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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب

الشركة البحرينية للترفيه العائلي (BFLC) هي شركة مساهمة بحرينية ُمسجلة لدى وزارة الصناعة 
والتجارة في مملكة البحرين .وهي قائمة على المبادئ التوجيهية لألنشطة االقتصادية وتتضمن 
مشاركة القطاعين الخاص والعام في البحرين .وقد تم تسجيل الشركة في السجل التجاري في 

عام.1994   

تمتلك وتدير الشركة عدة مطاعم في مملكة البحرين وهم مطعم بنيجنز، مطعم كوشينا إيتاليانا، 
ومطعم بيتي .وُتعد هذه المطاعم عالمة مميزة في صناعة السياحة بمملكة البحرين.   

يقدم مطعم بنيجنز الواقع في فندق السفير بالجفير، أحد فروع سلسلة مطاعم بينيجنز المنتشرة 
في جميع أنحاء العالم، خيارات عديدة من وجبات الطعام اللذيذة التي تناسب كافة األذواق وهو 
مفتوح يوميًا لإلفطار والغداء والعشاء .وتتميز قائمة الطعام باحتوائها على ما يناسب الجميع، 
وحصص الطعام الوفيرة، والمذاق الشهي بأسعار مناسبه .إن مطعم بنيجنز هو المكان المثالي 
للترويح عن النفس، مشاهدة المبارايات، االحتفال بمناسبة معينة أو اإلستمتاع بصبحة األصدقاء. 
كما أن خدمة التوصيل إلى المنازل من بنيجنز تلبي إختياراتك من قائمة الطعام مباشرًة إلى  باب 

منزلك.   

ليس هناك ألفاظ أبلغ لوصف مطعم كوشينا إيتاليانا، الذي تم افتتاحه مؤخرًا في الجفير مجاورا 
لمطعم بنيجنز، سوى أنه ”فريد من نوعه حقًا “ .ذو األجواء اإليطالية الصميمه متمثلة في أسلوب 
الطهي وديكور المطعم .ويفخر مطعم كوشينا إيتاليانا بتقديم أعلى مستويات الجودة  وأرقى 
قوائم األطعمة التي يتم إعدادها من أجود المكونات الطازجة والتي يتم انتقائها يدويًا .ويتم تحضير 
كافة األطباق من الخضروات الطازجة وآجود أنواع اللحوم، والعجائن المعده يدويًا وصلصة الطماطم 
ذات المذاق اإليطالي الحقيقي، والتي تفوح بالنكهات اإليطالية الخالصة .إن مطعم كوشينا إيتاليانا 
هو مكان يمكنك الذهاب إليه مع عائلتك، زمالئك وأصدقائك لتناول طبق شهي من الباستا، أو 
البيتزا الرائعة واللذيذة والتي يتم خبزها فى فرن الحطب، والحتساء المشروبات واالستمتاع  بمذاق 

رائع لقهوة اإلسبرسو المتميزة. 

إن مطعم ”بيتي “هو ثمرة تطور األطباق العربية والشرق أوسطية وبأسعار في متناول الجميع ويقع 
المطعم بجوار مملكة األطفال ومرفأ البحرين المالي مقابل شارع الملك فيصل .وُيعتبر المطعم 
الذي يتميز بديكواراتة الغير تقليدية – مكانًا مثاليًا لرجال األعمال .ويقدم بوفيه الغداء اليومي في 

المطعم كل ما يمكنك أن تتناوله من أطباق الشرق الرائعة.



الرؤية / الرسالة / المبادئ التوجيهية

الرؤية
أن تكون الشركة البحرينية للترفيه العائلي رائدة في هذا المجال وأن تتفوق على منافسيها من 

خالل خلق أعمال تتميز بالفاعلية، والريادة والنمو وبما يمكنها من اغتنام الفرص المحلية.  

الرسالة
أن تستمر الشركة البحرينية للترفيه العائلي بتطوير وتشغيل وتنمية المطاعم الناجحة، وعمليات 
التموين للمطاعم وأماكن الضيافة  .وسوف نتفوق على منافسينا من خالل تجاوز توقعات ضيوفنا 
خالل زيارتهم لمطاعمنا .وسترتكز أفكارنا األساسية دائمًا على ضيوفنا كما سوف نسعى جاهدين 

لتقديم تجربة متميزة وليس مجرد وجبة لكل شخص يرتاد مطاعمنا.

•����سوف نبيع منتجًا ذو مذاق رائع مع االلتزام بالجودة وطريقة العرض واختيار أفضل المكونات حيث 
يتم إنتقاء جميع المواد الغذائية والمشروبات التي نقدمها لعمالئنا بعنايه فائقه مع اإلهتمام 

بطريقة إعدادها وذلك إلرضاء ضيوفنا. 
•�����سوف نوفر دائمًا لضيوفنا خدمة َقيمة من خالل تبني ثقافة كرم الضيافة الحقيقية التي تتسم 

بالدفء واللطف والكفاءة والمعرفة والمهنية.
•�����خلق والحفاظ على أداء متميزة يراعي كافة التفاصيل وتعيين موظفين يعتزون بدورهم في 

الشركه.
•�����إيالء االهتمام للتحكم في التكاليف مع تقديم األفضل لزبائننا في نفس الوقت لتحقيق معدالت 

ربح جيده.
•����خلق بيئة جيده ومجزية لجميع موظفينا وهذا يشجع على نمو العمل على المدى الطويل، 
وبصورة مرضية .وسوف نحرص على توظيف أفضل الكفاءات، وتقديم برامج تدريب لهم لكي 
نصبح رواد هذا المجال من حيث الطريقة التي نحرص على تقدم كل عضو من أعضاء فريق 

العمل.
•����نحن  نؤمن بأن موظفينا هم العمود الفقري للشركة، وسوف نسعى جاهدين لتشجيع ثقافة 

التعاون والتفاهم واالحترام الُمتبادل بينهم.
•����التزامنا نحو ضيوفنا يعني أن عملنا لن يكون راكدًا أبدا وسوف يقوم فريق عملنا باالبتكار 

والتطوير واالرتقاء بالعمل على كافة المستويات. 

المبادئ التوجيهية
•����الضيف هو عملنا والعمل هو ضيفنا

•����لن تكون أبدًا كلمة ”ال“ أول رد على ضيوفنا أو زمالئنا.
•����نحن قوة عمل فعالة ودائمًا يساعد بعضنا البعض، وبالتالي فلن يقول أي منا أبدًا ”هذا ليس 

عملي .“
•����نحن جميعًا سفراء فوق العادة للشركة.

•����عليك كل يوم أن“ تختار حالتك المزاجية “ وتذكر أنه يمكنك أن تؤثر سلبًا أو إيجابًا علىاآلخرين.
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تقرير الرئيس مجلس اإلدارة

أعزائنا  المساهمون،

يسرني بالنيابة عن السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي والقوائم 
المالية الموحدة للشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية  في 31 ديسمبر 

.2014

بزيادة قدرها 6% مقارنة  الدخل  إيجابي في  أدائه حيث حقق نمو  بينجنز في تحسين  إستمر مطعم 
تقديرها  عن  المتحدة  بالواليات  اإلمتياز  لحقوق  الرئيسى  المكتب  إدارة  أعربت  ولقد  الماضي،  بالعام 
التجارية، مما  للعالمة  الدولية  المعايير  أدائة وتطبيق  العمل لتطوير  المبذولة من قبل فريق  للجهود 

جعل فرع البحرين يحتل مكانًا بين أفضل 15% من الفروع حول العالم.

ولقد حقق مطعم كوتشينا إيتاليانا نموا جيد في الدخل والذي أسهم في تحقيق نسبة ربحية ممتازة، 
وقد اكتسب المطعم قاعدة كبيرة من الزبائن الدائمين وشهرة واسعة  حققها من خالل وسائل اإلعالم 
المختلفة والتلفاز وخصوصا من خالل تنظيمه لبرنامج المسابقات “ ماستر شيف ” في أواخر العام 4102 
أفضل  أخرى على جائزتي  المطعم مرة  أعلن عن حصول  أن  التوالي. كما يسرني  الثانية على  للسنة 

مطعم إيطالي في البحرين من قبل مجلتي “تايم آوت” و“فاكت” للعام 2014.

تقدم كازبا لخدمات التموين الخارجي حاليًا خدماتها في موقع واحد فقط ونحن بصدد  التوقيع على 
إتفاقية لمشروع آخر في الوقت الوقت الحالي، ولقد حققت كازبا سمعة جيدة مع المتعاقد الحالي مما 
أدى إلى فتح المجال لعدة مشاريع مستقبلية جديدة خالل العام 2015 مما سيساعد على تطوير هذا 

القسم من األعمال و تحقيق نموًا أفضل في هذا المجال.

لقد قمنا بإغالق مطعم بندروزا الكائن بمنطقة السيف في شهر مارس من العام 4102حيث تم اإلتفاق 
لنفقات  نتيجة  الشركة  تتكبدها  التي  الخسائر  حجم  من  سيقلل  مما  المبنى  إلخالء  العقار  مالك  مع 

التشغيل واإليجار كما قمنا بإبالغ الشركة صاحبة حق اإلمتياز بوقف اإلتفاق المبرم بيننا.

يقدم مطعم بيتي والذي تم إفتتاحه في بداية يوليو من العام 2014 مفهوما جديدا للمطبخ العربي، 
ولقد حظى المطعم بردود فعل إيجابية من قبل الزبائن خالل األشهر الستة األولى من التشغيل كما 
تم نشر العديد من المقاالت البارزة التي كتبت حول هذا المفهوم. كما تم أيضا ترشيح مطعم بيتي 
كأحد ”أفضل المطاعم الجدد“ في مجلة ”تايم آوت“ في شهر أكتوبر 2014، وبالرغم من حداثة المطعم إال 
أنه يحتل مرتبة عاليه جدا في وسائل التواصل االجتماعي كواحد من أفضل مطاعم البحرين ، وفي حين 
أن عدد الزبائن في البداية يعد قليل نسبيًا إال أن لدينا آمال كبيرة في أن المطعم سوف يكون قاعدة 

عمالء كبيرة في األشهر األولى من العام 2015.

تسعى الشركة حاليًا إلى فرص إلضافة مشاريع  جديدة بما يتماشى مع خطتنا االستراتيجية والتي نأمل 
أن تؤدي إلى توسع الشركة في المستقبل.

وأخيرًا، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن شكري وتقديري لفريق اإلدارة والموظفين بالشركة البحرينية 
الجيدة والجوائز  النتائج  أثمر هذة  الذي  العمل  الفعالة وتفانيهم في  العائلي على جهودهم  للترفيه 
البحرينية  الشركة  إدارة  مجلس   – فإننا  الضيافة  حسن  على  وبالتركيز  عليها  حصلنا  التي  العديدة 

للترفيه العائلي -  واثقون بأننا نتحرك في االتجاه الصحيح.



عبد اللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس اإلدارة

إقرار

يود مجلس اإلدارة  نيابة عن المساهمين في الشركة البحرينية للترفيه العائلي أن يعرب عن خالص 
البحرين  آل خليفة ملك مملكة  الملك حمد بن عيسى  الجاللة  لمقام حضرة صاحب  امتناننه وتقديره 
المفدى، وحضرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وحضرة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد األعلى ونائب رئيس 
إدارات  في  األقسام  ورؤساء  ومدراء  الوزارات  ووكالء  الوزراء  السعادة  أصحاب  وإلى  الموقر،  األول  الوزراء 
ومؤسسات المملكة على توجيهاتهم السديدة و دعمهم الدائم للشركة.  كما يتقدم مجلس اإلدارة 
الكرام على دعمهم ومساندتهم  و عمالءئنا وضيوفنا  البحرين  الى شعب  التقدير  و  الشكر  بخالص 

المستمرة وكذلك الشكر موصول للسادة المساهمين ومصرفيي الشركة لدعمهم المستمر.

العاملين  الشركة وجميع  إلدارة  وإمتناننا  وتقديرنا  تقديم شكرنا  اإلدارة في  يشاركني مجلس  و  هذا 
ونحن   .2014 العام  في  الممكنة  النتائج  أفضل  تحقيق  في  ساهمت  والتي  العمل  في  لتفانيهم  بها 
محظوظون بمثل هذا الفريق الملتزم والمتميز، ونحن على ثقة بأن هذا الفريق سيواصل تحقيق أفضل 

النتائج الممكنة في العام 2015.
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
جهات االتصال واإلدارة كما في 31 ديسمبر 2014

رقم السجل التجاري

01- 32196 الصادر بتاريخ 13 يوليو 1994 
04- 32196 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2000 

05- 32196 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2001 
06- 32196 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2004 
07- 32196 الصادر بتاريخ 25 مارس 2006 

013- 32196 الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2011 
014- 32196 الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2014 

أعضاء مجلس اإلدارة

عبداللطيف خالد العوجان                                   رئيس مجلس اإلدارة
عقيل رئيس                                                         نائب رئيس مجلس اإلدارة /

                                                                              العضو المنتدب
عادل سلمان كانو                                                 عضو

بشار محمد علي الحسن                                      عضو 
شريف محمد أحمدي                                             عضو
كارفيلد جونس                                                    عضو
سوريش سورانا                                                    عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت

عبداللطيف خالد العوجان                                   الرئيس
عادل سلمان كانو

شريف محمد أحمدي
سوريش سورانا

لجنة التدقيق
سوريش سورانا                                                    الرئيس

بشار محمد علي الحسن 
كارفيلد جونس

لجنة حوكمة الشركات

عادل سلمان كانو                                                 الرئيس
عقيل رئيس

شريف محمد أحمدي
سوريش سورانا

المكتب الرئيسي
مكاتب الخليج الفاخرة

الطابق العاشر، مجمع 338
العدلية، ص.ب: 11612، المنامة، مملكة البحرين

مسجلو األسهم
كارڤــي كمبيوترشير ذ.م.م

ص.ب: 514، المنامة، مملكة البحرين

البنـوك
بنك البحرين الوطني 

بنك البحرين والكويت 

مدقـقـو الحسابـات
بي دي أو

الطابق 17، برج مكاتب الدبلومات التجاري
ص.ب: 787، المنامة، مملكة البحرين
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تقرير حوكمة الشركات

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   )1( 
  

مسئوليات المجلس ومجلس اإلدارة 

يعتبر مجلس اإلدارة مسئوالً أمام المساهمين عن االستثمار السليم والحكيم والحفاظ على مصالح المساهمين، 
كما أن دور المجلس ومسؤولياته تشمل ولكن ال تقتصر على:

   •     رصد ومتابعة أداء الشركة بشكل عام.
   •     رصد ومتابعة أداء اإلدارة ورسم الخطة لإلدارة العليا.

   •     رصد ومراقبة تضارب المصالح ومنع إساءة المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
   •     إعداد دقيق للبيانات المالية نهاية السنة المالية.

   •     عقد وإعداد اجتماعات المساهمين.
   •     توصية توزيع أرباح مستحقة للمساهمين وضمان تنفيذها.

   •     تهيئة وتنفيذ ورصد االمتثال لنظام الشركة لقواعد السلوك.
   •     مراجعة أهداف الشركة وسياساتها المتعلقة بالمسئولية المجتمعية.

   •     اختيار ومقابلة وتعيين المدير العام وغيره من األعضاء المختارين في اإلدارة التنفيذية.

في هذا الصدد، تقع مسئولية تنفيذ مهام مجلس اإلدارة على عاتق األعضاء منفردين أو مجتمعين.
  

موافقة المجلس في اعتماد المعامالت الجوهرية 

تتطلب المعامالت التالية مراجعة وتقييم واعتماد المجلس لها وهي كالتالي: 

   •     إستراتيجية الشركة
   •     الميزانية السنوية

   •     تخصيص الموارد الرئيسية واالستثمارات الرأسمالية
   •     المسئوليات اإلدارية، التدريب والتطوير والخطط المستقبلية والتنموية لإلدارة العليا.

نظام تعيين وإقالة أعضاء مجلس اإلدارة 

يتم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة كل ثالث سنوات في اجتماعات الجمعية العمومية.
  

استقالة أعضاء مجلس اإلدارة تتم دائمًا خالل اجتماعات الجمعية العمومية أو عند تقديم أحد األعضاء استقالته من 
المجلس.
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تقرير حوكمة الشركات

تداول أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة 
  

لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة بتداول أية أسهم خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. 

قواعد السلوك وإجراءات رقابة االلتزام المطبقة من قبل المجلس 

من المتوقع من مجلس اإلدارة وموظفي الشركة الحفاظ على أعلى مستوى من األخالق والسلوك الشخصي المهني.  
أنشأت الشركة مدونة لقواعد السلوك المهني التي توفر إطارًا أخالقيًا وقانونيًا لجميع العاملين لديها.  إن مدونة 

قواعد السلوك تعرف كيف تتصل الشركة بموظفيها والمساهمين والمجتمع الذي تعمل الشركة فيه. 

لمراقبة  التبليغ  المهني وسياسة  السلوك  قواعد  مدونة  العائلي  للترفيه  البحرين  إدارة شركة  وقد طبق مجلس 
االمتثال ألخالقيات الشركة.

مدونة قواعد السلوك المهني توفر توجيهات واضحة حول ممارسة األعمال التجارية على الصعيد الدولي، والتعامل 
مع الحكومات والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين والسلوك العام في مكان العمل بالنظر إلى أفضل نماذج 
ممارسات حوكمة الشركات.  كما توفر إطارا سلوكيا لجميع العاملين في سياق مجموعة واسعة من الحاالت األخالقية 

والقانونية. سيتم نشر مدونة السلوك في قسم »حوكمة الشركات« من موقع الشركة اإللكتروني. 

مجلس اإلدارة  يتكون من 7 أعضاء كما في 31 ديسمبر 2014. 

تم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة في مارس 2013 لمدة 3 سنوات. 
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تقرير حوكمة الشركات

اسم العضوتسلسل
عدد العضويات في

مجالس اإلدارة في الشركات المدرجة

الشيءعبداللطيف خالد العوجان1

واحدةعقيل رئيس2
الشيءعادل سلمان كانو3
الشيءبشار محمد الحسن4
الشيءشريف محمد أحمدي5
الشيءكارفيلد جونز6

الشيءسوريش سورانا7

قامت   ،4102 ديسمبر   13 المنتهية  السنة  خالل  األقل.   على  سنويا  لإلدارة  اجتماعات  أربعة  عقد  الشركة  على  يجب 
الشركة بعقد ستة اجتماعات لمجلس اإلدارة.  الجدول التالي يلخص تواريخ االجتماعات لمجلس اإلدارة وأسماء الحضور 

لكل اجتماع: 

3 ديسمبر20 أكتوبر28 أغسطس4 أغسطس28 أبريل17 فبرايراسم العضوتسلسل

√√√√√√عبداللطيف خالد العوجان1

√√√√√√عقيل رئيس2

√×√√√√عادل سلمان كانو3

√√√√√√بشار محمد الحسن4

√√×√√×شريف محمد أحمدي5

√√√√√√كارفيلد جونز 6

√√√√√√سوريش سورانا7

سياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

مجموع المكافآت المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة بلغت 13.050 دينار بحريني كأتعاب أساسية.
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اللجــــــان   )2(

الجدول التالي يلخص بيانات لجان المجلس وأعضاءها وأهدافه:

مراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية، لجنة التدقيق
التحري ومتابعة  الداخلي،  التدقيق  نقاط  أهم  النظر في 
الداخليين  المدققين  بين  ما  التنسيق  اإلدارة.  ردود 

والخارجيين.

تنفيذي/ غير مستقلسوريش سورانا

غير تنفيذي/ مستقلبشار محمد الحسن

تنفيذي/ غير مستقلكارفيلد جونز

يجب على الشركة عقد أربعة اجتماعات للجنة التدقيق سنويا. خالل السنة المنتهية 31 ديسمبر 2014، قامت اللجنة 
بعقد أربعة اجتماعات. الجدول التالي يلخص معلومات حول تواريخ االجتماعات للجنة التدقيق وأسماء الحضور لكل 

اجتماع: 

19 أكتوبر3 أغسطس27 أبريل16 فبرايرعضو اإلدارة التنفيذيتسلسل

√√√√سوريش سورانا1

√√√√بشار محمد الحسن2

√√√√كارفيلد جونز3

بلغت مكافآت أعضاء لجنة التدقيق مبلغ وقدره 3.200 دينار بحريني لسنة 2014 كأتعاب أساسية.

أعضاء لجنة الترشيح ليصبحوا  المؤهلين  األشخاص  إيجاد 
باستثناء  للشركة،  العليا  واإلدارة  اإلدارة  لمجلس 
تعيين المدققين الداخليين. تحديد حجم وتركيبة 
إلى  التوصيات  اللجان. عمل  اإلدارة وأعضاء  مجلس 
اإلدارة إلقالة وتعيين األعضاء. تطوير خطة  مجلس 
ناجحة لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا ومراجعة الخطة 

باستمرار.

غير تنفيذي/ مستقلعبداللطيف خالد العوجان

غير تنفيذي/ مستقلعادل سلمان كانو

تقرير حوكمة الشركات
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مراجعة واقتراح وتحديد سياسات المكافآت لجنة المكافآت
والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، 

مع األخذ بما يتناسب بمعدالت السوق في هذا 
الشأن من أجل تحفيزهم على اإلنتاجية وتشغيل 

الشركة بنجاح.

شريف محمد أحمدي
سوريش سورانا

غير تنفيذي/ مستقل
تنفيذي/ غير مستقل

المنتهية 31 ديسمبر 2014،  الترشيح ولجنة المكافآت سنويًا. خالل السنة  يجب على الشركة عقد اجتماعين للجنة 
قامت لجنة المكافآت بعقد اجتماعين. الجدول التالي يلخص معلومات حول تواريخ اجتماع اللجنة وأسماء الحضور 

لكل اجتماع: 

20 أكتوبر29 أغسطساسم العضوتسلسل

√√عبداللطيف خالد العوجان1

×√عادل سلمان كانو2

√√شريف محمد أحمدي3

√√سوريش سورانا4

بلغت مكافآت أعضاء لجنتي الترشيح والمكافآت مبلغ وقدره 1.850 دينار بحريني لسنة 2014 كأتعاب أساسية.

الجدول التالي يلخص بيانات حوكمة الشركات:

لجنة حوكمة 
الشركات

هي نظام داخلي محاط بسياسات وعمليات وأفراد، وتحرص 
على تلبية احتياجات المساهمين وأصحاب مصالح اآلخرين 

بالكامل. وهو الذي سيتم تحقيقه من خالل التوجيه والتحكم 
وإدارة أنشطة الشركة باستخدام الممارسات التجارية الجيدة 

والموضوعية والنزاهة والمساءلة. تطبق لجنة حوكمة الشركة، 
ثقافة الشركة للمنظمة، التزام مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
تجاه هيكل حوكمة الشركة ونهج الشركة لاللتزام بقواعد 
السلوك ليكون مبدأ نزاهة بدالً من أن يكون مبدأ لالمتثال.

عادل سلمان كانو
عقيل رئيس

شريف محمد أحمدي
سوريش سورانا

غير تنفيذي / مستقل
تنفيذي / غير مستقل
غير تنفيذي / مستقل
تنفيذي / غير مستقل

يجب على الشركة عقد اجتماعين للجنة حوكمة الشركة على األقل سنويًا.  خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2014، قامت لجنة حوكمة الشركة بعقد اجتماعين.  الجدول التالي يلخص معلومات حول تواريخ اجتماع اللجنة وأسماء 

الحضور لكل اجتماع:

12 أكتوبر25 فبرايرعضو اإلدارة التنفيذيتسلسل

√√عادل سلمان كانو1
√√عقيل رئيس2
√√سوريش سورانا3
√√شريف محمد أحمدي4

بلغت مكافآت أعضاء لجنة التدقيق مبلغ وقدره 2.100 دينار بحريني لسنة 2014 كأتعاب أساسية.

تقرير حوكمة الشركات
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قواعد حوكمة الشركة

أنه من المتوقع من مجلس اإلدارة وموظفي الشركة أن يحافظوا على أعلى مستوى من األخالق والسلوك الشخصي 
المهني في تعامالتهم في الشركة.  وقد أنشأت الشركة مدونة لقواعد السلوك التي توفر إطارا أخالقيا وقانونيا 
لجميع العاملين في تجارتها. مدونة قواعد السلوك توضح كيفية عالقة الشركة بموظفيها والمساهمين والمجتمع 
الذي تعمل فيه الشركة.  كما أن مجلس اإلدارة قد طبق قواعد السلوك المهني وسياسة الشركة التبليغ لمراقبة 

االمتثال ألخالقيات الشركة.

حيث نؤكد بأن المتطلبات الواردة أدناه والمتعلقة بمتطلبات حوكمة الشركات والمنصوص عليها من قبل مصرف 
البحرين المركزي كانت في طور التطبيق خالل السنة السابقة وتم تطبيقها خالل السنة الحالية:

الوضعالمرجع/مجلد األحكامالمتطلبات

المادة -  1.2.11/1.2.4/1.2.3هيكل رسمي وشروط مرجعية لمجلس اإلدارة

تم تطبيقه خالل السنة

المادة -  1.2.9خطاب تعيين لكل عضو مجلس إدارة

المادة -  4.5برنامج تمهيدي لكل مدير

المادة -  1.2.3/1.2.2مراجعة إستراتيجية الشركة على أساس دوري

المادة -  1.2.7/6.3.5/4.2.1وضع الخطط المعتمدة ومراقبة وتقييم أداء اإلدارة العليا

المادة -  2.2.1مراجعة مدى االلتزام باألنظمة والقوانين

المادة -  1.9.1تقييم رسمي ألداء المجلس وكل لجنة على حدى

المادة -  2.3.2سياسات وإجراءات رسمية لتضارب المصالح

المادة -  4.5.1تدريب وتوجيه رسمي لكل مدير

عقد اجتماعين على األقل في السنة للجنة التعيينات 
تم عقد اجتماعين خالل السنةالمادة -  2.3.2والترشيح والمكافآت

المادة -  6.2.1تعيين مدير تنفيذي كحد أدنى على مستوى اإلدارة
عين المجلس عضو مجلس 

إدارة منتدب إلدارة أعمال الشركة 
اليومية.

تحديد قسم في الموقع اإللكتروني للشركة يناول حقوق 
المساهمين والمستندات المهمة في هذا الشأن لإلطالع 

عليها.
تم تطوير موقع الشركة، كما تم المادة -  7.2.4

نشر المستندات الهامة.

تقرير حوكمة الشركات
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تغييرات على المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركة 

ال شيء

اإلمتثال لمدونة حوكمة الشركات

طبق مجلس اإلدارة قواعد السلوك المهني وسياسة التبليغ لمراقبة االمتثال بأخالقيات الشركة.

مدونة قواعد السلوك المهني توفر توجيهات واضحة حول ممارسة األعمال التجارية على الصعيد الدولي، والتفاعل 
مع الحكومات والمجتمعات والشركاء التجاريين والسلوك العام في بيئة العمل باالمتثال إلى نماذج أفضل ممارسات 
القضايا  من  واسع  مدى  العاملين في سياق  لسلوك جميع  إطارا  تضع  السلوك  قواعد  مدونة  للشركات.  الحوكمة 

األخالقية والقانونية. وسيتم نشر مدونة السلوك في قسم »حوكمة الشركات« من موقع الشركة االلكتروني.

تضارب المصالح

أي معاملة  نتيجة  للمصالح  للمصالح.  في حال حدوث تضارب  أي من حاالت تضارب  خالل عام 2014، لم تظهر هناك 
تجارية أو أي نوع من القرارات التي يتعين اتخاذها، يجب على عضو مجلس اإلدارة 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 اإلدارة المعنيين  قد يمتنعوا أيضا عن 

التصويت في حال حدوث أي تضارب في المصالح.

تقييم أداء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة

تم مناقشة ذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وسيتم أيضًا تناوله كجزء من قواعد حوكمة الشركة.

وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين

تلتزم الشركة بتقديم المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب لمساهميها وفقًا اللتزامها باإلفصاح المستمر 
كما هو موضح في قواعد حوكمة الشركة.

يتم توصيل المعلومات للمساهمين من خالل توزيع تقرير الشركة السنوي وغيرها من وسائل االتصال. تنشر جميع 
اإلصدارات على المساهمين في الوقت المناسب.

أمين سر الشركة هو المسئول عن التواصل مع المساهمين والتأكد من أن الشركة ملتزمة بمبدأ اإلفصاح.

إدارة المخاطر الرئيسية والشكوك التي تواجه الشركة 

يقوم مجلس اإلدارة ككل وإدارة الشركة بتقييم المخاطر من وقت آلخر. كما أن مجلس اإلدارة يناقش ويتخذ التدابير 
المناسبة لمواجهة المخاطر التي تواجه الشركة.

مراجعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية
يتم مراجعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية بشكل منتظم من قبل المدقق الداخلي للشركة لضمان الكفاءة.

تقرير حوكمة الشركات
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تقرير حول البيانات المالية
)“الشـــركة”( والتي تتكون من  العائلي ش.م.ب.  البحرينية للترفيه  المـرفقة للشــركة  المالية  البيانات  لقــد قمنـا بفحص 
بيان  المركز المالي كما فــي 31 ديسمبــر 2014، بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر، وبيان التغيرات في حقوق 
المتبعة  المحاسبية  السياسات  التاريخ، وملخص ألهم  المنتهية في ذلك  للسنة  النقدية  التدفقات  المساهمين، وبيان 

واإليضاحات حول البيانات المالية.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية
إن إعداد البيانات المالية للشركة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تكون من مسئولية 
مجلس إدارة الشركة.  وتتضمن هذه المسئولية االحتفاظ بنظم للرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد البيانات 

المالية وعرضها بصورة عادلة وخالية من األخطاء الجوهرية سواًء الناتجة عن اإلحتيال أو الخطأ.

مسئولية مراقب الحسابات
وتنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناءًا على أعمال التدقيق التي قمنا بتنفيذها.  لقد تمت 
أعمال فحصنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.  وتتطلب هذه المعايير منا االلتزام باألخالقيات المهنية ذات العالقة، وأن نقوم 
بتخطيط وإنجاز أعمال التدقيق للحصول على درجة مقبولة من القناعة بأن البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية.  

وتتطلب أعمال التدقيق القيام بإجراءات تدقيق معينة للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها 
المادية  األخطاء  لمخاطر  تقييمنا  ذلك  في  بما  المهنية،  تقديراتنا  على  المختارة  التدقيق  إجراءات  وتعتمد  المالية.  البيانات 
الموجودة في البيانات المالية، سواء الناتجة عن اإلحتيال أو الخطأ.  وحين القيام بتقييم مثل تلك المخاطر يكون على عاتقنا 
األخذ بعين االعتبار نظم الرقابة الداخلية المناسبة لتمكين الشركة من إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة، ذلك ألجل 
تصميم إجراءات التدقيق المالئمة في مثل تلك الظروف، وليس بغرض إبداء الرأي المهني حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية 
القيام بتقييم للسياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية  للشركة.  كما تتضمن أعمال التدقيق 

التي تجريها اإلدارة، وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها توفر لنا أساسًا مقبوالً لتمكيننا من إبداء رأينا.

الـــرأي 
برأينــا، أن البيانــات الماليـة تظهـــر بصورة عادلة، من كافــة النواحــــي الماديـــــة، المركــز المالـــي للشركة كما في 31 ديسمبر 

2014، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
عالوة على ذلك، وطبقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، نفيد:

)1(   بأننا قـد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض الفحص؛ 
)2(    أن الشركة قـد قامت بجرد المخزون وفقًا لإلجراءات المتعارف عليها، كما قامت الشركة باالحتفاظ بسجالت محاسبية 

منتظمة، وأن هذه البيانات المالية متفقة معها؛ و
)3(   أن المعلومات المالية المبينة بتقرير مجلس إدارة الشركة متفقة مع الدفاتر المحاسبية للشركة.

لــم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشــركة قد خالفت أي من األحكام ذات العالقة من قانــون  إلــى ذلك،  باإلضافــة 
األساسي  النظام  أو  التأسيس  أحكام عقد  أو   ،2001 21 لسنة  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشــركات 

للشركة بصورة قــد يكون لهـــا تأثير مادي على أعمال الشركة أو مركــزها المالي كمــا فــي 31 ديسمبر 2014.

المنامة - مملكة البحرين
23 فبراير 2015

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.



www.bflc.com.bh BFLC التقرير السنوي 2014 13

20142013إيضاحات

الموجــودات
الموجودات غير المتداولة

5569.160454.890ممتلكات وآالت ومعدات
626038.568أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

721.12578.238موجودات غير ملموسة
87.100.0734.963.222موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة

7.690.6185.534.918
الموجودات المتداولة

921.16721.952المخزون
1069.83889.910مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

11173.388302.215النقدية وأرصدة بنكية
268.393414.077

7.955.0115.948.995مجموع الموجودات 

حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

124.000.0004.000.000رأس المال
13677.576479.746احتياطي قانوني

1468.24568.245احتياطي رأسمالي
3.212.4271.431.961أرباح مستبقاة

)400.000()400.000(12أسهم خزينة
7.558.2485.579.952مجموع حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة
1558.02748.499حقوق نهاية الخدمة للموظفين

المطلوبات المتداولة
16338.736320.544ذمم تجارية دائنة وأخرى

396.763369.043مجموع المطلوبات
7.955.0115.948.995مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

إن البيانات المالية والمبينة على الصفحات من 13 إلى 38 قد تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 23 فبراير 2015 
وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل كل من:

عبداللطيف خالد العوجـان
رئيس مجلس اإلدارة

عقيل رئيس
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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20142013إيضاحات

171.293.3001.427.946إيرادات التشغيل

)1.296.578()1.270.542(18تكاليف التشغيل

22.758131.368أرباح التشغيل للسنة

المصاريف غير التشغيلية

)136.833()155.488(تكلفة الموظفين

)61.641()62.445(مصاريف عمومية وإدارية 

)47.976()80.533(مصاريف البيع واإلعالن 

)19.859()21.948(5استهالك الممتلكات، اآلالت والمعدات

)18.291()59.613(7إطفاء موجودات غير ملموسة

)14.500(-23مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)14.000()20.200(23رسوم أعضاء مجلس اإلدارة

)313.100()400.227(إجمالي المصاريف غير التشغيلية

)181.732()377.469(الخسارة قبل اإليرادات االستثمارية واألخرى

192.355.7651.347.849ايرادات استثمارية وأخرى

1.978.2961.166.117صافي األرباح ومجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة 

32.39 فلس54.95 فلس20العائد األساسي والمخفف على السهم 

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(



www.bflc.com.bh BFLC التقرير السنوي 2014 15

ال
لم

س ا
رأ

ي
اط

تي
اح

ي
ون

قان
ي

اط
تي

اح
ي

لــ
ما

س
رأ

اح
أرب

اة
بق

ست
م

م 
ــــ

هـ
س

أ
ـة

ــــ
نـ

زي
خ

وع
جم

لم
ا

20
12 

بر
سم

دي
 3

ي 1
ف

4.0
00.0

00
36

3.1
34

68
.24

5
65

2.4
56

)4
00.0

00(
4.6

83
.83

5

نة
س

 لل
ل

ام
ش

ل ال
دخ

ع ال
مو

مج
 و

اح
ألرب

ي ا
اف

ص
-

-
-

1.16
6.1

17
-

1.16
6.1

17

ي
ون

قان
ي ال

ط
يا

حت
 اال

ى
ل إل

حو
لم

ا
-

116
.61

2
-

)11
6.6

12(
-

-

20
12 

نة
س

ن 
 ع

عة
فو

مد
م 

ه
س

ح أ
ربا

أ
-

-
-

)2
70

.000
(

-
)2

70
.000

(

20
13

بر 
سم

دي
 3

ي 1
ف

4.0
00.0

00
47

9.7
46

68
.24

5
1.4

31
.96

1
)4

00.0
00(

5.5
79

.95
2

نة
س

 لل
ل

ام
ش

ل ال
دخ

ع ال
مو

مج
 و

اح
ألرب

ي ا
اف

ص
-

-
-

1.9
78

.29
6

-
1.9

78
.29

6

ي
ون

قان
ي ال

ط
يا

حت
 اال

ى
ل إل

حو
لم

ا
-

19
7.8

30
-

)19
7.8

30
(

-
-

20
14

ر 
مب

س
دي

 3
ي 1

ف
4.0

00.
000

67
7.

57
6

68
.24

5
3.

21
2.4

27
)4

00.
000

(
7.

55
8.

24
8

20
14

ر 
مب

س
دي

 3
ي 1

ة ف
هي

نت
لم

ة ا
سن

 لل
خر

اآل
ل 

ام
ش

 ال
ل

دخ
وال

ر 
سائ

لخ
و ا

ح أ
ربا

األ
ن 

يا
ب

ي(
ين

حر
الب

ار 
ين

لد
 با

نة
بي

 م
لغ

با
لم

)ا



www.bflc.com.bh2014 التقرير السنوي BFLC16

20142013إيضاحات

األنشطة التشغيلية
1.978.2961.166.117صافي أرباح السنة

التسويــات:
استهالك ممتلكات، آالت ومعدات  5122.347125.242

مكاسب غير محققة للتغير في القيمة العادلة للموجودات   
)1.146.263()2.136.851(19      المالية محددة بالربح أو الخسارة

إطفاء موجودات غير ملموسة   759.61318.291
محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  1864.194-

دخل فوائد بنكية     19)1.951()2.302(
دخل أرباح أسهم     19)190.886()190.803(

أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات     19)1.821()3.924(
    مكاسب محققة من بيع موجودات مالية محددة بالربح أو 

-)18.407(19الخسارة

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
المخزون    78514.140

مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى    20.072)11.181(
ذمم تجارية دائنة وأخرى    30.368)122.200(

9.528820حقوق نهاية الخدمة للموظفين، صافي
)152.063()64.713(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)30.502()240.212(5شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

5.4163.925المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
-18.407المحصل من بيع استثمارات

)38.568()25.886(6إضافات إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
-)2.500(7إضافات إلى موجودات غير ملموسة

191.9512.302فوائد بنكية مستلمة
19190.886190.803أرباح أسهم مستلمة

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/الناتجة من 
127.960)51.938(األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)270.000(-21أرباح أسهم مدفوعة

)270.000(-صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
)294.103()116.651(صافي النقص في النقدية وشبه النقدية
235.340529.443النقدية وشبه النقدية كما في بداية السنة
11118.689235.340النقدية وشبه النقدية كما في نهاية السنة

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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نشاط الشركة ونظامها األساسي( 1
الصناعة  وزارة  لدى  بحرينية مسجلة  )»الشركة«( هي شركة مساهمة  العائلي ش.م.ب.  للترفيه  البحرينية  الشركة 
والتجارة في مملكة البحريـن بموجـب أحكـام قانـون الشـركات التجارية البحريني. وتمـارس الشـركة أنشطتها بموجب 

السجل التجـاري رقم 32196 الصادر بتاريخ 13 يوليو 1994.

إن المقر الرئيسي للشركة مسجل في مملكة البحرين.

إن النشاطات الرئيسية للشركة تتمثل في تشغيل المطاعم وتقديم الخدمات المتعلقة بالترفيه العائلي وتوفير 
معدات وآليات التسلية، وكذلك اإلستثمار في األعمال التي تزاول أنشطة لها أهداف مماثلة ألهداف الشركة.

»بندروزا  اسم  تحت  األول  البحريـن  بمملكة  المطاعم  مـن  إلثنين  امتيازين  بتشغيـل  الشـركة  قامت   ،2011 عام  حتى 
ستيك هوس« والثاني تحت اسم«مطعم بنيجنز«.  في عام 2012، أنشأت الشركة مطعم جديد تحت اسم »كوتشينا 
ايطاليانا« وبدأت أيضا خدمة تقديم الطعام تحت اسم »كازبا للتموين«.  في عام 2014، تم إغالق مطعم »بندروزا ستيك 

هوس« وتم فتح مطعم جديد تحت اسم »بيتي«.

أسماء الفروع وحاالتها: 
الحالةرقم السجل التجارياسم الفرع

نشطة01- 32196الشركة البحرينية للترفيه العائلي
نشطة04- 32196كازبا

غير نشطة05- 32196بندروزا ستيك هاوس
نشطة06- 32196مرح لألطفال

نشطة07- 32196بنيجينز
نشطة13- 32196كوتشينا إيطاليانا

نشطة14- 32196بيتي

أساس اإلعداد( 2
بيان االلتزام

لقد تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعلنة من قبل مجلس معايير المحاسبة 
الدولية والتفسيرات الصادرة عن اللجنة المختصة بتفسير التقارير المالية وطبقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية 

البحريني رقم 21 لسنة 2001.  

أساس العرض

لقد تم إعداد البيانات المالية باستخدام فرضية االستمرارية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، عدا االستثمارات المصنفة 
كموجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة والتي سجلت بالقيمة العادلة بتاريخ بيان المركز المالي. 

إن إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب استخــدام تقديـرات محاسبية معينة 
ومحـددة، كما يتطلب أيضًا من اإلدارة استخدام تقديراتها الخاصة فيما يتعلق بتطبيقاتها للسياسات المحاسبية 
للشركة. تم اإلفصاح في إيضاح رقم 4 عن الحسابات التي تنطوي على درجة عالية من التقدير، أو الحسابات التي 

تكون فيها االفتراضات والتقديرات المستخدمة الهامة للبيانات المالية.

تم عرض البيانات المالية بالدينار البحريني وهي العملة الرئيسية للشركة.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(



www.bflc.com.bh2014 التقرير السنوي BFLC18

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي بدأ سريان تطبيقها وقامت الشركة بتطبيقها في عام 2014

الفترات  في  تطبيقها  يجب  المعايير  إلصدار  والتفسيرات  المعايير  على  والتعديالت  التالية  الجديدة  المعايير  إن 
المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014، وقد تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية:

العنـــــوانالمعيار أو التفسير
المفعل في الفترات المحاسبية 

التي تبدأ في أو بعد

1 يناير 2014األدوات المالية: “العرض”المعيار المحاسبي الدولي رقم )32(

1 يناير 2014االنخفاض في قيمة األصولالمعيار المحاسبي الدولي رقم )36(

1 يناير 2014األدوات المالية: “االعتراف والقياس”المعيار المحاسبي الدولي رقم )39(

تنطبق على  ال  أنها  إال   ،2014 عام  تطبيقها في  وبدأ سريان  إصدارها  تم  التي  والتفسيرات  والتعديالت  المعايير 
أنشطة الشركة

التالية  الدولية  المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  عن  الصادرة  والتفسيرات  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  إن 
الصادرة / المعدلة كما في 1 يناير 2014 أو في الفترات الالحقة، إال أنها ال تنطبق على أنشطة الشركة:

العنـــــوانالمعيار أو التفسير
المفعل في الفترات المحاسبية 

التي تبدأ في أو بعد

1 يناير 2014البيانات المالية الموحدةالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )10(

تفسير رقم )21( الصادر عن لجنة تفسيــرات 
1 يناير 2014الرسومالتقاريــر المالية الدوليــة

التحسينات / التعديالت للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  )2014/2010(

تحتوي التحسينات / التعديالت للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والصادرة في 2014/2010 على عدٍد من التعديالت 
والتي يعتبرها مجلس المعايير المحاسبية الدولية غير مستعجلة ولكن ضرورية.  تشتمل على التحسينات للمعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية تعديالت ينتج عنها تغييرات في العرض المحاسبي، والهدف من االعتراف أو القياس، 
وكذلك في المصطلحات أو تعديالت تحريرية متعلقة بمعايير دولية إلعداد تقارير مالية فردية.  إن هذه التعديالت 
سارية التطبيق على بيانات الشركة السنوية المدققة ابتداءًا من 1 يناير 2014 وما بعده ويسمح بتطبيقها المبكر من 

قبل الشركة.  ال يتوقع وجود تغييرات جوهرية على السياسات المحاسبية نتيجة لهذه التعديالت.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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المعايير والتعديالت والتفسيرات التي تم إصدارها ولم يبدأ سريان تطبيقها في عام 2014

التالية  الدولية  المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  عن  الصادرة  والتفسيرات  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  إن 
الصادرة / المعدلة كما في 1 يناير 2014 أو في الفترات الالحقة، لم تخضع للتطبيق المبكر من قبل إدارة الشركة:

العنـــــوانالمعيار أو التفسير
المفعل في الفترات 

المحاسبية التي تبدأ 
في أو بعد

1 يوليو 2014الموجودات، اآلالت والمعداتالمعيار المحاسبي الدولي رقم )16(

1 يوليو 2014منافع الموظفينالمعيار المحاسبي الدولي رقم )19(

1 يوليو 2014اإلفصاح المتعلق بأطراف ذات عالقةالمعيار المحاسبي الدولي رقم )24(

1 يوليو 2014الموجودات غير الملموسةالمعيار المحاسبي الدولي رقم )38(

1 يوليو 2014االستثمار العقاريالمعيار المحاسبي الدولي رقم )40(

التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية إلعداد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )1(
1 يوليو 2014التقارير المالية

1 يوليو 2014المدفوعات المبنية على أسهمالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )2(

1 يوليو 2014تجميع األعمالالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )3(

1 يناير 2015األدوات المالية: “اإلفصاحات”المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7(

1 يوليو 2014القطاعات التشغيليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )8(

1 يناير 2015األدوات المالية - التبويب والقياسالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(

1 يوليو 2014قياس القيمة العادلةالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )13(

1 يناير 2016الحسابات القانونية المؤجلةالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )14(

سوف لن يكون هناك أي تأثير في النتائج التشغيلية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في حال قامت 
الشركة بالتطبيق المبكر للمعايير المطبقة على الشركة والمدرجة أعاله. 

التطبيق المبكر للمعايير أو التعديالت في 2014

لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير أو التعديالت الجديدة في عام 2014.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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أهم السياسات المحاسبية( 3

فيما يلي ملخصًا ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية.  إن هذه السياسات تم تطبيقها 
على أساس منتظم ومتماثل لكل السنوات المعروضة في هذا التقرير.

ممتلكات وآالت ومعدات

التكلفة  المتراكم، وتتضمن  التاريخية بعد طرح مخصص االستهالك  بالتكلفة  الممتلكات واآلالت والمعدات  تظهر 
جميع النفقات التي تصرف على الموجودات بصورة مباشرة لوضعها في الحالة التشغيلية التي تمكنها من تحقيق 

الغرض الذي تم شراؤها من أجله.

ويتم احتساب المخصص الالزم الستهالك تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بعد استنزال قيمتها المتبقية بطريقة 
القسط الثابت وبمعدالت استهالك كافية لتغطية عمرها اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

20 سنة أو فترة اإليجار أيهما أقل  مباني على أراضي مستأجرة
3 - 7 سنوات أدوات المطبخ

5 سنوات األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية
3 سنوات السيارات

إلى  األصل  لذلك  الدفترية  القيمة  تخفيض  يتم  تحقيقها  الممكن  قيمته  ما عن  الدفترية ألصل  القيمة  زادت  ما  إذا 
القيمة الممكن تحقيقها فورًا.

قيمة  مقابلة  طريق  عن  تحديدها  يتم  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  استبعاد  عن  الناجمة  والخسائر  المكاسب  إن 
المبيعات مع القيمة الدفترية للموجودات المباعة، وعليه يتم احتساب المكاسب أو الخسائر للوصول إلى صافي الربح.

يتم احتساب مصاريف الصيانة والتجديدات ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند استحقاقها.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

استخدامها  والبدء في  منها  االنتهاء  قبل  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  على  التي تصرف  النفقات  رسملة  يتم 
ألغراض الشركة، ويتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ المنتهية إلى الممتلكات واآلالت والمعدات واحتساب 

مخصص استهالك عليها اعتبارًا من تاريخ بدء استخدامها لألغراض التجارية.

موجودات غير ملموسة

تمثل الموجودات غير الملموسة تكلفة اقتناء حقوق امتياز التشغيل.  ويتم رسملتها وإطفاؤها بطريقة القسط 
الثابت على أساس العمر االفتراضي لهذه الموجودات.

يتم سنويًا مراجعة القيمة الدفترية لحقوق االمتياز عندما لم يعد ذلك األصل قيد االستخدام، أو عند ظهور مؤشر 
لتعرضها خالل السنة لعطب يشير بأن قيمتها الدفترية ربما من غير الممكن تحقيقها. 

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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الموجودات المالية

وقروض  الخسارة،  أو  بالربح  العادلة محددة  بالقيمة  مالية  إلى موجودات  المالية  الموجودات  بتبويب  الشركة  تقوم 
وذمم مدينة.  هذا التبويب يعتمد على الغرض الذي من خالله تم الحصول على األصل.

موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارةأ( 

تصنيف  ويتم  العادلة.   بالقيمة  المالية  األدوات  وعقود  الملكية  حقوق  أدوات  في  االستثمارات  جميع  قياس  يتم 
الموجودات في هذه الفئة كموجودات متداولة إذا كان من المتوقع أن يتم تسويتها في غضون 12 شهرًا وإال يتم 

تصنيفها كموجودات غير متداولة.

تحتسب قيمة شراء أو بيع االستثمارات في تاريخ التداول وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة ببيع أو شراء الموجودات 
إعادة  الشراء، ويتم الحقًا  المصاحبة والالزمة إلنجاز معامالت  التكاليف  المعنية.  وتتضمن تكلفة شراء االستثمارات 
تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة بقيمها العادلة.  ويتم احتساب أية تغيرات الحقة 

في القيم العادلة لهذه االستثمارات في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

القروض والذمم المدينةب( 

هذه األصول هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات سداد ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط.  
تنشأ باألساس من خالل تقديم الخدمات للعمالء وتشتمل أيضًا على أنواع أخرى من األصول النقدية التعاقدية.  عند 
االعتراف األولي لها يتم تسجيلها بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعامالت التي تعزى مباشرة إلى اقتنائها أو 
إصدارها ويتم تسجيلها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصًا مخصص انخفاض 

القيمة.

تشتمل القروض والذمم المدينة للشركة على الذمم التجارية المدينة واألخرى باستثناء المدفوعات المقدمة، كما 
تشتمل على النقدية واألرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي.  

ذمم مدينة أخرى

في  المشكوك  المدينة  لألرصدة  ويتم عمل مخصص  تحقيقها  المتوقع  بالقيمة  األخرى  المدينة  الذمم  إظهار  يتم 
تحصيلها بناءًا على المراجعة الشاملة لجميع األرصدة المستحقة في نهاية السنة. 

النقدية وشبه النقدية

تستحق  التي  الثابتة  الودائع  وأرصدة  البنوك  ولدى  بالصندوق  النقدية  األرصدة  من  النقدية  النقدية وشبه  تتكون 
التحصيل خالل ثالثة شهور أو أقل والقابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ محددة من النقدية وتخضع لمخاطر ضئيلة 

من التغيرات في القيمة.

ذمم تجارية دائنة وأخرى

تظهر الذمم التجارية الدائنة واألخرى بالقيمة التي يتم دفعها في المستقبل للسلع والخدمات المستلمة سواًء تم 
استالم فواتير بقيمتها من قبل المورد أو لم يتم استالم تلك الفواتير.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(



www.bflc.com.bh2014 التقرير السنوي BFLC22

المخزون

يتم إظهار المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل.  وتحتسب تكلفة المخزون على 
حتى  المخزون  على  العادية  الظروف  في  تنفق  التي  المصاريف  جميع  تتضمن  والتي  أوالً  يصدر  أوالً  يرد  ما  أساس 
وصول ذلك المخزون إلى مخازن الشركة وبالحالة المتفق عليها.  إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هي عبارة عن 
السعر المقدر لبيع ذلك المخزون ضمن الظروف التجارية االعتيادية. ويتم احتساب مخصص للمواد القديمة والتالفة 

والبطيئة الحركة كلما كانت هناك ضرورة لذلك.

إيرادات مؤجلة

اإليجار  فترة  بداية  في  المؤجر  قبل  من  الممنوحة  المجانية  اإليجار  فترات  في  والمتمثلة  المكتسبة  الحوافز  تظهر 
كإيرادات مؤجلة يتم إطفاؤها على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار، ويتم إظهارها في بيان 

األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

رأس المال

يتم تصنيف األدوات المالية الصادرة من قبل الشركة كحقوق مساهمين فقط إلى الحد الذي ال ينطبق عليها تعريف 
األصل أو االلتزام المالي.  يتم تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق الملكية. 

أسهم الخزينة

الخزينة  المالي.  وتظهر أسهم  المركز  تاريخ بيان  التي تم إعادة شراؤها في  الخزينة أسهم الشركة  تمثل أسهم 
بقيمتها االسمية وتخصم من رأس مال الشركة الصادر، أما الفرق بين القيمة االسمية ألسهم الخزينة وتكلفة شراء 
هذه األسهم فيتم تسويته في االحتياطي الرأسمالي.  يتم احتساب المكاسب أو الخسائر الناجمة عن بيع أسهم 

الخزينة في بيان حقوق المساهمين.

مستحقات نهاية الخدمة للموظفين

التكاليف قصيرة األجل

تقاس تكاليف الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم يتم تحميلها متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة.  
يتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح، إذا كان 
على الشركة إلتزام قانوني قائم كنتيجة لخدمات سابقة قام الموظفون بتقديمها، وإذا ما كان باإلمكان تقدير هذا 

اإللتزام بصورة موثوقة.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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مكافآت ما بعد نهاية الخدمة

يتم احتساب مخصص لمستحقات نهاية الخدمة للموظفين من اإلجازات السنوية والعطل وتذاكر السفر ومستحقات 
أخرى قصيرة األجل الناتجة عن خدماتهم على أساس االستحقاق. تساهم الشركة عن الموظفين البحرينيين في 
النظام  وهذا  البحرين،  مملكة  لحكومة  التابعة  االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة  قبل  من  المدار  التقاعد  نظام 
التقاعدي محدد المنافع وتحتسب االشتراكات التي تسددها الشركة في النظام المذكور في بيان األرباح أو الخسائر 
والدخل الشامل اآلخر للسنة التي تستحق عنها.  بموجب هذا النظام التقاعدي يترتب على الشركة التزام قانوني 

قائم لسداد المساهمات حين استحقاقها، وال يترتب على الشركة أية التزامات بسداد منافع مستقبلية أخرى.

أما مخصصات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين غير البحرينيين فيتم احتسابها بموجب متطلبات قانون العمل 
البحريني.  لقد تم إظهار مخصصات نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين ضمن المطلوبات وعلى أساس سنوي.

استحقاق اإليـرادات

تمثل اإليرادات المبالغ المكتسبة من بيع المأكوالت والمشروبات وتقديم الخدمات المتعلقة بخدمات الترفيه العائلي 
وإيرادات متنوعة أخرى.  يتم استحقاق المبيعات عندما يتم نقل أخطار وعوائد ملكية البضائع إلى المشتري ويمكن 

قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوقة.

يتم احتساب أرباح األسهم واإليرادات األخرى حين اكتساب الشركة لحق استالمها.

عقود اإليجار

يتم تصنيف عقود اإليجار التي بموجبها تبقى مع المؤجر معظم المخاطر والمنافع ذات العالقة بالموجودات المؤجرة 
كعقود إيجار تشغيلية.  ويتم احتساب المدفوعات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية )صافية من أية حوافز ممنوحة 

من المؤجر( في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تلك العقود.

المعامالت بالعمالت األجنبية

الصرف  أسعار  باستخدام  تحويلها  بعد  الشركة  دفاتر  في  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المالية  المعامالت  تدون 
السائدة بتاريخ إجراء تلك المعامالت.  أما المكاسب والخسائر الناتجة من إنجاز تلك المعامالت ومن تحويل الموجودات 
والمطلوبات المتداولة بعمالت أجنبية فإنها تتم باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ نهاية السنة المالية ويتم 

احتسابها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة( 4

الشركة استخدام توقعات  إدارة  المالية يتطلب من  التقارير  الدولية إلعداد  للمعايير  المالية وفقًا  البيانات  إعداد  إن 
وفرضيات من شأنها أن تؤثر على المبالغ المذكورة للموجودات والمطلوبات ومن شأنها أيضًا أن تؤثر على الموجودات 
والمطلوبات الطارئة كما في تاريخ البيانات المالية، والتي بدورها ستؤثر على المبالغ المذكورة لإليرادات والمصروفات 
السابقة، والخبرات  الخبرات  التي تعتمد على  القرارات  اتخاذ  التقديرات يتطلب  إن تحديد  التقرير.   إعداد  خالل فترة 
الحالية وتوقعات األوضاع المستقبلية، وكل المعلومات األخرى المتوفرة.  إن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة عن 

هذه التوقعات.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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إن أهم الحسابات التي تتطلب استخدام توقعات وفرضيات من قبل اإلدارة تتعلق بالتالي:

 •  العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات؛

 •  تصنيف اإلستثمارات؛ 

 •  قياس القيمة العادلة؛ 

 •  مبدأ اإلستمرارية؛ و

 •  اإللتزامات الطارئة.

العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات

يتم  اإلنتاجي.   والمعدات على مدى عمرها  واآلالت  والممتلكات  الملموسة  غير  الموجودات  استهالك  أو  إطفاء  يتم 
تحديد العمر اإلنتاجي وفقًا لتوقعات اإلدارة للفترة التي من الممكن أن تتحقق اإليرادات من خالل تلك الموجودات، 
حيث يتم مراجعتها دوريًا وبشكل مستمر.  يتم احتساب الفروقات الجوهرية في القيمة الدفترية والناتجة عن التغير 

في التقديرات في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر لنفس تلك الفترة.

تصنيف اإلستثمارات

عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، تقرر اإلدارة عند شرائها الستثماٍر ما التصنيف المناسب لذلك االستثمار، 
إما كاستثمار محدد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو كقروض وذمم مدينة، أو كاستثمار محتفظ به حتى 

تاريخ االستحقاق أو كاستثمار متوفر للبيع.  

إن التصنيف يتضح من خالل المسميات الواردة في بيان المركز المالي أو كما هو موضح في إيضاح أهم السياسات 
المحاسبية.

قياس القيمة العادلة

القيمة  عن  واإلفصاح  القياس  تتطلب  المالي  المركز  بيان  في  المدرجة  الشركة  ومطلوبات  موجودات  من  عدد  إن 
العادلة.

والمعطيات  المدخالت  يستخدم  للشركة  المالية  وغير  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  قياس  إن 
الملحوظة للسوق قدر اإلمكان.  إن المدخالت المستخدمة في تحديد قياس القيمة العادلة يتم تصنيفها إلى عدة 
مستويات موضحة كالتالي، بناًء على مدى إمكانية مالحظة هذه المدخالت في طرق التقييم المستخدمة )تسلسل 

القيمة العادلة(.

مدخالت المستوى األول    :   األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات 
المطابقة.

مدخالت المستوى الثاني :   كافة المدخالت التي ال تعتبر أسعارًا معلنًا عنها والتي لم يتم تصنيفها ضمن مدخالت 
المستوى األول وتكون ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشـر أو غيـر مباشر.

مدخالت المستوى الثالث :   مدخالت غير ملحوظة لألصل وااللتزام )مثال على ذلك، المدخالت التي ال يتم توفيرها 
من بيانات السوق(.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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أثر  له  والذي  المدخالت  أقل مستوى مستخدم من  أعاله يعتمد على  المذكورة  المستويات  بند في  أي  إن تصنيف 
جوهري على قياس القيمة العادلة لهذا البند.  إن التحويالت بين البنود ضمن المستويات المختلفة يتم احتسابها 

في الفترة التي يحدث فيها التحول.

العادلة على أساس رجعي. اإلفصاح  بالقيمة  المالية وهي مسجلة  الموجودات  إن لدى الشركة نوع واحد فقط من 
المتعلق بتسلسل القيمة العادلة وأسس القياس موجود في إيضاح رقم 7.

مبدأ اإلستمرارية

تقوم إدارة الشركة بمراجعة الموقف المالي على أساس دوري وتقوم بتقييم الحاجة إلى أي تمويل إضافي لمقابلة 
متطلبات رأس المال العامل، كما تقوم أيضًا بتقدير األموال الالزمة لمواجهة االلتزامات عند استحقاقها. إضافة إلى 
للتأكد من حالة  الشركة  احتياجات  لتمويل  الكافي وذلك  المالي  الدعم  توفير  الشركة على  يؤكد مساهمو  ذلك، 

االستمرارية للشركة. 

اإللتزامات الطارئة

بحكم طبيعتها، يتم تحديد هذه االلتزامات الطارئة فقط عند حدوث أو عدم حدوث أحد األحداث المستقبلية أو أكثر.  
يعتبر تقييم مثل هذه االلتزامات الطارئة على ممارسة اتخاذ القرار والتقديرات الهامة للنتائج واألحداث المستقبلية.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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)5(   ممتلكات، آالت ومعدات

مباني
على أراضي

مستأجرة
أدوات

المطبخ

األثاث 
والتركيبات 

والمعدات 
المجمـوعالســياراتالمكتبية

التكلـفة
929.736523.120690.92067.7682.211.544في 31 ديسمبر 2012

2.4104.02524.06730.502-اإلضافات
)39.306()18.148()11.639()9.519(-االستبعادات

إعادة تصنيف كموجودات
)20.750(-)20.750(--غير ملموسة )إيضاح 7(

929.736516.011662.55673.6872.181.990في 31 ديسمبر 2013
170.55231.73631.3696.555240.212اإلضافات

)5.595()5.595(---االستبعادات
1.100.288547.747693.92574.6472.416.607في 31 ديسمبر 2014

االستهالك المتراكم
728.301429.741442.91841.5831.642.543في 31 ديسمبر 2012

24.53925.42060.06315.220125.242استهالك السنة
)39.305()18.148()11.638()9.519(-االستبعادات

إعادة تصنيف كموجودات
)1.380(-)1.380(--   غير ملموسة )إيضاح 7(

752.840445.642489.96338.6551.727.100في 31 ديسمبر 2013
36.03119.22153.37813.717122.347استهالك السنة

)2.000()2.000(---االستبعادات
788.871464.863543.34150.3721.847.447في 31 ديسمبر 2014

صافي القيمة الدفترية
311.41782.884150.58424.275569.160في 31 ديسمبر 2014
176.89670.369172.59335.032454.890في 31 ديسمبر 2013

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات المحتسب في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر كما يلي:

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

100.399105.383تكاليف التشغيل )إيضاح 18(
21.94819.859مصاريف غير تشغيلية

122.347125.242

تتمثل تكاليف التشغيل في استهالك قيمة المعدات، الممتلكات واآلالت المستخدمة في المطاعم.

تشغل الشركة من مباني مؤجرة بإيجار شهري قيمته 11.375 دينار بحريني )2013: 11.375 دينار بحريني(.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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)6(   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

-38.568الرصيد االفتتاحي
25.88638.568اإلضافات خالل السنة

-)64.194(المحول إلى التكاليف التشغيلية )إيضاح 18(
26038.568الرصيد الختامي

تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في المصروفات المتكبدة على إنشاء المطعم الجديد »بيتي«.

)7(   موجودات غير ملموسة
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

التكلفـة
261.193240.443الرصيد االفتتاحي

-2.500إضافات
20.750-المحول من ممتلكات، آالت ومعدات )إيضاح 5(

263.693261.193الرصيد الختامي

اإلطفاء المتراكم

182.955163.284الرصيد االفتتاحي
59.61318.291اإلطفاء المحتسب عن السنة

1.380-المحول من ممتلكات، آالت ومعدات )إيضاح 5(
242.568182.955الرصيد الختامي

21.12578.238صافي القيمة الدفترية

تشتمل الموجودات غير الملموسة على رسوم االمتياز المدفوع عن امتياز مطعم »بنيجنز« وبرامج الحاسوب.

يتم سنويًا مراجعة وتعديل القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة لمواجهة اإلنخفاض في قيمتها كلما كان ذلك 
ضروريًا. وبناءًا على اإليرادات غير المخفضة للخمس سنوات القادمة فإن احتساب مخصص اإلنخفاض لم يعد ضروريًا.  

قيمة اإلطفاء المحتسبة لسنة 2014 تتضمن مبلغًا وقدره 45.240 دينار بحريني متعلقة بالمبلغ المتبقي من رسوم 
االمتياز لمطعم "بندروزا" والذي تم تخفيضه بالكامل بسبب إغالق المطعم خالل السنة.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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)8(   موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

4.963.2223.816.959الرصيد االفتتاحي
2.136.8511.146.263مكاسب غير محققة للتغير في القيمة العادلة 

7.100.0734.963.222الرصيد الختامي

تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة المحددة بالربح أو الخسارة من األوراق المالية المتداولة والمدرجة في سوق 
البحرين لألوراق المالية، حيث يتم تقييمها بالقيمة العادلة بناءًا على األسعار كما في نهاية السنة المنتهية في 31 
ديسمبر. بما أن هذه الموجودات المالية مدرجة باألسواق النشطة، فإنها تندرج ضمن المستوى األول من تسلسل 
القيمة العادلة. إن العملة الرئيسية لجميع الموجودات المالية هي الدينار البحريني وقد تم تصنيفها كموجودات غير 

متداولة. 

)9(   المخزون

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

9.43812.235األغذية

8.3997.581المشروبات
3.3302.136أخرى

21.16721.952

)10(   مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

48.42754.717مبالغ مدفوعة مقدمًا
18.91231.751ذمم مدينة أخرى

7491.892مبالغ مدفوعة مقدمًا للموظفين
1.7501.550ودائع

69.83889.910

إن القيمة الدفترية للذمم المدينة األخرى والمصنفة كقروض وذمم مدينة تقارب قيمتها العادلة.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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)11(   النقدية وأرصدة بنكية
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

200.872-ودائع ثابتة
171.78899.743أرصدة لدى البنوك
1.6001.600نقد في الصندوق

173.388302.215نقد لدى البنوك وأرصدة
)66.875()54.699(نقد مخصص لسداد أرباح األسهم غير المطالب بها )إيضاح 16(

118.689235.340النقدية وشبه النقدية

في 2013، تم احتساب فوائد على الودائع الثابتة التي لها فترة استحقاق ال تتعدى 90 يومًا من تاريخ اإليداع بمعدل 
فائدة 0.55% سنويًا.

فوائد  لها  تحتسب  بحريني(  دينار   97.779 :2013( بحريني  دينار  قيمتها 167.633  تبلغ  الطلب  تحت  أرصدة حسابات 
بمعدل فائدة 0.225% إلى 0.425% سنويـًا )2013: 0.25% سنويًا(.  أما األرصدة المتبقية فهي حسابات جارية ال تحتسب 

عليها أية فوائد.

)12(   رأس المال

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

المصرح به
200.000.000 )2013: 200.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية

20.000.00020.000.000     قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد

الصادر والمدفوع بالكامل
40.000.000 )2013: 40.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية

4.000.0004.000.000     قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد

أسهم الخزينة

تم شراء أسهم الخزينة بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة علــى شــراء ما ال يتجاوز 10%  من رأسمال 
الشركة الصادر والمدفوع بالكامل.  تم تسوية الفرق بين القيمة االسمية ألسهم الخزينة وتكلفة شراء هذه األسهم 

في احتياطي رأس المال )إيضاح 14(.

معلومات إضافية متعلقة بالمساهمين

كما في 31 ديسمبر، أسماء وجنسيات المساهمين األساسيين الذين يملكون ما يعادل نسبة 5% أو أكثر من مجموع 
أسهم رأس المال وعدد األسهم التي يمتلكونها كالتالي:

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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الجنسيةالمساهمون الرئيسيون
20142013

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

60.51%60.5124.205.625%24.205.625متعددةجمهور المستثمرين

25.25%25.2510.100.000%10.100.000بحرينيةمجموعة الخليج للفنادق ش.م.ب.

4.24%4.241.694.375%1.694.375بحرينيينأعضاء مجلس اإلدارة

36.000.000%9036.000.000%90

تندرج جميع أسهم الشركة تحت فئة واحدة وهي أسهم عادية وجميع المساهمين متساوون في حقوق التصويت.

إن توزيع ملكية رأس مال الشركة الصادر وعدد أسهم المساهمين ونسب ملكيتهم موضحة ضمن الفئات التالية 
والمبينة أدناه:

عدد المساهمينعدد األسهم
نسبة األسهم المملوكة من 

مجموع عدد األسهم

201420132014201320142013

4.24%4.24%1.694.3751.694.37577أعضاء مجلس اإلدارة

38.34%41.24%16.497.12115.334.121930938أقل من %1

22.18%19.27%7.708.5048.871.5041111أكثر من 1% وأقل من %5

------أكثر من 5% وأقل من %10

------أكثر من 10% وأقل من %20

25.25%25.25%10.100.00010.100.00011أكثر من %20

36.000.00036.000.000949957%90%90

10%10%--4.000.0004.000.000أسهم الخزينة

40.000.00040.000.000949957%100%100

تفاصيل ملكية أعضاء مجلس اإلدارة في رأس مال الشركة الصادر والمدفوع هي كالتالي:

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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عـدد األسهم
20142013

1.000.0001.000.000عبداللطيف خالد العوجان

100.000100.000عقيل رئيس*

192.500192.500عادل سلمان كانو

100.000100.000بشار محمد علي الحسن

101.875101.875شريف محمد أحمدي

100.000100.000كارفيلد جونس*

100.000100.000سوريش سورانا*

1.694.3751.694.375

*   أعضاء مجلس اإلدارة معينين من قبل مجموعة الخليج للفنادق ش.م.ب.

)13(   احتياطي قانوني

بموجب متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، يتم تحويل ما يعادل 
10% من صافي أرباح الشركة قبل التوزيع إلى حساب االحتياطي القانوني الغير قابل للتوزيع حتى يبلغ رصيد ذلك 
االحتياطي نسبة 50% من رأس المال المصدر.  لقد تم خالل السنة تحويل مبلغ 197.830 دينار بحريني إلى حساب 

االحتياطي القانوني )2013: 116.612 دينار بحريني(. 

)14(   احتياطي رأسمالي

المشتراة  الخزينة  الشراء ألسهم  للسهم على سعر  اإلسمية  القيمة  الزيادة في  الرأسمالي في  اإلحتياطي  يتمثل 
)إيضاح 12(.

)15(   حقوق نهاية الخدمة للموظفين

الموظفون البحرينيون:
للموظفيــن  البحرين  مملكة  في  االجتماعــي  للتأمين  العامة  الهيئة  نظام  في  الشركة  مساهمة  تكلفة  بلغت 

البحرينييـن للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 7.285 دينار بحريني )2013: 7.990 دينار بحريني(.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(



www.bflc.com.bh2014 التقرير السنوي BFLC32

الموظفون األجانب:
إن التغير في مخصص نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين موضح كالتالي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

48.49947.679الرصيد االفتتاحي
23.05812.240مستحقات السنة

)11.420()13.530(مدفوعات خالل السنة
58.02748.499الرصيد الختامي

11996عدد موظفي الشركة في نهاية السنة

)16(   ذمم تجارية دائنة وأخرى

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

104.34879.210ذمم تجارية دائنة
2.75314.514مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 23(

54.69966.875أرباح أسهم غير مطالب بها )إيضاح 11 والجدول الموضح أدناه(
118.519110.142مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

58.41749.803مخصص إجازات وتذاكر سفر الموظفين
338.736320.544

يتم احتساب الذمم التجارية الدائنة بالدينار البحريني، حيث يتم سدادها بشكل عام خالل فترة 60 يومًا من تاريخ 
فاتورة المورد.

تصنف القيمة الدفترية للذمم التجارية الدائنة على أنها مطلوبات مالية وتقاس بالتكلفة المطفأة المقاربة لقيمتها العادلة.

فيما يلي تفاصيل أرباح أسهم غير مطالب بها حسب الترتيب السنوي:

20142013ينتمي لسنة

20001.5921.605
20011.4141.426

20053.4803.502
200811.18311.267
201016.27421.910
201220.75627.165

54.69966.875

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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)17(   إيرادات التشغيل

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

649.337781.112مبيعات األغذية
482.572470.357مبيعات المشروبات

147.915153.577رسوم الخدمات 
11.92919.764مبيعات آالت األلعاب

1.5473.136مبيعات التبغ
1.293.3001.427.946

)18(   تكاليف التشغيل
السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2014
السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2013

386.102380.096تكاليف الموظفين
206.800273.026تكاليف األغذية

144.799149.057تكاليف المشروبات
100.399105.383استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 5(

-64.194المحول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح 6(
368.248389.016تكاليف تشغيلية أخرى 

1.270.5421.296.578

)19(   إيرادات إستثمارية وأخرى
السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2014
السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2013

مكاسب غير محققة للتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
2.136.8511.146.263بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة )إيضاح 8(

190.886190.803أرباح أسهم
1.9512.302فوائد بنكية

1.8213.924أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
مكاسب محققة من بيع موجودات المالية بالقيمة العادلة محددة

-18.407بالربح أو الخسارة
5.8494.557إيرادات متنوعة 

2.355.7651.347.849

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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)20(   العائد األساسي والمخفف على السهم الواحد

يتم احتساب العائد األساسي على السهم على أساس تقسيم صافي الربح أو الخسارة المتاح للمساهمين على 
قبل  المشتراة من  العادية  األسهم  استبعاد متوسط عدد  بعد  الصادرة  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط 

الشركة كأسهم خزينة.

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

1.978.2961.166.117صافي الربح المتاح للمساهمين

36.000.00036.000.000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

32.39 فلس54.95 فلسالعائد األساسي والمخفف على السهم الواحد )الحظ الفقرة أدناه(

ال توجد لدى الشركة أية أسهم عادية قد تكون عرضة للتخفيف في العائد، وعليه يكون العائد على السهم  المخفف 
مماثل  للعائد األساسي على السهم.

)21(   األرباح الموصى بتوزيعها ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

لم يقترح مجلــس إدارة الشـــركة توزيــع أية أرباح )2013: الشيء دينار بحريني(، كذلك لم يقترح المجلس مكافأة ألعضاء 
مجلس اإلدارة )2013: الشيء دينار بحريني( للسنــة المنتهية فــي 31 ديسمبر 2014 )أيضًا في إيضاح 23(.

)22(   االلتزامــــات

أ(   التزامات عقود اإليجار التشغيلية

لإللغاء  القابلة  غير  التشغيلية  اإليجار  عقود  جـراء  الناتجة من  المستقبلية  اإليجـار  اللتزامات  األدنــى  الحد  إجمالي  إن 
)إيضاح 5( كما يلي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

128.700128.700أقل من سنة

592.044604.908أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

343.836459.672أكثر من خمس سنوات
1.064.5801.193.280

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(



www.bflc.com.bh BFLC التقرير السنوي 2014 35

ب(   االلتزامات الرأسمالية

ال توجد نفقات رأسمالية نتجت من جراء التعاقدات كما في تاريخ بيان المركـز المالي )2013: 124.421 دينار بحريني(.

)23(   المعامالت مع األطراف ذات العالقة

يتم اعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ 
الشركة  تمارس  األطراف ذوي عالقة على شركات  اآلخر.  يشتمل  للطرف  والتشغيلية  المالية  السياسات  يؤثر على 
عليها نفوذ مؤثرة ومساهمين رئيسيين وأعضاء اإلدارة الرئيسيين للشركة.  إن معامالت الشركة مع األطراف ذات 

العالقة تتم على أسس تجارية عادية وهي مصادق عليها من قبل اإلدارة.

تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة موضحة كالتالي:

نوعية األطراف ذات عالقة
السنة المنتهية فيطبيعة المعاملةالعالقة

31 ديسمبر 2014
السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2013

أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء 

مجلس 
اإلدارة

أتعاب حضور مدفوعة لألعضاء نظير 
20.20014.000حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن سنة 
2012-14.500

مساهممجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

9.92313.203إيجار المكتب والكهرباء

6.486-رواتب موظفين

1.998857إيجار قاعة للجمعية العمومية

1.9263.068مصاريف الموظفين

شركة عبداللطيف العوجان 
الدولية لألغذية

مساهم 
14.03612.124مشتريات أطعمةمشترك

مساهم غاز البحرين
5.7375.586شراء غاز للطبخمشترك

ملخص أرصدة حسابات طرف ذات عالقة:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 16(

6514.514مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. - مساهم

-453غاز البحرين - مساهم مشترك

-2.235شركة عبداللطيف العوجان الدولية لألغذية - مساهم مشترك

2.75314.514

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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)24(   التقارير القطاعية

إن أنشطة الشركة محددة بتشغيل المطاعم والتي تتعرض لمستوى متماثل من المخاطر والعوائد، كما أن الشركة 
تملك أيضًا استثمارات محددة، حيث أن الملكية والعوائد لهذه االستثمارات ال تشكل قطاعات مالية منفصلة.  لذا 

فإنه ليس من الضروري إظهار أية معلومات عن القطاعات التشغيلية.

إن الشركة تدير عملياتها بالكامل داخل مملكة البحرين، وعليه لم يتم إظهار معلومات عن القطاعات الجغرافية 
في هذه البيانات المالية.

)25(   الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر

ومبالغ  النقدية  وشبه  النقدية  على  تشتمل  المالي  المركز  بيان  في  المتضمنة  المالية  والمطلوبات  الموجودات 
مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى، وموجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة، وذمم تجارية دائنة 
وأخرى. إن السياسات المحاسبية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية قد تم اإلفصاح عنها كاًل على حدة في 

البند الخاص بها.

إدارة رأس المال

أعمال  لتدعيم  المال  رأس  المحافظة على نسبة  التأكد من  المال هو  رأس  إدارة  للشركة في  األساسي  الهدف  إن 
الشركة وتنمية عوائد المساهمين.  

تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال لديها، كما تقوم بإعداد التسويات وذلك وفقًا للظروف االقتصادية.  لم يتم أي 
تغيير في األهداف والسياسات والعمليات خالل السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014 و2013.

تقوم الشركة بمراقبة رأس المال عن طريق استخدام طريقة نسبة المديونية، والتي هي عبارة عن صافي المديونية 
مقسومًا على مجموع رأس المال مضافًا إليه صافي المديونية.  ويندرج ضمن صافي مديونية الشركة الذمم التجارية 
المتعلقة  االحتياطيات  مع  المال  رأس  يتضمن  المال  رأس  النقدية.   وشبه  النقدية  منها  مخصومًا  وأخرى،  الدائنة 

بمساهمي الشركة.

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

338.736320.544ذمم تجارية دائنة وأخرى
)302.215()173.388(ناقصًا:  النقدية وشبه النقدية

165.34818.329صافي المديونية
7.558.2485.579.952مجموع رأس المال

7.723.5965.598.281رأس المال وصافي المديونية
0.33%2.14%نسبة المديونية

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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إدارة المخاطر 

تتعرض الشركة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات المالية:

    •  مخاطر االئتمان
    •  مخاطر معدل الفائدة
    •  مخاطر أسعار العمالت

    •  مخاطر السيولة
    •  مخاطر األسعار

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف المجموعة والسياسات 
الكمية  اإلفصاحات  بعض  أيضًا  اإليضاح  هذا  يعرض  كما  المجموعة.  مال  رأس  وإدارة  الخطر  وإدارة  قياس  وإجراءات 

باإلضافة إلفصاحات أخرى بالبيانات المالية.

مجلس اإلدارة مسئول بشكل عام عن تأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للشركة.  وقد أوكل المجلس مهمة 
تنسيق وتشغيل العمليات التي تضمن تنفيذ أهداف وسياسات الشركة لقسم المالية. وحيث يقوم المراقب المالي 

بتزويد مجلس اإلدارة بتقارير شهرية حول فعالية سير العمليات ومالئمة األهداف والسياسات التي يعدها القسم.

إن هدف المجلس العام هو تعريف وتحليل المخاطر التي تواجه الشركة، لوضع آليات رقابة تحد من المخاطر، ومراقبة 
سير وفعالية تلك اآلليات.

مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز أحد أطراف األدوات المالية بالوفاء بااللتزامات المتفق عليها مما يسبب خسائر مالية 
االئتمان على  ائتماني جيد.  إن مخاطر  المحلية والتي تتمتع بتصنيف  البنوك  النقدية لدى  إيداع  للطرف اآلخر.  تم 

األصول األخرى ضئيلة جدًا من وجهة نظر اإلدارة.

مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة تقلبات معدالت الفائدة السوقية.  تحتسب الفوائد 
على الودائع الثابتة بمعدل ثابت خالل العام وعليه يتم إعادة تسعيرها عند إعادة االستثمار في تاريخ االستحقاق. أما 

الموجودات والمطلوبات للشركة األخرى فال تتأثر بحساسية بمخاطر معدالت الفائدة.

تتأثر حساسية األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر من التغيرات المتوقعة في معدالت الفائدة على أرباح الشركة 
للسنة.  حساسية األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الناجمــة من التغيرات فــي االحتمالية المعقــولة في معدالت 

الفائدة، مع جميع المتغيرات األخرى والتي تظهر ثابتة، ال يتوقع أن تكون جوهرية.

مخاطر أسعار العمالت هي المخاطر الناجمة من التقلبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات التي تطرأ على 
أسعار صرف العمالت األجنبية. عمليات الشركة بالعمالت األجنبية معظمها بالدوالر األمريكي المقوم بالدينار البحريني 
وحيث أن الدينار البحريني ثابت الصرف مقابل الدوالر األمريكي فإنه ال يوجد تأثير مادي لمخاطر العمالت.  إدارة الشركة 

تقدر مخاطر العمالت بأقل ما يمكن.

مخاطر السيولة ويشار إليه أيضًا بمخاطر التمويل، هي مخاطر عدم قدرة الشركة في الحصول على األموال الالزمة 
لسداد االلتزامات المصاحبة لألدوات المالية.  وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم قدرة الشركة على بيع موجوداتها 

المالية بسرعة وبقيمة مقاربة للقيمة العادلة.

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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تقوم إدارة الشركة بمتابعة متطلبات السيولة بصورة منتظمة للتأكد من توفر األموال الكافية بما فيها التسهيالت 
البنكية غير المستخدمة لمقابلة االلتزامات عند استحقاقها.

الجدول التالي يبين االستحقاقات التعاقدية )تشمل التدفقات المالية الغير مخفضة( للمطلوبات المالية:

حتى 3 أشهرالمجموعفي 31 ديسمبر 2014
ما بين 3 إلى 12 

شهر
ما بين سنة إلى 

سنتين
أكثر من
سنتين

--104.34891.75912.589ذمم تجارية دائنة وأخرى

--104.34891.75912.589المجموع

حتى 3 أشهرالمجموعفي 31 ديسمبر 2013
ما بين 3 إلى 12 

شهر
ما بين سنة إلى 

سنتين
أكثر من
سنتين

--79.21053.67725.533ذمم تجارية دائنة وأخرى

--79.21053.67725.533المجموع

مخاطر األسعار هي المخاطر الناجمة عن التعرض لمخاطر األسعار بسبب امتالك الشركة لالستثمارات المصنفة في 
بيان المركز المالي كموجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة.  وال تتعرض الشركة لمخاطر التغير 
الملكية، فإن الشركة  الناجمة عن استثمارات الشركة في أسهم حقوق  السلع.  وإلدارة مخاطر األسعار  في أسعار 
قد نوعت استثماراتها في الصناديق االستثمارية المدارة.  ويتم تنويع الصناديق المدارة بموجب السقف االستثماري 

والمحدد من قبل الشركة.

العادلة  بالقيمة  مالية  كموجودات  المالي  المركز  بيان  في  الموجودة  لإلستثمارات  العادلة  القيمة  حساسية  تحليل 
محددة بالربح أو الخسارة كالتالي:

التأثير على الربح التغيـــر الوصف

+/-355.003 +/-5% موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة

+/-710.007 +/-10% موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة

)26(   أرقام المقارنة
المتبعة لعرض  العرض  السابقة، وذلك لجعلها تتماشى مع طريقة  المقارنة للسنة  أرقام  إعادة تصنيف بعض  تم 
الربح للسنة  القيمة الصافية أو صافي  تأثير على  التصنيف ليس لها  الحالي، حيث إن إعادة  المالية للعام  البيانات 

الماضية.

)27(   األحداث الالحقة
ال توجد أحداث الحقة جوهرية على الشركة بعد السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وقبل تاريخ اعتماد هذه البيانات 

المالية والتي لها أثر على هذه البيانات. 

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(




