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 شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب. 

 2021للعام    تقرير حوكمة الشركة

تتعلق بتعزيز مبادئ العدالة المؤسسية والشفافية وتحمل المسؤولية. إنها عملية مستمرة   حوكمة الشركة

تهدف لتحويل المؤسسات والشركات إلى كيانات أكثر ديمقراطية، بما يساهم في تعزيز اإلدارة المسؤولة للشركة  

رات بمراجعة سياساتها للحوكمة  وتوجيهها نحو خلق القيمة على المدى الطويل. وتلتزم شركة البحرين لمواقف السيا

 والعمل على تطويرها باستمرار.   

 ون المساهم 

 2021ديسمبر   31تركيبة وتوزيع المساهمين بتاريخ  

 الفئة  نسب األسهم المملوكة  عدد األسهم المملوكة  اإلسم  

1 
ستثمار العقاري  شركة البحرين لإل

 )إدامة(
 محلي | شركة 36.26% 40,000,000

 محلي | شركة %33.57 37,033,490  العامة للتأمينات االجتماعيةالهيئة  2

 عربي  | شركة  %13.60 15,000,000 المركز العقاري التجاري الكويتي 3

 %16.57 18,283,740 عامة  4
محلي وعربي | أفراد  

 وشركات

 

 2021 تصنيف المساهمين وفقاً لمساهمتهم 

 ملكية األسهم  )سهم(  عدد األسهم المملوكة  المساهمين عدد   نسب األسهم المملوكة 

 %2.92 1,265 3,216,343 50,000أقل من 

 % 4.89 41 5,400,440  500,000إلى أقل من  50,000من 

 % 22.41 11 24,716,957 5,000,000إلى أقل من   500,000من 

 %69.78 3 76,983,490 5,000,000أكثر من  

 % 100 1,320 110,317,230 المجموع 

 

 هيكل الحوكمة 
 2021ديسمبر  31

 يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هيكل الحوكمة للشركة بشكل سنوي.
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 شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب. 

 2021للعام    تقرير حوكمة الشركة

 مجلس اإلدارة 

 ميثاق مجلس اإلدارة 

متثال مع  والذي تم تعديله لضمان اإل  كةميثاق حوكمة الشر التعديالت على عتمد مجلس اإلدارة إ ، 2021خالل العام 

ألسواق المال من الدليل  والمجلد السادس  ، قانون حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

مجلس اإلدارة  ختصاصات إالنظام األساسي للشركة. يحدد ميثاق حوكمة الشركة واإلرشادي لبنك البحرين المركزي، 

 .واللجان التابعة له

 تركيبة مجلس اإلدارة 

جميعهم غير تنفيذيين وثالثة منهم   ،أعضاء  عشرةيتكون من  ، والذي  2019تم تشكيل مجلس اإلدارة في يوليو 

على أن تشكيلة مجلس اإلدارة يجب أن   للشركة الذي ينص الحوكمة ميثاقمن   4.1.1 فقرةالوذلك بحسب  مستقلين،

تخصصات   ذويدارة تتألف من أعضاء اإل أعضاء كحد أدنى في جميع األوقات. تشكيلة مجلس  عشرةتتكون من  

قدرتهم على إتخاذ قرارات  مهم لفعالية الحوكمة. أظهر أعضاء مجلس اإلدارة  و توازن مميز  يحقق  األمر الذي ،متعددة

ستقاللية  األعضاء على حدة من حيث اإل من . تمت مراجعة وضع كل  العامبشكل جماعي خالل ية موضوعة و مستقل

 .2021خالل العام   ستثناءاتإ  ة وعدد عضويات مجالس اإلدارة األخرى ولم تسجل أي

 مسـؤوليات مجلس اإلدارة 

ستراتيجية للشركة من خالل  المسؤولية األساسية لمجلس اإلدارة هي توفير القيادة الريادية لتحقيق األهداف اإل 

لكية  قيمة الم التي أقرها مجلس اإلدارة، األمر الذي يساهم في رفع  المبادرات اإلستراتيجية الحرص على تنفيذ

(  2ستراتيجية، ( وضع الرؤية واإل 1. يحدد ميثاق الحوكمة للشركة مسؤوليات مجلس اإلدارة التي تتضمن: للمساهمين

( التواصل مع أصحاب  5متثال،  ( الحوكمة وإدارة المخاطر واإل4ستثمارية، ليات المالية واإل( المسؤو 3الرقابة اإلدارية، 

 ( التفويض.6المصلحة، و

 ستقاللية األعضاء إ

أي من حاالت   عليهم  أعضاء مجلس اإلدارة المستقلون هم مستقلون كلياُ في مناصبهم وقراراتهم، وال تنطبق

وزارة الصناعة   صادر منشركات ال حوكمة ال من قانون 1( من الملحق 3الفقرة ) ستقاللية المذكورة في بطالن اإل 

، كما تمت مراجعة اإلستقالل  2021ديسمبر  31أفصح األعضاء عن مصالحهم للسنة المنتهية في   .والتجارة والسياحة

 .ستقاللستيفائهم لكافة متطلبات اإللألعضاء المستقلين حيث توضح إ

 اة مدة الدورة لمجلس اإلدر 

 .2022يوليو    17لمدة ثالث سنوات تنتهي في    2019يوليو   18في  أعضاء مجلس اإلدارة تم تعيين وإنتخاب جميع 

 تنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة الغير 

 2021ديسمبر  31

 عدد األسهم المملوكة  المؤهالت األكاديمية  المنصب  اإلسم  

  رئيس مجلس اإلدارة أمين أحمد العريض  1
ماجستير في إدارة األعمال  

 في اإلقتصادوبكالوريوس 
- 

   نائب رئيس مجلس اإلدارة عبدهللا أحمد كمال  2
ACCA  وIIA  وAPRM  

 وبكالوريوس في المحاسبة
- 
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 شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب. 

 2021للعام    تقرير حوكمة الشركة

  عضو مجلس اإلدارة  ياسر عبدالجليل الشريفي  3
بكالوريوس في إدارة  

 األعمال
- 

 مجلس اإلدارة  ة عضو  أريج عبدهللا عبدالغفار 5

المالية   ماجستير في

واإلستثمار وبكالوريوس 

 المحاسبة والماليةفي 

- 

 عضو مجلس اإلدارة   فهد عبدالرحمن آل سعد  4

،  دكتوراة في إدارة األعمال

ماجستير في إدارة األعمال  

 وبكالوريوس في المحاسبة

 الصناعية

- 

 عضو مجلس اإلدارة   بدر قاسم بوعالي 6

CFA  وCAIA   وبكالوريوس

في الحوسبة والمحاسبة 

 والمالية

- 

 عضو مجلس اإلدارة   ة وائل عزالدين عرف 7

ماجستير في المالية  

وبكالوريوس في التجارة  

 وإدارة األعمال 

- 

 

 المستقلون أعضاء مجلس اإلدارة  

 2021ديسمبر  31

 عدد األسهم المملوكة  األكاديمية المؤهالت   المنصب  اإلسم  

  عضو مجلس اإلدارة  عدنان حبيب هاشم 1
ماجستير في إدارة األعمال  

 FCCA  و
- 

  عضو مجلس اإلدارة  علي إعجاز مرتضى  2
ماجستير في إدارة األعمال  

 المالية بكالوريوس في  و
- 

  عضو مجلس اإلدارة  محمد رشيد المعراج  3
المالية بكالوريوس في 

 المحاسبةو
- 

 
 

حوكمة  اليتطلب قانون الحوكمة أن يكون رؤساء كل من مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق ولجنة التعيينات والمكافآت و

من األعضاء المستقلين وأال يكون في أي حال من األحوال هو نفسه أو نائبه الرئيس التنفيذي للشركة. إختار مجلس  

إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات رؤساء مجلس اإلدارة واللجان السابقة من األعضاء الغير مستقلين بناءاً على 

في القسم المخصص  األمر  المهمة. هناك معلومات إضافية حول هذا الخبرات والمهارات المطلوبة لهذه المناصب 

 لإلمتثال.

 تقييم أداء مجلس اإلدارة 

إجراء التقييم الذاتي السنوي لمجلس اإلدارة عبر إتمام  على مسؤولة حوكمة الشركة    أشرفت، 2021في ديسمبر 

( أعضاء  3و    كٌل على حدة، مجلس اإلدارة ان ( لج2( مجلس اإلدارة ككل ،  1  كل من: ستبيان منظم، ركز على تقييم أداءإ

 على حدة.  مجلس اإلدارة كلٌ 

 جتماع الجمعية العامة المقبل.إوستتم مناقشتها مع المساهمين خالل   جيدة جداً كانت نتائج التقييم 
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 شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب. 

 2021للعام    تقرير حوكمة الشركة

 جتماعات مجلس اإلدارة والحضور إ

( ال يمكن إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من أفعالهم في سنة مالية  1من ميثاق حوكمة الشركة،   4.1.6 فقرةوفًقا لل

( يجوز لمجلس  2، 2021عام الجتماعات مجلس اإلدارة، وهو ما كان عليه الحال خالل إ٪ من  75معينة إال إذا حضروا 

٪ على األقل ليكون  50لزم توفر نصاب بنسبة  ( ي3ستخدام أي وسيلة من وسائل التواصل عن بعد ، إاإلدارة أن يجتمع ب

  ، ( باستثناء الموافقة على البيانات المالية5( يتم تمرير القرارات بأغلبية بسيطة من األعضاء الحاضرين ، 4جتماع سارًيا ، اإل

 باإلجماع.    شرط الموافقةالقرارات بالتدوير  يمكن تمرير 

 2021مجلس اإلدارة للعام إحتماعات جدول حضور 

 ديسمبر   9 نوفمبر   9 أغسطس   3 مايو   9 فبراير   24 المنصب  اإلسم  

      رئيس مجلس اإلدارة  أمين أحمد العريض  1

      نائب رئيس مجلس اإلدارة  عبدهللا أحمد كمال  2

      عضو مجلس اإلدارة  ياسر عبدالجليل الشريفي  3

      مجلس اإلدارة  ةعضو  أريج عبدهللا عبدالغفار 4

      عضو مجلس اإلدارة  بدر قاسم بوعالي 5

      عضو مجلس إدارة  عدنان حبيب هاشم 6

      عضو مجلس اإلدارة  علي إعجاز مرتضى  7

      عضو مجلس اإلدارة  فهد عبدالرحمن آل سعد  8

      عضو مجلس اإلدارة  محمد رشيد المعراج  9

      عضو مجلس اإلدارة  ة وائل عزالدين عرف 10

 جتماعات عبر تقنية اإلتصال المرئي جميع اإلتم عقد 

 أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

جتماعات المجلس واللجان، يتم دفع مكافآت أعضاء  إل باإلضافة إلى بدالت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة  

يوضح الجدول أدناه تفاصيل المبالغ المدفوعة   .من قانون الشركات التجارية البحريني  188للمادة   اً مجلس اإلدارة وفق

 :2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  

 

 اإلسم
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 األعضاء المستقلون  

 - 6,907 - 2,407 - - - 2,407 4,500 - - 4,500 - عدنان حبيب هاشم  1

 - 6,407 - 2,407 - - - 2,407 4,000 - - 4,000 - علي إعجاز مرتضى  2

 - 7,907 - 2,407 - - - 2,407 5,500 - - 5,500 - محمد رشيد المعراج  3
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 شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب. 

 2021للعام    تقرير حوكمة الشركة

 األعضاء غير التنفيذيين  

 - 9,359 - 3,609 - - - 3,609 5,750 - - 5,750 - أمين أحمد العريض  1

 - 6,907 - 2,407 - - - 2,407 4,500 - - 4,500 - أحمد كمالعبدهللا  2

 - 6,907 - 2,407 - - - 2,407 4,500 - - 4,500 - ياسر عبدالجليل الشريفي  3

 - 6,907 - 2,407 - - - 2,407 4,500 - - 4,500 - أريج عبدهللا عبدالغفار  4

 - 6,907 - 2,407 - - - 2,407 4,500 - - 4,500 - بدر قاسم بوعالي  5

 - 6,907 - 2,407 - - - 2,407 4,500 - - 4,500 - فهد عبدالرحمن آل سعد  6

 - 6,907 - 2,407 - - - 2,407 4,500 - - 4,500 - وائل عز الدين عرفة  7

 المتغيرة للهيئة مباشرة.هيئة التأمين اإلجتماعي بينما يتم دفع المكافآت المكافآت الثابتة لألعضاء الممثلين ل* يتم دفع 

 لجان مجلس اإلدارة 

الموضحة في قانون حوكمة الشركات التابع لوزارة الصناعة   في مجال األعمال الممارسات أعلى معايير تماشياً مع 

في ميثاق  تم تدوينها  ختصاصات واضحة وبمواثيق مفصلة إلجان ذات   أربع، أسس مجلس اإلدارة والتجارة والسياحة

لنظر في المواضيع التي تتطلب لجان في مساعدة مجلس اإلدارة لحوكمة الشركة المعتمد. يتمثل الدور الرئيسي لل

  الخبرة وبالتالي تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها. و كقواعد عامة وفقاً درجة عالية من التخصص و

جتماعات  إ( يجب أن تعقد اللجان أربعة  2لجان من ثالثة أعضاء على األقل، ( يجب أن تتكون ال1لميثاق حوكمة الشركة:  

 .المرئي تصالجتماعات اللجان عبر وسائل اإلإ( من الممكن المشاركة في  3خالل السنة المالية على األقل،  

 اللجنة التنفيذية   

في مساعدة مجلس اإلدارة على أداء وظائفه على أكمل وجه، بما في ذلك وضع   التنفيذية  يتمثل دور اللجنة

وقيمها. خالل   رسالتهامع رؤية الشركة و تتماشىتخاذ قرارات إو  ،ستراتيجية وخطط التنفيذ والسياسات العامة اإل

 ستراتيجية.إل تنفيذ المبادرات امستجدات على  لإلطالع جتماعات إ  ةعقدت اللجنة التنفيذية أربع   2021عام ال

 2021للعام  اللجنة التنفيذية إجتماعات  جدول حضور 

 أكتوبر   13 يوليو   15 أبريل   21 فبراير   1 المنصب  اإلسم  

     اللجنةرئيس  عبدهللا أحمد كمال  1

     اللجنةعضو  بدر قاسم بوعالي 2

     اللجنةعضو  علي إعجاز مرتضى  3

     اللجنةعضو  محمد رشيد المعراج  4

 تم عقده بالحضور الشخصي بإستثناء اإلجتماع األخير الذي  تم عقد جميع اإلجتماعات عبر تقنية اإلتصال المرئي

 لجنة التدقيق 

في مساعدة مجلس اإلدارة على اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية، وإجراءات وأنظمة   التدقيق  جنة ليتمثل دور 

سياسات  مع  متثال مراجعة اإلوووسائل الرقابة الداخلية، والتأكد من التنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين، 

 .لتزام بالمتطلبات القانونيةالشركة وقواعد السلوك واإل 
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 2021للعام    تقرير حوكمة الشركة

 2021للعام  إجتماعات لجنة التدقيق  جدول حضور 

 نوفمبر   1 يوليو   26 مايو   3 فبراير   16 المنصب  اإلسم  

     اللجنةرئيس  ياسر عبدالجليل الشريفي  1

     اللجنةعضو  عدنان حبيب هاشم 2

     اللجنةعضو  أريج عبدهللا عبدالغفار 3

   تقنية اإلتصال المرئيتم عقد جميع اإلجتماعات عبر 

 حوكمة ال لجنة التعيينات والمكافآت و 

دارة والرئيس  يتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس اإلدارة على تطوير سياسات ومنهجيات تعيين أعضاء مجلس اإل 

التنفيذي والمدراء التنفيذيين، والمراجعة الدورية لحجم مجلس اإلدارة وتشكيلته والهيكل التنظيمي للشركة، ومراجعة  

البرنامج التمهيدي لألعضاء الجدد في مجلس اإلدارة، وتقييم مجلس اإلدارة، وتطوير ومراجعة سياسات المكافآت  

  حوكمة الشركة.ميثاق وإدارة وتحسين ومراقبة تنفيذ   ،التنفيذيةواإلدارة لمجلس اإلدارة 

 2021للعام   حوكمةال التعيينات والمكافآت و إجتماعات لجنة  جدول حضور 

 أكتوبر   17 يوليو   13 أبريل   27 فبراير   10 المنصب  اإلسم  

     اللجنةرئيس  أمين أحمد العريض  1

     اللجنةعضو  فهد عبدالرحمن آل سعد  2

     اللجنةعضو  وائل عز الدين عرفة 3

   تم عقد جميع اإلجتماعات عبر تقنية اإلتصال المرئي

 لجنة التكنولوجيا 

وضع اإلستراتيجية التكنولوجية   دورها يتمثل في  إستشارية ، وهي لجنة 2021تأسيس لجنة التكنولوجيا خالل العام تم 

   خدمات وأعمال الشركة.وتحقيق األهداف المعتمدة لتطوير بما يساهم في تنفيذ خطط العمل للشركة  

 سبتمبر   30 أغسطس   5 المنصب  اإلسم  

   اللجنةرئيس  محمد رشيد المعراج  1

   اللجنةعضو  ( 1) طارق علي الجودر 2

   اللجنةعضو  (1)إحسان علي الكوهجي  3

   تم عقد جميع اإلجتماعات عبر تقنية اإلتصال المرئي

 مكافآت على عضويتهم في اللجنة بدالت أو يحصلون على أية فيذيين ال يملكون حق التصويت وال أعضاء اللجنة التن( 1)

  



 
 
 
 

8 of 12 
 

 شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب. 

 2021للعام    تقرير حوكمة الشركة

 اإلدارة التنفيذية 
 ستراتيجيات واألهداف التي يحددها مجلس اإلدارة. فريق الشركة لتحقيق اإل  تنفيذيةيقود الرئيس التنفيذي واإلدارة ال

 تاريخ اإلنضمام  المنصب  اإلسم  

 2016ديسمبر  20 الرئيس التنفيذي  طارق علي الجودر 1

 2018سبتمبر  10 مدير العمليات حسن عبدالرحيم عقيل  2

 2020ديسمبر  10 المدير المالي  حسن علي الشعلة 3

 2021فبراير  28 مدير تقنية المعلومات  إحسان علي الكوهجي  4

 2021أبريل  25 مدير تطوير األعمال  عبدهللا عيسى قدرت 5

 2019ديسمبر  8 مديرة الموارد البشرية عبدهللا الشهابيساجدة  6

 

 اإلدارة التنفيذيةأتعاب ومكافآت  

، بمن فيهم الرئيس  2021مناصب تنفيذية خالل العام   6على المدفوعة أليوضح الجدول أدناه األتعاب والمكافآت 

 التنفيذي والمدير المالي:

 المجموع  مكافآت نقدية أو عينية أخرى  المكافآت السنوية مجموع   البدالت مجموع الرواتب و 

293,530 41,165 4,653 339,348 

 

 إجراءات وأنظمة ووسائل الرقابة الداخلية 

 المصالح والمعامالت مع األطراف ذات العالقة تضارب  

لدى علمهم بأي تضارب محتمل في   اً أعضاء مجلس اإلدارة إخطار مجلس اإلدارة كتابي ميثاق حوكمة الشركة   جبوي

 ي تضارب للمصالح.أجتماع لمجلس اإلدارة لإلفصاح عن إكل  بداية الفرصة في   األعضاء  كما يتم منح، المصالح 

تماشياً مع قانون حوكمة الشركات وميثاق حوكمة الشركة، يجب أن يوافق مجلس اإلدارة باإلجماع ورسمياً على أي 

من البيانات المالية للسنة   29. تم تضمين تفاصيل المعامالت المعتمدة في اإليضاح  العالقةمعاملة مع األطراف ذات 

 جتماع الجمعية العامة المقبل.إفي   بنتائج هذه المعامالت  نوسيتم إبالغ المساهمي ،2021ديسمبر  31المنتهية في 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 2020ديسمبر  31

 المبلغ )د.ب.(  إسم الطرف ذو العالقة  طبيعة العالقة  المعاملة  

1 
إيرادات أخرى متعلقة بمواقف  

 السيارات 
 مساهم 

شركة البحرين لإلستثمار العقاري )إدامة( 

 ش.م.ب. )مقفلة(
111,490 

 مساهم  مصروفات عقد اإليجار 2
شركة البحرين لإلستثمار العقاري )إدامة( 

 ش.م.ب. )مقفلة(
80,387 

 25,272 أعضاء مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  3
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 شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب. 

 2021للعام    تقرير حوكمة الشركة

4 
أتعاب حضور إجتماعات مجلس 

 اإلدارة 
 46,750 اإلدارة أعضاء مجلس  أعضاء مجلس اإلدارة 

5 
رواتب ومكافآت اإلدارة  

 التنفيذية
 334,695 اإلدارة التنفيذية  اإلدارة التنفيذية 

 4,653 اإلدارة التنفيذية  اإلدارة التنفيذية     منافع طويلة األجل 6

 

 قواعد السلوك المهني 

شمل  تو، المعايير السلوكية المتوقعة في الشركة من اإلدارة التنفيذية والموظفين قواعد السلوك المهنيتحدد 

والتعامل مع المنافسين   ،وقواعد التداول الداخلي ، والسرية المهنية  ،عناصر عدة من بينها اإلطار العام للسلوك

 .صحاب المصلحةوالعالقة مع أ ، وحماية البيانات ، والجرائم المالية  ،والعالقات العامة ،والموردين 

 سياسة اإلبالغ عن المخالفات 

حترام سياسات  إلتزام بقواعد السلوك المهني وهو تشجيع ثقافة اإل اإلبالغ عن المخالفات الغرض من سياسة إن 

تشجع  بوقوع أية ممارسات غير نزيهة، فإن هذه السياسة   ه في حال تعرض أحد الموظفين أو علمالشركة. 

 .ستثنائيةإ أو لرئيس مجلس اإلدارة في ظروف ، لرئيس لجنة التدقيق  عن هذه الحوادث الموظفين على الكشف

 الشركة   حوكمة  مسؤول

القوانين واللوائح  يقع على عاتق مسؤول حوكمة الشركة القيام بكافة المهام التي من شأنها أن تحقق اإلمتثال مع 

السيدة فاطمة التاجر   الشركة عينتالتنظيمية بخصوص حوكمة الشركات.  والقرارات الصادرة من الجهات الرسمية 

 ، وهي حاصلة على بكالوريوس في المحاسبة.2020 أكتوبر في الشركة  حوكمة  ةكمسؤول 

 جتماع الجمعية العامة إ

 :مجلس اإلدارة إبالغ المساهمين باألمور التالية للموافقة عليها خالل إجتماع الجمعية العامة يتعين على

 تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة وأنشطتها •

 البيانات المالية المدققة  •

 توصية مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمخصصات األرباح  •

 بها من مجلس اإلدارة   ىالمكافأة الموص •

 كة تقرير حوكمة الشر  •

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  •
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 شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب. 

 2021للعام    تقرير حوكمة الشركة

 تحديد أتعابه تعيين مدقق الحسابات الخارجي و 

بناءاً على النظر في تعيين أو إعادة تعيين المدقق الخارجي للشركة ويرفع مجلس اإلدارة توصيته تختص لجنة التدقيق ب 

 العامة.رأي اللجنة لموافقة المساهمين في اإلجتماع السنوي للجمعية 

مدقق  يتم تعيين    أن 23حسب المادة    2021أغسطس الصادر في قانون مدققي الحسابات الخارجيين يقتضي 

إال  سنوات مالية متتالية، وال يجوز إعادة التعيين   5لسنة مالية واحدة باإلمكان تجديدها لمدة مماثلة ال تتجاوز الحسابات  

سنوات كحد أقصى،    3كل  بعد مضي سنتين متتاليتين، ويجب تدوير المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة 

 القانون يتماشى مع قانون حوكمة الشركات.   وهذا

موافقة  شرط   2022للعام  كمدقق خارجي للشركة  BDOمكتب   أوصى مجلس اإلدارة بإعادة تعيين، على ذلكبناءاً 

متوفرة لدى الشركة ويمكن  المدقق الخارجي  أتعابتفاصيل  إجتماع الجمعية العامة المقبل.المساهمين في 

    للمساهمين التقدم بطلب للحصول عليها.
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 شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب. 

 2021للعام    تقرير حوكمة الشركة

 اإلمتثال 
 أو التفسير من خالل نهج اإلمتثال  

متثال الكامل مع قواعد  وممارساتها لتحقيق اإل ستمرار على تحسين مواثيق الحوكمة وسياساتها إ ب الشركةتعمل 

متثال متثال أو التفسير حيث يجب على الشركة في حال عدم اإل حوكمة الشركات. هذه القواعد تعتمد على نهج اإل 

 .مقبولة  تقديم توضيحات

 ة الشركات ملتزام بأحكام ميثاق حوك توضيح مدى اإل

 توضيحات  ملتزم كلياً  ملتزم جزئياً  غير ملتزم  أحكام ميثاق حوكمة الشركات 

وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو   : 1المبدأ  

 خبرة.
 1أنظر مالحظة    

يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة    :2المبدأ  

 التنفيذية إخالصاً ووالًء كاملين للشركة.
    

يجب على مجلس اإلدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة   : 3المبدأ  

وشديدة على التدقيق والتقارير المالية والرقابة الداخلية  

 وااللتزام بالقانون. 

 2أنظر مالحظة    

على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين   : 4المبدأ  

 وتدريب وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة. 
 3 أنظر مالحظة   

يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار   : 5المبدأ  

 المسئولين بطريقة عادلة ومسؤولة.
 4أنظر مالحظة    

يجب على مجلس اإلدارة وضع هيكل إداري واضح   : 6المبدأ  

وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية، والصالحيات  

 والمهام والمسؤوليات. 

    

يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين،    :7المبدأ  

 وتشجعهم على المشاركة، وتحترم حقوقهم.
    

 5أنظر مالحظة     يجب أن تقوم الشركة باإلفصاح عن حوكمتها. : 8المبدأ  

تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات اإلسالمية بأحكام   :9المبدأ  

 الشريعة اإلسالمية.
 ال ينطبق 

يجب على مجلس اإلدارة التأكد من سالمة البيانات   : 10المبدأ  

المالية المقدمة للمساهمين من خالل االستعانة بمدققي  

 الحسابات الخارجيين. 

    

يجب أن تسعى الشركة من خالل المسؤولية   : 11المبدأ  

 6أنظر مالحظة     اإلجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح. 

 




