بنك البحرين اإلسالمي
إفصاحات عامة إضافية
بعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
استثناءات خاصة بلوائح حوكمة الشركات من مصرف البحرين المركزي

يتعين على البنوك االل تزام بوح دة الرقاب ة عالي ة المس توى ( )HCمن ك تيب القواع د التنظيمي ة الص ادر من
مصرف البحرين المركزي .تحتوي وحدة الرقابة عالية المستوى ( )HCعلى كل من القواعد واإلرشادات،
حيث يجب االل تزام بالقواع د ،ولكن ق د يتم التقي د باإلرش ادات أو عدم ه بش رط تق ديم توض يحات بخص وص
االستثناءات لكل من المساهمين ومصرف البحرين المركزي .قد تم التنويه لالستثناءات المتعلقة باالرش ادات
قبل انعق اد اجتم اع الجميع ة العام ة العادي ة من خالل التقري ر الس نوي للبن ك .وفيم ا يلى توض يح للمجري ات
واألحداث خالل وبعد اجتماع الجمعية العامة العادية:

الرقاب ة عالي ة المس توى ( :)HC-7.2.2يتطلب على
أي بنك بحري ني م رخص كبن ك إس المي ب أن يق وم
ب دعوة جمي ع أعض اء مجلس اإلدارة لحض ور
اجتماعات الجمعية العمومية والتواج د لإلجاب ة على
أسئلة المساهمين  ،وعلى وج ه الخص وص  ،التأك د
من أن رؤس اء لج ان الت دقيق ،التع يين والمكاف آت
مس تعدون لإلجاب ة على األس ئلة المتعلق ة بالمس ائل
ذات العالق ة بمس ؤولية لج انهم (من المفه وم أن
المعلومات التجارية السرية والمملوكة ملكية خاصة
تبقى ضمن إطار السرية).

الرقاب ة عالي ة المس توى ( :)HC-7.2.2يتطلب من
جمي ع أعض اء مجلس اإلدارة حض ور اجتماع ات
الجمعي ة العام ة العادي ة لإلجاب ة على أس ئلة
المساهمين .كما ن ود أن نوض ح ب أن جمي ع أعض اء
مجلس اإلدارة م دعوون لحض وراجتماع الجمعي ة
العام ة العادي ة ،ولكن تم مالحظ ة ع دم حض ور
بعض أعضاء مجلس اإلدارة ،بمن فيهم رئيس لجنة
الت دقيق .وعلي ه فق د تم إعالم الحض ور به ذا
الخص وص خالل االجتم اع ،وتم ت دوين ه ذه
المالحظات نفسها في محضر االجتماع.
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