سياسة تعامالت األشخاص الرئيسيين

الغرض من سياسة تعامالت األشخاص الرئيسيين هو وضع إشتراطات اإلشعار والتفويض وحفظ السجالت للتعامالت الخاصة
بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب (« البنك «)
وتهدف القواعد اإلرشادية الموفرة في هذه السياسة إلى التأكد من إدراك األشخاص الرئيسيين لإلشتراطات القانونية
واإلدارية المتعلقة باإلحتفاظ باألوراق المالية الخاصة بالبنك والتعامل فيها ،ويهدف ذلك بصورة رئيسية إلى منع سوء استخدام
المعلومات الداخلية.
وتتوافق سياسة االشخاص الرئيسيين مع القواعد اإلرشادية لبورصة البحرين الخاصة بتوضيح تعريف «الشخص الرئيسي»
المعلومات الداخلية
يقصد بها:
• المعلومات الدقيقة التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواحدة أو أكثر من األوراق المالية الخاصة بالبنك.
• المعلومات التي لم يتم نشرها للعموم.
• المعلومات التي إذا ما تم نشرها للعموم من المرجح أن يكون لها تأثيرا هاما على سعر األوراق المالية المذكورة ومشتقاتها.
تعامالت األشخاص الرئيسيين
تشير تعامالت األشخاص الرئيسيين ليس فقط إلى شراء وبيع أسهم رأس المال وسندات الدين للمصدرين ،وإنما تشير أيضا
إلى شراء وبيع خيارات البيع والشراء والخيارات األخرى الخاصة باألوراق المالية المذكورة .وتعتبر التعامالت المذكورة قد تمت
من قبل شخص رئيسي حينما يكون لذلك الشخص أية مصلحة منفعة مباشرة أو غير مباشرة في األوراق المالية أو الخيارات
المذكورة بغض النظر عما إذا كانت محتفظ بها فعليا في اسمه أم خالف ذلك.ويندرج تحت مفهوم تعامالت األشخاص الرئيسيين
«تمرير» أو كشف المعلومات الداخلية إلى أفراد خارج البنك لتمكينهم من التعامل في األوراق المالية الصادرة استنادا إلى هذه
المعلومات التي لم يتم اإلفصاح عنها للعموم.
األشخاص الرئيسيون
يقصد بهم أعضاء مجلس إدارة البنك وأعضاء اإلدارة العليا والبنك نفسه واألشخاص اآلخرين حسبما تقرر إدارة البنك السماح لهم
باالطالع على المعلومات الداخلية التي تتعلق بالبنك من وقت آلخر .وفي حين أن األشخاص الرئيسيين يجوز لهم الوصول إلى
المعلومات الداخلية من وقت آلخر بحكم طبيعة الواجبات التي يتولونها ،فإنه ليس من الضروري أن يملكوا في جميع األوقات
معلومات داخلية .وهذه الحقيقة تفرق ما بين االشخاص الرئيسيين واألشخاص المطلعين .وعليه فإن التعامل من قبل األشخاص
الرئيسيين في البنك ال يمثل بالضرورة تعامال ألشخاص مطلعين.
األشخاص ذو الصلة
يقصد بهم:
أ -زوج الشخص وأبنه /أبنها واإلبنة بالتبني وبنت الزوج واألب ووالد الزوج واألم وأم الزوج واألخ وابن زوج األب أو األم ،واألخت
من زوجة األب أو زوج األم الذين يكونون تحت الكفالة أو السيطرة،
ب -أية شركة أو مؤسسة يكون الشخص أو أي من االشخاص المذكورين في (أ) أعاله مسيطرا على ما ال يقل عن  %01من حقوق
التصويت في الشركة أو المؤسسة المذكورة  ،وسواء أكانت السيطرة المذكورة تتم ممارستها باإلنفراد أم بالتضامن.
ويقصد بشركة أو مؤسسة أية شركة أو مؤسسة أخرى تكون الشركة او المؤسسة المذكورة أوال مسيطرة على ما ال يقل عن
 %01من حقوق التصويت في تلك الشركة أو المؤسسة.
الشخص المسئول
هو أي شخص معين من قبل البنك إلدارة األعمال اليومية لسجل االشخاص الرئيسيين  ،ولقد عين البنك ( يرفق سند التعيين
إلى اإلدارة ) كشخص مسئول.
الحصة
يقصد بها حصة في رأس المال المدفوع للمؤسسة ويشمل األسهم ويستثنى من ذلك حينما يتم التفريق بين السهم والحصة
صراحة أو ضمنا.
المديرون وأعضاء اإلدارة العليا
يشمل هذا التعبير:
• أعضاء مجلس إدارة البنك،
• اإلدارة العليا :الرؤساء التنفيذيون ورؤساء األقسام المالية ورؤساء إدارات األعمال،
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• المديرون ،و
• الوكالء المسمون للعمل في أي من المناصب آنفة الذكر.
معلومات السوق
يقصد بها المعلومات التي تؤلف واحدة أو أكثر من الحقائق التالية:
• األوراق المالية من نوع معين التي تم تملكها أو التصرف فيها أو التي يكون تملكها أو التصرف فيها قيد النظر أو خاضعا 		
للتفاوض.
• األوراق المالية من نوع معين التي لم يتم تملكها أو التي من غير المقرر تملكها أو التصرف فيها.
• عدد األوراق المالية المملوكة أو المتصرف فيها أو المقرر تملكها أو التصرف فيها أو التي يكون تملكها أو التصرف فيها قيد
النظر أو خاضعا للتفاوض.
• السعر (أو نطاق األسعار) التي تم بها أو المقرر أن يتم بها تملك أو التصرف في األوراق المالية أو السعر (أو نطاق االسعار)
التي قد يتم بها تملك أو التصرف في األوراق المالية التي يكون تملكها أو التصرف فيها قيد النظر أو خاضعا للتفاوض.
• هوية االشخاص المرتبطين أو المحتمل أن يرتبطوا بأية صفة بعملية تملك أو التصرف في األوراق المالية.
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