
1 
 

 انفستكورب القابضة ش.م.ب  
 

 12411 سجل التجاري رقم ال
 

 م) 2021(السنة المالیة   2021یونیو    30المنتھیة في  عن السنة المالیةحوكمة  التقریر 
 : الىالمقدم 

 ("الجمعیة العامة العادیة") مساھمین ال للسادة العادیة الجمعیة العامة 
   2021سبتمبر  22

 
       انفستكورب القابضة ش.م.ب ("الشركة" أو "انفستكورب")  متثال لمیثاق حوكمة الشركات من قبل إلا
 

  عن الحوكمة") الصادر    میثاق("  میثاق حوكمة الشركات مبادىء  إلمتثال لا  اجراءات   یوضح ھذا التقریر
، نموذج  6، المجلد رقم  المركزيمصرف البحرین  ل  والدلیل اإلرشادي وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  

حوكمة  ("نموذج الضوابط رفیعة المستوى") باإلضافة الى المبادىء التوجیھیة ل الضوابط رفیعة المستوى  
 الخاصة بالشركة.  الشركات 

 
المالیةخالل   ً انفستكورب    امتثلت ،  2021  السنة  تاما لل  امتثاالً  الجوھریة  األحكام  الحوكمة    میثاقجمیع 

فیما عدا    وكذلك المبادىء التوجیھیة لحوكمة الشركات الخاصة بالشركة رفیعة المستوى    الضوابطونموذج  
 أدناه.   9في القسم  ماھو مذكور 

 
خالل السنة المالیة المنتھیة في    حوكمة الشركاتمیثاق  تفاصیل اإلجراءات المتخذة الستكمال   )1

 تطبیقھا یةوكیف 2021عام 
 

بالتنسیق مع  حوكمة الشركة المعین ("مسؤول الحوكمة")  قام مسئول    2021خالل السنة المالیة  
الشركلجنة   وحوكمة  اإلدارة  ة  لجمیع    لضمانمجلس  واالشتراطات  اإلمتثال  والقوانین  اللوائح 

الشركات. الخاصة بحوكمة  بالتنسیق والمتابعة مع اإل  الرقابیة  قام  المعنیة الستكمال    دارات كما 
للشركةا الداخلیة  واإلجراءات  للسیاسات  السنویة  ذلك    ،لمراجعات  التوجیھیة  وشمل  المبادىء 

الداخلیة الضروریة للشركة    رقابةتطبیق أنظمة اللحوكمة الشركات الخاص بالشركة بما یضمن  
مراجعة تقریر حوكمة  وأیضا رفیعة   ونموذج الضوابط الحوكمة میثاق  مبادىء ل متثاللضمان اإل
للتأكد من أنھ یعكس نشاطات    2021التقریر السنوي للسنة المالیة  من  ، الذي یشكل جزءا  الشركات 
 لدیھا.   الرقابیة  جراءات اجراءاتھا الداخلیة واإلبما یتوافق مع الشركة 

 
یولیو   12الشركة قد ألغت إدراج أسھمھا في بورصة البحرین اعتبارا من    تجدر اإلشارة الى أن

وھي بصدد تحویل شكلھا القانوني من شركة مساھمة عامة (ش.م.ب) الى شركة مساھمة    2021
  نموذج مقفلة (ش.م.ب (مقفلة). وحینما كانت انفستكورب شركة مدرجة فقد كانت ممتثلة لمتطلبات  

 . المستوى رفیعة  الضوابط 
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توجیھات  ك الشركات انت  وقواعد  متوافقة    2021یونیو    30في    حوكمة  مبادىء    میثاق  مع 
 . ن مصرف البحرین المركزي ع الصادر   المستوىرفیعة   الضوابطنموذج الحوكمة و

 
أسھم الشركة خالل السنة المالیة   فيوأبنائھم    وأزواجھممعامالت أعضاء مجلس اإلدارة  ب  بیان )2

2021 
 

أسھم    فيأزواجھم و/أو أبنائھم     وأمجلس إدارة الشركة  أعضاء  لم تكن ھناك أي معامالت تتعلق ب
 .2021الشركة خالل السنة المالیة 

 
 تشكیل مجلس اإلدارة:  )3

 
 تشكیل مجلس اإلدارة الحالي بیان )أ

 
تألف مما ال یقل  ی الشركة من قبل مجلس إدارة  تدار    على أناألساسي للشركة     نظامینص ال 

الذین تم تعیینھم    2021یونیو    30. وكان عدد األعضاء في  عضوا  15وال یزید عن    5عن  
 عضوا.   15بمجلس إدارة انفستكورب 

 
بما    الحالیین   معلومات حول أعضاء مجلس اإلدارة  شمل المرفق بھذا التقریر ی  1  الملحق

)  ینمستقلغیر  أو    ین، مستقلین، غیر تنفیذیینفي ذلك أسماءھم ونوعیة عضویتھم (تنفیذی 
وعضویات  اإلدارة  مجلس  في  ومراكزھم  الخدمة  سنوات  مجالس    وخبراتھم/مؤھالتھم، 

 شغلونھا.  األخرى التي ی اإلدارة
 

 مجلس اإلدارة  ت أعضاءمكافأ )ب
 

 عن العام المنصرم   اإلدارة للسنة المالیة  الى أعضاء مجلس    مدفوعةاجمالي المكافآت ال  )1(
2020 : 

 
مجلس إدارة الشركة عن خدماتھم خالل  أعضاء   المكافآت المدفوعة الى    مجموعبلغ  

 دوالر أمریكي.  1,630,000بشكل اجمالي   2020السنة المالیة 
 
 2021لسنة المالیة  عن ااجمالي المكافآت المقترح دفعھا الى أعضاء مجلس اإلدارة    )2(

 .  ااجتماع الجمعیة العامة السنویة للمصادقة علیھ تم عرضھا فيسوف ی 
 

مجلس إدارة الشركة عن خدماتھم  أعضاء  الى  المقترح دفعھ    سوف یكون مجموع المكافآت 
دوالر أمریكي، وسوف یعرض على     1,620,000بشكل اجمالي    2021خالل السنة المالیة  

 اجتماع الجمعیة العامة العادیة للمصادقة علیھ.  المساھمین في 
 



3 
 

 
تفاصیل    )3( التابعة    ت بدالبیان  اللجان  اإلدارة  ل   حضور جلسات  تقاضاھا مجلس  التي 

 . 2021لسنة المالیة عن ا أعضاء مجلس اإلدارة 
 

التي    االجتماعات   معلومات بخصوص بدالت حضور   عرض المرفق بھذا التقریر ی  2  الملحق
 . 2021تم دفعھا الى أعضاء مجلس اإلدارة عن حضورھم اجتماعات المجلس للسنة المالیة  

 
لم تدفع أي بدالت حضور فیما یتعلق بأي لجان قائمة أو فیما یتعلق بحضور اجتماع الجمعیة  

ع للجمعیة العامة غیر  أو أي اجتما  2020ذي انعقد في سبتمبر  العامة العادیة للمساھمین ال
 .  2021العادیة الذي انعقد خالل السنة المالیة 

   
اجتماعات مجلسج)    المالیة    اإلدارة   عدد  السنة  انعقدت خالل  تواریخ    2021التي  بیان  مع 

  ال تصاالوسائل    عدد المرات التي حضر فیھا األعضاء شخصیا أو عن طریق  و  انعقادھا
 الحاضرین عن طریق الوكالة.  األعضاء بیان و  ةالمرئی 

 
  حسب التواریخ المبینة أدناه:  2021اجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات خالل السنة المالیة     

 
: حضر االجتماع عبر الفیدیو كل من الدكتور االبراھیم، السید الزیاني، 2020یولیو    28 •

، الشیخ  الحمیضي، السید فریزر، السید  فقیھ، الدكتور فابر، الدكتور  العارضيسعادة السید  
المھندس العثمان ، السید الساعى والسید   معالي، السید المھیري،    المزروعيآل خلیفة، السید  

 سو. 
 

، العارضيالسید    معالي: حضر االجتماع عبر الفیدیو السید الزیاني،  2020سبتمبر    30 •
الدكتور   فابر،  السید  فقیھالدكتور  فریزر،  السید  السید  الحمیضي،  خلیفة،  آل  الشیخ   ،

 المھندس العثمان ، السید الساعى والسید سو.  معالي، السید المھیري، المزروعي
 

: حضر االجتماع عبر الفیدیو كل من الدكتور االبراھیم، السید الزیاني، 2021فبرایر    3 •
، الشیخ  الحمیضي، السید فریزر، السید  فقیھ، الدكتور فابر، الدكتور  العارضيالسید    معالي

المھندس العثمان ، السید الساعى، السید   معالي، السید المھیري،    المزروعيآل خلیفة، السید  
 سو والسیدة تونسند. 

 
: حضر االجتماع عبر الفیدیو كل من الدكتور االبراھیم، السید الزیاني، 2021ابریل    28 •

، الشیخ  الحمیضي، السید فریزر، السید  فقیھ، الدكتور فابر، الدكتور  العارضيالسید    معالي
المھندس العثمان ، السید الساعى، السید   معاليلمھیري،  ، السید ا  المزروعيآل خلیفة، السید  

 سو والسیدة تونسند. 
 

   بالوكالة.ال تسمح الشركة بحضور اجتماعات مجلس اإلدارة  
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بناًء على تفویض    اإلدارة التنفیذیة    قامت بھاالتي    اإلدارة   مجلس  واختصاصات  بیان مھام  د) 
 التفویض  صالحیةتحدید مدة ومع  من مجلس اإلدارة 

 
السنة المالیة    تنفیذیة خالل  ة إدارةاختصاصاتھ الى أیو  یفوض مجلس اإلدارة أیا من مھامھ لم  

  لیقوم بمراجعات غیر موضوعیة الرئیس التنفیذي    الذي تم منحھ الى   تفویض البخالف    2021
 سیاسات واجراءات الشركة من وقت آلخر.  ل
 
ح  ی توض مع   )صالحالعالقة (أصحاب الم ويمع األطراف ذ  التي تمت  عامالت تال بیان تفاصیل ه)    

   طبیعة العالقة ونوعیة المعاملة
 

ذ ی األطراف  انفستكورب  فیھا الشركات  ال  ھمالعالقة    وي عتبر  القابضة    الشركات و  مستثمر 
القابضة)  الستثمارات  االستثمار  (شركات    المرتبطة العمالء    صنادیق شركات  و   العمالء 

المطلقة العوائد  لیمتد  وشركة  ،  بأعمال االستثمارات ذات  . كما  والصنادیق اإلئتمانیة سیبكو 
لشركة وأفراد عائالتھم  ل  واإلدارة العلیا أعضاء مجلس اإلدارة و الرئیسیین   تشمل المساھمین 

والال أو  مباشرین  المشتركة  للسیطرة  الخاضعة  والمؤسسات  علیھا  المسیطرة  مؤسسات 
 من قبل األطراف المذكورة.   الخاضعة لتاثیر جوھري 

 
العالقة  المذكورة    ذوعامالت الشركة مع األطراف  ت  المصروفات في   تكبد ویتم تحقیق العوائد و 

جمیع شروط  بالموافقة على اإلدارة العلیا للشركة  قوم .  وتالعمل اإلعتیادي للشركة في سیاق
 العالقة.   ذوي األطراف  تعامالت حكام  أو

 
  30القوائم المالیة الموحدة النفستكورب كما في    في   25یضاح رقم  االیرجى الرجوع الى  

 م. 2021یونیو 
 
بما فیھم المدیر    ویشمل الصف األول والصف الثاني بحد أدنى  الھیكل التنظیمي للشركةو)     

 العاملین بالشركة.  نائب المدیر العام والمدراء و   العام و/او الرئیس التنفیذي للشركة 
 

 العارضي    السید محمد بن محفوظ بن سعد  سعادةالرئیس التنفیذي:  -
 الرئیس التنفیذي المشارك: ریشي كابور   -
 اسم  قالرئیس التنفیذي المشارك: حازم بن  -
 ایریك باك   ن یا:    مدیر الشئون المالیة  -
 الشئون اإلداریة: رمزي عبدالجابر   مدیر -
 ضوي : عباس رالمراقب المالي -
 االستثمار: ابراھیم ابراھیم  كات وة الشربقسم محاس رئیس  -
 : فراس األمین قسم اإلتصاالت بالشركةرئیس  -
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موظفین في الرتبة)    (أعلى خمسة   الى موظفي اإلدارة التنفیذیین مجموع المكافآت المدفوعة  ز)    
نھایة الخدمة    كافأةبما في ذلك رواتبھم ومزایاھم وعالواتھم وزیاداتھم وخیارات األسھم وم

 وغیرھا.   یةالتقاعدالمعاشات و
 
كل المزایا التي یحصلون    بما في ذلك  مدراء تنفیذیین)  5بلغ اجمالي المكافآت ألعلى خمسة ( 

 دینار بحریني.   7,287,657علیھا 
 

 الخارجیون  الحسابات مدققو   )4
 

 أدائھ المھني  و  نبذة للمساھمین عن مدقق حسابات الشركة تقدیم   )أ
 

ویون شركة غارنست  ھي  مجال  عالمیة  ،  في  والمعامالت    ضمانات ال رائدة  والضرائب 
منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا   غ تعمل في ارنست ویون  وظلت . والخدمات اإلستشاریة

ً   90  وعلى مدى أكثر من .  1923منذ عام   حیث بلغ    ، سجل حجم الشركة تنامیاً كبیراً عاما
وتعتبر واحدة    ،دولة  16  في  منتشرة مكتبا    21من خالل  موظفاً یعملون    7,500عدد موظفیھا  

ً مھنیة وأكثرھا الخدمات مؤسسات الأكبر  من  في المنطقة.   رسوخا
 

الخارجي    مدقق الحسابات  تي قدمھاالخدمات ال   وأ  بیان األتعاب والتكالیف الخاصة بالتدقیق   )ب
بیان بعدد السنوات التي  باإلضافة الى    2021یونیو    30خالل السنة المالیة المنتھیة في  

    قضاھا كمدقق حسابات خارجي للشركة. 
 

ارنست   تعیین  بتدقیق  حسابات  كمدقق    غ ویونتم  للقیام  انشائھا  منذ  النفستكورب  خارجي 
 ومراجعة القوائم المالیة الموحدة النفستكورب والشركات التابعة لھا.  

أو الخدمات بأتعاب ورسوم التدقیق    الخاصةالمعلومات    عرض المرفق بھذا التقریر ی  3الملحق  
   م. 2021المدقق الخارجي خالل السنة المالیة  قبل  المقدمة من 

 
 : لجنة التدقیق والمخاطر  )5

 
 والمھام الموكلة إلیھا ھااختصاصاتأعضاء لجنة التدقیق والمخاطر وبیان  أسماء  )أ

 
لجنة  ال  تختص  والتدقیق  الداخلي  التدقیق  أعمال  على  باإلشراف  والمخاطر    خارجي التدقیق 

   كة.  واإلمتثال لدى الشروإدارة المخاطر  
 

  2021یونیو    30  بتاریخ ، و من قبل مجلس اإلدارة  التدقیق والمخاطر   لجنة أعضاء    ویتم تعیین 
وال    ،.  نموذج الضوابط رفیعة المستوىمتطلبات  بما یتفق مع    تألفت اللجنة من أربعة أعضاء

مجلس اإلدارة مما  من مسئولیات    یتولى أي عضو من أعضاء اللجنة أي مسئولیات أخرى  
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التدقیق    لجنةالتدقیق والمخاطر. ویتطلب من    لجنة مع التزاماتھ كعضو في    تضارب  ت  أن  یمكن 
 والمخاطر أن تجتمع اربع مرات على األقل خالل كل سنة مالیة.  

 
 :  2021یونیو   30التدقیق والمخاطر كما في  لجنةوفیما یلي أسماء أعضاء 

 
ً السید عبدهللا سعود الحمیضي  (رئیس .1  )  ا
 الشیخ محمد بن عیسى آل خلیفة   .2
 المھندس عبداللطیف احمد العثمان، و سعادة  .3
 السید جریجوري سو   .4

 
 التدقیق والمخاطر ولكنھا ال تقتصر على ما یلي:  جنة للاألخرى  معام وتشمل ال

  
 للشركة.  مراجعة ومناقشة القوائم المالیة السنویة والمرحلیة    -
 
وأیضا    عند الضرورة  إنھاء خدماتھمواختیار وتعیین المدققین الخارجیین وتحدید أتعابھم    -

 استقاللیتھم بصورة سنویة. مدى تحدید 
 

المعنیة التي تقع ضمن نطاق  على أدلة السیاسات واإلجراءات  تعدیالت ال  قرارمراجعة وا -
     اختصاصھا. 

 
تتطلبھ  إجراء أي تحقیقات خاصة تراھا ضروریة للوفاء بمسئولیاتھا ویشمل ذلك أي تحقیق   -

 . اجراءات اإلبالغ عن المخالفات 
 

 انفستكورب واإلمتثال لھا. لمجموعة السلوك  مدونة قواعد مراجعة واإلشراف على تنفیذ  -
 

 
السنة   )ب خالل  والمخاطر  التدقیق  لجنة  عقدتھا  التي  االجتماعات  لمناقشة    وتواریخھا  عدد 

أخرى و أمور  المالیة وأي  بالقوائم  المتعلقة  الشخصي  عدد  بیان  المسائل  الحضور  مرات 
 لألعضاء في اإلجتماعات المنعقدة. 

 
أربع   والمخاطر  التدقیق  لجنة  المالیة  اجتمعت  السنة  خالل  تتطلبھا   2021مرات    حسبما 

 اختصاصاتھا وذلك في التواریخ المبینة أدناه:  
 

الحمیضي  2020یولیو    27 • السید  وحضره  الفیدیو  طریق  عن  اإلجتماع  انعقد   :
 المھندس العثمان والسید سو.  سعادة و(رئیس اللجنة) والشیخ آل خلیفة،   
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انعقد  2020  سبتمبر   29 • الحمیضي  :  السید  الفیدیو وحضره  اإلجتماع عن طریق 
 المھندس العثمان والسید سو.   سعادة (رئیس اللجنة) والشیخ آل خلیفة، و

 
: انعقد اإلجتماع عن طریق الفیدیو وحضره السید الحمیضي (رئیس  2021  فبرایر   2 •

 المھندس العثمان والسید سو.   معالياللجنة) والشیخ آل خلیفة، و 
 

الحمیضي  2021  ابریل   27 • السید  وحضره  الفیدیو  طریق  عن  اإلجتماع  انعقد   :
 المھندس العثمان والسید سو.   سعادة (رئیس اللجنة) والشیخ آل خلیفة، و

 
 : لجنة الترشیح والمكافآت  )6

 
 والمھام الموكلة الیھا. وبیان اختصاصات اللجنة  لجنة الترشیح والمكافآت أعضاء  أسماء )أ

 
والمكافآت   تعمل الترشیح  للتك)  1(    :لجنة  و(رشیحلجنة  تعیین  ك)  2،  ویتم  للمكافآت،  لجنة 

تألفت    2021یونیو    30  تاریخ   من قبل مجلس اإلدارة. وفي  لجنة الترشیح والمكافآت  أعضاء  
 اللجنة من أربعة أعضاء. ویتطلب من اللجنة أن تجتمع مرتین في السنة على األقل. 

 
 كما یلي:  2021یونیو   30في  لجنة الترشیح والمكافآت كان أعضاء 

 
ً السید خالد راشد الزیاني (رئیس .1  ) ا
 ولید احمد سالم المقرب المھیري  السید  .2
 السید ھشام صالح احمد الساعي  .3
 ، و فابر یوھم   دكتورال .4
 السید جون فریزر   .5

 
المالیة وتواریخ    خالل السنة   لجنة الترشیح والمكافآت  االجتماعات التي عقدتھا    بیان بعدد  )ب

   مرات الحضور الشخصي لجمیع األعضاء.وعدد   انعقادھا
 

وذلك في التواریخ    م2021مرات خالل السنة المالیة    ثالث   لجنة الترشیح والمكافآت  اجتمعت  
 المبینة أدناه:  

 
: حضر االجتماع عن طریق الفیدیو كل من السید الزیاني (رئیس  2020یولیو   27 •

 اللجنة)، الدكتور فابر، السید المھیري والسید الساعي. 
 

الزیاني (رئیس  : حضر االجتماع عن طریق الفیدیو كل من السید  2020  سبتمبر   29 •
 اللجنة)، الدكتور فابر، السید فریزر، السید المھیري والسید الساعي. 
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: حضر االجتماع عن طریق الفیدیو كل من السید الزیاني (رئیس  2020 ابریل  27 •
 اللجنة)، الدكتور فابر، السید فریزر، السید المھیري والسید الساعي. 

 
 لجنة الحوكمة:    )7

 
 لجنة الحوكمة اإلداریة. أسماء واختصاصات وواجبات أعضاء  )أ

 
شركة. ویتم تعیین  حوكمة الباإلشراف على األمور المتعلقة ب  حوكمة الشركات لجنة  تختص  

تألفت اللجنة من    2021یونیو    30  وبتاریخ قبل مجلس اإلدارة،    من   حوكمة الأعضاء لجنة  
 على األقل.  المالیة في السنة  ین ن تجتمع مرت أحوكمة الأربعة أعضاء. ویتطلب من لجنة 

 
    من:  2021یونیو  30في حوكمة اللجنة  تألفت 

 
 (رئیس اللجنة)   المزروعيالسید عبدهللا محمد  .1
 السید خالد راشد الزیاني   .2
 خلیفة، و الشیخ محمد بن عیسى آل  .3
 الدكتور مازن سلیمان فقیھ  .4

 
 وال تقتصر على ما یلي: حوكمة التشمل مسئولیات لجنة 

 
باجراء تعدیالت على المبادىء    الى مجلس اإلدارة من وقت آلخر  تقدیم توصیات تطویر و  -

الكتابیة الشركات ل  التوجیھیة  اطار    حوكمة  تشكل  سوف  والتي  بانفستكورب،  الخاصة 
الشركات سیاسة   المبادىء  ال  حوكمة  الى  تشیر  أو  تشمل  سوف  والتي  نفستكورب 

 الحوكمة.   میثاق  لوالتوجیھات المرقمة 
 

 من جانب انفستكورب.  حوكمة الشركات   میثاقاإلشراف على تنفیذ  -
 

خصیصاً ألعضاء مجلس اإلدارة المعینین  ومصمم  برنامج تعریفي رسمي    اإلشراف على   -
 الحالیین.   ویدعى الیھ أعضاء مجلس اإلدارة  حدیثا 

 
 اإلشراف على النشاطات التثقیفیة التي تنظم ألعضاء مجلس اإلدارة.  -

 
اللجنة واللوائح الداخلیة النفستكورب    نظام عمل أخرى تتوافق مع    ة أنشطة بأی   ضطالع اال -

 التي تراھا اللجنة أو مجلس اإلدارة مناسبا. 
 

لتضارب المصالح    واجراءات انفستكورب باإلضافة الى ذلك، وحسبما تتطلبھا سیاسات   -
والموظفین الذین تخضع مھامھم للرقابة  الخاصة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا  
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النظر في أي بالغ  الحوكمة بلجنة  المصالح")، تختص      تضارب   اجراءات ("سیاسات و
مجلس اإلدارة   فيیتعلق بأي عضو  في المصالح    فعلي أو محتمل  محتمل   تضارب  عن  

یؤدي أي مھام    أي مسئول تنفیذي أقل درجة من ذلكاإلدارة العلیا أو    فيأو أي عضو  
") وتقدیم التوصیات الى  المعنیین    بـ" األشخاص   مجتمعین (ویشار الیھم   خاضعة للرقابة

 المحتمل في المصالح.   الفعلي أو تضارب مجلس اإلدارة بخصوص ال 
 

 . 2021اللجنة خالل السنة المالیة  عمالتقریر أ عن ملخص )ب
 

 حسب التفصیل أدناه:   2021اجتمعت اللجنة مرتین خالل السنة المالیة 
 

السید  2020سبتمبر    29 • من  كل  الفیدیو  طریق  االجتماع عن    المزروعي : حضر 
 (رئیس اللجنة)، الدكتور فقیھ، الشیخ آل خلیفة والسید الزیاني. 

 
(رئیس    المزروعي: حضر االجتماع عن طریق الفیدیو كل من السید  2021  فبرایر  2 •

 اللجنة)، الدكتور فقیھ، الشیخ آل خلیفة والسید الزیاني. 
 

 : ائل التالیة المسناقشت اللجنة 
 
 أعضاء مجلس اإلدارةب  الخاص  مصالحالتضارب تقریر بشأن  -
 ة رشادی السیاسات واإلجراءات واألدلة اإلمراجعة  -
 

ً تقییم  حوكمة اللجنة    أجرت   ،  الى ذلك  باإلضافة    داء مجلس اإلدارة ككل وأداء كل عضو أل  ا
وقد تمت عملیة تقییم اللجان ومجلس اإلدارة     على حدة.  من أعضاء المجلس واللجان القائمة 

 م.  2021فبرایر  2والمراجعة في االجتماع الذي انعقد في 
 

مجلس اإلدارة في اجتماع المجلس  تقریراً  الى حوكمة اللجنة  رفعت عملیة التقییم،   في ختام 
 م، وجاء في التقریر ما یلي: 2021فبرایر  3بتاریخ 

 
ویقوم بتصریف مھامھ على  بأن مجلس اإلدارة یقوم باإلشراف التام على إدارة الشركة   -

 بالطریقة المنصوص علیھا في میثاق مجلس اإلدارة.  نحو تام 
 
 مجلس إدارة الشركة.  ببأن أعضاء المجلس یقومون منفردین بأداء مسئولیاتھم كأعضاء  -

 
تتصرف وفقاً لنظام العمل الخاص بھا وتؤدي مھامھا  من اللجان القائمة  بأن كل لجنة   -

   ومسئولیاتھا وفقاً لنظام عمل اللجنة.  
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    بیان ارقام التواصل معھ. ومؤھالتھ وتاریخ تعیینھ و ة حوكمة الشرك اسم مسئول  )8
 

اعتبارا    2021ھو بورالین فیل التي تم تعیینھا خالل السنة المالیة  ة  حوكمة الشرك  ة اسم مسئول
 سر مجلس اإلدارة.   أیضا منصب مساعد أمین بورالین   ةالسید  وتشغل . 2021ینایر  1من 

 
 تفاصیل اإلتصال: 

 525180 17 973+رقم ھاتف المكتب: 
 lfiel@investcorp.com البرید اإللكتروني: 

 
أسبابھا (إن وجدت) وخطة معالجتھا    وبیان  تفاصیل أي مخالفات ارتكبت خالل السنة المالیة، )9

 لتفادي تكرارھا مستقبال 
 

الخاص بالشركة    حوكمة الشركات المبادىء التوجیھیة ل  مجلس اإلدارة  وحوكمة  اللجنة    اعتمدت 
توجیھات  . یمكن اإلطالع على نسخة من  الحوكمة   میثاق   ونموذج الضوابط رفیعة المستوى  ل طبقا  

الشرك قبل التي  ة  حوكمة  اعتمادھا من  اإللكتروني النفستكورب    تم  الموقع  اإلدارة على  مجلس 
 www.investcorp.com . 
 

ال  وتتقید  الحوكمة  بتوجیھات  تام  بشكل  بھاالشركة  المستوى  وب   خاصة  رفیعة  الضوابط  نموذج 
 ما ھو منصوص علیھ أدناه: الحوكمة فیما عدا میثاق و
 

بأنھ یتوجب على مجلس اإلدارة أن یجتمع مرة كل  نموذج الضوابط رفیعة المستوى    نص ی •
ومرة  2021األول من السنة المالیة ثالثة أشھر. وقد اجتمع مجلس اإلدارة مرتین في الربع 

ویعتقد مجلس اإلدارة . 2021الرابع من السنة المالیة الربع واحدة في كل من الربع الثالث و
 أنھ ینبغي عقد االجتماعات عند الضرورة ولیس تلقائیاً في كل ربع سنة. 

 
یجب أن تتابع النشاطات التثقیفیة    رشیحبأن لجنة التنموذج الضوابط رفیعة المستوى  ینص   •

ة. واألنشطة التثقیفیة ألعضاء مجلس اإلدارة حوكمة الشركفي مجال  مجلس اإلدارة  ألعضاء  
ذلك  أساس أن    ة تشرف علیھا بدال عن ذلك لجنة حوكمة الشركة علىوكمة الشركح   بشأن

 نفستكورب. ة لدى احوكمة الشركفیما یتعلق بة حوكمة الشركالدور المنوط بلجنة یتناسق مع 
 

بأنھ یجب أن ال تقل نسبة حضور عضو مجلس اإلدارة نموذج الضوابط رفیعة المستوى  ینص   •
سنة مالیة. ولم یتمكن الشیخ عبدالرحمن    أي% في  75جتماعات مجلس اإلدارة عن  اجمیع  من  

مجلس اإلدارة حضور الحد األدنى من إجتماعات  من  قطري،  ال  مجلس اإلدارة  آل ثاني، عضو
 مات عمل معینة أخرى. بسبب ارتباطات مسبقة والتزا،  2021خالل السنة المالیة 

   
بأن أعضاء مجلس اإلدارة یجب أن یكونوا حاضرین  نموذج الضوابط رفیعة المستوى  یذكر   •

ومتواجدین للرد على أي أسئلة من المساھمین في أي اجتماع للمساھمین، لكن مع األسف لم 
بتمبر عضو حضور الجمعیة العامة العادیة للمساھمین التي انعقدت في س  لیكن باإلمكان لك

mailto:lfiel@investcorp.com
http://www.investcorp.com/
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2و م  2020  نوفمبر  24أو اجتماعي الجمعیة العامة غیر العادیة اللذین انعقدا في  م    2020
لكن كان ھناك تمثیل كاف ألعضاء المجلس في كل اجتماع للرد   على التوالي.م  2021یونیو  

 على أسئلة المساھمین. 

بغرض  2021الشركة خالل السنة المالیة    قامت بھاالمساھمات النقدیة والعینیة التي  ب  بیان )10
المجتمع عدم  المحلي  تنمیة  حالة  (في  البیئة  على  مساھمات  والمحافظة  یجب  وجود   ،

 تلك المساھمات   مع بیان الجھات التي تلقتم أي مساھمات)  دلم تقاإلشارة الى أن الشركة  

،2021خالل السنة المالیة  ئولیتھا تجاه المجتمع، بادرت انفستكورب  انطالقا من ایمانھا بمس 
الحالي تجاه مسئولیتھا اإلجتماعیة باصدار حزمة جدیدة من سیاسات   التزامھا  الى توطید 

وخصصت  العالمیة  االستثماریة  لمنصاتھا  للبیئة  االجتماعیة  الحوكمة    قدرات   الحوكمة 
 االجتماعیة للبیئة ضمن كل قسم من أعمالھا.  

الحلقة   عبر  للبیئة  االجتماعیة  الحوكمة  سیاسات  إلدارة  دؤوب  بشكل  انفستكورب  وتعمل 
المستمرة   االستثمارات  دعم  كیفیة  الى  الواجبة  الدراسة  اجراء  من  ابتداء  للصفقة  الزمنیة 

تقدیم قیمة مستدامة الى جمیع أصحاب   ي ویأت  والعمل على خلق قیمة مستدامة بعد التخارج.
بھ من صیت   تتمتع  ما  بالفخر بفضل  انفستكورب  أولویاتھا وتشعر  قمة  المصلحة  ضمن 

 قوي في مجال الحوكمة.    كمواطن 

بلغت   مساھمات  انفستكورب  قدمت  الحوكمة،  مجال  في  اإلجتماعیة  مسئولیتھا  إطار  وفي 
اض خیریة جدیرة باالھتمام في المجاالت  ملیون دوالر أمریكي ألغر  1.5قیمتھا حوالي  

 الصحیة واالجتماعیة والتعلیمیة والفنون والثقافة.  

الشركة  ن في مساھموال )11

ملكیة  )أ بتوزیع  في    بیان  كما  أو  فراد، شركات،  أ(  30.6.2021المساھمین  حكومات 
أجنبي.  و   على النحو التالي: محلي، خلیجي، عربي منظمات) مصنفة  

 )ب
الرقم  تصنیف المساھم األسھم المملوكة نسبة  المجموع

أو ات حكوم
 منظمات

شركات  افراد

 1 محلي 1.14% 11.15% 1.93% 14.22%

 2 عربي 7.44% 4.03% 20.00% 31.47%

54.31%  3 أجنبي  0.01% 54.30%(2) (1) -

المجموع   8.59% 69.48% 21.93% 100.00%
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لشركة  %  52.86  نسبة  )1( لیمتد    مملوكة  ھولدینجز  اونرشیب  لیمتد،  ھولدنجز  سي.بي. 
لیمتد  بادارة مجموعة   شركات وھي    وسیبكو  وتقوم    انفستكورب   تأسست في جزر كیمان 

.  في الملكیةانفستكورب وخطط انفستكورب  برامج حصة موظفي  شراكة االستراتیجیة ، ولل
% من أسھم الخزینة لتوزیعھا على الموظفین في المستقبل. وفیما یلي  0.84وتشمل ھذه  

 الملكیة لھذه المجموعة: تفاصیل 
 

الذین    من الشركاء االستراتیجیین   67  من   مملوكة من قبل مجموعة تتألف   % 33.34 •
 انفستكورب، و  مرموقین لعالمةسفراء وھم   یحظون بتقدیر عال خلیجیاً، 

الحالیین    موظفي انفستكورب من  مجموعة  من قبل اإلدارة و  مصلحةملكیة  %  19.52 •
) اإلجمالي  والسابقین  خالل   190العدد  من  وذلك  والسابقین)  الحالیین  الموظفین  من 

انفستكورب.  لتوزیعھا  0.84وتشمل ھذه    برامج حصة موظفي  الخزینة  أسھم  % من 
 على الموظفین في المستقبل. 

 

   .من الجمھورمملوكة لمساھمین   % 1.44 )2(
 

یم ب  بیانب)  الذین  الشركة مع  5لكون  تالمساھمین  مال  رأس  أكثر من  أو  اسم   بیان% 
حسب    30.6.2021الشخص الطبیعي الذي یملك األسھم والمستفید النھائي كما في  

 الجدول التالي:  
 

 الرقم  االسم  عدد األسھم الملكیة اسم المستفید

من   تتألف  مستثمرا   67مجموعة 
الحالیین    190،  استراتیجیا الموظفین  من 

 خزینةالوالسابقین وأسھم 

 1 سي.بي. ھولدینجز لیمتد  33,314,400 41.64%

ابوظبي   (صندوق  لالستثمار  مبادلة  شركة 
 السیادي للثروة، االمارات العربیة المتحدة)

 2ایكویتي اونرشیب ام بي  8,008,000 10.01%
 لیمتد 

2 

شركة كنوز لألوراق المالیة   8,000,000 %10.00 جروب   ربریم
 ش.ش.و

3 

ابوظبي   (صندوق  لالستثمار  مبادلة  شركة 
 السیادي للثروة، االماراات العربیة المتحدة)

ایكویتي اونرشیب ام بي     7,992,000    9.99%
 لیمتد 

4 

من   تتألف  مستثمرا   67مجموعة 
الحالیین    190استراتیجیا،   الموظفین  من 

 والسابقین وأسھم الخزینة

 5 اونرشیب ھولدنجز لیمتد   7,833,561    9.79%
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 حسب الجدول التالي:   30.6.2020ج) بیان بكیفیة توزیع المساھمین وفقا لحجم الملكیة كما في 
 

نسبة األسھم المملوكة  
 من رأس المال 

عدد األسھم 
 الرقم  ملكیة األسھم  عدد المساھمین المملوكة 

 1 50,000أقل من   198 2,696,095 3.37%

 2 500,000 الى   50,000من   58 8,603,331 10.75%

 3 5,000,000 الى     500,000من    5 3,552,613 4.44%

 4 5,000,000  أكثر من 4 65,147,961 81.43%

  المجموع   265 80,000,000 1100.00%
 المجموع قد ال یتطابق بسبب تدویر الرقم   )1(

 
 م:  2021بیان باألحداث الجوھریة التي واجھتھا الشركة خالل السنة المالیة  )د

 
م وأقر إصدار سلسلة جدیدة  2020یونیو    30ناقش مجلس اإلدارة في اجتماعھ الذي انعقد بتاریخ  

طید مركز رأسمال وسیولة  من األسھم الممتازة، وسمیت "أسھم ممتازة من الفئة "ھـ" بغرض تو
نوفمبر    24انعقدت الجمعیة العامة غیر العادیة بتاریخ  انفستكورب بشكل أكبر. وبناًء على ذلك،  

من األسھم الممتازة من الفئة    4,000خاللھا المساھمون اصدار ما یصل الى  أقر  م، حیث  2020
 "ھـ".  

 
المزایا والفرص المحتملة التي قد تنشـأ  م وناقش 2021اجتمع مجلس اإلدارة خالل السنة المالیة 

عن الغاء ادراج أسھم الشركة في بورصة البحرین وتحویل ھیكلھا القانوني  من شركة مساھمة  
بحرینیة عامة الى شركة مساھمة بحرینیة مقفلة. وتم اإلتفاق على أن إلغاء ادراج أسھم الشركة  

لتحقیق أھدافھا طویلة األجل، وبعد ذلك تم  وتحویل ھیكلھا القانوني ھو اإلجراء األفضل للشركة  
وافق المساھمون على إلغاء اإلدراج  حیث    2021یونیو    2الجمعیة العمومیة غیر العادیة في    د انعقا

 وتغییر الھیكل القانوني.  
 

أي مسائل خارج اإلطار المعتاد للعمل خالل السنة المالیة    في   ولم تنظر أي لجنة من اللجان القائمة
 م. 2021

 
 إلمتثال ألحكام میثاق حوكمة الشركات حسب الجدول التالي:  ا )12

 
غیر  المبدأ

 ممتثل 
ممتثل  
 جزئیا 

ممتثل  
 كلیا 

توضیح أسباب عدم 
 اإلمتثال (إن وجدت)

یتمیز : أن یتم توجیھ الشركة من قبل مجلس إدارة 1المبدأ 
 بالفعالیة والمؤھالت العلمیة والخبرة 

  نعم   
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لدى أعضاء مجلس اإلدارة  : یجب أن یكون 2المبدأ 
 واإلدارة التنفیذیة الوالء واإلخالص الكامل للشركة 

  نعم   

: یجب على مجلس اإلدارة أن یضع قیودا صارمة  3المبدأ 
على التدقیق المالي والتقاریر المالیة والرقابة الداخلیة  

 واإللتزام بالقانون.

  نعم   

: یجب على الشركة أن تقوم بوضع اجراءات فعالة  4المبدأ 
 لتعیین أعضاء مجلس اإلدارة وتدریبھم وتقییمھم.  

  نعم   

: یجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  5المبدأ 
 وكبار المسئولین بصورة عادلة ومسئولة. 

  نعم   

: یجب على مجلس اإلدارة وضع ھیكل اداري  6المبدأ 
عال للشركة وتحدید المسمیات الوظیفیة واضح وف

 والصالحیات والمھام والمسئولیات.

  نعم   

: یجب على الشركة أن تتواصل مع المساھمین 7المبدأ 
 وتشجیعھم على المشاركة واحترام حقوقھم. 

  نعم   

یجب أن تفصح الشركة عن میثاق حوكمة الشركة  : 8المبدأ 
 الخاصة بھا.

  نعم   

: یجب على مجلس اإلدارة التاكد من سالمة  10المبدأ 
القوائم المالیة المقدمة الى المساھمین من خالل االستعانة 

 بمدققي الحسابات الخارجیین.  

  نعم   

: یجب على الشركة أن تسعى الى ممارسة  11المبدأ 
 دورھا تجاه المسئولیة المجتمعیة كمواطن صالح. 

  نعم   

 
 بة من قبل الجھات الرقابیة  أي افصاحات مطلو    )13(

 
 ال تخضع الشركة ألي التزام بإجراء أي افصاحات إضافیة تشترطھا الجھات الرقابیة.  

 
 _______________       ______________ 
 الخاتم الرسمي للشركة       الدكتور یوسف اإلبراھیم  

 رئیس مجلس اإلدارة  
   

 August 2021 17التاریخ: 
 
 
 
 
 

lfiel
Stamp

nlutfi
holding
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 ) 1الملحق (
   

الفئة (تنفیذي،   اإلسم 
غیر تنفیذي أو  

 مستقل)

تاریخ االنضمام الى   الخبرة والمؤھالت 
 مجلس اإلدارة 

المھنة، والعضویات والمناصب في أیة 
 مواقع رقابیة أو حكومیة أو تجاریة 

 الدكتور یوسف حمد اإلبراھیم 
رئیس مجلس اإلدارة منذ اكتوبر 

 م  2017
 

غیر تنفیذي  
 ومستقل 

االقتصاد من جامعة  دكتوراة في  
كلیرمونت للدراسات العلیا بالوالیات  

 المتحدة األمریكیة. 
 

شغل سابقا منصب مستشار  الشئون  
اإلقتصادیة لصاحب السمو أمیر دولة  

 الكویت.  
 

شغل سابقا منصب مستشار بدرجة  
وزیر لمكتب رئیس الوزراء، وزیر  

المالیة، وزیر التخطیط، ومنصب  
التنمیة اإلداریة،  وزیر الدولة لشئون 

ومنصب رئیس مجلس إدارة الھیئة  
العامة لالستثمار الكویتیة ومحافظ  

لصندوق النقد الدولي وصندوق  
 التنمیة العربیة. 

 عضو مجلس اإلدارة لدى:   2014مایو  25
التحالف الكویتي األمریكي، واشنطن   •

 دي.سي 
معھد دول الخلیج العربیة، واشنطن   •

 دي.سي 
 انجاز الكویت  •

 نائب رئیس مجلس اإلدارة:  

 مؤسسة الكویت للتقدم العلمي   •
 

 عضو:  
مجلس األمناء واللجنة التنفیذیة ورئیس   •

لجنة التدقیق في الجامعة العربیة  
 المفتوحة 

مجلس األمناء بجامعة حمد بن خلیفة،   •
 قطر

مجلس المستشارین في مركز الدراسات  •
العربیة المعاصرة، جامعة جورج تاون،  

 واشنطن دي.سي 
المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة،   •

 الكویت 
  

 زمالة البحوث: 
باحث في منتدى البحوث االقتصادیة   •

للدول العربیة وایران وتركیا، القاھرة،  
 مصر 

 

 خالد راشد الزیاني
نائب رئیس مجلس اإلدارة منذ  

 2017اكتوبر 

غیر تنفیذي  
 ومستقل 

عمل سابقا عضوا مؤسسا ونائبا  
اإلدارة ورئیسا للجنة  لرئیس مجلس 

التنفیذیة لبنك البحرین اإلسالمي.  
عضو مؤسس ورئیس لغرفة التجارة  

 األمریكیة في البحرین 

 رئیس مجلس اإلدارة لدى:  1982یونیو  20
 شركة خالد الزیاني ذ.م.م  •
 شركة میدال للكابالت المحدودة  •
 شركة ألمنیوم ویل ذ.م.م  •
 شركة الھیاكل المعدنیة ذ.م.م  •
 كلوجرز ذ.م.م شركة جلف  •
 شركة فیرست موترز ذ.م.م  •
شركة ایمرس الزیاني فیوز مینرالز  •

 ذ.م.م 
مجلس رجال األعمال البحریني   •

 البریطاني 
 

 مؤسس ورئیس مجلس اإلدارة المشارك: 
 مجلس األعمال األمریكي البحریني   •
 

 عضو مجلس اإلدارة لدى:  
 غرفة تجارة وصناعة البحرین •
 البحرین والھند عضو فخري في جمعیة  •
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 الجمعیة البحرینیة للشركات العائلیة  •
 رئیس:  

مجلس البحرین   –سي.اي.اس.اي   •
 االستشاري  

 
 عضو مجلس اإلدارة لدى:  

 شركة تقنیة المأكوالت   •
 

معالي السید محمد بن محفوظ  
 بن سعد العارضي 

الرئیس التنفیذي منذ یولیو  
2015 

 

تنفیذي وغیر 
 مستقل 

شھادة الماجستیر في اإلدارة العامة  
من كلیة جون اف كیندي للشؤون  

 الحكومیة في جامعة ھارفارد  
 

بكالوریوس في العلوم العسكریة من 
كلیة القوة الجویة الملكیة، كلیة  

 براكنل في المملكة المتحدة 
شغل سابقا منصب  القائد العام  

 لسالح الجو العماني 
 

 رئیس مجلس اإلدارة:   2008سبتمبر  3
 بنك صحار، عمان   •
 ش.م.ع.م -سوق مسقط لألوراق المالیة •
 

 عضو في:
اللجنة الدولیة االستشاریة لمعھد  •

 بروكنجز، واشنطن دي.سي 
مجلس أمناء مؤسسة ایزنھاور لتبادل   •

 الزماالت 
مجموعة المجتمع، المنبر االقتصادي   •

 العالمي، جنیف، سویسرا 
كیندي بجامعة  مجلس العمداء في كلیة  •

ھارفارد، كیمبردج ام.ایھ الوالیات  
 المتحدة األمریكیة 

مركز القیادة العامة للمجتمع في كلیة   •
كیندي بجامعة ھارفارد، كیمبردج  
 ام.ایھ الوالیات المتحدة األمریكیة 

المجلس االستشاري العالمي، واشنطن   •
 دي.سي 

 
غیر تنفیذي   عبدهللا سعود الحمیضي  

 ومستقل 
بكالوریوس في العلوم وشھادة  

  –الماجستیر من الجامعة األمریكیة  
 بیروت. 

 

عمل سابقا برفسور مساعد بجامعة  
الكویت، الرئیس التنفیذي لشركة  
صناعة التبروكیماویات  ورئیس  
مجلس اإلدارة بالشركة العربیة  

 المصرفیة 

نائب رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي  2017ینایر  31
 مجلس اإلدارة لدى: وعضو 

    شركة التسھیالت التجاریة •
 

نائب رئیس مجلس اإلدارة ورئیس اللجنة  
 االستثماریة:  

 – المؤسسة العامة للتأمینات اإلجتماعیة  •
 الكویت 

 
 عضو مجلس اإلدارة وأمین صندوقھا الفخري

 الكویت   –غرفة التجارة والصناعة  •
 جمعیة الھالل األحمر الكویتیة   •
 

 نائب رئیس مجلس اإلدارة: 
 شركة تسھیالت االستثمارات العقاریة   •
 

 عضو مجلس اإلدارة ورئیس لجنة المكافآت: 
 فیرست ناشیونال بنك   •

الشیخ محمد بن عیسى آل  
 خلیفة 

 غیر تنفیذي  
 مستقل وغیر 

بكالوریوس إدارة األعمال من جامعة  
 تكساس 

 
شغل سابقا منصب الرئیس التنفیذي  

للھیئة العامة للتأمین اإلجتماعي  
وشركة البحرین لإلتصاالت السلكیة  

والالسلكیة (بتلكو) باالضافة الى  
رئاسة مجلس سامینا لإلتصاالت  

 رئیس مجلس اإلدارة:  2009دیسمبر  15

 بنك اویسیس كابیتال 

 :رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي 
 شركة بودیوم   •
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وشركة األوراق المالیة واإلستثمار  
 (سیكو) 

 
وتشمل العضویات السابقة لمجالس  

رین  اإلدارة كل من بتلكو وبنك البح
والكویت وشركة البحرین للتسھیالت  

ش.م.ب   التجاریة وبورصة البحرین
 (مقفلة) 

 عضو مجلس إدارة لدى:  
 مدارس الشرق األوسط  •
 شركة دلتا لإلنشاءات  •
 ذ.م.م رئد جارنیت  •

غیر تنفیذي   الدكتور یوھم فابر  
 ومستقل 

دكتوراة في العلوم اإلداریة، كلیة  
الدراسات العلیا لإلدارة العامة،  

 سبایر، ألمانیا 
 

تم ترشیحھ لھیئة میثاق حوكمة  
   2013الشركات في سبتمبر 

 
شغل سابقا منصب عضو مجلس  
إدارة غیر تنفیذي ورئیس لجنة  

إدارة  المخاطر التابعة لمجلس 
أتش.اس.بي.سي ھولدنج بي.ال.سي  
لندن، ورئیسا تنفیذیا لشركة آالیانس  
جلوبال انفیستورز، وعضو مجلس  

  14إدارة آالیانس اس.إي بعد قضاء  
عاما في مناصب مختلفة لدى سیتي  

 جروب، فرانكفورت ولندن. 

 رئیس مجلس اإلدارة:    2019سبتمبر  23
 شركة اتش.كیو ھولدجز  •
 

 عضو مجلس ادارة لدى:  
 بارامونت، نیویورك  •

غیر تنفیذي   الدكتور مازن سلیمان فقیھ 
 ومستقل 

بكالوریوس في الطب وبكالوریوس  
الجراحة من كلیة الطب والعلوم  

 التطبیقیة بجامعة الملك عبدالعزیز 
 

نال الدكتور فقیھ "جائزة المساھمة  
المتمیزة لألفراد لصناعة الرعایة  

الشرق األوسط" التي  الصحیة في  
منحت خالل مؤتمر ومعرض  

 . 2012الصحة العربي في عام 

 عضو مجلس ادارة لدى:  2019سبتمبر  23

 شركة مستشفي الدكتور سلیمان الفقیھ  •
 شركة صندیا للخدمات الطبیة  •
 فقیھ للرعایة الصحیة اإللزامیة  •
 شركة الفارابي   •
 شركة السلیمافیا  •
 شركة فقیھ العقاریة   •
 

غیر تنفیذي   جون ویلیام فریزر 
 ومستقل 

بكالوریوس في التاریخ من جامعة  
 كورنیل. 

 
شغل سابقا منصب العضو المنتدب  

لمجلس إدارة انفستكورب إلدارة  
اإلئتمان. شریك ومدیر ومسئول  

االستثمار لدى ثري أي دیبت  
انفستمنت یو.اس. إل.إل.سي. مؤسس  

ومسئول اإلستثمار  وشریك ومدیر 
لدى دبلیو سي.إیھ إس. فریزر 

سولیفان إلدارة اإلستثمار إل.إل.سي.  
شریك وعضو مجلس اإلدارة  

المنتدب لدى شركة انجلو، جوردون 
وشركاھم إل.بي. وعضو مجلس  

اإلدارة لدى سایبرس تري إنفستمنت  
مانجمنت إل.إل.سي. كما شغل أیضا  

منصب رئیس ومدیر محفظة لدى  
 سیت ما نجمنت. میرلینش أ

مارانون  2019سبتمبر  23 شركة  لدى  اإلدارة  مجلس  عضو 
 كابیتال إل.بي 

غیر تنفیذي   عبدهللا محمد المزروعي 
 ومستقل 

بكالوریوس في الفنون من كلیة  
 تشابمان، كالیفورنیا. 

 

 رئیس مجلس إدارة لدى كل من:  2006فبرایر  5
شركة اإلمارات للتأمین، دولة اإلمارات   •

 العربیة المتحدة 
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شغل سابقاً منصب عضو مجلس  
اإلدارة المنتدب والرئیس التنفیذي  

عضوا  لبنك ابوظبي الوطني. وعمل 
في مجلس اإلدارة  لدى دون  

وبرادستریت، وعضوا في مجلس  
أبوظبي للتعلیم، ومجلس التنسیق  

ودمج التعلیم ومجلس أبوظبي  
اإلقتصادي. ھذا باالضافة الى عملھ  

عضوا في المجلس االستشاري  
لجامعة انسیاد في أبوظبي. كما عمل  

أیضاً عضوا في الھیئة االستشاریة  
 في فرنسا. لكلیة األعمال ایدھوك  

مدرسة الشویفات الدولیة، دولة اإلمارات   •
 العربیة المتحدة 

شركة جاشنمال الوطنیة، دولة اإلمارات   •
 العربیة المتحدة 

 

 دارة لدى:  ا عضو مجلس 
 آالید انتربرایسیس  •
ا • دولة شركة  للتخصصات،  إلمارات 

 اإلمارات العربیة المتحدة 
 

ولید احمد سالم المقرب  
 المھیري  

 غیر تنفیذي  
 مستقل وغیر 

ماجستیر في السیاسة العامة من  
جامعة ھارفارد، الوالیات المتحدة  

األمریكیة، ودرجة البكالوریوس في  
العلوم، تخصص الخدمة الخارجیة  
من جامعة جورج تاون، الوالیات  

 المتحدة األمریكیة.  

 

عمل سابقا رئیساً لمجلس اإلدارة  
لشركة آبار لالستثمار ش.م.ع،  

لمركزي والشركة الوطنیة للتبرید ا
 ش.م.ع (تبرید)  

 نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة:   2016أغسطس  9
 شركة مبادلة للتطویر ش.م.ع  •

 
 دارة لدى: ا  رئیس مجلس

 الواحة كابیتال  •
 كلیفالند كلینك ذ.م.م  •
المعھد العالمي للقضاء على   •

 األمراض 
 مبادلة للصحة  •

 
 عضو مجلس األمناء:  

 كلیفالند كلینك ذ.م.م  •
 

 إدارة لدى: عضو مجلس 
 الدار العقاریة ش.م.ع  •
 سوق أبوظبي العالمي   •
 ایلیبسیس فارما لیمتد  •
 بنك أبوظبي األول  •
 نون دوت كوم  •
 تمكین •
 71ھاب   •

معالي المھندس عبداللطیف  
 احمد العثمان 

غیر تنفیذي  
 ومستقل 

ماجستیر في إدارة األعمال من معھد  
ماساتشوستس للتكنولوجیا (زمالة  

بكالوریوس  سلوان) وحاصل على 
في الھندسة المدنیة من جامعة الملك  

 فھد للبترول والمعادن. 

 

شغل سابقا منصب محافظ ورئیس  
مجلس إدارة الھیئة العامة لإلستثمار  

في المملكة العربیة السعودیة  
(ساجیا). عمل نائب رئیس تنفیذي  

أول  للرئیس التنفیذي لشركة ارامكو  
السعودیة، مؤسس ورئیس مجلس  

عة الملك عبدهللا للعلوم  إدارة جام
، وشركة الوقف  والتقنیة (كوسات) 

لإلستثمار، شركة ارامكو السعودیة  
التجاریة، شركة صدارة للكیمیائیات  

 مؤسس وعضو مجلس اإلدارة لدى:  2019سبتمبر  23

 
معھد مجلس إدارة دول مجلس التعاون   •

 الخلیجي.  
 

عضو مجلس األمناء وعضو مجلس اإلدارة  
 ونائب رئیس مجلس اإلدارة: 

 جامعة الملك عبدالعزیز  •
 

 عضو مجلس إدارة لدى: 
 البنك السعودي الفرنسي   •
 شركة العلیان القابضة   •
الھیئة العامة للمنافسة، المملكة العربیة   •

 السعودیة 
 ھیئة تطویر المدینة المنورة   •
 



19 

ومركز ارامكو لریادة األعمال  
(واعد)، والشركة السعودیة  

لالستثمارات الصناعیة (دسور).  
وھو أیضاً مؤسس معھد مجلس إدارة  

 . دول مجلس التعاون الخلیجي

عضو مجلس األوقاف والمجلس االستشاري 
 لكلیة اإلدارة الصناعیة 

 جامعة الملك فھد للبترول والمعادن  •

 غیر تنفیذي   ھشام صالح احمد الساعي 
مستقل وغیر 

إدارة األعمال من كلیة  ماجستیر في  
لندن، وبكالوریوس إدارة األعمال في  

المحاسبة من جامعة تكساس  
ارلنغتون، الوالیات المتحدة  

 األمریكیة 

شغل سابقاً منصب رئیس قسم تمویل  
الشركات واإلستثمار لدى شركة  

األوراق المالیة واالستثمار ش.م.ب،  
وعمل مستشاراً أول لدى بي.دي.او  

عمل عضوا   جواد حبیب. كما
بمجلس إدارة مصرف السالم  

البحرین ش.م.ب والبنك الخلیجي  
 التجاري.  

المدیر العام، قسم االستثمار ودعم األعمال   2016ینایر  7
 لدى بریمیر جروب ذ.م.م 

عضو مجلس ادارة لدى المؤسسات التالیة:  
بریمیرجروب ذ.م.م والشركات التابعة   •

 وذات الصلة 
 القابضة مجموعة البالد   •
 مشاریع المنامة ذ.م.م  •
 شركة الصلة لإلستثمار العقاري ذ.م.م  •
 خلیج البحرین للتطویر ذ.م.م  •
 ذ.م.م  2خلیج البحرین للتطویر  •
 بناء البحرین ذ.م.م  •
 دي.سي المحرق ذ.م.م   •
 دیار المحرق ذ.م.م   •
 جولدن میدوز للعقارات ذ.م.م  •
 الیت ھاوس فینشور ذ.م.م  •
 لالستثمار العقاري ذ.م.م المنامة الجون  •
 شركة ناس ش.م.ب   •
 لالستثمار العقاري  37دبلیو جي.سي  •

الشیخ عبدالرحمن بن سعود آل  
 ثاني 

غیر تنفیذي  
ومستقل وغیر 

بكالوریوس في العالقات الدولیة  
ودبلوم األمن الوطني والعالمي من  

كلیة جون إف. كینیدي بجامعة  
 ھارفارد للشؤون الحكومیة 

شملت المناصب التي توالھا: رئیس  
الدیوان األمیري وسكرتیر خاص  

لصاحب السمو األمیر الوالد الشیخ  
حمد بن خلیفة آل ثاني. كما عمل  
سفیرا لدولة قطر لدى الوالیات  

 المتحدة األمریكیة.  

وزیر دولة، دولة قطر   2017ینایر  31

عضو مجلس إدارة لدى:  
بنك قطر الوطني   •

 عضو في: 

 منبر الفكر العربي، عّمان •
المجلس اإلستشاري في مركز   •

الدراسات العربیة المعاصرة، جامعة  
 جورج تاون، واشنطن دي.سي  

غیر تنفیذي   جریجوري سو  
ومستقل 

ماجستیر في إدار األعمال من جامعة  
أتوا، اجازة في الحقوق من جامعة  

أتوا، وبكالوریوس في اإلقتصاد من 
 جامعة كارلتون، كندا. 

شغل سابقا منصب وزیر التجارة  
والتنمیة اإلقتصادیة لحكومة ھونج  

  2011كونج خالل الفترة ما بین 
وأشرف على عملیات   2017و

تنفیذیة الستثمارات ھونج كونج،  
ادارة الملكیة الفكریةـ إدارة التجارة  

والصناعة ومرصد ھونج كونج،  
ومكتب البرید، ومكتب إدارة األفالم  

 عضو مجلس اإلدارة لدى:  2019سبتمبر  23

تشاینا اوفرسیز بروبرتي ھولدینجز   •
 لیمتد 

 اروینت اوفرسیز انترناشونال لیمتد  •
 بلو انشورنس لیمتد  •
مركز التبادل التجاري لھونج كونج   •

 المحدود  وروسیا
 النسي للتطویر المحدودة •
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واذاعة   والصحف والمقاالت
وتلفزیون ھونج كونج ومكتب ھیئة  

اإلتصاالت. كما أشرف على المكاتب  
االقتصادیة والتجاریة الخارجیة  

لھونج كونج ولجنة اإلبتكار  
)  2015والتكنولوجیا (لغایة نوفمبر 

وعمل مسئوال في مكتب رئیس  
 المعلومات الحكومیة.  

 
كما شغل منصب وكیل التجارة  

مة ھونج  والتنمیة اإلقتصادیة لحكو
كونج باإلدارة الخاصة لإلقلیم للفترة  

 .  2011الى یونیو  2008من یونیو 
 

قبل أن یتولى العدید من مھامھ  
العامة، كان  السید سو یمارس مھنة  

المحاماة (للشركات والخدمات  
سنة،   24المصرفیة)  ألكثر من 

وخالل تلك الفترة عمل نائبا لرئیس  
یة  التحالف الدیمقراطي لتطویر وتنم

ھونج كونج، وعضوا بمجلس إدارة  
ھیئة المستشفیات وعضوا بالمجلس  

 المناطقي لمنطقة وونج تاي سن.  
غیر تنفیذي   السیدة فرانسیس تاونسند 

 ومستقل 

دكتوراة في القانون من مدرسة  
القانون بجامعة سان دیاجو،  

وبكالوریوس في العلوم السیاسیة  
وبكالوریوس في علم النفس من 

 الجامعة األمریكیة.  
 

شغلت سابقا منصب نائب رئیس  
مجلس اإلدارة والمسئول التنفیذي  

اإلداري لدى ماك اندروز أند  
فوربس، انك. وخالل خدمتھا التي  

عشر سنوات، ركزت  أمتدت مدة 
داخلیا على المسائل المالیة والقانونیة  
وشئون الموظفین الى جانب اإلمتثال  
الدولي وتطویر األعمال في محفظة  

 ماك اندروز من الشركات.  
 

قبل التحاقھا بشركة ماك اندروز،  
كانت السیدة تاونسند شریكة مؤسسیة  

لدى المؤسسة القانونیة لبیكر بوتس  
 ذ.م,م. 

 
یدة تاونسند خالل الفترة من  عملت الس 

كمساعدة للرئیس   2008الى   2004
جورج دبلیو بوش لشئون األمن 

الوطني ومكافحة اإلرھاب وترأست  
مجلس األمن الوطني. كما عملت  

كنائبة لمستشار األمن الوطني  
  2003لمكافحة اإلرھاب من مایو 

سنة   13. وقضت  2004الى مایو  
ت  في الدائرة االمریكیة للعدالة تح 

إدارة الرئیس جورج اتش دبلیو بوش  
والرئیس بیل كلینتون والرئیس  

 جورج دبلیو بوش. 

نائب رئیس تنفیذي، لشئون الشركات، أمین   2021ینایر  13
 سر ومسئول اإلمتثال لدى: 

 اكتفشن بالزارد   •
 

 عضو مجلس إدارة لدى: 
 تشاب لیمتد  •
 فري بورت ماكموران   •
 لینواردو دي.ار.سي   •
 2ساب ان.اس •
 بروتیفیتي  •
 ثومبسون رویترز سبشل سرفیسیز  •
 امریكان ادج •
 فالور كابیتال  •
 بیكون جلوبال ستراتیجیز •
 

ألخبار   الھواء  على  أول  وطني  محلل 
 سي.بي.سي 
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كما عملت في مجالس إدارة عدد من  
الشركات: سیجا، األلعاب العلمیة،  

 سیسي بالي وویسترن یونیون. 
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 ) 2الملحق (

االسم   بدالت حضور مدفوعة لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

مجموع مبالغ  عدد اإلجتماعات 
 بدل الحضور 

مبلغ بدل الحضور
 لكل اجتماع 

 الدكتور یوسف حمد اإلبراھیم $6,000 $18,000 3

 خالد راشد الزیاني  $6,000 $24,000 4

 السید محمد بن محفوظ بن سعد العارضي  سعادة $6,000 $24,000 4

عبدهللا سعود الحمیضي  $6,000 $24,000 4

 الشیخ محمد بن عیسى آل خلیفة   $6,000 $24,000 4

 الدكتور یوھم فابر $6,000 $24,000 4

 الدكتور مازن سلیمان فقیھ  $6,000 $24,000 4

 السید جون ویلیام فریزر  $6,000 $24,000 4

عبدهللا محمد المزروعي   $6,000 $24,000 4

 ولید احمد سالم المقرب المھیري  $6,000 $24,000 4

4  $24,000  المھندس عبداللطیف احمد العثمان  سعادة $6,000

ھشام صالح احمد الساعي   $6,000 $24,000 4

0 - الشیخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني  -

4  $24,000 جریجوري سو  $6,000

فرانسیس تاونسند  $6,000 $12,000 2
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 ) 3الملحق (
 

 

 ارنست ویونغ 
 اسم شركة التدقیق  

 
 سنوات الخدمة كمدقق خارجي للشركة  سنة  39

 
 اسم الشریك المسئول عن تدقیق حسابات الشركة  أشواني سیوتا 

 
 سنتان

 
 سنوات خدمة الشریك كمسئول عن تدقیق حسابات الشركة  

 دینار بحریني  563,845  
 

   2021مجموع رسوم تدقیق القوائم المالیة للسنة المالیة 

الرسوم واألتعاب األخرى مقابل الخدمات غیر التدقیقیة بخالف تدقیق القوائم   دینار بحریني   184,993 
المالیة   للسنة  إن وجدت. في حالة عدم وجود ھذه    2021المالیة  (د.ب) 

 الرسوم، فیجب بیان ذلك بشكل صریح. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




