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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
جهات االتصال واإلدارة كما في  31ديسمبر 2017
رقم السجل التجاري

 32196 -01 :الصادر بتاريخ  13يوليو 1994
 32196 -04الصادر بتاريخ  5أغسطس 2000
 32196 -05الصادر بتاريخ  27سبتمبر 2001
 32196 -06الصادر بتاريخ  21نوفمبر 2004
 32196 -07الصادر بتاريخ  25مارس 2006
 32196 -13الصادر بتاريخ  21أغسطس 2011
 32196 -14الصادر بتاريخ  9سبتمبر 2014

أعضاء مجلس اإلدارة

 :السيد عبداللطيف خالد العوجان
السيد كارفيلد جونس
السيد عادل سلمان كانو
السيد بشار محمد علي الحسن
السيد شريف محمد أحمدي
السيد رون بيترس
السيد سوريش سورانا

–
–
–
–
–
–
–

لجنة الترشيحات والمكافآت

 :السيد عبداللطيف خالد العوجان
السيد عادل سلمان كانو
السيد شريف محمد أحمدي
السيد سوريش سورانا

– الرئيس

لجنة التدقيق

 :السيد سوريش سورانا
السيد بشار محمد علي الحسن
السيد كارفيلد جونس

– الرئيس

اللجنة التنفيذية

 :السيد كارفيلد جونس
السيد عادل سلمان كانو
السيد شريف محمد أحمدي
السيد رون بيترس

– الرئيس

لجنة حوكمة الشركات

 :السيد عادل سلمان كانو
السيد شريف محمد أحمدي
السيد سوريش سورانا
السيد رون بيترس

– الرئيس

المكتب الرئيسي

 :مكاتب الخليج الفاخرة
الطابق العاشر ،مجمع 338
العدلية
ص.ب11612 :
المنامة  -مملكة البحرين

مسجلو األسهم

 :كارڤــي كمبيوترشير ذ.م.م
ص.ب514 :
المنامة
مملكة البحرين

البنـوك

 :بنك البحرين الوطني
بنك البحرين والكويت

مدقـقـو الحسابـات

 :بي دي أو
الطابق  ،17برج مكاتب الدبلومات التجاري
ص.ب787 :
المنامة
مملكة البحرين
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الصادر بتاريخ  21أ
الصادر بتاريخ  9سب
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات

()1

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

مسئوليات المجلس ومجلس اإلدارة
يعتبر مجلس اإلدارة مسئولا أمام المساهمين عن الستثمار السليم والحكيم والحفاظ على مصالح المساهمين ،كما أن دور المجلس
ومسئولياته تشمل ولكن ل تقتصر على:










رصد ومتابعة أداء الشركة بشكل عام.
رصد ومتابعة أداء اإلدارة ورسم الخطة المستقبلية 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 المتثال 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 الجوهرية التالية مراجعة وتقييم واعتماد المجلس لها وهي كالتالي:





إستراتيجية الشركة.
الميزانية السنوية.
تخصيص الموارد الرئيسية والستثمارات الرأسمالية.
المسئوليات اإلدارية ،التدريب والتطوير والخطط المستقبلية والتنموية لإلدارة العليا.

نظام تعيين وإقالة أعضاء مجلس اإلدارة
يتم تعيين أو إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة كل ثالث سنوات في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية.
استقالة أعضاء مجلس اإلدارة تتم عاد ًة خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية أو عند تقديم أحد األعضاء استقالته من المجلس.
تداول أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة
لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة بتداول أية أسهم خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات

()1

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ( -تتمة)

قواعد السلوك وإجراءات رقابة االلتزام المطبقة من قبل المجلس
من المتوقع من مجلس اإلدارة وموظفي الشركة الحفاظ على أعلى مستوى منن األخنال والسنلوك الشخصني المهنني .أنشنتت الشنركة مدوننة
لقواعد السلوك المهني التي توفر إطاراا أخالقيا ا وقانونيا ا لجميع العاملين لديها .إن مدونة قواعد السلوك تعرف كيف تتصل الشنركة بموظفيهنا
والمساهمين والمجتمع الذي تعمل الشركة فيه.
وقد طبق مجلس إدارة شركة البحرين للترفيه العائلي مدونة قواعد السلوك المهني وسياسة التبليغ لمراقبة المتثال ألخالقيات الشركة.
مدونننة قواعنند السننلوك المهننني تننوفر توجيهننات واضننحة اننول ممارسننة األعمننال التجاريننة علننى الصننعيد النندولي ،والتعامننل مننع الحكومننات
والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين والسلوك العام فني مكنان العمنل بنالنظر إلنى أفضنل نمناذ ممارسنات اوكمنة الشنركات .كمنا تنوفر
إطارا سلوكيا لجميع العاملين في سيا مجموعة واسعة من الحالت األخالقية والقانونية .تم نشر مدونة السلوك في قسم "اوكمة الشنركات"
من موقع الشركة اإللكتروني.
يتكون مجلـس اإلدارة من  7أعضـاء كما فـي  31ديسمبر .2017
تم انتخاب وتعيين أعضــاء مجلس اإلدارة فـي مارس  2016لمـدة  3سنوات.
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات

()1

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ( -تتمة)

الجدول التالي يوضح المعلومات المتعلقة بمؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة الحالي:

تسلسل

اسم العضو

المسمى الوظيفي

المستوى المهني

تنفيذي/غير تنفيذي

سنوات

مستقل/غير مستقل

الخبرة

المؤهــــالت

1

السيد عبداللطيف خالد العوجان

رجل أعمال

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/مستقل

48

مؤهل جامعي في التجارة  -انكلترا

2

السيد كارفيلد جونس

الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

تنفيذي/غير مستقل

36

المؤهل االحترافي  HCIMAالمستوى الثاني

3

السيد عادل سلمان كانو

رجل أعمال

عضو

غير تنفيذي/مستقل

33

ماجستير في إدارة األعمال وإدارة النقل الجوي

4

السيد بشار محمد الحسن

رجل أعمال

عضو

غير تنفيذي/مستقل

40

بكالوريوس اقتصاد

5

السيد شريف محمد أحمدي

رجل أعمال

عضو

غير تنفيذي /مستقل

40

بكالوريوس هندسة كهربائية

6

السيد رون بيترس

عضو

تنفيذي/غير مستقل

37

7

السيد سوريش سورانا

عضو

تنفيذي/غير مستقل

38

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق
الخليج
المدير المالي لمجموعة فنادق الخليج
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GSCE5

ماجستير في إدارة األعمال العالي  - Wمستوى

2
خريج دراسات تجارية ومحاسب قانوني ICAI

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ( -تتمة)

()1

عدد العضويات في
تسلسل

مجالس اإلدارة في الشركات المدرجة

اسم العضو

1

السيد عبداللطيف خالد العوجان

واحدة

2

السيد كارفيلد جونس

الشيء

3

السيد عادل سلمان كانو

الشيء

4

السيد بشار محمد الحسن

الشيء

5

السيد شريف محمد أحمدي

الشيء

6

السيد رون بيترس

الشيء

7

السيد سوريش سورانا

الشيء

يجب على الشركة عقد أربعة اجتماعات لإلدارة سنويا ً على األقل .خالل السنة المنتهية  31ديسمبر  ،2017قامتت الشتركة بعقتد ستبعة
اجتماعات لمجلس اإلدارة .الجدول التالي يلخص تواريخ االجتماعات لمجلس اإلدارة وأسماء الحضور لكل اجتماع:
تسلس
ل

اسم العضو

1

السيد عبداللطيف خالد العوجان

2

السيد عقيل رئيس*

3

السيد كارفيلد جونس

4

السيد عادل سلمان كانو

5

السيد بشار محمد الحسن

6

السيد شريف محمد أحمدي

7

السيد رون بيترس**

8

السيد سوريش سورانا

*

 8يناير










 20فبراير










 10أبريل










 24أبريل










 30أكتوبر

 31يوليو



















 27نوفمبر










استقال السيد عقيل رئيس من مجلس اإلدارة في  8يونيو .2017

** انضم السيد رون بيترس إلى مجلس اإلدارة في  31يوليو .2017
بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لمجلس اإلدارة مبلغ وقدره  21.600دينار بحريني كأتعاب أساسية.
الجدول التالي يلخص معلومات عن المستوى المهني والمسمى الوظيفي ألعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة:
االسم

سنوات

المسمى الوظيفي

المستوى المهني

العملي

الخبرة

1

السيد إبراهيم عبدو

المدير العام

اإلدارة

GM

22

إدارة فنادق F&B

2

السيد كي تي بولي

المدير المالي

اإلدارة

FC

34

خريج دراسات تجارية

تسلسل

عضو اإلدارة التنفيذي

بلغت المكافآت المدفوعة لإلدارة التنفيذية مبلغ وقدره  52.800دينار بحريني.
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المؤهالت

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات

()2

اللجــــــان

الجدول التالي يلخص معلومات عن لجان المجلس وأعضاءه وأهدافهم:
لجنة التدقيق

مراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية ،النظر

السيد سوريش سورانا

تنفيذي/غير مستقل

في أهم نقاط التدقيق التداخلي ،التحتري ومتابعتة ردود اإلدارة.

السيد بشار محمد الحسن

غير تنفيذي/مستقل

التنسيق ما بين المدققين الداخليين والخارجيين.

السيد كارفيلد جونس

تنفيذي/غير مستقل

يجب على الشركة عقد أربعة اجتماعات للجنة التدقيق سنويا ً على األقل .خالل السنة المنتهية  31ديسمبر  ،2017قامت اللجنة بعقد
أربعة اجتماعات .الجدول التالي يلخص معلومات حول تواريخ اجتماعات اللجنة وأسماء الحضور لكل اجتماع:
تسلسل

عضو اإلدارة التنفيذي

1

السيد سوريش سورانا

2

السيد بشار محمد الحسن

3

السيد كارفيلد جونس

 12فبراير

 23أبريل

 30يوليو

 29أكتوبر

















بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة التدقيق مبلغ وقدره  3.800دينار بحريني لسنة  2017كأتعاب أساسية.
لجنة الترشيح

إيجتتاد األشتتخاص المتتؤهلين ليصتتبحوا أعضتتاء لمجلتتس اإلدارة

السيد

والمكافآت

واإلدارة العليتتا للشتتتركة ،باستتتثناء تعيتتتين المتتدققين التتتداخليين.

العوجان

تحديتتد حجتتم وتركيبتتة مجلتتس اإلدارة وأعضتتاء اللجتتان .عمتتل

السيد عادل سلمان كانو

غير تنفيذي/مستقل

التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقالة وتعيين األعضتاء .تطتوير

السيد شريف محمد أحمدي

غير تنفيذي/مستقل

خطة مستقبلية لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا ومراجعة الخطتة

السيد سوريش سورانا

تنفيذي/غير مستقل

باستمرار.
مراجعة واقتراح وتحديد سياسات المكافآت والحوافز ألعضاء
مجلس ا إلدارة واإلدارة العليا ،مع األخذ بما يتناستب بمعتدالت
السوق في هذا الشأن من أجل تحفيزهم على اإلنتاجية وتشتغيل
الشركة بنجاح.
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عبداللطيف

خالد

غير تنفيذي/مستقل

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات

اللجــــــان ( -تتمة)

()2

يجب على الشركة عقد اجتماعين للجنة الترشيح والمكافآت سنويا ً .خالل السنة المنتهية  31ديسمبر  ،2017قامت لجنة الترشيح
والمكافآت بعقد اجتماعين .الجدول التالي يلخص معلومات حول تواريخ اجتماع اللجنة وأسماء الحضور لكل اجتماع:
تسلسل

اسم العضو

1

السيد عبداللطيف خالد العوجان

2

السيد عادل سلمان كانو

3

السيد شريف محمد أحمدي

4

السيد سوريش سورانا

 24أبريل

 30أكتوبر











بلغت مكافآت أعضاء لجنتي الترشيح والمكافآت مبلغ وقدره  2.250دينار بحريني لسنة  2017كأتعاب أساسية.
لجنة حوكمة الشركات

هي نظام داخلي محتاط بسياستات وعمليتات وأفتراد ،وتحترص

السيد عادل سلمان كانو

غير تنفيذي/مستقل

علتتى تلبيتتة احتياجتتات المستتاهمين وأصتتحاب مصتتالح اآلختترين

السيد كارفيلد جونس

تنفيذي/غير مستقل

السيد شريف محمد أحمدي

غير تنفيذي/مستقل

السيد رون بيترس

تنفيذي/غير مستقل

السيد سوريش سورانا

تنفيذي/غير مستقل

با لكامتتل .وهتتو التتذي ستتيتم تحقيقتته متتن ختتالل التوجيتته والتتتحكم
وإدارة أنشتتطة الشتتركة باستتتخدام الممارستتات التجاريتتة الجيتتدة
والموضتتتتوعية والنزاهتتتتة والمستتتتائلة .تطبتتتتق لجنتتتتة حوكمتتتتة
الشركة ،ثقافة الشركة للمنظمة ،التزام مجلس اإلدارة واإلدارة
العليتتتا اتجتتتاه هيكتتتل حوكمتتتة الشتتتركة ونهتتتج الشتتتركة لاللتتتتزام
بقواعتتد الستتلوك ليكتتون مبتتدأ نزاهتتة بتتدالً متتن أن يكتتون مبتتدأ
لالمتثال.

يجب على الشركة عقد اجتماعين للجنة حوكمة الشركة على األقل سنوياً .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017قامت لجنة
حوكمة الشركة بعقد اجتماعين .الجدول التالي يلخص معلومات حول تواريخ اجتماع اللجنة وأسماء الحضور لكل اجتماع:
تسلسل

*

عضو اإلدارة التنفيذي

1

السيد عادل سلمان كانو

2

السيد كارفيلد جونس**

3

السيد شريف محمد أحمدي

4

السيد رون بيترس*

5

السيد سوريش سورانا

 10أبريل

 24أكتوبر













انضم السيد رون بيترس إلى مجلس اإلدارة في  31يوليو .2017

** حضر السيد كارفيلد جونس اجتماع حوكمة الشركة بتاريخ  10أبريل في غياب السيد عقيل رئيس.
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات
بلغت مكافآت أعضاء لجنة حوكمة الشركات مبلغ وقدره  2.500دينار بحريني لسنة  2017كأتعاب أساسية.

اللجــــــان ( -تتمة)

()2

اللجنة التنفيذية

يعين اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة وتتألف من رئيس

السيد عقيل رئيس

تنفيذي/غير مستقل

والحد األدنى من اثنين من أعضاء المجلس .تقوم اللجنة

السيد عادل سلمان كانو

غير تنفيذي/مستقل

التنفيذية بالنيابة عن مجلس اإلدارة بتحديد المسائل الصادرة

السيد شريف محمد أحمدي

غير تنفيذي/مستقل

عن رئيس مجلس اإلدارة والتي ال تتطلب عقد اجتماع خاص

السيد كارفيلد جونس

تنفيذي/غير مستقل

للمجلس ولكن ال ينبغي تأجيلها حتى االجتماع التالي المقرر

السيد رون بيترس

تنفيذي/غير مستقل

للمجلس.

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017قامت اللجنة التنفيذية للشركة بعقد ثالثة اجتماعات .الجدول التالي يلخص معلومات حول
تواريخ اجتماع اللجنة وأسماء الحضور لكل اجتماع:
تسلسل

عضو اإلدارة التنفيذي

1

السيد عقيل رئيس*

2

السيد كارفيلد جونس

3

السيد عادل سلمان كانو

4

السيد شريف محمد أحمدي

5

السيد رون بيترس**

 6فبراير

 24يوليو

 24أكتوبر



















بلغت مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية مبلغ وقدره  3.600دينار بحريني لسنة  2017كأتعاب أساسية.
*

استقال السيد عقيل رئيس من مجلس اإلدارة في  8يونيو .2017

** انضم السيد رون بيترس إلى مجلس اإلدارة في  31يوليو .2017
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
تقرير حوكمة الشركات

()3

حوكمة الشركة

مدونة 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 التبليغ لمراقبة االمتثال ألخالقيات الشركة.
لم تكن هناك أي تغييرات على المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات للشركة خالل عام .2017
االمتثال لمدونة حوكمة الشركات
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 الحوكمة للشركات .مدونة قواعد
السلوك تضع إطاراً لسلوك جميع العاملين في سياق مدى واسع من القضايا األخالقية والقانونية .وسيتم نشر مدونة السلوك في قسم
"حوكمة الشركات" من موقع الشركة االلكتروني.
تمتثل الشركة البحرينية للترفيه العائلي حاليا مع جميع أحكام القانون باستثناء ما يلي:
()1

البند رقم  HC 1.8.6من األحكام النافذة من المجلد  6من الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المتعلق بحوكمة
الشركات والذي يطلب من مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة حوكمة الشركات بحيث ال يقل عن أعضائها عن ثالثة مدراء مستقلين.
مع ذلك ،فإن التشكيل الحالي للجنة حوكمة الشركات هو عضوين مستقلين وثالثة مدراء تنفيذيين غير مستقلين.

()2

البند رقم  HC 3.2.1من األحكام النافذة من المجلد  6من الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المتعلق بحوكمة
الشركات والذي يطلب بأن يكون رئيس لجنة التدقيق مديراً مستقالً .رئيس لجنة التدقيق الحالية ليس مستقالً عن الشركة.

نوقشت النقاط المذكورة أعاله في اجتماع مجلس اإلدارة 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 مصرف البحرين المركتزي كمتا
في األحكام النافذة من المجلد  . 6ومع ذلك ،فقد الحظ مجلس اإلدارة هذه النقطة وسيعمل على صياغة اللجان وفقتا للمتطلبتات التنظيميتة
في الوقت المناسب.
اعتمد مجلس إدارة الشركة مدونتة حوكمتة الشتركات وسياستة التبليتغ لمراقبتة االمتثتال ألخالقيتات الشتركة .تتوفر مدونتة قواعتد استلوك
توجيهات واضحة بشأن إدارة األعمال على الصعيد الدولي ،والتفاعل متع الحكومتات والمجتمعتات المحليتة وشتركاء األعمتال والستلوك
العام في مكان العمتل متع مراعتاة أفضتل الممارستات المتبعتة فتي نمتاذج حوكمتة الشتركات .وتحتدد مدونتة الستلوك إطتار عمتل ستلوكي
لجميع الموظفين في نطاق واسع من المسائل األخالقية والقانونية .سوف يتم نشر قواعد السلوك في قسم "حوكمة الشتركات" فتي موقتع
الشركة على اإلنترنت.
تضارب المصالح
خالل عام  ،2017لم تظهر هناك أي من حاالت تضارب للمصالح .في حال حدوث تضارب للمصالح نتيجة أي معاملة تجارية أو أي
نوع من القرارات التي يتعتين اتخاذهتا ،يجتب علتى عضتو مجلتس اإلدارة المعنتي أن يمتنتع عتن المشتاركة فتي مناقشتة تلتك المعاملتة أو
القرار الواجب اتخاذه .وفي هذا الصدد ،يبلغ أعضاء مجلس إدارة الشركة عادة عتن أي تضتارب محتمتل فتي المصتالح قبتل مناقشتة أي
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

رأس المال

في  31ديسمبر 2015
صافي الربح والدخل الشامل اآلخر للسنة
المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح )12

احتياطي

احتياطي

أربـاح

أسهـــــم

قانوني

رأسمالــــــي

مستبقـــاة

خزينــــــــة

المجمـــــوع

4.000.000

677.576

68.245

2.146.354

()400.000

6.492.175

-

-

-

155.631

-

155.631

-

15.563

-

()15.563

-

-

4.000.000

693.139

68.245

2.286.422

()400.000

6.647.806

-

-

-

1.017.877

-

1.017.877

المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح )12
أرباح أسهم مدفوعة خالل السنة ( 2016إيضاح )20

-

101.788

-

()101.788

-

-

-

-

-

()270.000

-

()270.000

في  31ديسمبر 2017

4.000.000

794.927

68.245

2.932.511

()400.000

7.395.683

في  31ديسمبر 2016
صافي الربح والدخل الشامل اآلخر للسنة
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
إيضاحات

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

األنشطة التشغيلية
صافي أرباح السنة
التسويات:
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
(أرباح) /خسائر القيمة العادلة غير المحققة من موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إطفاء موجودات غير ملموسة
دخل فوائد بنكية
دخل أرباح أسهم
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
المخزون
مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
ذمم تجارية دائنة وأخرى
حقوق نهاية الخدمة للموظفين بالصافي

1.017.877

155.631

5

117.993

119.977

7
6
18
18
18

()904.288
3.699
()3.390
()229.046
()4.440

45.366
6.949
()4.899
()229.046
()3.050

()10.623
49.219
84.493
10.823

()9.098
()20.197
()36.420
9.741

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

132.317

34.954

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
فوائد بنكية مستلمة
أرباح أسهم مستلمة

()312.924
()22.723
4.440
3.390
229.046

()4.110
3.050
4.899
229.046

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

()98.771

232.885

األنشطة التمويلية
أرباح أسهم مدفوعة

()270.000

-

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()270.000

-

صافي (النقص) /الزيادة في النقدية وشبه النقدية

()236.454

267.839

النقدية وشبه النقدية كما في بداية السنة

585.857

318.018

349.403

585.857

5
6
18
18

20

10

النقدية وشبه النقدية كما في نهاية السنة
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
)1

نشاط الشركة ونظامها األساسي
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب ("الشركة") هي شركة مساهمة بحرينية عامة مسجلة لتدى وزارة الصتناعة والتجتارة
في مملكة البحريـن .وتمـارس الشـركة أنشطتها بموجب السجل التجـاري رقم  32196الصادر بتاريخ  13يوليو .1994
إن النشتتاطات الرئيستتية للشتتركة تتمثتتل فتتي تشتتغيل المطتتاعم وتقتتديم الختتدمات المتعلقتتة بالترفيتته العتتائلي وتتتوفير معتتدات وآليتتات
التسلية ،وكذلك االستثمار في األعمال التي تزاول أنشطة لها أهداف مماثلة ألهداف الشركة.
حتتتى عتتام  ،2011قامتتت الشتـركة بتشغي تـل امتيتتازين إلثنتتين متـن المطتتاعم بمملكتتة البحريتـن األول تحتتت استتم "بنتتدروزا ستتتيك
هاوس" والثاني تحت اسم "مطعم بنيجنز" .في عام  ،2012أنشأت الشركة مطعم جديتد تحتت استم "كوتشتينا ايطاليانتا" وبتدأت
أيضا خدمة تقديم الطعام تحت اسم "كازبا للتموين" .في عام  ،2014تم إغالق مطعم "بندروزا ستيك هتاوس" وتتم فتتح مطعتم
جديتد تحتت استـم "بيتتي" .فتي عتـام  ،2015تتم إيقتـاف نشتاطات مطعتم "بيتتي" ،علتـى الرغتـم متن ذلتـك ،فتإن السجتـل التجتتاري
للمطعم ال زال نشطاً .في عام  ،2017افتتحت الشركة مطعم جديد "مطعم بنيجنز " (أمواج).
إن المقر الرئيسي للشركة مسجل في مملكة البحرين.
أسماء الفروع وحاالتها:
اسم الفـرع
الشركة البحرينية للترفيه العائلي
كازبا

بندروزا ستيك هاوس
مرح لألطفال
بنيجينز
كوتشينا إيطاليانا
بيتي

)2

رقم السجل التجاري

32196 -01
32196 -04
32196 -05
32196 -06
32196 -07
32196 -13
32196 -14

الحالـة
نشطة
نشطة
نشطة
نشطة
نشطة
نشطة
نشطة

أساس اإلعداد

بيان االلتزام
لقتتد تتتم إعتتداد البيان تات الماليتتة وفق تا ً للمعتتايير الدوليتتة إلعتتداد التقتتارير الماليتتة المعلنتتة متتن قبتتل مجلتتس معتتايير المحاستتبة الدوليتتة
والتفسيرات الصادرة عن اللجنة المختصة بتفسير التقارير المالية وطبقا ً لمتطلبتات قتانون الشتركات التجاريتة ،التدليل اإلرشتادي
لمصرف البحرين المركزي (األحكتام النافتذة متن المجلتد رقتم  )6وتوجيهتات مصترف البحترين المركتزي ،القتوانين والقترارات
المتعلقة بها ،قواعد وإجراءات بورصة البحرين.

أساس العرض
لقد تم إعداد البيانات المالية باستخدام فرضية االستمرارية وفقا ً لمبدأ التكلفتة التاريخيتة ،عتدا االستتثمارات المصتنفة كموجتودات
مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة والتي سجلت بالقيمة العادلة بتاريخ بيان المركز المالي.
إن إعداد البيانات المالية وفقــا ً للمعايير الدولية إلعداد التقاريــر المالية يتطلب استخــدام تقديـرات محاسبية معينة ومحـددة ،كما
يتطلب أيضا ً من اإلدارة استخدام تقديراتها الخاصة فيما يتعلق بتطبيقاتها للسياسات المحاسبية للشركة .تم اإلفصاح فتي إيضتاح
رقتتم  4عتتن الحستتابات التتتي تنطتتوي علتتى درجتتة عاليتتة متتن التقتتدير ،أو الحستتابات التتتي تكتتون فيهتتا االفتراضتتات والتقتتديرات
المستخدمة هامة للبيانات المالية.
العملة الوظيفية وعملة العرض هي الدينار البحريني.
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
)2

أساس اإلعداد  -تابع

التحسينات/التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقاريـر المالية في دورة  2016/2014و2017/2015
تحتتتوي التحستتينات  /التعتتديالت علتتى المعتتايير الدوليتتة إلعتتداد التقتتارير الماليتتة/معايير المحاستتبة الدوليتتة الصتتادرة فتتي دورة
 2017/2015علتتى عتتدد متتن التعتتديالت والتتتي يعتبرهتتا مجلتتس المعتتايير المحاستتبية الدوليتتة غيتتر مستتتعجلة ولكتتن ضتترورية.
وتشتمل التحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على تعديالت ينتج عنها تغييرات محاستبية ألغتراض العترض،
واالعتراف أو القياس ،وكذلك في المصطلحات أو الت عديالت التحريرية المتعلقة بمجموعة متنوعة متن المعتايير الدوليتة إلعتداد
التقارير المالية بشـكـل فردي .إن هــذه التعديـالت ســارية المفعول عــلى البيانات المالية السنـوية المدققتة للشتـركة ابتتـدا ًء متـن
أو بـعـد  1ينايـتـر  2017والفتترات الالحقتة متع الستماح بتالتطبيق المبكتر .وال يتوقتع وجتود تغييترات جوهريتة علتى السياستات
المحاسبية نتيجة لهذه التعديالت.

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي بدأ سريان تطبيقها وتم اعتمادها في عام 2017


ال يجود أي أثر جوهري ألي من التعديالت على المعايير التي تم تطبيقها في  2017على هذه البيانات المالية.

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي تم إصدارها وبدأ سريان تطبيقها في عام  ،2017إال أنها ال تنطبق على أنشطة الشركة
إن المعايير الجديدة التالية والتعديالت على المعايير الحالية أو التفسيرات على المعايير الصادرة إلزامية للفترات المحاسبية التي
تبدأ فـي أو بعد  1يناير  2017أو الفترات الالحقة ،إال أنها ال تنطبق على أنشطة الشركة:

المعيار أو التفسير
معيار المحاسبة الدولي رقم ()12
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()12

العنـــــوان
ضرائب الدخل
اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى

ساري المفعول
للفترات السنوية التي
تبدأ في أو بعد
 1يناير 2017
 1يناير 2017

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي تم إصدارها ولم يبدأ سريان تطبيقها في عام 2017
إن المعايير المحاسبية الجديـــدة/المعدلة والتفسيــرات التالية قد تـم إصدارها ،ولكنها ليســت إلزامية للسنة المالية المنتهيــة فـي
 31ديسمبر  . 2017ولم يتـــم اعتمــادها في إعـــداد البيانــات المالية للسنة المنتهيـــة فـــي  31ديسمبر  2017ومن المتوقع
أن تؤثر على الشركة في فترة التطبيق األولي .في جميع الحاالت ،تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير اعتباراً من تاريخ بدء
التطبيق كما هو مبين في الجدول أدناه.

المعيار أو التفسير
معيار المحاسبة الدولي رقم ()12
معيار المحاسبة الدولي رقم ()23
المعيار المحاسبي الدولي رقم ()28
معيار المحاسبة الدولي رقم ()40
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()1
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()2
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()3
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()4
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()11
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()15
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()16
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()17
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية رقم ()22
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية رقم ()23

العنـــــوان

ساري المفعول
للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد
 1يناير 2019
 1يناير 2019

ضرائب الدخل
تكلفة االقتراض
االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع
المشتركة
العقارات االستثمارية
التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية
الدفع على أساس األسهم
تجميع األعمال
عقود التأمين
األدوات المالية
اتفاقيات الشراكة
اإليرادات من العقود مع العمالء
عقود اإليجار
عقود التأمين

 1يناير 2018
 1يناير 2019
 1يناير 2018
 1يناير 2018
 1يناير 2019
 1يناير 2018
 1يناير 2019
 1يناير 2021

المعامالت بالعملة األجنبية والمبالغ المسبقة

 1يناير 2018

عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل

 1يناير 2019
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
)2

أساس اإلعداد  -تابع

المعايير والتعديالت والتفسيرات ا لتي تم إصدارها ولم يبدأ سريان تطبيقها في عام  - 2017تابع
لن يكون هناك أي تغيير في النتائج التشتغيلية للشتركة للستنة المنتهيتة فتي  31ديستمبر  2017فتي حتال قامتت الشتركة بتالتطبيق
المبكر ألي من المعتايير المتذكورة أعتاله ،باستتثناء تطبيتق كتل متن المعيتار التدولي إلعتداد التقتارير الماليتة رقتم ( ،)9والمعيتار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)15والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16األمر الذي من شأنه أن يؤثر على
تصنيف وقياس بعض الموجودات المالية ،كما يتم حاليا ً تقييم تأثير هذه المعايير من قبل إدارة الشركة.

التطبيق المبكر للمعايير أو التعديالت في 2017
لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة في عام .2017
)3

أهم السياسات المحاسبية
فيما يلي ملخصا ً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعتداد البيانتات الماليتة .إن هتذه السياستات تتم تطبيقهتا علتى أستاس منتتظم
ومتماثل لكل السنوات المعروضة في هذا التقرير ،ما لم ينص على غير ذلك.

ممتلكات وآالت ومعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد طرح مخصص االستهالك المتراكم ،وتتضتمن التكلفتة جميتع النفقتات
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 الثابتت
وبمعدالت استهالك كافية لتغطية عمرها اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
مباني على أراضي مستأجرة
أدوات المطبخ
األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية
السيارات

 20سنة
 7 - 3سنوات
 5سنوات
 5سنوات

إذا ما زادت القيمة الدفترية ألصتل متا عتن قيمتته الممكتن تحقيقهتا يتتم تخفتيض القيمتة الدفتريتة لتذلك األصتل إلتى القيمتة الممكتن
تحقيقها فوراً.
إن المكاسب والخسائر الناجمة عن استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات يتم تحديدها عن طريق مقابلة قيمة 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.

موجودات غير ملموسة
تمثل الموجودات غير الملموستة تكلفتة اقتنتاء حقتوق امتيتاز التشتغيل وتكتاليف تطتوير المكتان .الموجتودات غيتر الملموستة ذات
العمر المحدد يتم رسملتها وإطفاؤها بطريقة القسط الثابت على أساس العمر االفتراضي لهذه الموجودات.
يتم سنويا ً مراجعة القيمة الدفترية لحقوق االمتياز عندما لم يعد ذلك األصل قيد االستخدام ،أو عند ظهور مؤشر لتعرضها خالل
السنة النخفاض يشير بأن قيمتها الدفترية ربما من غير الممكن تحقيقها.
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أهم السياسات المحاسبية  -تابع

الموجودات المالية
تقوم الشركة بتبويب الموجودات المالية إلى موجودات مالية بالقيمة العادلتة محتددة بتالربح أو الخستارة ،وقتروض وذمتم مدينتة.
هذا التبويب يعتمد على الغرض الذي من خالله تم الحصول على األصل.

أ) موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة
يتم قياس جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وعقود األدوات المالية بالقيمة العادلة .ويتم تصنيف الموجودات في
هذه الفئة كموجودات غير متداولة إال إذا كان لدى اإلدارة نيتة صتريحة لالحتفتاظ باالستتثمار لمتدة تقتل عتن  12شتهراً متن
تتتاريخ بيتتان المركتتز المتتالي ،أو إذا احتاجتتت الشتتركة أن تبيتتع األصتتول لرفتتع رأس المتتال التشتتغيلي ،فتتي هتتذه الحالتتة ستتيتم
إدراجها في األصول المتداولة.
تحتسب قيمة شراء أو بيع االستثمارات في تاريخ التداول وهو التاريخ التذي تلتتزم فيته الشتركة ببيتع أو شتراء الموجتودات
المعنيتتتة .وتتضتتتمن تكلفتتتة شتتتراء االستتتتثمارات التكتتتاليف المصتتتاحبة والالزمتتتة إلنجتتتاز معتتتامالت الشتتتراء .يتتتتم استتتتبعاد
االستثمارات عندما تنتهي حقوق الحصول علتى التتدفقات النقديتة متن االستتثمارات التتي انتهتت متدة صتالحيتها أو تتم نقلهتا
وقامت الشركة بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية.
ويتم الحقا ً إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة بقيمها العادلة .ويتم احتساب أية تغيترات
الحقة في القيم العادلة لهذه االستثمارات في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

ب) قروض وذمم دائنة
هذه األصول هي أصول ماليتة غيتر مشتتقة ذات دفعتات ستداد ثابتتة أو قابلتة للتحديتد وغيتر مدرجتة فتي ستوق نشتط .تنشتأ
باألساس من خالل تقديم الخدمات للعمالء وتشتمل أيضا ً على أنواع أخترى متن األصتول النقديتة التعاقديتة .عنتد االعتتراف
األولي لها يتم تسجيلها بالقيمتة العادلتة مضتافا ً إليهتا تكتاليف المعتامالت التتي تعتزي مباشترة إلتى اقتنائهتا أو إصتدارها ويتتم
تسجيلها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا ً مخصص انخفاض القيمة.
تشتمل القروض والذمم المدينة للشركة على الذمم المدينة األخرى والنقدية وأرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي.

ذمم مدينة أخرى
يتم إظهار الذمم المدينة األخرى بالقيمة المتوقع تحقيقها ويتم عمل مخصص لألرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها بناءاً علتى
المراجعة الشاملة لجميع األرصدة المستحقة في نهاية السنة.

النقدية وأرصدة لدى البنوك
لغرض بيان التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وأرصدة لدى البنوك من األرصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك.
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المطلوبات المالية
تتكون المطلوبات المالية للشركة من ذمم دائنتة تجاريتة وأخترى .عنتد االعتتراف األولتي لهتا يتتم تستجيلها بالقيمتة العادلتة ويعتاد
قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ذمم تجارية دائنة وأخرى
تظهر الذمم التجارية الدائنة واألخترى بالقيمتة التتي يتتم دفعهتا فتي المستتقبل للستلع والختدمات المستتلمة ستوا ًء تتم استتالم فتواتير
بقيمتها من قبل المورد أو لم يتم استالم تلك الفواتير.

المخزون
يتم إظهار المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .وتحتسب تكلفة المخزون علتى أستاس متا يترد أوالً
يصدر أوالً والتي تتضمن جميتع المصتاريف التتي تنفتق فتي الظتروف العاديتة علتى المختزون حتتى وصتول ذلتك المختزون إلتى
مخازن الشركة وبالحالة المتفق عليها .إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هي عبارة عن السعر المقدر لبيتع ذلتك المختزون ضتمن
الظروف التجارية االعتيادية .ويتم احتساب مخصص للمواد القديمة والتالفة والبطيئة الحركة كلما كانت هناك ضرورة لذلك.
يتم احتساب المخزون والتحقق منه على أساس شهري .االختالفات ،إن وجدت ،يتم تحتديثها فتي النظتام .تشتطب األشتياء القيمتة
أو القابلة للتلف على أساس دوري.

رأس المال
يتم تصنيف األدوات المالية الصادرة من قبل الشركة كحقوق مساهمين فقتط إلتى الحتد التذي ال ينطبتق عليهتا تعريتف األصتل أو
االلتزام المالي .يتم تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق الملكية.

أسهم الخزينة
تسمى أسهم الشركة التي تم إعتادة شتراؤها فتي تتاريخ بيتان المركتز المتالي أستهم الخزينتة حتتى يتتم إعتادة إصتدارها أو إلغائهتا.
وتظهر أسهم الخزينة بقيمتها االسمية وتخصم من االحتياطيات ،أما الفرق بين القيمة االسمية ألسهم الخزينة وتكلفتة شتراء هتذه
األسهم فيتم تسويته في االحتياطي الرأسمالي .يتم احتساب المكاسب أو الخسائر الناجمة عن بيع أسهم الخزينتة فتي بيتان حقتوق
المساهمين.

مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
مستحقات قصيرة األجل
تقاس مستحقات الموظفين قصيرة األجل على أستاس غيتر مخصتوم يتتم تحميلهتا متتى متا قتدمت الخدمتة ذات العالقتة .يتتم عمتل
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 االلتزام بصورة موثوقة.

مكافآت ما بعد نهاية الخدمة
يتم احتساب مستحقات نهاية الخدمة للموظفين من اإلجازات الستنوية والعطتل وتتذاكر الستفر ومستتحقات أخترى قصتيرة األجتل
الناتجة عن خدماتهم على أساس االستتحقاق .تستاهم الشتركة عتن المتوظفين البحترينيين فتي نظتام التقاعتد المتدار متن قبتل الهيئتة
العامة للتأمين االجتماعي التابعة لحكومة مملكة البحرين ،وهذا النظام التقاعدي محدد المنافع وتحتسب االشتراكات التي تسددها
الشركة في النظام المذكور في بيان األرباح أو الخستائر والتدخل الشتامل اآلختر للستنة التتي تستتحق عنهتا .بموجتب هتذا النظتام
التقاعدي يترتب على الشركة التزام قانوني قائم لسداد المساهمات حين استحقاقها ،وال يترتب على الشتركة أيتة التزامتات بستداد
منافع مستقبلية أخرى.
أما مخصصات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين غير البحرينيين فيتم احتسابها بموجتب متطلبتات قتانون العمتل البحرينتي .تقتوم
الشركة باستحقاق مستحقات نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين ضمن المطلوبات وعلى أساس سنوي.
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االعتراف باإليراد
تمثل اإليرادات المبالغ المكتسبة متن بيتع المتأكوالت والمشتروبات وتقتديم الختدمات المتعلقتة بختدمات الترفيته العتائلي وإيترادات
متنوعة أخرى .يتم استحقاق المبيعات عندما يتم نقل أخطار وعوائد ملكية البضائع إلى المشتري ويمكن قيتاس مبلتغ اإليترادات
بصورة موثوقة.
يتم احتساب أرباح األسهم واإليرادات األخرى حين اكتساب الشركة لحق استالمها.

عقود اإليجار التشغيلية
يتم تصنيف عقود اإليجار التي بموجبهتا تبقتى متع المتؤجر معظتم المختاطر والمنتافع ذات العالقتة بتالموجودات المتؤجرة كعقتود
إيجار تشغيلية .ويتم احتساب المدفوعات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية (صافية من أية حوافز ممنوحة من المؤجر) في بيان
األرباح أو الخسائرو الدخل الشامل اآلخر بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تلك العقود.

المعامالت بالعمالت األجنبية
تدون المعامالت المالية التتي تتتم بتالعمالت األجنبيتة فتي دفتاتر الشتركة بعتد ترجمتهتا باستتخدام أستعار الصترف الستائدة بتتاريخ
إجراء تلك المعامالت .أما المكاسب والخسائر الناتجة من تسوية تلتك المعتامالت ومتن تحويتل الموجتودات والمطلوبتات النقديتة
المتداولة بعمالت أجنبية فإنها تتم باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ نهاية السنة المالية ويتم احتسابها فتي بيتان األربتاح أو
الخسائر .يتم ترجمة الموجودات غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة والمتداولة بالعمالت األجنبية باستخدام سعر الصرف فتي
تاريخ تحديد القيمة العادلة .يتتم ترجمتة البنتود غيتر النقديتة التتي تقتاس بالتكلفتة التاريخيتة المتداولتة بتالعمالت األجنبيتة باستتخدام
أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت.
)4

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة
إن إعداد البيانات المالية وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب متن إدارة الشتركة استتخدام توقعتات وفرضتيات متن
شأنها أن تؤثر على المبالغ المذكورة للموجودات والمطلوبات ومن شأنها أيضا ً أن تؤثر على الموجتودات والمطلوبتات الطارئتة
كما في تاريخ البيانات المالية ،والتي بدورها ستؤثر على المبالغ المذكورة لإليرادات والمصتروفات ختالل فتترة إعتداد التقريتر.
إن تحديد التقديرات يتطلب اتخاذ القرارات التي تعتمد على الخبرات السابقة ،والخبرات الحاليتة وتوقعتات األوضتاع المستتقبلية،
وكل المعلومات األخرى المتوفرة .إن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة عن هذه التوقعات.
إن أهم الحسابات التي تتطلب استخدام توقعات وفرضيات من قبل اإلدارة تتعلق بالتالي:






العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات؛
قياس القيمة العادلة؛
المخصصات؛
مبدأ اإلستمرارية؛ و
اإللتزامات المحتملة.

العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات
يتم إطفاء أو استهالك الموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات على متدى عمرهتا اإلنتتاجي .يتتم تحديتد العمتر
اإلنتتاجي وفقتا ً لتوقعتتات اإلدارة للفتترة التتتي متن الممكتتن أن تتحقتق اإليترادات متتن ختالل تلتتك الموجتودات ،حيتتث يتتم مراجعتهتتا
دوريا ً وبشكل مستمر .يمكن أن تنتج فروقات الجوهرية في القيمة الدفترية بسبب التغيتر فتي التقتديرات ويتتم احتستابها فتي بيتان
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في فترات محددة.
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اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
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)4

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة  -تابع

قياس القيمة العادلة
إن عدد من موجودات ومطلوبات الشركة المدرجة في بيان المركز المالي تتطلب القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة.
إن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغيتر الماليتة للشتركة يستتخدم المتدخالت والمعطيتات الملحوظتة للستوق
قدر اإلمكان .إن المدخالت المستخدمة في تحديد قياس القيمة العادلة يتم تصنيفها إلى عدة مستويات موضحة كالتالي ،بنا ًء علتى
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 أسعاراً معلنا ً عنها والتي لم يتتم تصتنيفها ضتمن متدخالت المستتوى
األول وتكون ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشـر أو غيـر مباشر.

مدخالت المستوى الثالث:

مدخالت غيتر ملحوظتة لألصتل وااللتتزام (مثتال علتى ذلتك ،المتدخالت التتي ال يتتم توفيرهتا متن
بيانات السوق).

إن تصنيف أي بند في المستويات المذكورة أعاله يعتمد على أقل مستوى مستتخدم متن المتدخالت والتذي لته أثتر جتوهري علتى
قياس القيمة العادلة لهتذا البنتد .إن التحتويالت بتين البنتود ضتمن المستتويات المختلفتة يتتم احتستابها فتي الفتترة التتي يحتدث فيهتا
التحتول .إن لتتدى الشتتركة نتتوع واحتتد فقتتط متتن الموجتتودات الماليتة وهتتي مستتجلة بالقيمتتة العادلتتة علتتى أستتاس رجعتتي .اإلفصتتاح
المتعلق بتسلسل القيمة العادلة وأسس القياس موجود في إيضاح رقم .24

المخصصات
قامت إدارة الشــركة باحتســاب مخصص لمواجهة أي انخفتاض فتي قيمتة الذمـتـم المدينتة األخترى الحتستاب الخستائر المتوقعتة
عن عجز المستهلكين من تسديد ديونهم للشتركة .فتي  31ديستمبر  ،2017بترأي إدارة الشتركة ،بلتغ االنخفتاض فتي قيمتة التذمم
المدينتتتة األختتترى  15.505دينتتتار بحرينتتتي ( 15.505 :2016دينتتتار بحرينتتتي) .تبنتتتي اإلدارة توقعهتتتا وفقتتتا ً لمجمتتتل األحتتتوال
االقتصادية ،وأرصدة أعمار الذمم المدينة ،والخبرة التاريخية في شطب الديون ،والجدارة االئتمانية للعمالء والتغير فتي شتروط
الدفع .عند حدوث أي تغير في االقتصاد ،أو السوق أو في عميل محدد قد يتطلب إجراء التسويات في مخصص االنخفتاض فتي
الذمم المدينة األخرى المحتسبة في البيانات المالية.
كمتتا قامتتت الشتتركة أيضتتا باحتستتاب مخصتتص المختتزون القتتديم وبطتتيء الحرك تة .فتتي  31ديستتمبر  ،2017حستتب رأي إدارة
الشركة ،ال يوجد مخصص مطلوب للمخزون القديم وبطيء الحركة ( :2016الشيء دينار بحرينتي) .وتستتند تقتديرات صتافي
القيمة البيعية للمخزون على األدلة األكثر وثوقا ً المتاحة في وقت عمل التقديرات .هذه التقتديرات تأختذ بعتين االعتبتار التغيترات
في ا ألسعار أو التكلفة بسبب األحداث الالحقة لتاريخ بيان المركز المالي للحد التذي تؤكتد فيته هتذه األحتداث وجتود أيتة ظتروف
كما في نهاية السنة.

مبدأ اإلستمرارية
تقوم إدارة الشركة بمراجعة الموقف المالي على أساس دوري وتقوم بتقييم الحاجة إلى أي تمويل إضافي لمقابلة متطلبتات رأس
المتتال العامتتل ،كمتتا تقتتوم أيضتا ً بتقتتدير األمتتوال الالزمتتة لمواجهتتة االلتزامتتات عنتتد استتتحقاقها .إضتتافة إلتتى ذلتتك ،يؤكتتد مستتاهمو
الشركة على توفير الدعم المالي الكافي وذلك لتمويل احتياجات الشركة للتأكد من حالة االستمرارية للشركة.

اإللتزامات المحتملة
بحكم طبيعتها ،يتم تحديد هذه االلتزامات المحتملة فقط عند حدوث أو عدم حدوث أحد األحداث المستقبلية أو أكثتر .يعتبتر تقيتيم
مثل هذه االلتزامات المحتملة على ممارسة اتخاذ القرار والتقديرات الهامة للنتائج واألحداث المستقبلية.
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)5

الممتلكات واآلالت والمعدات
مباني
على أراضي
مستأجرة

أدوات
المطبخ

األثاث
والتركيبات
والمعدات
المكتبية

الســيارات

المجمـــــوع

التكلـفة
في  31ديسمبر 2015
اإلضافات
االستبعادات

1.100.288
-

554.774
-

701.774
4.110
-

74.647
()7.102

2.431.483
4.110
()7.102

في  31ديسمبر 2016
اإلضافات
االستبعادات

1.100.288
-

554.774
46.631
-

705.884
264.553
()66.017

67.545
1.740
()8.182

2.428.491
312.924
()74.199

في  31ديسمبر 2017

1.100.288

601.405

904.420

61.103

2.667.216

االستهالك المتراكم
في  31ديسمبر 2015
استهالك السنة
االستبعادات

837.160
48.209
-

479.269
15.345
-

587.966
51.418
-

60.792
5.005
()7.102

1.965.187
119.977
()7.102

في  31ديسمبر 2016
استهالك السنة
االستبعادات

885.369
48.351
-

494.614
18.091
-

639.384
46.488
()66.017

58.695
5.063
()8.182

2.078.062
117.993
()74.199

في  31ديسمبر 2017

933.720

512.705

619.855

55.576

2.121.856

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2017

166.568

88.700

284.565

5.527

545.360

في  31ديسمبر 2016

214.919

60.160

66.500

8.850

350.429

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

تكاليف التشغيل (إيضاح )17
مصاريف غير تشغيلية

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

110.553
7.440

105.855
14.122

117.993

119.977

تتمثل تكاليف التشغيل في استهالك قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في المطاعم.
تشغل الشركة من مباني مؤجرة بإيجار شهري قيمته  14.431دينار بحريني ( 10.361 :2016دينار بحريني).
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)6

موجودات غير ملموسة
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

التكلفـة
الرصيد االفتتاحي
اإلضافات خالل السنة

263.693
22.723

263.693
-

الرصيد الختامي

286.416

263.693

اإلطفاء المتراكم
الرصيد االفتتاحي
اإلطفاء المحتسب عن السنة

259.676
3.699

252.727
6.949

الرصيد الختامي

263.375

259.676

صافي القيمة الدفترية

23.041

4.017

تشتمل الموجودات غير الملموسة على رسوم االمتياز المدفوع عن امتياز العالمة التجارية لمطعم "بنيجنز" وبرامج الحاسوب.
يتم سنويا ً مراجعة وتعديل القيمة الدفترية للموجودات غيتر الملموستة لمواجهتة اإلنخفتاض فتي قيمتهتا كلمتا كتان ذلتك ضترورياً.
وبناءاً على اإليرادات غير المخفضة للخمس سنوات القادمة فإن احتساب مخصص اإلنخفاض لم يعد ضرورياً.
)7

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

الرصيد االفتتاحي
أرباح(/خسائر) غير محققة للقيمة العادلة (إيضاح )18

5.909.241
904.288

5.954.607
()45.366

الرصيد الختامي

6.813.529

5.909.241

العملة الرئيسية لجميع الموجودات المالية هي الدينار البحريني وقد تم تصنيفها كموجودات غير متداولة.
تشتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر علتى أوراق ماليتة مدرجتة فتي ستوق البحريـتـن لتألوراق
الماليــة ،حيــث يتــم تقييمها بالقيمة العادلــة بنــا ًء على أسعار السوق كما في  31ديسمبر .2017
)8

المخـزون

األغذيـة
المشـروبات
أخـرى
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 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

9.578
18.911
6.064

6.719
12.286
4.925

34.553

23.930

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
 )9مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

ذمم مدينة أخرى
مخصص انخفاض في الذمم المدينة األخرى

36.747
()15.505

38.782
()15.505

مبالغ مدفوعة مقدما ً
مبالغ مدفوعة مقدما ً للموظفين
ودائع

21.242
74.306
356
5.250

23.277
56.110
336
7.200

101.154

86.923

المبالغ المدفوعة مقدما ً والذمم المدينة األخرى محددة بالدينار البحريني.
يوضح الجدول التالي التغير في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة األخرى:
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

الرصيد االفتتاحي
المخصص المكون خالل السنة

15.505
-

12.508
2.997

الرصيد الختامي

15.505

15.505

تــرى إدارة الشــركة أن األرصــدة الدفتريــة للذمم المدينــة األخــرى ال تختلف اختــالفــا ً جوهــريا ً عــن قيمتهــا العادلـتـة كمتا
في  31ديسمبر .2017
)10

النقدية وشبه النقدية
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

ودائع ثابتة*
أرصدة حسابات تحت الطلب**
أرصدة الحسابات الجارية*
نقد في الصندوق

476.223
24.112
1.900

403.083
222.393
7.790
1.250

نقد وأرصدة لدى البنوك
نقد مخصص لسداد أرباح األسهم غير المطالب بها (إيضاح )15

502.235
()152.832

634.516
()48.659

النقدية وشبه النقدية

349.403

585.857

* أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك ال تدر أي فائدة.
** تحمتتل أرصتتدة حستتتابات تحتتت الطلتتب فوائتتتد بمعتتدل فائتتدة تتتتتراوح متتا بتتين  %0.25إلتتتى  :2016( %0.750متتا بتتتين
 %0.225إلى  %0.425سنويا ً).
يتم استحقاق الودائع الثابتة خالل أقل من  90يوما ً من تاريخ ابتدائها وتحقق فائدة بمعدل  %1.5سنويا ً ( 1.5 :2016سنوياً).
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)11

رأس المال
 31ديسمبر 2017

المصرح به
 )200.000.000 :2016( 200.000.000سهم عادي بقيمة اسمية
قدرها  100فلس بحريني للسهم الواحد

20.000.000

الصادر والمدفوع بالكامل
 )40.000.000 :2016( 40.000.000سهم عادي بقيمة اسمية
قدرها  100فلس بحريني للسهم الواحد

4.000.000

 31ديسمبر 2016

20.000.000

4.000.000

أسهم الخزينة
تم شراء أسهم خزينة متفقة مع موافقة وزارة الصناعة والتجارة علــى شــراء ما ال يتجاوز  %10من رأسمال الشركة الصادر
والمدفوع بالكامل .تم عرض القيمة اإلسمية ألسهم الخزينة كخصم من االحتياطيات .تم تسوية الفرق بين القيمة االسمية ألستهم
الخزينة وتكلفة شراء هذه األسهم في احتياطي رأسمالي (إيضاح .)13

معلومات إضافية متعلقة بالمساهمين
كما في  31ديسمبر ،أسماء وجنسيات المساهمين األساسيين الذين يملكون ما يعادل نسبة  %5أو أكثر من مجمتوع أستهم رأس
المال وعدد األسهم التي يمتلكونها كالتالي:
2017
المساهمون الرئيسيون
جمهور المستثمرين
مجموعة الخليج للفنادق ش.م.ب.
أعضاء مجلس اإلدارة

الجنسية

عدد األسهم

متعددة
بحرينية
بحرينيين

أسهم خزينة

2016
نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

24.602.500
9.700.000
1.697.500

%61.51
%24.25
%4.24

24.605.625
9.700.000
1.694.375

%60.51
%24.25
%4.24

36.000.000
4.000.000

%90
%10

36.000.000
4.000.000

%90
%10

40.000.000

%100

40.000.000

%100

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 األسهم
2017

2016

عدد المساهمين
2016
2017

نسبة األسهم المملوكة من
مجموع عدد األسهم
2016
2017

أعضاء مجلس اإلدارة
أقل من %1
أكثر من  %1وأقل من %10
أكثر من %20

1.697.500
16.386.996
8.215.504
9.700.000

1.694.375
16.547.121
8.058.504
9.700.000

7
926
11
1

7
929
11
1

%4.24
%40.97
%20.54
%24.25

%4.24
%41.37
%20.14
%24.25

أسهم خزينة

36.000.000
4.000.000

36.000.000
4.000.000

945
-

948
-

%90
%10

%90
%10

40.000.000

40.000.000

945

948

%100

%100
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
)11

رأس المال  -تابع
تفاصيل ملكية أعضاء مجلس اإلدارة في رأس مال الشركة الصادر والمدفوع هي كالتالي:
عـدد األسهم
2017
السيد عبداللطيف خالد العوجان
السيد عادل سلمان كانو
السيد بشار محمد علي الحسن
السيد شريف محمد أحمدي
السيد كارفيلد جونس*
السيد سوريش سورانا*
عقيل رئيس**

2016

1.000.000
192.500
100.000
105.000
100.000
100.000
100.000

1.000.000
192.500
100.000
101.875
100.000
100.000
100.000

1.697.500

1.694.375

* أعضاء مجلس اإلدارة معينين من قبل مجموعة الخليج للفنادق ش.م.ب.
** يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق مجموعة الخلتيج للفنتادق ش.م.ب ،وقتد تمتت استتقالتهم متن مجلتس اإلدارة فتي
يونيو .2017
)12

احتياطي قانوني
بموجــب متطلبات قانـون الشـركــات التجــارية البحرينــي الصــادر بالمرسـوم بقانـون رقــم  21لسنة  ،2001يتــم تحويـل ما
يعادل  %10من صافي أرباح الشركة قبل التوزيع إلتى حستاب االحتيتاطي القتانوني الغيتر قابتل للتوزيتع حتتى يبلتغ رصتيد ذلتك
االحتياطي نسبة  %50من رأس المال المصدر .خالل العام ،تم تحويل مبلغ  101.788دينار بحريني إلى حسـتـاب االحتيتاطي
القانوني ( 15.563 :2016دينار بحريني).

)13

احتياطي رأسمالي
يتمثل االحتياطي الرأسمالي في الزيادة في القيمة اإلسمية للسهم على سعر الشراء ألسهم الخزينة المشتراة (إيضاح .)11

)14

حقوق نهاية الخدمة للموظفين
الموظفون البحرينيون:
بلغت تكلفة مساهمة الشركة في نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعــي في مملكة البحرين للموظفيــن البحرينييـن للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2017مبلغ  3.376دينار بحريني ( 3.781 :2016دينار بحريني).
الموظفون األجانب:
إن التغير في مخصص نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين موضح كالتالي:
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

الرصيد االفتتاحي
مستحقات السنة
مدفوعات خالل السنة

63.322
19.033
()8.210

53.581
17.031
()7.290

الرصيد الختامي

74.145

63.322

عدد موظفي الشركة في نهاية السنة

102

84
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اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
)15

ذمم تجارية دائنة وأخرى

ذمم تجارية دائنة
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )22
أرباح أسهم غير مطالب بها (إيضاح  10والجدول الموضح أدناه)
مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
مخصص إجازات وتذاكر سفر الموظفين

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

116.473
3.011
152.832
237.624
40.104

73.451
1.670
48.659
142.135
32.013

550.044

297.928

يتم احتساب الذمم التجارية الدائنة بالدينار البحريني ،حيث يتم سدادها بشكل عام خالل فترة  60يوما ً من تاريخ فاتورة المورد.
المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة غير مضمونة وال تتحمل أي فائدة وليس لها شروط سداد محددة.
ترى إدارة الشركة أن األرصدة الدفترية للذمم التجارية الدائنة مقاربة لقيمتها العادلة.
فيما يلي تفاصيل أرباح أسهم غير مطالب بها حسب الترتيب السنوي:
المتعلق لسنة

2017

2000
2001
2005
2008
2010
2012
2016

)16

2016

1.575
1.382
3.345
10.825
13.276
17.779
104.650

1.582
1.390
3.392
10.868
13.325
18.102
-

152.832

48.659

إيرادات التشغيل

مبيعات األغذية
مبيعات المشروبات
رسوم الخدمات
مبيعات آالت األلعاب
مبيعات التبغ
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السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

629.217
629.427
78.786
431
-

590.835
556.038
87.263
4.467
37

1.337.861

1.238.640

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
 )17تكاليف التشغيل

تكاليف الموظفين
تكاليف األغذية
تكاليف المشروبات
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح )5
تكاليف اإليجار
تكاليف تشغيلية أخرى

)18

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

356.226
173.520
203.636
110.553
132.477
201.753

312.027
165.835
168.029
105.855
126.179
181.324

1.178.165

1.059.249

االستثمار والدخل اآلخر
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

أرباح(/خسائر) غير محققة للتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (إيضاح )7
أرباح أسهم
فوائد بنكية
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
إيرادات متنوعة

)19

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

904.288
229.046
3.390
4.440
671

()45.366
229.046
4.899
3.050
6.212

1.141.835

197.841

العائد األساسي والمخفف على السهم
يتم احتساب العائد األساسي والمخفف على السهم على أساس تقسيم صافي التربح أو الخستارة المتتاح للمستاهمين علتى المتوستط
المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة بعد استبعاد متوسط عدد األسهم العادية المشتراة من قبل الشركة كأسهم خزينة.
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

صافي الربح المتاح للمساهمين

1.017.877

155.631

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

36.000.000

36.000.000

العائد األساسي والمخفف على السهم (الحظ الفقرة أدناه)

 28.27فلس

 4.32فلس

ال توجد لدى الشركة أية أسهم عادية قد تكون عرضة للتخفيف في العائد ،وعليه يكون العائد علتى الستهم المخفتف مماثتل للعائتد
األساسي على السهم.
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اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
 )20توزيعات األرباح
أرباح معلنة وتم دفعها:
تمتتت الموافقتتة علتتى دفتتع أربتتاح أستتهم بمبلتتغ  270.000دينتتار بحرينتتي والتتتي تمثتتل  %7.5متتن مجمتتوع رأس المتتال الصتتادر
والمدفوع (صافي أسهم الخزينة) للسنة المنتهية في  31ديسمبــر  :2016( 2016الشيء دينار بحريني للسنة المنتهية فـي 31
ديسمبر  )2015وتمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعيتة العموميتة الستنوية المنعقتد فتي  15متارس  2017والتتي تتم اإلعتالن
عنها ودفعها في  2017في فترة الحقة.
الموصى به من مجلس اإلدارة:
لم يقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أي أرباح أسهم لألعضاء عن السنة المنتهية فتي  31ديستمبر 270.00 :2016( 2017
دينار بحريني) .هذه التوصية خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي.
)21

االلتزامــات

أ)

التزامات عقود اإليجار التشغيلية
إن إجمالي الحد األدنـتـى اللتزامتات اإليجتـار المستتقبلية الناتجتة متن جتـراء عقتود اإليجتار التشتغيلية غيتر القابلتة لإللغتاء
(إيضاح  )5كما يلي:
أقل من سنة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

ب)

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

173.177
678.019
310.970

124.337
498.756
183.150

1.162.166

806.243

االلتزامات الرأسمالية
ال توجد نفقات رأسمالية نتجت من جراء التعاقدات كما في تاريخ بيان المركـز المالي ( :2016الشيء دينار بحريني).

)22

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتم اعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ يؤثر
على القرارات المالية والتشغيلية للطرف اآلخر .تشمل األطراف ذات العالقة على مساهمين رئيسيين وأعضاء اإلدارة
الرئيسيين للشركة وأفراد العائلة المقربين لهم والشركات األخرى بحيث يكون للشركة ،أو مساهميها الرئيسيين أو أعضاء
اإلدارة الرئيسيين وأفراد العائلة المقربين لهم نفوذ مؤثر أو تأثر بهذه األطراف .إن معامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة
مصادق عليها من قبل اإلدارة وتتم على أسس تجارية عادية.
تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة موضحة كالتالي:
األطراف ذات عالقة

نوعية
العالقة

أعضاء مجلس اإلدارة
مجموعة فنادق الخليج

أعضاء
مجلس
اإلدارة

شركة عبداللطيف
العوجان الدولية لألغذية

غاز البحرين

طبيعة المعاملة
أتعاب حضور لألعضاء نظير
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
رواتب الموظفين
إيجار قاعة للجمعية العمومية
مصاريف الموظفين

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

33.750
1.214
276

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

25.450
4.179
1.194
1.245

مساهم
مشترك

مشتريات أطعمة

12.178

9.905

مساهم
مشترك

شراء غاز للطبخ

4.176

3.769
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)22

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -تابع
ملخص أرصدة حسابات طرف ذات عالقة:
نوعية العالقة
مع أطراف
ذات عالقة

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )15
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

)23

297

-

مساهم

شركة عبداللطيف العوجان الدولية لألغذية

مساهم مشترك

2.164

1.670

شركة غاز البحرين ذ.م.م

مساهم مشترك

550

-

3.011

1.670

التقارير القطاعية
إن أنشطة الشركة مح ددة بتشغيل المطاعم والتي تتعرض لمستتوى متماثتل متن المختاطر والعوائتد ،كمتا أن الشتركة تملتك أيضتا ً
استثمارات محددة ،حيث أن الملكية والعوائد لهذه االستثمارات ال تشكل قطاعات مالية منفصتلة .لتذا فإنته لتيس متن الضتروري
إظهار أية معلومات عن القطاعات التشغيلية.
إن الشركة ت دير عملياتها بالكامل داخل مملكة البحرين ،وعليه لم يتم إظهار معلومات عن القطاعات الجغرافية في هذه البيانتات
المالية.

)24

الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر
الموجووودات والمطلوبووات الماليووة المتضتتمنة فتتي بيتتان المركتتز المتتالي تشتتتمل علتتى النقديتتة وشتتبه النقديتتة ،وذمتم مدينتتة أختترى،
وموجتتودات ماليتتة متتن ختتالل التتربح أو الخستتارة ،وذمتتم تجاريتتة دائنتتة وأختترى .إن السياستتات المحاستتبية المتعلقتتة بتتالموجودات
والمطلوبات المالية قد تم اإلفصاح عنها كالً على حدة في البند الخاص بها.
إدارة رأس المال
إن الهدف األساسي للشركة في إدارة رأس المال هو التأكد من المحافظتة علتى نستبة رأس المتال لتتدعيم أعمتال الشتركة وتنميتة
عوائد المساهمين.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال لديها ،كما تقوم بإعداد التستويات وذلتك وفقتا ً للظتروف االقتصتادية .لتم يتتم أي تغييتر فتي
األهداف والسياسات والعمليات خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2017و.2016
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اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
)24

الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر  -تابع
تقوم الشركة بمراقبة رأس المال عن طريتق استتخدام طريقتة نستبة المديونيتة ،والتتي هتي عبتارة عتن صتافي المديونيتة مقستوما ً
على مجموع رأس المال مضافا ً إليه صافي المديونيتة .وينتدرج ضتمن صتافي مديونيتة الشتركة التذمم التجاريتة الدائنتة وأخترى،
مخصوما ً منها النقدية وشبه النقدية .رأس المال يتضمن رأس المال مع االحتياطيات المتعلقة بمساهمي الشركة.
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

ذمم تجارية دائنة وأخرى
ناقصاً :النقدية وشبه النقدية

550.044
()502.235

297.928
()634.516

صافي المديونية(/الفائض)

47.809

()336.588

مجموع رأس المال

7.395.683

6.647.806

رأس المال وصافي المديونية

7.443.492

6.311.218

نسبة المديونية

%0.64

-

لم يتم احتساب نسبة المديونية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016حيث أن الشركة لديها فائض في نهاية السنة.
إدارة المخاطر مجلس اإلدارة مسئول بشكل عام عن تأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للشركة ورغم أنه متحمتل المستئولية
الكاملة ف قد أوكل المجلس مهمة تنسيق وتشغيل العمليات التي تضمن تنفيذ أهداف وسياستات الشتركة لقستم الماليتة .وحيتث يقتوم
المراقب المالي بتزويد مجلس اإلدارة بتقارير شهرية حول فعالية سير العمليات ومالئمة األهداف والسياسات التي يعدها القسم.
يقوم المجلس بوضع المبادئ العامة إلدارة وكذلك السياسات التي تغطي مجاالت محتددة مثتل مختاطر االئتمتان ،مختاطر أستعار
الفائدة ومخاطر الصرف األجنبي واستثمار السيولة الفائضة.
مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز أحد األطراف عن الوفتاء بتااللتزام المتفتق عليتة ممتا يستبب خستارة ماليتة للطترف اآلختر.يتم
ايتتداع النقتتد لتتدي بنتتوك محليتتة وعالميتتة ذات تصتتنيف ائتمتتاني جيتتد .مختتاطر تركيتتز االئتمتتان فيمتتا يتعلتتق التتذمم المدينتتة األختترى
محدود .ونتيجة لهذا العامل ،تترى اإلدارة أنته ال يوجتد مختاطر ائتمتان إضتافية مصتاحبة للتذمم المدينتة األختري تتجتاوز المبتالغ
الواجب تحصيلها.

)24

الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر  -تابع
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اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
مخوواطر معوودل الفائوودة هتتي مختتاطر تغيتتر قيمتتة األدوات الماليتتة نتيجتتة تقلبتتات معتتدالت الفائتتدة الستتوقية .تحتستتب الفوائتتد علتتى
الحسابات تحت الطلب بمعدل ثابــت خالل العام .يتم التفاوض فقط للودائع الثابتة عند إعادة االستثمار في تاريخ االستحقاق .أما
الموجودات والمطلوبات للشركة األخرى فال تتأثر بحساسية بمخاطر معدالت الفائدة.
حساسية األرباح أو الخستائر والتدخل الشتامل اآلختر الناجمـتـة متن احتماليتة التغيترات المعقـتـولة فتي معتدالت الفائتدة ،متع ثبتات
جميع المتغيرات األخرى ،ال يتوقع أن تكون جوهرية من قبل اإلدارة.
مخواطر أسووعار العموالت هتتي المختاطر الناجمتتة متتن التقلبتات فتتي قيمتة األدوات الماليتتة نتيجتتة للتغيترات التتتي تطترأ علتتى أستتعار
صرف العمالت األجنبية .عمليات الشركة بتالعمالت األجنبيتة معظمهتا بالتدوالر األمريكتي المقتوم بالتدينار البحرينتي وحيتث أن
الدينار البحريني ثابت الصرف مقابل الدوالر األمريكي فإن إدارة الشركة تتوقع انة ال يوجد تأثير جوهري لمخاطر العمالت.
مخاطر السيولة ويشار إليه أيضا ً بمخاطر التمويل ،هي مخاطر عتدم قتدرة الشتركة فتي الحصتول علتى األمتوال الالزمتة لستداد
االلتزامات المصاحبة لألدوات المالية .وقد تنتتج مختاطر الستيولة عتن عتدم قتدرة الشتركة علتى بيتع موجوداتهتا الماليتة بسترعة
وبقيمتة مقاربتتة للقيمتة العادلتتة .تقتتوم إدارة الشتركة بمتابعتتة متطلبتتات الستيولة بصتتورة منتظمتة للتأكتتد متتن تتوفر األمتتوال الكافيتتة
لمقابلة االلتزامات عند استحقاقها.
مخاطر األسعار هي المختاطر الناجمتة عتن التعترض لمختاطر األستعار بستبب امتتالك الشتركة لالستتثمارات المصتنفة فتي بيتان
المركز المالي كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .وال تتعرض الشتركة لمختاطر التغيتر فتي أستعار
السلع .وإلدارة مخاطر األسعار الناجمة عن استثمارات الشركة في أسهم حقوق الملكية ،فإن الشركة قد نوعت استثماراتها فتي
الصناديق االستثمارية المدارة .ويتم تنويع الصناديق المدارة بموجب السقف االستثماري والمحدد من قبل الشركة.
تحليل حساسية القيمة العادلة لال ستثمارات الموجودة في بيان المركز المالي كموجودات مالية بالقيمة العادلتة متن ختالل األربتاح
أو الخسائر كالتالي:

التغيـــر

الوصف

التأثير
على الربح

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

+/-%5

+/-340.676

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

+/-%10

+/-681.353

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين المشتاركين
في السوق في تاريخ القياس.
إن األدوات المالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة بشتكل متكترر تشتمل التذمم المدينتة األخترى والنقديتة وشتبة النقديتة والتذمم
التجارية الدائنة .ترى اإلدارة أنه ونظراً للطبيعة القصيرة األجل لهــذه األدوات المالية فــإن القيمتة العادلتة لهتذه األدوات الماليتة
ال تختلف كثيــراً عن قيمتها الدفترية كما فــي  31ديسمبر .2017
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الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر  -تابع
الجدول التالي يحدد تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بشكل متكرر باإلضافة إلتى تقنيتات التقيتيم وأهتم المتدخال ت غيتر الملحوظتة والمستتخدمة فتي تحديتد قيتاس القيمتة العادلتة لتألدوات
المالية كما يوضح الجدول العالقة المتبادلة من المدخالت الملحوظة والقيمة العادلة:
القيمة العادلة في

مستوى المدخالت في تسلسل

وسائل التقييم المستخدمة

المدخالت غير الملحوظة

العالقات المتبادلة بين المدخالت

 31ديسمبر 2017

القيمة العادلة

والمدخالت الرئيسية

الهامة

غير الملحوظة والقيمة العادلة

الموجودات المالية
مدرجة :القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

6.813.529
()5.909.241 :2016

مدخالت

أسعار األسهم المدرجة

المستوى األول

في البورصة

ال ينطبق

ال يوجد أي تحويالت بين مستويات مدخالت القيمة العادلة خالل السنوات  2017و.2016
)25

األحداث الالحقة
ال توجد أحداث الحقة جوهرية على الشركة بعد السنة المنتهية في  31ديسمبر  2017وقبل تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية والتي لها أثر على هذه البيانات.
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