ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻣﻠﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﻔﺪى

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ
ا ﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
وﻟﻰ اﻟﻌﻬﺪ ا ﻣﻴﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ ا ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻻول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ
ا ﻣﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل آﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻮﻗﺮ

اﻟﺪور اﻟﻌﺎﺷﺮ  -ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻔﺎﺧﺮة – اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ – ﻣﺠﻤﻊ  ٣٣٨ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ رﻗﻢ١١٦١٢
ﻫﺎﺗﻒ  – ٠٠٩٧٣١٧٢٩٢٩٧٣:ﻓﺎﻛﺲ ٠٠٩٧٣١٧٢٩٤٦٧٦:

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ،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
إيطاليانا ،وكازبا للتموين .وتعد هذه المطاعم عالمة مميزة في صناعة السياحة بمملكة البحرين.
وتتميز قائمة الطعام باحتوائها على ما يناسب الجميع ،وحصص الطعام الوفيرة ،والمذاق الشهي
بأسعار مناسبة .إن مطعم بنيجنز هو المكان المثالي للترويح عن النفس ،مشاهدة المبارايات،
االحتفال بالمناسبات الخاصة أو اإلستمتاع بصبحة األصدقاء .كما أن خدمة التوصيل إلى المنازل
من بنيجنز تلبي إختياراتك من قائمة الطعام مباشرة إلى باب منزلك .مؤخرًا تم إطالق فرع جديد
لمطعم بنيجنز في جزر أمواج ويتسع المطعم إلى  176شخص؛ إذ يحتوي المطعم على منطقة
خارجية وداخلية .يقدم مطعم بينجنز أمواج فعاليات ترفيهية لعمالئه كالفرقة الموسيقية التي
تقدم أداء مباشر يومي.
مطعم كوشينا إيطاليانا ال يمكن وصفه إال بأنه المطعم إيطالي الفريد من نوعه في منطقة الجفير؛
بأجواءه اإليطالية متمثلة في أسلوب الطهي وديكور المطعم .ويفتخر مطعم كوشينا إيطاليانا
بتقديم أعلى مستويات الجودة وأرقى قائمة طعام إيطالي باإلضافة إلى أجواء المطعم التي تشعرك
وكأنك في منزل عائلة إيطالية في وسط روما .لقد حقق مطعم كوشينا شعبية كمطعم إيطالي
أصيل يقع في مكان مثالي حيث يمكن للمرء تجربة المطبخ اإليطالي الحقيقي .كما إن المطعم هو
المكان المفضل للعديد من الزبائن الذين يزورون المطعم بإستمرار لإلستمتاع بوجباته الشهية.
ويفتخر مطعم كوشينا اإليطالي بتقديم أعلى مستويات الجودة في قائمة الطعام الخاصة به والتي
يتم إعداد أصنافها من أجود المكونات الطازجة فقط والتي يتم انتقائها بشكل خاص .ويتم تحضير
كافة األطباق من الخضروات الطازجة وأجود أنواع اللحوم ،والعجائن المعده يدو ًيا وصلصة الطماطم
ذات المذاق اإليطالي الحقيقي ،والتي تفوح بالنكهات اإليطالية الخالصة .إن مطعم كوشينا إيطاليانا
هو مكان يمكنك الذهاب إليه مع عائلتك ،وزمالئك وأصدقائك لتناول طبق شهي من الباستا ،أو
البيتزا الرائعة واللذيذة والتي يتم خبزها فى فرن الحطب ،واحتساء المشروبات واالستمتاع بمذاق
رائع لقهوة اإلسبريسو المميزة.
كازبا للتموين تقدم خدمة التموين للشركات ،والمؤسسات التعليمية ،والجهات الحكومية ،ولشركات
تنظيم الفعاليات ،ولشركات القطاع الخاص .تمتلك كازبا مطبخ خاص معد خصيصًا لتقديم أفضل
بدء من الوجبات اإلقتصادية إلى الوجبات
وأجود أنواع األطباق التي تتناسب مع جميع الميزانيات
ً
المميزة .يحرص فريق كازبا على تقديم نفسه كواحد من أهم شركات تموين الطعام في البحرين.
تعمل شركة البحرين للترفيه العائلي في الوقت الحالي على توسعة وتطوير مفاهيم جديدة في
مجال المطاعم ،وتقديم خدمات امتياز وتموين في جميع أنحاء مملكة البحرين.
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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
المتبادل بينهم.
التعاون والتفاهم واالحترام ُ
•  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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مجلس اإلدارة

عبداللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس اإلدارة

جارفيلد جونز
نائب رئيس مجلس اإلدارة/
العضو المنتدب

شريف محمد أحمدي
عضو

عادل سلمان كانو
عضو

رون بيترس
عضو

بشار محمد الحسن
عضو

سوريش سورانا
عضو

اإلدارة التنفيذية

إبراهيم عبدو
المدير العام

كي تي بولي
المدير المالي

جغات نكسون جاياسيكارا
رئيس الطهاة التنفيذي

ساني ماتياس
مدير المطعم
بنيجنز  -الجفير

صمود كوبال
مدير المطعم
كوتشينا

غيرلي إينريكويز بوديال
مدير المطعم
بنيجنز  -أمواج

تقرير الرئيس مجلس اإلدارة
المساهمين الكرام،
نيابة عن مجلس اإلدارة ،يسرني أن أقدم التقرير السنوي والبيانات المالية الموحدة للشركة البحرينية للترفيه العائلي
ش.م.ب .للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2017وأود أن أشكر أعضاء مجلس اإلدارة على مساهمتهم وجهودهم الدؤوبة
خالل العام الماضي .كما في السنوات السابقة ،يمكنكم اإلتطالع على التقريرالسنوي لعام  2017من خالل مقعنا االلكتروني
WWW.BFLC.COM.BH

حوكمة الشركات
يرى مجلس اإلدارة أن الشركة تلبي معظم التوصيات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بشأن حوكمة الشركات .لقد
واصلنا عملية التقييم السنوي للمدراء ومجلس اإلدارة ككل كما هو منصوص عليه في القانون .تشير نتيجة التقييم
اإليجابية إلى أن مجلس اإلدارة أدى واجباته بشكل جيد وتم تنفيذ جميع المتطلبات التي يجب أن يركز المجلس عليها من
أجل المساهمة في نجاح الشركة البحرينية للترفيه العائلي في المستقبل.
أداء الشركة
يسرنا أن نقدم تقريرا عن نتائج السنة المالية  2017حيث تمكننا فيه من زيادة الدخل واألرباح مقارنة بالعام الماضي .وعلى
الرغم من زيادة التحديات التنافسية المستمرة فإن نتائج كل من مطاعمنا ،بنجينز وكوتشينا إيتاليانا أظهرت تحسنًا
جيدا في المبيعات واألرباح وعلى وجه الخصوص األداء المميز لمطعم بنجينز.
مطعم بنجينز – الجفير
إستمر مطعم بينجنز في تحسين أدائه حيث حقق نمو إيجابي من حيث اإليرادات وإجمالي أرباح التشغيل مقارنة بالعام
الماضي .كما يسرني أن أبلغكم أن مطعم بنجينز تلقى جائزة سيتي فاكت ألفضل مطعم أمريكي عن عام .2017
مطعم كوتشينا إيطاليانا
يستمر مطعم كوتشينا في تحقيق نتائج أفضل عاما بعد عام مقارنة بالعام الماضي  .ولقد حققت السلسلة الرابعة من
برنامج المسابقات الشهير «ماستر شيف» بمطعم كوتشينا نجاح كبير وشهرة واسعة للمطعم من خالل وسائل األعالم
حيث تم بث الحلقات على قناة تلفزيون البحرين .ولقد جذب هذا الحدث قاعدة كبيرة من الزبائن حيث تم تغطيته على
نطاق واسع في معظم المجالت والصحف المحلية .ويسرني أن أعلن عن حصول مطعم كوتشينا على جائزة سيتي
فاكت الفضل مطعم إيطالي عن عام .2017
مطعم بنجينز – امواج
كما أعلنا في العام الماضي ،نظرا لشعبية العالمة التجارية بنجينز ،فقد قمنا بإفتتاح فرع للمطعم في فندق أجنحة
الخليج بأمواج والذي بدأ في تكوين قاعدة عمالء كبيرة خالل األشهر األولى من تشغيله .ولقد تم إكمال المشروع في
الوقت المحدد والبدء في تشغيل المطعم في  1نوفمبر  .2017وحظى بنجينز – امواج بردود فعل ايجابية من الزبائن حول
أجواء المطعم ومستوى الخدمة واألطباق المقدمة ونتطلع إلى نجاحات اكثر في السنوات المقبلة.
كازبا
ويواصل كازبا اعماله مع “ ”BISAونتطلع في العام الجديد إلى إعادة هيكلة هذا القسم من أجل تنمية هذا القطاع.
ولقد قامت كازبا بالتعاقد لتوريد المأكوالت في موقعين لمشروع وزارة الكهرباء والمياه الجديد ،مما أدى إلى ارتفاع الرسم
البياني لإليرادات المتوقعة لها .ونعمل ونسعى للحصول على مشاريع مستقبلية جديدة خالل عام  2018مما سيساعد
على تطوير هذا القسم من األعمال و تحقيق نموًا أفضل في هذا المجال.
ونحن حاليا نقوم بتطوير مفهوم جديد “مطاعم الخدمة السريعة ( ”)Quick Service Restaurants (QSRلمختلف مطاعمنا
ومن المؤمل ان نبدأ في العمل ب ( )QSRخالل عام .2018

2017
استثمار
أود أن القى الضوء على أن الشركة البحرينية للترفيه العائلي تبقى مساهما رئيسيا في شركة سينما البحرين بنسبة
 ٪6.93من األسهم او  5,724,070سهم .ولقد تلقينا مبلغ  228,962.800دينار بحريني كتوزيعات األرباح لعام .2017
المشاريع المستقبلية
قامت الشركة البحرينية للترفيه العائلي بإستئجار مساحة  163متر مربع في مبنى مجمع الواحة لتطوير مفهوم مطاعمنا
وعالماتنا التجارية .وسيتم االنتهاء من البناء بحلول مارس  ،2018ومن المتوقع ان يتم افتتاح المطعم في شهر اغسطس
.2018
كما تسعى الشركة الي تبني افكار جديده من خالل االنتقال الي مطاعم العربات المتنقلة ,بهدف تغطية المناسبات
الهامة المقامة في البحرين .وقد وافق المجلس على المشروع والتاريخ المتوقع لتشغيل المشروع هو في الربع الثالث
من عام .2018
وسوف ستساعدنا هذة اإلضافات على تعزيز إيرادات وربحية الشركة البحرينية للترفيه العائلي في السنوات القادمة.
سيوفر مدققين الحسابات القانونيون مزيد من التفاصيل حول النتائج التشغيلية لعام .2017
شكر وتقدير
نيابة عن مساهمي الشركة البحرينية للترفيه العائلي  ،يود مجلس اإلدارة أن يعرب عن خالص امتنانه وتقديره لمقام
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 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 الوزراء األول الموقر ،وإلى أصحاب السعادة الوزراء ووكالء الوزارات ومدراء ورؤساء
األقسام في إدارات ومؤسسات المملكة على توجيهاتهم السديدة و دعمهم الدائم لشركة البحرين الترفيه العائلي
ش.م.ب .يمتد الشكر ليشمل عمالئنا الكرام ،ولكل شعب البحرين على دعمهم المتواصل كما يود مجلس اإلدارة أن
يعرب عن تقديره للمساهمين ومصرفيي الشركة على دعمهم المتواصل.
لقد قام السيد عقيل رئيس – عضو مجلس اإلدارة السابق باإلستقالة من مجلس إدارة مجموعه فندق الخليج ،وأيضا من
مجلس إدارة الشركة اعتبارا من يونيو  .2017ويسرني أن اتقدم له بجزيل الشكر والتقدير لجهوده وللتوجيهات القيمة
التي قدمها كعضو في مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية.
كما يسر المجلس أن يرحب بالسيد رون بيترز كعضو في مجلس اإلدارة والمرشح لعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة حوكمة
الشركات .ونحن على يقين بأن الشركة البحرينية للترفيه العائلي سوف تستفيد كثيرا من معرفته وخبرتة القيمة والتي
من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في تطوير ونجاح شركتنا.
إن نجاح الشركة المستمر لن يكون ممكنا لوال العمل الجاد والتفاني من إدارة وموظفي الشركة .ويشاركني مجلس
اإلدارة في تقديم جزيل الشكر والتقدير إلدارة الشركة .كما نهنئ السيد إبراهيم عبدو (المدير العام) والفريق بأكمله على
دورهم البارز في تحقيق أفضل النتائج الممكنة في عام  2017ويشرفنا أن يكون لدينا فريق ملتزم وذو خبرة ،وإننا على ثقة
تامة بأن فريق العمل سوف يستمر في التطوير و تحقيق نتائج أفضل في عام .2018

__________________________
عبداللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس اإلدارة

1

المحتــويـات

الصفحة

جهات االتصال واإلدارة

2

تقرير حوكمة الشركات

11-3

تقرير مراقب الحسابات المستقل

15 - 12

بيان المركز المالي

16

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

17

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

18

بيان التدفقات النقدية

19

اإليضاحات حول البيانات المالية

41 - 20
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
جهات االتصال واإلدارة

رقم السجل التجاري

 32196 -01الصادر 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
السيد عبداللطيف خالد العوجان

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

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

اللجنة التنفيذية

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

لجنة حوكمة الشركات

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

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  ،17برج مكاتب الدبلومات التجاري،
ص.ب ،787 :المنامة ،مملكة البحرين

السيد كارفيلد جونس
أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد عادل سلمان كانو
السيد بشار محمد علي الحسن
السيد شريف محمد أحمدي
السيد رون بيترس
السيد سوريش سورانا

الرئيس

الرئيس

الرئيس

2

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

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

()1

مسئوليات المجلس ومجلس اإلدارة

يعتبــر مجلــس اإلدارة مســئوالً أمــام المســاهمين عــن االســتثمار الســليم والحكيــم والحفاظ على مصالح المســاهمين،
كمــا أن دور المجلــس ومســئولياته تشــمل ولكــن ال تقتصــر 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 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 الجوهرية 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 تعيين أو إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة كل ثالث سنوات في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية.
اســتقالة أعضــاء مجلــس اإلدارة تتــم عــاد ًة خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية أو عنــد تقديــم أحــد
األعضــاء اســتقالته مــن المجلــس.
تداول أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة
لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة بتداول أية أسهم خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2017

3
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركات

قواعد السلوك وإجراءات رقابة االلتزام المطبقة من قبل المجلس
مــن المتوقــع مــن مجلــس اإلدارة وموظفــي الشــركة الحفــاظ علــى أعلــى مســتوى مــن األخــاق والســلوك الشــخصي
المهنــي .أنشــأت الشــركة مدونــة لقواعــد الســلوك المهنــي التــي توفــر إطــارًا أخالقيــً وقانونيــً لجميــع العامليــن لديهــا.
إن مدونــة قواعــد الســلوك تعــرف كيــف تتصــل الشــركة بموظفيهــا والمســاهمين والمجتمــع الــذي تعمــل الشــركة
فيــه.
وقــد طبــق مجلــس إدارة شــركة البحريــن للترفيــه العائلــي مدونــة قواعــد الســلوك المهنــي وسياســة التبليــغ لمراقبــة
االمتثــال ألخالقيــات الشــركة.
مدونــة قواعــد الســلوك المهنــي توفــر توجيهــات واضحــة حــول ممارســة األعمــال التجاريــة علــى الصعيــد الدولــي،
والتعامــل مــع الحكومــات والمجتمعــات المحليــة والشــركاء التجارييــن والســلوك العــام فــي مــكان العمــل بالنظــر إلــى
أفضــل نمــاذج ممارســات حوكمــة الشــركات .كمــا توفــر إطــارا ســلوكيا لجميــع العامليــن فــي ســياق مجموعة واســعة من
الحــاالت األخالقيــة والقانونيــة .تــم نشــر مدونــة الســلوك فــي قســم «حوكمــة الشــركات» مــن موقــع الشــركة اإللكترونــي.
يتكون مجلـس اإلدارة من  7أعضـاء كما فـي  31ديسمبر .2017
تم انتخاب وتعيين أعضــاء مجلس اإلدارة فـي مارس  2016لمـدة  3سنوات.
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4

7

6

5

4

3

2

1

تسلسل

السيد سوريش سورانا

السيد رون بيترس

السيد شريف محمد أحمدي

السيد بشار محمد الحسن

السيد عادل سلمان كانو

السيد كارفيلد جونس

السيد عبداللطيف خالد العوجان

اسم العضو

المدير المالي لمجموعة
فنادق الخليج

نائب الرئيس التنفيذي
لمجموعة فنادق الخليج

رجل أعمال

رجل أعمال

رجل أعمال

الرئيس التنفيذي
لمجموعة فنادق الخليج

رجل أعمال

المستوى المهني

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب

رئيس مجلس اإلدارة

المسمى الوظيفي

الجدول التالي يوضح المعلومات المتعلقة بمؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة الحالي:

تقرير حوكمة الشركات

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

تنفيذي/غير مستقل

تنفيذي/غير مستقل

غير تنفيذي /مستقل

غير تنفيذي/مستقل

غير تنفيذي/مستقل

تنفيذي/غير مستقل

غير تنفيذي/مستقل

تنفيذي/غير تنفيذي
مستقل/غير مستقل

38

37

40

40

33

36

48

خريج دراسات تجارية ومحاسب
قانوني ICAI

 GSCE5ماجستير في إدارة
األعمال العالي  - Wمستوى 2

بكالوريوس هندسة كهربائية

بكالوريوس اقتصاد

ماجستير في إدارة األعمال
وإدارة النقل الجوي

المؤهل االحترافي AMICH
المستوى الثاني

المؤهــــالت

مؤهل جامعي في التجارة -
انكلترا

سنوات
الخبرة

5
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركات

تسلسل

عدد العضويات في
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

يجــب علــى الشــركة عقــد أربعــة اجتماعــات لــإدارة ســنويًا علــى األقــل .خــال الســنة المنتهيــة  31ديســمبر  ،2017قامــت
الشــركة بعقــد ســبعة اجتماعــات لمجلــس اإلدارة .الجــدول التالــي يلخــص تواريــخ االجتماعــات لمجلــس اإلدارة وأســماء
الحضــور لــكل اجتمــاع:
تسلسل

*

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

20
فبراير

10
أبريل

24
أبريل

31
يوليو

30
أكتوبر

27
نوفمبر
































































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:
تسلسل

عضو اإلدارة التنفيذي

المسمى الوظيفي

المستوى
المهني

االسم
العملي

سنوات
الخبرة

المؤهالت

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

بلغت المكافآت المدفوعة لإلدارة التنفيذية مبلغ وقدره  52.800دينار بحريني.
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركات
اللجــــــان

()2

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

مراجعــة برنامــج التدقيــق الداخلــي
ونظــام الرقابــة الداخليــة ،النظــر فــي
أهــم نقــاط التدقيــق الداخلــي ،التحــري
ومتابعــة ردود اإلدارة .التنســيق مــا بيــن
المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن.

السيد سوريش سورانا

تنفيذي/غير مستقل

السيد بشار محمد الحسن

غير تنفيذي/مستقل

السيد كارفيلد جونس

تنفيذي/غير مستقل

يجــب علــى الشــركة عقــد أربعــة اجتماعــات للجنــة التدقيــق ســنويًا علــى األقــل .خــال الســنة المنتهيــة  31ديســمبر
 ،2017قامــت اللجنــة بعقــد أربعــة اجتماعــات .الجــدول التالــي يلخــص معلومــات حــول تواريــخ اجتماعــات اللجنــة وأســماء
الحضــور لــكل اجتمــاع:
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
والمكافآت

إيجــاد األشــخاص المؤهليــن ليصبحــوا أعضــاء

السيد عبداللطيف خالد العوجان غير تنفيذي/مستقل

لمجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا للشــركة،

السيد عادل سلمان كانو

غير تنفيذي/مستقل

باســتثناء تعييــن المدققيــن الداخلييــن.

السيد شريف محمد أحمدي

غير تنفيذي/مستقل

تحديــد حجــم وتركيبــة مجلــس اإلدارة

السيد سوريش سورانا

تنفيذي/غير مستقل

وأعضــاء اللجــان .عمــل التوصيــات إلــى مجلــس
اإلدارة إلقالــة وتعييــن األعضــاء .تطويــر خطــة
مســتقبلية لمجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا
ومراجعــة الخطــة باســتمرار.
مراجعــة واقتــراح وتحديــد سياســات المكافآت
والحوافــز ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
العليــا ،مــع األخــذ بمــا يتناســب بمعــدالت
الســوق فــي هــذا الشــأن مــن أجــل تحفيزهــم
علــى اإلنتاجيــة وتشــغيل الشــركة بنجــاح.

يجــب علــى الشــركة عقــد اجتماعيــن للجنــة الترشــيح والمكافــآت ســنويًا .خــال الســنة المنتهيــة  31ديســمبر ،2017
قامــت لجنــة الترشــيح والمكافــآت بعقــد اجتماعيــن .الجــدول التالــي يلخــص معلومــات حــول تواريــخ اجتمــاع اللجنــة
وأســماء الحضــور لــكل اجتمــاع:
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركات

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 هــي نظــام داخلــي محــاط بسياســات
الشركات
وعمليــات وأفــراد ،وتحــرص علــى تلبيــة
احتياجــات المســاهمين وأصحــاب مصالــح
اآلخريــن بالكامــل .وهــو الــذي ســيتم
تحقيقــه مــن خــال التوجيــه والتحكــم
وإدارة أنشــطة الشــركة باســتخدام
الممارســات التجاريــة الجيــدة والموضوعيــة
والنزاهــة والمســائلة .تطبــق لجنة حوكمة
الشــركة ،ثقافــة الشــركة للمنظمــة ،التــزام
مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا اتجــاه هيكل
حوكمــة الشــركة ونهــج الشــركة لاللتــزام
بقواعــد الســلوك ليكــون مبــدأ نزاهــة بــدالً
مــن أن يكــون مبــدأ لالمتثــال.

السيد عادل سلمان كانو

غير تنفيذي/مستقل

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

يجــب علــى الشــركة عقــد اجتماعيــن للجنــة حوكمــة الشــركة علــى األقــل ســنويًا .خــال الســنة المنتهية في  31ديســمبر
 ،2017قامــت لجنــة حوكمــة الشــركة بعقــد اجتماعيــن .الجــدول التالــي يلخــص معلومــات حــول تواريــخ اجتمــاع اللجنــة
وأســماء الحضــور لــكل اجتمــاع:
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.
بلغت مكافآت أعضاء لجنة حوكمة الشركات مبلغ وقدره  2.500دينار بحريني لسنة  2017كأتعاب أساسية.
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركات

اللجنة التنفيذية يعيــن اللجنــة التنفيذيــة مــن قبــل
مجلــس اإلدارة وتتألــف مــن رئيــس
والحــد األدنــى مــن اثنيــن مــن أعضــاء
المجلــس .تقــوم اللجنــة التنفيذيــة
بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة بتحديــد
المســائل الصــادرة عــن رئيــس مجلس
اإلدارة والتــي ال تتطلــب عقــد اجتمــاع
خــاص للمجلــس ولكــن ال ينبغــي
تأجيلهــا حتــى االجتمــاع التالــي المقــرر
للمجلــس .

السيد عقيل رئيس

تنفيذي/غير مستقل

السيد عادل سلمان كانو

غير تنفيذي/مستقل

السيد شريف محمد أحمدي

غير تنفيذي/مستقل

السيد كارفيلد جونس

تنفيذي/غير مستقل

السيد رون بيترس

تنفيذي/غير مستقل

خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2017قامــت اللجنــة التنفيذيــة للشــركة بعقــد ثالثــة اجتماعــات .الجــدول التالــي
يلخــص معلومــات حــول تواريــخ اجتمــاع اللجنــة وأســماء الحضــور لــكل اجتمــاع:
عضو اإلدارة التنفيذي

تسلسل

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

()3

حوكمة الشركة

مدونة حوكمة الشركة
أنــه مــن المتوقــع مــن مجلــس اإلدارة وموظفــي الشــركة أن يحافظــوا علــى أعلــى مســتوى مــن األخــاق والســلوك
الشــخصي المهنــي فــي تعامالتهــم فــي الشــركة .وقــد أنشــأت الشــركة مدونــة لقواعــد الســلوك التــي توفــر إطــارا
أخالقيــا وقانونيــا لجميــع العامليــن فــي تجارتهــا .مدونــة قواعــد الســلوك توضــح كيفيــة عالقــة الشــركة بموظفيهــا
والمســاهمين والمجتمــع الــذي تعمــل فيــه الشــركة .كمــا أن مجلــس اإلدارة قــد طبق قواعد الســلوك المهني وسياســة
التبليــغ لمراقبــة االمتثــال ألخالقيــات الشــركة.
لم تكن هناك أي تغييرات على المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات للشركة خالل عام .2017
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركات

االمتثال لمدونة حوكمة الشركات
مدونــة قواعــد الســلوك المهنــي توفــر توجيهــات واضحــة حــول ممارســة األعمــال التجاريــة علــى الصعيــد الدولــي،
والتفاعــل مــع الحكومــات والمجتمعــات والشــركاء التجارييــن والســلوك العــام فــي بيئــة العمــل باالمتثــال إلــى نمــاذج
أفضــل ممارســات الحوكمــة للشــركات .مدونــة قواعــد الســلوك تضــع إطــارًا لســلوك جميــع العامليــن فــي ســياق مــدى
واســع مــن القضايــا األخالقيــة والقانونيــة .وســيتم نشــر مدونــة الســلوك فــي قســم «حوكمــة الشــركات» مــن موقــع
الشــركة االلكترونــي.
تمتثل الشركة البحرينية للترفيه العائلي حاليا مع جميع أحكام القانون باستثناء ما يلي:
( )1البنــد رقــم  HC 1.8.6مــن األحــكام النافــذة مــن المجلــد  6مــن الدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي
المتعلــق بحوكمــة الشــركات والــذي يطلــب مــن مجلــس اإلدارة بإنشــاء لجنــة حوكمــة الشــركات بحيــث ال يقــل
عــن أعضائهــا عــن ثالثــة مــدراء مســتقلين .مــع ذلــك ،فــإن التشــكيل الحالــي للجنــة حوكمــة الشــركات هــو
عضويــن مســتقلين وثالثــة مــدراء تنفيذييــن غيــر مســتقلين.
( )2البنــد رقــم  HC 3.2.1مــن األحــكام النافــذة مــن المجلــد  6مــن الدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي
المتعلــق بحوكمــة الشــركات والــذي يطلــب بــأن يكــون رئيــس لجنــة التدقيــق مديــرًا مســتق ً
ال .رئيــس لجنــة
التدقيــق الحاليــة ليــس مســتق ً
ال عــن الشــركة.
نوقشــت النقــاط المذكــورة أعــاه فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة وهــم يــرون أن هــذه النقــاط ال تقلــل مــن أعلــى معاييــر
حوكمــة الشــركات التــي تتمتــع الشــركة بهــا وأنــه فــي الوقــت الحالــي مــن غيــر الممكــن جعــل تكويــن لجــان المجلــس
كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي كمــا فــي األحــكام النافــذة مــن المجلــد  .6ومــع ذلــك ،فقــد الحــظ
مجلــس اإلدارة هــذه النقطــة وســيعمل علــى صياغــة اللجــان وفقــا للمتطلبــات التنظيميــة فــي الوقــت المناســب.
اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة مدونــة حوكمــة الشــركات وسياســة التبليــغ لمراقبــة االمتثــال ألخالقيــات الشــركة.
توفــر مدونــة قواعــد اســلوك توجيهــات واضحــة بشــأن إدارة األعمــال علــى الصعيــد الدولــي ،والتفاعــل مــع الحكومــات
والمجتمعــات المحليــة وشــركاء األعمــال والســلوك العــام فــي مــكان العمــل مــع مراعــاة أفضــل الممارســات المتبعــة
فــي نمــاذج حوكمــة الشــركات .وتحــدد مدونــة الســلوك إطــار عمــل ســلوكي لجميــع الموظفيــن فــي نطــاق واســع مــن
المســائل األخالقيــة والقانونيــة .ســوف يتــم نشــر قواعــد الســلوك فــي قســم «حوكمــة الشــركات» فــي موقــع الشــركة
علــى اإلنترنــت.
تضارب المصالح
خــال عــام  ،2017لــم تظهــر هنــاك أي مــن حــاالت تضــارب للمصالــح .فــي حــال حــدوث تضــارب للمصالــح نتيجــة أي معاملــة
تجاريــة أو أي نــوع مــن القــرارات التــي يتعيــن اتخاذهــا ،يجــب علــى عضــو مجلــس اإلدارة المعنــي أن يمتنــع عــن المشــاركة
فــي مناقشــة تلــك المعاملــة أو القــرار الواجــب اتخــاذه .وفــي هــذا الصــدد ،يبلــغ أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة عــادة عــن
أي تضــارب محتمــل فــي المصالــح قبــل مناقشــة أي تعامــات أو قــرارات .عضــو (أعضــاء) مجلــس اإلدارة المعنييــن قــد
يمتنعــوا أيضــا عــن التصويــت فــي حــال حــدوث أي تضــارب فــي المصالــح.
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
تقرير حوكمة الشركات

تقييم أداء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة
تم مناقشة ذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وسيتم تناوله كجزء من قواعد حوكمة الشركة.
وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين
تلتــزم الشــركة بتقديــم المعلومــات ذات الصلــة وفــي الوقت المناســب لمســاهميها وفقــً اللتزامها باإلفصاح المســتمر
كمــا هــو موضــح فــي قواعــد حوكمة الشــركة.
يتــم توصيــل المعلومــات للمســاهمين مــن خــال توزيــع تقريــر الشــركة الســنوي وغيرهــا مــن وســائل االتصــال .يتــم
نشــر كافــة اإلدارات فــي موقــع الشــركة علــى اإلنترنــت وإصدارهــا إلــى المســاهمين فــي الوقــت المناســب.
أمين سر الشركة هو المسئول عن التواصل مع المساهمين والتأكد من أن الشركة ملتزمة بمبدأ اإلفصاح.
إدارة المخاطر الرئيسية والشكوك التي تواجه الشركة
يقــوم مجلــس اإلدارة ككل وإدارة الشــركة بتقييــم المخاطــر مــن وقــت آلخــر .كمــا أن مجلــس اإلدارة يناقــش ويتخــذ
التدابيــر المناســبة لمواجهــة المخاطــر التــي تواجــه الشــركة.
مراجعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية
يتم مراجعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية بشكل منتظم من قبل المدقق الداخلي للشركة لضمان الكفاءة.
نيابة عن مجلس اإلدارة

عـبـداللـطيـف خالـــد العوجـــــان
رئيس مجلس اإلدارة

كارفيلد جونس
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 14فبرايـر 2018
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
الــرأي

لقــــد قمنـــا بتدقيق البيانات المالية المـــرفقة للشــــركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب («الشـــــركة») والتي تتكون
مــن بيــان المركــز المالــي كمــا فــــي  31ديسمبــــر  ،2017وبيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر ،وبيــان التغيــرات
فــي حقــوق المســاهمين ،وبيــان التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ،واإليضاحــات حــول البيانــات
الماليــة المتمثلــة فــي ملخــص ألهــم السياســات المحاســبية المتبعــة واإليضاحــات الهامــة األخــرى .برأينــا ،إن البيانــات
الماليــة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،فــي جميــع جوانبهــا الهامــة ،المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2017
وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقـ َا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
أساس الرأي

لقــد تمــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا وفقًا لمعاييــر التدقيق الدولية .تنحصر مســئولياتنا علــى المعايير الموضحة
فــي قســم مســئوليات مدقــق الحســابات لتدقيــق البيانــات الماليــة مــن تقريرنــا .نحــن مســتقلون عــن الشــركة وذلــك
وفقــً لمدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بالمحاســبين المحترفيــن الصــادرة مــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة
للمحاســبين ،ولقــد وفينــا بمســئوليتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لهــذه القواعــد .باعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا
عليهــا توفــر لنــا أساســً مقبــوالً لتمكيننــا مــن إبــداء رأينــا.
مسائل التدقيق الرئيسية

مســائل التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي ،وفقــً لتقدرينــا المهنــي ،تضمنــت األهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات
الماليــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2017هــذه األمــور تــم تناولهــا فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل،
وفــي تشــكيل الــرأي لدينــا فــي هــذا الشــأن ،وعليــه لــن نقدم رأيــً منفص ً
ال بشــأنها .تتضمن مســائل التدقيق الرئيســية
التالــي:
احتساب اإليرادات

تتمثــل اإليــرادات فــي العائــدات مــن بيــع المأكــوالت والمشــروبات والترفيــه واإليــرادات المتنوعــة األخــرى .يتــم احتســاب
إيــرادات المبيعــات عنــد انتقــال جــزء مهــم مــن مخاطــر ومنافــع ملكيــة البضائــع إلــى المشــتري وتحقــق المقــدرة مــن
احتســاب الدخــل بشــكل موثــوق.
شــملت إجراءاتنــا األخــذ باالعتبــار مــدى مالئمــة تحقــق اإليــرادات وفقــً لسياســة الشــركة بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة
بالخصومــات وتقييــم االمتثــال للسياســات مــن حيــث المعاييــر المحاســبية المطبقــة .لقــد قمنــا بفحــص تصميــم
وفعاليــة نظــام المراقبــة الداخلــي للشــركة فيمــا يخــص دورة اإليــرادات .قمنــا بفحــص معامــات البيــع التــي تحــدث فــي
أي مــن الجانبيــن مــن تاريــخ المركــز المالــي لتقييــم مــا إذا تــم االعتــراف باإليــرادات فــي الفتــرة الصحيحــة .لقــد قمنــا أيضــً
بتنفيــذ مراجعــة تحليليــة لإليــرادات معتمــدة علــى اتجاهــات المبيعــات الشــهرية وهوامــش الربــح.
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الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تمتلــك الشــركة اســتثمارات مدرجــة بلغــت قيمتهــا  6.813.529دينــار بحرينــي مبينــة فــي إيضــاح  7والتــي تشــكل مبلــغ
هــام فــي القوائــم الماليــة للشــركة وتكــون عرضــة لتغيــر القيمــة العادلــة .مــن الممكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى
نتائــج الشــركة إذا كانــت األصــول مســجلة بشــكل غيــر صحيــح.
شــملت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا فحــص االســتثمارات المضافــة والمباعــة خــال العــام علــى أســاس العينــة،
فحــص الملكيــة والتصنيــف ،فحــص القيمــة العادلــة لالســتثمارات المدرجــة فــي بورصــة البحريــن.
معلومات أخرى

إن المعلومــات األخــرى تكــون مــن مســئولية إدارة الشــركة .تشــتمل المعلومــات األخــرى المعلومــات المتضمنــة فــي
تقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر حوكمــة الشــركات ولكنهــا ال تتضمــن البيانــات الماليــة وتقريــر مدقــق الحســابات الخارجــي.
ال يشــمل رأينــا فــي البيانــات الماليــة علــى المعلومــات األخــرى وعليــه فنحــن ال نبــدي أي شــكل مــن أشــكال الضمــان فــي
هــذا الشــأن.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة ،تنحصــر مســئوليتنا علــى قــراءة المعلومــات األخــرى ،وعنــد القيــام بذلــك ،نأخذ
بعيــن االعتبــار مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى متعارضــة بشــكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة أو المعرفــة الناتجــة مــن
ـاء علــى العمــل الــذي قمنــا بتنفيــذه ،إذا اســتنتجنا أن
التدقيــق ،أو خالفــً لذلــك أي أنهــا تظهــر بأخطــاء جوهريــة .بنـ ً
هنــاك أخطــاء جوهريــة فــي هــذه المعلومــات األخــرى ،فــإن المطلــوب منــا أن نفصــح عنهــا .ليــس لدينــا مــا نفصــح عنــه
فــي هــذا الشــأن.
مسئوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية

إن إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة تكــون مــن
مســئولية إدارة الشــركة ،وتتضمــن هــذه المســئولية االحتفــاظ بنظــام للرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة
ـواء الناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ.
إلعــداد البيانــات الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وخاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة سـ ً
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة ،فــإن تقييــم قــدرة الشــركة علــى العمــل بمبــدأ االســتمرارية تكــون مــن مســئولية
إدارة الشــركة ،وكذلــك اإلفصــاح إذا مــا تطلــب األمــر عــن المســائل المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام مبــدأ االســتمرارية
المحاســبي إال إذا اعتزمــت اإلدارة تصفيــة الشــركة أو وقــف التشــغيل ،أو ليــس لهــا بديــل واقعــي يحــول دون ذلــك.
اإلشــراف علــى إعــداد بيانــات الشــركة الماليــة تكــون مــن مســئولية أولئــك المكلفيــن بحوكمــة الشــركة.
مسئوليات مدقق الحسابات لتدقيق البيانات المالية

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى درجــة معقولــة مــن القناعــة فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء
ـواء الناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ ،وإصــدار تقريــر مدقــق الحســابات والــذي يحتــوي علــى رأينــا .إن الدرجــة
الجوهريــة ،سـ ً
ـال مــن القناعــة ،ولكنهــا ال تشــكل ضمانــً بــأن عمليــة التدقيــق التــي تمــت وفقــً
المعقولــة مــن القناعــة هــي مســتوى عـ ٍ
لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ستكشــف دائمــً األخطــاء الجوهريــة عندمــا تكــون موجــودة .إن األخطــاء قــد تنشــأ عــن طريــق
االحتيــال أو الخطــأ ،وتعتبــر تلــك األخطــاء جوهريــة إذا كانــت بشــكل فــردي أو فــي مجموعهــا مــن الممكــن التوقــع بدرجــة
معقولــة أنهــا تؤثــر علــى قــرارات المســتخدمين االقتصاديــة والمأخــوذة علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة.
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كجــزء مــن التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،اعتمدنــا علــى تقديرنــا المهنــي وتــم الحفــاظ على الشــك المهني
خــال جميــع مراحــل التدقيــق .كمــا قمنــا أيضًا بـ:

•

ـواء الناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ ،وتصميــم
تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة ،سـ ً
وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب لتلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة لكــي
توفــر لنــا أساســً مقبــوالً لتمكيننــا مــن إبــداء رأينــا .إن خطــر عــدم الكشــف عــن أيــة أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن
االحتيــال يكــون أعلــى مــن تلــك الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث أن االحتيــال قــد يشــتمل علــى التآمــر والتزويــر والحــذف
المتعمــد ومحــاوالت التشــويه أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخليــة.

•

الحصــول علــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخليــة المتعلــق بالتدقيــق بغــرض تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة فــي
ظــل األوضــاع القائمــة ،ولكــن ليــس لغــرض إبــداء رأي مهنــي حــول مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة.

•

تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات
الصلــة التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل اإلدارة.

•

وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم
اســتنتاج مــدى مالئمــة إتبــاع اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية للمحاســبة
ً
الحصــول عليهــا ،فيمــا إذا كان هنــاك ارتيــاب جوهــري متعلــق بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شــكوكًا كبيــرة
حــول قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي العمــل بمبــدأ االســتمرارية .فــي حــال اســتنتجنا بــأن هنــاك ارتيــاب جوهري،
نحــن مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدقــق الحســابات الخــاص بنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي
البيانــات الماليــة أو ،أن نقــوم بتعديــل رأينــا ،إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة .إن اســتنتاجاتنا تعتمــد علــى
أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات الخــاص بنــا .ومــع ذلك ،فــإن األحداث أو
الظــروف المســتقبلية مــن الممكــن أن تتســبب فــي توقــف الشــركة عــن االســتمرار فــي العمــل بمبــدأ االســتمرارية.

•

تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى البيانــات الماليــة ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،وفيمــا إذا كانــت البيانــات
الماليــة تمثــل المعامــات واألحــداث المتضمنــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.

إننــا نتواصــل مــع اإلدارة وأولئــك المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق ،ضمــن مســائل أخــرى ،بنطــاق العمــل المخطــط لــه
وتوقيــت التدقيــق ونتائــج التدقيــق الهامــة ،بمــا فــي ذلــك أي مــن أوجــه القصــور المهمــة فــي الرقابــة الداخليــة والتــي
نحددهــا خــال تدقيقنــا.
أيضــً ،نحــن نقــدم ألولئــك المكلفيــن بالحوكمــة بيانــً ينــص علــى التزامنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة والمتعلقــة
باالســتقالل ،ونقــل جميــع العالقــات واألمــور األخــرى التــي قــد تؤثــر بشــكل مقنــع علــى اســتقاللنا ،عنــد االقتضــاء ،مــع
الضمانــات ذات الصلــة.
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مــن األمــور التــي يتــم إيصالهــا إلــى أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة ،تحديــد المســائل ذات األهميــة القصــوى الموجــودة
عنــد تدقيــق البيانــات الماليــة للفتــرة الحاليــة ،والتــي تمثــل مســائل التدقيــق الجوهريــة .تــم اإلفصــاح عن هذه المســائل
فــي تقريرنــا لمدقــق الحسابـــات ماعـــدا تلــك التــي يحـــول قانــون أو الئحـــة عــن الكشــف العلني عنهـــا أو عندمــا نحدد في
حــاالت نــادرة للغايــة بــأن هنــاك مســـألة ال يجــب إيصالهــا فــي تقريرنــا ألنــه مــن المتوقــع وبشــكل مقنــع بــأن تتفــوق اآلثــار
الســلبية علــى المصلحــة العامــة.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

عــــاوة علـــى ذلك ،وطبقــــً لمتطلبــــات قانــــون الشــــركات التجاريــــة البحرينــي الصادر بالمرســــوم بقانــون رقــم  21لسنة
 ،2001نفيـد:
()1
()2
()3

بأننا قـد حصلنا على جميع المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
أن الشركة قامت باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة ،وأن هذه البيانات المالية متفقة معها؛ و
أن المعلومات المالية المبينة بتقرير مجلس إدارة الشركة متفقة مع الدفاتر المحاسبية للشركة.

باإلضافــــة إلــــى ذلــك ،لــــم يــرد إلــى علمنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن الشــــركة قــد خالفــت أي مــن األحــكام ذات العالقــة
مــن قانــــون الشــــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21لســنة  ،2001أو الدليــل اإلرشــادي لمصــرف
البحريــن المركــزي (األحــكام النافــذة مــن المجلــد  )6أو أحــكام عقــد التأســيس أو النظــام األساســي للشــركة بصــورة قــــد
يكــون لهـــــا تأثيــر جوهــري علــى أعمــال الشــركة أو مركــــزها المالــي كمــــا فــــي  31ديســمبر .2017

المنامة  -مملكة البحرين
 14فبراير 2018
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

إيضاحات

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

الموجـودات
الموجودات غير المتداولة

ممتلكات وآالت ومعدات

5

545.360

350.429

موجودات غير ملموسة

6

23.041

4.017

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

7

6.813.529

5.909.241

7.381.930

6.263.687

الموجودات المتداولة

8

34.553

23.930

المخزون

مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

9

101.154

86.923

النقدية وشبه النقدية

10

502.235

634.516

637.942

745.369

8.019.872

7.009.056

مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

11

4.000.000

4.000.000

رأس المال

احتياطي قانوني

12

794.927

693.139

احتياطي رأسمالي

13

68.245

68.245

2.932.511

2.286.422

()400.000

()400.000

7.395.683

6.647.806

أرباح مستبقاة
أسهم خزينة

11

مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة

حقوق نهاية الخدمة للموظفين

14

74.145

63.322

المطلوبات المتداولة

550.044

297.928

ذمم تجارية دائنة وأخرى

15

مجموع المطلوبات

624.189

361.250

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

8.019.872

7.009.056

إن البيانــات الماليــة والمبينــة علــى الصفحــات مــن  16إلــى  41قــد تــم اعتمادهــا والمصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس
اإلدارة بتاريــخ  14فبرايــر  2018وتــم التوقيــع عليهــا بالنيابــة عنهــم مــن قبــل كل مــن:

عـبـداللـطيـف خالـــد العوجـــــان
رئيس مجلس اإلدارة
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كارفيلد جونس
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

إيرادات التشغيل ،بالصافي

16

1.337.861

1.238.640

تكاليف التشغيل

17

()1.178.165

()1.059.249

159.696

179.391

إيضاحات

مجمل الربح من التشغيل
المصاريف

تكلفة الموظفين

()80.464

()75.797

مصاريف عمومية وإدارية

()95.041

()53.114

مصاريف البيع واإلعالن

()63.260

()46.169

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

5

()7.440

()14.122

إطفاء موجودات غير ملموسة

6

()3.699

()6.949

رسوم أعضاء مجلس اإلدارة

()33.750

()25.450

إجمالي المصاريف

()283.654

()221.601

الخسارة قبل دخل االستثمار والدخل اآلخر

()123.958

()42.210

1.141.835

197.841

1.017.877

155.631

 28.27فلس

 4.32فلس

االستثمار والدخل اآلخر

18

صافي الربح والدخل الشامل اآلخـر للسنة
العائد األساسي والمخفف على السهم

19

إن البيانــات الماليــة والمبينــة علــى الصفحــات مــن  16إلــى  41قــد تــم اعتمادهــا والمصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس
اإلدارة بتاريــخ  14فبرايــر  2018وتــم التوقيــع عليهــا بالنيابــة عنهــم مــن قبــل كل مــن:

عـبـداللـطيـف خالـــد العوجـــــان
رئيس مجلس اإلدارة

17

كارفيلد جونس
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

التقــريـر الـــسنــوي 2017

في  31ديسمبر 2017

أرباح أسهم مدفوعة خالل السنة ( 2016إيضاح )20

المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح )12

صافي الربح والدخل الشامل اآلخر للسنة

في  31ديسمبر 2016

المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح )12

صافي الربح والدخل الشامل اآلخر للسنة

في  31ديسمبر 2015

(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

4.000.000

-

-

-

4.000.000

-

-

4.000.000

رأس المال

794.927

-

101.788

-

693.139

15.563

-

677.576

احتياطي
قانوني

68.245

-

-

-

68.245

-

-

68.245

احتياطي
رأسمالي

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

2.932.511

()270.000

()101.788

1.017.877

2.286.422

()15.563

155.631

2.146.354

أربـاح
مستبقاة

()400.000

-

-

-

()400.000

-

-

()400.000

أسهـــــم
خزينــــة

7.395.683

()270.000

-

1.017.877

6.647.806

-

155.631

6.492.175

المجمـوع
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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  31 2017ديسمبر 2016
األنشطة التشغيلية

صافي أرباح السنة

1.017.877

التسويات:
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

5

117.993

	(أرباح) /خسائر القيمة العادلة غير المحققة من موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

155.631
119.977

7

()904.288

45.366

إطفاء موجودات غير ملموسة

6

3.699

6.949

دخل فوائد بنكية

18

()3.390

()4.899

دخل أرباح أسهم

18

()229.046

()229.046

أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

18

()4.440

()3.050

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
المخزون

()10.623

()9.098

مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

49.219

()20.197

ذمم تجارية دائنة وأخرى

84.493

()36.420

حقوق نهاية الخدمة للموظفين بالصافي

10.823

9.741

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

132.317

34.954

األنشطة االستثمارية

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

5

()312.924

()4.110

شراء موجودات غير ملموسة

6

()22.723

-

4.440

3.050

فوائد بنكية مستلمة

18

3.390

4.899

أرباح أسهم مستلمة

18

229.046

229.046

()98.771

232.885

المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

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

()270.000

-

أرباح أسهم مدفوعة
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

النقدية وشبه النقدية كما في نهاية السنة

19

20

10
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الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

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

( )1نشاط الشركة ونظامها األساسي
الشــركة البحرينيــة للترفيــه العائلــي ش.م.ب (“الشــركة”) هــي شــركة مســاهمة بحرينيــة عامــة مســجلة لــدى وزارة
الصناعــة والتجــارة فــي مملكــة البحريـــن .وتمـــارس الشـــركة أنشــطتها بموجــب الســجل التجـــاري رقــم  32196الصــادر
بتاريــخ  13يوليــو .1994
إن النشــاطات الرئيســية للشــركة تتمثــل فــي تشــغيل المطاعــم وتقديــم الخدمــات المتعلقــة بالترفيــه العائلــي
وتوفيــر معــدات وآليــات التســلية ،وكذلــك االســتثمار فــي األعمــال التــي تــزاول أنشــطة لهــا أهــداف مماثلــة ألهــداف
الشــركة.
حتــى عــام  ،2011قامــت الشـــركة بتشغيـــل امتيازيــن إلثنيــن مـــن المطاعــم بمملكــة البحريـــن األول تحــت اســم “بنــدروزا
ســتيك هــاوس” والثانــي تحــت اســم “مطعــم بنيجنــز” .فــي عــام  ،2012أنشــأت الشــركة مطعــم جديــد تحــت اســم
“كوتشــينا ايطاليانــا” وبــدأت أيضــا خدمــة تقديــم الطعــام تحــت اســم “كازبــا للتمويــن” .فــي عــام  ،2014تــم إغــاق
مطعــم “بنــدروزا ســتيك هــاوس” وتــم فتــح مطعــم جديــد تحــت اســـم “بيتــي” .فــي عـــام  ،2015تــم إيقـــاف نشــاطات
مطعــم “بيتــي” ،علـــى الرغـــم مــن ذلـــك ،فــإن السجـــل التجــاري للمطعــم ال زال نشــطًا .فــي عــام  ،2017افتتحــت الشــركة
مطعــم جديــد “مطعــم بنيجنــز ” (أمــواج).
إن المقر الرئيسي للشركة مسجل في مملكة البحرين.
أسماء الفروع وحاالتها:
رقم السجل التجاري

الحالـة

اسم الفـرع

الشركة البحرينية للترفيه العائلي

32196 -01

نشطة

كازبا

32196 -04

نشطة

بندروزا ستيك هاوس

32196 -05

نشطة

مرح لألطفال

32196 -06

نشطة

بنيجينز

32196 -07

نشطة

كوتشينا إيطاليانا

32196 -13

نشطة

بيتي

32196 -14

نشطة

( )2أساس اإلعداد
بيان االلتزام
لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المعلنــة مــن قبــل مجلــس معاييــر
المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن اللجنــة المختصــة بتفســير التقاريــر الماليــة وطبقــً لمتطلبــات قانــون
الشــركات التجاريــة ،الدليــل اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي (األحــكام النافــذة مــن المجلــد رقــم  )6وتوجيهــات
مصــرف البحريــن المركــزي ،القوانيــن والقــرارات المتعلقــة بهــا ،قواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن.
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اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

أساس العرض
لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة باســتخدام فرضيــة االســتمرارية وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،عــدا االســتثمارات
المصنفــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة محــددة بالربــح أو الخســارة والتــي ســجلت بالقيمــة العادلــة بتاريــخ بيــان
المركــز المالــي.
إن إعــداد البيانــات الماليــة وفقــــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــــر الماليــة يتطلــب استخــــدام تقديـــرات محاســبية
معينــة ومحـــددة ،كمــا يتطلــب أيضــً مــن اإلدارة اســتخدام تقديراتهــا الخاصــة فيمــا يتعلــق بتطبيقاتهــا للسياســات
المحاســبية للشــركة .تــم اإلفصــاح فــي إيضــاح رقــم  4عــن الحســابات التــي تنطــوي علــى درجــة عاليــة مــن التقديــر ،أو
الحســابات التــي تكــون فيهــا االفتراضــات والتقديــرات المســتخدمة هامــة للبيانــات الماليــة.
العملة الوظيفية وعملة العرض هي الدينار البحريني.
التحسينات/التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقاريـر المالية في دورة  2016/2014و2017/2015

تحتــوي التحســينات  /التعديــات علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية/معاييــر المحاســبة الدوليــة الصــادرة
ـدد مــن التعديــات والتــي يعتبرهــا مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة غيــر مســتعجلة
فــي دورة  2017/2015علــى عـ ٍ
ولكــن ضروريــة .وتشــتمل التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة علــى تعديــات ينتــج عنهــا
تغييــرات محاســبية ألغــراض العــرض ،واالعتــراف أو القيــاس ،وكذلــك في المصطلحــات أو التعديــات التحريرية المتعلقة
بمجموعــة متنوعــة مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة بشـكـــل فــردي .إن هــــذه التعديـــات ســــارية المفعــول
ـداء مـــن أو بـعـــد  1ينايــــر  2017والفتــرات الالحقــة مــع الســماح
عــــلى البيانــات الماليــة السنـــوية المدققــة للشـــركة ابتــ ً
بالتطبيــق المبكــر .وال يتوقــع وجــود تغييــرات جوهريــة علــى السياســات المحاســبية نتيجــة لهــذه التعديــات.
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.
المعاييــر والتعديــات والتفســيرات التــي تــم إصدارهــا وبــدأ ســريان تطبيقهــا فــي عــام  ،2017إال أنهــا ال
تنطبــق علــى أنشــطة الشــركة

إن المعاييــر الجديــدة التاليــة والتعديــات علــى المعاييــر الحاليــة أو التفســيرات علــى المعاييــر الصــادرة إلزاميــة للفتــرات
المحاســبية التــي تبــدأ فـــي أو بعــد  1ينايــر  2017أو الفتــرات الالحقــة ،إال أنهــا ال تنطبــق علــى أنشــطة الشــركة:
ساري المفعول للفترات
المعيار أو التفسير

العنـــــوان

معيار المحاسبة الدولي رقم ()12

ضرائب الدخل

 1يناير 2017

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()12

اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى

 1يناير 2017
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المعايير والتعديالت والتفسيرات التي تم إصدارها ولم يبدأ سريان تطبيقها في عام 2017
إن المعاييــر المحاســبية الجديـــــدة/المعدلة والتفسيــــرات التاليــة قــد تـــم إصدارهــا ،ولكنهــا ليســــت إلزاميــة للســنة
المالية المنتهيــــة فـــي  31ديســمبر  .2017ولم يتـــــم اعتمــــادها في إعـــــداد البيانــــات المالية للســنة المنتهيـــــة فـــــي 31
ديســمبر  2017ومــن المتوقــع أن تؤثــر علــى الشــركة فــي فتــرة التطبيــق األولــي .فــي جميــع الحــاالت ،تعتــزم الشــركة
تطبيــق هــذه المعاييــر اعتبــارًا مــن تاريــخ بــدء التطبيــق كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه.
ساري المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

المعيار أو التفسير

العنـــــوان

معيار المحاسبة الدولي رقم ()12

ضرائب الدخل

 1يناير 2019

معيار المحاسبة الدولي رقم ()23

تكلفة االقتراض

 1يناير 2019

المعيار المحاسبي الدولي رقم ()28

االستثمارات في المنشآت الزميلة
والمشاريع المشتركة

 1يناير 2018

معيار المحاسبة الدولي رقم ()40

العقارات االستثمارية

 1يوليو 2018

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()1

التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية

 1يناير 2018

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()2

الدفع على أساس األسهم

 1يناير 2018

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()3

تجميع األعمال

 1يناير 2019

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()4

عقود التأمين

 1يناير 2018

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9

األدوات المالية

 1يناير 2018

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()11

اتفاقيات الشراكة

 1يناير 2019

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()15

اإليرادات من العقود مع العمالء

 1يناير 2018

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()16

عقود اإليجار

 1يناير 2019

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()17

عقود التأمين

 1يناير 2021

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد المعامالت بالعملة األجنبية والمبالغ
المسبقة
التقارير المالية رقم ()22

 1يناير 2018

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة
الدخل
التقارير المالية رقم ()23

 1يناير 2019

لــن يكــون هنــاك أي تغييــر فــي النتائــج التشــغيلية للشــركة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017فــي حــال قامــت
الشــركة بالتطبيــق المبكــر ألي مــن المعاييــر المذكــورة أعــاه ،باســتثناء تطبيــق كل مــن المعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر الماليــة رقــم ( ،)9والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( ،)15والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
رقــم ( ،)16األمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر علــى تصنيــف وقيــاس بعــض الموجــودات الماليــة ،كمــا يتــم حاليــً تقييــم تأثيــر
هــذه المعاييــر مــن قبــل إدارة الشــركة.
التطبيق المبكر للمعايير أو التعديالت في 2017
لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة في عام .2017
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( )3أهم السياسات المحاسبية
فيمــا يلــي ملخصــً ألهــم السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة .إن هذه السياســات تــم تطبيقها
علــى أســاس منتظــم ومتماثــل لــكل الســنوات المعروضــة فــي هــذا التقريــر ،مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلك.
ممتلكات وآالت ومعدات
تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة بعــد طــرح مخصــص االســتهالك المتراكــم ،وتتضمــن التكلفــة
جميــع النفقــات التــي تصــرف علــى الموجــودات بصــورة مباشــرة لوضعهــا فــي الحالــة التشــغيلية التــي تمكنهــا مــن
تحقيــق الغــرض الــذي تــم شــراؤها مــن أجلــه.
ويتــم احتســاب المخصــص الــازم الســتهالك تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات بعــد اســتنزال قيمتهــا المتبقيــة
بطريقــة القســط الثابــت وبمعــدالت اســتهالك كافيــة لتغطيــة عمرهــا اإلنتاجــي المتوقــع كمــا يلــي:
مباني على أراضي مستأجرة

 20سنة

أدوات المطبخ

 7 - 3سنوات

األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

 5سنوات

السيارات

 5سنوات

إذا مــا زادت القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا عــن قيمتــه الممكــن تحقيقهــا يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لذلــك األصــل إلــى
القيمــة الممكــن تحقيقهــا فــورًا.
إن المكاســب والخســائر الناجمــة عــن اســتبعاد الممتلــكات واآلالت والمعــدات يتــم تحديدهــا عــن طريــق مقابلــة قيمــة
المبيعــات مــع القيمــة الدفتريــة للموجــودات المباعــة ،وعليــه يتــم احتســاب المكاســب أو الخســائر للوصــول إلــى صافــي
الربح.
يتم احتساب مصاريف الصيانة والتجديدات ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند استحقاقها.
موجودات غير ملموسة
تمثــل الموجــودات غيــر الملموســة تكلفــة اقتنــاء حقــوق امتيــاز التشــغيل وتكاليــف تطويــر المــكان .الموجــودات غيــر
الملموســة ذات العمــر المحــدد يتــم رســملتها وإطفاؤهــا بطريقــة القســط الثابــت علــى أســاس العمــر االفتراضــي لهــذه
الموجودات.
يتــم ســنويًا مراجعــة القيمــة الدفتريــة لحقــوق االمتيــاز عندمــا لــم يعــد ذلــك األصــل قيــد االســتخدام ،أو عنــد ظهــور
مؤشــر لتعرضهــا خــال الســنة النخفــاض يشــير بــأن قيمتهــا الدفتريــة ربمــا مــن غيــر الممكــن تحقيقهــا.
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الموجودات المالية
تقــوم الشــركة بتبويــب الموجــودات الماليــة إلــى موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة محــددة بالربــح أو الخســارة ،وقــروض
وذمــم مدينــة .هــذا التبويــب يعتمــد علــى الغــرض الــذي مــن خاللــه تــم الحصــول علــى األصــل.
( )1موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة

يتــم قيــاس جميــع االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة وعقــود األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة .ويتــم تصنيــف
الموجــودات فــي هــذه الفئــة كموجــودات غيــر متداولــة إال إذا كان لــدى اإلدارة نيــة صريحــة لالحتفــاظ باالســتثمار لمــدة
تقــل عــن  12شــهرًا مــن تاريــخ بيــان المركــز المالــي ،أو إذا احتاجــت الشــركة أن تبيــع األصــول لرفــع رأس المــال التشــغيلي،
فــي هــذه الحالــة ســيتم إدراجهــا فــي األصــول المتداولــة.
تحتســب قيمــة شــراء أو بيــع االســتثمارات فــي تاريــخ التــداول وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه الشــركة ببيــع أو شــراء
الموجــودات المعنيــة .وتتضمــن تكلفــة شــراء االســتثمارات التكاليــف المصاحبــة والالزمــة إلنجــاز معامــات الشــراء .يتــم
اســتبعاد االســتثمارات عندمــا تنتهــي حقــوق الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن االســتثمارات التــي انتهــت مــدة
صالحيتهــا أو تــم نقلهــا وقامــت الشــركة بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة.
ويتــم الحقــً إعــادة تقييــم الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة محــددة بالربــح أو الخســارة بقيمهــا العادلــة .ويتــم
احتســاب أيــة تغيــرات الحقــة فــي القيــم العادلــة لهــذه االســتثمارات فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر.
( )2قروض وذمم دائنة
هــذه األصــول هــي أصــول ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ســداد ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وغيــر مدرجة في ســوق نشــط.
تنشــأ باألســاس مــن خــال تقديــم الخدمــات للعمــاء وتشــتمل أيضــً علــى أنــواع أخــرى مــن األصــول النقديــة التعاقديــة.
عنــد االعتــراف األولــي لهــا يتــم تســجيلها بالقيمــة العادلــة مضافــً إليهــا تكاليــف المعامــات التــي تعــزي مباشــرة إلــى
اقتنائهــا أو إصدارهــا ويتــم تســجيلها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ناقصــً
مخصــص انخفــاض القيمــة.
تشــتمل القــروض والذمــم المدينــة للشــركة علــى الذمــم المدينــة األخــرى والنقديــة وأرصــدة لــدى البنــوك فــي بيــان
المركــز المالــي.
ذمم مدينة أخرى
يتــم إظهــار الذمــم المدينــة األخــرى بالقيمــة المتوقــع تحقيقهــا ويتــم عمــل مخصــص لألرصــدة المدينــة المشــكوك فــي
تحصيلهــا بنــاءًا علــى المراجعــة الشــاملة لجميــع األرصــدة المســتحقة فــي نهايــة الســنة.
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
تتكــون المطلوبــات الماليــة للشــركة مــن ذمــم دائنــة تجاريــة وأخــرى .عنــد االعتــراف األولــي لهــا يتــم تســجيلها بالقيمــة
العادلــة ويعــاد قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.
ذمم تجارية دائنة وأخرى
تظهــر الذمــم التجاريــة الدائنــة واألخــرى بالقيمــة التــي يتــم دفعهــا فــي المســتقبل للســلع والخدمــات المســتلمة
ـواء تــم اســتالم فواتيــر بقيمتهــا مــن قبــل المــورد أو لــم يتــم اســتالم تلــك الفواتيــر.
سـ ً
المخزون
يتــم إظهــار المخــزون بســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل .وتحتســب تكلفــة المخــزون
علــى أســاس مــا يــرد أوالً يصــدر أوالً والتــي تتضمــن جميــع المصاريــف التــي تنفــق فــي الظــروف العاديــة علــى المخــزون
حتــى وصــول ذلــك المخــزون إلــى مخــازن الشــركة وبالحالــة المتفــق عليهــا .إن صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا هــي
عبــارة عــن الســعر المقــدر لبيــع ذلــك المخــزون ضمــن الظــروف التجاريــة االعتياديــة .ويتــم احتســاب مخصــص للمــواد
القديمــة والتالفــة والبطيئــة الحركــة كلمــا كانــت هنــاك ضــرورة لذلــك.
يتــم احتســاب المخــزون والتحقــق منــه علــى أســاس شــهري .االختالفــات ،إن وجــدت ،يتــم تحديثهــا فــي النظام .تشــطب
األشــياء القيمــة أو القابلــة للتلــف علــى أســاس دوري.
رأس المال
يتــم تصنيــف األدوات الماليــة الصــادرة مــن قبــل الشــركة كحقــوق مســاهمين فقــط إلــى الحــد الــذي ال ينطبــق عليهــا
تعريــف األصــل أو االلتــزام المالــي .يتــم تصنيــف األســهم العاديــة للشــركة كأدوات حقــوق الملكيــة.
أسهم الخزينة
تســمى أســهم الشــركة التــي تــم إعــادة شــراؤها فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي أســهم الخزينــة حتــى يتــم إعــادة
إصدارهــا أو إلغائهــا .وتظهــر أســهم الخزينــة بقيمتهــا االســمية وتخصــم مــن االحتياطيــات ،أمــا الفــرق بيــن القيمــة
االســمية ألســهم الخزينــة وتكلفــة شــراء هــذه األســهم فيتــم تســويته فــي االحتياطــي الرأســمالي .يتــم احتســاب
المكاســب أو الخســائر الناجمــة عــن بيــع أســهم الخزينــة فــي بيــان حقــوق المســاهمين.
مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
مستحقات قصيرة األجل
تقــاس مســتحقات الموظفيــن قصيــرة األجــل علــى أســاس غيــر مخصــوم يتــم تحميلهــا متــى مــا قدمــت الخدمــة ذات
العالقــة .يتــم عمــل مخصــص للمبلــغ المتوقــع دفعــه ضمــن المكافــآت النقديــة قصيــرة األجــل أو خطــط المشــاركة فــي
األربــاح ،إذا كان علــى الشــركة إلتــزام قانونــي قائــم كنتيجــة لخدمــات ســابقة قــام الموظفــون بتقديمهــا ،وإذا مــا كان
باإلمــكان تقديــر هــذا االلتــزام بصــورة موثوقــة.
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مكافآت ما بعد نهاية الخدمة
يتــم احتســاب مســتحقات نهايــة الخدمــة للموظفيــن مــن اإلجــازات الســنوية والعطــل وتذاكــر الســفر ومســتحقات
أخــرى قصيــرة األجــل الناتجــة عــن خدماتهــم علــى أســاس االســتحقاق .تســاهم الشــركة عــن الموظفيــن البحرينييــن
فــي نظــام التقاعــد المــدار مــن قبــل الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي التابعــة لحكومــة مملكــة البحريــن ،وهــذا
النظــام التقاعــدي محــدد المنافــع وتحتســب االشــتراكات التــي تســددها الشــركة فــي النظــام المذكــور فــي بيــان األربــاح
أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر للســنة التــي تســتحق عنهــا .بموجــب هــذا النظــام التقاعــدي يترتــب علــى الشــركة
التــزام قانونــي قائــم لســداد المســاهمات حيــن اســتحقاقها ،وال يترتــب علــى الشــركة أيــة التزامــات بســداد منافــع
مســتقبلية أخــرى.
أمــا مخصصــات نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظفيــن غيــر البحرينييــن فيتــم احتســابها بموجــب متطلبــات قانــون
العمــل البحرينــي .تقــوم الشــركة باســتحقاق مســتحقات نهايــة الخدمــة للموظفين غيــر البحرينيين ضمــن المطلوبات
وعلــى أســاس ســنوي.
االعتراف باإليراد
تمثــل اإليــرادات المبالــغ المكتســبة مــن بيــع المأكــوالت والمشــروبات وتقديــم الخدمــات المتعلقــة بخدمــات الترفيــه
العائلــي وإيــرادات متنوعــة أخــرى .يتــم اســتحقاق المبيعــات عندمــا يتــم نقــل أخطــار وعوائــد ملكيــة البضائــع إلــى
المشــتري ويمكــن قيــاس مبلــغ اإليــرادات بصــورة موثوقــة.
يتم احتساب أرباح األسهم واإليرادات األخرى حين اكتساب الشركة لحق استالمها.
عقود اإليجار التشغيلية
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي بموجبهــا تبقــى مــع المؤجــر معظــم المخاطــر والمنافــع ذات العالقــة بالموجــودات
المؤجــرة كعقــود إيجــار تشــغيلية .ويتــم احتســاب المدفوعــات المتعلقــة بعقــود اإليجــار التشــغيلية (صافيــة مــن أيــة
حوافــز ممنوحــة مــن المؤجــر) فــي بيــان األربــاح أو الخســائرو الدخــل الشــامل اآلخــر بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى
فتــرة تلــك العقــود.
المعامالت بالعمالت األجنبية
تــدون المعامــات الماليــة التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة فــي دفاتــر الشــركة بعــد ترجمتهــا باســتخدام أســعار الصــرف
الســائدة بتاريــخ إجــراء تلــك المعامــات .أمــا المكاســب والخســائر الناتجــة مــن تســوية تلــك المعامــات ومــن تحويــل
الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المتداولــة بعمــات أجنبيــة فإنهــا تتــم باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ
نهايــة الســنة الماليــة ويتــم احتســابها فــي بيــان األربــاح أو الخســائر .يتــم ترجمــة الموجــودات غيــر النقديــة التــي تقــاس
بالقيمــة العادلــة والمتداولــة بالعمــات األجنبيــة باســتخدام ســعر الصــرف فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة .يتــم ترجمــة
البنــود غيــر النقديــة التــي تقــاس بالتكلفــة التاريخيــة المتداولــة بالعمــات األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة
فــي تاريــخ المعامــات.
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( )4األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة
إن إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة يتطلــب مــن إدارة الشــركة اســتخدام توقعــات
وفرضيــات مــن شــأنها أن تؤثــر علــى المبالــغ المذكــورة للموجــودات والمطلوبــات ومــن شــأنها أيضــً أن تؤثــر علــى
الموجــودات والمطلوبــات الطارئــة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة ،والتــي بدورهــا ســتؤثر علــى المبالــغ المذكــورة
لإليــرادات والمصروفــات خــال فتــرة إعــداد التقريــر .إن تحديــد التقديــرات يتطلــب اتخــاذ القــرارات التــي تعتمــد علــى
الخبــرات الســابقة ،والخبــرات الحاليــة وتوقعــات األوضــاع المســتقبلية ،وكل المعلومــات األخــرى المتوفــرة .إن النتائــج
الفعليــة قــد تكــون مختلفــة عــن هــذه التوقعــات.
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
يتــم إطفــاء أو اســتهالك الموجــودات غيــر الملموســة والممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي .يتــم
تحديــد العمــر اإلنتاجــي وفقــً لتوقعــات اإلدارة للفتــرة التــي مــن الممكــن أن تتحقــق اإليــرادات مــن خــال تلــك الموجودات،
حيــث يتــم مراجعتهــا دوريــً وبشــكل مســتمر .يمكــن أن تنتــج فروقــات الجوهريــة فــي القيمــة الدفتريــة بســبب التغيــر
فــي التقديــرات ويتــم احتســابها فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر فــي فتــرات محــددة.
قياس القيمة العادلة
إن عدد من موجودات ومطلوبات الشركة المدرجة في بيان المركز المالي تتطلب القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة.
إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وغيــر الماليــة للشــركة يســتخدم المدخــات والمعطيــات
الملحوظــة للســوق قــدر اإلمــكان .إن المدخــات المســتخدمة فــي تحديــد قيــاس القيمــة العادلــة يتــم تصنيفهــا إلــى
ـاء علــى مــدى إمكانيــة مالحظــة هــذه المدخــات فــي طــرق التقييــم المســتخدمة
عــدة مســتويات موضحــة كالتالــي ،بنـ ً
(تسلســل القيمــة العادلــة).
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).

27

التقــريـر الـــسنــوي 2017

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
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إن تصنيــف أي بنــد فــي المســتويات المذكــورة أعــاه يعتمــد علــى أقــل مســتوى مســتخدم مــن المدخــات والــذي لــه
أثــر جوهــري علــى قيــاس القيمــة العادلــة لهــذا البنــد .إن التحويــات بيــن البنــود ضمــن المســتويات المختلفــة يتــم
احتســابها فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا التحــول .إن لــدى الشــركة نــوع واحــد فقــط مــن الموجــودات الماليــة وهــي
مســجلة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس رجعــي .اإلفصــاح المتعلــق بتسلســل القيمــة العادلــة وأســس القيــاس موجــود
فــي إيضــاح رقــم .24
المخصصات
قامــت إدارة الشــــركة باحتســــاب مخصــص لمواجهــة أي انخفــاض فــي قيمــة الذمــــم المدينــة األخــرى الحتســاب الخســائر
المتوقعــة عــن عجــز المســتهلكين مــن تســديد ديونهــم للشــركة .فــي  31ديســمبر  ،2017بــرأي إدارة الشــركة ،بلــغ
االنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة األخــرى  15.505دينــار بحرينــي ( 15.505 :2016دينــار بحرينــي) .تبنــي اإلدارة توقعهــا
وفقــً لمجمــل األحــوال االقتصاديــة ،وأرصــدة أعمــار الذمــم المدينــة ،والخبــرة التاريخيــة فــي شــطب الديــون ،والجــدارة
االئتمانيــة للعمــاء والتغيــر فــي شــروط الدفــع .عنــد حــدوث أي تغيــر فــي االقتصــاد ،أو الســوق أو فــي عميــل محــدد قــد
يتطلــب إجــراء التســويات فــي مخصــص االنخفــاض فــي الذمــم المدينــة األخــرى المحتســبة فــي البيانــات الماليــة.
كمــا قامــت الشــركة أيضــا باحتســاب مخصــص المخــزون القديــم وبطــيء الحركــة .فــي  31ديســمبر  ،2017حســب رأي
إدارة الشــركة ،ال يوجــد مخصــص مطلــوب للمخــزون القديــم وبطــيء الحركــة ( :2016الشــيء دينــار بحرينــي) .وتســتند
تقديــرات صافــي القيمــة البيعيــة للمخــزون علــى األدلــة األكثــر وثوقــً المتاحــة فــي وقت عمــل التقديرات .هــذه التقديرات
تأخــذ بعيــن االعتبــار التغيــرات فــي األســعار أو التكلفــة بســبب األحــداث الالحقــة لتاريــخ بيــان المركــز المالــي للحــد الــذي
تؤكــد فيــه هــذه األحــداث وجــود أيــة ظــروف كمــا فــي نهايــة الســنة.
مبدأ اإلستمرارية
تقــوم إدارة الشــركة بمراجعــة الموقــف المالــي علــى أســاس دوري وتقــوم بتقييــم الحاجــة إلــى أي تمويــل إضافــي
لمقابلــة متطلبــات رأس المــال العامــل ،كمــا تقــوم أيضــً بتقديــر األمــوال الالزمــة لمواجهــة االلتزامــات عنــد اســتحقاقها.
إضافــة إلــى ذلــك ،يؤكــد مســاهمو الشــركة علــى توفيــر الدعــم المالــي الكافــي وذلــك لتمويــل احتياجــات الشــركة
للتأكــد مــن حالــة االســتمرارية للشــركة.
اإللتزامات المحتملة
بحكــم طبيعتهــا ،يتــم تحديــد هــذه االلتزامــات المحتملــة فقــط عنــد حــدوث أو عــدم حــدوث أحــد األحــداث المســتقبلية
أو أكثــر .يعتبــر تقييــم مثــل هــذه االلتزامــات المحتملــة علــى ممارســة اتخــاذ القــرار والتقديــرات الهامــة للنتائــج واألحــداث
المستقبلية.
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( )5الممتلكات واآلالت والمعدات
مباني على أراضي
مستأجرة

أدوات
المطبخ

األثاث والتركيبات
والمعدات المكتبية

المجمـــــوع

الســيارات

التكلـفة

في  31ديسمبر 2015

1.100.288

554.774

701.774

74.647

2.431.483

اإلضافات

-

-

4.110

-

4.110

االستبعادات

-

-

-

()7.102

()7.102

في  31ديسمبر 2016

1.100.288

554.774

705.884

67.545

2.428.491

اإلضافات

-

46.631

264.553

1.740

312.924

االستبعادات

-

-

()66.017

()8.182

()74.199

في  31ديسمبر 2017

1.100.288

601.405

904.420

61.103

2.667.216

االستهالك المتراكم

في  31ديسمبر 2015

837.160

479.269

587.966

60.792

1.965.187

استهالك السنة

48.209

15.345

51.418

5.005

119.977

االستبعادات

-

-

-

()7.102

()7.102

في  31ديسمبر 2016

885.369

494.614

639.384

58.695

2.078.062

استهالك السنة

48.351

18.091

46.488

5.063

117.993

االستبعادات

-

-

()66.017

()8.182

()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:
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

تكاليف التشغيل (إيضاح )17

110.553

105.855

مصاريف غير تشغيلية

7.440

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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( )6موجودات غير ملموسة
 31ديسمبر 2017
التكلفـة

 31ديسمبر 2016

الرصيد االفتتاحي

263.693

263.693

اإلضافات خالل السنة

22.723

-

الرصيد الختامي

286.416

263.693

اإلطفاء المتراكم

الرصيد االفتتاحي

259.676

252.727

اإلطفاء المحتسب عن السنة

3.699

6.949

الرصيد الختامي

263.375

259.676

صافي القيمة الدفترية

23.041

4.017

تشــتمل الموجــودات غيــر الملموســة علــى رســوم االمتيــاز المدفــوع عن امتياز العالمــة التجارية لمطعــم “بنيجنز”وبرامج
الحاسوب.
يتــم ســنويًا مراجعــة وتعديــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر الملموســة لمواجهــة اإلنخفــاض فــي قيمتهــا كلمــا
كان ذلــك ضروريــً .وبنــاءًا علــى اإليــرادات غيــر المخفضــة للخمــس ســنوات القادمــة فــإن احتســاب مخصــص اإلنخفــاض
لــم يعــد ضروريــً.

( )7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

الرصيد االفتتاحي

5.909.241

5.954.607

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

904.288

()45.366

الرصيد الختامي

6.813.529

5.909.241

العملة الرئيسية لجميع الموجودات المالية هي الدينار البحريني وقد تم تصنيفها كموجودات غير متداولة.
تشــتمل الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر علــى أوراق ماليــة مدرجــة في ســوق البحريــــن
ـاء على أسعار السوق كما في  31ديسمبر .2017
لألوراق الماليــــة ،حيــــث يتــــم تقييمها بالقيمة العادلــــة بنـــ ً

( )8المخـزون
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

األغذيـة

9.578

6.719

المشـروبات

18.911

12.286

أخـرى

6.064

4.925

34.553

23.930
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( )9مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

ذمم مدينة أخرى

36.747

38.782

مخصص انخفاض في الذمم المدينة األخرى

()15.505

()15.505

21.242

23.277

مبالغ مدفوعة مقدمًا

74.306

56.110

مبالغ مدفوعة مقدمًا للموظفين

356

336

ودائع

5.250

7.200

101.154

86.923

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

 31ديسمبر 2016

الرصيد االفتتاحي

15.505

12.508

المخصص المكون خالل السنة

-

2.997

الرصيد الختامي

15.505

15.505

تــرى إدارة الشــركة أن األرصــدة الدفتريــة للذمم المدينــة األخــرى ال تختلف اختــالفــًا جوهــريًا عــن قيمتهــا العادلــة كما
فــي  31ديســمبر .2017

( )10النقدية وشبه النقدية

ودائع ثابتة*
أرصدة حسابات تحت الطلب**
أرصدة الحسابات الجارية*
نقد في الصندوق
نقد وأرصدة لدى البنوك
نقد مخصص لسداد أرباح األسهم غير المطالب بها (إيضاح )15
النقدية وشبه النقدية
* أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك ال تدر أي فائدة.

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

476.223
24.112
1.900
502.235
()152.832
349.403

403.083
222.393
7.790
1.250
634.516
()48.659
585.857

** تحمــل أرصــدة حســابات تحــت الطلــب فوائــد بمعــدل فائــدة تتــراوح مــا بيــن  %0.25إلــى  :2016( %0.750مــا بيــن %0.225
إلــى  %0.425ســنويًا).
يتــم اســتحقاق الودائــع الثابتــة خــال أقــل مــن  90يومــً مــن تاريــخ ابتدائهــا وتحقــق فائــدة بمعــدل  %1.5ســنويًا (1.5 :2016
ســنويًا).
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( )11رأس المال
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

المصرح به

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

20.000.000

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

4.000.000

20.000.000

الصادر والمدفوع بالكامل

4.000.000

أسهم الخزينة
تــم شــراء أســهم خزينــة متفقــة مــع موافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة علــــى شــــراء مــا ال يتجــاوز  %10مــن رأســمال الشــركة
الصــادر والمدفــوع بالكامــل .تــم عــرض القيمــة اإلســمية ألســهم الخزينــة كخصــم مــن االحتياطيــات .تــم تســوية الفــرق
بيــن القيمــة االســمية ألســهم الخزينــة وتكلفــة شــراء هــذه األســهم فــي احتياطــي رأســمالي (إيضــاح .)13
معلومات إضافية متعلقة بالمساهمين
كمــا فــي  31ديســمبر ،أســماء وجنســيات المســاهمين األساســيين الذيــن يملكــون مــا يعــادل نســبة  %5أو أكثــر مــن
مجمــوع أســهم رأس المــال وعــدد األســهم التــي يمتلكونهــا كالتالــي:
2017
المساهمون الرئيسيون

الجنسية

2016

عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

نسبة الملكية

جمهور المستثمرين

متعددة

24.602.500

%61.51

24.605.625

%61.51

مجموعة الخليج للفنادق ش.م.ب.

بحرينية

9.700.000

%24.25

9.700.000

%24.25

%4.24

1.694.375

%4.24

36.000.000

%90

36.000.000

%90

4.000.000

%10

4.000.000

%10

40.000.000

%100

40.000.000

%100

أعضاء مجلس اإلدارة
أسهم خزينة

بحرينيين 1.697.500

تنــدرج جميــع أســهم الشــركة تحــت فئــة واحــدة وهــي أســهم عاديــة وجميــع المســاهمين متســاوون فــي حقــوق
التصويــت.
إن توزيــع ملكيــة رأس مــال الشــركة الصــادر وعــدد أســهم المســاهمين ونســب ملكيتهــم موضحــة ضمــن الفئــات
التاليــة والمبينــة أدنــاه:
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عدد األسهم

عدد المساهمين

نسبة األسهم المملوكة
من مجموع عدد األسهم

2017

2016

2017

2016

2017

2016

1.697.500

1.694.375

7

7

%4.24

%4.24

16.386.996

16.547.121

926

929

%40.97

%41.37

أكثر من  %1وأقل من %10

8.215.504

8.058.504

11

11

%20.54

%20.14

أكثر من %20

9.700.000

9.700.000

1

1

%24.25

%24.25

36.000.000

36.000.000

945

948

%90

%90

4.000.000

4.000.000

-

-

%10

%10

40.000.000

40.000.000

945

948

%100

%100

أعضاء مجلس اإلدارة
أقل من %1

أسهم خزينة

تفاصيل ملكية أعضاء مجلس اإلدارة في رأس مال الشركة الصادر والمدفوع هي كالتالي:
عـدد األسهم
2017

2016

السيد عبداللطيف خالد العوجان

1.000.000

1.000.000

السيد عادل سلمان كانو

192.500

192.500

السيد بشار محمد علي الحسن

100.000

100.000

السيد شريف محمد أحمدي

105.000

101.875

السيد كارفيلد جونس*

100.000

100.000

السيد سوريش سورانا*

100.000

100.000

عقيل رئيس**

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 الخليج للفنادق ش.م.ب ،وقد تمت استقالتهم من مجلس
اإلدارة في يونيو .2017
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( )12احتياطي قانوني
بموجــــب متطلبات قانـــون الشـركــــات التجــــارية البحرينــــي الصــــادر بالمرســـوم بقانـــون رقــــم  21لسنة  ،2001يتــــم تحويـل
مــا يعــادل  %10مــن صافــي أربــاح الشــركة قبــل التوزيــع إلــى حســاب االحتياطــي القانونــي الغيــر قابــل للتوزيــع حتــى يبلــغ
رصيــد ذلــك االحتياطــي نســبة  %50مــن رأس المــال المصــدر .خــال العــام ،تــم تحويــل مبلــغ  101.788دينــار بحرينــي إلــى
حســــاب االحتياطــي القانونــي ( 15.563 :2016دينــار بحرينــي).

( )13احتياطي رأسمالي
يتمثــل االحتياطــي الرأســمالي فــي الزيــادة فــي القيمــة اإلســمية للســهم علــى ســعر الشــراء ألســهم الخزينــة المشــتراة
(إيضــاح .)11

( )14حقوق نهاية الخدمة للموظفين
الموظفون البحرينيون:
بلغــت تكلفــة مســاهمة الشــركة فــي نظــام الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــــي فــي مملكــة البحريــن للموظفيــــن
البحرينييـــن للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مبلــغ  3.376دينــار بحرينــي ( 3.781 :2016دينــار بحرينــي).
الموظفون األجانب:
إن التغير في مخصص نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين موضح كالتالي:
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

الرصيد االفتتاحي

63.322

53.581

مستحقات السنة

19.033

17.031

مدفوعات خالل السنة

()8.210

()7.290

الرصيد الختامي

74.145

63.322

عدد موظفي الشركة في نهاية السنة

102

84

( )15ذمم تجارية دائنة وأخرى
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

ذمم تجارية دائنة

116.473

73.451

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )22

3.011

1.670

أرباح أسهم غير مطالب بها (إيضاح  10والجدول الموضح أدناه)

152.832

48.659

مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

237.624

142.135

مخصص إجازات وتذاكر سفر الموظفين

40.104

32.013

550.044

297.928

يتــم احتســاب الذمــم التجاريــة الدائنــة بالدينــار البحرينــي ،حيــث يتــم ســدادها بشــكل عــام خــال فتــرة  60يومــً مــن
تاريــخ فاتــورة المــورد.
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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
2000
2001
2005
2008
2010
2012
2016

2017

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

( )16إيرادات التشغيل

مبيعات األغذية
مبيعات المشروبات
رسوم الخدمات
مبيعات آالت األلعاب
مبيعات التبغ

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

( )17تكاليف التشغيل
السنة المنتهية في السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
 31ديسمبر 2017
تكاليف الموظفين

356.226

312.027

تكاليف األغذية

173.520

165.835

تكاليف المشروبات

203.636

168.029

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح )5

110.553

105.855

تكاليف اإليجار

132.477

126.179

تكاليف تشغيلية أخرى

201.753

181.324

1.178.165

1.059.249
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( )18االستثمار والدخل اآلخر
السنة المنتهية في السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
 31ديسمبر 2017
أرباح(/خسائر) غير محققة للتغير في القيمة العادلة للموجودات
المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (إيضاح )7

904.288

()45.366

أرباح أسهم

229.046

229.046

فوائد بنكية

3.390

4.899

أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

4.440

3.050

671

6.212

1.141.835

197.841

إيرادات متنوعة

( )19العائد األساسي والمخفف على السهم
يتــم احتســاب العائــد األساســي والمخفــف علــى الســهم علــى أســاس تقســيم صافــي الربــح أو الخســارة المتــاح
للمســاهمين علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة الصــادرة بعــد اســتبعاد متوســط عــدد األســهم العاديــة
المشــتراة مــن قبــل الشــركة كأســهم خزينــة.
السنة المنتهية في السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
 31ديسمبر 2017
صافي الربح المتاح للمساهمين

1.017.877

155.631

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

36.000.000

36.000.000

 28.27فلس

 4.32فلس

العائد األساسي والمخفف على السهم (الحظ الفقرة أدناه)

ال توجــد لــدى الشــركة أيــة أســهم عاديــة قــد تكــون عرضــة للتخفيــف فــي العائــد ،وعليــه يكــون العائــد علــى الســهم
المخفــف مماثــل للعائــد األساســي علــى الســهم.

( )20توزيعات األرباح
أرباح معلنة وتم دفعها:

تمــت الموافقــة علــى دفــع أربــاح أســهم بمبلــغ  270.000دينــار بحرينــي والتــي تمثــل  %7.5مــن مجمــوع رأس المــال الصــادر
والمدفــوع (صافــي أســهم الخزينــة) للســنة المنتهيــة فــي  31ديسمبــــر  :2016( 2016الشــيء دينــار بحرينــي للســنة
المنتهيــة فـــي  31ديســمبر  )2015وتمــت الموافقــة عليهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد فــي 15
مــارس  2017والتــي تــم اإلعــان عنهــا ودفعهــا فــي  2017فــي فتــرة الحقــة.
الموصى به من مجلس اإلدارة:

لــم يقتــرح مجلــس إدارة الشــركة بتوزيــع أي أربــاح أســهم لألعضــاء عــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر :2016( 2017
 270.00دينــار بحرينــي) .هــذه التوصيــة خاضعــة لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوي.
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( )21االلتزامــات
 )1التزامات عقود اإليجار التشغيلية

إن إجمالــي الحــد األدنــــى اللتزامــات اإليجـــار المســتقبلية الناتجــة مــن جـــراء عقــود اإليجــار التشــغيلية غيــر القابلــة لإللغــاء
(إيضــاح  )5كمــا يلــي:
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

أقل من سنة

173.177

124.337

أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

678.019

498.756

أكثر من خمس سنوات

310.970

183.150

1.162.166

806.243

 )2االلتزامات الرأسمالية

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

( )22المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتــم اعتبــار األطــراف كأطــراف ذوي عالقــة عندمــا يكــون ألحــد األطــراف قــدرة الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو يكــون لــه
نفــوذ يؤثــر علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية للطــرف اآلخــر .تشــمل األطــراف ذات العالقــة علــى مســاهمين رئيســيين
وأعضــاء اإلدارة الرئيســيين للشــركة وأفــراد العائلــة المقربيــن لهــم والشــركات األخــرى بحيــث يكــون للشــركة ،أو
مســاهميها الرئيســيين أو أعضــاء اإلدارة الرئيســيين وأفــراد العائلــة المقربيــن لهــم نفــوذ مؤثــر أو تأثــر بهــذه األطــراف.
إن معامــات الشــركة مــع األطــراف ذات العالقــة مصــادق عليهــا مــن قبــل اإلدارة وتتــم علــى أســس تجاريــة عاديــة.
تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة موضحة كالتالي:
األطراف ذات عالقة

نوعية العالقة

طبيعة المعاملة
أتعاب حضور لألعضاء نظير
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

السنة المنتهية في السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
 31ديسمبر 2017
33.750

25.450

-

4.179

إيجار قاعة للجمعية العمومية

1.214

1.194

مصاريف الموظفين

276

1.245

شركة عبداللطيف
العوجان الدولية لألغذية

مساهم مشترك

مشتريات أطعمة

12.178

9.905

غاز البحرين

مساهم مشترك

شراء غاز للطبخ

4.176

3.769

أعضاء مجلس اإلدارة

مجموعة فنادق الخليج

37

أعضاء مجلس
اإلدارة

رواتب الموظفين
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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

مساهم

297

-

شركة عبداللطيف العوجان الدولية لألغذية

مساهم مشترك

2.164

1.670

شركة غاز البحرين ذ.م.م

مساهم مشترك

550

-

3.011

1.670

( )23التقارير القطاعية
إن أنشــطة الشــركة محــددة بتشــغيل المطاعــم والتــي تتعــرض لمســتوى متماثــل مــن المخاطــر والعوائــد ،كمــا أن
الشــركة تملــك أيضــً اســتثمارات محــددة ،حيــث أن الملكيــة والعوائــد لهــذه االســتثمارات ال تشــكل قطاعــات ماليــة
منفصلــة .لــذا فإنــه ليــس مــن الضــروري إظهــار أيــة معلومــات عــن القطاعــات التشــغيلية.
إن الشــركة تديــر عملياتهــا بالكامــل داخــل مملكــة البحريــن ،وعليــه لــم يتــم إظهار معلومــات عن القطاعــات الجغرافية
فــي هــذه البيانــات المالية.

( )24الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المتضمنــة فــي بيــان المركــز المالــي تشــتمل علــى النقديــة وشــبه النقديــة ،وذمــم
مدينــة أخــرى ،وموجــودات ماليــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،وذمــم تجاريــة دائنــة وأخــرى .إن السياســات المحاســبية
المتعلقــة بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة قــد تــم اإلفصــاح عنهــا ك ً
ال علــى حــدة فــي البنــد الخــاص بهــا.
إدارة رأس المال

إن الهــدف األساســي للشــركة فــي إدارة رأس المــال هــو التأكــد مــن المحافظــة علــى نســبة رأس المــال لتدعيــم أعمــال
الشــركة وتنميــة عوائــد المســاهمين.
تقــوم الشــركة بــإدارة هيكلــة رأس المــال لديهــا ،كمــا تقــوم بإعــداد التســويات وذلــك وفقــً للظــروف االقتصاديــة .لــم
يتــم أي تغييــر فــي األهــداف والسياســات والعمليــات خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2017و.2016
تقــوم الشــركة بمراقبــة رأس المــال عــن طريــق اســتخدام طريقــة نســبة المديونيــة ،والتــي هــي عبــارة عــن صافــي
المديونيــة مقســومًا علــى مجمــوع رأس المــال مضافــً إليــه صافــي المديونيــة .وينــدرج ضمــن صافــي مديونيــة الشــركة
الذمــم التجاريــة الدائنــة وأخــرى ،مخصومــً منهــا النقديــة وشــبه النقدية .رأس المال يتضمن رأس المــال مع االحتياطيات
المتعلقــة بمســاهمي الشــركة.
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 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

550.044

297.928

()502.235

()634.516

47.809

()336.588

مجموع رأس المال

7.395.683

6.647.806

رأس المال وصافي المديونية

7.443.492

6.311.218

%0.64

-

ذمم تجارية دائنة وأخرى
ناقصًا :النقدية وشبه النقدية
صافي المديونية(/الفائض)

نسبة المديونية

لــم يتــم احتســاب نســبة المديونيــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016حيــث أن الشــركة لديهــا فائــض فــي نهايــة
السنة.
إدارة المخاطــر مجلــس اإلدارة مســئول بشــكل عــام عــن تأســيس ومراقبــة هيــكل إدارة المخاطــر للشــركة ورغــم أنــه
متحمــل المســئولية الكاملــة فقــد أوكل المجلــس مهمــة تنســيق وتشــغيل العمليــات التــي تضمــن تنفيــذ أهــداف
وسياســات الشــركة لقســم الماليــة .وحيــث يقــوم المراقــب المالــي بتزويــد مجلــس اإلدارة بتقاريــر شــهرية حــول فعاليــة
ســير العمليــات ومالئمــة األهــداف والسياســات التــي يعدهــا القســم.
يقــوم المجلــس بوضــع المبــادئ العامــة إلدارة وكذلــك السياســات التــي تغطــي مجــاالت محــددة مثــل مخاطــر االئتمــان،
مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر الصــرف األجنبــي واســتثمار الســيولة الفائضــة.
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عجــز أحــد األطــراف عــن الوفــاء بااللتــزام المتفــق عليــة ممــا يســبب خســارة ماليــة للطــرف
اآلخر.يتــم ايــداع النقــد لــدي بنــوك محليــة وعالميــة ذات تصنيــف ائتمانــي جيــد .مخاطــر تركيــز االئتمــان فيمــا يتعلــق
الذمــم المدينــة األخــرى محــدود .ونتيجــة لهــذا العامــل ،تــرى اإلدارة أنــه ال يوجــد مخاطــر ائتمــان إضافيــة مصاحبــة للذمــم
المدينــة األخــري تتجــاوز المبالــغ الواجــب تحصيلهــا.
مخاطــر معــدل الفائــدة هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة تقلبــات معــدالت الفائــدة الســوقية .تحتســب
الفوائــد علــى الحســابات تحــت الطلــب بمعــدل ثابــــت خــال العــام .يتــم التفــاوض فقــط للودائــع الثابتــة عنــد إعــادة
االســتثمار فــي تاريــخ االســتحقاق .أمــا الموجــودات والمطلوبــات للشــركة األخــرى فــا تتأثــر بحساســية بمخاطــر معــدالت
الفائــدة.
حساســية األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الناجمــــة مــن احتماليــة التغيــرات المعقــــولة فــي معــدالت الفائــدة،
مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى ،ال يتوقــع أن تكــون جوهريــة مــن قبــل اإلدارة.
مخاطــر أســعار العمــات هــي المخاطــر الناجمــة مــن التقلبــات فــي قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات التــي تطــرأ
علــى أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .عمليــات الشــركة بالعمــات األجنبيــة معظمهــا بالــدوالر األمريكــي المقــوم بالدينار
البحرينــي وحيــث أن الدينــار البحرينــي ثابــت الصــرف مقابــل الــدوالر األمريكــي فــإن إدارة الشــركة تتوقــع انــة ال يوجــد تأثيــر
جوهــري لمخاطــر العمــات.
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مخاطــر الســيولة ويشــار إليــه أيضــً بمخاطــر التمويــل ،هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة فــي الحصــول علــى األمــوال
الالزمــة لســداد االلتزامــات المصاحبــة لــأدوات الماليــة .وقــد تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم قــدرة الشــركة علــى بيــع
موجوداتهــا الماليــة بســرعة وبقيمــة مقاربــة للقيمــة العادلــة .تقــوم إدارة الشــركة بمتابعــة متطلبــات الســيولة بصــورة
منتظمــة للتأكــد مــن توفــر األمــوال الكافيــة لمقابلــة االلتزامــات عنــد اســتحقاقها.
مخاطــر األســعار هــي المخاطــر الناجمــة عــن التعــرض لمخاطــر األســعار بســبب امتــاك الشــركة لالســتثمارات المصنفــة
فــي بيــان المركــز المالــي كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر .وال تتعــرض الشــركة لمخاطــر
التغيــر فــي أســعار الســلع .وإلدارة مخاطــر األســعار الناجمــة عــن اســتثمارات الشــركة فــي أســهم حقــوق الملكيــة ،فــإن
الشــركة قــد نوعــت اســتثماراتها فــي الصناديــق االســتثمارية المــدارة .ويتــم تنويــع الصناديــق المــدارة بموجــب الســقف
االســتثماري والمحــدد مــن قبــل الشــركة.
تحليــل حساســية القيمــة العادلــة لالســتثمارات الموجــودة فــي بيــان المركــز المالــي كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال األربــاح أو الخســائر كالتالــي:
الوصف

التغيـــر

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

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم الحصــول عليــه لبيــع أصــل أو الــذي ســيتم دفعــه لنقــل التــزام فــي معاملــة
منتظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس.
إن األدوات الماليــة والتــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة بشــكل متكــرر تشــمل الذمــم المدينــة األخــرى والنقديــة
وشــبة النقديــة والذمــم التجاريــة الدائنــة .تــرى اإلدارة أنــه ونظــرًا للطبيعــة القصيــرة األجــل لهــــذه األدوات الماليــة فــــإن
القيمــة العادلــة لهــذه األدوات الماليــة ال تختلــف كثيــــرًا عــن قيمتهــا الدفتريــة كمــا فــــي  31ديســمبر .2017
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مدخالت
المستوى األول

أسعار األسهم المدرجة
في البورصة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال توجــد أحــداث الحقــة جوهريــة علــى الشــركة بعــد الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017وقبــل تاريــخ اعتمــاد هــذه البيانــات الماليــة والتــي لهــا أثــر علــى
هــذه البيانــات.

()25

األحداث الالحقة

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

مدرجة :القيمة العادلة من 6.813.529
()5.909.241 :2016
خالل األرباح أو الخسائر

الموجودات المالية

القيمة العادلة في
 31ديسمبر 2017

مستوى المدخالت
في تسلسل
القيمة العادلة

وسائل التقييم
المستخدمة
والمدخالت الرئيسية

المدخالت غير
الملحوظة الهامة

العالقات المتبادلة بين
المدخالت غير الملحوظة
والقيمة العادلة

الجــدول التالــي يحــدد تسلســل القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بشــكل متكــرر باإلضافــة إلــى تقنيــات التقييــم وأهــم المدخــات غيــر
الملحوظــة والمســتخدمة فــي تحديــد قيــاس القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة كمــا يوضــح الجــدول العالقــة المتبادلــة مــن المدخــات الملحوظــة والقيمــة
العادلــة:

(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
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