والموافقة عل سياسات، إجراءات   •
ن
اتيجيات إدارة المخاطر باإلضافة إىل وضع حدود مقبولة  وإ مساعدة مجلس االدارة ف وضوابط داخلية  سث 

  تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط التجاري. 
اتيجيات الن   كافية والتأكد من تنفيذ تلك السياسات واإلسث 

كة ال تتجاوز مستوى المخاطر  مساعدة مجلس اإلدارة عل ت • كة )قابلية تحمل المخاطر(، والتأكد من أن الشر   الشر
ن
حديد وتقييم المستوى المقبول للمخاطر ف

 المعتمد من قبل مجلس اإلدارة. 

كة أو قد تتعرض لها، من   •   تتعرض لها الشر
 أجل تحديد أوجه القصور فيها. تقييم أنظمة وتقنيات إدارة المخاطر لتحديد وقياس ومراقبة مختلف المخاطر الن 

  ذلك تغطية جميع جوانب المخاطر الرئيسية والثانوية.  •
ن
كة للمخاطر، وإطار إدارة المخاطر، بما ف اتيجية الشر اف عل تنفيذ اسث   اإلشر

اماتها تجاه   • ن كة بدعم من كفاية رأس المال، لضمان قدرتها عل الوفاء بجميع الث   جميع أصحاب المصلحة. مراقبة القوة المالية للشر
 

 الحضور: سجل االجتماعات و 

  السنة المالية. مر مخاطر  يجب أن تجتمع لجنة ال
ن عل األقل فن ن تي     خالل الساجتمعت لجنة المخاطر مرتي 

  . 2021ديسمثر    31نة المنتهية فن

  

اير    10    21  يوليو   7 21فبر
ي  
تم  عدد االجتماعات الن 

 رها و حض 
ي  
 البحارنة الدكتور/ أسامه تق 

 مستقل 
 2 ✓ ✓ الرئيس 

 السيد/ أسامه كامل كشك 
 غث  مستقل 

 2 ✓ ✓ نائب الرئيس 

ي   ن عبد الرحم السيد/ أحمد    بوجب 
 غث  مستقل 

 2 ✓ ✓ عضو 

 العثمان   ز عبد العزي السيد/  
 )نائب الرئيس التنفيذي(   – غث  مستقل  

 عضو 
ي  اللجنة خرج من

 
 2 ✓ ✓ 21 سبتمبر  12ف
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عية هيئة . 5  الرقابة الشر
 

 واالجتماعات  تشكيل الهيئة
 

  فقه المعامالت، ويجوز أن يكون أحد األعضاء من غث  الفقهاء عل أن يكو 
ن
ن ف عية ه  جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصي  ن  هيئة الرقابة الشر ن من المتخصصي 

  مجال المؤسسات المالية اإلسالمية وله إلمام بفقه المعامالت.  
ن
 ف

 

عية من قبل   ن أعضاء هيئة الرقابة الشر   االجتماع السنوي للجمعية العمومية؛ وذلك بناءً يعي 
ن
ن ف ال  المساهمي    قواعد عل توصية من مجلس اإلدارة، مع مراعاة 

عية رشادات الصادرة عن مرصف البحرين المركزي. واال ن تفويض مجلس اإلدارة بتحديد المكافأة لهيئة الرقابة الشر  .  ويحق للمساهمي 

 

عية  عية لمدة ثالث سنوات حسب التعليمات الصادرة عن مرصف   مما ال يقل عن ثالث أعضاء. يجب أن تتكون هيئة الرقابة الشر تكون عضوية هيئة الرقابة الشر

عية األعضاء التالية أسماؤهم: البحرين المركزي.    تضم هيئة الرقابة الشر

 

عيةعضو   االنضمام تاري    خ  المنصب  هيئة الرقابة الشر
عية رئيس   عبداللطيف محمود آل محمود شيخ الدكتور ال فضيلة   1989 هيئة الرقابة الشر

عية نائب رئيس  فضيلة الشيخ عصام اسحاق   2020مارس   24 هيئة الرقابة الشر
عية  عضو  فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر   2020مارس   24 هيئة الرقابة الشر

 

   
 . 2021مارس   24بدأت الدورة الحالية للهيئة فن

 

 عل األقل خالل السنة المالية واجتماعات اضافية كلما اقتضت الحاجة. كما تقدم هيئة الرقتعقد هيئة 
ً
 واحدا

ً
 اعتياديا

ً
عية اجتماعا عية الدعم  الرقابة الشر ابة الشر

   
عية مرة واحد خالل السنة المالية المنتهية فن كة ومجلس اإلدارة. اجتمعت هيئة الرقابة الشر وقد حرصن جميع أعضاء الهيئة    2021  ديسمثر   31المستمر إلدارة الشر

  
اير  7االجتماع المنعقد فن  . 2021فثر

 

 الهيئة  مهام ومسؤوليات
 

عية توجيه نشاطات الي كةعهد لهيئة الرقابة الشر يعة اإلسالمية، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة    شر امها بأحكام ومبادئ الشر ن اف عليها للتأكد من الث  ومراقبتها واإلشر

كلل  عية ب  . ةشر   اجتماعها السنوي، والذي يتقوم هيئة الرقابة الشر
ن وتقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية فن ن تجهث  كة بشكل عام مع   بي    امتثال الشر

رأي الهيئة فن

كة. م   أسستها الشر
ية األخرى الن    إدارة الزكاة وإدارة حساب األموال الخث 

يعة اإلسالمية. يشتمل التقرير عل رأي الهيئة فن  بادئ الشر

 

كة للمساعد  للشر
ً
 داخليا

ً
عيا  شر

ً
عية مراقبا ن هيئة الرقابة الشر   تتضمن ةتعي 

  أداء مهام الهيئة الن 
 :  )عل سبيل المثال ال الحرص( فن

  جميع أنشطتها.  •
يعة فن كة بالشر ام الشر ن  فحص مدى الث 

يعة • ام بالشر ن كة بتقديم التوجيه واإلرشاد والتدريب بشأن االلث   . مساعدة إدارة الشر

عية •  . تنفيذ إجراءات الرقابة الشر

 

  لجنة  
عية انتخاب أحد األعضاء كممثل فن يعة ويعمل كحلقة  يجب عل هيئة الرقابة الشر   أمور الحوكمة المتعلقة بالشر

كة، وذلك لإلرشاد فن التدقيق وحوكمة الشر

ن الهيئة ومجلس اإلدارة  مالشيخ الدكتور عبداللطيف محمود آل محلهيئة رئيسها انتخبت ا . وصل بي 
ً
  لجنة ود ليكون ممثل
وقد حرصن رئيس   . الحوكمةالتدقيق و   فن

   
عية اجتماع لجنة التدقيق والحوكمة فن اير    16هيئة الرقابة الشر  . 2021فثر
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 ة الذاتية ألعضاء الهيئة ب  الس 
 

عية عضو  ة العملية ل ةوالمهني ةاألكاديمي مؤهالتال هيئة الرقابة الشر عية عضالخبر  و هيئة الرقابة الشر
   

شيخ الدكتور  الفضيلة 
 عبداللطيف محمود آل محمود 

عية   رئيس هيئة الرقابة الشر

درجة   • عل  من  حصل  الدكتوراه 
وأصول  يعة  للشر الزيتونية  الكلية 
عية   الشر والسياسة  الفقه    

ن
ف الدين 

  
ن
ن االجتماع  ف عل أطروحته )التأمي 

يعة اإلسالمية(.   ضوء الشر
•   

ن
ف التخصص  درجة  عل  حصل 
( من كلية   الفقه المقارن )الماجستث 

يعة والقانون ا   جامعة األزهر.  – لشر
•   

ن
ف الليسانس  درجة  عل  حصل 
يعة   يعة اإلسالمية من كلية الشر الشر

 جامعة األزهر.  –والقانون  
•   

العام فن الدبلوم  حصل عل شهادة 
بية   بية من كلية الث  ن   –الث  جامعة عي 

 شمس. 

ن والمعلمات عام   • ن للمعلمي  العاليي  المعهدين    
ن
     1973عمل مدرسا ف

ن
ثم ف

ا  كلي
ً
  جامعة البحرين أستاذ

ن
بية ثم ف ة البحرين الجامعية للعلوم واآلداب والث 

ا ورئيًسا لقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية حن  عام 
ً
 . 2005مشارك

ن   • كات التأمي    عدد من البنوك وشر
ن
عية ف   عضوية هيئات الرقابة الشر

ن
شارك ف

ن اإلسالمية كما توىل رئاسة عدد من   عية. وإعادة التأمي   هيئات الرقابة الشر
  المجلس األعل للشؤون اإلسالمية بمملكة البحرين من  •

ن
ن عضوا ف عام   ذ عي 

الفقه    2005 بمجمع  ا  خبث  و  اإلسالم   الفقه  مجامع  من  عدد    
ن
ف وعضوا 

 . االسالم  الدوىل  التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالم  
واال • بوية  والث  الفقهية  والندوات  المؤتمرات  من    كثث  

ن
ف قتصادية  شارك 

 والفكرية واالجتماعية والثقافية. 
•   

بية والدراسات والبحوث اإلسالمية، وشارك فن ن والث  التأمي    
له مؤلفات فن

بالبحرين   والتعليم  بية  الث  لوزارة  اإلسالمية  بية  الث  من كتب  عدد  تأليف 
عمل   واوراق  محكمة  غث   وأخرى  محكمة  بحوث  وله  والبحرين،  وجامعة 

 لندوات وورش دراسية. 
   

 فضيلة الشيخ عصام اسحاق 
عية   نائب رئيس هيئة الرقابة الشر

جامعة بكالوريوس   •   ماكجيل   من 
يال   1983كندا سنة   –بمونث 

عية عل يد عدد  • دراسة العلوم الشر
 من المشايخ

اىل  • المتصل  بالسند  سمعية  إجازة 
  
رسول هللا صل هللا عليه وسلم، فن

الستة   الكتب    
وفن الكريم   القرآن 

العلماء   من  عدد  قبل  من  ها  وغث 
 . والمشايخ

  كل من يشغل منصب   •
عية فن بنك األشة    رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشر

  الصغر 
بنك  البحرين،    –  بنك دار االستثمار البحرين،     –  للتمويل المتناه  فن

غيستانجمهورية   – إيكو اإلسالم    . قث 
 رين مملكة البح  –عضو المجلس األعل للشؤون اإلسالمية  •
ع  للمؤسسات المالية   •

ع  لهيئة المحاسبة والتدقيق الشر
عضو المجلس الشر
 )  
 اإلسالمية )األيوفن

•  )  
عية لمؤسسة النقد )أي نظث  البنك المركزي المالديفن   – عضو الهيئة الشر

 جزر المالديف. 
ع  للسوق المالية اإلسالمية الدولي  •

 مملكة البحرين  – ة عضو المجلس الشر
ع  ونائب الرئيس لمركز اكتشف اإلسالم المستشار  •

 البحرين.  –الشر
ومنها   • المتخصصة،  المرصفية  والندوات  المؤتمرات  من  العديد    

فن ساهم 
  
ن جامعن  كة بي 

  االقتصاد  ندوات مشث 
 لندن  – هارفرد و مدرسة لندن فن

  المالية اإلسالمية لمجموعات متعددة   •
قدم عددا من الدورات التدريبية فن

ن من جهة أخرىمن القضاة الشر  ن تقليديي  ن من جهة، ولمرصفيي   . عيي 
العربية  قدم   • ن  باللغتي   ، والتفسث  والعقيدة،  الفقه،    

فن لة  مفصَّ دورات 
والشؤون  العدل  لوزارة  التابعة  عية  الشر للعلوم  معاهد  عدة    

فن ية  ن واإلنجلث 
 اإلسالمية بالبحرين 

   
فضيلة الشيخ الدكتور أسامة  

 بحر
عية عضو هيئة   الرقابة الشر

من   • الدكتوراه  شهادة  عل  حاصل 
 هولندا    –  جامعة الهاي

من   • الماجستث   شهادة  عل  حاصل 
وت    – جامعة االمام االوزاع    بث 

يعة   • الشر بكالوريوس  عل  حاصل 
عبد  األمث   جامعة  من  اإلسالمية 

اإلسالمية للدراسات   -   القادر 
 الجزائر 

  مجال   26أكثر من   •
ة فن  الخدمات المرصفية اإلسالمية. عاًما من الخثر

منصب   • هيئشغل  عية  ة عضو  الشر المؤسسات    الرقابة  من  من  العديد    
فن

 بمملكة البحرين.   اإلسالمية
االقتصادية   • بالدراسات  المتعلقة  والمقاالت  األوراق  من  العديد  نشر 

 اإلسالمية. 
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ي الحسابات 6
 . مدقق 

 

التدقيق    والحوكمة  تقوم لجنة التدقيق التدقيق وغث   اللجنة بمراقبة خدمات  كة. كما تقوم  ن وعالقاتهم مع الشر ن الخارجيي    تعيينات المدققي 
ن
بمراجعة دورية ف

انية المرصودة لهذا الغرض ن ن ومطابقتها بالمث  ، وكذلك مراقبة مجموع الرسوم المدفوعة للمدققي  ن كة من قبل المدققي   .المقدمة للشر

 

  2021تدقيق وغث  التدقيق لعام تفاصيل رسوم خدمات ال 
كة موضحة كاآلت  ن من قبل الشر  :، المدفوعة للمدققي 

 

   17,950 رسوم خدمات التدقيق 
 دينار بحرينن

  
    6,900 رسوم خدمات غث  التدقيق 

 دينار بحرينن

 

 أمور أخرى . 7
 

 كفاية رأس المال وهامش المالءة 
 

 للمتطلبات التنظيمية ا كفاية رأس المال و   تم تحديد متطلبات ي
ً
  يضعها مرصف البحرين المركزي، هامش المالءة وفقا

اكاتويتم اح  لن    تسابها بالرجوع إىل االشث 

.  تتطلب قواعد مرصف البحرين المركزي أن يحسب هامش المالءة بناًء عل  والمطالبات المحددة.  
ً
ن معا ن والمشاركي    المساهمي 

ال المتاح  رأس المجمع صندوف 

 :  لتغطية هامش المالءة المالية هو كما يل 
 

 2021 2020 
   

 5,360,000 7,495,000 رأس المال المتاح لتغطية هامش المالءة المطلوب  إجماىل  

  التكافل العام والتكافل العائل  
 3,832,000 4,150,000 إجماىل  الهامش المطلوب لصندوف 

 1,528,000 3,345,000 فائض رأس المال

 

ام  ومكافحة غسيل األموال  االلب  
 

اممسؤولية مدير قسم الحوكمة، إدارة المخاطر واالمتثال يتوىل  ن يعات واإلرشادات الصادرة عن مرصف البحرين المركزي الث  كة باألنظمة والتشر  . الشر
 

 مع أنظمة وتعليمات مرصف البحرين المركز 
ً
كة سياسات وإجراءات للتعامل مع كافة األمور المتعلقة بمكافحة غسيل األموال تماشيا كة  لدى الشر ي. وتقوم الشر

 وبصفة دورية، وكذلك عقد دورات تدريبية متخصصة لضمان استمرارية 
ً
امبمراجعة سياستها وإجراءاتها وتعليماتها الداخلية سنويا ن  . االلث 

 

 مالت مع األطراف ذات العالقةالمعا
 

كات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة   ن والشر كة الرئيسيي    الشر
ن وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفن ن الرئيسيي  كة أو المتأثرة  يمثل األطراف ذات العالقة المساهمي  المشث 

وط وبنود اعتيادية. من قبل هذه األطراف. يجري قيد جميع المعامالت مع األطراف ذات العال  قة عل أساس شر
 

  جوهرية  لم تكن هنالك معامالت  
 . 2021ديسمثر  31مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية فن

 

 التواصل مع المساهمي   والمستثمرين
 

 وعل نحو  
ً
 أو خارجيا

ً
كة بالتواصل الفّعال مع جميع األطراف ذات العالقة، سواًء داخليا م الشر ن شفاف ومهنية عالية. وتشمل قنوات التواصل الجمعية العمومية،  تلث 

كة، البيانات المالية والتقارير السنوية،   للشر
وتن ات اإلعالمية  الموقع االلكث    وسائل اإلعالم المحلية  واإلعالناتالنشر

.  فن  ووسائل التواصل االجتماع 
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 الرقابة الداخلية
 

  أمدى فعالية  لالمستمرة    مراجعته المجلس    يواصل
ن
كة المالية وغث  المالية   ة نظمالرقابة الداخلية ف   ذلك ضوابط التشغيل واالمتثال وإدارة المخاطر    ،الشر

ن
بما ف

 أيهذه المراجعات  تشمل    المستوى. وترتيبات الضوابط الداخلية الرفيعة  
ً
 للضوابط الداخلية   ضا

ً
  من خالل مراجعة   ذلكالداخلية و وال سيما الضوابط المالية    ، تقييما

  مسائل تم الكشف عنها   أي  الخارجر  بشأن دققالم الرقابة وتقارير دارة عل اإل محافظة  وضمان   ،الداخل  المدقق 
ن
 . تدقيقسياق قيامهم بأعمال ال  ف

 

 تضارب المصالح 
 

التنظيمية     أقر المجلس السياسات واإلجراءات 
  حال مناقشة مواضيع  تتعلق بتضارب المصالح.    الن 

ن
  المصالحف

ن
خالل  مع أعضاء المجلس    تتضمن تضارب ف

  مغادرة قاعة االجتماع أثناء مناقشة تلك    ة لجنالمجلس أو  جميع أعضاء الاجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه التابعة، تتخذ القرارات من قبل  
وعل العضو المعنن

  التصويت لوجود  المواضيع، وتسجل تلك الع
ن
  محرصن اجتماع مجلس اإلدارة أو لجانه. ويتوجب عل األعضاء أن يفصحوا فوًرا للمجلس بعدم المشاركة ف

ن
مليات ف

اماتهم مع جهات أخرى. وهذه اإلفصاحات تشمل الوثائق الخاصة بالعقود أو  ن   المصالح مرتبط بأنشطتهم والث 
ن
.  تال المعامتضارب ف  

 المرتبطة بالعضو المعنن
 

 خالفات عن الم  التبليغسياسة 
 

ن عنها. إن هذه السياسة تغط  الحماية الكافية لل  ن مسئولي  كة سياسة التبليغ عن المخاطر المتوقعة وغث  المعلنة وتم تعيي  ن الذين يقومون  لقد نفذت الشر موظفي 

ف عل هذه السياسة لجنة التدقيق و   .بتقديم تقارير بحسن نية عن تلك المخاطر  التابعة لمجلس اإلدارة.  الحوكمةوتشر
 

 سياسة توظيف األقارب 
 

كة ال تشجع بشكل عام توظيف األشخاص "ذوي الصلة الوثيقة" من أجل الحفا    توضح أن الشر
ظ عل نزاهة  وافق مجلس اإلدارة عل سياسة توظيف األقارب الن 

  هذا السياق األزواج واآلباء واألوالد واإلخوة واألخوات واألفراد من نفس ا أنظمة التدقيق  
 ألشة. والرقابة واإلدارة. يشمل األشخاص "ذوي الصلة الوثيقة" فن

 

 الغرامات والعقوبات 
 

   
  مملكة البحرين خالل السنة المنتهية فن

كة أي غرامات للهيئات التنظيمية أو الحكومية فن  . 2021ثر  ديسم  31لم تدفع الشر

 

كة غرامة مالية       85  بما يعادلدفعت الشر
مع  متثال  اال   ةمخالفوذلك بسبب ادعاءات ب فرضتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال  ،  2021خالل عام    ألف دينار بحرينن

  هيئة القواعد 
كة فن   عام االنسحاب )تم   2017االنسحاب منذ عام ترخيصه قيد   ي كانوالذ  قطر،دولة  بفرع الشر

 (. 2021فن
 

كة   االجتماعيةالمسؤولية   للشر
 

 مع هذه المثل العليا، طب
ً
  جميع جوانب عملياتها. تمشيا

كة المثل العليا للمسؤولية االجتماعية اإلسالمية بأقض قدر ممكن فن كة معايث  أفضل  تطبق الشر قت الشر

  
كات اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. الممارسات فن  المسؤولية االجتماعية للشر

 

 : ـِ كة ب م الشر ن    تلث 

عية. ا التحري عن  - ن عل أساس المعايث  المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشر  لعمالء المحتملي 

اهة من أجل الحفاظ عل ا  - ن  لتعامل المسؤول مع العمالء. الحفاظ عل أعل معايث  الثن

يعة اإلسالمية.  -   االستثمارات المتوافقة مع الشر
 االستثمار فن

ن ب -  كرامة. ال و  العدلمعاملة جميع الموظفي 

ا للمعايث  المعمول بها.  -
ً
ن وفق امات الزكاة للمساهمي  ن

 حساب الث 

رين من  - هم. حماية البيئة ومنع التلوث وحماية صحة وسالمة جميع األفراد المترصن ن وغث    ذلك الموظفي 
 أنشطتها بما فن

ي يتم تحويل الدخل من المصادر غث  المسموح بها  - . إليه إنشاء صندوق خث 
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