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جدول أعمال

الجمعية العامة العادية رقم ()٣٩

1.1قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٣م المنعقد
في يوم االثنين  23جمادى األولى 1435هـ الموافق  24مارس 2014م،
والمصادقة عليه.
2.2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2014م ،والمصادقة عليه.
3.3االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2014م.
4.4االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2014م.
5.5مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2014م
والتصديق عليها.
6.6إطالع الجمعية العامة على تعيين السيد محمد هادي المجعي كعضو
مجلس إدارة بدي ً
ال عن الممثل السابق للبنك اإلسالمي للتنمية الدكتور
شريف السيد أيوب.
7.7المصادقة على نظام البنك للحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام
مصرف البحرين المركزي ،وتفويض مجلس اإلدارة لوضع القواعد الالزمة
لتنفيذ هذا النظام.
8.8المصادقة على إصدار ( )9.396.735سهمًا بقيمة اسمية قدرها ()100
فلس للسهم الواحد بما قيمته ( )939.673.5دينار بحريني للشركة
الخاصة بإدارة األسهم الممنوحة للموظفين وفقًا لنظام الحوافز
والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي.

* يمكنكم اإلطالع على تفاصيل التقرير من خالل موقع البنك اإللكترونيwww.bisb.com :
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جدول أعمال

الجمعية العامة العادية رقم ()٣٩

9.9مناقشة تقرير حوكمة البنك لسنة 2014م والتزام البنك بمتطلبات
مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
1010اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص ربح السنة الصافي على النحو
التالي:
.أتحويل مبلغ وقدره ( )929.682دينار بحريني إلى االحتياطي
القانوني.
.بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام 2014م.
.جتوزيع مكافآت لمجلس اإلدارة بمبلغ وقدره (.)٣٦٨٫٦٨٨
.دتدوير مبلغ وقدره ( )8.367.142كأرباح مستبقاة.
1111تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية
2015م وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
1212إعادة تعيين السادة كي .بي .ام .جي .فخرو كمدققي الحسابات للسنة
المالية 2015م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض
مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
1313تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.
1414إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2014م.
1515ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة  207من قانون الشركات التجارية.

* يمكنكم اإلطالع على تفاصيل التقرير من خالل موقع البنك اإللكترونيwww.bisb.com :
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نظام سياسة الحوافز المتغيرة

االجتماع السنوي للجمعية العمومية بتاريخ  23مارس 2015م

ملخص
خلفية

تماشيًا مع توصيات مجلس االستقرار المالي ولجنة بازل لإلشراف المصرفي ،قام مصرف
البحرين المركزي (مصرف البحرين المركزي) بإصدار إرشادات معدلة للبنوك لكي تقوم
بتبني وتعزيز استخدام ممارسات سليمة للمكافآت ضمن دليل إجراءات الرقابة
 HC5مكافأة األشخاص المعتمدين واألشخاص الذين يتحملون مخاطر جوهرية.
ومن أجل االلتزام باشتراطات مصرف البحرين المركزي ،تبنى البنك نظام سياسة
مكافآت معدلة والذي سيدخل حيز التنفيذ بالنسبة ألية مكافآت أداء للسنة المالية
المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2014م.

فلسفة
المكافآت

مبادئ عامة

تقوم فلسفة التعويض األساسية للبنك على تقديم مستوى منافس من إجمالي
التعويض وذلك بهدف جذب الموظفين المؤهلين واألكفاء واالحتفاظ بهم .وتقوم
سياسة المكافآت المتغيرة للبنك وبشكل أساسي على ثقافة تعتمد على األداء
تهدف إلى ربط مصالح الموظفين بمصالح مساهمي البنك .وتهدف سياسة المكافآت
المتغيرة إلى تحقيق تناغم فعال بين المكافآت والقبول الحذر للمخاطر من قبل اإلدارة
العليا في سياق مزاولة العمل.
·يجب أن تكون المكافآت كافية بدرجة تجعل من الممكن اجتذاب وتحفيز واإلحتفاظ
باألشخاص من ذوي النوعية الالزمة إلدارة شئون البنك بطريقة ناجحة.
·يجب أن تتفق قرارات الحوافز مع تقييم الوضع المالي للبنك وفرصه المستقبلية.
·يجب أن يعكس المزج بين المكافآت الثابتة والمكافآت المتغيرة الدور الذي يلعبه
الموظفون ويجب أن ال يكون على حساب النزاهة واستقالل مهام الرقابة والدعم.
·يجب تعديل المكافآت لجميع أنواع المخاطر ويجب أن ال تحد المكافآت المتغيرة من
قدرة البنك على تعزيز وتقوية قاعدته الرأسمالية.
·يمكن تعديل المكافآت المتغيرة أو تخفيضها من أجل عدم تشجيع قبول المخاطر
بشكل غير حذر ومفرط.

قابلية
التطبيق

موظفو البنك الخاضعون للتغطية وذلك كما تحدده لجنة التعيينات والمكافآت من
وقت آلخر .وتقوم لجنة التعيينات والمكافآت بتطبيق ترتيبات تعويض قائمة على
المخاطر على األشخاص المعتمدين واألشخاص الذين يتحملون مخاطر جوهرية والذين
لهم أكبر اآلثار الهامة على تشكيلة مخاطر البنك.

مكافآت
مجلس اإلدارة

يتم دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بحيث ال تتجاوز نسبة  %10من األرباح بعد خصم
مخصص االحتياطيات القانونية واألخذ بعين االعتبار توزيع  %5كحد أدنى من أرباح
األسهم وأية خصومات أخرى من األرباح حسب اشتراطات المادة  188من قانون الشركات
التجارية البحريني واعتماد المساهمين.
وال تشمل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين العناصر المرتبطة باألداء مثل
األسهم الممنوحة وخيارات األسهم أو برامج الحوافز األخرى المؤجلة المتعلقة باألسهم
والمكافآت أو المزايا التقاعدية.

المجموع المشترك إن حجم المجموع المشترك للمكافآت سيرتبط باألداء اإلجمالي للبنك وهو يأخذ بعين
االعتبار نوعية األرباح واألداء مقارنة بمجموعة من األهداف المالية واإلجراءات النوعية
للمكافآت
األخرى .ويخضع المجموع المشترك هذا مرة أخرى لتقييم المخاطر من أجل ضمان أن
دفع المكافآت المتغيرة ال يؤثر بشكل سلبي على الوضع المالي أو على قدرة البنك
على تعزيز قاعدته الرأسمالية.
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نظام سياسة الحوافز المتغيرة

االجتماع السنوي للجمعية العمومية بتاريخ  23مارس 2015م

خليط المكافآت

بالنسبة لموظفي دوائر الرقابة والدعم ،فإن الجمع بين المكافآت الثابتة والمتغيرة
يجب أن يميل لصالح المكافآت الثابتة.
وبالنسبة لموظفي دوائر األعمال ،فإن نسبة كبيرة من إجمالي المكافآت يجب أن تأتي
من المكافآت المتغيرة ويجب أن يعتمد التخصيص على أداء الفرد والدائرة والبنك.

تسليم الحوافز

يجب أن يحصل موظفو اإلدارة العليا على جزء كبير من مكافآتهم المتغيرة على
شكل أسهم أو أدوات مرتبطة باألسهم ويجب دفع جزء كبير من الحوافز بموجب
ترتيبات التأجيل مع األخذ بعين االعتبار اإلطار الزمني للمخاطر غير المنتهية.

التخصيصات
القابلة لإلسترداد

تعني العبارة تخفيض المكافآت التي تم دفعها ولكن لم يتم استحقاقها بعد بينما
تعني قابلية االسترداد استرداد المكافأة المتغيرة التي تم دفعها بالفعل للموظف.
وتسمح التخصيصات القابلة لالسترداد لمجلس إدارة البنك وللجنة التعيينات
والمكافآت بأن يقرران أنه ،عندما يكون مناسبًا ،يمكن للعناصر غير المستحقة بموجب
برنامج المكافآت المؤجلة أن يسقط الحق فيها /يتم تعديلها أو بإمكانية استرداد
التعويض المتغير الذي تم تسليمه وذلك في حاالت معينة .أما الهدف من وراء ذلك
فهو السماح للبنك بالرد وبشكل مناسب إذا تبين بأن عوامل األداء التي تعتمد عليها
قرارات المكافآت ال تعكس األداء الفعلي على المدى الطويل.

القانون واجب
التطبيق

تخضع أية سياسة أو قواعد لاللتزام بقوانين العمل (في سلطات االختصاص
التشغيلية ذات العالقة بالبنك) وبالقوانين المحلية األخرى ذات العالقة وممارسات
المكافآت السليمة لمصرف البحرين المركزي وأنظمة مصرف البحرين المركزي واجبة
التطبيق.

ومن أجل االلتزام باشتراطات قواعد مصرف البحرين المركزي البند  HC5مكافآت األشخاص المعتمدين
واألشخاص الذين يتحملون بالمخاطر الجوهرية ،فقد وضع مجلس إدارة البنك سياسة مكافآت متغيرة
تفصيلية ،بما في ذلك شروط وأحكام برنامج حوافز األسهم ،والتي بموجبها سيتم دفع نسبة من المكافآت
المتغيرة على شكل أسهم أو أدوات مرتبطة باألسهم على مدى فترة مؤجلة محددة سلفًا .وقد تم اعتماد
سياسة الحوافز المتغيرة وبرنامج حوافز األسهم من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع تنفيذ السياسة
العتماد المساهمين.

طلب موافقة
حسب اشتراطات البند  HC5.4.3من قواعد مصرف البحرين المركزي ،فإن مجلس إدارة البنك يطلب
موافقة المساهمين على األمور التالية:
·الموافقة على نظام سياسة المكافآت المتغيرة التي اعتمدها البنك،
·تفويــض مجلــس اإلدارة بتصميــم وتنفيــذ سياســات وقواعــد تفصيليــة لتنفيــذ سياســة المكافــآت
المتغيــرة وإجــراء تعديــات مــن وقــت آلخــر ،وذلــك حســب مــا هــو مناســب.
·الموافقــة علــى إصــدار أســهم أو أدوات مرتبطــة باألســهم للموظفيــن كعناصــر مــن مكافأتهــم
المتغيــرة،
·الموافقــة علــى إصــدار حــد أقصــى وهــو  %1.5مــن رأســمال البنــك ( ١٤٫٠٩٥٫١٠٣ســهم) مــن أجــل تمويــل
برنامــج حوافــز األســهم.
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جدول أعمال

الجمعية العامة غير العادية رقم ()21

1.1اعتماد تعديل النظام األساسي للبنك ليتوافق مع أحكام القانون رقم
( )50لسنة 2014م والذي قضى بتعديل بعض أحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2001م.
2.2تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه باتخاذ اإلجراءات الالزمة
إلدخال التعديالت على النظام األساسي للشركة طبقًا لقرار الجمعية
العامة العادية رقم  8وقرار الجمعية العامة غير العادية أعاله.

* لإلطالع على تفاصيل التقرير السنوي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للبنكwww.bisb.com :
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بنك البحرين اإلسالمي
ص.ب ٥٢٤٠
المنامة  -مملكة البحرين
الهـــاتــف)+٩٧٣( ١٧ ٥٤٦ ١ ١ ١ :
الفـاكـس)+٩٧٣( ١٧ ٥٣٥ ٨٠٨ :
مركز اإلتصال)+٩٧٣( ١٧ ٥١٥ ١٥١ :
www.bisb.com
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