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املحتويات

مقدمة1.

املساهم ( الخاص بأسواق رأس املال6مجلد توجيهات مصرف البحرين املركزي رقم )تداول املساهمين الرئيسيين 2.
الرئيس ي

قانون مصرف ( الخاص بأسواق رأس املال6مجلد توجيهات مصرف البحرين املركزي رقم )املساهم الرئيس ي 3.
البحرين املركزي و املؤسسات املالية

(الخاص بالشركات اإلستثمارية4مجلد توجيهات مصرف البحرين املركزي رقم )الشخص املسيطر4.

قانون مصرف البحرين املركزي و املؤسسات املالية 5.

ترشيح و إنتخاب مجلس اإلدارة6.
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مقدمة. 1

تجاري سجلبموجبوتعمل2002يونيو18بتاريخالبحرينمملكةفيتأسستعامةمساهمةشركةهيإنوفست•
،(اإلسالميةاملبادئ)1رقمفئةضمنإستثماريةكشركةاملركزي البحرينمصرفقبلمنومرخصة48848رقم

.والكويتالبحرينبورصتيمنكلفيومدرجة

البحرينمصرفعنالصادرةواألنظمةالقوانينكافةبتطبيقالشركةتلتزمإلنوفست،املمنوحالترخيصبموجب•
.اإلستثماريةبالشركاتوالخاصةاملركزي 

.ياحةوالسوالتجارةالصناعةوزارةعنالصادرالتجاريةالشركاتقانون ببنودبالتقيدإنوفستتلتزمكما•

.يتالكو وبورصةالبحرينبورصةمنلكلالتداول وأنظمةقوانينبكافةالشركةتلتزمذلك،علىعالوة•

املرتبطةليةاملامعامالتهموبتداوالتهمالصلةذاتوالقوانينباألنظمةوالتقيداإللتزاماملساهمينجميععلى•
.بالشركة
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ملركزي مجلد توجيهات مصرف البحرين ا)تداول املساهمين الرئيسيين . 2
(الخاص بأسواق رأس املال6رقم 

نسبةرفهمتصتحتالتيالحساباتاو/والقصرأطفالهممعاو/ووحدهمملكيتهمتبلغالذيناألشخاصجميععلى•
.(7.1.2مادةAMLكتاب:املرجع).البحرينبورصةلدىاألسهمهذهجميعإيداعاكثراو5%

نسبةصرفهمتتحتالتيالحساباتاو/والقصرأطفالهممعاو/ووحدهمملكيتهمتبلغالذينللمساهمينيسمحال•
.البحرينبورصةخارجبالتداول أكثرأو5%

شأنهمنأمرايلتنفيذاملركزي البحرينمصرفمنمسبقةخطيةموافقةعلىالحصول املساهمينجميععلىيجب•
األمرهذاينطبقكما.%10الىتصرفهمتحتالتيالحساباتاو/والقصرأطفالهممعاو/ووحدهمملكيتهميرفعأن

علىالحصول يستوجبمماأكثرأو%1بواقعملكيتهمنسبةرفعإلىتؤديأنشأنهامنأخرى زيادةأيةلىعأيضا
السادسالتوجيهاتمجلدمنAMLكتاب:املرجع)ذلكنفيذلتاملركزي البحرينمصرفمنمسبقةخطيةموافقة

.(7.1.3ماده

طلب الحصول على )2الذين يرغبون أن يكونو مساهمين رئيسيين في الشركة  ملىء إستمارة رقم على املساهمين•
:  ، كما في املوقع التالي(موافقة الشخص املسيطر

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1823&element_id=1700
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الخاص 6مجلد توجيهات مصرف البحرين املركزي رقم )املساهم الرئيس ي . 3
(بأسواق رأس املال

فأكثر من رأس مال شركة مدرجة ، سواء بشكل مباشر أو غير % 5املساهم الرئيس ي هو كل مساهم له مصلحة تمثل 
.مباشر أو كمجموعة أو بالتحالف مع آخرين

:املصلحة غير املباشرة أو التحالف مع آخرين
فأكثر من رأس مال % 5يعد من قبيل املصلحة غير املباشرة أو بالتحالف مع آخرين، تلك املصلحة التي  تصل الى نسبة 

: شركة مدرجة في األحوال التالية

.األسهم التي يمتلكها األوالد القصر املشمولون بوالية الشخص املستفيد-1

ا األسهم التي يمتلكها املساهم الرئيس ي من خالل محافظ استثمارية أو حسابات تداول إلكترونية أو لدى الغير، إذ-2
.كان يحتفظ بحقوق التصويت على هذه األسهم

. بموجب اتفاق مع مالك هذه األسهم-بشكل دائم أو مؤقت -حقوق التصويت التي يحصل عليها املساهم الرئيس ي -3

.لديه على األسهم املرهونة له ضمانا( املساهم الرئيس ي)حقوق التصويت التي يحصل عليها الدائن -4

حقوق التصويت الناشئة عن األسهم املوجودة في محفظة استثمارية أو حساب تداول إلكتروني، والتي يقوم -5
.باستخدامها( املساهم الرئيس ي)املساهم املنشأة لديه املحفظة االستثمارية أو حساب التداول اإللكتروني 
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الخاص 6مجلد توجيهات مصرف البحرين املركزي رقم )املساهم الرئيس ي . 3
يتبع( ... بأسواق رأس املال

ة في الكويت وبورصوهيئة أسواق املال يفصح املساهم الرئيس ي إلــى مصرف البحرين املركزي و بورصة البحرين 
عن املصلحـــة أو التغـيـر الذي يطرأ عليها و يجب أن يشمل اإلفصاح باألخص على ( شركة إنوفست)الكويت والشركة
:املعلومات التالية

اسم املساهم الرئيس ي •

التاريخ الذي تحققت فيه نسبة املصلحة املفصح عنها•

اسم األشخاص املرتبطين باملصلحة•

بيان الهدف من الحصول على املصلحة املفصح عنها•

بيان نوع املصلحة•

بيان نسبة املصلحة السابقة باملقارنة إلى نسبة املصلحة املفصح عنها•

ــى مصرف وفي حال تغيير هدف املصلحة الذي سبق اإلفصاح عنه، يجب على املساهم الرئيس ي اإلفــصــاح إل•
.  البحرين املركزي و بورصة البحرين وهيئة أسواق املال في الكويت وبورصة الكويت والشركة
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4مجلد توجيهات مصرف البحرين املركزي رقم )الشخص املسيطر. 4
(الخاص بالشركات اإلستثمارية

يشمل شخص لديه القدرة على ممارسة تأثير جوهري على إدارة الشركة أو الشركة األم التابعة لها الشركة و:املسيطر
أو أكثر من رأس املال الصادر أو املدفوع  للشركة أو%10شخص تملك ، بمفرده أو مع أي مشارك نسبة ▪

.الشركة األم التابعة للشركة
او أكثر من% 10شخص لديه القدرة، بمفرده أو مع مشارك،على ممارسة حق التصويت املقررملن يملك نسبة ▪

.حق التصويت الالزم إلدارة الشركة  أو الشركة األم التابعة للشركة

:املشارك
.زوج أو أوالد املسيطر▪
. شركة يكون فيها املسيطر عضو مجلس إدارة▪
.موظف لدى املسيطر أو شريك للمسيطر▪
للمسيطر، وشركة تابعة للمسيطر أو عضو مجلس إدارة لدى املسيطر أو عضو مجلس إدارة لدى شركة تابعة▪

 
ً
 إعتباريا

ً
.ذلك في حال ما إذا كان املسيطر شخصا

ى لدى شخص قام املسيطر بعقد إتفاق أو ترتيب معه فيما يختص باإلستحواذ على األسهم أو أية مصالح أخر ▪

 بممارسة حق التصويت املتعلق بشأالشركة
ً
.ن الشركةأو تملكها أو اإلستغناء عنها، أو يتم بموجبه التعاون معا
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4مجلد توجيهات مصرف البحرين املركزي رقم )الشخص املسيطر. 4
يتبع( ... الخاص بالشركات اإلستثمارية

:اليةالتاألغراضعلىاملصرفمناملسبقةالخطيةاملوافقةعلىالحصول السيطرةطالبعلىيجب

.مرةألول املقدمالسيطرةطلب•

من%20نسبةالى%10نسبةمنالشركةفيملكيتهزيادةبغرضحاليمسيطرمناملقدمالسيطرةطلب•
.املدفوعوالصادراملالرأس

من%30نسبةالى%20نسبةمنالشركةفيملكيتهزيادةبغرضحاليمسيطرمناملقدمالسيطرةطلب•
.املدفوعوالصادراملالرأس

من%40نسبةالى%30نسبةمنالشركةفيملكيتهزيادةبغرضحاليمسيطرمناملقدمالسيطرةطلب•
.املدفوعوالصادراملالرأس

املالرأسمن%40تتجاوز بنسبةالشركةفيملكيتهزيادةبغرضحاليمسيطرمناملقدمالسيطرةطلب•
أوململكةاداخلاملاليةاألوراقأسواقمنأيفياملدرجةغيرللشركاتبالنسبةذلكواملدفوعوالصادر
.خارجها

.سيطرةللاألدنىالحدعنالشركةفيملكيتهنسبةتخفيضبغرضحاليمسيطرمناملقدمالطلب•
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4مجلد توجيهات مصرف البحرين املركزي رقم )الشخص املسيطر. 4
يتبع( ... الخاص بالشركات اإلستثمارية

:  ، كما في املوقع التالي(طلب الحصول على موافقة الشخص املسيطر)2على املساهمين ملىء إستمارة رقم 
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1823&element_id=1700

 لهااملاليةالسنةإنتهاءتاريخمنأشهرثالثةخاللترفعأنإنوفستشركةعلى
ً
 تقريرا

ً
فيهتحددملسيطرينباخاصا

.فيهاملكيتهمنسبةولديهااملسيطرينقائمة
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4مجلد توجيهات مصرف البحرين املركزي رقم )الشخص املسيطر. 4
يتبع( ... الخاص بالشركات اإلستثمارية

الطبيعيالشخصمناملقدم

املالرأسمن%30السيطرةطالبالطبيعيللشخصاملباشرةغيرواملباشرةالسيطرةنسبةتتعدىااليجب
منملقدماالسيطرةطلبفيالبتقبلعدةأمور فيينظراملركزي املصرفإنوالشركةفياملدفوعوالصادر

.الطبيعيالشخص

للرقابةالخاضعغير اإلعتباري الشخصمناملقدم

املالرأسمن%30السيطرةطالبالطبيعيللشخصاملباشرةغيرواملباشرةالسيطرةنسبةتتعدىااليجب
منملقدماالسيطرةطلبفيالبتقبلعدةأمور فيينظراملركزي املصرفإنوالشركةفياملدفوعوالصادر

.للرقابةالخاضعغيراإلعتباري 

للرقابةالخاضعاإلعتباري الشخصمناملقدم

املالرأسمن%40السيطرةطالبالطبيعيللشخصاملباشرةغيرواملباشرةالسيطرةنسبةتتعدىااليجب
منملقدماالسيطرةطلبفيالبتقبلعدةأمور فيينظراملركزي املصرفإنوالشركةفياملدفوعوالصادر

.للرقابةالخاضعاإلعتباري 
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قانون مصرف البحرين املركزي و املؤسسات املالية . 5

من قانون مصرف البحرين املركزي و املؤسسات" اإلخطار عن السيطرة"فصل ( 52)ينص الفصل الثالث مادة 

:املالية على التالي

(aةيصدر املصرف املركزي الئحة ببيان ماهية السيطرة و حدودها و القيود التي يجوز فرضها في حال

.املوافقة على  السيطرة سواء بالنسبة للمرخص لهم أو للشركات املدرجة

(bيجب إخطار املصرف املركزي في أي من الحاالت التالية:

.الحصول على السيطرة بطريق غير مباشر سواء عن طريق امليراث أو غيره1.

.الحصول على السيطرة بطريق مباشر نتيجة إلتخاذ أي من اإلجراءات التي تؤدي إليها2.

.العزم على إتخاذ أي من اإلجراءات التي تؤدي الى السيطرة3.

خصو يكون اإلخطار في الحاالت املشار إليها من املسيطر أو ممن يرغب في السيطرة بحسب األحوال و من املر 

.حالة علمه بذلكله في
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يتبع ... قانون مصرف البحرين املركزي و املؤسسات املالية . 5

وإليهاؤديتالتياإلجراءاتمنأيإتخاذأوالسيطرةعلىاملركزي املصرفموافقةطلباإلخطاريتضمنأنيجب

فييتمأنواملركزي املصرفيحددهاالتيباملستنداتمرفقايكون أنواملعلوماتوالبياناتعلىتشملأن

 عشرخمسةخاللالسابقةالفقرةمن(2)و(1)البندينفيعليهمااملنصوصالحالتين
ً
حصول تاريخمنيوما

التياإلجراءاتمنأيإتخاذقبلالسابقةالفقرةمن(3)البندفيعليهااملنصوصالحالةفييتموأنالسيطرة

.السيطرةالىتؤدي
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يتبع ... قانون مصرف البحرين املركزي و املؤسسات املالية . 5

من قانون مصرف البحرين املركزي " أثر تملك األسهم باملخالفة ألحكام السيطرة"فصل ( 56)ينص الفصل الثالث مادة 
:و املؤسسات املالية على التالي

(aيتملكمنكلعلىيجب 
ً
املركزي رفاملصيصدرهأمرأيبتنفيذيقومأنالسيطرةألحكامباملخالفةأسهما

 ذلكوبشأنهاالتصويتحقممارسةعناإلمتناعأواألسهمهذهملكيةتحويلبشأن
ً
املحددةوماتللمعلطبقا

.األمرهذافي

(bاألسهميعببأومناسبتحفظيإجراءأيبإتخاذأمرإصداراملختصةاملحكمةمنيطلبأناملركزي للمصرف
.السابقةالفقرةفيعليهاملنصوصلألمرلهاملرخصإمتثالعدمحالةفيإليهااملشار

.املصاريفخصمبعدفيهاالحقصاحبالىبيعهاتمالتياألسهمقيمةتسددو
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ترشيح و إنتخاب مجلس اإلدارة . 6

طلب الحصول على موافقة )3أن يقدم النموذجعضو في مجلس إدارة إنوفستكترشيح نفسهجب على كل مساهم ينوي ي
:  و املتواجد على املوقع التالي( ليكون شخص معتمد

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1823&element_id=1701

قبل انتخابهم 3اإلفصاح عن ممتلكاتهم واهتمامهم بالنموذج كل عضويتعين على وأما فيما يتعلق بعملية الترشيح، فإنه
:و ذلك لتجنب املخاطر التالية لشركةاعضو في مجلس إدارةك

هيمنة شخص أو جماعات من األعضاء على املجلس1.

تضارب املصالح2.

.عدم اإللتزام بمتطلبات مصرف البحرين املركزي فيما يتعلق بتكوين مجلس اإلدارة3.

أي فرد أو أي يتعين على كل عضو في مجلس اإلدارة اتخاذ قرارات مستقلة و الحكم املستقل على إتخاذ القرار و ال يسيطر
.مجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة على عملية إتخاذ القرار في مجلس اإلدارة
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يتبع ... ترشيح و إنتخاب مجلس اإلدارة . 6

:تعريفات مهمة

عضو مجلس اإلدارة املستقل
ألف 31هو عضو غير تنفيذي وليس من موظفي الشركة أو تكون لديه عالقة مهنية يستلم مقابل خدماته أجور أكثر من 

دينار بحريني أو ان تكون لدية مصلحة خاصة مؤثرة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة وأن ال تتعدى إجمالي ملكيته مع 
أو أكثر من إجمالي األسهم الصادرة، بإيجاز هو من يتمتع % 5أفراد أسرته من الدرجة األولى ومن هم تحت وصايته نسبة 

.باستقاللية تامة تمكنه من إبداء رأيه بصورة محايدة ومستقلة

عضو مجلس اإلدارة التنفيذي
 أن يكون من موظفيها او أن يكون لديه عالقة مؤثرة مع 

ً
هو عضو مجلس اإلدارة الذي لديه عالقة وطيدة مع الشركة مثال

أو % 10بملكية تعادل ( متحكمة)الشركة أو أن يمثل أحد مساهمي الشركة الذين تصنف مساهمتهم بأنها حصة مسيطرة 
.أكثر من إجمالي األسهم الصادرة
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شكرا جزيال


