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ٌقدم تقرٌر حًكمة الشركات ىذا الى اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة لبنكك انفسكتكًرب ش.م.ب.
("انفستكًرب") ًفقا ألحكام االجراءات الرقابٌة عالٌة المستًى الصادرة عن مصرف البحكرٌن
المركزي.
تتطلككب كحكككام االجككراءات الرقابٌككة عالٌككة المسككتًى مككن انفسككتكًرب ان ٌقككدم تقرٌككرا لك ك ك
اجتماع للجمعٌة العامة العادٌة ٌللك تقٌكده بيكذه األحككام (ًالتكً تتطلكب التقٌكد بقًاعكد حًكمكة
الشكركات ًالكًارد ذكرىككا فكً نمكًذا االفصككاا العكام المقكرر مككن مصكرف البحكرٌن المركككزي)
ًكنظمة انفستكًرب لحًكمة الشركات.
تقٌككد انفسككتكًرب بكحكككام االجككراءات الرقابٌككة عالٌككة المسككتًى ًكنظمككة انفسككتكًرب لحًكمككة
الشركات ،عدا الحد المبٌن كدناه فٌما ٌلً:
االجكراءات الرقابٌكة عالٌكة المسكتً تن علكى انكو ال ٌجكًز لعجكً فكً مجلك االدارة ان
ٌشترك فً ككثر م ن ث ث عجًٌات فً مجكال ادارة لشكركات مسكاىمة بحرٌنٌكة عامكة.
ان كحد كعجاء مجلك ادارة انفسكتكًربً ،ىكً السكٌد فكارً المؤٌكد ٌتبكًك مرككز عجكً
مجل ادارة ألكثر من ث ث شركات مساىمة بحرٌنٌة عامة .ال ٌعتقد مجلك االدارة بككن
ىناك كي تجارب فً المصالح بٌن لدمة السكٌد المؤٌكد كعجكً مجلك ادارة انفسكتكًرب
ًلدمتو كعجً مجل ادارة فكً تلكك الشكركاتًٌ .عتقكد مجلك االدارة بككن السكٌد المؤٌكد
ٌكر الًقت الكافً ألداء ميمتو كعجً مجل ادارة انفستكًرب.
تتطلكككب االجكككراءات الرقابٌكككة عالٌكككة المسكككتًى بككككن كعجكككاء مجلككك االدارة ًاالشكككلا
المًاف علٌيم اآللكرٌن ٌعل نكًن سكنًٌا لمجلك االدارة كً لجنكة الترشكٌح كً لجنكة التكدقٌ
ملكٌتيم فً ك كٌان كً كعما  ،لما تتجاًز ملكٌكتيم  %5مكن رك المكا الكذي ٌحك فٌكو
التصًٌت ،كً مشاركتيم كمدراء كً بمًجب كٌة مشكاركة ىامكة كلكرى.ان ىكذه االع نكات
تنظر فٌيا لجنة حًكمة الشكركاتً ،ذلكك ألن ىكذا االمكر ٌتماشكى مك مياميكا فكً حًكمكة
انفستكًرب.
تنصكاالجراءات الرقابٌككة عالٌكة المسككتًى علكى ان كك عجكً ًشككل مًافك علٌككو لككر
علٌكو ان ٌتلكذ الجيككد المعقكً لترتٌكب امككًره اللاصكة ًالعملٌكة بطرٌقككة تتفكادى تجككارب
المصالح م انفستكًرب .ىناك ع قات لعجًٌن من كعجاء مجلك االدارةً ،ىكم السكٌد
عبدهللا محمد المزرًعًً ،السكٌد عبكدالرحمن علكً الترككً ،مك مؤسسكات مالٌكة كلكرى.
ىككذه ال مؤسسككات ىككً المسككتثمر الككًطنًً ،كبككراا كابٌتككا علككى التككًالًً .ك ك مككن ىككذه
المؤسسات المالٌة تدٌر كعماال قد تتناف م انفستكًرب .لٌ لدى مجل االدارة اي علم
بكٌة حالة حدث فٌيا فً الًاق كي تناف مباشر بٌن انفستكًرب ًكي من تلك المؤسسكات
المالٌة .اال ان مجل االدارة سٌطلب مًافقة الشركاء ل اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة
ىكذا ،علكى ىككذه االنتمكاءات ،كمكا عمك لك اجتماعكات الجمعٌككة العامكة العادٌكة السككابقة،
ًذلك ًفقا للمادة  090من قانًن الشركات التجارٌة.

تكن االجككراءات الرقابٌككة عالٌككة المسككتًى علككى كن لجنككة الترشككٌح علٌيككا االشككراف علكى
تثقٌف كعجاء مجل االدارة فً امًر حًكمة الشركات .ان لجنكة حًكمكة الشكركات ىكً
اللجنة التً تشرف على تثقٌف كعجاء مجل االدارة فً امكًر حًكمكة الشكركاتً ،ذلكك
ألن ىذا االمر ٌتماشى م مياميا فً حًكمة انفستكًرب.
قد عد مصرف البحرٌن المركزي االجراءات الرقابٌة عالٌة المستًى لتن على انو ال
ٌجًز ألي "شل مًاف علٌو" كن ٌحص على مزاٌا من استثمار ٌدٌره البنك كً ٌسًقو
لزبائنو" .شل مًاف علٌو" ىً عجكً مجلك ادارة بنكك كً مكدٌر مرككزه عكا ًافك
علٌو مصرف البحرٌن المركزي لٌشغ ىذا المنصب.
ىناك من كعجاء مجل ادارة انفستكًرب الذٌن ٌسكتثمرًن فكً اسكتثمارات انفسكتكًرب
فكككً الشكككركات ًالعقكككارات ًاسكككتثمارات التحكككًط ًذلكككك جانكككب مسكككاىمٌن انفسكككتكًرب
االستراتٌجٌٌن ًالزبكائنً ،كبكار مكدٌري انفسكتكًرب ٌشكاركًن فكً منتجكات انفسكتكًرب
ل برامج التعكًٌ ًذلكك علكى نفك الشكرًط التكً ٌشكارك فٌيكا مًظفكً انفسكتكًرب
اآللرًن .ان ىذه االستثمارات التً ٌشارك فٌيا كعجاء مجل ادارة انفسكتكًرب ًكبكار
المدٌرٌن تتناسب م مبدك انتظام المصكالح مكا بكٌن المسكاىمٌن ًالزبكائن ًالمكًظفٌنً ،قكد
كان ىذا المبدك حجر االسا الذي بنً علٌو انفسكتكًرب منكذ تكسٌسكو ًان انفسكتكًرب ال
ٌعتقككد بكككن الغككر مككن االجككراءات الرقابٌككة عالٌككة المسككتًى ىككً محاًلككة من ك مث ك ىككذا
االنتظام.

