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   1994يوليو  13 در بتاريخالصا 32196 -01 : رقم السجل التجاري

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

 رئيس مجلس اإلدارة – عبداللطيف خالد العوجانالسيد  : أعضاء مجلس اإلدارة
 العضو المنتدبنائب رئيس مجلس اإلدارة و – السيد كارفيلد جونس  
 عضو – عادل سلمان كانوالسيد   
 عضو –  شار محمد علي الحسنبالسيد   
 عضو – شريف محمد أحمديالسيد   
 عضو – السيد رون بيترس  
 عضو – السيد سوريش سورانا  
    

 الرئيس – عبداللطيف خالد العوجانالسيد  : لجنة الترشيحات والمكافآت
  عادل سلمان كانوالسيد   
  شريف محمد أحمديالسيد   
  السيد سوريش سورانا  
    

 الرئيس – السيد سوريش سورانا : التدقيق لجنة
   بشار محمد علي الحسنالسيد   
  السيد كارفيلد جونس  
    

 الرئيس – السيد كارفيلد جونس : اللجنة التنفيذية
  عادل سلمان كانوالسيد   
  شريف محمد أحمديالسيد   
  السيد رون بيترس  
    

 الرئيس – د العوجانعبداللطيف خالالسيد  : االستثمارلجنة 
  السيد كارفيلد جونس  
  شريف محمد أحمديالسيد   
  السيد سوريش سورانا  
    

 الرئيس – عادل سلمان كانوالسيد  : لجنة حوكمة الشركات
  شريف محمد أحمديالسيد   
  السيد سوريش سورانا  
  السيد رون بيترس  
    

  ةمكاتب الخليج الفاخر : المكتب الرئيسي
  338 مجمع، العاشرالطابق   
  العدلية  
  11612ص.ب:   
  مملكة البحرين - المنامة  
    

  ذ.م.م البحـرين()فـيـنـتـك  يكـارفـ : مسجلو األسهم
  514ص.ب:   
  المنامة  
  مملكة البحرين  
    
  شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )مقفلة(  
  3203ص.ب:   
  مملكة البحرينالمنامة،   
    

  بنك البحرين الوطني  : البنـوك
  بنك البحرين والكويت   
  الوطني  الكويتبنك   
    

  بي دي أو : مدقـقـو الحسابـات
  برج مكاتب الدبلومات التجاري، 17الطابق   
  787ص.ب:   
  المنامة  
  البحرينمملكة   
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  رأس المال

 احتياطي

  قانوني

 حتياطيا

  ـيرأسمالــــ

 احـأرب

  اةمستبقـــ

 ـمأسهـ

  ـــةخزينــ

 

 المجمـــــو 

            

 7.395.683  (400.000)  2.932.511  68.245  794.927  4.000.000 2017ديسمبر  31في 

 (1.038.481)  -  (1.038.481)  -  -  - صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للسنة

 (360.000)  -  (360.000)  -  -  - (22)إيضاح  2017عن سنة مدفوعة  أسهم أرباح

            

 5.997.202  (400.000)  1.534.030  68.245  794.927  4.000.000 2018ديسمبر  31في 

 (1.600.274)  -  (1.600.274)  -  -  - صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للسنة

            

 4.396.928  (400.000)  (66.244)  68.245  794.927  4.000.000 2019ديسمبر  31في 
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 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31  إيضاحات 

      

      األنشطة التشغيلية

 (1.038.481)  (1.600.274)   السنة خسارة صافي

      ات:ـويــالتس

 163.874  158.365  5 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 3.473  3.704  6 إطفاء موجودات غير ملموسة  

 -  256.652  7 الموجودات حق استخدام علىإطفاء  

      بالقيمة العادلةخسائر القيمة العادلة غير المحققة من موجودات مالية  

 1.086.878  1.666.688  8  من خالل األرباح أو الخسائر   

 -  40.360  17 تكلفة التمويل على التزامات اإليجار 

 (721)  (4.921)  20 دخل فوائد بنكية    

 (286.320)  (286.508)  20  اح أسهمأربدخل    

 637  (213)  20 بيع ممتلكات وآالت ومعدات من  خسائر/)أرباح(   

      التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 (27.355)  32.412   المخزون   

 (41.239)  (1.507)   ذمم تجارية مدينة وأخرى   

 (62.843)  (112.915)   ذمم تجارية دائنة وأخرى   

 11.724  3.456   ، بالصافينهاية الخدمة للموظفين منافع

      

 (190.373)  155.299   التشغيلية األنشطةفي(  من/)المستخدم النقد الناتجصافي 

      

      األنشطة االستثمارية

 (132.121)  (24.605)  5 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 (3.500)  (1.420)  6 موجودات غير ملموسةشراء 

 (4.011)  -  8 إضافات لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 -  7.233   المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 -  224   المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 721  4.921  20 مستلمةبنكية فوائد 

 286.320  286.508  20 مستلمة أسهمأرباح 

      

 147.409  272.861   االستثمارية األنشطةمن  النقد الناتجصافي 

      

      التمويليةاألنشطة 

 -  (244.257)   اللتزامات اإليجار المدفوعات من المبلغ األساسي والفوائد

 (286.899)  -   أرباح أسهم مدفوعة

      

 (286.899)  (244.257)   التمويلية النقد المستخدم في األنشطةصافي 

      

 (329.863)  183.903   في النقدية وشبه النقديةالزيادة/)النقص(  صافي

      

 502.235  172.372   النقدية وشبه النقدية كما في بداية السنة

      

 172.372  356.275  11 النقدية وشبه النقدية كما في نهاية السنة
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 نشاط الشركة ونظامها األساسي (1

 

التجـارة و الصناعة وزارة لدىمسجلة عامة )"الشركة"( هي شركة مساهمة بحرينية  الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب

خ ـــالصـادر بتاري 32196م ـــاري رقـل التجــــب السجـــركة أنشـطتها بموجــــارس الشـن. وتمــي مملكة البحريـــفوالسياحــة 

 .1994يوليو  13

 

إن النشــاطات الرئيســية للشــركة تتمثــل فــي تشــغيل المطــاعم وتقــديم الخــدمات المتعلقــة بالترفيــه العــائلي وتــوفير معــدات وآليــات 

 أعمال تجارية ذات أهداف مماثلة ألهداف الشركة.في  االستثمارالتسلية، وكذلك 

 

تحـت اسـم "بنـدروزا سـتيك األول ن ـن المطـاعم بمملكـة البحريــامتيـازين إلثنـين مـ لـركة بتشغيــالشـ ، قامـت2011حتى عـام 

وبـدأت "كوتشـينا ايطاليانـا" شركة مطعم جديد تحـت اسـم ال، أنشأت 2012في عام  بنيجنز". مطعم "الثاني تحت اسم " وهاوس

وتم فـتح مطعـم  "هاوس"بندروزا ستيك م ، تم إغالق مطع2014تحت اسم "كازبا للتموين".  في عام  خدمة تقديم الطعام أيضاً 

، افتتحت الشركة مطعماً جديداً 2017ي". في عام ، تم إيقـاف نشاطات مطعم "بـيـتـ2015جديد تحت اسـم "بـيـتـي". في عـام 

 )أمواج(. "بنيجينزمطعم "باسم 

 

 ة التجاري في منطقة الجفير.، فقد افتتحت الشركة مطعماً جديداً باسم مطعم "بـيـتـي" في مجمع الواح2018أما في 

 

 إن المقر الرئيسي للشركة مسجل في مملكة البحرين.

 

  أسماء الفروع وحاالته:

 

 الحالـة  رقم السجل التجاري  اسم الفـرع

     

 نشط  32196 -01  الشركة البحرينية للترفيه العائلي

 نشط  32196 -04  اـازبـك

 نشط  32196 -05  هاوسبندروزا ستيك 

 نشط  32196 -06  األطفالمرح 

 نشط  32196 -07  بنيجينز

 نشط  32196 -13  كوتشينا إيطاليانا

 نشط  32196 -14  يـتـيـب

 

، قـد تـم اعتمادهـا والتصـريح بإصـدارها مـن قبـل مجلـس 37إلى  9والمبينة على الصفحات من  المدققةإن هذه البيانات المالية 

 .2020فبرايـر  16اإلدارة بتاريخ 

 

 أساس اإلعداد (2

 

 بيان االلتزام

 

وفقــاً للمعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــة المعلنــة مــن قبــل مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة البيانــات الماليــة  لقــد تــم إعــداد

، الـدليل حرينـيالب لمتطلبات قـانون الشـركات التجاريـةوالتفسيرات الصادرة عن اللجنة المختصة بتفسير التقارير المالية وطبقاً 

القـوانين و( وتوجيهـات مصـرف البحـرين المركـزي، 6اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي )األحكام النافذة من المجلد رقـم 

 والقرارات المتعلقة بها، قواعد وإجراءات بورصة البحرين.
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 تابع -أساس اإلعداد  (2

 

 أساس العرض
 

دات ، عـدا االسـتثمارات المصـنفة كموجـولمبدأ التكلفة التاريخية اً وفقستمرارية باستخدام فرضية اال البيانات الماليةلقد تم إعداد 

 العادلة بتاريخ بيان المركز المالي.  بقيمتهاوالتي سجلت مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 

استخـــدام تقديــرات محاسـبية معينـة ومحــددة، يتطلـب  ر الماليـةـــللمعايير الدولية إلعداد التقاري اً ــإعداد البيانات المالية وفقإن 

استخدام تقديراتها الخاصة فيما يتعلـق بتطبيقاتهـا للسياسـات المحاسـبية للشـركة.  تـم اإلفصـاح فـي من اإلدارة أيضاً كما يتطلب 

فتراضـات والتقـديرات عن الحسابات التي تنطوي على درجة عالية من التقدير، أو الحسابات التي تكون فيهـا اال 4إيضاح رقم 

 هامة للبيانات المالية.المستخدمة 

 

 .الدينار البحريني العملة الوظيفية وعملة العر  هي

 

 التحسينات/التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقاريـر المالية/معاييـر المحاسبـة الدولية
 

ارير المالية/معايير المحاسبة الدولية على عددا من التعديالت تحتوي التحسينات / التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التق

والتي يعتبرها مجلس المعايير المحاسبية الدولية غير مستعجلة ولكن ضرورية. وتشتمل التحسينات على المعايير الدولية 

القياس، وكذلك في  إلعداد التقارير المالية على تعديالت ينتج عنها تغييرات محاسبية ألغرا  العر ، واالعتراف أو

المصطلحات أو التعديالت التحريرية المتعلقة بمجموعة متنوعة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشـكـل فردي. إن 

 مع السماح بالتطبيق المبكر. الفترات المحاسبية المستقبلية للشركة هــذه التعديـالت ســـارية المفعــول عــلى 

 

 2019ديالت والتفسيرات التي تم إصدارها وتطبيقها في عام المعايير والتع
 

ي إن المعايير الجديدة التالية والتعديالت على المعايير الحالية أو التفسيرات الحـالية للمعايير إلزامية ألول مرة للسنة المالية الت

 ، وقد تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية:2019يناير  1تبدأ فـي 

 

  العنـــــوان  أو التفسير المعيار

ساري المفعول 

التي  السنوية للفترات

 تبدأ في أو بعد

 2019يناير  1  عقود اإليجار  (16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 

 "عقود اإليجار" -( 16إلعداد التقارير المالية رقم )المعيار الدولي 
 

عقود اإليجار. ونتيجة لتطبيـق  -( 17( محل معيار المحاسبة الدولي رقم )16المالية رقم )يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير 

لتزامـات اإليجـار لجميـع الشركة بحـق اسـتخدام الموجـودات وا سوف تعترف(، 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

، وبالتـالي فقـد (16م )لـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـالمعيـار االشـركة طبقـت . إيجارالعقود التي تكون أو تحتوي على عقد 

. باإلضافة إلى ذلـك، 2019يناير  1بعقود اإليجار في بيان المركز المالي كما في بحق استخدام الموجودات واعترفت الشركة 

 .بالرجو  إلى قياس التزام اإليجار في ذلك التاريخ الموجوداتقررت الشركة أيضاً قياس حق استخدام 

 

(، بـدالً مـن االعتـراف بمصـروفات التشـغيل 16وفقاً ألحكام االنتقال الواردة في المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم )

حـق اسـتخدام علـى  واإلطفـاء، سـوف تعتـرف الشـركة بتكلفـة التمويـل فـي التزامـات اإليجـار ةاإليجـار التشـغيلي عقـودلترتيبات 

 .بمبلغ تكلفة اإليجار التشغيلي واالستهالك واإلطفاءدة األرباح قبل الفوائد والضرائب . سيبدي ذلك إلى زياالموجودات
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 تابع -أساس اإلعداد  (2

 

، وبالتالي لم تتم إعادة بيان معّدلال األثر الرجعي( باستخدام نهج 16طبقت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

شركة معدل االقترا  الحتساب القيمة الحالية لدفعات عقد اإليجـار المتبقيـة. معـدل االقتـرا  استخدمت المعلومات المقارنة. 

، اسـتخدام الموجـوداتحـق كدينار بحرينـي  1.038.897هذا المعيار، تم االعتراف بمبلغ  لتطبيقكنتيجة . %5كان المستخدم 

ــغ  ــراف بمبل ــم االعت ــار بحرينــي  1.00.732وت ــى إيجــار، ممــا أ كالتزامــاتدين ــدماً دى إل ــالغ المدفوعــة مق ــغ  انخفــا  المب بمبل

  .دينار بحريني 38.165

 

 1مع التزامات اإليجار المعترف بها في  2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في  تسوية إلجماليفيما يلي 

 :2019ينايـر 

 

التزامات عقود    

 اإليجار التشغيلية

    

 1.088.164   2018ديسمبر  31ر التشغيلية المفصح عنها في التزامات عقود اإليجا

    مخصومة باستخدام معدل االقترا  الخاص بالمستأجر كما في تاريخ

 (87.432)   التطبيق األولي     

    

    التزامات اإليجار المعترف بها بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 1.000.732   2019ر يناي 1( في 16رقم )     

 

 (.16رقم ) للمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةمعترف بها وفقاً متغيرة غير إيجار مدفوعات  ال يوجد

 

 ، إال أنها ال تنطبق على أنشطة الشركة2019المعايير والتعديالت والتفسيرات التي تم إصدارها وبدأ سريان تطبيقها في عام 

 

ة التـالية عـلى المعايير الحـالية والتفـسيرات للمعايير الصـادرة إلزامية للفتــرات المحاسـبية التـي تبـدأ فـي الجـديد التـعديالتإن 

 أو الفترات الالحقة، إال أنها ال تنطبق على أنشطة الشركة: 2019يناير  1أو بعد 

 

 

  العنـــــوان  المعيار أو التفسير

ساري المفعول 

التي  السنوية للفترات

 ي أو بعدتبدأ ف

 2019يناير  1  ضرائب الدخل  (12معيار المحاسبة الدولي رقم )

 2019يناير  1      منافع الموظفين  (19معيار المحاسبة الدولي رقم )

 2019يناير  1  تكلفة االقترا   (23معيار المحاسبة الدولي رقم )

  (28رقم )معيار المحاسبة الدولي 
 يلة والمشاريعالمنشآت الزماالستثمارات في 

  المشتركة     
 2019يناير  1 

 2019يناير  1  األدوات المالية  (9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 2019يناير  1  تجميع األعمال  (3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 2019يناير  1  ت الشراكةاتفاقيا  (11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 إلعداد تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية

 2019يناير  1  ضريبة الدخل عدم اليقين بشأن معالجات  (23التقارير المالية رقم )     
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 تابع -أساس اإلعداد  (2

 

 2019المعايير والتعديالت والتفسيرات التي تم إصدارها ولم يبدأ سريان تطبيقها في عام 

 

 المالية المنتهيــة للسنةت إلزامية ــم إصدارها، ولكنها ليسـت التالية قدرات ــوالتفسي دة/المعدلةـــالمعايير المحاسبية الجدي إن

وقد يكون لها تأثير  2019ديسمبر  31فـي  المنتهية للسنة المالية البيانات إعدادادها في ــاعتم يتملم . 2019ديسمبر  31فـي 

 التطبيقتطبيق هذه المعايير اعتباراً من تاريخ بدء  الشركة. في جميع الحاالت، تعتزم المالية المستقبلية للشركة على البيانات

 :كما هو مبين في الجدول أدناه

 

 

  العنـــــوان  المعيار أو التفسير

ساري المفعول 

 السنوية للفترات

 التي تبدأ في أو بعد

     

 2020يناير  1  عر  البيانات المالية  (1معيار المحاسبة الدولي رقم )

  (8معيار المحاسبة الدولي رقم )

 السياسات المحاسبية، التغيرات في

 2020يناير  1  التقديرات المحاسبية واألخطاء     

 2020يناير  1  إندماج األعمال  (3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 2020يناير  1  األدوات المالية: "اإلفصاحات"  ( 7رير المالية رقم )المعيار الدولي إلعداد التقا

 2020يناير  1  األدوات المالية  (9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 2021يناير  1  عقود التأمين  (17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 

بـالتطبيق الشـركة  قامـتفـي حـال  2019ديسـمبر  31المنتهيـة فـي  للسنةالتشغيلية للشركة لن يكون هناك أي تغيير في النتائج 

 .شركةألي من المعايير المذكورة أعاله والتي تنطبق على ال المبكر

 

 2019التطبيق المبكر للمعايير أو التعديالت في 

 

 .2019عام  لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير أو التعديالت الجديدة في

 

 أهم السياسات المحاسبية (3

 

. إن هـذه السياسـات تـم تطبيقهـا علـى أسـاس منـتظم فيما يلي ملخصاً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية

 التقارير الماليةتطبيق المعيار الدولي إلعداد  المترتبة علىباستثناء التغيرات ومتماثل لكل السنوات المعروضة في هذا التقرير 

 (.16) رقم
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 تابع - أهم السياسات المحاسبية (3

 

 ممتلكات وآالت ومعدات

 

، وتتضمن التكلفـة جميـع النفقـات بعد طرح مخصص االستهالك المتراكمالتاريخية الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة  تظهر

التشغيلية التي تمكنهـا مـن تحقيـق الغـر  الـذي تـم شـرابها على الموجودات بصورة مباشرة لوضعها في الحالة  تصرفالتي 

 من أجله.

 

ويتم احتساب المخصص الالزم الستهالك تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بعد استنزال قيمتها المتبقية بطريقة القسط الثابت 

 وبمعدالت استهالك كافية لتغطية عمرها اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

 

 ى أراضي مستأجرةمباني عل سنة 20

 طبخمأدوات ال سنوات 7 - 3

 األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية سنوات 7 - 5

 السيارات سنوات 5

 

قيمتـه يـتم تخفـي  القيمـة الدفتريـة لـذلك األصـل إلـى  المقدرة القابلة لالسـتردادقيمته  عنإذا ما زادت القيمة الدفترية ألصل ما 

 فوراً. القابلة لالسترداد

 

 عـن طريـق مقابلـة قيمـة المبيعـات مـعالممتلكـات واآلالت والمعـدات يـتم تحديـدها  الناجمـة عـن اسـتبعادخسـائر الو المكاسبن إ

 للموجودات المباعة، وعليه يتم احتساب المكاسب أو الخسائر للوصول إلى صافي الربح.القيمة الدفترية 

 

 .عند استحقاقهااآلخر الشامل الدخل ح أو الخسائر واألرباضمن بيان حتساب مصاريف الصيانة والتجديدات ايتم 

 

 موجودات غير ملموسة

 

الموجـودات غيـر . وتكـاليف تطـوير المكـان حقوق امتياز التشغيل في الرسوم المدفوعة القتناءتمثل الموجودات غير الملموسة 

ــاجي المحــددالملموســة ذات العمــر  ــت  اإلنت ــة القســط الثاب ــتم رســملتها وإطفابهــا بطريق ــذه ي ــى أســاس العمــر االفتراضــي له عل

 الموجودات.

 

تـتم هـذه المراجعـة بشـكل متكـرر لحقوق االمتياز عندما لم يعد ذلك األصل قيد االستخدام، أو مراجعة القيمة الدفترية  يتم سنوياً 

  سترداد.يشير بأن قيمتها الدفترية ربما تكون غير قابلة لال النخفا  المالية خالل السنةعند ظهور مبشر لتعرضها 
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 تابع -أهم السياسات المحاسبية  (3

 
 عقود اإليجار

 
العقد، أو جزء من العقد، كعقد إيجار عندما يمنح العقد الحق في استخدام األصل لفترة من الوقـت مقابـل  باحتسابتقوم الشركة 

 :تبادل تعوي  مالي. عقود اإليجار هي تلك العقود التي تفي بالمعايير التالية
 
 وجد أصل محدد؛ي (أ)
 تحصل الشركة بشكل كبير على جميع المنافع االقتصادية جراء استخدام األصل؛ و (ب)
  تمتلك الشركة الحق في االستخدام المباشر لألصل. (ج)
 

تأخذ الشركة بعين االعتبار ما إذا كان المورد يمتلك حقوق جوهرية الستبدال األصل. إذا تبين أن المـورد يمتلـك تلـك الحقـوق، 
ك ال يمكن معاملة العقد على إنه كعقد إيجـار. عنـد تحديـد مـا إذا كانـت الشـركة تحصـل بشـكل كبيـر علـى جميـع المنـافع فعند ذل

االقتصادية جراء استخدام األصل، فإن الشركة تأخـذ بعـين االعتبـار فقـط المنـافع االقتصـادية التـي تنشـأ عـن اسـتخدام األصـل، 
 .غيرها من الفوائد المحتملةوليس تلك المرتبطة بالملكية القانونية أو 

 
عند تحديد ما إذا كان للشركة الحق في االستخدام المباشر لألصل، تأخذ الشركة بعين االعتبار ما إذا كانـت سـتدير كيـف وألي 
غر  سيستخدم األصل خالل فترة االستخدام. إذا لم تكن هناك قرارات مهمة يجب اتخاذها ألنهـا محـددة مسـبقاً نظـراً لطبيعـة 

صــل، تأخــذ الشــركة بعــين االعتبــار مــا إذا كانــت متواجــدة خــالل تصــميم األصــل بطريقــة تحــدد مســبقاً كيــف وألي غــر  األ
تطبيـق المعـايير تقـوم الشـركة بسيستخدم األصل خالل فترة االستخدام. إذا كان العقد أو جزء من عقد ال يستوفي هذه المعايير، 

 .(16ارية بدالً من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى الس
 

 :حق استخدام الموجودات والتزامات اإليجار باستثناءبيتم تسجيل جميع عقود اإليجار من خالل االعتراف 
 
 ذات القيمة المنخفضة؛ و عقود اإليجار 
  شهراً أو أقل 12 ذات مدةعقود اإليجار. 
 

معـدل للمـبجر خـالل مـدة عقـد اإليجـار، مـع  التي يجـب سـدادهابالقيمة الحالية للمدفوعات التعاقدية  يتم قياس التزامات اإليجار
، فـي المحدد في عقد اإليجار ما لم يمكن تحديده بسهولة )كما هـو الحـال فـي العـادة(من خالل الرجو  إلى المعدل محدد خصم 

قياس  عنددء عقد اإليجار. يتم تضمين مدفوعات اإليجار المتغيرة ب في تاريخ للشركةهذه الحالة، يتم استخدام معدل االقترا  
إذا كانت تعتمد على مبشر أو معدل. في مثل هذه الحـاالت، يـتم افتـرا  أن العنصـر المتغيـر سـيبقى ثابـت فقط التزام اإليجار 

كمصـروف جـار المتغيـرة األخـرى اإلي تسـجيل دفعـاتخالل مدة عقد اإليجار عند احتساب القياس المبدئي اللتزام اإليجار. يـتم 
 .في الفترة التي تتعلق بها

 
 على التالي: ، تشتمل القيمة الدفترية اللتزامات اإليجارعند االعتراف المبدئي

 
  المتبقية؛ متعلق بالقيمةالمبالغ المتوقع دفعها بموجب أي ضمان 
 و تقييم ذلك الخيار؛ اضح وممكنوبشكل معقول ووإذا كان  الشركةألي خيار شراء يمنح لصالح  الممكنسعر ال 

 أي غرامات مستحقة الدفع إلنهاء عقد اإليجار، إذا تم تقدير مدة عقد اإليجار على أساس تنفيذ خيار اإلنهاء. 
 

يـتم بينمـا محصـلة، ر حـوافز إيجـاألي اإليجـار، ويـتم تخفيضـه  اتالمبدئي بنفس مبلغ التزامالموجودات ستخدام حق ايتم قياس 
 :اآلتيراء قيمته ج زيادة
 
 مدفوعات اإليجار المدفوعة في أو قبل بدء اإليجار؛ 
 التكاليف المباشرة األولية المتكبدة؛ و 
  المبجر لما كان عليهإزالة أو استعادة األصل تعاقدياً تفكيك،  الشركةقيمة أي مخصص معترف به عندما ُيطلب من. 
 

مة هذه االلتزامات كنتيجة عن الفائدة المستحقة بمعـدل ثابـت علـى رصـيد اإليجار، تزداد قي اللتزاماتبعد القياس المبدئي  الحقاً 
على أساس القسط الثابت علـى مـدى الموجودات ستخدام حق ااإليجار. يتم إطفاء دفعات خف  بقيمة المستحق، بينما تن اإليجار

يكــون أقصــر مــن مــدة عقــد  مــاث الحــدونــادر فتــرة اإليجــار المتبقيــة أو علــى مــدى العمــر االقتصــادي المتبقــي لألصــل، والــذي 
 .اإليجار
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 تابع -عقود اإليجار 

 
عندما تقوم الشركة بمراجعة تقديرها لمدة أي عقد إيجار، فإنها تقوم بتعديل القيمة الدفترية اللتـزام اإليجـار لـتعكس المـدفوعات 

خصمها بنفس معدل الخصم المطبق عند بدء اإليجـار. تـتم مراجعـة القيمـة  المدة المعدلة، والتي يتممدى على  دفعهاالتي يتعين 
الدفترية اللتزامات اإليجار بشكل مماثل عند مراجعة العنصر المتغير لمدفوعات اإليجار المستقبلية التي تعتمـد علـى النسـبة أو 

، مـع إطفـاء القيمـة لحـق اسـتخدام الموجـودات الحالتين، يتم إجـراء تعـديل معـادل علـى القيمـة الدفتريـة كلتامبشر المعدل. في ال
 .فترة اإليجار )المعدلة( المتبقية على مدىالدفترية المعدلة 

 
 المحاسبي يعتمد على طبيعة التعديل: التسجيلعندما تعيد الشركة التفاو  بشأن الشروط التعاقدية لعقد اإليجار مع المبجر، 

  

  الموجــودات مســتقل لحــق اســتخدام الســعر الي أو أكثــر بمبلــغ يتناســب مــع إعــادة التفــاو  اســتئجار أصــل إضــاف نــتج عــنإذا
 ، يتم احتساب التعديل على أنه عقد إيجار منفصل وفقاً للسياسة المذكورة أعاله؛االتي تم الحصول عليه ةاإلضافي

 
  لفتـرة  تمديـدكـان ذلـك إعـادة التفـاو  زيـادة فـي نطـاق عقـد اإليجـار )سـواء  فيها جراءفي جميع الحاالت األخرى التي ينتج

السـائد فـي تـاريخ وقـت أصل إضافي أو أكثـر(، تـتم إعـادة قيـاس التـزام اإليجـار باسـتخدام معـدل الخصـم استئجار  اإليجار أو
 و بنفس المبلغ؛ الموجودات، مع تعديل حق استخدام التعديل

 
  اسـتخدام الموجـودات حـق ة اللتـزام اإليجـار وقيمة الدفتريإعادة التفاو  عن انخفا  في نطاق عقد اإليجار، فإن الإذا أسفر

يـتم االعتـراف بـالفرق النـاتج عـن هـذا التعـديل فـي للعقـد و يتم تخفيضهم بنسبة متناسبة تعكس الجزء من الكـل لينهـاء الكامـل
لجديـد الـذي تـم االربح أو الخسارة. ثم يتم تعديل التزام اإليجار مرة أخرى للتأكد من أن قيمته الدفترية تعكس مبلغ المدفوعات 

والمخصومة باستخدام معـدل الخصـم ، مع مدفوعات اإليجار المعدلة التفاو  عليه وفترة العقد الجديد الذي تم التفاو  عليه
 .بنفس المبلغالموجودات ستخدام حق ايتم تعديل  .في تاريخ التعديل السائد

 

( ال يـتم رسـملة اإليجـارات المنخفضـة القيمـة 16الماليـة رقـم ) بناًء على اإلعفاءات المتاحة في المعيار الدولي إلعداد التقـارير

واإليجارات قصيرة األجل في بيان المركز المالي. يتم تحميل جميع المبالغ المدفوعة مقابل عقود اإليجار هذه على بيان الـربح 

 .أو الخسارة على أساس القسط الثابت خالل فترة عقد اإليجار

 

 الموجودات المالية

 

 فئات القياس التالية: إلىالمالية  موجوداتهاشركة تصنف ال

 

 و؛ الربح أو الخسارةالعادلة من خالل موجودات مالية بالقيمة  (1

 .بالتكلفة المطفأةمدرجة موجودات مالية  (2

 

 .الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 

لة متضمنة تكاليف المعاملة المباشرة القتنائها، فيما عدا تكلفة المعاملة فـي يتم االعتراف بالموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العاد

يـتم تضـمينها فـوراً فـي الـربح والخسـارة وال  ااألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، حيث يتم االعتراف به

ويـتم االعتـراف  بالقيمـة العادلـة قـوق الملكيـة وأدوات الـدينيـتم قيـاس أدوات حالذي تم قياس األداة المالية مبدئياً بـه.  مع المبلغ

 (.9بجميع التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
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 تابع -أهم السياسات المحاسبية  (3

 
 تابع -الموجودات المالية 

 
 لفة المطفأةبالتكمدرجة موجودات مالية 

 
 بقيمتهـا العادلـة باإلضـافة لتكـاليف معاملـة اقتناءهـا أو إصـدارهاالموجـودات الماليـة المدرجـة بالتكلفـة المطفـأة ابتـداًء  إثباتتم ي

دام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص االنخفا . فئات الموجودات الماليـة باستخالمطفأة  يتم تسجيلها بالتكلفةوالحقاً 
 التي تقاس بالتكلفة المطفأة موضحة أدناه:

 
 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 

خفضـت يتم إدراج الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى بالقيمة المتوقـع تحقيقهـا. يـتم عمـل تقـدير للـذمم المدينـة التـي ان
قيمتها بناًء على مراجعة جميع المبالغ المستحقة في نهاية السنة. يتم شطب الديون المعدومة خالل السنة التي يتم تحديدها فيهـا. 

ـــــة واعمدى قعة علی مولمتر الخسائاعلی ء لقيمة بنا  انخفاص ابمخصراف العتم ايت ـــــة المدين ـــــذمم التجاري ينة دلمم امذلر ال
وذج لقيمة علی نمافي   النخفار اخسائت ثبام إلحالة يتهــذه افي شــهراً، و 12ن مر کثدى أعلی م تحصيلهام يتم ما لرى ألخا

 کة.رلشل اقبن خلياً مداده داعذي يتم إلل احرامث ثالن مالمبلف قع ولمتن االئتمار اخسائ
 

 وأرصدة لدى البنوكالنقدية 
 

تتكـون النقديـة فــأة مخصـوماً منهـا الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة. تسجل النقدية وما فـي حكمها في البيانات الماليـة بتكلفتهـا المط
والتـي تتعـر  لمخـاطر طفيفـة مـن التقلبـات فـي قيمتهـا القابلـة  مـن األرصـدة النقديـة بالصـندوق ولـدى البنـوك وما فـي حكمهـا

 للتحقيق.
 

 المالية المطلوبات
 

عنـد االعتـراف األولـي لهـا يـتم تسـجيلها بالقيمـة العادلـة ويعـاد من ذمم دائنة تجارية وأخـرى.  للشركةتتكون المطلوبات المالية 
 قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
 ة وأخرىذمم تجارية دائن

 
 بالتكلفة المطفأة.واألخرى تظهر الذمم التجارية الدائنة 

 
 المخزون

 
مـا يـرد أوالً . وتحتسب تكلفة المخزون على أساس أيهما أقل الممكن تحقيقهايمة يتم إظهار المخزون بسعر التكلفة أو صافي الق

والتي تتضمن جميع المصاريف التي تنفق فـي الظـروف العاديـة علـى المخـزون حتـى وصـول ذلـك المخـزون إلـى  يصدر أوالً 

عر المقدر لبيع ذلك المخزون ضـمن هي عبارة عن الس الممكن تحقيقهاإن صافي القيمة  .وبالحالة المتفق عليها مخازن الشركة
 التالفة والبطيئة الحركة كلما كانت هنـاك ضـرورة لـذلك.القديمة والظروف التجارية االعتيادية. ويتم احتساب مخصص للمواد 

 القديمـةعلى أساس شهري. االختالفات، إن وجدت، يتم تحديثها في النظام. تشطب األشـياء  منهيتم احتساب المخزون والتحقق 
 القابلة للتلف على أساس دوري. أو
 

 رأس المال
 

عريـف األصـل أو فقـط إلـى الحـد الـذي ال ينطبـق عليهـا ت ملكيـةالصـادرة مـن قبـل الشـركة كحقـوق  المالية يتم تصنيف األدوات
  يتم تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق الملكية.االلتزام المالي. 
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 نهاية الخدمة للموظفين منافع

 
 قصيرة األجل منافع

 
يـتم عمـل تـى مـا قـدمت الخدمـة ذات العالقـة. الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصـوم يـتم تحميلهـا م مستحقاتتقاس 

ة فـي األربـاح، إذا كـان علـى الشـركمخصص للمبلغ المتوقع دفعـه ضـمن المكافـآت النقديـة قصـيرة األجـل أو خطـط المشـاركة 
 بصورة موثوقة. لتزاماالذا ما كان باإلمكان تقدير هذا لتزام قانوني قائم كنتيجة لخدمات سابقة قام الموظفون بتقديمها، وإإ
 

 ما بعد نهاية الخدمة منافع
 

وتـذاكر السـفر ومسـتحقات أخـرى قصـيرة األجـل  العطـلو السنوية اتمستحقات نهاية الخدمة للموظفين من اإلجازيتم احتساب 
الهيئـة عـن المـوظفين البحـرينيين فـي نظـام التقاعـد المـدار مـن قبـل  تساهم الشركة. على أساس االستحقاقاتجة عن خدماتهم الن

التــي وهــذا النظــام التقاعــدي محــدد المنــافع وتحتســب االشــتراكات  ،التابعــة لحكومــة مملكــة البحــرين العامــة للتــأمين االجتمــاعي
بموجـب هـذا  للسنة التـي تسـتحق عنهـا. بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في النظام المذكور في تسددها الشركة 

أية التزامات  الشركةوال يترتب على ، م لسداد المساهمات حين استحقاقهاالنظام التقاعدي يترتب على الشركة التزام قانوني قائ
 بسداد منافع مستقبلية أخرى.

 
. تقـوم احتسابها بموجب متطلبات قـانون العمـل البحرينـي فيتمللموظفين غير البحرينيين أما مخصصات نهاية الخدمة المستحقة 

 نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين ضمن المطلوبات وعلى أساس سنوي. مستحقاتالشركة باستحقاق 
 

 (15إثبات المبيعات حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 
بيع البضائع (أ



عـادة مـا تتضـمن عقـود الشـركة مـع . بيع المواد الغذائية والمشروبات والترفيه وغيرها من اإليـرادات المتنوعـةل البيع في يتمث
من بيع البضائع في الوقت  الناتجةاستنتجت الشركة أنه يجب االعتراف باإليرادات . باألداء واحداً  التزاماً العمالء لبيع البضائع 

 .بشكل عام عند تسليم البضائعوة على األصل إلى العميل، الذي يتم فيه تحويل السيطر


دخل الخدمات (ب

 
ــديم الخــدمات ــتم فيهــا تق ــرة المحاســبية التــي ي ــديم الخــدمات فــي الفت ــإيرادات تق يتم ، لثابتةر األسعاد ابالنسبة لعقو. يــتم اإلقــرار ب

ت لخدمااجمالي إمن  بشـكل نسـبيمولة بالتقرير لمشة الفترانهاية حتـى لمقدمة الفعلية الخدمة س اساألى عادات باإليراف العترا
 .حدواقت ولمنافع في م ايستخدويتلقى ن لزبون األ، لتي سيتم تقديمهاا
 

نــت الخــدمات المقدمــة تتجــاوز إذا كا. ، يــدفع الزبــون المبلــغ الثابــت بنــاًء علــى جــدول الــدفعفــي حالــة العقــود ذات الســعر الثابــت
 .العقد بالتزام االعترافالمقدمة، يتم زت المدفوعات الخدمات إذا تجاو. أصل العقدب االعتراف، يتم المدفوعات

 
 تحديد سعر المعاملة

 
، وبالتـالي يـتم تحديـد مبلـغ اإليـرادات المحققـة مـن كـل عقـد بـالرجو  إلـى تلـك الشركة من عقود األسعار الثابتة تستمد إيرادات
 .األسعار الثابتة

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية

 
الت. ـالمعامـتلـك إبــرام خ ـتاريـبائدة ـرف الســألسعار الصـ اًـ وفقاألجنبية  ـالتالعمب التي يتـم إبرامها التـمعامالاب ـسم احتـيت

ــالعمالت  المكاســب والخســائر الناتجــةإن  عــن تســوية تلــك المعــامالت وعــن تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المثبتــة ب

البنـود  إن ألسعار الصرف في نهاية السنة، يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسـائر. األجنبية إلى الدينار البحريني، وفقاً 

كمـا فـي باسـتخدام أسـعار الصـرف السـائدة  ، يـتم تحويلهـابعملـة أجنبيـةوالمثبتـة التكلفـة التاريخيـة بغير نقدية التـي يـتم قياسـها ال

باسـتخدام  ، فيـتم تحويلهـابعملـة أجنبيـةوالمثبتـة ي يتم قياسها بالقيمـة العادلـة غير نقدية التالالبنود  أماالمعامالت األولية. تواريخ 

 أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.
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 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة (4

 

استخدام توقعـات وفرضـيات مـن  الشركةإن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من إدارة 

ة غ المذكورة للموجودات والمطلوبات ومن شأنها أيضاً أن تبثر على الموجودات والمطلوبات الطارئـشأنها أن تبثر على المبال

روفات خالل فتـرة إعـداد التقريـر. ، والتي بدورها ستبثر على المبالغ المذكورة لييرادات والمصكما في تاريخ البيانات المالية

 على الخبرات السابقة، والخبرات الحالية وتوقعات األوضا  المسـتقبلية، إن تحديد التقديرات يتطلب اتخاذ القرارات التي تعتمد

 إن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة عن هذه التوقعات. وكل المعلومات األخرى المتوفرة.

 

 التي تتطلب استخدام توقعات وفرضيات من قبل اإلدارة تتعلق بالتالي: ألموراإن أهم 

 

  ؛غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعداتللموجودات العمر اإلنتاجي 

 العمر اإلنتاجي لحق استخدام الموجودات؛ و 

 تحديد مدة عقد اإليجار ومعدالت االقترا  لعقود اإليجار؛ 

 قياس القيمة العادلة؛ 

 المخصصات؛  

 وستمرارية؛ مبدأ اإل 

 المحتملةلتزامات اإل. 

 

 واآلالت والمعدات اتللموجودات غير الملموسة والممتلكالعمر اإلنتاجي 

 

يـتم تحديـد العمـر لمعدات على مدى عمرهـا اإلنتـاجي. اآلالت واوالممتلكات يتم إطفاء أو استهالك الموجودات غير الملموسة و

 مـن خـالل تلـك الموجـوداتأو المنفعـة االقتصـادية اإلدارة للفترة التي من الممكن أن تتحقـق اإليـرادات  لتقديراتاإلنتاجي وفقاً 

فروقـات الجوهريـة فـي القيمـة الدفتريـة اليمكن أن تنـتج . الئمتهمللتأكد من  مستمروبشكل  العمر اإلنتاجي مراجعةم يت .للشركة

 .في فترات محددة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخرويتم احتسابها في بيان  التغير في التقديرات بسبب

 

 الموجوداتلحق استخدام العمر اإلنتاجي 

 

العمـر اإلنتـاجي علـى تقـديرات اإلدارة  . يعتمـدعمرهـا اإلنتـاجي اسـتخدام الموجـودات خـاللحـق ل االفتراضـيالعمر اء يتم إطف

 للتأكـد مـن اسـتمرار ، والتي تتم مراجعتهـا بشـكل دوريالتي ستحصل الشركة على اإليرادات من خالل هذه الموجودات للفترة

ي إلى اختالفات كبيرة في القيمة الدفترية والمبالغ المحملة علـى بيـان الـربح أو التغييرات في التقديرات يمكن أن تبد. مالءمتها

 .الخسارة في فترات محددة

 

بطريقة القسط الثابت من تاريخ البـدء إلـى نهايـة العمـر اإلنتـاجي لحـق اسـتخدام  الموجوداتيتم إطفاء حق الشركة في استخدام 

 رب.اإليجار أيهما أقأو نهاية مدة عقد  الموجودات

 

تعتمد المراجعـة علـى الوضـع الحـالي . من قبل اإلدارة بشكل دوري الموجوداتلحق استخدام  االفتراضيةتتم مراجعة األعمار 

 .والفترة المقدرة التي ستستمر خاللها في تحقيق فوائد اقتصادية للشركة للموجودات

 

 تحديد مدة اإليجار ومعدالت االقتراض لعقود اإليجار؛

 

الشركة الحكم أثناء تحديد ما إذا كان األمر واضحاً بشكل معقول أثناء اختبار خيارات التأجير عند بدئها أو خالل تمارس إدارة 

ــاًء علــى بعــ  العناصــر المتغيــرة لمــدفوعات اإليجــار  ــتم مراجعــة القيمــة الدفتريــة اللتزامــات اإليجــار بن مــدة عقــد اإليجــار. ي

. إن تحديد معدالت االقترا  المستخدمة لتحديد القيمة الدفترية اللتزامات اإليجـار المستقبلية مثل المعدالت أو مبشرات القيمة

رية لحق استخدام األصـل المسـتأجر تتضـمن إلـى حـد مـا، تقـديرات اإلدارة. ــد القيمة الدفتــم المستخدمة لتحديــعار الخصــوأس

 .ى القيمة الدفترية لموجودات والتزامات اإليجارأي تغييرات على تقدير اإلدارة قد يكون لها تأثير على مدة وكذلك عل
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 قياس القيمة العادلة

 

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

 

ات الملحوظـة للسـوق يمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية للشـركة يسـتخدم المـدخالت والمعطيـإن قياس الق

إن المدخالت المستخدمة في تحديد قيـاس القيمـة العادلـة يـتم تصـنيفها إلـى عـدة مسـتويات موضـحة كالتـالي، بنـاًء قدر اإلمكان. 

 ق التقييم المستخدمة )تسلسل القيمة العادلة(.على مدى إمكانية مالحظة هذه المدخالت في طر

 

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

 

ة للسـوق إن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية للشـركة يسـتخدم المـدخالت والمعطيـات الملحوظـ

قدر اإلمكان. إن المدخالت المستخدمة في تحديد قيـاس القيمـة العادلـة يـتم تصـنيفها إلـى عـدة مسـتويات موضـحة كالتـالي، بنـاًء 

 على مدى إمكانية مالحظة هذه المدخالت في طرق التقييم المستخدمة )تسلسل القيمة العادلة(.

 

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

 

 المباشرة أو غير المباشرة بخالف مدخالت المستوى األول.الملحوظة لمدخالت ا   المستوى الثاني:

 

 من بيانات السوق(. )مثال على ذلك، المدخالت التي ال يتم استخالصهامدخالت غير ملحوظة    المستوى الثالث:

 

أثـر جـوهري علـى  والتـي لهـاإن تصنيف أي بند في المستويات المذكورة أعاله يعتمد على أقل مستوى مستخدم من المدخالت 

إن التحـويالت بـين البنـود ضـمن المسـتويات المختلفـة يـتم احتسـابها فـي الفتـرة التـي يحـدث فيهـا ياس القيمة العادلة لهذا البنـد. ق

. اإلفصـاح دوريعلـى أسـاس  والتي يـتم قياسـها بقيمتهـا العادلـةلدى الشركة نو  واحد فقط من الموجودات المالية إن  التحول.

 .26المتعلق بتسلسل القيمة العادلة وأسس القياس موجود في إيضاح رقم 

 

 المخصصات

 

العمـالء لمتوقعـة الناتجـة مـن عجـز المدينة الحتساب الخسـائر اقيمة الذمم التجارية بعمل مخصص لالنخفا  في  الشركةتقوم 

قيمــة  يــــا  فــــمخصــص لالنخف هنــاك حـــاجة لتوفــــير ال توجــدالشــركة، رأي إدارة عــن تســديد المــدفوعات المطلوبــة. وفــي 

أحـدث المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير دينار بحرينـي(.  الشيء: 2018) 2019ديسمبر  31فـي  كماالــذمم التجارية المـدينة 

 معيـار المحاسـبةمـنهج الخسـائر المتكبـدة فـي  غيـر( تغيرات جوهرية في منهجية انخفا  القيمة المسـتحقة. لقـد 9رقم ) المالية

سـداد فـي الالمتوقعة لالئتمان. يستند هـذا المخصـص علـى احتماليـة اإلخفـاق فـي المستقبلية نهج الخسارة  إلى( 39الدولي رقم )

ك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها. وفي هـذه الحالـة يسـتند المخصـص علـى اإلثنى عشر شهراً التالية ما لم تكن هنا

 احتمالية اإلخفاق في السداد خالل عمر األصل.

 

الشـركة، فإنـه ليسـت هنـاك حاجـة رأي إدارة . وفـي للمخـزون القـديم وبطـيء الحركـةبعمـل مخصـص  الشـركة أيضـاً تقـوم كما 

ــار بحرينــي(. الشــيء: 2018) 2019ديســمبر  31فـــي  لمخــزون القــديم وبطــيء الحركــةلتــوفير مخصــص ل إن تقــديرات  دين

إن هـذه التقـديرات والمتاحة في وقـت عمـل التقـديرات.  تتم بناًء على األدلة األكثر موثوقية صافي القيمة المتحققة من المخزون

المركـز المـالي بيـان حق لتـاريخ في وقت القد وقعت بأحداث  بشكل مباشرالمتعلقة  العتبار تقلبات األسعار أو التكلفةتأخذ في ا

  .السنةإلى حد أن مثل هذه األحداث تبكد الظروف القائمة في نهاية 
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 تابع -األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة  (4

 

 ستمراريةمبدأ اإل

 

إلـى أي تمويـل إضـافي لمقابلـة متطلبـات تقوم إدارة الشركة بمراجعـة الموقـف المـالي علـى أسـاس دوري وتقـوم بتقيـيم الحاجـة 

رأس المال العامل، كما تقوم أيضاً بتقدير األموال الالزمة لمواجهة االلتزامات عند استحقاقها. إضافة إلى ذلـك، يبكـد مسـاهمو 

  للشركة. ستمراريةتياجات الشركة للتأكد من حالة االالشركة على توفير الدعم المالي الكافي وذلك لتمويل اح

 

 المحتملةلتزامات اإل

 

. إن تقيـيم مثـل هـذه فقط بوقـو  أو عـدم وقـو  واحـد أو أكثـر مـن األحـداث المسـتقبليةبحكم طبيعتها، تنشأ االلتزامات المحتملة 

 والتقديرات لنتائج األحداث المستقبلية. درجة عالية من االجتهادممارسة  االلتزامات المحتملة يتضمن

 
 معداتالو واآلالت ممتلكاتال (5

 

 

 
 مباني

 على أراضي
  مستأجرة

 أدوات
  المطبخ

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
  المكتبية

 
 
 
  ـياراتالسـ

 
 
 
 و المجمــــ

          
          التكلـفة

 2.667.216  61.103  904.420  601.405  1.100.288 2017ديسمبر  31في 
 132.121  -  100.996  31.125  - خالل السنة اإلضافات
 (135.881)  -  (4.250)  (131.631)  - خالل السنة مشطوبات

          
 2.663.456  61.103  1.001.166  500.899  1.100.288 2018ديسمبر  31في 

 24.605  750  13.668  10.187  - خالل السنة اإلضافات
 (1.825)  (1.825)  -  -  - االستبعادات

          
 2.686.236  60.028  1.014.834  511.086  1.100.288 2019ديسمبر  31في 

          
          االستهالك المتراكم

 2.121.856  55.576  619.855  512.705  933.720 2017ديسمبر  31في 
 163.874  3.198  84.351  25.251  51.074 استهالك السنة

 (135.243)  -  (3.612)  (131.631)  - المتعلق بالمشطوبات

          

 2.150.487  58.774  700.594  406.325  984.794 2018ديسمبر  31في 
 158.365  1.481  79.572  24.226  53.086 استهالك السنة

 (1.814)  (1.814)  -  -  - داتاالستبعابالمتعلق 

          
 2.307.038  58.441  780.166  430.551  1.037.880 2019ديسمبر  31في 

          
          صافي القيمة الدفترية

          
 379.198  1.587  234.668  80.535  62.408 2019ديسمبر  31في 

          
 512.969  2.329  300.572  94.574  115.494 2018ديسمبر  31في 
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 تابع -ت معداالو واآلالت ممتلكاتال (5

 
 كما يلي:األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بيان لمعدات المحتسب في استهالك الممتلكات واآلالت وايتم 
 

 السنة المنتهية في 

 2019ديسمبر  31

 السنة المنتهية في 

 2018ديسمبر  31

    

 159.806  155.687 (19تكاليف التشغيل )إيضاح 
 4.068  2.678 مصاريف غير تشغيلية

    

 158.365  163.874 

 
 .في المطاعم المستخدمة الممتلكات واآلالت والمعدات االستهالك علىفي اليف التشغيل تك تتمثل
 

 دينار بحريني(. 18.730: 2018دينار بحريني ) 20.837الشركة من مباني مبجرة بإيجار شهري قيمته  تعمل
 

 موجودات غير ملموسة (6
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    
    ةالتكلفـ

 286.416  289.916 تتاحيالرصيد االف
 3.500  1.420 خالل السنة اإلضافات

    
 289.916  291.336 الرصيد الختامي

    
    اإلطفاء المتراكم
 263.375  266.847 الرصيد االفتتاحي

 3.473  3.704 اإلطفاء المحتسب عن السنة

    
 266.848  270.551 الرصيد الختامي

    
 23.068  20.785 ريةصافي القيمة الدفت

    
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    
 17.639  15.642 رسوم االمتياز

 5.429  4.581 برامج الحاسوب
 -  562 عالمة تجارية

    
 20.785  23.068 

 
 برامج الحاسوب." وبنيجنزمطعم "العالمة التجارية لمل الموجودات غير الملموسة على رسوم االمتياز المدفو  عن تتش
 

 نخفا  في قيمتها كلما كان ذلك ضرورياً.  لمواجهة اإل ةوياً مراجعة وتعديل القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسنيتم س
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 حق استخدام الموجودات (7

 

 ـو المجمـ  /مطاعمبيع منافذ  مبنى المكاتب  

       

       التكلفــة

 1.038.897  890.268  148.629  السنةاإلطفاء المحتسب خالل 

       

 1.038.897  890.268  148.629  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

       

       اإلطفــاء

 256.652  185.907  70.745  اإلطفاء المحتسب عن السنة

       

 256.652  185.907  70.745  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

       

       ةـتريالقيمة الدف

 782.245  704.361  77.884  2019ديسمبر  31

 

 األرباح أو الخسائرمن خالل موجودات مالية بالقيمة العادلة  (8

 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    

 6.813.529  5.730.662 الرصيد االفتتاحي

 (1.086.878)  (1.666.688) (20غير محققة للقيمة العادلة )إيضاح  خسائر

 -  (7.233) االستبعادات

 4.011  - اإلضافات

    

 5.730.662  4.056.741 الرصيد الختامي

 

 العملة الرئيسية لجميع الموجودات المالية هي الدينار البحريني وقد تم تصنيفها كموجودات غير متداولة.

 

ن لـألوراق ـــسـوق البحريفـي  أوراق مالية مدرجةى عل األرباح أو الخسائر خاللالموجودات المالية بالقيمة العادلة من  تشتمل

 . 2019 ديسمبر 31 تاريخ اإلقفال في كما فيأسعار السوق على  اءً ــبنة ــبالقيمة العادل م تقييمهاــث يتــ، حيةــالمالي

 

 ونزـالمخ (9

 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    

 9.132  10.438 ةـاألغذي

 47.309  12.823 المشـروبات

 5.467  6.235 أخـرى

    

 29.496  61.908 
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 ذمم تجارية مدينة وأخرى (10

 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    
 21.297  44.247 مدينةتجارية ذمم 

 5.792  16.678 ذمم مدينة وأخرى

 74.055  37.446 مبالغ مدفوعة مقدماً 

 1.243  984 مبالغ مدفوعة مقدماً للموظفين

 20.345  22.107 عودائ

    
 121.462  122.732 

 

( لقيـاس الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة والتـي تعتمـد 9طبقت الشركة النهج المبسط للمعيار الدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم )

للمخصـص دراسـة واألخـرى. أنشـأت الشـركة  المدينـةعلى مخصص الخسائر المتوقع على مدى أعمار جميـع الـذمم التجاريـة 

عتبـر بناًء على خصـائص المـدينون والبيئـة االقتصـادية. تُ  تعديلهاتعتمد على الخبرة السابقة للخسائر االئتمانية، بحيث يتم  والتي

يومـاً. ومـع ذلـك، فـي  90 تكـونفتـرة الـدفع التعاقديـة والتـي  عـنعن السداد عندما يتـأخر السـداد  متأخرالمالي  األصلالشركة 

أنـه مـن غيـر  إلـىمعلومات داخليـة أو خارجيـة  تشيرالمالي كمتخلف عن السداد عندما  األصلتبر الشركة بع  األحيان قد تع

المحتمل أن تحصل الشركة على المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل األخذ باالعتبـار أي تحسـينات ائتمانيـة تملكهـا الشـركة. 

 ( أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.  9مالية رقم )لم يكن لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير ال

 

 خرى محددة بالدينار البحريني.األمدينة الذمم الو الذمم التجارية

 

ا ـــن قيمتهـــرياً عـــاً جوهـــالفــال تختلف اخت رىــاألخوة ــالمدينالتجارية ة للذمم ــلدفتريدة اــركة أن األرصــرى إدارة الشــت

 .2019ديسمبر  31كما في  ةــالعادل

 

 وشبه النقديةالنقدية  (11

 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    
 160.516  87.550 *أرصدة حسابات تحت الطلب

 10.056  266.925 **أرصدة الحسابات الجارية

 1.800  1.800 نقد في الصندوق

    
 356.275  172.372 

 

إلـى  %0.15: ما بـين 2018) %1.25إلى  %0.15ما بين  يتراوحت تحت الطلب فوائد بمعدل حساباالتحمل أرصدة    *

 سنوياً(.  1.25%

 

 أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك ال تدر أي فائدة.   **
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 رأس المال (12

 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    

    المصرح به

    ادي بقيمة اسمية( سهم ع200.000.000: 2018) 200.000.000

 20.000.000  20.000.000 فلس بحريني للسهم الواحد 100قدرها      

    
    الصادر والمدفوع بالكامل

    ( سهم عادي بقيمة اسمية40.000.000: 2018) 40.000.000

 4.000.000  4.000.000 فلس بحريني للسهم الواحد 100قدرها      

 

 أسهم الخزينة

 
الشــركة مـال  مـن رأس %10راء مــا ال يتجـاوز ـــى شـــوزارة الصــناعة والتجـارة علموافقـة  متفقـة مـعخزينــة سـهم تـم شـراء أ

تـم تسـوية الفـرق بـين القيمـة تـم عـر  القيمـة اإلسـمية ألسـهم الخزينـة كخصـم مـن االحتياطيـات.   بالكامـل. الصادر والمـدفو

 (.14)إيضاح  ماليرأسالياطي حتالهذه األسهم في ا االسمية ألسهم الخزينة وتكلفة شراء

 

 معلومات إضافية متعلقة بالمساهمين

 
أسـهم رأس مـن مجمـو  أو أكثـر  %5 ما يعادل نسبةأسماء وجنسيات المساهمين األساسيين الذين يملكون ديسمبر،  31كما في 

 :كالتالي وعدد األسهم التي يمتلكونهاالصادر  المال



 المساهمون الرئيسيون

 

 الجنسية

 2019  2018 

 نسبة الملكية  عدد األسهم  نسبة الملكية  عدد األسهم  

           
 %61.26  24.502.500  %61.26  24.502.500  متعددة  جمهور المستثمرين

 %25.25  10.100.000  %25.25  10.100.000  بحرينية  مجموعة الخليج للفنادق ش.م.ب

 %3.49  1.397.500  %3.49  1.397.500  ينبحريني  أعضاء مجلس اإلدارة

           
    36.000.000  90%  36.000.000  90% 

 %10  4.000.000  %10  4.000.000    أسهم خزينة

           
    40.000.000  100%  40.000.000  100% 

 
 .وجميع المساهمين متساوون في حقوق التصويت من أسهم حقوق الملكيةالشركة فئة واحدة  لدى
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 تابع - رأس المال (12

 

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

 

  عدد المساهمين  عدد األسهم 

نسبة األسهم المملوكة من 

 مجمو  عدد األسهم

 2019  2018  2019  2018  2019  2018 

            

 %3.49  %3.49  4  4  1.397.500  1.397.500 أعضاء مجلس اإلدارة

 %40.72  %41.65  925  928  16.286.996  16.659.239 %1أقل من 

 %20.54  %19.61  11  11  8.215.504  7.843.261 %10وأقل من  1%

 %25.25  %25.25  1  1  10.100.000  10.100.000 %20أكثر من 

            

 36.000.000  36.000.000  944  941  90%  90% 

 %10  %10  -  -  4.000.000  4.000.000 أسهم خزينة

            

 40.000.000  40.000.000  944  941  100%  100% 

  

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

 

 عـدد األسهم 

 2019  2018 

    

 1.000.000  1.000.000 عبداللطيف خالد العوجان

 192.500  192.500 عادل سلمان كانو

 100.000  100.000 بشار محمد علي الحسن

 105.000  105.000 شريف محمد أحمدي

    

 1.397.500  1.397.500 

 

 احتياطي قانوني (13

 

ل ـتحويـ يجــب، 2001لسـنة  21م ـــون رقـوم بقانــادر بالمرســـالص يــينارية البحرــات التجــركـون الشــقان أحكامب ــبموج

إلـى حسـاب االحتيـاطي القـانوني الغيـر قابـل للتوزيـع حتـى يبلـغ  المخصصـاتمـن صـافي أربـاح الشـركة قبـل  %10 ا يعـادلـم

اء توزيعــات أربــاح باســتثنللتوزيــع هــذا االحتيــاطي غيــر متــوفر . المصــدر مــن رأس المــال %50رصــيد ذلــك االحتيــاطي نســبة 

لـم يـتم في قانون الشركات التجاريـة البحرينـي. خـالل العـام حققـت الشـركة صـافي خسـارة وبالتـالي  مسموح بهاألسهم كما هو 

  دينار بحريني(. الشيء: 2018) 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في حتياطي القانوني اال حساب تحويل أي مبلغ إلى

 

 احتياطي رأسمالي (14

 

 (.12)إيضاح  المشتراةللسهم على سعر الشراء ألسهم الخزينة  سميةاإلالرأسمالي في الزيادة في القيمة  حتياطيااليتمثل 
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 نهاية الخدمة للموظفينحقوق  (15

 

 :البحرينيون الموظفون

 

ن للســنة ـينييــن البحرــــفــي مملكــة البحــرين للموظفي يــــلتــأمين االجتماعلعامــة لهيئــة االبلغــت تكلفــة مســاهمة الشــركة فــي نظــام 

 دينار بحريني(. 4.042: 2018دينار بحريني ) 3.285مبلغ  2019ديسمبر  31المنتهية في 

 

 األجانب: الموظفون

 

 كالتالي: موضحالخدمة للموظفين غير البحرينيين  االلتزام المتعلق بنهايةإن التغير في مخصص 

 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    

 74.145  85.869 الرصيد االفتتاحي

 19.816  19.835 السنة مستحقات

 (8.092)  (16.379) مدفوعات خالل السنة

    

 85.869  89.325 الرصيد الختامي

    

 99  95 عدد موظفي الشركة

 

 ذمم تجارية دائنة وأخرى (16

 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    

 157.672  58.926 ذمم تجارية دائنة

 4.717  5.148 (24قة ألطراف ذات عالقة )إيضاح مبالغ مستح

 172.491  160.036 مطالب بهاأرباح أسهم غير توزيعات 

 164.131  194.139 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

 41.629  44.865 مخصص إجازات وتذاكر سفر الموظفين

    

 463.114  540.640 

 

يومــاً مــن تــاريخ فــاتورة  60بشــكل عــام خــالل فتــرة  سـدادهايــتم نار البحرينــي، حيــث يـتم احتســاب الــذمم التجاريــة الدائنــة بالــدي

 .المورد

 

 المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة غير مضمونة وال تتحمل أي فائدة وليس لها شروط سداد محددة.

 

 لة.العاد لقيمتها مقاربةالدائنة  ترى إدارة الشركة أن األرصدة الدفترية للذمم التجارية
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 تابع - ذمم تجارية دائنة وأخرى (16

 
 مطالب بها حسب الترتيب السنوي:الأرباح أسهم غير توزيعات فيما يلي تفاصيل 

 
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 بسنة المتعلق

    
 16.616  16.397 2010قبل 

2010 10.718  11.362 
2012 13.574  13.841 
2016 52.944  57.571 
2017 66.403  73.101 

    
 160.036  172.491 

 
 التزامات اإليجار (17

 
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    
 -  1.000.732 اإلضافات

 -  40.360 مصروفات الفوائد
 -  (244.257) مدفوعات اإليجار

    
 -  796.835 ديسمبر 31في 

 -  (235.931) التزامات اإليجارالجزء المتداول من ناقصاً: 

    
 -  560.904 الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

 
 :التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة -تحليل االستحقاق 

 
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

    
 -  267.088 سنة واحدة أو أقل

 -  534.352 سنة إلى خمس سنوات
 -  61.050 سنوات 5أكثر من 

    
 -  862.490 التزامات اإليجار غير المخصومة مجمو 

 
 التشغيل إيرادات (18

 
 السنة المنتهية في 

 2019ديسمبر  31

 السنة المنتهية في 

 2018ديسمبر  31

    
 657.875  727.955 األغذية مبيعات
 682.045  655.663 مشروباتال مبيعات

 89.881  86.040  رسوم الخدمات

    
 1.469.658  1.429.801 

 



 الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب

 2019ديسمبر  31اإليضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

- 32- 

 

 تكاليف التشغيل (19

 

 السنة المنتهية في 

 2019ديسمبر  31

 السنة المنتهية في 

 2018ديسمبر  31

    

 404.754  368.166 الموظفين تكاليف

 142.242  205.986 األغذية تكاليف

 201.209  212.714 مشروباتال تكاليف

 159.806  155.687 (5استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 

 -  256.652 (7)إيضاح  استخدام الموجودات على حقإطفاء 

 202.662  - تكاليف اإليجار

 225.401  199.661 تكاليف تشغيلية أخرى 

    

 1.398.866  1.336.074 

 

 الدخل اآلخرو االستثمارخسائر  (20

 السنة المنتهية في 

 2019ديسمبر  31

 السنة المنتهية في 

 2018ديسمبر  31

    

    بالقيمة الماليةمن الموجودات محققة الغير القيمة العادلة  خسائر

 (1.086.878)  (1.666.688) (8)إيضاح  من خالل األرباح أو الخسائرالعادلة      

 286.320  286.508 أسهم أرباح خلد

 721  4.921 فوائد بنكيةدخل 

 (637)  213 من بيع ممتلكات وآالت ومعداتأرباح/)خسائر( 

 35.335  1.904 ادات متنوعةإير

    

 (1.373.142)  (765.139) 

 

 على السهم ةوالمخفف ةاألساسي الخسارة (21

 

للمســاهمين علــى المتوســط  ةالمتاحــ الخســارةعلــى الســهم علــى أســاس تقســيم صــافي  ةالمخففــو الخســارة األساســيةيــتم احتســاب 

 األسهم العادية المشتراة من قبل الشركة كأسهم خزينة. المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة بعد استبعاد متوسط عدد

 

 السنة المنتهية في 

 2019ديسمبر  31

 السنة المنتهية في 

 2018ديسمبر  31

    

 (1.038.481)  (1.600.274) للمساهمين ةالمتاح الخسارةصافي 

    

 36.000.000  36.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

    

 ( فلس28.85)  ( فلس44.45) على السهم ةوالمخفف ةاألساسي خسارةال

 

 للخسـارة ةمماثلـ ةالمخففـ لسـهمالـى ع الخسـارةكـون ، وعليـه تعاديـة قـد تكـون عرضـة للتخفيـف أسهمال توجد لدى الشركة أية 

 .لسهماعلى  ةاألساسي
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 أرباح األسهمتوزيعات  (22

 

 أرباح معلنة وتم دفعها:
 

للسـنة المنتهيـة دينار بحرينـي  360.000 :2018) 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  أسهملى دفع أرباح الموافقة ع لم تتم

مـارس  15في اجتما  الجمعية العموميـة السـنوية المنعقـد فـي من قبل المساهمين الموافقة عليها  تمت 2018ر ــديسمب 31في 

 .(الحقةفي فترة  2018تم اإلعالن عنها ودفعها في  والتي 2018

 

 به من مجلس اإلدارة: الموصى
 

 الشـيء: 2018) 2019ديسـمبر  31لم يقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أي أرباح أسهم لألعضـاء عـن السـنة المنتهيـة فـي 

 دينار بحريني(. هذه التوصية خاضعة لموافقة المساهمين في اجتما  الجمعية العمومية العادية السنوي.
 

 اتااللتزامــ (23
 

 الرأسمالية اماتااللتز

 

 دينار بحريني(. شيء ال: 2018)بيان المركـز المالي كما في تاريخ تم التعاقد عليها رأسمالية  التزاماتال توجد 
 

 مع األطراف ذات العالقةواألرصدة المعامالت  (24
 

و يكون له نفوذ يبثر عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أ ذاتاألطراف كأطراف  اعتباريتم 

مجلـس رئيسـيين وأعضـاء المسـاهمين العالقـة علـى ال اتذشـمل األطـراف ت الماليـة والتشـغيلية للطـرف اآلخـر. القـراراتعلى 

والشــركات األخــرى بحيــث يكــون للشــركة، أو مســاهميها  وأفــراد العائلــة المقــربين لهــمالرئيســيين  ة ومــوظفي اإلدارةاإلدار

. بهـذه األطـراف نفوذ مبثر أو تأثرالرئيسيين وأفراد العائلة المقربين لهم وموظفي اإلدارة دارة اإلمجلس الرئيسيين أو أعضاء 

 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:

 

 قةاألطراف ذات عال

 

 نوعية العالقة

 

 طبيعة المعاملة

 

 السنة المنتهية في

 2019ديسمبر  31

 

 الفترة المنتهية في

 2018ديسمبر  31

     

 أعضاء مجلس اإلدارة
 أعضاء مجلس اإلدارة

أتعاب نظير حضور اجتماعات 

 27.650 43.300 مجلس اإلدارة

 55.450 - *مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

   

 43.300 83.100 

    

 58.216 59.104 رواتب وفوائد قصيرة األجل موظفي اإلدارة الرئيسيين *موظفي اإلدارة الرئيسيين

 مساهم مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 إيجار قاعة للجمعية

 1.188 1.229 العمومية السنوية

 3.929 1.255 مصاريف الموظفين  

 16.218 14.816 مشتريات أطعمة مساهم مشترك عبداللطيف العوجان الدولية لألغذية شركة

     

 مساهم مشترك غــاز البحرين ذ.م.م
 6.533 4.675 شراء غاز للطبخ

 - 9.258 شراء معدات مطابخ

 

 يه والسيطرة على أنشطة الشركة.هم من لهم السلطة والمسئولية للتخطيط والتوج الرئيسيينموظفي اإلدارة   *
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 تابع - المعامالت مع األطراف ذات العالقة (24

 

 ذات عالقة: فطرااألملخص أرصدة حسابات 

 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31  نو  العالقة 

      

      (16مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 
      

 254  -  مساهم  مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

      

 4.072  4.356  مساهم مشترك    شركة عبداللطيف العوجان الدولية لألغذية

      

 391  792  مساهم مشترك  غــاز البحرين ذ.م.م 

      

   5.148  4.717 

 

 التقارير القطاعية (4

 

، كمـا أن ل مـن المخـاطر والعوائـدوالتي تتعـر  لمسـتوى متماثـومهام تقديم الطعام إن أنشطة الشركة محددة بتشغيل المطاعم 

لـذا فإنـه الشركة تملك أيضاً استثمارات محددة، حيث أن الملكية والعوائد لهذه االستثمارات ال تشـكل قطاعـات ماليـة منفصـلة.  

 ليس من الضروري إظهار أية معلومات عن القطاعات التشغيلية.

 

فــي هــذه  ليــه لــم يــتم إظهــار معلومــات عــن القطاعــات الجغرافيــةإن الشــركة تــدير عملياتهــا بالكامــل داخــل مملكــة البحــرين، وع

 .البيانات المالية

 

 الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر (5

 

مدينــة تجاريــة وذمــم  ،النقديــة وشــبه النقديــةتشــتمل علــى بيــان المركــز المــالي المتضــمنة فــي  الموجووودات والمطلوبووات الماليووة

وذمــم تجاريــة دائنــة وأخــرى. إن السياســات المحاســبية المتعلقــة  الــربح أو الخســارةل مــن خــالوموجــودات ماليــة ، أخــرىو

 بالموجودات والمطلوبات المالية قد تم اإلفصاح عنها كالً على حدة في البند الخاص بها.

 

 إدارة رأس المال

 

لتـدعيم أعمـال الشـركة  ةجيـد مـالإن الهدف األساسي للشركة فـي إدارة رأس المـال هـو التأكـد مـن المحافظـة علـى نسـبة رأس 

   وتنمية عوائد المساهمين.

 

أي تغييـر عمـل وذلك وفقاً للظروف االقتصادية.  لم يتم  التسوياتتقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال لديها، كما تقوم بإعداد 

 .2018و 2019ديسمبر  31في األهداف والسياسات والعمليات خالل السنتين المنتهيتين في 
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 تابع - لموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطرا (26

 

تقوم الشركة بمراقبة رأس المال عن طريق استخدام طريقـة نسـبة المديونيـة، والتـي هـي عبـارة عـن صـافي المديونيـة مقسـوماً 

الذمم التجاريـة  التزامات اإليجار،ويندرج ضمن صافي مديونية الشركة المديونية. على مجمو  رأس المال مضافاً إليه صافي 

رأس المــال يتضــمن رأس المــال مــع االحتياطيــات المتعلقــة بمســاهمي ماً منهــا النقديــة وشــبه النقديــة. مخصــو ،الدائنــة وأخــرى

 الشركة.

 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31   

      
 -  796.835   التزامات اإليجار

 540.640  463.114   ذمم تجارية دائنة وأخرى
 (172.372)  (356.275)   النقدية وشبه النقدية ناقصاً:

      
 368.268  903.674   المديونية صافي

      
 5.997.202  4.396.928   مجمو  رأس المال

      
 6.365.470  5.300.602   رأس المال وصافي المديونية

      
 %5.79  %17.05   نسبة المديونية

 

لمسـئولية متحمـل لأنـه رغـم والشـركة، والـذي يتحمـل المسـئولية الكاملـة عـن مجلـس اإلدارة ا من قبـل يتم تنفيذه إدارة المخاطر

وتشـغيل العمليـات التـي تضـمن تنفيـذ أهـداف وسياسـات  وصـالحيات تصـميممهمة لقسم المالية اإلدارة مجلس قد أوكل الكاملة ف

فعالية سـير  من خاللها بمراجعة جلس اإلدارةمحيث يقوم رية يقوم المراقب المالي بتزويد مجلس اإلدارة بتقارير شهوالشركة. 

 العمليات ومالئمة األهداف والسياسات التي يعدها.

 

، مجــاالت محــددة مثــل مخــاطر االئتمــانوكــذلك السياســات التــي تغطــي  إلدارة المخــاطرالمبــادا العامــة  يقــوم المجلــس بوضــع

 ولة الفائضة.مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الصرف األجنبي واستثمار السي

 

. رـممـا يسـبب خسـارة ماليـة للطـرف اآلخـ المتفق عليـه تزاملاألطراف عن الوفاء باال أحدز ـي مخاطر عجـهر االئتمان ـمخاط

ذلـك المبـالغ المسـتحقة الغيـر مسـددة.  بمـا فـياالئتمـان فـي النقديـة وشـبه النقديـة والتعرضـات االئتمانيـة للعمـالء، مخـاطر تنشأ 

 وشـبه". فـي حـين أن النقديـة A" حـد أدنـىوبتصنيف ائتماني بالمستقلة لمبسسات المالية، فيتم قبول األطراف بالنسبة للبنوك وا

(، فإن خسـارة انخفـا  القيمـة 9النقدية تخضع أيضاً لمتطلبات انخفا  القيمة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

  .10إدارة المخاطر المتعلقة بالذمم التجارية المدينة في إيضاح رقم  التي تم تحديدها غير جوهرية. تم تقديم سياسة

 

ــدة مخوواطر معوودل الفائوودة ســب الفوائــد علــى ت. تحالســوقية هــي مخــاطر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة تقلبــات معــدالت الفائ

سـتثمار فـي تـاريخ االسـتحقاق. إعـادة االعنـد  الثابتةيتم التفاو  فقط للودائع  .خالل العامت ــبمعدل ثابالحسابات تحت الطلب 

 معدالت الفائدة.بمخاطر األخرى فال تتأثر بحساسية  للشركة أما الموجودات والمطلوبات

 

حساسية األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخـر الناجمـــة مـن احتماليـة التغيـرات المعقـــولة فـي معـدالت الفائـدة، مـع ثبـات 

  يتوقع أن تكون جوهرية من قبل اإلدارة.، اللمتغيرات األخرىجميع ا

 

هـي المخـاطر الناجمـة مـن التقلبـات فـي قيمـة األدوات الماليـة نتيجـة للتغيـرات التـي تطـرأ علـى أسـعار  العموالتأسعار مخاطر 

يـث أن وحالمقـوم بالـدينار البحرينـي الـدوالر األمريكـي بصرف العمالت األجنبية. عمليات الشركة بالعمالت األجنبية معظمهـا 

 .  لمخاطر العمالت جوهريال يوجد تأثير  أنهإدارة الشركة تتوقع  الدينار البحريني ثابت الصرف مقابل الدوالر األمريكي فإن
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ول علـى األمـوال الالزمـة لسـداد هي مخاطر عدم قدرة الشركة في الحصـأيضاً بمخاطر التمويل،  اويشار إليه مخاطر السيولة

وقد تنتج مخاطر السيولة عـن عـدم قـدرة الشـركة علـى بيـع موجوداتهـا الماليـة بسـرعة  االلتزامات المصاحبة لألدوات المالية. 

 للتأكـد مـن تـوفر األمـوال الكافيـة منتظمـةتقـوم إدارة الشـركة بمتابعـة متطلبـات السـيولة بصـورة  وبقيمة مقاربـة للقيمـة العادلـة.

 لمقابلة االلتزامات عند استحقاقها.

 

هي المخاطر الناجمة عـن التعـر  لمخـاطر األسـعار بسـبب امـتالك الشـركة لالسـتثمارات المصـنفة فـي بيـان  مخاطر األسعار

.  وال تتعر  الشركة لمخاطر التغير فـي أسـعار ئرح أو الخسااربمن خالل األالمركز المالي كموجودات مالية بالقيمة العادلة 

لسلع.  وإلدارة مخاطر األسعار الناجمة عن استثمارات الشركة في أسـهم حقـوق الملكيـة، فـإن الشـركة قـد نوعـت اسـتثماراتها ا

 ويتم تنويع الصناديق المدارة بموجب السقف االستثماري والمحدد من قبل الشركة. ي الصناديق االستثمارية المدارة.ف

 

ح اربـمن خالل األت الموجودة في بيان المركز المالي كموجودات مالية بالقيمة العادلة ستثماراتحليل حساسية القيمة العادلة لال

 كالتالي: رئأو الخسا

 

 التأثير

 الوصف التغيـــر  ربحعلى ال

    

 الربح أو الخسارةمن خالل موجودات مالية بالقيمة العادلة  /+-5%  /+-202.837

    

 الربح أو الخسارةمن خالل لقيمة العادلة موجودات مالية با /+-10%  /+-405.674

 

هي السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين  القيمة العادلة

 في السوق في تاريخ القياس.

 

وشبة النقدية النقدية األخرى وو المدينةالتجارية  لذممة بشكل متكرر تشمل اإن األدوات المالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادل

ترى اإلدارة أنه ونظـراً للطبيعـة القصـيرة األجـل لهـــذه األدوات الماليـة فـــإن القيمـة العادلـة . واألخرى والذمم التجارية الدائنة

 .2019ديسمبر  31يــراً عن قيمتها الدفترية كما فــي لهذه األدوات المالية ال تختلف كث
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غيـر الملحوظـة والمسـتخدمة فـي تحديـد قيـاس القيمـة العادلـة لـألدوات الجدول التالي يحدد تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بشكل متكرر باإلضافة إلى تقنيات التقييم وأهم المـدخالت 

 الملحوظة والقيمة العادلة:  غير ح الجدول العالقة المتبادلة من المدخالت المالية كما يوض

 

 

 القيمة العادلة في

 2019ديسمبر  31

 

تسلسل  مستوى

  القيمة العادلة

وسائل التقييم 

المستخدمة 

  والمدخالت الرئيسية

 المدخالت غير

  الملحوظة الهامة

 العالقات المتبادلة

بين المدخالت غير 

لقيمة الملحوظة وا

 العادلة

          

          الموجودات المالية

          

 4.056.741 األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة من خالل مدرجة: 

(2018 :5.730.662) 

 أسعار األسهم  المستوى األول 

 المدرجة

 في البورصة

 ال ينطبق  ال ينطبق 

 

 .2018و 2019ال يوجد نقل بين المستويات خالل عامي 
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 وقبل تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية والتي لها أثر على هذه البيانات.  2019ديسمبر  31ال توجد أحداث الحقة جوهرية على الشركة بعد السنة المنتهية في 


