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تقرير الرئيس
مجلس ا�دارة  ٢٠٢٢

تقرير الرئيس
مجلس ا�دارة  ٢٠٢٢

المساهمون ا�عزاء،

يسعدني  ا�دارة،  مجلس  أعضاء  السادة  عن  بالنيابة 
الموحدة  المالية  والبيانات  السنوي  التقرير  أقدم  أن 
للسنة  ش.م.ب.  العائلي  للترفيه  البحرينية  للشركة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
 

تقرير حوكمة الشركات
تمت طباعة تقرير حوكمة الشركات وتعميمه على 
المساهمين مع التقرير السنوي وذلك لمناقشته في 
العادية.  إن مجلس ا�دارة  إجتماع الجمعية العامة 
التوصيات  معظم  تلبي  الشركة  بأن  قناعة  على 
حوكمة  بشأن  المركزي  البحرين  بنك  عن  الصادرة 
السنوي  التقييم  عملية  واصلنا  لقد  الشركات.  
للمدراء ومجلس ا�دارة ككل على النحو المنصوص 
للتقييم  ا�يجابية  النتائج  وتبرهن  القانون.  في  عليه 
بشكل  واجباته  أدي  ا�دارة  مجلس  أن  على  السنوي 
جيد وتم تنفيذ جميع المتطلبات التي يجب أن يركز 
تحقيق  في  المساهمة  أجل  من  عليها  المجلس 
المزيد من النجاح لشركة البحرينية للترفية العائلي.  

أداء الشركة
بالنظر إلى اتجاهات السوق في عام 2022، يمكننا أن 
المملكة  بيئة ا�عمال قد تحسنت مع خروج  أن  نرى 
والعالم من فترة جائحة كورونا والتي كان لها تأثير 
كبير على ا�عمال في عامي 2020 و 2021.  ولقد كان 
المخاوف  تقليص  علي  ا�يجابي  أثره  ا�عمال  لعودة 
بشأن مستوى التدفق النقدي للشركة  وعودة ا�داء 
إلى المسار الصحيح.   ولقد حققت مطاعم الشركة 
التجارية  العالمة  بقيادة  العام  لهذا  إيجابية  نتائج 
الشهيرة مطعم «بينيجنز» كما ساهم ا�داء القوي 
لمطعم «كوتشينا إيتاليانا» با�ضافة إلى التعاقدات 
في  «كازبا»   الخارجي   التموين  قسم  مع  الجديدة 

تحسين ا�داء بشكل كبير في عام 2022.

أرباح  لديها  العائلي  للترفيه  البحرينية  الشركة 
من  وبالرغم  ذلك  مع  و   ،  2022 لعام  تشغيلية 
تقييم  �عادة  كان  أنه  إال  الجيدة  ا�داء  مستويات 
بيان  على  سلبي  تأثير  الشركة  استثمارات  محفظة 
ا�رباح والخسائر، حيث سجلت اعتباًرا من 31 ديسمبر 
2022 خسارة قدرها-/747,293 دينار بحريني بسبب 

التقلبات في سوق ا�سهم البحريني.
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__________________________
عبداللطيف خالد العوجان 

رئيس مجلس ا�دارة

سيقدم المدققون القانونيون لدينا BDO مزيًدا من التفاصيل حول نتائج التشغيل لعام 2022.

شكر وتقدير
نيابة عن المساهمين في الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. يود مجلس ا�دارة أن يعرب عن خالص امتناننا 
وتقديرنا لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اË ورعاه وصاحب 
مجلس  رئيس  المسلحة  للقوات  ا�على  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  ا�مير  الملكي  السمو 
الوزراء والسادة الوزراء ووكالء الوزارات والمديرين ورؤساء الدوائر الحكومية على توجيهاتهم السديدة و دعمهم 

الدائم للشركة.
 

كما نتوجه بالشكر إلى عمالئنا وإلى شعب البحرين كافة على ثقتهم الغالية ودعمهم ومساندتهم للشركة 
فى مساعيها لتحقيق التطور و التقدم المنشود.  . كما يود مجلس ا�دارة ا�عراب عن تقديره للسادة المساهمين 

ومصرفيي الشركة لدعمهم المستمر.

مجلس  ويشاركني  هذا  وموظفيها  إدارتها  قبل  من  والتفاني  الدؤوب  العمل  لوال   Ïممكن الشركة  نجاح  يكن  لم 
النتائج الممكنة في  ا�دارة تقديم تقديرنا �دارة الشركة وكل من قام بدوره في مساعدتنا على تحقيق أفضل 
عام 2022 ويشرفنا أن يكون لدينا مثل هذا الفريق المتفاني والموهوب ونحن على ثقة من أن هذا الفريق سيواصل 

تحقيق أفضل النتائج في عام 2023.

“        ”
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الصفحةالمحتــويـات

٩جهات االتصال وا�دارة١

٢٤ - ١٠ تقرير حوكمة الشركات٢

٢٧ - ٢٦تقرير المدقق المستقل٣

٣١ - ٢٨بيان المركز المالي٤

٣٢بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اÕخر٥

٣٣بيان التغيرات في حقوق المساهمين٦

٣٤بيان التدفقات النقدية٧

٣٥ا�يضاحات حول البيانات المالية٨

٦٠ - ٣٦ا�يضاحات حول البيانات المالية٩
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. 
تقريــر الحوكمــة عن السنة ٢٠٢٢
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. 
تقريــر الحوكمــة عن السنة ٢٠٢٢
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. 
تقريــر الحوكمــة عن السنة ٢٠٢٢
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. 
تقريــر الحوكمــة عن السنة ٢٠٢٢



التقـريـر السنوي 2022 

ب. 
م.

ش.
ي 

ئل
عا

 ال
يه

رف
لت

ة ل
ني

ري
ح

لب
ة ا

ك
شر

ال
٢٠

٢٢
ة 

سن
 ال

ن
 ع

ـة
مـ

ك
حو

 ال
ــر

ري
تق



١٧التقـريـر السنوي 2022 

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. 
تقريــر الحوكمــة عن السنة ٢٠٢٢
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. 
تقريــر الحوكمــة عن السنة ٢٠٢٢
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. 
تقريــر الحوكمــة عن السنة ٢٠٢٢
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. 
تقريــر الحوكمــة عن السنة ٢٠٢٢
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. 
تقريــر الحوكمــة عن السنة ٢٠٢٢

تلتزم شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب، حاليÏ بجميع أحكام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، باستثناء ما يلي:

المبــدأ 1:
وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمي� وذو خبرة.

1 أن يحدد النظام ا�ساسي للشركة متطلبات المديرين التنفيذيين، غير التنفيذيين والمستقلين  يتطلب المبدأ رقم 
في حين يكون نصف أعضاء مجلس ا�دارة على ا�قل من غير المديرين التنفيذيين ويكون ثالثة منهم على ا�قل من 
المديرين المستقلين الذين تنطبق عليهم المعايير المطلوبة الموجودة في الملحق رقم 1 من الميثاق، كما يتطلب أن 
يكون رئيس مجلس ا�دارة مستقًال، ويجب أن ال يكون هو أو نائبه، في جميع ا�حوال، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك 
مجلس  قبل  من  أكبر  موضوعية  قدرة  تحقيق  أجل  من   Ïوأيض والنفوذ  الصالحيات  بين  صحيح  توازن  تحقيق  أجل  من 
ا�دارة التخاذ القرارات بشكل مستقل. ومع ذلك، ال يتضمن النظام ا�ساسي للشركة متطلبات المديرين التنفيذيين، 
أربعة منهم مديرين مستقلين. السيد كارفيلد جونس (العضو  التنفيذيين والمستقلين. من بين سبعة مديرين،  غير 
نائب رئيس مجلس ا�دارة والعضو  أن السيد كارفيلد جونس يحمل لقب  الرغم من  الرئيس. على  نائب  المنتدب) هو 
المنتدب، فإن إدارة ا�نشطة اليومية في الممارسة يتم تكليفها �دارة الشركة. دور العضو المنتدب هو الشخص الذي 
يعينه المجلس ليكون أول نقطة اتصال بين ا�دارة التنفيذية ومجلس ا�دارة. الغالبية (75%) من المديرين بما فيهم 
رئيس مجلس ا�دارة هم مدراء مستقلين، وبالتالي ال يرى مجلس ا�دارة أن هناك أي تخفيف في استقاللية وموضوعية 
مجلس ا�دارة / لجنة التدقيق. عالوة على ذلك، فإن إدراج مدير غير تنفيذي سيوفر رؤى قّيمة ومنظورß مختلفÏ للجنة. 

تعمل الشركة حاليÏ على تعديل نظامها ا�ساسي.

المبــدأ 3:
المالية،  والتقارير  التدقيق  على  وشديدة  صارمة  قيود  بوضع  يقوم  أن  ا�دارة  مجلس  على  يجب 

والرقابة الداخلية، وااللتزام بالقانون.

م مستقلون، بما في ذلك رئيس لجنة التدقيق.  ون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء عل ا�قل، وأغلب يتطلب المبدأ رقم 3 أن تت
الرئيس الحالي للجنة التدقيق هو عضو غير تنفيذي. رئيس لجنة التدقيق هو أيًضا عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت 
ولجنة حوكمة الشركات. نوقشت النقطة المتعلقة بإستقاللية أعضاء مجلس ا�دارة في اجتماع مجلس ا�دارة وهم 
يرون أن هذه النقاط ال تقلل من أعلى معايير حوكمة الشركات التي تتمتع الشركة بها وأنه في الوقت الحالي من غير 
الممكن جعل تكوين لجان المجلس كما هو مطلوب من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. ومع ذلك، فقد الحظ 

مجلس ا�دارة هذه النقطة وسيعمل على صياغة اللجان وفقا للمتطلبات التنظيمية في الوقت المناسب.

المبــدأ 6: 
يكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية  :   يجب على مجلس ا�دارة وضع 

ام والمسئوليات. والصالحيات والم

يتطلب المبدأ رقم 6 أن يقوم مجلس ا�دارة بإجراء مراجعة سنوية لخطة التعاقب في وظيفة الرئيس التنفيذي. لم 
تقم الشركة بتعيين رئيس تنفيذي وحسب هيكل الشركة، السيد كارفيلد جونس هو العضو المنتدب ونائب رئيس 
مجلس ا�دارة. لم يقم مجلس ا�دارة بمراجعة سنوية لخطة التعاقب للعضو المنتدب. ال يوجد لدى الشركة رئيس 

تنفيذي، ويقوم المدير المالي بواجبات الرئيس التنفيذي.
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. 
تقريــر الحوكمــة عن السنة ٢٠٢٢

المبــدأ 11:
ا كمواطن صالح. يجب أن تسعى الشركة من خالل المسئولية االجتماعية إلى ممارسة دور

شف عن أنشطة المسؤولية االجتماعية  ة صياغة سياسة المسؤولية االجتماعية للشركة وال يتطلب المبدأ رقم 11 من الشر
في التقرير السنوي. ومع ذلك، ال تقوم الشركة بصياغة سياسة المسؤولية االجتماعية للشركة ولم تكشف عن أنشطة 
المسؤولية االجتماعية للشركة في التقرير السنوي. ستقوم الشركة بصياغة سياسة للمسؤولية االجتماعية للشركة.

تلتزم شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب، حاليÏ بجميع أحكام مصرف البحرين المركزي، المجلد 6، باستثناء ما يلي:

(1)     يتطلب البنـد رقـم HC 1.4.6A من ا�حكـام النافذة من المجلـد 6 من دليل القواعد لمصرف البحـرين المركـزي 
المتعلـق بحوكمة الشركات أن ال يكون الرئيس و / أو نائب الرئيس (لمجلــس ا�دارة) نفــس الشــخص الــذي يشغل 
منصــب الرئيس التنفيــذي. السيــد كارفيلد جــونس هو العضــو المنتدب. تعريــف المدير التنفيذي موضــح فــي 
لمصرف  ا�رشادي  الدليل  من   6 المجلد  من  النافذة  ا�حكام  من   HC  3.2.4 البند  يتطلب  كما    B3.3 رقم  البند 
ون الرئيس التنفيذي عضوß في لجنة التدقيق. السيد كارفيلد  البحرين المركزي المتعلق بحوكمة الشركات أن ال ي

جونس (العضو المنتدب) هو عضو في لجنة التدقيق. 

إدارة  فإن  المنتدب،  والعضو  ا�دارة  مجلس  رئيس  نائب  لقب  يحمل  جونس  كارفيلد  السيد  أن  من  الرغم             على 
الذي  المنتدب هو الشخص  التنفيذية للشركة. دور العضو  اليومية في الممارسة يتم تكليفها با�دارة  ا�نشطة 
بما  المديرين  من   (٪75) الغالبية  ا�دارة.  ومجلس  التنفيذية  ا�دارة  بين  اتصال  نقطة  أول  ليكون  المجلس  يعينه 
فيهم رئيس مجلس ا�دارة هم مدراء مستقلين، وبالتالي ال يرى مجلس ا�دارة إن هناك أي تخفيف في استقاللية 
 ßتنفيذي سيوفر رؤى قّيمة ومنظور إدراج مدير  التدقيق. عالوة على ذلك، فإن  / لجنة  ا�دارة  وموضوعية مجلس 

مختلفÏ للجنة.

المركزي  البحرين  لمصرف  القواعد  دليل  من   6 المجلد  من  النافذة  ا�حكام  من   HC  7.4.4 رقم  البند   (2)    يتطلب 
المتعلق بحوكمة الشركات أن تخصص الشركة موقعÏ معينÏ من موقعها على الويب ليصف حقوق المساهمين 
في المشاركة والتصويت في كل اجتماع للمساهمين، ونشر المستندات الهامة المتعلقة باالجتماعات بما في 
ذلك نشر النص الكامل لéشعارات الهامة ومحاضر االجتماع. يوجد قسم على موقع الشركة ا�لكتروني لوصف 
على  السنوية  العامة  الجمعية  اجتماع  ومحاضر  لéشعارات  الكامل  النص  نشر  يتم  كما  المساهمين.  حقوق 
الموقع ا�لكتروني، إشعار باجتماع الجمعية العامة السنوي وجدول أعمالها موجود في الموقع ا�لكتروني في 

بورصة البحرين.  

المركزي  البحرين  لمصرف  القواعد  دليل  من   6 المجلد  من  النافذة  ا�حكام  من   HC  3.2.1 رقم  البند   (3)    يتطلب 
التدقيق  لجنة  رئيس  مستقًال.   ßمدير التدقيق  لجنة  رئيس  يكون  بأن   Ïأيض ويطلب  الشركات  بحوكمة  المتعلق 

الحالية ليس مدير تنفيذي.

 

“       ”
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. 
تقريــر الحوكمــة عن السنة ٢٠٢٢

المركزي  البحرين  لمصرف  القواعد  دليل  من   6 المجلد من  النافذة  ا�حكام  من   HC1.3.5 رقم  البند  يتطلب        (4)
المتعلق بحوكمة الشركات أال يزيد عدد أعضاء مجلس ا�دارة عن 51 عضوß وال يقل عن 5 أعضاء مع ا�خذ باالعتبار 
البحرينية  الشركة  لدى  ليس  ديسمبر    31 في  كما  ا�دارة.  مجلس  تشكيل  في  والرجال  النساء  تمثيل  إلى 
للترفيه العائلي أي تمثيل نسائي في مجلس ا�دارة.  ومع ذلك، نحن ملتزمون بضمان تمثيل المرأة في مجلس 

ا�دارة خالل الدورة االنتخابية القادمة.
 

معايير  أعلى  من  تقلل  ال  النقاط  هذه  أن  يرون  وهم  ا�دارة  مجلس  اجتماع  في  أعاله  المذكورة  النقاط  نوقشت 
الحالي من غير الممكن جعل تكوين لجان المجلس  الوقت  التي تتمتع الشركة بها وأنه في  حوكمة الشركات 
6. ومع ذلك، فقد الحظ  كما هو مطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي كما في ا�حكام النافذة من المجلد

مجلس ا�دارة هذه النقطة وسيعمل على صياغة اللجان وفقا للمتطلبات التنظيمية في الوقت المناسب.

سياسة التبليغ

اعتمد مجلس إدارة الشركة مدونة حوكمة الشركات وسياسة التبليغ لمراقبة االمتثال �خالقيات الشركة. توفر مدونة 
والمجتمعات  الحكومات  مع  والتفاعل  الدولي،  الصعيد  على  ا�عمال  إدارة  بشأن  واضحة  توجيهات  السلوك  قواعد 
المحلية وشركاء ا�عمال والسلوك العام في مكان العمل مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة في نماذج حوكمة 
ا�خالقية  المسائل  من  واسع  نطاق  في  الموظفين  لجميع  سلوكي  عمل  إطار  السلوك  مدونة  وتحدد  الشركات. 

والقانونية. سوف يتم نشر قواعد السلوك في قسم «حوكمة الشركات» في موقع الشركة على ا�نترنت.  

تضارب المصالح

خالل عام  لم تظهر هناك أي من حاالت تضارب للمصالح.  في حال حدوث تضارب للمصالح نتيجة أي معاملة 
تجارية أو أي نوع من القرارات التي يتعين اتخاذها، يجب على عضو مجلس ا�دارة المعني أن يمتنع عن المشاركة في 
مناقشة تلك المعاملة أو القرار الواجب اتخاذه. وفي هذا الصدد، يبلغ أعضاء مجلس إدارة الشركة عادة عن أي تضارب 
محتمل في المصالح قبل مناقشة أي تعامالت أو قرارات. عضو (أعضاء) مجلس ا�دارة المعنيين قد يمتنعوا أيضا عن 

التصويت في حال حدوث أي تضارب في المصالح..

أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية.  -11
ال

عبداللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس ا�دارة                                    

 
التاريــخ: 61 / 20 / 2202 
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