مفهوم الإف�صاح عن حوكمة ال�رشكات

تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

متثل حوكمة ال�رشكات نظام داخلي ي�شتمل على �سيا�سات � ،إجراءات و�أ�شخا�ص للت�أكد من �أن احتياجات امل�ساهمني والأ�شخا�ص الآخرين اللذين
لهم م�صلحة قد مت تلبيتها بالكامل .يتم حتقيق هذا من خالل توجيه ومراقبة و�إدارة الأن�شطة با�ستخدام ممار�سات جتارية جيدة  ،املو�ضوعية ،
النزاهة وامل�سئولية.
�أن الهيكل الفعال حلوكمة ال�رشكات م�شتق من متطلبات الت�رشيعات القوية  ،ثقافة ال�رشكة  ،التزام جمل�س الإدارة والإدارة العليا لإطار حوكمة
ال�رشكات ونهج ال�رشكة العتماد احلوكمة بنزاهة.
الإطار الفعال حلوكمة ال�رشكات لي�س فقط حلماية امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح ولكن �أي�ض ًا ميكنه �أن يلعب دور ًا حموري ًا يف رقابة  ،حوكمة
ومنوال�رشكة.
جمل�س �إدارة �رشكة البحرين لل�سياحة يلتزم بامل�سئولية الكاملة عن التطبيق الفعال لقانون حوكمة ال�رشكات ن�ص ًا وروح ًا.
من �أجل �ضمان �إن�شاء هيكل فعال حلوكمة ال�رشكات  ،قام جمل�س الإدارة باتخاذ خطوات عديدة .م�شاورات جمل�س الإدارة بهذا اخل�صو�ص ملخ�صة
�أدناه.

م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة:

يقع على عاتق جمل�س الإدارة الإ�رشاف على توجيه و�إدارة ال�رشكة وفق ًا للقانون املطبق  ،النظام الأ�سا�سي لل�رشكة والقواعد واللوائح املعمول بها

دور جمل�س الإدارة هو �أن يحكم ال�رشكة بد ًال من �إدارتها .ب�شكل عام  ،جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول ولديه ال�سلطة لتحديد جميع امل�سائل املتعلقة
بال�سيا�سات  ،املمار�سات  ،الإدارة وعمليات ال�رشكة .جمل�س الإدارة م�س�ؤول �أمام الأع�ضاء وامل�شاركني يف ال�رشكة جلميع عمليات و�ش�ؤون
ال�رشكة .حتديد ًا ت�شمل م�سئوليات جمل�س الإدارة لكن ال تقت�رص على:

التخطيط اال�سرتاتيجي و�إعداد املوازنات
•
حوكمة ال�رشكات
•
•	�إدارة املوظفني الأ�سا�سيني
الإدارة املالية
•
•	�إدارة املخاطر
نظام الرقابة الداخلية
•

�إ�ضافة لذلك  ،يقر جمل�س الإدارة جميع املعامالت التجارية التي تتطلب موافقة املجل�س �إما عن طريق النظام الأ�سا�سي �أو من قبل ال�سيا�سات

والإجراءات الداخلية.
�أع�ضاء املجل�س م�س�ؤولني ب�شكل فردي وجماعي لتنفيذ هذه امل�س�ؤوليات .على الرغم من �أن املجل�س ميكن �أن يفو�ض بع�ض املهام للجان �أو للإدارة
� ،إال �إنه ال ميكنه تفوي�ض كامل امل�س�ؤولية ل�ضمان وجود �إطار منا�سب  ،فعال � ،شامل و�شفاف حلوكمة ال�رشكات.
دور الإدارة العليا لل�رشكة هو �إدارة ال�رشكة مبا يتوافق مع توجيهات وتفوي�ضات جمل�س الإدارة  ،وم�س�ؤولية املجل�س هي الإ�رشاف على �أن�شطة
الإدارة يف تنفيذ امل�س�ؤليات املناطة �إليهم.

��ش�رك���ة ال ��ب���ح���ري���ن ل��ل�����س��ي��اح��ة (��������ش.م.ب)
التقرير ال�سنوي 2013

 ،مع الإلتزام مبعاير �أخالقية عالية.
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تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

مدونة قواعد ال�سلوك للموظفني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
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قام جمل�س الإدارة ب�صياغة مدونة قواعد ال�سلوك بهدف احلفاظ على بيئة وثقافة �صادقة  ،جديرة بالثقة ومهنية .املدونة تتطلب من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
واملوظفني تبني هذه القيم بالأ�ضافة �إىل قيم الإن�صاف  ،النزاهة والتميز.

ت�ضارب امل�صالح والإف�صاحات ذات ال�صلة:

قام جمل�س الإدارة ب�صياغة وفر�ض تطبيق �سيا�سة ت�ضارب امل�صالح لتنظيم �أو احلد من العمليات التجارية مع الأع�ضاء واملوظفني  ،الذين لهم القدرة على
الت�أثري على قرارات ال�رشكة من خالل وجود م�صلحة �شخ�صية مبا�رشة �أو غري مبا�رشة .هذه ال�سيا�سة تتطلب من �أع�ضاء جمل�س الإدارة الإف�صاح عن �أي ت�ضارب
م�صالح حمتمل وحتديث بيانتهم ب�شكل منتظم.

املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة:
قام جمل�س الإدارة ب�صياغة العمليات ل�ضمان الآتي:
حماية م�صالح ال�رشكة يف املعامالت مع الأطراف ات ال�صلة
•
جميع املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة مت تدقيقها واملوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة
•
التعامالت التجارية امل�سئ ا�ستغاللها مع الأطراف ذات ال�صلة قد مت منعها
•
الإبالغ عن املخالفات:
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل برنامج الإبالغ عن املخالفات  ،لإعطاء فر�صة للموظفني ولت�شجيعهم على الإبالغ عن املخالفات ب�أمانة �إذا ما الحظوا �أي �أعمال
غري �أخالقية �أو غري منا�سبة �أو �أي ت�رصف خاطئ �أ�رض يف ال�رشكة.
�صاغ جمل�س الإدارة هذا الربنامج لإتاحة الفر�صة للموظفني وت�شجيعهم للإف�صاح يف حالة مراقبتهم لأي ممار�سات غري �أخالقية �أو �أي �سلوك �آخر غري م�رشوع
يف ال�رشكة بح�سن نية.
تهيئة وتدريب �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
ل�ضمان �أن جمل�س الإدارة على علم ب�أدوارهم وم�س�ؤولياتهم  ,ول�ضمان �أن م�ساهمة الع�ضو الفردية للمجل�س من بداية دورة ان�ضمامه  /ان�ضمامها  ،كل
ع�ضوجديد من املجل�س يخ�ضع لربنامج تهيئة �شامل ومف�صل .يتم ت�شجيع �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتطوير �أداءهم املهني امل�ستمر ويتم ترتيب دورات تدريبية عند
احلاجة لأع�ضاء املجل�س.
تقييم �أداء جمل�س الإدارة وجلانه:
يجب على جمل�س الإدارة مراجعة �أدا�ؤه بالإ�ضافة �إىل االع�ضاء ب�شكل فردي (مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي) وجميع جلان املجل�س على الأقل ب�شكل �سنوي .يعترب
هذا عن�رص هام للدور الرقابي ملجل�س الإدارة  ،خا�ص ًة فيما يتعلق بنمو ال�رشكة على املدى الطويل وقيمة الأ�سهم.
تقييم الأداء من م�س�ؤولية جمل�س الإدارة .ومع ذلك ميكن للمجل�س طلب خرباء خارجيني مل�ساعدة املجل�س عند احلاجة.

�سيا�سة الإف�صاح:

�سيا�سة التعامل مع الأ�شخا�ص الرئي�سيني:
لدى ال�رشكة �سيا�سة و�إجراءات ملعامالت الأ�شخا�ص الرئي�سيني يف �أ�سهم ال�رشكة .وقد مت �إطالع الأ�شخا�ص الرئي�سيني مب�س�ؤولياتهم والإجراءات
الواجب اتباعها يف هذا ال�صدد.
االلتزام بقانون حوكمة ال�رشكات:
جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن تنفيذ وااللتزام بقانون حوكمة ال�رشكات .يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة دورية لإطار حوكمة ال�رشكات ل�ضمان الإلتزام
مب�ستوى عايل من الرقابة وفق ًا لكتب قواعد م�رصف البحرين املركزي املجلد ال�ساد�س  ،وقانون حوكمة ال�رشكات ال�صادر من وزارة التجارة
وال�صناعة.
قام جمل�س الإدارة ب�إعادة النظر يف تقييمها وقامت ب�إجراء التغيريات ال�رضورية يف الإطار ل�ضمان الإمتثال لقانون حوكمة ال�رشكات.

ت�شكيل جمل�س الإدارة:
يت�ألف جمل�س الإدارة من ثمانية �أع�ضاء جمل�س الإدارة حمكوم من قِ بل الئحة املجل�س  ،النظام الأ�سا�سي وجميع القوانني املعمول بها .يجب على
جمل�س الإدارة االجتماع �أربع مرات على الأقل خالل ال�سنة .يتم تعيني الأع�ضاء من قِ بل جمل�س الإدارة وفق ًا لأحكام النظام الأ�سا�سي وقانون
ال�رشكات التجارية .فرتة والية الع�ضو هي ثالث �سنوات.

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

ال�سيد  /قا�سم حممد فخرو

رئي�س جمل�س الإدارة

ت���ن���ف���ي���ذي  /غ�ير
تنفيذي
غري تنفيذي

م�ستقل

السيد  /وليد أحمد اخلاجة
ال�سيد  /عبدالله حممد تركي املحمود

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

غري م�ستقل

� 3سنوات

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

�سنتان

 31مار�س 2014

ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

� 3سنوات

 31مار�س 2014

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

� 3سنوات

 31مار�س 2014

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

� 3سنوات

 31مار�س 2014

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

�سنة

 31مار�س 2014

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

�سنة

 31مار�س 2014

ال�سيد  /جالل حممد جالل
ال�سيدة  /هالة علي يتيم

ال�سيد  /ريا�ض �أحمد املحميد
ال�سيدة  /جناح ح�سن العربي

م�ستقل  /غري م�ستقل

املدة

تاريخ انتهاء املدة

� 3سنوات

 31مار�س 2014
 31مار�س 2014

��ش�رك���ة ال ��ب���ح���ري���ن ل��ل�����س��ي��اح��ة (��������ش.م.ب)
التقرير ال�سنوي 2013

التغيريات الهامة يف �إطار حوكمة ال�رشكات
خالل ال�سنة املالية  ، 2012قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وجلنة حوكمة ال�رشكات مل�ساعدة جمل�س الإدارة يف �إجناز
م�س�ؤولياته.

تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

جمل�س �إدارة �رشكة البحرين لل�سياحة يطمح �إىل:
تقدمي معلومات دقيقة  ،متوازنة ويف وقت منا�سب عن املعلومات الهامة لل�رشكة.
•
تقدمي تقرير عن النتائج املالية لل�رشكة وحالة �أعمالها التجارية بكل دقة � ،شفافية  ،وب�شكل مفهوم ووا�ضح.
•
الإلتزام التام بالقوانني واللوائح املعمول بها التي حتكم الإف�صاح.
•
الت�أكد من �أن هذه املعلومات ميكن احل�صول عليها من قبل �أ�صحاب امل�صلحة يف ال�رشكة.
•
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تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

اجتماعات جمل�س الإدارة:
خالل ال�سنة املالية  2013مت عقد �سبعة اجتماعات .احل�ضور كان كالتايل:
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-02-20

-05-08

-07-15

-08-05

-11-06

-11-12

-12-18

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

✓
✓
✓

x
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

x
✓
x

✓
✓
✓

✓
✓
✓

ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي

ع�ضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ال�سيد  /جالل حممد جالل
ال�سيدة  /هالة علي يتيم
ال�سيد  /ريا�ض �أحمد املحميد
ال�سيدة  /جناح ح�سن العربي

ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

✓
✓
x
x

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
x
✓
✓

x
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد  /قا�سم حممد فخرو
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد  /وليد �أحمد اخلاجة
ع�ضو
ال�سيد /عبدالله حممدتركي املحمود

ال�سرية الذاتية املخت�رصة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
نبذة خمت�رصة /ال�سرية الذاتية

ال�سيد  /قا�سم حممد يو�سف فخرو حا�صل على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من
اجلامعة الأمريكية بالقاهرة.
يعمل حاليا كرئي�س �رشكة حممد فخرو و�إخوانه ،ونائب رئي�س جمموعة بانز ،ورئي�س �رشكة
فخرو خلدمات تقنية املعلومات  ،ورئي�س جمل�س �إدارة �أريج للتجارة ،ورئي�س جمل�س �إدارة
�رشكة فخرو لال�ستثمار ،ورئي�س جمل�س �إدارة�رشكة فخرو للتوكيالت التجارية ورئي�س جمل�س
�إدارة �رشكة البحرين لل�سياحة.

فرتة الرئا�سة

مت تعيني ال�سيد  /قا�سم فخرو يف عام  2011ملدة � 3سنوات كع�ضو غري تنفيذي م�ستقل

ال�سيد  /قا�سم حممد يو�سف فخرو
(م�ستقل)

امل�سمى الوظيفي و اخلربة الإحرتافية

ال�سيد  /قا�سم فخرو يعمل كرئي�س جمل�س �إدارة حممد فخرو واخوانه منذ  2005وكمدير
تنفيذي من 1974
رئي�س جمل�س �إدارة حممد فخرو واخوانه � ،أكرث من  42عاماً

ع�ضوية اللجنة

جلنة امل�شاريع  ،جلنة املكاف�آت والرت�شيحات

نبذة خمت�رصة  /ال�سرية الذاتية
حا�صل على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة والية نورث تك�سا�س يف عام .1985

فرتة الرئا�سة

مت تر�شيح ال�سيد  /اخلاجة من قبل الهيئة العامة للت�أمني الأجتماعي يف عام  2011ملدة 3
�سنوات ،وهو ع�ضو تنفيذي غري م�ستقل.
ال�سيد اخلاجة ع�ضو يف املجل�س منذ عام 2009

امل�سمى الوظيفي و اخلربة االحرتافية

ال�سيد  /وليد �أحمد اخلاجة
( تنفيذي)

الع�ضو التنفيذي يف الهيئة العامة للت�أمني الأجتماعي
� 28سنة

تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

ان�ضم �إىل الهيئة العامة للت�أمني الإجتماعي يف عام  2005بعد  19عاما من العمل يف وزارة
املالية .وعمل ال�سيد  /اخلاجة يف جمل�س �إدارة �رشكة البحرين االت�صاالت ( بتلكو)  ،و�رشكة
عقارات ال�سيف و�رشكة �أحمد حممد �أمني اخلاجة و�أوالده .ال�سيد اخلاجة يتمتع برثوة من
املعرفة واخلربة واالحرتاف يف قطاع اال�ستثمار.

ع�ضوية اللجنة

جلنة اال�ستثمار ،جلنة امل�شاريع  ،وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

ال�سيد  /عبد الله حممد تركي املحمود حا�صل على دبلوم يف العلوم االكتوارية من م�ؤ�س�سة
موهنا يف قرب�ص يف عام  ،1998وماج�ستري يف �إدارة التكنولوجيا من جامعة اخلليج العربي
يف البحرين يف عام  1997والبكالوريو�س يف الإح�صاء من جامعة الكويت يف عام .1988
لديه معرفة وا�سعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات و�إدارة الأفراد.
ال�سيد  /عبدالله ي�شغل حاليا من�صب الع�ضو التنفيذي للهيئة العامة للت�أمني الأجتماعي .عمل
�سابقا كم�ساعد مدير نظم املعلومات يف �إدارة تكنولوجيا املعلومات.

فرتة الرئا�سة

مت تر�شيح ال�سيد  /حممود من قبل الهيئة العامة للت�أمني الأجتماعي يف املجل�س يف عام 2011
حتى نهاية رئا�سته يف  ،2014/3/31وهو ع�ضو تنفيذي غري امل�ستقل.

ال�سيد  /عبد الله حممد تركي املحمود
(ع�ضو تنفيذي)

امل�سمى الوظيفي و اخلربة االحرتافية

الع�ضو التنفيذي يف الهيئة العامة للت�أمني الأجتماعي
�أكرث من  26عاما

ع�ضوية اللجنة

جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت وجلنة حوكمة ال�رشكات

��ش�رك���ة ال ��ب���ح���ري���ن ل��ل�����س��ي��اح��ة (��������ش.م.ب)
التقرير ال�سنوي 2013

نبذة خمت�رصة /ال�سرية الذاتية
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تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

نبذة خمت�رصة  /ال�سرية الذاتية

ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي حا�صل على درجة املاج�ستري يف الهند�سة منذ عام 1977
عمل ال�سيد  /امل�سقطي يف �صناعة النفط  1978حتي  .1993ثم ان�ضم ال�سيد امل�سقطي
�إىل خدمات امل�سقطي التجارية يف عام  ،1993وهي ال�رشكة التي تدير وتعمل يف
جتارة املنتجات ال�صناعية وتدير املحافظ اال�ستثمارية .عمل يف جمل�س ادارة �رشكة
برتول البحرين (بابكو) ،و�رشكة البحرين لالت�صاالت ،و�رشكة ال�صناعات املتحدة للتعبئة
�ش.م.ب� ،رشكة �أبوظبي ملطاحن الورق ،غرفة جتارة و�صناعة البحرين ،هيئة تنظيم �سوق
العمل ،جمل�س التنمية االقت�صادية البحرين ،طريان اخلليج والهيئة الوطنية التنظيمية لل�صحة.

فرتة الرئا�سة

وانتخب ال�سيد امل�سقطي يف عام  ،2011ع�ضو غري تنفيذي م�ستقل ملدة � 3سنوات .وهو ع�ضو
يف جمل�س الإدارة منذ عام 2004

امل�سمى الوظيفي و اخلربة االحرتافية

ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي
(م�ستقل)

الع�ضو املنتدب للم�سقطي للخدمات التجارية
 36عام ًا

��ش�رك���ة ال ��ب ��ح ��ري���ن ل��ل�����س��ي��اح��ة (��������ش.م.ب)
التقرير ال�سنوي 2013

ع�ضوية اللجنة

40

جلنة التدقيق  ،جلنة امل�شاريع  ،جلنة املكاف�آت والرت�شيحات وجلنة حوكمة ال�رشكات

نبذة خمت�رصة  /ال�سرية الذاتية

ال�سيد  /جالل حممد جالل خريج يف �إدارة الأعمال من اململكة املتحدة.
كان ع�ضوا يف جمل�س ال�شورى ،وع�ضو يف جمل�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين .وحالي ًا،
هو رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة اخلليج للآالت التجارية ،وخدمات مطار البحرين و�رشكة
البحرين للآالت التجارية .وهو ي�شغل من�صب املدير العام يف مطبعة �أوال وي�شغل ع�ضو
جمل�س �إدارة �رشكة �أوال للخر�سانة اجلاهزة املحدودة� ،رشكة البحرين لل�سينما � ،رشكة
البحرين للأ�سواق احلرة ،بانز ،اير رينتا ال�رشق الأو�سط� ،رشكة البحرين لل�سياحة
وبيادكو.

فرتة الرئا�سة

ال�سيد  /جالل حممد جالل
(م�ستقل)

ال�سيد  /جالل هو ع�ضو غري تنفيذي م�ستقل ،انتخب يف  2011ملدة � 3سنوات.
ال�سيد  /جالل ع�ضو يف املجل�س منذ �سنة .2005

امل�سمى الوظيفي و اخلربة االحرتافية

رئي�س جمل�س الإدارة وم�ؤ�س�س حممد جالل و�أوالده خربة �أكرث من
 37عام ًا

ع�ضوية اللجنة

جلنة التدقيق  ،جلنة امل�شاريع  ،وجلنة حوكمة ال�رشكات

نبذة خمت�رصة /ال�سرية الذاتية

فرتة الرئا�سة

ال�سيدة  /هالة يتيم هي ع�ضوة غري تنفيذية م�ستقلة ،انتخبت يف عام  2011ملدة � 3سنوات.
وكانت ال�سيدة  /هالة يتيم ع�ضوة يف املجل�س منذ عام 2008

امل�سمى الوظيفي و اخلربة االحرتافية

ال�سيدة  /هالة يتيم

مدير يف �رشكة ح�سني علي يتيم القاب�ضة
خربة �أكرث من  15عاما

(م�ستقلة)

تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

ال�سيدة  /هالة يتيم حتمل �شهادة البكالوريو�س يف ريادة الأعمال واال�ستثمارات من كلية
باب�سون ،ما�سات�شو�ست�س ،الواليات املتحدة .وهي �أي�ضا تدر�س التاريخ ال�صيني
حاليا ،هي تعمل يف جمل�س �إدارة �رشكة البحرين لل�سياحة� ،أ.م يتيم و�أخوانه ،يتيم للأك�سجني،
علي ح�سني يتيم القاب�ضة وجمعية البحرين لل�رشكات العائلية وجمعية الرحمة للمعوقني ذهنيا

ع�ضوية اللجنة

جلنة اال�ستثمارات  ،جلنة املكاف�آت والرت�شيحات وجلنة حوكمة ال�رشكات

ال�سيد  /ريا�ض �أحد املحميد خريج يف �إدارة الأعمال من اململكة املتحدة.
ال�سيد ريا�ض حا�صل على دبلوم يف جمال تكنولوجيا املعلومات �إدارة العمليات من (هو�سكين�س
– اململكة املتحدة)،دبلوم �إدارة من (اململكة املتحدة معهد الفيل الوردي)،و�شهادات التدريب
التقني من (�أي بي �أم--الواليات املتحدة الأمريكية) �آند ( – IBMاململكة املتحدة) ،دبلوم
يف "املعدات الطبية" من كليةالعلوم ال�صحية (البحرين).
وقد ان�ضم ال�سيد ريا�ض رئي�سا بق�سم العمليات ،رئي�س الأق�سام الفنية،املديرامل�ساعد يف ق�سم
العمليات�،شبكات الدعم الفني ،املديرالتنفيذي لق�سم تكنولوجيا املعلومات.

فرتة الرئا�سة

ال�سيد  /ريا�ض �أحمد املحميد
(م�ستقل)

ال�سيد /ريا�ض مت تر�شيحه ع�ضوامن قبل الهيئة العامة للت�أمني الأجتماعي يف عام .2013/3
كما انه ع�ضو يف نادي الغولف للتدريب منذ 2012/3

امل�سمى الوظيفي و اخلربة االحرتافية

املديرالتنفيذي يف الهيئة العامة للت�أمني الأجتماعي لق�سم املعلومات
يعمل منذ عام  ,1984خربة �أكرث من  31عاما

ع�ضوية اللجنة
جلنة التدقيق

��ش�رك���ة ال ��ب���ح���ري���ن ل��ل�����س��ي��اح��ة (��������ش.م.ب)
التقرير ال�سنوي 2013

نبذة خمت�رصة /ال�سرية الذاتية
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تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

نبذة خمت�رصة  /ال�سرية الذاتية

ال�سيدة /نحاح العربي حتمل �شهادة البكالوريو�س يف التجارة اخلارجية من جامعة حلوان-
م�رص  ،كما انها حا�صلة على الدبلوم يف "درا�سات الت�أمني االجتماعي" من م�ؤ�س�سة املهنا
 لبنان .وتعمل حاليا ع�ضو يف جمل�س �إدارة مركزاخلليج ال�سكري اخلا�ص� ،رشكة ملكيةخا�صة

فرتة الرئا�سة

ال�سيدة/جناح العربي مديرتنفيذي ،انتخبت يف عام2013/3
وتعمل ال�سيدة جناح العربي يف املجل�س منذ 2013/3

امل�سمى الوظيفي و اخلربة االحرتافية

اال�سيدة /جناح العربي م�س�ؤولة عن احلقوق يف "ال�صندوق امل�شرتك للمعا�شات التقاعدية
الع�سكرية" للمعا�شات التقاعدية
خربة لأكرثمن  29عاما

ال�سيدة /جناح ح�سن العربي

ع�ضوية اللجنة

(م�ستقلة)

��ش�رك���ة ال ��ب ��ح ��ري���ن ل��ل�����س��ي��اح��ة (��������ش.م.ب)
التقرير ال�سنوي 2013

جلنة التدقيق

42

مكاف�آت جمل�س الإدارة:
يتم تقدمي مكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجتماعات املجل�س ومكاف�أة �سنوية تبلغ قيمتها  64,000دينار بحريني ومكاف�آت ح�ضور االجتماعات خالل
ال�سنة هي  15,300دينار بحريني.
جلان جمل�س الإدارة:
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل اللجان التالية مل�ساعدتها يف �أداء م�س�ؤولياتها:
جلنة التدقيق
•
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
•
جلنة حوكمة ال�رشكات
•
جلنة اال�ستثمار
•
جلنة امل�شاريع
•
ملحة عن اللجان:
جلنة التدقيق
جلنة التدقيق معينة من قِ بل جمل�س الإدارة ويتم تكليفها مب�ساعدة املجل�س يف الإ�رشاف على:
ح�سابات ال�رشكة واملمار�سات املالية
•
نزاهة البيانات املالية لل�رشكة
•
ال�ضوابط املالية والرقابية لل�رشكة
•
االلتزام باملتطلبات القانونية والتنظيمية  ،مبا يف ذلك املعايري الأخالقية و�سيا�سات ال�رشكة
•
تعيني املدقق اخلارجي لل�رشكة وي�شمل ذلك امل�ؤهالت  ،الأتعاب  ،اال�ستقاللية ومراجعة �أداء املدقق
•
تعيني ومراجعة �أداء املدقق الداخلي لل�رشكة
•

تكوين جلنة التدقيق:
ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي

رئي�س اللجنة

غري تنفيذي

م�ستقل

 31مار�س 2014

ال�سيد  /ريا�ض �أحمد املحميد

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

 31مار�س 2014

ال�سيد  /جالل حممد جالل

غري تنفيذي

ع�ضو

 31مار�س 2014

م�ستقل

اجتماعات جلنة التدقيق:
يجب على اللجنة االجتماع �أربع مرات خالل ال�سنة .خالل ال�سنة املالية  2013مت عقد �أربع اجتماعات� .سجل احل�ضور مو�ضح يف اجلدول
التايل.
ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي
ال�سيد  /جالل حممد جالل

رئي�س اللجنة
ع�ضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

ع�ضو

✓

✓

✓

✓

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
اللجنة معينة من قِ بل جمل�س الإدارة ويتم تكليفها مب�ساعدة املجل�س يف الإ�رشاف على:
املدقق الداخلي
		
مراجعة �سيا�سات املكاف�آت ملجل�س الإدارة والإدارة العليا
•
تقدمي تو�صيات بخ�صو�ص �سيا�سة املكاف�آت واملبالغ املدفوعة لأ�شخا�ص معينني وملجل�س الإدارة ب�أكمله
•
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة بناء ًا على احل�ضور والأداء
•
ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

تنفيذي  /غري تنفيذي

م�ستقل  /غري م�ستقل

تاريخ انتهاء املدة

ال�سيد  /قا�سم حممد فخرو

رئي�س اللجنة

غري تنفيذي

م�ستقل

 31مار�س 2014

ال�سيد  /وليد �أحمد اخلاجة

نائب رئي�س اللجنة

غري تنفيذي

غري م�ستقل

 31مار�س 2014

ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

 31مار�س 2014

ال�سيد  /عبدالله حممد تركي املحمود

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

 31مار�س 2014

ال�سيدة  /هالة علي يتيم

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

 31مار�س 2014

��ش�رك���ة ال ��ب���ح���ري���ن ل��ل�����س��ي��اح��ة (��������ش.م.ب)
التقرير ال�سنوي 2013

ال�سيد  /ريا�ض �أحمد املحميد

2013-11-06 2013-08-05 2013-05-08 2013-02-20

تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

تنفيذي  /غري تنفيذي

م�ستقل  /غري م�ستقل

تاريخ انتهاء املدة

43

تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

اجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
يجب على اللجنة االجتماع مرتان خالل العام .خالل ال�سنة املالية  2013مت عقد اجتماعان� .سجل احل�ضور مو�ضح يف اجلدول التايل.
ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

2013-02-20

2013-11-06

ال�سيد  /قا�سم حممد فخرو

رئي�س اللجنة
نائب رئي�س اللجنة

✓

✓

✓

✓

ع�ضو

✓

✓

ع�ضو
ع�ضو

✓

✓

✓

✓

ال�سيد  /وليد �أحمد اخلاجة

ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي
ال�سيد  /عبدالله حممد تركي املحمود
ال�سيدة  /هالة علي يتيم

��ش�رك���ة ال ��ب ��ح ��ري���ن ل��ل�����س��ي��اح��ة (��������ش.م.ب)
التقرير ال�سنوي 2013

جلنة حوكمة ال�رشكات:
اللجنة معينة من قِ بل جمل�س الإدارة مل�ساعدتها يف تطوير �سيا�سة �إطار حوكمة ال�رشكات  ،والتو�صية بالتغيريات من وقت لآخر يف �ضوء
تطورات �إطار حوكمة ال�رشكات.
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ت�شكيل جلنة حوكمة ال�رشكات:
ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

تنفيذي  /غري تنفيذي

م�ستقل  /غري م�ستقل

تاريخ انتهاء املدة

ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي

رئي�س اللجنة

غري تنفيذي

م�ستقل

 31مار�س 2014

ال�سيد  /عبدالله حممد تركي املحمود

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

 31مار�س 2014

ال�سيد  /جالل حممد جالل
ال�سيدة  /هالة علي يتيم

ع�ضو
ع�ضو

م�ستقل

غري تنفيذي

م�ستقل

غري تنفيذي

 31مار�س 2014
 31مار�س 2014

اجتماعات جلنة حوكمة ال�رشكات:
يجب على اللجنة االجتماع مرتان خالل العام .خالل ال�سنة املالية 2013مت عقد اجتماعان� .سجل احل�ضور مو�ضح يف اجلدول التايل.
ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

2013-05-08

2013-11-06

ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي
ال�سيد  /جالل حممد جالل

رئي�س اللجنة
ع�ضو

✓

✓

✓

✓

ع�ضو

✓

✓

ع�ضو

✓

✓

ال�سيد  /عبدالله حممد تركي املحمود
ال�سيدة  /هالة علي يتيم

ت�شكيل جلنة اال�ستثمار:
ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

تنفيذي  /غري تنفيذي

م�ستقل  /غري م�ستقل

تاريخ انتهاء املدة

ال�سيد  /وليد �أحمد اخلاجة

رئي�س اللجنة

غري تنفيذي

غري م�ستقل

 31مار�س 2014

ال�سيدة  /جناح ح�سن العربي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

 31مار�س 2014

ال�سيدة  /هالة علي يتيم

ع�ضو

م�ستقل

غري تنفيذي

 31مار�س 2014

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

2013-06-19

2013-09-25

ال�سيد  /وليد �أحمد اخلاجة
ال�سيدة  /هالة علي يتيم
ال�سيدة  /جناح ح�سن العربي

رئي�س اللجنة
ع�ضو
ع�ضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

جلنة امل�شاريع:
اللجنة معينة من قِ بل جمل�س الإدارة وهي مكلفة مب�ساعدة جمل�س الإدارة يف �إ�رشافه على اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية  ،كما تكون مبثابة نقطة
االت�صال الرئي�سية ملجل�س الإدارة يف حتديد منو ال�رشكة بطريقة مرئية ويف �ضوء بيان مهمة ال�رشكة.
ت�شكيل جلنة امل�شاريع:
ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

تنفيذي  /غري تنفيذي

م�ستقل  /غري م�ستقل

تاريخ انتهاء املدة

ال�سيد /قا�سم حممد فخرو

رئي�س اللجنة

غري تنفيذي

م�ستقل

 31مار�س 2014

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

ال�سيد /وليد �أحمد اخلاجة

ع�ضو

ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي

ع�ضو

ال�سيد  /جالل حممد جالل

غري تنفيذي
غري تنفيذي

غري م�ستقل

 31مار�س 2014

م�ستقل

 31مار�س 2014

 31مار�س 2014

��ش�رك���ة ال ��ب���ح���ري���ن ل��ل�����س��ي��اح��ة (��������ش.م.ب)
التقرير ال�سنوي 2013

اجتماعات جلنة اال�ستثمار:
يجب على اللجنة االجتماع �أربع مرات خالل ال�سنة .خالل ال�سنة املالية  2013عقدت اللجنة اجتماعان�.سجل احل�ضور مو�ضح يف اجلدول
التايل:

تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

جلنة اال�ستثمار:
يجب على اللجنة م�ساعدة جمل�س الإدارة يف �إدارة الن�شاط اال�ستثماري لل�رشكة وهي مكلفة بالتايل:
مراقبة الن�شاط اال�ستثماري لل�رشكة
•
املراجعة الدورية ملحفظة اال�ستثمار
•
تقييم حمفظة اال�ستثمار
•
حتديد املجال اال�سنثماري لل�رشكة
•
توفري الأ�سا�س للقرارات اال�ستثمارية
•
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تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

اجتماعات جلنة امل�شاريع:
يجب على اللجنة االجتماع �أربع مرات خالل ال�سنة .خالل ال�سنة املالية  2013عقدت اللجنة �ستة اجتماعات� .سجل احل�ضور مو�ضح يف اجلدول التايل.:
-1 0 -0 7 -0 9 -1 1 -0 8 -1 4 -0 6 -3 0 -0 6 -1 6 -0 5 -2 9
املن�صب
ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة
2013
2013
2013
2013
2013
2013
ال�سيد /قا�سم حممد فخرو
✓
✓
✓
✓
✓
✓
رئي�س اللجنة
ال�سيد /وليد �أحمد اخلاجة
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ع�ضو
ال�سيد  /جالل حممد جالل
ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي

ع�ضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ع�ضو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الإدارة العليا:

تلتزم ال�رشكة باحلفاظ على هيكل �إداري كايف وفعال مما ميكن ال�رشكة من حتقيق �أهدافها.
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حمفظة ال�رشكة الإدارية تتكون من الآتي:
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 .1الرئي�س التنفيذي
ال�سيد  /عبدالنبي حممد الديلمي يحمل �شهادة �أكادمية يف الفندقة واال�ست�شارات ال�سياحية.
كان يعمل يف فنادق البحرين واململكة املتحدة كما لديه �أكرث من  35عام ًا خربة يف الفندقة
وعمليات اال�ستثمار ال�سياحي .كان يعمل �سابق ًا يف الأن�شطة امل�رصفية .عمل �أي�ض ًا كم�ست�شار
للفنادق وامل�شاريع التجارية.
حالي ًا هو ع�ضو يف املجل�س الأعلى لل�سياحة  ،رئي�س اللجنة التنفيذية لفنادق اخلم�س جنوم يف
البحرين ورئي�س جمل�س �إدارة �رشكة اخلدمات ال�سياحية اململوكة من قِ بل "فنادق البحرين
اخلم�س جنوم"

ال�سيد  /عبدالنبي حممد الديلمي

�سابق ًا كان ع�ضو يف املجل�س الأعلى للتدريب  ،رئي�س املجل�س النوعي لل�ضيافة  ،ع�ضو اللجنة
الدولية التنفيذية لفنادق هوليداي ان ممث ً
ال ملالك فنادق هوليداي ان يف ال�رشق الأو�سط حتى
عام .2001
�ساهم ال�سيد  /الديلمي يف العديد من امل�ؤمترات املتخ�ص�صة يف الفنادق والأن�شطة ال�سياحية.
التحق ب�رشكة البحرين لل�سياحة يف عام 1976

 .2املدير املايل

ال�سيد � /سافال لديه �أكرث من ع�رشين �سنة خربة يف جمال التمويل والتكنولوجيا ذات ال�صلة
بالإ�رشاف على العمليات اليومية يف ال�صناعات الرائدة .كان يعمل يف �رشكة يونيليفر العربية
كم�ساعد رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون املالية لوحدة البحرين  ،قبل �أن ين�ضم ل�رشكة البحرين لل�سياحة
يف عام .2006

ال�سيد  /الك�سمان �سافال

ال�سيد  /علي جمعة لديه �شهادة الدبلوما يف احل�سابات وم�سك الدفاتر من جامعة البحرين.
بالإ�ضافة �إىل ذلك لديه العديد من �شهادات الدورات البنكية الق�صرية واملتو�سطة يف الإدارة
 ،االئتمان والعمليات.

ال�سيد  /علي جمعة

ال�سيد  /جمعة لديه �أكرث من � 21سنة خربة يف جمال امل�صارف من �ضمنها قد عمل يف بنك
امل�ستقبل  ،بنك البحريني ال�سعودي وبنك الإمارات الدويل داخل البحرين وخارجها .كما
لديه � 13سنة خربه يف جمال الفندقة  ،العقارات والإدارة.
ال�سيد  /جمعة التحق ب�رشكة البحرين لل�سياحة يف مار�س .2004

��ش�رك���ة ال ��ب���ح���ري���ن ل��ل�����س��ي��اح��ة (��������ش.م.ب)
التقرير ال�سنوي 2013

 .3مدير املمتلكات

تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

ال�سيد  /الك�سمان �سافال خريج جتارة من جامعة بومباي  ،الهند .كما يحمل �شهادة يف
القانون من اجلامعة نف�سها .خ�ضع ال�سيد � /سافال للتدريب على معايري التقارير املالية
الدولية التي �أجرتها كي.بي.ام.جي .بالأ�ضافة �إىل ذلك ال�سيد � /سافال معتمد من �رشكة
مايكرو�سوفت الفنية (� ، )MCPأخ�صائي �أمن ال�شبكات وا�ست�شاري معتمد لدى .SAP
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تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

 .4مدير عام فندق كراون بالزا

48

ال�سيد  /با�سكال �إيجر�ستادت يحمل �شهادة يف �إدارة الفنادق والإدارة من مدر�سة الفنادق
املعتمدة دولي ًا  ،الهاي يف هولندا .عمل مع جمموعة فنادق انرتكونتيننتال منذ عام 1997
وتقلد العديد من املنا�صب يف ال�رشكات وعمليات الفنادق يف املحيط الهادئ � ،أوروب��ا
وال�رشق الأو�سط .قبل الإنتقال �إىل مملكة البحرين �شغل العديد من املنا�صب يف اخلليج كمدير
عام يف �سلطنة عمان ودبي  ،الإمارات العربية املتحدة.

ال�سيد  /با�سكال �إيجر�ستادت

 .5مدير ال�سفريات
ال�سيد  /رام مانوهر يحمل �شهادة البكالوريو�س يف العلوم من جامعة كاليكوت .تلقى العديد
من الدورات التدريبية يف جمال �صناعة ال�سفر.
ال�سيد  /رام لديه خربة ثالثني عام ًا يف جمال �صناعة ال�سفر وال�سياحة  ،وهو يعمل مع �رشكة
البحرين لل�سياحة منذ عام .1988

ال�سيد  /رام مانوهر

املحا�سب القانوين:
تدقيق البينات املالية مت �إجرا�ؤه من قِ بل �رشكة كي.بي.ام.جي فخرو والأتعاب املفرو�ضة مقابل اخلدمات املقدمة مو�ضحة �أدناه:
ر�سوم التدقيق نهاية ال�سنة  6,800 -دينار بحريني
•
املدقق الداخلي:
خدمات التدقيق الداخلي مقدمة من �رشكة جرانت ثورنتون -عبدالعال�.أتعاب املراجعة تبلغ  10,000دينار
       •
بحريني للعام .2013
تفا�صيل �أ�سهم ال�رشكة
 -1ملكية الأ�سهم على ح�سب اجلن�سية

بحريني

3391

%99.15

70,884,599

%98.45

�إماراتي

6

%0.18

51,750

%0.07

كويتي

1

%0.03

100,000

%0.14

قطري

1

%0.03

339

%0

�سعودي

2

%0.06

3,654

%1

جمموع جن�سيات دول
اخلليج
جزر البهاما

3401

99.44

71,040,342

98.67

1

%0.03

1,100

%0

بريطاين

2

%0.06

340,756

%0.47

كاميان

1

%0.03

309,608

%0.43

م�رصي

1

%0.01

7,700

%0.01

هندي

2

%0.06

30,000

%0.04

لبناين

1

%0.03

227,311

%0.32

�أخرى

10

%0,29

40,183

%0.06

غري معروف

1

%0,03

3,000

%0.00

جمموع جن�سيات اخرى

19

%0.56

959,658

%1.33

املجموع الكلي

3,420

%100

72,000,000

%100
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اجلن�سية

عدد امل�ساهمني

 %امل�ساهمون

عدد الأ�سهم

 %الأ�سهم

تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

•

ر�سوم التقارير الربع �سنوية  6,600 -دينار بحريني
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تفا�صيل حوكمة ال�رشكات

 -2امللكية بناء ًا على حجم امل�ساهمني
الفئة

عدد امل�ساهمني

 %امل�ساهمني

عدد الأ�سهم

 %الأ�سهم

�أقل من %1

3,404

%99.80

18,154,738

%25.21

� %1إىل %5

8

%0.20

10,400,587

%14.45

� %5إىل %10

1

%0.00

6,327,365

%8.79

� %10إىل %20

0

%0.00

0

%0.00

� %20إىل %50

0

%0.00

0

%0.00

 %50ق�أكرث

1

%0.00

37,117,310

%51.55

املجموع

3,414

%100.00

72,000,000

%100.00
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 -3تفا�صيل امل�ساهمني الذين يحملون � %5أو �أكرث من الأ�سهم
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ا�سم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

 %الأ�سهم

هيئة الت�أمني االجتماعي

28,800,000

%40.00

هيئة الت�أمني االجتماعي (التقاعد)

8,317,310

%11.55

 -4امل�ساهمون من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ا�سم الع�ضو

املن�صب

عدد الأ�سهم

 %الأ�سهم

ال�سيد  /قا�سم حممد فخرو

رئي�س جمل�س الإدارة

100,000

0.14

ال�سيد  /وليد �أحممد اخلاجة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

0

0.00

ال�سيد  /عبدالله حممد تركي املحمد

ع�ضو جمل�س �إدارة

0

0.00

ال�سيد  /عادل ح�سني امل�سقطي

ع�ضو جمل�س �إدارة

116,150

0.16

ال�سيد  /جالل حممد جالل

ع�ضو جمل�س �إدارة

100,000

0.14

ال�سيد  /هالة علي يتيم

ع�ضو جمل�س �إدارة

142,150

0.19

ال�سيد  /ريا�ض �أحمد املحميد

ع�ضو جمل�س �إدارة

0

0.00

ال�سيدة  /جناح ح�سن العربي

ع�ضو جمل�س �إدارة

0

0.00

