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  )٢٠١٣(للعام  للمساهمين اتحوكمة الشرك ملخص تقرير
  

قانون حوكمة ل م، والتي تشبناءاً على متطلبات مصرف البحرين المركزي
مساهميه الكرام بأنه قد تمكن  علمبنك البحرين اإلسالمي أن يُ يود، الشركات

وذلك بعد إجراء مراجعة  ،وااللتزام بهامن حصر جميع متطلبات حوكمة الشركات 
  .المطلوبةالضوابط وجميع القوانين لقيقة د

  :باألمور التالية ٢٠١٣ العام الماضيمجريات أهم تتمثل 

الهيئة من قبل بنك البحرين الوطني وشركة دار االستثمار شراء حصة  .١
 صندوق التقاعد العسكري(بـ  المتمثلة االجتماعيالعامة للتأمين 

  .)التأمينات االجتماعيةو
 .للبنك ديدج انتخاب مجلس إدارة .٢
 خطاب وأُرسل، التابعة له اللجانو مسئوليات مجلس اإلدارة تشكيل إعادة .٣

 .مصرف البحرين المركزيل معني بهذا الشأن
يدة انتداب مجموعة بوسطن لالستشارات لوضع خطة إستراتيجية جد .٤

تم  عليهم، و٢٠١٨م حتى عام ٢٠١٤ الجاري عامال بدءً منومتكاملة للبنك 
 .لوضع إستراتيجية جديدة للبنكتشكيل لجنة مؤقتة 

   
 :األعضاء المستقلون هم

  .طالل علي الزين/ السيد  .١
  .خليل إبراهيم نورالدين/ السيد  .٢
  . إبراهيم حسين إبراهيم/ السيد  .٣
 .عثمان إبراهيم العسكر/ السيد  .٤

 

اللجنة التنفيذية، لجنة : يوجد في البنك حالياً أربع لجان دائمة هي •
 .ت والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطرالتدقيق، لجنة التعيينا

بحضور النسبة المحددة من اجتماعات  الجدد أعضاء مجلس اإلدارة التزم •
لم  المسبقة، بينمارتباطاته ال عضو واحد باستثناء %٧٥المجلس وقدرها 
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تسجيل نسبة الحضور المطلوبة المجلس السابق يستطع أحد أعضاء 
 .ألسباب خارجة عن اإلرادة

 أعضاء اللجان بحضور الحد األدنى المطلوب من االجتماعاتجميع لتزم ا •
 .المنعقدة

 لتقييم أداء اللجان واألعضاء اًلجنة التعيينات والمكافآت استبيان أجرت •
 المستخلصة منوأعربت عن رضاها بالنتائج اإليجابية  ،٢٠١٣للعام 

 .االستبيان
م ٢٠١٣لي بلغت تكاليف تسيير أعمال مجلس اإلدارة ولجانه للعام الما •

 .)ب.د ٤٨,٠٠٠(
في عام المالية الممنوحة لإلدارة التنفيذية في البنك  تكاليفبلغت ال •

 .العالواتوالراتب األساسي  متضمنةً ) ب.د ٨٩٥,٠٠٠(م مبلغ ٢٠١٣
 

 :أو أكثر من أسهم البنك هم % ٥ نسبة المساهمون الذين يملكون •
   بنك البحرين الوطني •
  البنك اإلسالمي للتنمية •
 االجتماعيالعامة للتأمين  الهيئة •

 )صندوق التقاعد العسكري(
 االجتماعيالهيئة العامة للتأمين  •

  )االجتماعيةالتأمينات (
  الكويت –نة العامة لألوقاف ااألم •

٢٥.٧٤ %  
١٧.٦٦ %  
١٢.٨٩ %  

  
١٢.٨٩ %  

  

٧.٢٤ %  

  
  

تسعون ألف وسبع  الرسوم المسددة لمدقق الحسابات الخارجيبلغت  •
تكلفة تجهيز البيانات المالية،  متضمنة )٩٠,٧٣٠ب .د(  رمائة وثالثين دينا

 .تقرير المعلومات االحترازية، متطلبات اإلفصاح العامة
الرسوم المدفوعة للمدقق الخارجي مقابل خدمات غير متعلقة بلغت  •

متضمنة تكلفة  )٨,٩٠٠ب .د(ثمانية آالف وتسع مائة دينار مبلغ  بالتدقيق
 .والمراجعات الالزمةستشارات سحوبات تجوري واإل
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جميع ويسعد بنك البحرين اإلسالمي أن يفيد مساهميه الكرام بأن هذا  •
االلكتروني موقع البنك  عبرصة بحوكمة الشركات متوفرة المعلومات الخا

 .تخص المساهمينأخرى  معلوماتٍباإلضافة ألية تقرير مفصل  من خالل

  


