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1967/6/30: �سدور بر�ءة ت�أ�سي�س من �أمري 

�لبالد �لر�حل �ل�سيخ عي�سى بن �سلم�ن 

�خلليفة رحمة �لله عليه بت�أ�سي�س �رشكة 

�لبحرين لل�سينم� وتوزيع �لأفالم.

�ل�س�دة �ملوؤ�س�سني:

علي عبد �لرحمن �لوز�ن، �ل�سيد علي بن 

يو�سف فخرو، عزر� �بر�هيم نونو، عبد �لرحمن 

بن حممد �خلليفة، �ل�سيد حممد يو�سف جالل 

�ل�سيد علي �بر�هيم عبد �لع�ل، �ل�سيد علي 

يو�سف عبيديل ، �ل�سيد علوي �سيد مو�سى 

�لعلوي، عبد �لرحمن عبد �لغف�ر �لعلوي، 

�ل�سيد ج��سم حممد فخرو.

ر�أ�س �مل�ل �مل�رشح 750٫000 دين�ر.

ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در 500٫000 دين�ر موزعة على 

50٫000 �سهم قيمة �ل�سهم �لو�حد ع�رشة 

دن�نري.

1968/06/06: �ل�رشكة تب��رش �أعم�له� بعد 

�رش�ء دور �سينم� �أو�ل و�لبحرين و�لن�رش من 

عبد �لرحمن عبد �لغف�ر �لعلوي و��ستئج�ر 

�سينم� �لزب�رة من �ل�سيخ علي بن �أحمد 

�خلليفة.

1968/06/08: �فتت�ح �سينم� �حلمر�ء ك�أول 

�سينم� مكيفة يف �لبحرين.

1971/07/20 :�فتت�ح �ملبنى �جلديد ل�سينم� 

�أو�ل بعد هدم �ملبنى �لقدمي.

�رش�ء �سينم� �لزب�رة.

1972/01/06: �فتت�ح �سينم� �لأندل�س يف 

مدينة عي�سى.

1972/04/01: ��ستئج�ر د�ري �سينم� عو�يل 

وبو�بة �سرتة من �رشكة نفط �لبحرين.

1973: �إغالق �سينم� �لزب�رة.  

1973/02/22: ��ستئج�ر �سينم� �جلزيرة من 

�لدولة.

1974: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در �ىل 750٫000 

دين�ر بطرح 25٫000 حق �أف�سلية ب�سعر 

30٫000 دين�ر بحريني لل�سهم �لو�حد.

1975: �ل�رشكة متتلك �أر�س �سوق �ملركزي 

تعوي�س� من �لدولة لأر�س �سينم� �لبحرين.

ن�سوب حريق يف �سينم� �لأندل�س.

1976: تغيري �إ�سم �ل�رشكة �ىل �رشكة �لبحرين 

لل�سينم�.

1978/06/17: ن�سوب حريق �أخر يف �سينم� 

�لأندل�س.

1979/08/27: ن�سوب حريق ي�أتي على �سينم� 

�أو�ل ب�لك�مل.

1979: حتويل �سينم� �لن�رش �ىل �سينم� مكيفة 

.

1981: م�س�عفة ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در �ىل 

1٫500٫000 دين�ر بحريني  ب��سد�ر ��سهم 

منحة بو�قع �سهم لكل �سهم وجتزئة �ل�سهم 

�ىل دين�ر.

1983: �فتت�ح �ملبنى �جلديد ل�سينم� �أو�ل.

�إغالق �سينم� بو�بة �سرتة.

1984: قي�دة �د�رية جديدة لل�رشكة متمثلة يف 

�لدكتورع�س�م عبد�لله فخرو ع�سو�ً منتدب�ً 

و�ل�سيد �أحمد عبد �لرحمن ر��سد مدير�ً ع�م�ً.

1985: �فتت�ح فيديو �لبحرين يف �س�رع �ملع�ر�س 

وفيديو م�تيك يف �س�رع �لزب�رة.

بيع ح�سة �ل�رشكة يف �رشكة عم�ن �لعربية 

لل�سينم�.

1988: �فتت�ح فيديو �لبديع.

1989: بيع �سينم� �لأندل�س على وز�رة �لعالم.

1990: تخفي�س ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در �ىل 

1٫259٫880 دين�ر بحريني نتيجة  عملية �رش�ء 

��سهم �لدولة جر�ء بيع �سينم� �لأندل�س.

1991: بيع حق �ل�ستغالل ل�سينم� �جلزيرة.

�غالق �سينم� عو�يل.

1992: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �مل�رشح �ىل 3 مليون دين�ر 

بحريني.

زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در �ىل 1٫385٫868 دين�ر 

بحريني ب��سد�ر 10% ��سهم منحة.

جتزئة �ل�سهم �ىل م�ئة فل�س لل�سهم .

1993: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در �ىل 1٫524٫455 

دين�ر بحريني ب��سد�ر 10% ��سهم منحة.

1996: �فتت�ح �س�لتي عر�س �سينم� دملون يف 

جممع �لت�أمين�ت �لجتم�عية.

1997: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در �ىل 1٫722٫635 

دين�ر بحريني ب��سد�ر 13% ��سهم منحة.

�فتت�ح جممع �سينم� �ل�سيف ذو �ل�ستة 

�س�لت يف جممع �ل�سيف �لتج�ري.

1998: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در �ىل 1٫998٫257 

دين�ر بحريني ب��سد�ر 16% ��سهم منحة.

2000/05/05: �ندلع حريق ي�أتي على د�ر 

�سينم� �لن�رش ب�لك�مل وتتعر�س �سينم� 

�حلمر�ء لالأغالق �ملوؤقت.
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2000/06/28: �فتت�ح �س�لتي د�ر �سينم� 

�جلزيرة يف جزيرة �ملحرق.

2000/12/26: �فتت�ح د�ر �سينم� �س�ر ذ�ت 

�لأربعة �س�لت يف منطقة �س�ر.

2001/02/07: �ع�دة �فتت�ح �سينم� �حلمر�ء 

بعد �مت�م �لرتميم.

2001/04/03: �غالق فيديو �لرف�عني وفيديو 

عو�يل.

2001/09/19: �فتت�ح �ملجمع �ل�سينم�ئي 

�لث�ين ذو �لع�رش �س��س�ت يف جممع �ل�سيف.

2002/05/07: �فتت�ح مطعم رنديفو يف 

جممع �ل�سيف.

2002: �غالق فيديو م�تيك.

2003/02/28: �غالق فيديو �لبديع.

2003/12/31: �غالق فيديو �لبحرين.

2004/01/31: �غالق فيديو دملون.

2004/04/11: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در �ىل 

2٫297٫993 دين�ر بحريني ب��سد�ر 15% ��سهم  

منحة.

2004/04/29: �فتت�ح جممع �سينم�ئي ي�سم 

14 �س��سة يف جممع �ستي �سنرت ب�لدوحة.

2004/06/16: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �مل�رشح �ىل 

ع�رشة ماليني دين�ر.

2004/09/30: �غالق �سينم� دملون.

2005/01/04: �لتوقيع على �ن�س�ء جممع 

�سينم�ئي ي�سم 20 �س��سة يف �لبحرين 

�سيتي �سنرت.

2005/01/16: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در �ىل 

2٫597٫734 دين�ر بحريني ب��سد�ر 2٫846٫843 

��سهم حق �لأف�سلية ب�سعر 500 فل�س 

لل�سهم.

2005/03/29: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در �ىل 

2٫942٫430 دين�ر بحريني ب��سد�ر 15% ��سهم 

منحة.

2006/03/18: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ملدفوع �ىل 

3٫383٫795 دين�ر ب��سد�ر  15% ��سهم منحة.

2006/05/25: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ملدفوع �ىل 

3٫825٫160  دين�ر ب��سد�ر 4٫413٫650 ��سهم 

حق �أف�سلية ب�سعر 600 فل�س لل�سهم.

2006/11/13: �غالق مركز �لبحرين لل�سنوكر.

2007/01/01: �فتت�ح مطعم تك�تك �لهندي 

يف جممع �سينم� �أو�ل.

2007/01/15: �لتوقيع على عقد �يج�ر لن�س�ء 

جممع �سينم�ئي يحتوي على 13 �س��سة يف 

جممع فيالجيو بدولة قطر.

2007/10/22: تقلي�س عدد �أع�س�ء جمل�س 

�لإد�رة �ىل �سبعة �أع�س�ء.

2008/01/24: وف�ة رئي�س جمل�س �لد�رة �حل�ج 

علي بن يو�سف فخرو  طيب �لله ثر�ه.

2008/02/10: ت�أ�سي�س �رشكة بريد توك.

 2008/03/03: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ملدفوع �إىل

590٫192. 4 دين�ر ب�إ�سد�ر 20% �أ�سهم منحة.

2008/04/30: بيع �أر�س �ل�سوق �ملركزي.

2009/10/22: �فتت�ح �سينم� �سينيكو 13 يف 

جممع فيالجيو - �لدوحة.

2009/11/26: �فتت�ح �سينم� �سينيكو 20 يف 

جممع �سيتي �سنرت �لبحرين.

2010/01/21: �إفتت�ح �س�لة �أو�ل للولئم

2010/09/02: �إفتت�ح �لفرع �لث�لث لربيد توك 

يف �ل�سيتي �سنرت

2010/12/31: ت�أ�سي�س �رشكة قطر و�لبحرين 

�لدولية لل�سينم� ذ.م.م

2011/03/22: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ملدفوع �إىل 

5٫508٫230  دين�ر ب�إ�سد�ر 20% �أ�سهم منحة

2011/04/07: �إفتت�ح �لفرع �لث�ين ملطعم 

رنديفو يف �ل�سيتي �سنرت

2012/01/01: مت �لتخ�رج من �رشكة بريد توك 

بعد بيع ح�سة �ل�رشكة على �ل�رشك�ء �لآخرين.

2012/05/28: �غالق جممع فيالجيو ب�لدوحة 

ملدة 115 يوم ب�سبب ح�دث حريق موؤ�سف يف 

�ملجمع.

2013/03/21:  �إع�دة �فتت�ح مطعم رنديفو 

�ل�سيف بعد �إجر�ء �لتجديد�ت 

�إىل  �لرئي�سي  �نتق�ل �ملقر    :2013/10/06

�سن�ب�س فخرو،  برج 

2014/03/26:  زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ملدفوع �إىل 

6٫609٫876 دين�ر بحريني ب�إ�سد�ر 20 % �أ�سهم 

منحة

2015/12/27:  �إفتت�ح مطعم تك�تك يف 

مدينة �لتنني بدي�ر �ملحرق

2016/01/03: �إغالق �سينم� �أو�ل و �إغالق 

مطعم تك�تك يف جممع �أو�ل

201٦/0٤/1٤: �إفتت�ح 6 �س��س�ت �سينم�ئيه 

جديده يف جممع و�دي �ل�سيل

201٦/0٤/1٩: �إفتت�ح 3 �س��س�ت �سينم�ئيه 

جديده يف جممع �خلور - قطر

201٦/0٥/2٦: �إفتت�ح 13 �س��سه �سينم�ئيه 

جديده يف �جللف مول - قطر

201٦/0٨/2٥: �إفتت���ح مطعم رنديفو يف 

�ل�سيل و�دي  جممع 

201٦/10/0٦: �إفتت���ح مطعم رنديفو يف 

�جللف مول - قطر

201٧/0٥/1٤: �إفتت�ح مطعم تك�تك - �س�ت 

�أند �س�ي يف جممع لولو �حلد

201٧/0٨/2٨: زي�دة عدد �أع�س�ء جمل�س �لإد�رة 

من �سبعة �إىل ثم�نية �أع�س�ء وذلك بتعيني 

�لرئي�س �لتنفيذي �ل�سيد/ �أحمد عبد�لرحمن 

ر��سد كع�سو ث�من يف �ملجل�س .

201٧/0٨/2٨: زي�دة ر�أ�س �مل�ل �ملدفوع �إىل  

8٫262٫345 دين�ر بحريني  وذلك ب�إ�سد�ر %25 

�أ�سهم منحه من ر�أ�س �مل�ل �ل�س�در.

2017/09/27 بيع 50% من ح�سة �ل�رشكة 

يف �سينم� �سينيكو 20 يف �ل�سيتي �سنرت

2018/10/25 �فتت�ح 10 �س��س�ت 

�سينم�ئية يف جممع �لو�حة ب�جلفري

2018/12/31 �إغالق �سينم� �جلزيرة ب�ملحرق
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8 جمل�س �لإد�رة  

9 كلمة رئي�س جمل�س �لإد�رة   

15 فريق �لإد�رة  

17 تقرير �حلوكمة �لإد�رية 

39 تقرير مدقق �حل�س�ب�ت �مل�ستقل 

43  بي�ن �ملركز �مل�يل �ملوحد 

44 بي�ن �لرب�ح �أو �خل�س�ئر و �لدخل �ل�س�مل �ملوحد 

45 �لبي�ن �ملوحد للتغري�ت يف حقوق �مل�س�همني 

46  �لبي�ن �ملوحد للتدفق�ت �لنقدية 

48 �لإي�س�ح�ت حول �لبي�ن�ت �مل�لية �ملوحدة 

المحتـويـات

The Incredibles 2
June 2018

The Equalizer 2
September 2018

12 Strong
January 2018
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جهات االتصال واإلدارة كما في 31 ديسمبر 2018
)�رشكة �لبحرين لل�سينم� �س.م.ب(

1192 �ل�س�در بت�ريخ 11 �أغ�سط�س 1968رقم �ل�سجل �لتج�ري

)�إي�س�ح رقم 1(

رئي�س جمل�س �لإد�رة�أع�س�ء جمل�س �لإد�رة   - د. ع�س�م عبد�لله يو�سف فخرو 

ن�ئب رئي�س جمل�س �لإد�رة   - علي يو�سف علي عبيديل 

�لع�سو �ملنتدب   - �أحمد عبد�لرحمن ر��سد �لب�ستكي 

فريد يو�سف خليل �ملوؤيد 

جه�د يو�سف عبد�لله �أمني 

جالل حممد يو�سف جالل 

حممد �إبر�هيم خليل ك�نو 

�سوقي علي بن يو�سف فخرو 

�أحمد عبد�لرحمن ر��سد �لب�ستكي�لرئي�س �لتنفيذي

رئي�س جلنة �لتدقيقجلنة �لتدقيق   - �سوقي علي بن يو�سف فخرو 

فريد يو�سف خليل �ملوؤيد 

جالل حممد يو�سف جالل 

�لط�بق 27 �ملكتب �لرئي�سي

بن�ية 470، طريق 1010

جممع 410

ب�رج فخرو

�س.ب: 26573

�ل�سن�ب�س

مملكة �لبحرين

بنك �لبحرين �لوطني �لبن�وك

بنك �لبحرين و�لكويت 

�لبنك �لأهلي �ملتحد 

بنك �لكويت �لوطني

بنك �مل�رشق

�لبنك �لعربي

بنك �ل�سالم

بي دي �أوم�دق�ق�و �حل�س�ب��ت

�لط�بق 17

برج مك�تب �لدبلوم�ت �لتج�ري

�س.ب: 787

�ملنطقة �لدبلوم��سية

مملكة �لبحرين

بور�سة �لبحرينم�سجلو �لأ�سهم

�س.ب: 3203

�ملن�مة

مملكة �لبحرين

ك�رڤ��ي كمبيوتر�سري ذ.م.مم�س�عدو م�سجلي �لأ�سهم

�س.ب: 514

�ملن�مة

مملكة �لبحرين
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د. عصام عبداهلل يوسف فخرو
رئي�س جمل�س �لإد�رة

علي يوسف علي عبيدلي
ن�ئب رئي�س جمل�س �لإد�رة

محمد إبراهيم كانو
ع��س��و

جالل محمد جالل
ع��س��و

فريد يوسف المؤيد
ع��س��و

جهاد يوسف أمين
ع��س��و

شوقي علي بن يوسف فخرو
ع��س��و

أحمد عبدالرحمن راشد
�لع�سو �ملنتدب

و�لرئي�س �لتنفيذي 

مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة للمساهمين

د. عصام عبداهلل يوسف فخرو
رئي�س جمل�س �لإد�رة

حضرات المساهمين الكرام،

�أق��دم لك��م، ني�ب��ة ع��ن زمالئ��ي يف جمل���س �لإد�رة، �لتقري��ر �ل�س��نوي و�لبي�ن���ت �مل�لي��ة �ملجمع��ة  �أن  �إن��ه مل��ن دو�ع��ي ���رشوري 

�لنج���ح.  ه��ذه  م��ن  �ل���رشكة طريقه��� بفخ��ر عل��ى م��دى 50 ع�م���ً  �لذهب��ي لل���رشكة 2018، حي��ث ت�س��ق  �ليوبي��ل  ل�س��نة 

لق��د  ت�ريخي��ة!  حلظ��ة  حق���ً  �إنه���  للمجموع��ة.  �خلم�س��ني  ب�لذك��رى  نحتف��ل  ونح��ن  لن���  ب�لن�س��بة  ج��د�ً  خ��س��ة  �س��نة 

و�س��معة  و��س��عة  و�س��هرة  وب�س��جل ح�ف��ل  تتمت��ع بخ��ربة ل ت�س�ه��ى  �ل���رشكة  �أن  �ملتمي��ز  �لأد�ء  �أثبت��ت خم�س��ة عق��ود م��ن 

طيب��ة، وق��د ك�ن��ت ر�ئ��دة �ل�س��وق م��ن خ��الل ه��ذ� �لأد�ء �ملتمي��ز. نح��ن �لي��وم ���رشكة �ل�س��ينم� �لر�ئ��دة يف �لبحري��ن، فه��ذ� 

روؤي��ة  ح��ول  يتمح��ور  �لأم��ر  �إن  بكث��ري.  ذل��ك  م��ن  �أك��ر  ه��و  ب��ل  ون�جح��ة،  كب��رية  ���رشكة  ب�إن�س���ء  فق��ط  يتعل��ق  ل  �لأم��ر 

يف  ���رشكة  ''�أك��رب  خل��ق  م��ن  متكن���  لق��د  بالدن���.  �س��ب�ب  تطلع���ت  عل��ى  ترتك��ز  جدي��دة  بحري��ن  ومتك��ني  لبن���ء  ث�قب��ة 

م��ن جممع���ت  �س��بكتن�  �إن  �ل�س��ينم�ئي.  و�لعر���س  �ل�س��ينم�  دور  ت�س��غيل  �لبحري��ن'' يف جم���ل  �لأوىل يف  ''�ل���رشكة  و  �لبحري��ن'' 

يف  �س��ينم�  عر���س  �س�ل��ة   57 لدين���  �أن  حي��ث  وقط��ر  �لبحري��ن  يف  �س��ينم�  دور  ت�س��غيل  ���رشكة  �أك��رب  جتعلن���  �ل�س��ينم�  دور 

�لت��ي  �لعري�س��ة  ق�ع��دة عمالئن���  ه��ي  وثروتن���  �أ�سولن���  �أك��رب  �إن  عر���س.  �س�ل��ة   104 مب��� جمموع��ه  قط��ر  47 يف  و  �لبحري��ن 

�ل�سن�ع��ة.  ه��ذه  ن�س��بة يف  �أعل��ى  وه��ي   - �لبحري��ن  ملي��ون عمي��ل يف   3٫5 �إىل  ت�س��ل 

�لع�ملي��ة  و�لعالق���ت  �لق��در�ت  �أف�س��ل  مث��ل   - �جلوهري��ة  �لكف���ء�ت  م��ن  بق�ئم��ة طويل��ة  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  تتمت��ع 

�ملبتك��رة.  و�لعقلي��ة  �حلديث��ة  و�لتقني���ت  �لع�ملي��ة   مم�ر�س���تن�  م��ن  قوتن���  ن�س��تمد  نح��ن  �ملحل��ي.  لل��ذوق  �جلي��د  و�لفه��م 

لل�س��ينم�،  �لبحري��ن  ���رشكة  يف  نح��ن،  �لتط��ور.  ه��ذ�  مث��ل  �س��تحقق  بالدن���  �أن  يظ��ن  �أح��د  يك��ن  مل  عق��ود  خم�س��ة  قب��ل 

ن��س��ع  �إرث  وخل��ق  و��س��عة  من��و  وبقف��ز�ت  �لتط��ور  م�س��رية  يف  وطنن���  ن�س���رك  �أن  عل��ى  �أنف�س��ن�  ع�هدن���  ق��د  ب�أنن���  نفخ��ر 

و�لإجن���ز�ت.  �لنج���ح  م��ن 

يف  مربع���ً  م��رت�ً   3٫000 ح��و�يل  تبل��غ  �إجم�لي��ة  ومب�س���حة  �س���لت  بع���رش  �س��ينم�  جمم��ع  حديث���ً  جمموعتن���  �فتتح��ت  لق��د 

�لرتفي��ه  �سن�ع��ة  يف  �لأوىل  ك�ل���رشكة  مك�نتن���  تعزي��ز  ملو��سل��ة   2018 �أكتوب��ر  يف  وذل��ك  �جلف��ري  يف  �لتج���ري  �لو�ح��ة  جمم��ع 

جمم��ع  يف  جديدي��ن  مفهوم��ني  جمموعتن���  قدم��ت  �لعم��الء.  م��ن  مقرب��ة  عل��ى  �ل�س��ينم�  جلل��ب  و�أي�س���ً  �لبحري��ن  يف 

�س��ينم�  تت�سم��ن  �لبحري��ن.  يف  نوعه���  م��ن  �لأوىل  وه��ي  كي��دز''  ''�س��يني  �لأطف���ل  �س��ينم�  ه��و  �لأول  ه��ذ�.  �ل�س��ينم� 

ليقوم��و�  حمرتف���ت  مربي���ت  برع�ي��ة  �أطف�له��م  ت��رك  فيه���  للو�لدي��ن  ميك��ن  لع��ب  منطق��ة  كي��دز''  ''�س��يني  �لأطف���ل 

�ل�س��خ�سي�ت  لكب���ر  ر�ئع��ة  فر�س��ة  يوف��ر  �ل��ذي  غورمي��ه''  ''�س��يني  ه��و  �لث���ين  و�ملفه��وم  مطمئن��ني.  وه��م  ب�لت�س��وق 

به��و  خ��س��ة يف  �ل�س��خ�سي�ت يف منطق��ة  كب���ر  م��ن  للعم��الء  غورمي��ه''  ''�س��يني  تق��دم خدم��ة  �لف�خ��ر.  �لطع���م  لتن���ول 

�س��ينم�  م�س���هدة  جترب��ة  ه��ذ�  �جلدي��د  �ل�س��ينم�  يق��دم جمم��ع  �ل�س��ينم�.  يف  �لع�دي��ة  �ملق��س��ف  ع��ن  منف�سل��ة  �ل�س��ينم� 

وتقنيته���  �أمتو���س  دولب��ي  �أنظم��ة  يف  تتمث��ل  �لت��ي  �ل�س���ملة  و�خلدم���ت  �ملتط��ورة  �لتكنولوجي���  م��ن  ي�س��تخدمه  مب���  ر�ئع��ة 
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ه��ذ�  يف  لال�س��تثم�ر  �لإجم���يل  �ملبل��غ  يبل��غ  �لك��ر�م.  لعمالئن���  �جل��ودة  ع�لي��ة  �أف��الم  عرو���س  تق��دمي  به��دف  �لأبع���د  ثالثي��ة 

وم��ن  و�ع��د�ً،   2018 �مل���يل  �لع���م  م��ن  �لر�ب��ع  �لرب��ع  يف  �ملجم��ع  �أد�ء  ويع��د  بحرين��ي.  دين���ر  ملي��ون   2٫8 �ل�س��ينم�ئي  �ملجم��ع 

 .2019 ل�س��نة  �لرب��ح  �س���يف  تعزي��ز  م��ن  �ل���رشكة  �س��يمكن  مم���   2019 ع���م  يف  �أك��رب  ب�س��ورة  �لإي��ر�د�ت  ترتف��ع  �أن  �ملتوق��ع 

�لبحري��ن. يف  �لرتفي��ه  �سن�ع��ة  يف  �ل���رشكة  تو�ج��د  م��ن  �لو�ح��ة  �س��ينم�  جمم��ع  �س��يعزز 

�لأعم���ل  تل��ك  تك��ون  �أن  يج��ب  و�إمن���  فق��ط  ب�لنم��و  و�ع��دة  تك��ون  �لت��ي  �جلدي��دة  �لأعم���ل  جم���لت  نخت���ر  ل  نح��ن 

ه��ذه  م��ن  وكج��زء  وعمودي���ً.  �أفقي���ً  �أعم�له���  تو�س��عة  عل��ى  جمموعتن���  حر�س��ت  لق��د  وثق�فتن���.  قدر�تن���  م��ع  متم��س��ية 

ب�لك�م��ل  مملوك��ة  ت�بع��ة  ���رشكة  وه��ي  در�غ��ون''،  ''ري��د  �لأحم��ر  �لتن��ني  ���رشكة  ت�أ�سي���س  �ل�س��رت�تيجية، جنح��ت جمموعتن��� يف 

�ل�س��عودية.  �لعربي��ة  �ململك��ة  يف  غو-ك�رتين��غ  ون�س���ط  �ملط�ع��م  �أعم���ل  لإد�رة  لل�س��ينم�،  �لبحري��ن  ل���رشكة 

�ملبن��ى.  ب�إخ��الء  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  ب�أم��ر  حكمه���  �لتنفي��ذ  حمكم��ة  �أ�س��درت  �س���ر،  �س��ينم�  لق�سي��ة  وب�لن�س��بة 

لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ل���رشكة  �ل�س��م�ح  يف  برغبته���  �لتنفي��ذ  حمكم��ة  �أبلغ��ت  ق��د  �ل�س��يف  عق���ر�ت  �إد�رة  �أن  حي��ث  ولك��ن 

�ملبن��ى  ب�لعم��ل يف  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ب�ل�س��م�ح ل���رشكة  �لتنفي��ذ  �آخ��ر، ق�م��ت حمكم��ة  �ملبن��ى مل��دة ع���م  تبق��ى يف  ب���أن 

�لبحري��ن  ���رشكة  م��ن  �لطل��ب  يف  �حل��ق  �ل�س��يف  عق���ر�ت  ل���رشكة  يك��ون  �لف��رتة،  ه��ذه  خ��الل   .2019 نوفم��رب   30 حت��ى 

 31 يف  �جلزي��رة  �س��ينم�  �ل���رشكة  �أغلق��ت  �أخ��رى،  ن�حي��ة  وم��ن  و�ح��د.   �سهر  مدته  �إ�سع�ر  مبوج��ب  �ملبن��ى  �إخ��الء  لل�س��ينم� 

�أغلقن��� مطع��م  كم���   .2018 �مل�لي��ة  �ل�س��نة  خ��الل  بحرين��ي  دين���ر  �ل��ف   17 قدره���  خ�س���رة  �س��جلت  حي��ث   2018 دي�س��مرب 

 .2018 م�ر���س  �س��هر  يف  قط��ر  دول��ة  يف  رنديف��و 

مؤشرات األداء المالي لسنة 2018: 

�مل�س��تقر  �أد�ئن���  بو�س��وح عل��ى  ت��دل  �لت��ي  �لع���م 2018  �ل���رشكة خ��الل  �لرئي�س��ية لأد�ء  �ملوؤ���رش�ت  �أعر���س عليك��م  �أن  �لآن  �أود 

مببل��غ  مق�رن��ة   2018 �مل�لي��ة  �ل�س��نة  يف  بحرين��ي  دين���ر  ملي��ون   8٫3 �لت�س��غيلي  �لدخ��ل  بل��غ  �حلكيم��ة.  �لإد�رة  و��س��رت�تيجي�ت 

�لدخ��ل  ت�س��جيل  �إىل  �لت�س��غيلي  �لدخ��ل  يف  �لنخف����س  �س��بب  يع��ود   .2017 �مل�لي��ة  �ل�س��نة  يف  بحرين��ي  دين���ر  ملي��ون   14.9

�لبحري��ن  ���رشكة  م��ن  )ب��دلً  لل�س��ينم�  فوك���س  ���رشكة  دف�ت��ر  يف  �س��نرت  �س��يتي   ،20 �س��ينيكو  م��ن  �ملت�أت��ي  �لت�س��غيلي 

لل�س��ينم�( ب��دء�ً م��ن �لأول م��ن يولي��و 2017.  ونتيج��ة لذل��ك، �نخف���س �إجم���يل �لرب��ح �لت�س��غيلي بن�س��بة 66% حي��ث بل��غ 

ملي��ون   %4٫1 ق��دره  ت�س��غيلي  رب��ح  ب�إجم���يل  مق�رن��ة   2018 �س��نة  يف  بحرين��ي  دين���ر  ملي��ون   1٫4 �لت�س��غيلي  �لرب��ح  �إجم���يل 

مق�رن��ة   2018 �س��نة  يف  بحرين��ي  دين���ر  ملي��ون   4٫2 مببل��غ  رب��ح  �س���يف  �ملجموع��ة  �س��جلت   .2017 �س��نة  يف  بحرين��ي  دين���ر 

�لرب��ح �ملحق��ق م��ن بي��ع  �مل�لي��ة ل�س��نة 2017 مرتفع��ة ب�س��بب  �لنت�ئ��ج  مببل��غ 34٫7 ملي��ون دين���ر بحرين��ي يف 2017. ك�ن��ت 

لل�س��ينم� م��ن خ��الل م���رشوع م�س��رتك،  �لبحري��ن  �لفطي��م  �إىل ���رشكة م�ج��د  �أ�س��ول �س��ينيكو 20، �س��يتي �س��نرت  50% م��ن 

وبل��غ   ،2018 �س��نة  يف  فل�س���ً   53 �ل�س��هم  رب��ح  بل��غ  وق��د  ه��ذ�   .20 �س��ينيكو  �أ�س��ول  م��ن  �ملتبقي��ة   %50 تثم��ني  و�إع���دة 

بحرين��ي.  دين���ر  ملي��ون   92.8 �مليز�ني��ه  حج��م  �إجم���يل 

��س��تلمت �ل���رشكة مبل��غ 116٫000 دين���ر بحرين��ي م��ن ���رشكة قط��ر �لبحري��ن �لدولي��ة لل�س��ينم� ذ.م.م كج��زء م��ن توزيع���ت 

�لأرب���ح ل�س��نة 2015، وق��د مت ت�س��جيل ذل��ك �ملبل��غ كرب��ح م��ن �مل���رشوع �مل�س��رتك يف �س��نة 2018. 

لل�س��هم  فل�س���ً   50 بتوزي��ع  نو�س��ي  ف�إنن���  مل�س��تثمرين�،  وم�س��تقرة  منتظم��ة  عو�ئ��د  تق��دمي  فل�س��فة  لدين���  �أن  وحي��ث 

�مل�لي��ة  ر�أ���س �مل���ل �لأ�س��س��ي، وه��و م��� كن��� ندفع��ه ب��س��تمر�ر للم�س���همني يف �ل�س��نو�ت  �أي م��� يع���دل 50% م��ن  �لو�ح��د 

�مل��سي��ة. ع���رش  �لأثن��ي 

النظرة المستقبلية:

جت�ه��ل  ميكنن���  ل  �أن��ه  �إل  وم�س��تمر،  ث�ب��ت  ب�س��كل  �أ�س��هم  �أرب���ح  ون��وزع  م�س��تقر�ً  �أد�ء�ً  حققن���  �أنن���  م��ن  �لرغ��م  عل��ى 

وتز�ي��د  �لنف��ط  �أ�س��ع�ر  �نخف����س  يف  �ل�س��تقر�ر  ع��دم  وم�س���در  �لتحدي���ت  ه��ذه  تتمث��ل  �لقري��ب.  �مل��دى  عل��ى  �لتحدي���ت 

تث��ري  �جليو�سي��س��ية.  و�لتوت��ر�ت  �ل�س��ند�ت  عو�ئ��د  و�رتف���ع  �ملن�ف�س��ة  وزي���دة  �مل�س�ف��ة  �لقيم��ة  �رشيب��ة  وفر���س  �لت�سخ��م 

يك��ون  �أن  وميك��ن  �لقل��ق  م��ن  �لكث��ري  و�ل�س��ني،  �ملتح��دة  �لولي���ت  ب��ني  خ��س��ة  �مل�س��تمرة،  �لع�ملي��ة  �لتج�ري��ة  �لحت��ك�ك�ت 

�لبيئ��ة  ح�س��ب  وع��رة  �مل�س��تقبل  �إىل  �لطري��ق  تك��ون  رمب���  ولذل��ك  �لأخ��رى.  �ل��دول  عل��ى  مب����رش  غ��ري  �س��لبي  ت�أث��ري  له��� 

وقته���.  و�جليو�سي��س��ية  �لقت�س�دي��ة 
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كلمة رئيس مجلس  اإلدارة للمساهمين  )تابع(

م��دى  عل��ى  ذل��ك  م��ع  نتع�ي���س  كي��ف  تعلمن���  ولكنن���  و�لتحدي���ت،  �لتقلب���ت  م��ن  ح�ست��ه  �ملقب��ل  للع���م  �س��تكون 

ف�س��وف  و�حتي�ج�ته��م،  عمالئن���  عل��ى  نرك��ز  دمن���  م���  �أن��ه  ه��ي  �لر��س��خة  نظرن���  وجه��ة  �إن  �مل��سي��ة.  �خلم�س��ة  �لعق��ود 

للغ�ي��ة  جي��د  موق��ف  يف  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  �إن  ن�س���ط�تن�.  م��ن  قط���ع  كل  يف  للنم��و  ك�في��ة  فر�س��ة  د�ئم���ً  جن��د 

�لتحدي���ت.  م��ن  �ملوج��ة  ه��ذه  م��ع  للتع�م��ل 

جدي��دة  م�س���ر�ت  ور�س��م  �لط�رئ��ة  �لتحدي���ت  م��ع  و�لتع�م��ل  جدي��دة،  �آف���ق  ��ستك�س���ف  �إىل  ب��س��تمر�ر  ���رشكتكم  ت�س��عى 

للمح�فظ��ة عل��ى �ملرون��ة و�لق��درة عل��ى تعظي��م �لقيم��ة وحتقي��ق �لزده���ر جلمي��ع �أ�سح���ب �مل�سلح��ة يف �ل���رشكة. �س��تقوم 

�لبحري��ن م��ن  �ل�س��ينم� يف  �أعم���ل  �أن نظ��ل يف �ل�س��د�رة يف جم���ل  جمموعتن��� ب��ستك�س���ف جمي��ع �ل�س��رت�تيجي�ت ل�سم���ن 

�لبحري��ن.  يف  �لرتفي��ه  �سن�ع��ة  �س���حة  عل��ى  ج��دد  لعب��ني  دخ��ول  م��ع  وخ��س��ة  �لعم��الء  �حتي�ج���ت  جمي��ع  تلبي��ة  خ��الل 

ق��د  �ل�س��عودية  �لعربي��ة  �ململك��ة  حكوم��ة  �أن  وحي��ث  للنم��و.  جدي��دة  و�آف���ق  فر���س  �س��رب  �إىل  د�ئم���ً  جمموعتن���  ت�س��عى 

جه��ود�ً  �لآن  �ل���رشكة  تب��ذل  ع�م���ً،   35 يق���رب  م���  بع��د  �أر��سيه���  عل��ى  �س��ينم�  ���رشك�ت  وت�س��غيل  ب�إن�س���ء  �س��محت 

�ل�س��عودية، يج��ب عل��ى  �لعربي��ة  �ململك��ة  لأنظم��ة  �ل�س��عودية. وفق���ً  �لعربي��ة  �ململك��ة  مكثف��ة لفت��ح جمم��ع �س��ينم� يف 

يق��ل  ل  م���  ب�لفع��ل  وت�س��غل  تدي��ر  تك��ون  �أن  �ل�س��عودية  �لعربي��ة  �ململك��ة  يف  �س��ينم�  �أعم���ل  �إد�رة  تعت��زم  ���رشكة  �أي��ة 

�لبحري��ن  ���رشكة  تق��وم  �حل���يل،  �لوق��ت  يف  �لأق��ل.  عل��ى  دول  ث��الث  يف  تو�ج��د  له���  يك��ون  �أن  و�أي�س���ً  �س��ينم�  د�ر   100 ع��ن 

لل�س��ينم� بت�س��غيل 104 �س�ل��ة �س��ينم�، كم��� �أن �ل���رشكة عل��ى و�س��ك توقي��ع �تف�قي��ة ل�س��تئج�ر حم��ل لت�س��غيل �س��ينم� 

مزدوج��ة يف دب��ي، �لإم���ر�ت �لعربي��ة �ملتح��دة - وبذل��ك تك��ون �ل���رشكة متو�ج��دة يف ث��الث دول. مبج��رد توقي��ع �ل���رشكة عل��ى 

�س��ينم� يف  فت��ح  رخ�س��ة  عل��ى  للح�س��ول  بطل��ب  ب�لتق��دم  ���رشكتن�  �س��تقوم  دب��ي،  �س��ينم� يف  لت�س��غيل جمم��ع  �تف�قي��ة 

�ململك��ة.  يف  �لرتفي��ه  ل�سن�ع��ة  �لو��س��عة  �ل�س��وق  �إىل  �لدخ��ول  نب��د�أ  وبذل��ك  �ل�س��عودية 

�س��قة   52 ي�س��م  و�ح��د  ق�س��م  ت�أج��ري  م��ن  �إيج���ر  دخ��ل  عل��ى  �حل�س��ول  يف   2018 م�ر���س   15 م��ن  �عتب���ر�ً  �ل���رشكة  ب��د�أت 

و�س��وبرم�ركت  جت�ري���ً  حم��الً   23 لت�أج��ري  �إيج���ر  عق��د  �ل���رشكة  �أبرم��ت  كم���  �لتج���ري.  �ل�س��كني  ب��الز�''  ''�أو�ل  مبن��ى  م��ن 

تخط��ط   .2019 �أبري��ل  م��ن  �لأول  م��ن  �عتب���ر�ً  �لإيج���ر�ت  ه��ذه  �إي��ر�د�ت  عل��ى  �حل�س��ول  يف  �ل���رشكة  �س��تبد�أ  وبذل��ك  و�ح��دة 

�س��ي�سمن  ب�لت�أكي��د  ه��ذ�   .2019 ع���م  خ��الل  ب��الز�  �أو�ل  مبن��ى  م��ن  �ملتبقي��ة  و�لوح��د�ت  �لأق�س���م  لت�أج��ري  �ل���رشكة  �إد�رة 

�لق�دم��ة �ل�س��نو�ت  يف  لل���رشكة  ومتنوع��ة  م�س��تمرة  �إي��ر�د�ت  تدف��ق 

Death Wish
March 2018
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�سيني��ة  م�أك��ولت  تق��دمي  يف  ح���رش�ً  ب�لتخ�س���س  �س��يقوم  �ل��ذي  �لأحم��ر''  ''�لتن��ني  مطع��م  لفتت���ح  �ملجموع��ة  تخط��ط 

 .2019 �س��نة  خ��الل  عملي�ت��ه  �لأحم��ر''  ''�لتن��ني  مطع��م  يب��د�أ  �أن  �ملتوق��ع  م��ن  �لتج���ري.  �لتن��ني  ملجم��ع  �جلدي��د  �مللح��ق  يف 

�لطوي��ل  �مل��دى  عل��ى  �لنم��و  مو��سل��ة  عل��ى  ت�س���عدن�  �لت��ي  و�ل�س��وق  �لأعم���ل  فر���س  ع��ن  �لبح��ث  يف  م�س��تمرون  نح��ن 

غو-ك�رتين��غ  مرك��ز  وت�س��غيل  لإن�س���ء  خط��ط  �ملجموع��ة  ل��دى  و�ملط�ع��م.  �ل�س��ينم�  جم���ل  يف  �لأ�س��س��ية  �أعم�لن���  وتعزي��ز 

د�خل��ي للرتفي��ه يف جمم��ع �ململك��ة �لتج���ري يف �لبحري��ن ل�س��ي�ر�ت غو-ك�رتين��غ �لكهرب�ئي��ة. ���رشكة �لبحري��ن لل�س��ينم� ه��ي 

�لغ��و- مرك��ز  �س��ي�سم  �خللي��ج.  منطق��ة  ك�م��ل  يف  �لكهرب�ئي��ة  غو-ك�رتين��غ  �س��ي�ر�ت  مر�ك��ز  لت�س��غيل  �حل���رشي  �لوكي��ل 

ك�رتين��غ يف جمم��ع �ململك��ة �لتج���ري ثالث��ة �أق�س���م حت��ت �س��قف و�ح��د، وه��ي مي��د�ن غو-ك�رتين��غ د�خل��ي للكب���ر ومت�ه��ة 

�لغو-ك�رتين��غ  ت�س��غيل  يب��د�أ  �أن  �ملخط��ط  م��ن  تقريب���ً.  مرب��ع  م��رت   2٫000 تبل��غ  �إجم�لي��ة  مب�س���حة  ت�س��لق،  ولعب��ة  �ملر�ي��� 

و�ح��د  رق��م  يك��ون  �أن  �ملتوق��ع  وم��ن  �مل�لي��ة 2019،  �ل�س��نة  م��ن  �لث���ين  �لن�س��ف  �ململك��ة يف  �ملق��رتح يف جمم��ع  �لكهرب�ئ��ي 

�ل���رشكة  �س��تقوم  �لبحري��ن،  �لكهرب�ئ��ي يف  �لغو-ك�رتين��غ  ت�س��غيل  �ل���رشكة يف  جن���ح  ومبج��رد  �حلج��م.  حي��ث  م��ن  �لع���مل  يف 

�لأو�س��ط.  �ل���رشق  �أخ��رى يف  من�ط��ق  �إىل  �لغو-ك�رتين��غ  �أعم���ل  ب�لتو�س��ع يف 

تمكين الموظفين: 

وو�سعه��م  ب�ملجموع��ة  وفخره��م  ب�لنتم���ء  و�س��عورهم  �لعم��ل  يف  وتف�نيه��م  موظفون���  ه��م  تنك��ر  ل  مي��زة  يعطين���  م��� 

�لتز�مه��م  عل��ى  �عتم��د  كم���  مب�س���همتهم  �أ�س��يد  �إين  بقيمه���.  و�لتم�س��ك  �أولوي�ته��م  ر�أ���س  عل��ى  �ل���رشكة  م�سلح��ة 

�لق��وة  �لرئي�س��ي يف جن�ح�تن��� �حل����رشة و�س��يكونون  �لع�م��ل  �ملوهوب��ني ه��م  �إن موظفين���  �لأم���م.  �إىل  �أعم�لن���  �مل�س��تمر بدف��ع 

�مل�س��تقبل.  يف  �لأم���م  �إىل  تدفعن���  �لت��ي 

حت��ت  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  موظف��ي  ط�ق��م  لك�م��ل  تقدي��ري  ع��ن  �أع��رب  �أن  �لإد�رة،  جمل���س  ع��ن  ني�ب��ة  ي���رشين، 

�س��غل  �إىل  ب�لإ�س�ف��ة  �ملنت��دب  �لع�س��و  من�س��ب  �إىل  ترقيت��ه  مت��ت  �ل��ذي  �لب�س��تكي  ر��س��د  �أحم��د  لل�س��يد  �مل�ه��رة  �لقي���دة 

عق��ود.   ثالث��ة  م��ن  لأك��ر  و�قت��د�ر  بنج���ح  �ل���رشكة  ق���د  لق��د  �لب���رزة.  مل�س���هم�ته  تقدي��ر�ً  �لتنفي��ذي،  �لرئي���س  من�س��ب 

�لنج���ح  ه��ذ�  حتقي��ق  م��ن  �ل���رشكة  مكن��و�  �لذي��ن  و�لطموح��ني  �ملتف�ن��ني  للموظف��ني  و�س��كري  تقدي��ري  ع��ن  �أع��رب  كم��� 

�إن  �مل�س��توي�ت.   ك�ف��ة  عل��ى  �ملوظف��ني  وعط���ء جمي��ع  و�لتقديرمل�س���هم�ت  ب�لمتن���ن  �س��عورن�  �أ�س��جل  هن���  �إنن��ي  �ملتو��س��ل. 

�لإد�رة  جمل���س  �إن  ودعمه��م.  وتع�ونه��م  وت�س�منه��م  �ل��دوؤوب  عمله��م  ف�س��ل  ل��ول  ممكن���ً  �س��يكون  ك�ن  م���  �مل�س��تمر  منون��� 

و�إمك�ن�ته��م م��ن خ��الل  �ل�س��تف�دة م��ن ك�م��ل قدر�ته��م  �ملوظف��ني عل��ى  �ل���رشكة وم�س���عدة  �جلمي��ع يف  يرغ��ب يف متك��ني 

�ل�سحيح��ة.  �ملوؤ�س�س��ية  �لثق�ف��ة  بن���ء 

و�لتغل��ب  �لتمي��ز  لتحقي��ق  �ل�س��عي  �س��يو��سلون  موظفين���  ب���أن  ثق��ة  وكل��ي  م���رشق  بتف���وؤل  �مل�س��تقبل  �إىل  �أتطل��ع  �إنن��ي 

�لب�ه��رة.  �ل���رشكة  جن�ح���ت  عل��ى  �حلف���ظ  �أج��ل  م��ن  �لتحدي���ت  كل  عل��ى 

Beware The Slenderman
June 2018



13 التقريـــر السنـــوي 2018

مجلس اإلدارة:

�لإد�رة  جمل���س  يتمت��ع  لل���رشكة.  و�لفع�ل��ة  �حلكيم��ة  �إد�رت��ه  عل��ى  �لإد�رة  جمل���س  �إىل  �لتقدي��ر  بخ�ل���س  �أتق��دم  �أن  ي�س��عدين 

ني��ة  بح�س��ن  مبه�م��ه  �لإد�رة  جمل���س  ي�سطل��ع  �ل�س��ينم�.   �أعم���ل  جم���ل  يف  �لتجرب��ة  �سقلته���  ومعمق��ة  و��س��عة  بخ��ربة 

ع���ل  مب�س��توى  �لإد�رة  جمل���س  يتمت��ع  �مل�سلح��ة.  �أ�سح���ب  م��ن  جمموع��ة  �أي��ة  م�س�ل��ح  �س��د  �أو  ل�س�ل��ح  �لتحي��ز  وب��دون 

بروي��ة  �لإد�رة  �جتم���ع جمل���س  يف  �لق��ر�ر�ت  �لإد�رة  يتخ��ذ جمل���س  مه�م��ه.  �أد�ء  يف  و�مله���رة  و�لعزمي��ة  و�لجته���د  �لعن�ي��ة  م��ن 

�لإد�رة  جمل���س  يتخ��ذ  �ل���رشكة.  �أد�ء  لتح�س��ني  و�أفك�ره��م  �آر�ئه��م  ط��رح  يف  �لك�مل��ة  ب�حلري��ة  �لأع�س���ء  ويتمت��ع  وحكم��ة 

�مل�سلح��ة.  ذ�ت  �لأط��ر�ف  جمي��ع  م�س�ل��ح  تخ��دم  بحي��ث  ب�ل�سي��س���ت  �ملتعلق��ة  �لق��ر�ر�ت 

المساهمون:

ودعمه��م،  تع�ونه��م  عل��ى  �لك��ر�م  م�س���همين�  جمي��ع  �إىل  �جلزي��ل  ب�ل�س��كر  �أتق��دم  �أن  �لإد�رة،  جمل���س  ع��ن  ب�لني�ب��ة  �أود 

وحثيث��ة  �س�دق��ة  جه��ود�ً  د�ئم���ً  �لإد�رة  يب��ذل جمل���س  و�لنم��و.  �لتطوي��ر  م��ن  �لت���يل  �مل�س��توى  �إىل  لالنط��الق  ن�س��تعد  ونح��ن 

لل���رشكة.  بثم��ن  يق��در  ل  �ل��ذي  �مل�س��تمر  لدعمك��م  �أتطل��ع  و�إنن��ي  �مل�س���همني،  م�س�ل��ح  وحم�ي��ة  �لتمي��ز  لتحقي��ق 

القضية القانونية: 

ب�إج��ر�ء  ق��ر�ر�ً  �لكويتي��ة  لال�س��تثم�ر  �لع�م��ة  �لهيئ��ة  �أ�س��درت  �لكوي��ت،  يف  �ملرك��زي  �ل�س��وق  �أر���س  ق�سي��ة  �إىل  ب�لن�س��بة 

�ملدع��ني.  جمي��ع  عل��ى  ع�ئد�ته���  وتوزي��ع  �لأ�س��ول  لبي��ع  م��ز�د 

حوكمة الشركات:

ت�س��در  �لت��ي  و�لإر�س���د�ت  �لتوجيه���ت  وكذل��ك  �حلكوم��ة  و�أنظم��ة  قو�ع��د  جلمي��ع  لالمتث���ل  د�ئم���ً  �لإد�رة  جمل���س  ي�س��عى 

ن�س���ً  �ل���رشك�ت  حوكم��ة  مع�ي��ري  ب�أعل��ى  للتم�س��ك  د�ئم���ً  �لإد�رة  جمل���س  ي�س��عى  و�لتنظيمي��ة.  �لرق�بي��ة  �جله���ت  ع��ن 

حكوم��ة  ع��ن  �ل�س���در  �ل���رشك�ت  حوكم��ة  ميث���ق  لأح��ك�م  لالمتث���ل  كب��رية  جه��ود  بب��ذل  ���رشكتن�  ق�م��ت  لق��د  وروح���ً. 

�لقيم��ة  تعزي��ز  به��دف   2012 فرب�ي��ر   26 يف  �ل���رشك�ت  حوكم��ة  ع��ن  �لأول  تقري��ره  �لإد�رة  جمل���س  ق��دم  �لبحري��ن.  مملك��ة 

. همني للم�س���

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة: 

موؤ�س�س��ة  �أو  ���رشكة  �أي��ة  توج��د  ب�أن��ه ل  �أق��ول  د�ئم���ً  �أن��� كن��ت  لل���رشكة،  �لذهب��ي  ب�ليوبي��ل  �ل�س��نة  نحتف��ل ه��ذه  بينم��� 

ل  �ل���رشك�ت  تف�س��ل  �س��وف  �ملجتمع���ت  تنج��ح  مل  و�إذ�  �لأك��رب،  �لجتم�ع��ي  �لن�س��يج  م��ن  ج��زء  نح��ن  معزول��ة.  جزي��رة  يف 

مب���  �ملجتم��ع  بق�س�ي���  �هتم�من���  ور�ء  �ل�س��بب  ه��و  وه��ذ�  تفكرين���.  عملي��ة  م��ن  يتج��ز�أ  ل  ج��زًء�  �لفه��م  ه��ذ�  ك�ن  حم�ل��ة. 

نح��ن  �جلمي��ع.   م��ن  و�إعج���ب  تنوي��ه  حم��ل  د�ئم���ً  �ملجتم��ع  م��ع  تو��سلن���  ك�ن  لق��د  �لأعم���ل.  متطلب���ت  نط���ق  يتج���وز 

نفع��ل  يجعلن���  م���  ه��و  و�لتقدي��ر  �لإعج���ب  ول  �لق�ن��وين  �للت��ز�م  ل  ولك��ن  �لتقدي��ر،  له��ذ�  و�لت�س��جيع  ب�لرتي���ح  ن�س��عر 

�لنتب���ه  يرج��ى  و�س��خ�سيتن�.  تكوينن���  م��ن  يتج��ز�أ  ل  ج��زء  ه��و  �لالجتم�عي��ة  مب�س��وؤوليتن�  و�لتز�من���  �س��عورن�  �إن  نفع��ل.  م��� 

حت��ى  �أك��رب  غر�س���ً  يخ��دم  ��س��تثم�رك  لل�س��ينم�،  �لبحري��ن  ���رشكة  يف  لل���رشك�ت.  �لجتم�عي��ة  �مل�س��وؤولية  ع��ن  تقريرن���  �إىل 

لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  �س��تو��سل  �ملقبل��ة،  �ل�س��نو�ت  ويف  �ملب����رشين.  �مل�سلح��ة  لأ�سح���ب  ع�لي��ة  قيم��ة  نق��دم  عندم��� 

�لب��الد.  �أنح���ء  جمي��ع  يف  �ملجتم��ع  خدم��ة 

تعم��ل  �ل��ذي  �ملجتم��ع  وخدم��ة  �لوط��ن  تطوي��ر  يف  �مل�س���ركة  يتطل��ب  لل���رشك�ت  �لجتم�عي��ة  ب�مل�س��وؤولية  �ل�س���رم  �للت��ز�م 

بجه���ز  جمموعتن���  تربع��ت  �ملجتم��ع،  خلدم��ة  �س��عيه�  ويف  �ملجتم��ع.  خلدم��ة  د�ئم���ً  جمموعتن���  ت�س��عى  في��ه.  �ل���رشكة 

�إىل  ب�لإ�س�ف��ة  �لطب��ي،  �لبدي��ع  ومرك��ز  �لطب��ي  �لعرب��ي  �ملرك��ز  م��ن  ل��كل  )�ألرت��س���وند(  �ل�سوتي��ة  ف��وق  ب�ملوج���ت  ت�سوي��ر 

ب��ن  حمم��د  �ل�س��يخ  )مرك��ز  �لبحري��ن  دف���ع  ق��وة  يف  �مللكي��ة  �لطبي��ة  للخدم���ت  �إيك��و  ب�لألرت��س���وند  للت�سوي��ر  جه�زي��ن 

ع��ن  و�ق��ع  �إىل  لل���رشكة  �لجتم�عي��ة  �مل�س��وؤولية  ترجم��ة  تت��م  للقل��ب(.   �لتخ�س�س��ي  خليف��ة  �آل  �س��لم�ن  ب��ن  خليف��ة 

�ملنظم���ت  م�س���عدة  يف  د�ئم���ً  ���رشكتن�  �س���همت  لق��د  �ملحت�ج��ني.  و�لأف��ر�د  �خلريي��ة  للموؤ�س�س���ت  تربع���ت  تخ�سي���س  طري��ق 

�لبل��د.  وتط��ور  تق��دم  يف  حموري���ً  دور�ً  تلع��ب  �لت��ي  �لربحي��ة  غ��ري 

كلمة رئيس مجلس  اإلدارة للمساهمين  )تابع(



التقريـــر السنـــوي 142018

المخصصات المقترحة:

ي�رش جمل�س �لإد�رة �أن يو�سي مبو�فقة �مل�س�همني على �لتخ�سي�س�ت �لت�لية:

توزيع �أرب�ح نقدية بن�سبة 50% ) 3٫951٫621 دين�ر بحريني( وهو م� يع�دل 50 فل�س�ً لل�سهم �لو�حد.  •

تخ�سي�س مبلغ 91٫250 دين�ر بحريني لحتي�طي �لأعم�ل �خلريية.  •

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

بلغ��ت مك�ف���أة �أع�س���ء جمل���س �لإد�رة 224٫000 دين���ر بحرين��ي يف �س��نة 2018. كم��� بلغ��ت، �إ�س�ف��ة �إىل ذل��ك، �أتع���ب �أع�س���ء 

جمل���س �لإد�رة ع��ن ح�س��ور �جتم�ع���ت �ملجل���س و�للج���ن �لت��ي عق��دت خ��الل ع���م 2018 مبلغ���ً ق��دره 88٫000 دين���ر بحرين��ي. 

شكر وتقدير

�س�ح��ب  وتقدي��ري حل���رشة  �متن���ين  وعمي��ق  �س��كري  ع��ن  �أع��رب  �أن  �أود  �لإد�رة،  ع��ن جمل���س  وب�لني�ب��ة  نف�س��ي  ع��ن  ب�لأ�س�ل��ة 

�لأم��ري خليف��ة  �مللك��ي  �ل�س��مو  �لبحري��ن و�س�ح��ب  �آل خليف��ة، مل��ك مملك��ة  ب��ن �س��لم�ن  ب��ن عي�س��ى  �ملل��ك حم��د  �جلالل��ة 

�لعه��د  ويل  �آل خليف��ة  ب��ن حم��د  �س��لم�ن  �لأم��ري  �مللك��ي  �ل�س��مو  و�س�ح��ب  �ل��وزر�ء  رئي���س جمل���س  �آل خليف��ة  �س��لم�ن  ب��ن 

�أتق��دم  �أن  �أود  كم���  �مل�س��تمر.  ودعمه��م  �لد�ئم��ة  لتوجيه�ته��م  �ل��وزر�ء،  جمل���س  لرئي���س  �لأول  و�لن�ئ��ب  �لأعل��ى  �لق�ئ��د  ن�ئ��ب 

لل���رشكة.  قدموه���  �لت��ي  �لقيم��ة  للم�س���عدة  �لبحري��ن  مملك��ة  وموؤ�س�س���ت  وز�ر�ت  وم�س��ئويل  �ل��وز�ر�ت  جلمي��ع  ب�ل�س��كر 

عمالئن���  ثق��ة  وك�س��ب  م��ع  �مل�س��تمر  �لتو��س��ل  �أن  ن��درك  نح��ن  عمالئن���.  عل��ى  ه��و  كموؤ�س�س��ة  �لك�م��ل  تركيزن���  �إن 

يف  �لعتب���ر  بع��ني  عمالئن���  ن�س��ع  نح��ن  م�س��تد�م.  من��و  حتقي��ق  م��ن  ميكنن���  �ل��ذي  �لوحي��د  �ل�س��بيل  ه��و  عليه���  و�حلف���ظ 

به���.  نق��وم  �لت��ي  و�لت�رشف���ت  �لأعم���ل  كل 

�مل��دى  عل��ى  �خلليج��ي  �لتع���ون  دول جمل���س  �لرتفي��ه يف  تقدمه��� قط�ع���ت  �لت��ي  �لكب��رية  �لفر���س  م��ن  و�ثق��ون ج��د�ً  نح��ن 

���رشكة  جع��ل  يف  لال�س��تمر�ر  وحم����س  تركي��ز  وب��كل  دوؤوب  �س���دق  جه��د  ب��ذل  يف  جميع���ً  عليك��م  �عتم��د  �إنن��ي  �لطوي��ل. 

م���رشقة.  جن���ح  ق�س��ة  لل�س��ينم�  �لبحري��ن 

ميكنني �لقول وبكل ثقة ب�أنن� �سنو��سل تقدمي �حللول �ملتطورة و�لبتك�ر�ت �لفذة يف �مل�ستقبل. �لأف�سل مل ي�أت بعد. 

يف  �إلين���  تن�سم��و�  �أن  منك��م  ن��ود  مزده��رة.  مقبل��ة  �س��نو�ت  �إىل  و�أتطل��ع  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  ب�إجن���ز�ت  فخ��ور  �أن��� 

�لو�ع��د. �مل�س��تقبل  لك��م  �س��ت�سمن  �لت��ي  �ملث��رية  �لرحل��ة  ه��ذه 

وتف�سلو� بقبول جزيل �ل�سكر وف�ئق �لحرت�م،

الدكتور ع�صام عبدالله فخرو

 رئي�س جمل�س �لإد�رة

Alpha
March 2018
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A Star is Born
September 2018

The New Mutants
May 2018
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يورجن جيلر
رئي�س �مل�س�ريع و�لتطوير

كارنام يوجاندر
رئي�س �ل�سئون �مل�لية

كريمة فرهاد
رئي�س �ل�سئون �لإد�رية

سونيل باياالن باالن
رئي�س �لعملي�ت

انورادا نارسيمهان
�سكرتري �ل�رشكة و�سئون �ل�رشك�ت

فريق اإلدارة

Jurassic World-Fallen Kingdom
June 2018
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السياسة:

�أج��ل  م��ن  و�لتنظيمي��ة  �لرق�بي��ة  للمتطلب���ت  ب�لمتث���ل  ر��س��خ�ً  �لتز�م���ً  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  �إد�رة  جمل���س  يلت��زم 

حوكم��ة  مع�ي��ري  ب�أعل��ى  �للت��ز�م  خ��الل  م��ن  وذل��ك  �ل���رشكة  يف  �مل�سلح��ة  �أ�سح���ب  جمي��ع  م�س�ل��ح  عل��ى  �حلف���ظ 

و�لتج���رة  �ل�سن�ع��ة  وز�رة  ع��ن  �ل�س���درة  �ل���رشك�ت  حوكم��ة  ب�أنظم��ة  �للت��ز�م  م�س��وؤولية  �لإد�رة  جمل���س  يتحم��ل  �ل���رشك�ت. 

بتطبي��ق  �ل���رشكة  �إد�رة  جمل���س  يق��وم  �ملرك��زي.  �لبحري��ن  م���رشف  ع��ن  �ل�س���در  �ل���رشك�ت  حوكم��ة  وميث���ق  و�ل�س��ي�حة 

���رشكة  �إد�رة  جمل���س  يث��ق  له��م.  ع�ئ��د  �أق�س��ى  وحتقي��ق  �مل�س���همني  م�س�ل��ح  حم�ي��ة  لأج��ل  �ل���رشك�ت  حوكم��ة  �إج��ر�ء�ت 

و�ل�س��لط�ت  �حلكومي��ة  �جله���ت  ع��ن  �ل�س���درة  و�لأنظم��ة  و�لقو�ع��د  �لق�ن��ون  لأح��ك�م  �لمتث���ل  ب���أن  لل�س��ينم�  �لبحري��ن 

ل���رشكة  للحوكم��ة  �لع���م  �لإط���ر  ي�سم��ن  �لتمي��ز.  طري��ق  عل��ى  م�س��ريته�  مو��سل��ة  م��ن  �ل���رشكة  �س��يمكن  �لرق�بي��ة 

للمع�ي��ري  و�لمتث���ل  ق�س��ور  �أي  دون  �ل�س��رت�تيجية  ه��ذه  وتنفي��ذ  �ملع���مل  و��سح��ة  ��س��رت�تيجية  �سي�غ��ة  لل�س��ينم�  �لبحري��ن 

�جلوهري��ة  �لقي��م  تتمث��ل  و�س��ف�فة.  دقيق��ة  بطريق��ة  �مل�لي��ة  �لنت�ئ��ج  ع��ن  و�لإف�س���ح  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �لدولي��ة 

و�لإد�رة  �لإد�رة  لأد�ء جمل���س  �ل��دوري  و�لتقيي��م  للم��و�رد  �حلكي��م  و�ل�س��تخد�م  �مل�س���همني  عل��ى م�س�ل��ح  �حلف���ظ  لل���رشكة يف 

�لقي��م  وغر���س  �لعم��ل  و�حتي�ج���ت  متطلب���ت  م��ع  تتو�ف��ق  لل���رشكة  �س��ف�فة  تنظيمي��ة  هيكلي��ة  وتطوي��ر  �لتنفيذي��ة 

�أف�س��ل  �ل���رشكة  تتب��ع  �ل���رشكة.  من��و  ��س��تمر�ر  عل��ى  للحف���ظ  ذل��ك،  �إىل  وم���  �ل���رشكة،  عملي���ت  جمي��ع  يف  �لأخالقي��ة 

�لنت�ئ��ج  ون���رش  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  يف  �ملعلوم���ت  ع��ن  �ملن��س��ب  �لوق��ت  ويف  �لدقي��ق  �لإف�س���ح  مث��ل  �ملوؤ�س�س��ية  �ملم�ر�س���ت 

خمتل��ف  يف  و��س��ح  ب�س��كل  و�مل�س��ئولي�ت  و�ل�سالحي���ت  �ل�س��لط�ت  وحتدي��د  �لق�ن��ون  ملتطلب���ت  وفق���ً  للجمه��ور  �مل�لي��ة 

�لق�ن��ون  ملتطلب���ت  وفق���ً  �لإنرتن��ت  عل��ى  �ل���رشكة  موق��ع  وحتدي��ث  لل���رشكة  �لتنظيم��ي  �لهرم��ي  �لت�سل�س��ل  م�س��توي�ت 

حوكم��ة  لقو�ع��د  �لمتث���ل  م��ن  م�س��توى  �أعل��ى  حتقي��ق  �أج��ل  م��ن  ذل��ك،  �إىل  وم���  ب�س��دق،  �مل�س���همني  م��ع  و�لتو��س��ل 

عل��ى  ك�م��ل  �ط��الع  عل��ى  ويظ��ل  م�س��تقل  �ملجل���س  ت���م.  ب�س��كل  �لق�ن��ون  وروح  بن���س  �لإد�رة  جمل���س  ميتث��ل  �ل���رشك�ت. 

لل���رشكة. �ل�س��رت�تيجية  و�مل�س���ئل  �لأم��ور  جمي��ع 

ع�لي��ة  �ل�سو�ب��ط  يف  �ملذك��ورة  �لأح��ك�م  يت�سم��ن  و�ل��ذي  �ل���رشكة،  يف  �ل���رشك�ت  حوكم��ة  ميث���ق  عل��ى  �ملو�فق��ة  مت��ت 

�مل�س��توى يف �ملجل��د 6 م��ن كت���ب قو�ع��د م���رشف �لبحري��ن �ملرك��زي، م��ن قب��ل جمل���س �لإد�رة يف 27 �س��بتمرب 2011 به��دف 

�مل�س���همني.  قيم��ة  تعزي��ز 

لق��د ك�ن��ت �ملجموع��ة د�ئم���ً ملتزم��ة ب�لقو�ن��ني و�لقو�ع��د و�لأنظم��ة عل��ى م��دى 50 �س��نة من��ذ بد�ي��ة ت�أ�سي�س��ه�، وه��ي 

ه��ذ�  ويف  ككل.  �ملجتم��ع  مل�سلح��ة  و�أي�س���ً  �ل���رشكة  يف  و�ملوظف��ني  و�لعم��الء  �مل�س���همني  مل�سلح��ة  للعم��ل  د�ئم���ً  ت�س��عى 

ب�لأعم���ل  بي�ن���ً  يت�سم��ن  لل���رشكة  �لجتم�عي��ة  �مل�س��وؤولية  ع��ن  تقري��ر  ه��ذ�  �حلوكم��ة  تقري��ر  م��ع  مرف��ق  �لأخ��ري،  �ملج���ل 

حوكم��ة  مع�ي��ري  ب�أعل��ى  للتم�س��ك  د�ئم���ً  �ل���رشكة  ت�س��عى  �ملجتم��ع.  �أح��و�ل  لتح�س��ني  �ل���رشكة  قدمته���  �لت��ي  �خلريي��ة 

ق�م��ت  و�لبيئي��ة.  و�لرق�بي��ة  �لجتم�عي��ة  ب�ملتطلب���ت  �للت��ز�م  و�أي�س���  �لتج�ري��ة  �لأن�س��طة  جم���لت  جمي��ع  يف  �ل���رشك�ت 

لل�س��نو�ت  �ل�س��نوية  �لتق�ري��ر  ن���رش  طري��ق  ع��ن  �لنرتن��ت  �س��بكة  عل��ى  موقعه���  بتحدي��ث  منتظ��م  ب�س��كل  �ل���رشكة 

�مل�لي��ة 2018 يف  �ل�س��نة  و�لث�ل��ث م��ن  و�لث���ين  �لأول  للرب��ع  �لف�سلي��ة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  �إىل 2017، وكذل��ك  �مل�لي��ة م��ن 2009 

و�جتم���ع  �لع�م��ة  للجمعي��ة  �س��نوي  �جتم���ع  لآخ��ر  �لدع��وة  �إ�س��ع�ر  �ل���رشكة  ن���رشت  ذل��ك،  �إىل  وب�لإ�س�ف��ة  �ملوق��ع.  ه��ذ� 

متك��ن  �ل���رشك�ت.  حوكم��ة  ميث���ق  ملتطلب���ت  وفق���ً  �لنرتن��ت  �س��بكة  عل��ى  موقعه���  عل��ى  �لع�دي��ة  غ��ري  �لع�م��ة  �جلمعي��ة 

�لتنفيذي��ة. �لإد�رة  ع��ن  م�س��تقل  ب�س��كل  ق��ر�ر�ت  �تخ���ذ  م��ن  �لإد�رة  جمل���س  �ل���رشك�ت  حلوكم��ة  �لتوجيهي��ة  �ملب���دئ 

تقرير  الحوكمة

Fantastic Beasts 2
November 2018
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تقرير  الحوكمة  )تابع(

تطورات حوكمة الشركة خالل العام 2018:

�مل�س�همون �لرئي�سيون كم� يف 31 دي�سمرب 2018

ه��ذه  م��ن  خمتلف��ة  فئ���ت  هن���ك  ولي���س  فق��ط  ع�دي��ة  �أ�س��هم  م��ن  �ملجموع��ة  لأ�س��هم  �حل�لي��ة  �لهيكلي��ة  تتك��ون 

لل�س��هم  فل�س���ً   100 لل�س��هم  �ل�س��مية  �لقيم��ة  وتبل��غ  �لبحري��ن  بور�س��ة  يف  مدرج��ة  �ل���رشكة  �أ�س��هم  �لع�دي��ة.  �لأ�س��هم 

 31 يف  كم���  �ل���رشكة  يف  �لرئي�س��يني  ب�مل�س���همني  ق�ئم��ة  يل��ي  وفيم���  ب�لك�م��ل  مدفوع��ة  �ل���رشكة  �أ�س��هم  جمي��ع  �لو�ح��د. 

:2018 دي�س��مرب 

ن�سبة �حل�سة من ر�أ�س �مل�ل عدد �لأ�سهم �جلن�سية �ل�سم

%6٫93 5٫729٫008 بحرينية
1- �ل�رشكة �لبحرينية للرتفيه 

�لع�ئلي �س.م.ب

%5٫79 4٫789٫244 بحريني 2- �لدكتور ع�س�م عبد�لله فخرو

توزيع الملكية حسب الجنسية 

توزيع المساهمين حسب حصة الملكية 

جمموع �لأ�سهم عدد �مل�س�همني �جلن�سية

81٫861٫132 470 بحريني

4٫86٫063 23 عربي

2٫76٫255 10 �أجنبي

82٫623٫450 503 املجموع

 ن�سبة

 �مللكية

)%(

 عدد �لأ�سهم

�ملحتفظ به�

 عدد

�مل�س�همني
ح�سة �مللكية )�سهم( رقم

5٫22 4٫309٫101 337 �أقل من 50٫000 1

21٫36 17٫651٫182 120 50٫000 �إىل 500٫000 2

66٫49 54٫934٫159 45 500٫000 �إىل 5٫000٫000 3

6٫93 5٫729٫008 1 �أكر من 5٫000٫000 4



19 التقريـــر السنـــوي 2018

نسبة المساهمة من مختلف الجنسيات مذكورة أدناه:

حصة الحكومة من الملكية: 

ل متلك حكومة �لبحرين �أية ح�سة يف �ل�رشكة.

مجلس اإلدارة:

�مل�س�ل��ح ق�س��رية  بحم�ي��ة  يق��وم  وه��و  �إط��الع جي��د  وعل��ى  وم�س��تقل  ن�س��ط  �إد�رة  لل�س��ينم� جمل���س  �لبحري��ن  ���رشكة  يدي��ر 

و�ل�س��ف�فية  �لنز�ه��ة  درج���ت  ب�أعل��ى  �لإد�رة  جمل���س  يعم��ل  �ل���رشكة.  يف  �مل�سلح��ة  �أ�سح���ب  جلمي��ع  �لأج��ل  وطويل��ة  �لأج��ل 

�أه��د�ف  دوري  ب�س��كل  ويقي��م  �لإد�رة  جمل���س  يح��دد  لل���رشكة.  ��س��رت�تيجية  حوكم��ة  وتوف��ري  �لمتث���ل  مبتطلب���ت  ت���م  وب�لت��ز�م 

�مل��و�رد  تل��ك  و�إد�رة  �لك�في��ة  �مل��و�رد  تو�ف��ر  وي�سم��ن  �ل�س��رت�تيجية  �خلط��ة  وي�س��ع  و�لإج��ر�ء�ت  �ل�سي��س���ت  وي�سي��غ  �ل���رشكة 

�ل�س��رت�تيجي�ت  تنفي��ذ  خ��الل  م��ن  �لأه��د�ف  حتقي��ق  ل�سم���ن  �لتنفيذي��ة  �لإد�رة  وتوجي��ه  مبر�قب��ة  يق��وم  كم���  فع���ل،  ب�س��كل 

�أد�ء �لو�جب���ت �ملوؤمتن��ني عليه��� جت���ه  �إد�رة �ل���رشكة بح�س��ن ني��ة يف  �أع�س���ء جمل���س  لتحقي��ق �لنج���ح �مل���يل لل���رشكة. يعم��ل 

�ل�س��رت�تيجي  �لتوجي��ه  خ��الل  م��ن  �مل�س���همني  قيم��ة  وتعزي��ز  بحم�ي��ة  يق��وم  �أن  ه��ي  �لإد�رة  جمل���س  م�س��وؤولية  �مل�س���همني. 

و�حل��ذر.   �حليط��ة  ومتطلب���ت  �لو�جب��ة  �لعن�ي��ة  ومبر�ع���ة  قر�ر�ت��ه  �تخ���ذ  يف  و�ل�س��تقاللية  ب�مله���رة  �ملجل���س  يلت��زم  لل���رشكة. 

لتحقي��ق  �ل���رشكة  بقي���دة  ويق��وم  للم�س���همني  �لقيم��ة  وزي���دة  �لنم��و  حتق��ق  �لت��ي  �ل�س��رت�تيجية  �لأه��د�ف  �ملجل���س  ي�س��ع 

�مل�سلح��ة  �أ�سح���ب  تطلع���ت  حتق��ق  بطريق��ة  �ل���رشكة  �إد�رة  ل�سم���ن  �ملن��س��بة  �لرق�ب��ة  �ملجل���س  مي�ر���س  �لأه��د�ف.  ه��ذه 

فع�لي��ة  وي�سم��ن  �ل�سحي��ح  �لجت���ه  يف  �لإد�رة  قي���دة جمل���س  يف  حموري���ً  دور�ً  �لإد�رة  رئي���س جمل���س  يلع��ب  �ملجتم��ع.  وتوقع���ت 

�ملجل���س. ي�سم��ن �ملجل���س �ل�س��تخد�م �لأمث��ل جلمي��ع م��و�رد �ل���رشكة م��ن خ��الل حتدي��د �لأه��د�ف و�لقي��م يف �ل���رشكة. يق��رر 

�لإد�رة  جمل���س  يلت��زم  �مل�س��تقبلي.  و�لتطوي��ر  �حل�لي��ة  �لعملي���ت  و�جت���ه  وت��رية  لتحدي��د  �ل���رشكة  ور�س���لة  روؤي��ة  �لإد�رة  جمل���س 

�ل���رشكة. وقي���دة  توجي��ه  م�س��وؤولية  �لإد�رة  يت��وىل جمل���س  مبو�سوعي��ة.  قر�ر�ت��ه  ويتخ��ذ  �لأم��ور  عل��ى  �حلك��م  ب�لروؤي��ة يف  د�ئم���ً 

�ل���رشكة  نفق��ة  �مل�س��تقلة عل��ى  �ملهني��ة  و�مل�س��ورة  �لن�س��ح  للح�س��ول عل��ى  �ل�س��عي  �حل��ق يف  �لإد�رة مبطل��ق  يتمت��ع جمل���س 

�أن  �لإد�رة  جمل���س  يف  ع�س��و  كل  عل��ى  يج��ب  وفع���ل.  ك��فء  ب�س��كل  مه�م��ه  بت�أدي��ة  �لقي���م  م��ن  �ملجل���س  ع�س��و  لتمك��ني 

�ملجل���س رئي���س  يوف��ر  �ملجل���س.  ع�سوي��ة  عل��ى  ح�سول��ه  ت�ري��خ  عل��ى  �س��نو�ت  ث��الث  �نق�س���ء  بع��د  �نتخ�ب��ه  لإع���دة  يتق��دم 

تقرير  الحوكمة  )تابع(

Deadpool 2
May 2018

بحريني

عربي 

�أخرى
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م�س��وؤولة  �لتنفيذي��ة  �لإد�رة  ب�ن�س��ج�م.  �لعم��ل  م��ن  �لإد�رة  جمل���س  متك��ن  تع���ون  ثق�ف��ة  ويع��زز  للمجل���س  م�س��تقلة  قي���دة 

بع��د  �لق��ر�ر�ت  �لإد�رة  جمل���س  يتخ��ذ  �ملجل���س.  ي�سعه���  �لت��ي  �مل��دى  وطويل��ة  ق�س��رية  �لأعم���ل  �أه��د�ف  حتقي��ق  ع��ن 

�آخ��ر  عل��ى  ت���م  �ط��الع  عل��ى  يكون��و�  �أن  عل��ى  �لإد�رة  جمل���س  �أع�س���ء  يحر���س  خي���ر.  كل  و�س��لبي�ت  �إيج�بي���ت  تقيي��م 

�ملختلف��ة  �لقو�ن��ني  ومتطلب���ت  م�س��تجد�ت  عل��ى  و�أي�س���ً  �خل���رج  ويف  �لبحري��ن  يف  �ل�س��ينم�  �أعم���ل  جم���ل  يف  �لتط��ور�ت 

ق�س��رية  �لأه��د�ف  �إغف���ل  دون  �لأج��ل  طويل��ة  �لأه��د�ف  عل��ى  �ل���رشكة  �إد�رة  جمل���س  يرك��ز  �ل���رشكة.  له���  تخ�س��ع  �لت��ي 

و�س��وؤونه�.  �ل���رشكة  تخ���س  �لت��ي  �ملعلوم���ت  جمي��ع  �إىل  �ملقي��د  غ��ري  �لو�س��ول  عل��ى  ب�لق��درة  �لإد�رة  يتمت��ع جمل���س  �لأج��ل. 

�إدر�ة �ل���رشكة بطريق��ة �س��ف�فة وفع�ل��ة.  ب�أف�س��ل مم�ر�س���ت حوكم��ة �ل���رشك�ت و�أن تت��م  �أن تلت��زم �ل���رشكة  ي�سم��ن �ملجل���س 

�س��نوي�ً  �لإد�رة  يق��وم جمل���س  و�ملط�ع��م.  �ل�س��ينم�  �أعم���ل  و��س��عة يف جم���ل  ومه���ر�ت  بخ��ربة  �ل���رشكة  �إد�رة  يتمت��ع جمل���س 

�لرق�بي��ة  �ملتطلب���ت  جمي��ع  م��ع  متو�فق��ة  �ملجل���س  تركيب��ة  تك��ون  �أن  ل�سم���ن  في��ه  �لع�سوي��ة  تركيب��ة  ب��س��تعر��س 

لل���رشكة. �لعملي�تي��ة  و�لحتي�ج���ت  �لب��الد  و�أنظم��ة  وقو�ع��د 

إجراءات المجلس:

نظ���م  �ل���رشكة  ل��دى  و��س��ح.  ب�س��كل  �لإد�رة  جمل���س  عم��ل  وطريق��ة  �إج��ر�ء�ت  للمجل���س  �لد�خل��ي  �لنظ���م  لئح��ة  حت��دد 

�أع�س���ء  عل��ى  مبك��ر  وق��ت  يف  �لأخ��رى  �لد�عم��ة  و�لوث�ئ��ق  �لجتم�ع���ت  �أعم���ل  ج��د�ول  توزي��ع  مبوجب��ه  يت��م  معتم��د 

يخ��دم  مب���  �لأعم���ل  ج��دول  عل��ى  �ملدرج��ة  �لأم��ور  جمي��ع  يف  و�لب��ت  ملن�ق�س��ة  م�س��بق�ً  �لإع��د�د  م��ن  لتمكينه��م  �ملجل���س 

�ل���رشكة. م�س�ل��ح 

يشمل تفويض ومسؤوليات مجلس اإلدارة ما يلي: 

�لإف�س�ح عن �ملعلوم�ت �مل�لية لل�سلط�ت �حلكومية وعموم �جلمهور يف �لوقت �ملحدد لذلك.   •

�سم�ن �أن تكون �لبي�ن�ت �مل�لية خ�لية من �لأخط�ء و�لغ�س و�لحتي�ل.  •

�إجر�ء تقييم دوري لالأد�ء �لت�سغيلي لل�رشكة و�إعط�ء تعليم�ت لتح�سني هذ� �لأد�ء.  •

�لتو�سية بتوزيع �أرب�ح �أ�سهم على �مل�س�همني.   •

مر�قبة �أد�ء �لإد�رة �لتنفيذية ل�سم�ن �أن تتم مك�ف�أة �لتنفيذيني ب�سكل من�سف وع�دل.   •

�سم�ن �سالمة ونز�هة �لنظ�م �مل�يل و�ملح��سبي و�لت�أكد من وجود نظ�م رق�بة د�خلية و��سح وت�أمني ��ستقاللية  •

                �لتدقيق ووجود نظ�م ل�سم�ن �لمتث�ل للقو�نني و�لأنظمة. 

�سم�ن تخ�سي�س �ملو�رد بحكمة لتحقيق �لأهد�ف �ملن�سو�س عليه� يف �خلطة �ل�سرت�تيجية لل�رشكة.   •

�سبط �إد�رة �ل�رشكة عن طريق �إ�سد�ر �لقو�عد وو�سع �ل�سي��س�ت و�لإجر�ء�ت.  •

�لقي�م مبر�جعة دورية خلطط �لإحالل للرئي�س �لتنفيذي ولأع�س�ء �لإد�رة �لتنفيذية �لآخرين �لذين يرجعون يف   •

              �مل�سوؤولية مب��رشة �إىل �لرئي�س �لتنفيذي.

�لإ�رش�ف على توجيه و�إد�رة �ل�رشكة وفق�ً لق�نون �ل�رشك�ت �لتج�رية وغريه من �لقو�عد و�لأنظمة �ل�س�درة عن      •

             حكومة مملكة �لبحرين وم�رشف �لبحرين �ملركزي. 

المعامالت الرئيسية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة:

�ملو�فقة على حي�زة �أو بيع حقوق بر�ء�ت �لخرت�ع و�لعالم�ت �لتج�رية و�لرت�خي�س وغريه� من حقوق �مللكية �لفكرية.   •

�ملو�فقة على �لبي�ن�ت �مل�لية.  •

�ملو�فقة على �مليز�ني�ت �لتقديرية وميز�نية �مل�رشوف�ت �لر�أ�سم�لية و�لعقود �لكبرية وخطط تنويع �لأن�سطة   •

                و�لت�رشف يف �ل�ستثم�ر�ت وبيعه�.

تعيني �لرئي�س �لتنفيذي.   •

�لتخ�سي�س �لأمثل للمو�رد فيم� بني خمتلف �لإد�ر�ت و�لأن�سطة لتحقيق �أهد�ف �ل�رشكة.  •

�ملو�فقة على �ل�ستثم�ر�ت �لتي تزيد عن �حلد �لأعلى ل�سالحي�ت �للجنة �لتنفيذية.  •

�ملو�فقة على �سي��س�ت و�إجر�ء�ت �ل�رشكة.  •

�ملو�فقة على �خلطة �ل�سرت�تيجية لل�رشكة.   •
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة: 

الدكتور ع�صام عبدالله فخرو – رئي�س جمل�س الإدارة

عبد�لله يو�سف فخرو و�أولده رئي�س جمل�س �لإد�رة     

ج�معة �أ.م.�أ )ج�معة خ��سة( جمل�س �مل�ست�س�رين    

�رشكة قطر �لبحرين �لدولية لل�سينم� ذ.م.م ن�ئب ث�ين لرئي�س جمل�س �لإد�رة   

بنك �لبحرين �لوطني ن�ئب رئي�س جمل�س �لإد�رة   

بنك �لبحرين �لوطني رئي�س �للجنة �لتنفيذية   

�ل�رشكة �لع�مة للتج�رة و�سن�عة �لأغذية �س.م.ب ع�سو جمل�س �إد�رة تنفيذي   

�رشكة تر�فكو �للوج�ستية ع�سو جمل�س �إد�رة    

�رشكة �لبحرين للمو��سي ع�سو جمل�س �إد�رة    

�رشكة �لأعم�ل �لدولية )زيروك�س( رئي�س جمل�س �لإد�رة    

فخرو لالإلكرتوني�ت رئي�س جمل�س �لإد�رة    

�رشكة فخرو للمط�عم )م�كدون�لدز( ع�سو جمل�س �إد�رة    

بدجت لت�أجري �ل�سي�ر�ت )�لبحرين( رئي�س جمل�س �لإد�رة    

�رشكة فخرو خلدم�ت �لت�أمني رئي�س جمل�س �لإد�رة    

�رشكة فخرو للمق�ولت رئي�س جمل�س �لإد�رة    

فخرو لل�سحن ع�سو جمل�س �إد�رة    

�رشكة جو لت�أجري �ل�سي�ر�ت )قطر( رئي�س جمل�س �لإد�رة    

�رشكة جو لت�أجري �ل�سي�ر�ت )دبي- �أبوظبي- �ل�س�رقة- �لفجرية( رئي�س جمل�س �لإد�رة    

فخرو موتورز )بي و�ي دي( رئي�س جمل�س �لإد�رة    

�أك�س�س لالت�س�لت )دبي( رئي�س جمل�س �لإد�رة     

�رشكة �ل�رش�فة �حلديثة �س.م.ب )مقفلة( رئي�س جمل�س �لإد�رة     

��ستثم�ر�ت �ململكة �س.�س.و رئي�س جمل�س �لإد�رة     

بنك �لبحرين �لإ�سالمي �س.م.ب رئي�س جمل�س �لإد�رة     

جوري للحد�ئق رئي�س جمل�س �لإد�رة     

�رشكة يف �و �ك�س �سينيكو ذ.م.م رئي�س فخري ملجل�س �لإد�رة   

ال�صيد احمد عبدالرحمن را�صد الب�صتكي - الع�صو املنتدب و الرئي�س التنفيذي  

�رشكة قطر �لبحرين �لدولية لل�سينم� ذ.م.م  ع�سو منتدب ومديرع�م   

�رشكة يف �و �ك�س �سينيكو �سينم� ذ.م.م ع�سو جمل�س �إد�رة    

�رشكة �لربوج للتطوير �لعق�ري و�لتج�رة ذ.م.م ع�سو جمل�س �إد�رة    

ال�صيد علي يو�صف عبيديل - نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�ألو�سريف �ل�رشق �لأو�سط ذ.م.م ع�سو جمل�س �إد�رة    

تر�ن�س كلف كون�سلت ع�سو جمل�س �إد�رة    

يو�سف علي عبيديل ذ.م.م. ع�سو منتدب    

يو�سف علي عبيديل للم�س�ريع ذ.م.م.   ع�سو منتدب    

�جل�معة �مللكية للبن�ت �س.م.ب )مقفلة( ع�سو جمل�س �إد�رة    

جمموعة جولف جورميه ذ.م.م ع�سو جمل�س �إد�رة    

�رشكة �ملجمع�ت �لتج�رية )ذي مولز( ع�سو جمل�س �إد�رة    

ال�صيد حممد اإبراهيم كانو - ع�صو جمل�س الإدارة

�رشكة �إبر�هيم خليل ك�نو �س.م.ب )مقفلة( �لرئي�س ورئي�س جمل�س �لإد�رة   

�أو�ل �خلليج لل�سن�عة �س.م.ب )مقفلة( رئي�س جمل�س �لإد�رة     

�رشكة ذي مولز للتطوير �لعق�ري �س.م.ب )مقفلة( رئي�س جمل�س �لإد�رة     

�جل�معة �مللكية للبن�ت �س.م.ب )مقفلة( ن�ئب رئي�س جمل�س �لإد�رة    
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ال�صيد جالل حممد جالل - ع�صو جمل�س الإدارة

جمموعة �رشك�ت حممد جالل و�أولده ع�سو منتدب  

�رشكة �خلليج للح��سب�ت �لآلية رئي�س فخري ملجل�س �لإد�رة  

�رشكة خدم�ت مط�ر �لبحرين رئي�س جمل�س �لإد�رة  

�رش كة �لبحرين للح��سب�ت �لآلية رئي�س جمل�س �لإد�رة  

�رشكة �أو�ل للخر�س�نة �جل�هزة ع�سو جمل�س �إد�رة  

�رشكة �لبحرين لالأ�سو�ق �حلرة ع�سو جمل�س �إد�رة  

بي�دكو ع�سو جمل�س �إد�رة  

مطبعة �أو�ل ع�سو منتدب 

ال�صيد فريد يو�صف املوؤيد - ع�صو جمل�س الإدارة

يو�سف خليل �ملوؤيد و�أولده �س.م.ب )مقفلة( ن�ئب رئي�س جمل�س �لإد�رة  

�رشكة عق�ر�ت يو�سف خليل �ملوؤيد و�أولده ذ.م.م ن�ئب رئي�س جمل�س �لإد�رة  

�أ�رشف ن�ئب رئي�س جمل�س �لإد�رة  

�رشكة �لبحرين لإد�رة �لعق�ر�ت رئي�س جمل�س �لإد�رة  

�رشكة �لبحرين لبن�ء �لأ�س��س�ت   ع�سو جمل�س �إد�رة  

م�س�نع �لت�ج  ع�سو جمل�س �إد�رة  

�سكر�ب مولد �لبحرين ع�سو جمل�س �إد�رة  

ال�صيد جهاد يو�صف اأمني - ع�صو جمل�س الإدارة 

�لبحرين �لوطنية �لق�ب�سة �س.م.ب ع�سو جمل�س �إد�رة  

�لبحرين �لوطنية �لق�ب�سة �س.م.ب ع�سو �للجنة �لتنفيذية / جلنة �ل�ستثم�ر 

�لبحرين �لوطنية �لق�ب�سة �س.م.ب ع�سو جلنة �لرت�سيح�ت و�ملك�ف�آت وحوكمة �ل�رشك�ت 

�لبحرين �لوطنية للت�أمني �س.م.ب )مقفلة( ع�سو جمل�س �إد�رة 

�لبحرين �لوطنية للت�أمني �س.م.ب )مقفلة( ع�سو �للجنة �لتنفيذية / جلنة �ل�ستثم�ر 

�رشكة فن�دق �لبن�در �س.م.ب ن�ئب رئي�س جمل�س �لإد�رة 

�رشكة فن�دق �لبن�در �س.م.ب ع�سو جلنة وحوكمة �ل�رشك�ت 

تر�فكو �س.م.ب ع�سو جمل�س �إد�رة  

تر�فكو �س.م.ب ع�سو جلنة �لتدقيق 

تر�فكو �س.م.ب ع�سو جلنة حوكمة �ل�رشك�ت 

�أ�سو�ق مرتو �س.�س.و ع�سو جمل�س �إد�رة 

بي �إم �إم �آي �س.م.ب ع�سو جمل�س �إد�رة 

بي �إم �إم �آي �س.م.ب ن�ئب رئي�س �للجنة �لتنفيذية 

بي �إم �إم �آي �س.م.ب ع�سو جلنة �ل�ستثم�ر 

�لبحرين للمو��سي �س.م.ب )مقفلة( ع�سو جمل�س �إد�رة  

�لبحرين للمو��سي  �س.م.ب )مقفلة( ع�سو �للجنة �لتنفيذية   

�ل�رشكة �ملتحدة للت�أمني �س.م.ب ع�سو جمل�س �إد�رة  

�ل�رشكة �ملتحدة للت�أمني �س.م.ب ع�سو �للجنة �لتنفيذية 

�ل�رشكة �ملتحدة للت�أمني �س.م.ب ع�سو جلنة �لرت�سيح�ت و�ملك�ف�آت وحوكمة �ل�رشك�ت 

�رشكة �ل�سوق �حلرة �لبحرين ع�سو جمل�س �إد�رة 

�رشكة �ل�سوق �حلرة �لبحرين ع�سو جلنة �ل�ستثم�ر 

ال�صيد �صوقي علي فخرو - ع�صو جمل�س الإدارة

�رشكة منتجع �لزلق �س.م.ب. ع�سو جمل�س �إد�رة  

بي �إم �إم �آي �س.م.ب ع�سو جمل�س �إد�رة 

�ل�رشكة �لبحرينية �لكويتية للت�أمني �س.م.ب ع�سو جمل�س �إد�رة 

علي بن يو�سف فخرو و�أولده ذ.م.م رئي�س جمل�س �لإد�رة وع�سو منتدب 

�سوقي علي فخرو و�أولده ذ.م.م رئي�س جمل�س �لإد�رة وع�سو منتدب 

حممد فخرو و�إخو�نه ذ.م.م رئي�س جمل�س �لإد�رة 

فخرو للتوكيالت �لتج�رية ذ.م.م رئي�س جمل�س �لإد�رة وع�سو منتدب 

فخرو لال�ستثم�ر ذ.م.م رئي�س جمل�س �لإد�رة وع�سو منتدب 

فخرو خلدم�ت تقنية �ملعلوم�ت ذ.م.م رئي�س جمل�س �لإد�رة 

�س�ت د�ون خلدم�ت �ل�سي�نة ذ.م.م رئي�س جمل�س �إد�رة 
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حاالت عضوية المجلس: 

�لتع�ب��ري يف ميث���ق  لتل��ك  �ملعط���ة  للتعريف���ت  وفق���ً  تنفي��ذي  غ��ري  تنفي��ذي،  تف���رش م�سطلح���ت م�س��تقل، غ��ري م�س��تقل، 

تنفيذي��ني  غ��ري  �أع�س���ء  �س��تة  م��ن  �ملجل���س  يت�أل��ف  و�ل�س��ي�حة.  و�لتج���رة  �ل�سن�ع��ة  وز�رة  ع��ن  �ل�س���در  �ل���رشك�ت  حوكم��ة 

��س��تقاللية  مر�جع��ة  �س��نوي�ً  تت��م  م�س��تقلني.  غ��ري  �أع�س���ء  وثالث��ة  م�س��تقلني  �أع�س���ء  وخم�س��ة  تنفيذي��ني  وع�سوي��ن 

�ل���رشك�ت. حوكم��ة  ميث���ق  يف  عليه���  �ملن�سو���س  للمع�ي��ري  وفق���ً  �لإد�رة  جمل���س  �أع�س���ء 

تنفيذي / غري تنفيذيم�ستقل / غري م�ستقل��سم �لع�سو

تنفيذيغري م�ستقل�لدكتور ع�س�م عبد�لله فخرو

غري تنفيذيم�ستقل�ل�سيد علي يو�سف عبيديل

غري تنفيذيغري م�ستقل�ل�سيد حممد �إبر�هيم ك�نو

غري تنفيذيم�ستقل�ل�سيد جالل حممد جالل

غري تنفيذيم�ستقل�ل�سيد فريد يو�سف �ملوؤيد

غري تنفيذيم�ستقل�ل�سيد جه�د يو�سف �أمني

غري تنفيذيم�ستقل�ل�سيد �سوقي علي فخرو

تنفيذيغري م�ستقل�ل�سيد �أحمد عبد�لرحمن ر��سد �لب�ستكي

تشكيلة المجلس:

�جلن�سية�سنة �مليالد��سم �لع�سو

 �سنة �لأنتخ�ب �لأول

كع�سو

 �سنة �نته�ء

�لع�سوية

19822019بحريني1947دكتور ع�س�م عبد�لله فخرو

19672019بحريني1942�ل�سيد على يو�سف عبيديل

19862019بحريني1940�ل�سيد حممد �إبر�هيم ك�نو

19822019بحريني1948�ل�سيد جالل حممد جالل

19922019بحريني1953�ل�سيد فريد يو�سف �ملوؤيد

19982019بحريني1958�ل�سيد جه�د يو�سف �أمني

20082019بحريني1953�ل�سيد �سوقي علي فخرو

�ل�سيد �أحمد عبد�لرحمن ر��سد �لب�ستكي
20172020بحريني1951

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:

طريق��ة  لل���رشكة  �لأ�س��س��ي  �لنظ���م  م��ن   27 و�مل���دة  �لبحرين��ي  �لتج�ري��ة  �ل���رشك�ت  ق�ن��ون  م��ن   176 و   175 �مل��و�د  تو�س��ح 

�لجتم���ع  يف  �لإد�رة  جمل���س  �أع�س���ء  ب�نتخ���ب  �ل���رشكة  يف  �مل�س���همون  يق��وم  �لإد�رة.  جمل���س  �أع�س���ء  �نتخ�ب���ت  �إج��ر�ء 

�ملجل���س.  قب��ل  م��ن  �لإد�رة  جمل���س  يف  �أع�س���ء  تعي��ني  يت��م  معين��ة  ح���لت  ويف  لل���رشكة،  �لع�م��ة  للجمعي��ة  �ل�س��نوي 

�لت��ي يتمت��ع به���  �لتجرب��ة و�خل��ربة  �لنظ��ر يف  �لرت�س��يح و�ملك�ف���آت بتق��دمي تو�سي��ة للتعي��ني يف �ملجل���س بع��د  تق��وم جلن��ة 

�أع�س���ء جمل���س �لإد�رة قب��ل �أن يت��م �نتخ�به��م يف �لجتم���ع �ل�س��نوي للجمعي��ة �لع�م��ة / �أو تعيينه��م م��ن قب��ل �ملجل���س 

ع�سوي��ة  تنته��ي  للتجدي��د.  ق�بل��ة  �س��نو�ت  ث��الث  مل��دة  �لإد�رة  جمل���س  �أع�س���ء  �نتخ���ب  يت��م  �لإد�رة.  جمل���س  يف  ك�أع�س���ء 

��س��تبع�ده  يت��م  مل  م���  وليت��ه  �ملنتهي��ة  �لإد�رة  جمل���س  ع�س��و  �نتخ���ب  �إع���دة  وجت��وز  ب�لتن���وب  �لإد�رة  جمل���س  �أع�س���ء 

لل���رشكة.  �لأ�س��س��ي  �لنظ���م  �أو  �لبحرين��ي  �لتج���رة  ق�ن��ون  �أح��ك�م  مبوج��ب 

تقرير  الحوكمة  )تابع(
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انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:  )تابع(

�لب�س��تكي( يف �جتم���ع �جلمعي��ة  ر��س��د  �أحم��د عب��د �لرحم��ن  �لإد�رة �حل�لي��ني )ب��س��تثن�ء �ل�س��يد  �أع�س���ء جمل���س  �نتخ���ب  مت 

�ل��ذي  �لع�م��ة  للجمعي��ة  �ل�س��نوي  �لجتم���ع  يف  ع�سويته��م  م��دة  وتنته��ي   2016 �س��نة  يف  �ملنعق��د  �ل�س��نوي  �لع�م��ة 

ر��س��د  �لرحم��ن  عب��د  �أحم��د  �ل�س��يد  لل���رشكة  �لتنفي��ذي  و�لرئي���س  �ملنت��دب  �لع�س��و  �نتخ���ب  مت   .2019 �س��نة  يف  �س��يعقد 

وتنته��ي  �أغ�سط���س 2017،  �ل��ذي عق��د يف 28  �لع�دي��ة  �لع�م��ة غ��ري  �جلمعي��ة  �جتم���ع  �مل�س���همني يف  قب��ل  �لب�س��تكي م��ن 

�أحم��د عب��د �لرحم��ن ر��س��د �لب�س��تكي تنته��ي  يف  �أن ع�سوي��ة �ل�س��يد  م��دة ع�سويت��ه يف �س��نة 2020. عل��ى �لرغ��م م��ن 

�آخري��ن يف جمل���س  �أع�س���ء  �نتخ���ب  م��ع  ب�لتز�م��ن  �إد�رة  �نتخ�ب��ه كع�س��و جمل���س  �إع���دة  �إىل  �سي�س��عى  �أن��ه  �إل   2020 �س��نة 

�أع�س���ء جمل���س �لإد�رة �ملنتخب��ني  �إ�س��د�ر خط�ب���ت تعي��ني جلمي��ع  �لإد�رة يف �س��نة 2019. لق��د مت يف حين��ه وح�س��ب �لأ�س��ول 

�لجتم�ع���ت  وح�س��ور  �لوق��ت  وتخ�سي���س  �للج���ن  و�مل�س���ركة يف  و�ملك�ف���آت  و�لو�جب���ت  و�ل�س��لط�ت  �لع�سوي��ة  م��دة  تو�س��ح 

جمل���س  يف  ك�أع�س���ء  �لفردي��ة  مب�س��وؤولي�تهم  �أو  �ل���رشكة  ب�س��وؤون  �ملتعلق��ة  �مل�س��تقلة  �ملهني��ة  �مل�س��ورة  عل��ى  و�حل�س��ول 

�ل���رشك�ت. حوكم��ة  ميث���ق  عليه���  ين���س  �لت��ي  �لأخ��رى  و�مل�س���ئل  �لإد�رة 

تهيئة عضو مجلس اإلدارة الجديد:

لي�س��مل  ب�س��كل مف�س��ل  �لتهيئ��ة  برن�م��ج  �إع��د�د  يت��م  �ملجل���س.  للدخ��ول يف  �لإد�رة  �أع�س���ء جمل���س  تهيئ��ة  ر�س��مي�ً  يت��م 

�مل�س��رتكة  و�مل�س���ريع  �لت�بع��ة  و�ل���رشك�ت  �ل�س��ينم�  دور  جممع���ت  جمي��ع  وتف��سي��ل  �ل���رشكة  و�أعم���ل  ن�س���ط�ت  جمي��ع 

�ملعلوم���ت  و�ملح�م��ني وك�ف��ة  �خل�رجي��ني  �حل�س���ب�ت  �لد�خلي��ني ومدقق��ي  و�ملدقق��ني  �لتنفيذي��ة  �لإد�رة  فري��ق  و�أع�س���ء  لل���رشكة 

يت��م  ذل��ك،  عل��ى  وع��الوة  �ل���رشكة.  عل��ى  �لإد�رة  جمل���س  �أع�س���ء  تعري��ف  به��دف  وذل��ك  �ل���رشكة  ع��ن  �لأخ��رى  �ل�رشوري��ة 

�أي  تق��دمي  يت��م  ل  ذل��ك،  وخ��الف  ب�ل���رشكة.  معرفته��م  م�س��توى  م��ن  للت�أك��د  ��س��تبي�ن�ً  �لإد�رة  جمل���س  �أع�س���ء  �إعط���ء 

م��ن  ع���ٍل  مب�س��توى  يتمتع��ون  �حل�لي��ني  �لإد�رة  �أع�س���ء جمل���س  �أن  ذل��ك  �لإد�رة،  لأع�س���ء جمل���س  تدريب��ي  �أو  تعليم��ي  برن�م��ج 

و�ل�سي�ف��ة. �لرتفي��ه  قط���ع  يف  و�خل��ربة  و�خل��رب�ت  �مله���ر�ت 

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة:

عدد �لأ�سهم   نوع �لأ�سهم ��سم ع�سو جمل�س �لإد�رة 

4٫789٫244 ع�دي دكتور ع�س�م عبد�لله فخرو

- ع�دي �ل�سيد على يو�سف عبيديل

347٫228 ع�دي �ل�سيد حممد �إبر�هيم ك�نو

482٫658 ع�دي �ل�سيد جالل حممد جالل

475٫781 ع�دي �ل�سيد فريد يو�سف �ملوؤيد

2٫000٫000 ع�دي �ل�سيد جه�د يو�سف �أمني

712٫555 ع�دي �ل�سيد �سوقي علي فخرو

1٫865٫861 ع�دي �ل�سيد �أحمد عبد�لرحمن ر��سد �لب�ستكي

املجموع                                                                                                                                   10.673.327 
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تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة خالل سنة 2018:

ت�ريخ �ملع�ملة عدد �لأ�سهم بيع/�رش�ء نوع �لأ�سهم ��سم ع�سو جمل�س �لإد�رة

2018/7/31

2018/9/4
6٫799 �رش�ء �ل�سيد جه�د يو�سف �أمني ع�دي

2018/6/28 1٫509٫336

�رش�ء

)�أ�سهم �خلي�ر( ع�دي �ل�سيد �أحمد عبد�لرحمن ر��سد �لب�ستكي

2018/6/28 804٫978

�رش�ء

)�أ�سهم �خلي�ر( دكتور ع�س�م عبد�لله فخرو ع�دي

�أط��ر�ف  ق�م��ت  كم���   .2018 �لع���م  خ��الل  �س��هم�ً   28٫000 ب���رش�ء  �أم��ني  يو�س��ف  جه���د  ب�ل�س��يد  �سل��ة  ذ�ت  �أط��ر�ف  ق�م��ت 

.2018 �لع���م  خ��الل  �س��هم�ً   20٫000 ب���رش�ء  فخ��رو  عبد�لل��ه  ع�س���م  ب�لدكت��ور  �سل��ة  ذ�ت 

اجتماعات مجلس اإلدارة:

�أرب��ع م��ر�ت عل��ى �لأق��ل  �أن يجتم��ع جمل���س �لإد�رة  �إت���س �س��ي 1-3-3 م��ن ميث���ق حوكم��ة �ل���رشك�ت، يج��ب  ح�س��ب �مل���دة 

تتطل��ب  �لت��ي  �لأم��ور  يف  م�س��تعجلة  ق��ر�ر�ت  �لإد�رة  جمل���س  يتخ��ذ  �لأربع��ة،  �لجتم�ع���ت  ه��ذه  �إىل  وب�لإ�س�ف��ة  �ل�س��نة.  يف 

�لق��ر�ر�ت  ه��ذه  عل��ى  �لإد�رة  جمل���س  قب��ل  م��ن  �مل�س�دق��ة  وتت��م  ب�لتمري��ر  ق��ر�ر�ت  �تخ���ذ  طري��ق  ع��ن  وذل��ك  فوري���ً  �إج��ر�ء�ً 

بتف��سي��ل  ج��دول  يل��ي  فيم���  �لنظ���م.  ح�س��ب  تعق��د  �لإد�رة  ملجل���س  �جتم�ع���ت  يف  لح��ق  وق��ت  يف  �لأ�س��ول  ح�س��ب 

�حل�س��ور: وتف��سي��ل   2018 ع���م  خ��الل  عق��دت  �لت��ي  و�للج���ن  �لإد�رة  جمل���س  �جتم�ع���ت 

ملخ�س �جتم�ع�ت جمل�س �لإد�رة و�للج�ن وح�سور �أع�س�ء جمل�س �لإد�رة

��سم �لع�سو

�للجنة �لتنفيذية�ملجل�س
 جلنة �حلوكمة

و�لتدقيق

 جلنة �لرت�سيح

و�ملك�ف�آت
�ملجموع

 جمموع عدد

�لجتم�ع�ت

 �لجتم�ع�ت

�لتي ح�رشه�

 جمموع عدد

�لجتم�ع�ت

 �لجتم�ع�ت

�لتي ح�رشه�

 جمموع عدد

�لجتم�ع�ت

 �لجتم�ع�ت

�لتي ح�رشه�

 جمموع عدد

�لجتم�ع�ت

 �لجتم�ع�ت

�لتي ح�رشه�

 جمموع عدد

�لجتم�ع�ت

 �لجتم�ع�ت

�لتي ح�رشه�
ن�سبة �حل�سور

 �لدكتور ع�س�م عبد�لله

فخرو
4444  1199%100

 �ل�سيد على يو�سف

88%1198  4344عبيديل

 �ل�سيد حممد �إبر�هيم

خليل ك�نو
4142  1093%33

 �ل�سيد جالل حممد

يو�سف جالل
44  44  88%100

 �ل�سيد فريد يو�سف خليل

�ملوؤيد
42  42  84%50

�ل�سيد جه�د يو�سف �أمني
4444  1199%100

 �ل�سيد �سوقي علي

يو�سف فخرو
44  441199%100

 �ل�سيد �أحمد عبد�لرحمن 

ر��سد �لب�ستكي
 4444    8 8%100 
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اجتماعات مجلس اإلدارة:  )تابع(

�أو  �ملجل���س  رئي���س  قب��ل  م��ن  �أو  �ملجل���س  �أع�س���ء  م��ن  ع�سوي��ن  طل��ب  عل��ى  بن���ء�ً  �لإد�رة  لجتم���ع جمل���س  �لدع��وة  ميك��ن 

�أو ع��ن طري��ق  �إم��� �س��خ�سي�ً  �أع�س���ء جمل���س �لإد�رة �جتم���ع جمل���س �لإد�رة  �أن يح���رش غ�لبي��ة  ن�ئ��ب رئي���س �ملجل���س. يج��ب 

�سحيح���ً. �ملجل���س  �جتم���ع  ليك��ون  �له�ت��ف 

لتمك��ني  مبك��ر  وق��ت  يف  لالجتم�ع���ت  �لالزم��ة  �مل�س��تند�ت  م��ن  وغريه���  �لأعم���ل  وج��دول  �حل�س��ور  دع��وة  تعمي��م  يت��م 

ومدرو�س��ة.  مت�أني��ة  ق��ر�ر�ت  �تخ���ذ  م��ن  �لإد�رة  جمل���س  �ع�س���ء 

تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة وتفاصيل الحضور:

��سم ع�سو جمل�س �لإد�رة

2018/2/20 ت�أجل �لإجتم�ع 

�إىل 2018/2/25
2018/5/82018/8/72018/11/6

نعمنعمنعمنعمدكتور ع�س�م عبد�لله فخرو

نعملنعمنعم�ل�سيد على يو�سف عبيديل

�ل�سيد حممد �إبر�هيم ك�نو
لنعملل

نعمنعمنعمنعم�ل�سيد جالل حممد جالل

للنعمنعم�ل�سيد فريد يو�سف �ملوؤيد

نعمنعمنعمنعم�ل�سيد جه�د يو�سف �أمني

نعمنعمنعمنعم�ل�سيد �سوقي علي فخرو

نعمنعمنعمنعم�ل�سيد �أحمد عبد�لرحمن ر��سد �لب�ستكي

سياسة مكافآت مجلس اإلدارة:

�لإد�رة.  جمل���س  �أع�س���ء  مك�ف���آت  دف��ع  طريق��ة   2001 ل�س��نة   21 رق��م  �لتج�ري��ة  �ل���رشك�ت  ق�ن��ون  م��ن   188 �مل���دة  تو�س��ح 

�لجتم���ع  يف  �مل�س���همني  ملو�فق��ة  �ل�س��نوية  �ملك�ف���آت  تخ�س��ع  ك�لت���يل:  ه��ي  �لإد�رة  جمل���س  �أع�س���ء  مك�ف���أة  هيكلي��ة 

�للج���ن.   و�جتم�ع���ت  �لإد�رة  جمل���س  �جتم�ع���ت  ح�س��ور  ع��ن  ح�س��ور  �أتع���ب  من��ح  يت��م  و  �لع�م��ة  للجمعي��ة  �ل�س��نوي 

تعت��رب �مل�س���ركة يف �لجتم�ع���ت ع��ن طري��ق �له�ت��ف مبث�ب��ة ح�س��ور يف �لجتم���ع ويتق��س��ى �أع�س���ء جمل���س �لإد�رة مك�ف���أة 

مق��د�ر  ويتح��دد  �ل���رشكة  تطوي��ر  يف  �لثم��ني  وقته��م  �إنف���ق  نظ��ري  �لإد�رة  جمل���س  �أع�س���ء  مك�ف���أة  تت��م  لذل��ك.  وفق���ً 

يت��م  �ل���رشكة.    �أن�س��طة  ويف  �لجتم�ع���ت  م��د�ولت  م�س���ركتهم يف  مل�س��توى  وفق���ً  �لجتم�ع���ت  ح�س��ور  و�أتع���ب  �ملك�ف���آت 

يت��م  �لع�م��ة.  للجمعي��ة  �ل�س��نوي  �لجتم���ع  يف  �مل�س���همني  مو�فق��ة  عل��ى  �حل�س��ول  بع��د  �ملجل���س  �أع�س���ء  مك�ف���أة  دف��ع 

للمع�ي��ري  وفق���ً  �ل���رشكة  م�رشوف���ت  م��ن  كج��زء  �لدخ��ل  ق�ئم��ة  عل��ى  �لإد�رة  جمل���س  لأع�س���ء  �ملدفوع��ة  �ملك�ف���أة  قي��د 

�ملرك��زي.  �لبحري��ن  م���رشف  ي�سعه���  �لت��ي  و�لأنظم��ة  �لدولي��ة  �ملح��س��بية 

بلغت �أتع�ب ح�سور �جتم�ع�ت جمل�س �لإد�رة )مب� يف ذلك �أتع�ب ح�سور �جتم�ع�ت �للج�ن( لل�سنة 88٫000 دين�ر بحريني. 

إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

مت ذكر مقد�ر �إجم�يل �ملك�ف�آت �ملدفوعة لأع�س�ء جمل�س �لإد�رة لل�سنتني �مل�ليتني 2017 و 2018 يف �إي�س�ح رقم - من �لبي�ن�ت �مل�لية.
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االلتزام:

�لقو�ن��ني  �أح��ك�م  م��ن  لأي  �إجر�ئ��ي  �متث���ل  ع��دم  هن���ك  ولي���س  �لب��الد  و�أنظم��ة  قو�ن��ني  جلمي��ع  �ملجموع��ة  �متثل��ت  لق��د 

دلي��ل  �ل���رشكة  ل��دى  �ملجموع��ة.   يف  �للت��ز�م  م�س��وؤول  �أي�س���ً  ه��و  �مل�لي��ة  �ل�س��وؤون  رئي���س  �ملجموع��ة.  عل��ى  ت���رشي  �لت��ي 

�لرئي�س��ية  �ل�س��م�ت  بع���س  يل��ي  فيم���  �للت��ز�م.  ووظيف��ة  جم���ل  تف��سي��ل  ك�ف��ة  يغط��ي  و��س��ح  �لت��ز�م  �سي��س��ة 

�للت��ز�م:  لدلي��ل 

ج�نب �لر�سد/ �ملت�بعة و�لإبالغ من وظيفة �للتز�م.   •

�لعالقة مع �لإد�ر�ت �لأخرى.  •

��ستقاللية وظيفة �للتز�م.  •

م�سوؤولية وظيفة �للتز�م.  •

�لعالقة مع �لتدقيق �لد�خلي.  •

�لتع�ون مع �جله�ت �لرق�بية.  •

�لتنفي��ذي  �لرئي���س  وي�س���عد  للمجموع��ة  �لتج�ري��ة  ب�لأن�س��طة  �ملرتبط��ة  �للت��ز�م  بتقيي��م خم�ط��ر  �للت��ز�م  م�س��وؤول  يق��وم 

م�س��وؤولية  �لإد�رة  جمل���س  يت��وىل  �آث�ره���.  م��ن  و�لتخفي��ف  �ملجموع��ة  تو�جهه���  �لت��ي  �للت��ز�م  ملخ�ط��ر  �لفع�ل��ة  �لإد�رة  يف 

للمجموع��ة.  �للت��ز�م  خم�ط��ر  �إد�رة  عل��ى  �لإ���رش�ف 

مدونة السلوك / األخالق المهنية: 

لدى �ل�رشكة مدونة �سلوك / مدونة �أخالق مهنية تو�سح �ملع�يري �ملتوقعة من كل موظف يف �ملجموعة.

يجب على �ملجموعة �لتع�مل مع �سك�وى �لعمالء ب�رشعة ولطف.   •

ل تقوم �ملجموعة ب�لإف�س�ح عن �أية معلوم�ت عن �لعمالء / �رشك�ء �لعمل �إىل �أي �سخ�س �أو جهة �أخرى.  •

يجب على كل موظف حم�ية �أ�سول وموجود�ت �ملجموعة.   •

يجب على �ملوظف �أل ي�أخذ ر�سوة من �أي �سخ�س خ�رج �ملجموعة فيم� يتعلق ب�أعم�ل �ملجموعة.  •

يجب �أل يف�سح �أي موظف عن �أية معلوم�ت عن �ملجموعة �سو�ء �أثن�ء �خلدمة �أو بعده� لأي �سخ�س �أو جهة   •

من خ�رج �ملجموعة.   

الهيكل التنظيمي
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رئيس المشاريع
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سكرتير الشركة
ومسئول الشئون

المؤسسية

مجلس ا�دارة
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 والرئيس التنفيذي
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توزيع المهام في مجلس اإلدارة:

��سم ع�سو جمل�س �لإد�رة
 جلنة �حلوكمة

و�لتدقيق
�للجنة �لتنفيذية

 جلنة �لرت�سيح

و�ملك�ف�آت

)�لرئي�س()�لرئي�س(-رئي�س �ملجل�سدكتور ع�س�م عبد�لله فخرو

�ل�سيد �أحمد عبد�لرحمن ر��سد �لب�ستكي

ع�سو منتدب 

ورئي�س تنفيذي
-نعم-

نعمنعم-ن�ئب �لرئي�س�ل�سيد علي يو�سف عبيديل

نعمنعم-ع�سو �ملجل�س�ل�سيد حممد �إبر�هيم ك�نو

نعمنعم-ع�سو �ملجل�س�ل�سيد جه�د يو�سف �أمني

--نعمع�سو �ملجل�س�ل�سيد جالل حممد جالل

--نعمع�سو �ملجل�س�ل�سيد فريد يو�سف �ملوؤيد

نعم-)�لرئي�س(ع�سو �ملجل�س�ل�سيد �سوقي علي فخرو

 

لجان المجلس:

�لغر���س  �إن  وحم��س��بته.  م�س��وؤوليته  ع��ن  �لتخل��ي  دون  �ملجل���س  جل���ن  �إىل  م�س��وؤولي�ته  بع���س  بتفوي���س  �لإد�رة  جمل���س  ق���م 

للمجل���س  تو�سي���ت  وتق��دمي  لل���رشكة  �لفعل��ي  �لأد�ء  مر�قب��ة  يف  �ملجل���س  عم��ل  ت�س��هيل  ه��و  �للج���ن  �إن�س���ء  م��ن  �لرئي�س��ي 

دوري��ة.   ب�سف��ة  به���  �ملجل���س  �أع�س���ء  وتزوي��د  �للج���ن  �إع��د�د حم����رش لجتم�ع���ت  يت��م  ذل��ك �رشوري���ً.   ت��رى  للتح�س��ني عندم��� 

فع���ل. ب�س��كل  مه�مه���  �أد�ء  ول�سم���ن  �لق�ن��ون  مبتطلب���ت  �لتز�م���ً  �للج���ن  ت�س��كيلة  بتقيي��م  ب��س��تمر�ر  �ملجل���س  يق��وم 

اللجنة التنفيذية:

�لإد�رة.  �أع�س���ء م��ن جمل���س  م��ن خم�س��ة  تت�أل��ف ح�لي���ً  �لت��ي  �لتنفيذي��ة  �للجن��ة  �لدكت��ور ع�س���م عبد�لل��ه فخ��رو  ير�أ���س 

به���. �ملنوط��ة  �ملح��ددة  �مل�س��وؤولي�ت  �لتنفيذي��ة  للجن��ة  �لد�خل��ي  �لنظ���م  يح��دد 

مهام اللجنة التنفيذية:

��ستثم�ر ف�ئ�س �أمو�ل �ل�رشكة وفق�ً ل�سي��سة �ل�ستثم�ر وتقييم �أد�ء كل ��ستثم�ر مق�بل �لع�ئد �ملتوقع من   �ل�ستثم�ر.  •

حتليل و�إقر�ر �خلطة �ل�سرت�تيجية لل�رشكة لكل �سنة م�لية قبل عر�سه� على جمل�س �لإد�رة.  •

�ملو�فقة على �مليز�نية �لتقديرية لكل �سنة م�لية و�لتغيري�ت �لتي جترى عليه�، ومر�جعة �لأد�ء مق�بل تلك   •

�مليز�ني�ت وموؤ�رش�ت �لأد�ء �لرئي�سية.  

مر�جعة �ل�سي��س�ت فيم� يتعلق ب�ملخ�طر و�ملوجود�ت/ �لأ�سول و�ملطلوب�ت/ �خل�سوم  •

تقرير  الحوكمة  )تابع(
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�أدن��ى،  كح��د  �ل�س��نة  يف  �جتم�ع���ت  ثالث��ة  �لتنفيذي��ة  �للجن��ة  تعق��د  �لتنفيذي��ة،  للجن��ة  �لد�خل��ي  �لنظ���م  لأح��ك�م  وفق���ً 

�جل��دول  يو�س��ح  �جتم�ع���ت.   4 �لع���م  خ��الل  �لتنفيذي��ة  �للجن��ة  عقدته���  �لت��ي  لالجتم�ع���ت  �لفعل��ي  �لع��دد  بل��غ  وق��د 

�للجن��ة: ه��ذه  لجتم�ع���ت  �لأع�س���ء  وح�س��ور  �لتنفيذي��ة  �للجن��ة  ت�س��كيل  تف��سي��ل  �لت���يل 

تواريخ االجتماعات:

2018/2/12018/5/312018/11/292018/12/25��سم �لع�سو

نعمنعمنعمنعم1- �لدكتور ع�س�م عبد�لله فخرو

نعمنعمنعمنعم2- �ل�سيد علي يو�سف عبيديل

لنعمنعمل3- �ل�سيد حممد �إبر�هيم ك�نو

نعمنعمنعمنعم4- �ل�سيد جه�د يو�سف �أمني

نعمنعمنعمنعم5- �ل�سيد �أحمد عبد�لرحمن ر��سد �لب�ستكي

بلغت �أتع�ب ح�سور �جلل�س�ت لأع�س�ء �للجنة �لتنفيذية 20٫000 دين�ر بحريني لل�سنة �مل�لية 2018.

لجنة الترشيح والمكافآت:

م��ن خم�س��ة  و�ملك�ف���آت ح�لي���ً  �لرت�س��يح  وتت�أل��ف جلن��ة  و�ملك�ف���آت،  �لرت�س��يح  �لدكت��ور ع�س���م عبد�لل��ه فخ��رو جلن��ة  ير�أ���س 

�ملنوط��ة به���. �ملح��ددة  �مل�س��وؤولي�ت  و�ملك�ف���آت  �لرت�س��يح  �لد�خل��ي للجن��ة  �لنظ���م  �لإد�رة. يح��دد  �أع�س���ء م��ن جمل���س 

مهام لجنة الترشيح والمكافآت

تقييم تو�زن �مله�ر�ت و�ملع�رف و�خلرب�ت يف جمل�س �لإد�رة، و�إعد�د و�سف لكل تعيني وحتديد وتر�سيح  �أع�س�ء   •

لع�سوية �ملجل�س عندم� وكلم� تن�س�أ �سو�غر يف �ملجل�س.  

�لت�أكد من وجود �سي��س�ت و�إجر�ء�ت من��سبة لتقييم �أد�ء �لإد�رة �لتنفيذية.  •

تقدمي تو�سية للمجل�س عن �أي تغيري يف �لو�سف �لوظيفي لأع�س�ء فريق �لإد�رة �لعلي�، �إذ� لزم �لأمر.  •

�ملو�فقة على خطط �لحالل و�لتع�قب لالإد�رة �لتنفيذية �لعلي� قبل عر�س هذه �خلطط على جمل�س �لإد�رة  لإقر�ره�.    •

وفق�ً لأحك�م �لنظ�م �لد�خلي للجنة �لرت�سيح و�ملك�ف�آت، تعقد �للجنة �جتم�ع�ً و�حد�ً كحد �أدنى و�جتم�عني كحد �أق�سى يف �ل�سنة. يو�سح 

�جلدول �لت�يل تف��سيل ت�سكيل جلنة �لرت�سيح و�ملك�ف�آت وح�سور �لأع�س�ء لجتم�ع�ت هذه �للجنة:

تاريخ االجتماع:

2018/2/1��سم �لع�سو

نعم1- �لدكتور ع�س�م عبد�لله فخرو

نعم2- �ل�سيد علي يو�سف عبيديل

ل3- �ل�سيد حممد �إبر�هيم ك�نو

نعم4- �ل�سيد جه�د يو�سف �أمني

نعم5- �ل�سيد �سوقي علي فخرو

مل يتم دفع �أتع�ب ح�سور �جتم�ع�ت للجنة �لرت�سيح و�ملك�ف�آت يف �سنة 2018.
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لجنة الحوكمة والتدقيق:

�أع�س���ء جمل���س  م��ن  ثالث��ة  م��ن  ح�لي���ً  �للجن��ة   وتت�أل��ف  و�لتدقي��ق،  �حلوكم��ة  جلن��ة  فخ��رو  عل��ي  �س��وقي  �ل�س��يد  ير�أ���س 

يل��ي:  كم���  ه��ي  و�لتدقي��ق  �حلوكم��ة  جلن��ة  �لإد�رة.و�جب���ت 

مر�جعة و�عتم�د �لقو�ئم �مل�لية �ملرحلية و�ل�سنوية قبل عر�سه� على جمل�س �لإد�رة.  •

من�ق�سة �ل�سي��س�ت �ملح��سبية و�مل�لية �لرئي�سية و�أمور �إعد�د �لتق�رير عن �ل�سنة �مل�لية.  •

�لنظر يف وتقدمي تو�سية ملجل�س �لإد�رة فيم� يتعلق بتعيني و��ستق�لة �أو �إق�لة �ملدققني �لد�خليني و�ملدققني   •

�خل�رجيني لل�رشكة وحتديد ر�سوم �لتدقيق.  

من�ق�سة خط�ب �لإد�رة للمدققني �خل�رجيني.  •

��ستعر��س ومر�جعة وظ�ئف �إد�رة �ملخ�طر و�لتدقيق �لد�خلي.  •

من�ق�سة �ملالحظ�ت �لرئي�سية �لتي يقدمه� �ملدققون �لد�خليون و�ملدققون �خل�رجيون وردود �إد�رة �ل�رشكة عليه�.  •

�سم�ن وجود �سي��س�ت و�إجر�ء�ت ونظم و�سو�بط د�خلية ومب�دئ توجيهية من��سبة يف �ل�رشكة.  •

حتليل ت�أثري �أي تغيري يف مع�يري �ملح��سبة على �لبي�ن�ت �مل�لية.  •

وفق�ً لل�رشوط �ملرجعية للجنة �حلوكمة و�لتدقيق، تقوم �ل�رشكة بعقد �أربعة �جتم�ع�ت على �لأقل يف �ل�سنة

خالل ع�م 2018، بلغ عدد �جتم�ع�ت جلنة �حلوكمة و�لتدقيق �أربعة �جتم�ع�ت. يو�سح �جلدول �لت�يل تف��سيل ت�سكيل جلنة �حلوكمة و�لتدقيق 

وح�سور �لأع�س�ء لجتم�ع�ت هذه �للجنة

تواريخ االجتماعات:

2018/02/192018/05/82018/08/72018/11/06�لع�سو

نعمنعمنعمنعم�ل�سيد �سوقي علي فخرو

نعمنعمنعمنعم�ل�سيد جالل حممد جالل

للنعمنعم�ل�سيد فريد يو�سف �ملوؤيد

بلغت �أتع�ب ح�سور �لجتم�ع�ت لأع�س�ء جلنة �حلوكمة و�لتدقيق 12٫000 دين�ر بحريني لل�سنة �مل�لية 2018.

تضارب المصالح:

�لت��ي تنط��وي  و�إج��ر�ء�ت مدون��ة فيم��� يتعل��ق ب�ملع�م��الت  ل��دى �ل���رشكة �سي��س��ة ت�س���رب م�س�ل��ح حم��ددة ب�س��كل جي��د 

�لإف�س���ح  �إد�رة  جمل���س  ع�س��و  كل  عل��ى  يج��ب  �ل�سي��س��ة،  له��ذه  وفق���ً  �لإد�رة.  جمل���س  لأع�س���ء  م�س�ل��ح  ت�س���رب  عل��ى 

�أم���م  �ق��رت�ح  �أي  ط��رح  ح���ل  يف  مب����رش.  غ��ري  �أو  ك�ن  مب����رش�ً  �مل�س�ل��ح،  يف  حمتم��ل  �أو  ح���يل  ت�س���رب  �أي  ع��ن  لل���رشكة 

�مل�س���ركة يف  ع��ن  �لع�س��و  ه��ذ�  ميتن��ع  �س��وف  �لق��رت�ح،  ه��ذ�  ل��ه م�سلح��ة يف  �أن  ع�س��و  �أي  وي��رى  �لإد�رة  ملجل���س  �جتم���ع 

�مل�س�ل��ح. ت�س���رب  ب�س��بب  �لت�سوي��ت  ع��ن  ع�س��و  �أي  ميتن��ع  مل   ،2018 ع���م  خ��الل  و�لت�سوي��ت.  �ملن�ق�س��ة 

�حل�س��ول  يج��ب  معين��ة،  مع�مل��ة  �أي��ة  يف  �لإد�رة  جمل���س  يف  ع�س��و  �أي  ل��دى  �مل�س�ل��ح  يف  حمتم��ل  ت�س���رب  هن���ك  ك�ن  �إذ� 

�ملع�مل��ة  مق��رتح  ط��رح  قب��ل  �ملع�مل��ة  يف  م�سلح��ة  له��م  لي���س  �لذي��ن  �لآخري��ن  �لأع�س���ء  م��ن  م�س��بقة  مو�فق��ة  عل��ى 

�مل�س���ركة يف  ع��ن  ل��ه م�سلح��ة  �ل��ذي  �لع�س��و  ميتن��ع  �حل�ل��ة،  ه��ذه  ويف  علي��ه.  و�لت�سوي��ت  ملن�ق�س��ته  �لإد�رة  عل��ى جمل���س 

�ل�سل��ة. ذي  �لجتم���ع  �مل�سلح��ة يف حم���رش  ذوي  م��ن  �أع�س���ء  ع�س��و/  وج��ود  ع��دم  ت�س��جيل  يت��م  �ملن�ق�س��ة. 
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تقرير  الحوكمة  )تابع(

المعامالت مع األطراف ذات الصلة:

�ملجموع��ة.  �إد�رة  قب��ل  م��ن  عليه���  مو�فق���ً  بحت��ة  جت�ري��ة  �أ�س���س  عل��ى  �ل�سل��ة  ذ�ت  �لأط��ر�ف  م��ع  �ملع�م��الت  جمي��ع  تت��م 

عل��ى  بن���ء�ً  �ل���رشكة  �أ�س��هم  يت�ج��ر يف  �أن  �لتنفيذي��ة  �لإد�رة  فري��ق  م��ن  �أو  �لإد�رة  ع�س��و يف جمل���س  �أو  موظ��ف  لأي  يج��وز  ل 

�مل�لي��ة لالط��الع عل��ى  �لبي�ن���ت  رق��م: 29 يف  �إي�س���ح  �إىل  �لرج��وع  يرج��ى  للعم��وم.  د�خلي��ة جوهري��ة غ��ري معلن��ة  معلوم���ت 

�ل�سل��ة. ذ�ت  �لأط��ر�ف  م��ع  �ملع�م��الت  تف��سي��ل 

الرقابة والتحكم الداخلي:

�لأ�س��ول  وحم�ي��ة  وفع�ل��ة   منظم��ة  بطريق��ة  �لأعم���ل  لإد�رة  �لد�خل��ي  للتحك��م  نظ�م���ً  �ل���رشكة  عملي���ت  جمي��ع  تت�سم��ن 

و�مل��و�رد و�سم���ن �ل�س��تخد�م �لأمث��ل مل��و�رد �ل���رشكة وت�أم��ني دق��ة و�كتم���ل �لبي�ن���ت �ملح��س��بية وحتقي��ق �لأه��د�ف �لت�س��غيلية 

�لحتي���ل  ومن��ع  وك�س��ف  �ملن��س��ب  وقته���  ويف  به���  وموث��وق  دقيق��ة  وحم��س��بية  م�لي��ة  معلوم���ت  وتق��دمي  و�ل�س��رت�تيجية 

و�لأخط���ء و�سم���ن �للت��ز�م ب�سي��س���ت و�إج��ر�ء�ت �ل���رشكة و�إد�رة �لأعم���ل بطريق��ة فع�ل��ة. تق��وم �لإد�رة مبر�قب��ة تنفي��ذ �لرق�ب��ة 

و�لإج��ر�ء�ت  �ل�سي��س���ت  وتنفي��ذ  �ملخ�ط��ر  و�إد�رة  وحتدي��د  من��س��بة  حتك��م  بيئ��ة  خل��ق  خ��الل  م��ن  �لإد�رة  قب��ل  م��ن  �لد�خلي��ة 

�حلوكم��ة  جلن��ة  تق��وم  ذل��ك.  �إىل  وم���  �ل���رشكة  �أ�س��ول  و��س��تخد�م  �إىل  �لو�س��ول  يف  و�لتحك��م  �لو�جب���ت  ب��ني  و�لف�س��ل 

�لد�خلي��ة. �لرق�ب��ة  و�إج��ر�ء�ت  عملي���ت  كف�ي��ة  م��دى  بتقيي��م  ب��س��تمر�ر  �لتنفيذي��ة  و�لإد�رة  و�لتدقي��ق 

أدوار رئيس المجلس واإلدارة التنفيذية:

م�س��وؤولون  �لآخ��رون  �لعلي���  �لإد�رة  و�أع�س���ء  �لتنفي��ذي  �لرئي���س  �لتنفيذي��ة.  ل��الإد�رة  و�لإر�س���د  �لتوجي��ه  �لإد�رة  جمل���س  يق��دم 

لل���رشكة  �لتج�ري��ة  �لأعم���ل  تنظي��م  ع��ن  م�س��وؤولً  �لإد�رة  جمل���س  رئي���س  يك��ون  لل���رشكة.  �ليومي��ة  �ل�س��وؤون  �إد�رة  ع��ن 

�لتنفي��ذي  �لرئي���س  �أن  ح��ني  يف  �لتنفيذي��ة  ل��الإد�رة  �ل�س��رت�تيجي  �لتوجي��ه  وتوف��ري  عمل��ه  فع�لي��ة  و�سم���ن  �ملجل���س  وقي���دة 

لق��د  �ملجل���س.   ي�سعه���  �لت��ي  و�خلط��ط  �ل�س��رت�تيجي�ت  تنفي��ذ  ع��ن  م�س��وؤولون  �لآخري��ن  �لتنفيذي��ة  �لإد�رة  فري��ق  و�أع�س���ء 

و�جب���ت  حتدي��د  مت  كم���  بو�س��وح،  لل���رشكة  �لتنفي��ذي  و�لرئي���س  �لإد�رة  جمل���س  رئي���س  وم�س��وؤولي�ت  و�جب���ت  وحتدي��د  ر�س��م  مت 

و��س��ح. ب�س��كل  �لدو�ئ��ر  روؤ�س���ء  جمي��ع  وم�س��وؤولي�ت 

خطط اإلحالل/ التعاقب:

روؤ�س���ء �لأق�س���م و�لدو�ئ��ر مث��ل رئي���س �ل�س��وؤون �لإد�ري��ة  �إح��الل للرئي���س �لتنفي��ذي وجمي��ع  لق��د و�سع��ت �ل���رشكة خط��ط 

م��ن  م�س��توى  �أعل��ى  عل��ى  �حلف���ظ  ل�سم���ن  �لعملي���ت  ورئي���س  و�لتطوي��ر  �مل�س���ريع  ورئي���س  �مل�لي��ة  �ل�س��وؤون  ورئي���س 

تنفيذي��ني  ملوظف��ني  �لأج��ل  طوي��ل  �أو  �لأج��ل  ق�س��ري  بغي���ب  تت�أث��ر  �أن  دون  م��ن  ل��الإد�رة  �ل�سل���س  و�لأد�ء  �لت�س��غيلية  �لكف���ءة 

و�لتع�ق��ب. �لإح��الل  خط��ط  مبر�جع��ة  �س��نوي�ً  �لإد�رة  جمل���س  يق��وم  �ل���رشكة.   يف 

سياسة تعامالت الشخص الرئيسي:

من��ع  ه��و  �ل�سي��س��ة  ه��ذه  م��ن  �لأ�س��س��ي  و�لغر���س  �لرئي�س��يني،  �لأ�س��خ��س  لتع�م��الت  �سي��س��ة  �ل���رشكة  و�سع��ت  لق��د 

�لإد�رة  جمل���س  �أع�س���ء  �لرئي�س��يني  �لأ�س��خ��س  تعري��ف  ي�س��مل  �ل�س��دد،  ه��ذ�  ويف  �لد�خلي��ة.  �ملعلوم���ت  ��س��تخد�م  �إ�س���ءة 

�لإد�رة  جمل���س  �أع�س���ء  عل��ى   تطب��ق  رئي�س��ي.  �س��خ�س  ب�أن��ه  يو�س��ف  �آخ��ر  �س��خ�س  و�أي  �ملعني��ني  و�ملوظف��ني  �لتنفيذي��ة  و�لإد�رة 

يج��ب  حي��ث  �لرئي�س��يني  لالأ�س��خ��س  �لتج���ري  �لتع�م��ل  ب�سي��س���ت  تتعل��ق  حم��ددة  �أنظم��ة  �لآخري��ن  �لرئي�س��يني  و�لأ�س��خ��س 

�للت��ز�م  م�س��وؤول  يك��ون  �ل���رشكة.  يف  �أ�س��همهم  يف  تد�وله��م  ومت�جرته��م/  م�س���هم�تهم  تف��سي��ل  ع��ن  �لك�س��ف  عليه��م 

ع���م  خ��الل  مت  لق��د  �لرئي�س��يني.  �لأ�س��خ��س  مبت�ج��رة  �ملتعلق��ة  �لبحري��ن  بور�س��ة  �أنظم��ة  ب�أح��دث  �للت��ز�م  �سم���ن  ع��ن  م�س��وؤولً 

للمق��س��ة.  �لبحري��ن  �لبحري��ن/  بور�س��ة  �إىل  رفعه���  �ملطل��وب  و�مل�س��تند�ت  �لنم���ذج  �ل�س��تم�ر�ت/  وتعبئ��ة  ��س��تيف�ء   2018

تقييم األداء:

ع��ن   �ل�س��نوي  �لتقري��ر  يف  �لإف�س���ح  يج��ب  �أن��ه  عل��ى  �ل���رشك�ت  حوكم��ة  ميث���ق  م��ن   9-3-8 �س��ي.  �إت���س.  �لبن��د  ين���س 

�لتقيي��م  ذل��ك  �إج��ر�ء   2018 �لع���م  خ��الل  مت  ولق��د  و�إ�س��ه�م�تهم،  بفع�ليته��م  يتعل��ق  فيم���  �لإد�رة  �أع�س���ء جمل���س  تقيي��م 

�لت�لي��ة: ب�لط��رق 
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تقييم األداء:  )تابع(

لقد مت تقييم �ملجل�س من قبل كل ع�سو جمل�س �إد�رة وذلك بغر�س تقييم �أد�ء �ملجل�س ككل.   -1

ق�م كل ع�سو جمل�س �إد�رة بعمل تقييم ذ�تي لنف�سه كع�سو جمل�س �إد�رة وبو�سفه ع�سو�ً يف كل جلنة، وذلك   -2

بغر�س تقييم �أد�ئهم مق�بل م� هو مطلوب منهم.   

كم� مت تقييم كل جلنة من قبل كل ع�سو فيه� عن �ل�سنة �مل�لية 2018 للت�أكد من قي�م �للجنة ب�أد�ء وظيفته�   -3

لتحقيق �لأغر��س �ملرجوة من �للجنة و�أد�ء �مل�سوؤولي�ت �مللق�ة على ع�تقه�.  

كم� ق�م �أي�س�ً رئي�س جمل�س �لإد�رة ورئي�س كل جلنة بعمل تقييم ذ�تي لأد�ئه بغر�س �سم�ن �ل�ستمر�ر يف �لعمل   -4

مب�ستوى ع�ل من �لفع�لية.   

وق�م �لع�سو �ملنتدب / �لرئي�س �لتنفيذي بعمل �لتقييم �خل��س به عن �ل�سنة �مل�لية 2018.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات:

حوكم��ة  �سي��س��ة  م��ن  كج��زء  �لتنبي��ه(  �سف���رة  نف��خ  )�سي��س��ة  �ملخ�لف���ت  ع��ن  �لإب��الغ  �سي��س��ة  �ملجموع��ة  �عتم��دت 

و�ملهن��ي  �لأخالق��ي  �ل�س��لوك  درج���ت  �أعل��ى  عل��ى  �حلف���ظ  ه��و  ه��ذه  �ملجموع��ة  �سي��س��ة  وغر���س  للمجموع��ة،  �ل���رشك�ت 

�نته���ك  �أي  ع��ن  �لإب��الغ  م��ن  موظف��ة  �أو  موظ��ف  �أي  �ملخ�لف���ت  ع��ن  �لإب��الغ  �سي��س��ة  متك��ن  �ملجموع��ة.  �أن�س��طة  كل  يف 

�أي  �أو  �ملب����رش  رئي�س��ه�  رئي�س��ه/  طري��ق  ع��ن  �أخالق��ي  غ��ري  �س��لوك  �أي  �أو  �لق�ن��ون  �أح��ك�م  م��ن  لأي  �أو  و�لأنظم��ة  للقو�ع��د 

مق��دم  يتعر���س  ول  �لتق�ري��ر  ه��ذه  م��ن  �أي  ���رشية  عل��ى  �حلف���ظ  �س��يتم  �لغر���س.  له��ذ�  �ل���رشكة  حت��دده  �آخ��ر  �س��خ�س 

�نتق�مي��ة. �أو  عق�بي��ة  مم�ر�س���ت  لأي��ة  �لتقري��ر 

مصادقة الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية:

للمجموع��ة  و�خلت�مي��ة  �لف�سلي��ة  �حل�س���ب�ت  �أن  عل��ى  للمجموع��ة  �مل�لي��ة  �ل�س��وؤون  ورئي���س  �لتنفي��ذي  �لرئي���س  �س���دق  لق��د 

مت  ولق��د  جوهري��ة.  �أخط���ء  �أي��ة  عل��ى  حتت��وي  ل  و�أنه���  �ملجموع��ة  و�س��وؤون  ح�ل��ة  ع��ن  وع�دل��ة  حقيقي��ة  �س��ورة  تق��دم 

.2018 �مل�لي��ة  �ل�س��نة  خ��الل  �لإد�رة  جمل���س  �إىل  وكذل��ك  و�لتدقي��ق  �حلوكم��ة  جلن��ة  �إىل  �مل�س�دق���ت  ه��ذه  تق��دمي 

وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين:

ع�دة م� يكون جميع �أع�س�ء جمل�س �لإد�رة ح��رشين يف �لإجتم�ع�ت �ل�سنوية للجمعية �لع�مه �لع�ديه و�إجتم�ع�ت   •

�جلمعية �لع�مه غري �لع�دية للرد على �لأ�سئلة �ملطروحة من قبل �أي من �حل�سور حيث �أن �ل�رشكة ملزمة ق�نون�ً   

ب�لمتث�ل لالأنظمة و�لقو�نني �ملتعلقة بن�رش �ملعلوم�ت.   

لقد ق�مت �ل�رشكة بتعيني بور�سة �لبحرين كم�سجل ووكيل حتويل �لأ�سهم و�رشكة ك�ريف كومبيوتر �سري ذ.م.م   •

كم�سجل فرعي، و�أو�سى جمل�س �إد�رة �ل�رشكة ب�أن تتم �إع�دة تعيينهم� لل�سنة �مل�لية 2019.  

ن�رشت �ملجموعة نت�ئجه� �ل�سنوية لكل ربع �سنة ولل�سنة �مل�لية 2018 ب�أكمله� من خالل �ل�سحف ب�للغة �لعربية   •

ومن خالل موقع بور�سة �لبحرين على �لنرتنت ب�للغة �لإجنليزية.  

تتوفر للم�س�همني �سهولة �لو�سول �إىل جميع �ملعلوم�ت �مل�لية وميكنهم �حل�سول على من�ذج/ ��ستم�ر�ت   •

�لتوكيل و�ل�ستم�ر�ت �لأخرى ذ�ت �ل�سلة من �ملجموعة.  

تقوم �ملجموعة بن�رش بي�ن�ته� �مل�لية �ملرحلية و�خلت�مية على موقعه� على �سبكة �لإنرتنت.  •

تقوم �ملجموعة �أي�س� ب�لتو��سل مع موظفيه� من خالل قنو�ت �لت�س�ل �لد�خلي.  •

�سوف يكون رئي�س �ل�سوؤون �مل�لية نقطة �لت�س�ل مع بور�سة �لبحرين وم�رشف �لبحرين �ملركزي.  •

            

تقرير  الحوكمة  )تابع(
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وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين:   )تابع(

اإن �رشكة البحرين لل�صينما متوافقة حالياً مع جميع اأحكام ميثاق احلوكمة با�صتثناء ما يلي:

�لإد�رة  رئي���س جمل���س  يك��ون  �أن  يج��ب  �أن��ه  عل��ى  �ل���رشك�ت  حوكم��ة  ميث���ق  م��ن   1-4-5 �س��ي  �إت���س  �لبن��د  ين���س   •

للمع�م��الت  نظ��ر�ً  م�س��تقل  غ��ري  �إد�رة  جمل���س  ع�س��و  فخ��رو  عبد�لل��ه  ع�س���م  �لدكت��ور  �أن  غ��ري  م�س��تقالً،  ع�س��و�ً 

من�س��ب  فخ��رو  عبد�لل��ه  ع�س���م  �لدكت��ور  فيه���  ي�س��غل  �لت��ي  �ل���رشك�ت  م��ع  �ل���رشكة  جتريه���  �لت��ي  �لتج�ري��ة 

عليه���  حت�ف��ظ  �لت��ي  �ل���رشك�ت  حوكم��ة  مع�ي��ري  �أعل��ى  م��ن  يقل��ل  ل  ه��ذ�  ف���إن  ذل��ك،  وم��ع  �إد�رة.  ع�س��و جمل���س 

�أ�س����س جت���ري بح��ت، )ب( وج��ود نظ���م  �لتج�ري��ة عل��ى  �ملع�م��الت  �لدخ��ول يف  يت��م  �إن��ه  )�أ(  وذل��ك ب�س��بب  �ل���رشكة 

�أع�س���ء  لبع���س  يك��ون  �ق��رت�ح  وج��ود  ح�ل��ة  يف  )ج(  و  �لإد�رة،  جمل���س  ق��ر�ر�ت  يف  �مل�س�ل��ح  ت�س���رب  لإد�رة  فع���ل 

�لت�سوي��ت  �أو  �ملن�ق�س��ة  يف  �مل�س���ركة  ع��ن  �ملعن��ي  �لع�س��و  ميتن��ع  في��ه،  م�سلح��ة  �أو  ب��ه  �سل��ة  �لإد�رة  جمل���س 

ت�س���رب  لإد�رة  �ملوؤ�س�س��ية  و�ل�سي��س���ت  �حلوكم��ة  مع�ي��ري  �أعل��ى  �تب���ع  يت��م  كق��ر�ر.  لإج�زت��ه  �لق��رت�ح  ذل��ك  عل��ى 

فخ��رو  عبد�لل��ه  ع�س���م  �لدكت��ور  و�س��ع  ف���إن  لذل��ك،  �لتنفي��ذ.  �لثغ��ر�ت يف  م��ن  ن��وع  ب���أي  �ل�س��م�ح  دون  �مل�س�ل��ح 

م��ن  خ���ل  ب�س��كل  �لأم��ور  عل��ى  �حلك��م  عل��ى  قدرت��ه  م��ن  ي�سع��ف  ل  م�س��تقل  غ��ري  �إد�رة  جمل���س  كع�س��و 

�ل�س��خ�سية. �مل�س�ل��ح  م��ع  �لت�س���رب 

جمل���س  ع�س��و  ي�س��غل  ل  �أن  يج��ب  �ل���رشك�ت،  حوكم��ة  ميث���ق  م��ن   1-3-6 �س��ي.  �إت���س.  �لبن��د  لأح��ك�م  وفق���ً   •

��س��رت�ط  م��ع  �لبحري��ن،  يف  �لع�م��ة  �ل���رشك�ت  يف  �إد�رة  جم�ل���س  ثالث��ة  م��ن  �أك��ر  يف  ع�س��و  من�س��ب  �ل���رشكة  �إد�رة 

جمل���س  ع�س��و  �أي  �نتخ���ب  �إع���دة  �نتخ���ب/  يق��رتح  �أن  للمجل���س  ينبغ��ي  ول  �مل�س�ل��ح،  يف  ت�س���رب  �أي  وج��ود  ع��دم 

ثالث��ة  م��ن  �أك��ر  يف  بع�سوي��ة  �أم��ني  يو�س��ف  جه���د  �ل�س��يد  �ل���رشكة  �إد�رة  جمل���س  ع�س��و  يحتف��ظ  كه��ذ�.  �إد�رة 

جم�ل���س �إد�رة ���رشك�ت م�س���همة ع�م��ة بحريني��ة، ولك��ن �س��غله لع�سوي��ة جمل���س �إد�رة يف �أك��ر م��ن ث��الث ���رشك�ت 

فع�لي��ة  عل��ى  يوؤث��ر  ل  كم���  �ملجموع��ة  م�س�ل��ح  �سي�ن��ة  عل��ى  قدرت��ه  م��ن  يقل��ل  ل  بحريني��ة  ع�م��ة  م�س���همة 

كع�س��و  م�س��وؤولي�ته  �إىل  �ملطل��وب  �لهتم���م  ي��ويل  �أم��ني  يو�س��ف  جه���د  �ل�س��يد  �أن  ذل��ك  �لإد�رة،  جمل���س   وكف���ءة 

جمل���س �إد�رة لل���رشكة ولي���س هن���ك �أي ت�س���رب يف �مل�س�ل��ح ب��ني كون��ه ع�س��و�َ يف جم�ل���س �لإد�ر�ت �لأخ��رى وع�س��و�ً 

�ل���رشكة. �إد�رة  جمل���س  يف 

�أن تت�أل��ف جلن��ة حوكم��ة �ل���رشك�ت  �إت���س �س��ي 6-8-1 م��ن ميث���ق حوكم��ة �ل���رشك�ت، يج��ب  وفق���ً لأح��ك�م �لبن��د   •

ه��و  و�لتدقي��ق  �حلوكم��ة  جلن��ة  رئي���س  فخ��رو،  عل��ي  �س��وقي  �ل�س��يد  �لأق��ل.  عل��ى  م�س��تقلني  �أع�س���ء  ثالث��ة  م��ن 

�س��وقي  �ل�س��يد  فيه���  ي�س��غل  �لت��ي  �ملوؤ�س�س���ت  م��ع  لل���رشكة  �لتج�ري��ة  للمع�م��الت  نظ��ر�ً  م�س��تقل  غ��ري  ع�س��و 

�ل�سي��س���ت  مع�ي��ري  �أعل��ى  �تب���ع  �ل���رشكة  يف  يت��م  �أن��ه  حي��ث  ولك��ن  �إد�رة.  جمل���س  ع�س��و  من�س��ب  فخ��رو  عل��ي 

عل��ي  �س��وقي  �ل�س��يد  و�س��ع  ف���إن  �لتنفي��ذ،  يف  �لثغ��ر�ت  م��ن  ن��وع  �أي  دون  �مل�س�ل��ح  ت�س���رب  �إد�رة  يف  و�حلوكم��ة 

�لت�س���رب  م��ن  خ���ل  ب�س��كل  �لأم��ور  عل��ى  �حلك��م  عل��ى  قدرت��ه  م��ن  ي�سع��ف  ل  م�س��تقل  غ��ري  كع�س��و  فخ��رو 

�ل�س��خ�سية.  �مل�س�ل��ح  م��ع 

ع��ن  ونب��ذة  �لتنفيذي��ني  للموظف��ني  دفعه���  مت  �لت��ي  �ملك�ف���آت  تف��سي��ل  عل��ى  �ملجموع��ة  م��ن  �حل�س��ول  ميك��ن   •

�لأم��ر  ه��ذ�  ويخ�س��ع  بذل��ك،  طل��ب  بتق��دمي  �ملديري��ن  لكب���ر  �مل�س���همة  وح�س���س  �ملديري��ن  لكب���ر  �لذ�تي��ة  �ل�س��رية 

�لإد�رة. جمل���س  رئي���س  ملو�فق��ة 

ميكن �حل�سول على تف��سيل ب�س�أن �لر�سوم �ملدفوعة للمدققني عن خدم�ت تدقيق �حل�س�ب�ت وخدم�ت �أخرى غري �لتدقيق من �ملكتب   •

�لرئي�سي للمجموعة.

االمتثال لميثاق حوكمة الشركات لعام 2018 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

تفا�صيل م�صوؤول حوكمة ال�رشكات:

يرت�أ���س  �ل���رشكة.  حوكم��ة  كم�س��وؤول  �لب�س��تكي  ر��س��د  عبد�لرحم��ن  �أحم��د  �ل�س��يد  بتعي��ني  �لع���م  خ��الل  �ل���رشكة  ق�م��ت 

عق��ود،  ثالث��ة  م��ن  �أك��ر  من��ذ  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ل���رشكة  �لتنفيذي��ة  �لإد�رة  �لب�س��تكي  ر��س��د  عبد�لرحم��ن  �أحم��د  �ل�س��يد 

و�ملط�ع��م �لرتفي��ه  و��س��عة يف جم���ل  خ��ربة  ولدي��ه 
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تقديم نماذج إقرار عضو مجلس إدارة مستقل من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين: 

�إد�رة �ل���رشكة وهم��� �ل�س��يد ج��الل حمم��د ج��الل و�ل�س��يد فري��د يو�س��ف  ق���م ع�س��و� جمل���س �لإد�رة �مل�س��تقالن يف جمل���س 

م�س��تقل  �إد�رة  ع�س��و جمل���س  �إق��ر�ر  من���ذج  بتق��دمي   2017 �مل�لي��ة  لل�س��نة  فيه���  �لدخ��ول  مت  �لت��ي  للمع�م��الت  وفق���ً  �ملوؤي��د 

�إىل وز�رة �ل�سن�ع��ة و�لتج���رة و�ل�س��ي�حة يف �س��نة 2018.

لل�س��نة  �لإد�رة  جمل���س  و�أع�س���ء  �لإد�رة  جمل���س  وجل���ن  �لإد�رة  جمل���س  فع�لي��ة  بتقيي��م  و�ملك�ف���آت  �لرت�س��يح  جلن��ة  ق�م��ت 

و�ل�س��ي�حة.   و�لتج���رة  �ل�سن�ع��ة  وز�رة  قب��ل  م��ن  به���  �ملو�س��ى  لل�سيغ��ة  وفق���ً   2018 �مل�لي��ة 

نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين للشركة:

يوضح الجدول التالي التفاصيل المتعلقة بالمدقق الخارجي:

بي دي �أو ��سم �رشكة �لتدقيق

منذ ع�م 2002، 17 �سنةعدد �سنو�ت �خلدمة كمدقق خ�رجي لل�رشكة

�ل�سيد �أر�سد غ�ديت��سم �ل�رشيك �مل�سوؤول عن تدقيق ح�س�ب�ت �ل�رشكة

6 �سنو�ت�سنو�ت خدمة �ل�رشيك ك�رشيك م�سوؤول عن تدقيق ح�س�ب�ت �ل�رشكة

جمموع ر�سوم �لتدقيق لل�سنة �مل�لية 2018

ميكن �حل�سول على تف��سيل ب�س�أن 

�لر�سوم �ملدفوعة للمدققني عن 

خدم�ت تدقيق �حل�س�ب�ت وخدم�ت 

�خرى غري �لتدقيق من �ملكتب 

�لرئي�سي للمجموعة بعد �حل�سول 

على مو�فقة جمل�س �لد�رة.

ل �سيءر�سوم و�أتع�ب خ��سة �أخرى خلدم�ت ل تخ�س �لتدقيق بخالف تدقيق �لبي�ن�ت �مل�لية ل�سنة 2018

االمتثال ألحكام ميثاق حوكمة الشركات:

ممتثل جزئي�ًغري ممتثل�ملبد�أ
 ممتثل ب�سكل

ك�مل

 �لتو�سيح يف ح�لة عدم

�لمتث�ل

�ملبد�أ 1: يجب �أن يكون جمل�س �إد�رة �ل�رشكة فع�ل وموؤهل 

علمي�ً وذو خربة. 
-نعم--

�ملبد�أ 2: يجب �أن يكون لأع�س�ء جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة 

�لتنفيذية �إخال�س�ً وولًء ك�ملني لل�رشكة.
-نعم--

�ملبد�أ 3: يجب �أن يقوم جمل�س �لإد�رة بو�سع قيود �س�رمة 

و�سديدة على �لتدقيق و�لتق�رير �مل�لية، و�لرق�بة �لد�خلية، 

و�للتز�م ب�لق�نون.

-نعم--

�ملبد�أ 4: يجب �أن تقوم �ل�رشكة بو�سع �إجر�ء�ت فع�لة 

لتعيني وتدريب وتقييم �أع�س�ء جمل�س �لإد�رة.
-نعم--

�ملبد�أ 5: يجب �أن تقوم �ل�رشكة مبك�ف�أة �أع�س�ء جمل�س 

�لإد�رة وكب�ر �مل�سئولني بطريقة ع�دلة وم�سوؤولة.
-نعم--

�ملبد�أ 6: يجب �أن ي�سع جمل�س �لإد�رة هيكالً �إد�ري�ً و��سح�ً 

وفع�لً لل�رشكة، وحتديد �مل�سمي�ت �لوظيفية و�ل�سالحي�ت 

و�مله�م و�مل�سئولي�ت.

-نعم--
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االمتثال ألحكام ميثاق حوكمة الشركات:   )تابع(

ممتثل جزئي�ًغري ممتثل�ملبد�أ
 ممتثل ب�سكل

ك�مل

 �لتو�سيح يف ح�لة عدم

�لمتث�ل

�ملبد�أ 7: يجب �أن تتو��سل �ل�رشكة مع �مل�س�همني، 

وت�سجعهم على �مل�س�ركة وحترتم حقوقهم.

-نعم--

-نعم--�ملبد�أ 8: يجب �أن تقوم �ل�رشكة ب�لإف�س�ح عن حوكمته�.

�ملبد�أ 9: يجب �أن يت�أكد جمل�س �لإد�رة من نز�هة �لبي�ن�ت 

�مل�لية �ملقدمة للم�س�همني، من خالل �ل�ستع�نة مبدققي 

ح�س�ب�ت خ�رجيني.

-نعم--

�ملبد�أ 10: يجب �أن ت�سعى �ل�رشكة من خالل �مل�سوؤولية 

�لجتم�عية �إىل مم�ر�سة دوره� كمو�طن �س�لح.
-نعم--

�ملبد�أ 11: يجب �أن تلتزم �ل�رشك�ت �لتي تقدم خدم�ت 

�إ�سالمية مبب�دئ �ل�رشيعة �لإ�سالمية.
ل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبق

تقرير المسؤولية االجتماعية للشركة:

�لنم��و  عل��ى  عق��ود،  �إىل خم�س��ة  ميت��د  �ل��ذي  �ملوؤ�س�س��ية  �ملو�طن��ة  �إرثه��� يف  م��دى  عل��ى  لل�س��ينم�،  �لبحري��ن  ���رشكة  ترك��ز 

لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  �س��عت  لق��د  للبحريني��ني.  و�لقت�س�دي��ة  �لجتم�عي��ة  �حلي���ة  جو�ن��ب  وتنمي��ة  لل���رشكة  �لإيج�ب��ي 

�لبحريني��ني  وم�س���عدة  بينه���  �لف��و�رق  �إز�ل��ة  خ��الل  م��ن  �لبحرين��ي  �ملجتم��ع  ���رش�ئح  جمي��ع  رف�هي��ة  �أج��ل  م��ن  د�ئم���ً 

يتعل��ق  فيم���  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ل���رشكة  �لكث��رية  �لأه��د�ف  ت�س��مل  ب�حلي���ة.  ينب���س  كبل��د  �لبحري��ن  مملك��ة  تطوي��ر  عل��ى 

�لبيئ��ة.  وحم�ي��ة  �لجتم�عي��ة  �لتنمي��ة  �إىل  ب�لإ�س�ف��ة  للوط��ن  �لقت�س�دي��ة  �لتنمي��ة  لل���رشك�ت  �لجتم�عي��ة  ب�مل�س��وؤولية 

وق��د  لل���رشك�ت  �لجتم�عي��ة  �مل�س��وؤولية  مب��د�أ  مبك��ر�ً  تبن��ت  �لت��ي  �ل���رشك�ت  �أو�ئ��ل  م��ن  ه��ي  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة 

�ملجتم��ع.  لتنمي��ة  عدي��دة  �جتم�عي��ة  رع�ي��ة  مبب���در�ت  ت�أ�سي�س��ه�  من��ذ  وتق��وم  ق�م��ت 

ملختل��ف  �لت��ربع  خ��الل  م��ن  �ملجتم��ع  م��ن  �ملحروم��ة  �ل���رش�ئح  م�س��توى  برف��ع  د�ئم���ً  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  تلت��زم 

�لجتم�عي��ة  و�خلدم���ت  �خلريي��ة  �لأن�س��طة  يف  تعم��ل  �لت��ي  �ملنظم���ت  م��ن  وغريه���  �خلريي��ة  و�ل�سن�دي��ق  �ل��رب  موؤ�س�س���ت 

�ل�سحي��ة  و�لرع�ي��ة  �لتعلي��م  وتعزي��ز  �لتغذي��ة  و�س��وء  �لفق��ر  �لق�س���ء عل��ى  �مل�س���عدة يف  �أج��ل  �لع���م، م��ن  �لرف���ه  وتعزي��ز 

ذل��ك.  �إىل  وم��� 

�ل�س��ب�ب  تعلي��م   )2( �ل�سحي��ة  �لرع�ي��ة   )1( �لت�لي��ة:  �لفئ���ت  م��ن  �أي  حت��ت  �ل���رشكة  تقدمه���  �لت��ي  �لتربع���ت  تن��درج 

 )5( �لإ�س��المي  �لوع��ي  ن���رش  خ��الل  م��ن  �ملجتم��ع  تنوي��ر   )4( و�ملعوزي��ن  و�ملحت�ج��ني  و�لأيت���م  �مل�س��نني  رع�ي��ة   )3( و�لأطف���ل 

و�لثق�ف��ة. �لف��ن   )9( �لبيئ��ة  ��س��تد�مة   )8( للفل�س��طينيني  �لت��ربع   )7( �لأموم��ة  رع�ي��ة   )6( و�لثق�ف��ة  ب�لري��س��ة  �لنهو���س 

األنشطة الخيرية المنتظمة:

الدين والثقافة العربية:

لدى �رشكة �لبحرين لل�سينم� �سي��سة تقدمي م�س�عد�ت م�لية لأربعة موظفني م�سلمني يف كل �سنة �سمن خطة هدية �ملوظف   •

لتمكينهم من �ل�سفر �إىل مكة �ملكرمة لأد�ء فري�سة �حلج، وذلك مببلغ �إجم�يل قدره 10٫000 دين�ر بحريني.

قدمت �رشكة �لبحرين لل�سينم� مبلغ 6٫760 دين�ر�ً بحريني�ً �إىل �ملوظفني كهدية مبن��سبة حلول �سهر رم�س�ن �لكرمي.   •
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تطوير شباب وأطفال البحرين: 

�لبحرين��ني  �ل�س��ب�ب  م��ن  وغريه��م  �جل�مع���ت  لط��الب  جزئ��ي  ب��دو�م  وظ�ئ��ف  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  توف��ر   •

�لنظري��ة  �ملعرف��ة  له��م  يوف��ر  �لتدري��ب  وه��ذ�  �لدر��س��ة،  �أثن���ء  معي�س��تهم  ك�س��ب  م��ن  لتمكينه��م  �مل�س��تحقني 

�لوق��ت.  نف���س  يف  �لعمل��ي  و�لتطبي��ق 

ب��س��تمر�ر  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  د�أب��ت  لذل��ك  و�لتق��دم،  �لتط��ور  �إىل  و�لطري��ق  �لثق�ف��ة  �أ�س����س  ه��و  �لتعلي��م   •

�مله���ر�ت  لت�س��جيع  متك��ني  برن�م��ج  �سم��ن  قدر�ته��م  وبن���ء  �لبحرين��ني  �ملوظف��ني  تدري��ب  بر�م��ج  رع�ي��ة  عل��ى 

. لوطني��ة �

بلغ��ت  �ملد�ر���س.  و�أطف���ل  و�لأيت���م  �خل��س��ة  �لحتي�ج���ت  ل��ذوي  جم�ني��ة  تذ�ك��ر  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  تق��دم   •

بحرين��ي.  دين���ر   18٫558 ق��دره  م���   2018 �س��نة  خ��الل  منحه���  مت  �لت��ي  �ملج�ني��ة  �لتذ�ك��ر 

�ل�سم�ح بعر�س �إعالن�ت لالأغر��س �لتعليمية و�لتثقيفية على �س��س�ت دور �ل�سينم� ب�ملج�ن  •

االستدامة البيئية:

���رشكة  تب��ذل  �لبيئي��ة.  ب�ل�س��تد�مة  يتعل��ق  فيم���  �أ�س��س��ية  و�أخالقي���ت  بقي��م  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  تتم�س��ك 

�لت��ي  �لنف�ي���ت  كمي��ة  لتقلي��ل  �ملخلف���ت  تدوي��ر  و�إع���دة  ��س��تخد�م  �إع���دة  ل�سم���ن  جه��ود�ً  ب��س��تمر�ر  لل�س��ينم�  �لبحري��ن 

تر�س��ل �إىل مك��ب �لنف�ي���ت. ويف ه��ذ� �ل�س��دد، ت�س��تخدم ���رشكة �لبحري��ن لل�س��ينم� �أجه��زة عر���س ذ�ت تقني��ة رقمي��ة ب��دلً 

مل��م  35 �لعر���س  بك��ر�ت  ع��ن  تنج��م  �لت��ي  �لبيئي��ة  �ملخ�ط��ر  لتجن��ب  �لتقليدي��ة  �لتن�ظري��ة  �لعر���س  �أجه��زة  م��ن 

الجمعيــات والصناديــق الخيريــة المعتمــدة التــي اســتفادت مــن الهبــات والتبرعــات التــي 
قدمتهــا شــركة البحريــن للســينما خــالل عــام 2018 هــي كمــا يلــي:

جمعية �لهملة �لثق�فية �خلريية �لجتم�عية  •

د�ر يوكو لرع�ية �لو�لدين  •

�ملوؤ�س�سة �خلريية �مللكية  •

جمعية �ل�سد�قة للمكفوفني  •

جمعية �رشي ن�ر�ي�ن� �لثق�فية  •

جمعية �لإح�س�ن للرع�ية �لجتم�عية  •

برن�مج �ملو�سيقى �لهندية �لكال�سيكية �لذي نظمته  •

�رشكة كونفيك�س كوربوريت �إفنت�س ذ.م.م  •

جمعية �لبحرين �خلريية  •

جمعية �ل�سن�ب�س �خلريية  •

جمعية �سندوق �ل�س�خورة �خلريي  •

جمعية مدينة عي�سى �خلريية  •

مركز �سيخ�ن و�رشيفة لتحفيظ �لقر�آن   •

جمعية توبلي �خلريية  •

جمعية �ملحرق �خلريية  •

جمعية مدينة حمد �خلريية  •
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جمعية �لكلمة �لطيبة  •

جمعية رع�ية �لطفل و�لأمومة  •

�جلمعية �لبحرينية ملتالزمة د�ون  •

�جلمعية �خلليجية لالإع�قة  •

جمعية �مل�ستقبل �ل�سب�بية  •

جمعية �حلد �خلريية  •

جمعية �لأنف�ل  •

جمعية بوكو�رة �خلريية  •

جمعية �ملن�مة �خلريية  •

جمعية �لرف�ع �خلريية  •

جمعية جدحف�س �خلريية  •

جمعية �لإح�س�ن �خلريية  •

�جلمعية �لبحرينية لتنمية �لطفولة  •

جمعية �لهالل �لأحمر �لبحريني  •

جمعية �لبحرين للعمل �لتطوعي   •

جمعية ��سدق�ء مر�سى �لكلى �لبحرينية  •

�جلمعية �لن�س�ئية �لدولية  •

مركز �لرحمة  •

ليونز كلوب، �لرف�ع  •

�جلمعية �لهندية للفنون �جلميلة »�سو�ر�لي�«   •

أبرز المبادرات الخيرية للشركة في عام 2018:

ت�س��ل  )�إيك��و(  �ل�سوتي��ة  ف��وق  ب�ملوج���ت  للت�سوي��ر  حممول��ة  �أجه��زة  بثالث��ة  �ل���رشكة  تربع��ت  �س��بق،  م���  �إىل  وب�لإ�س�ف��ة 

ب��ن  حمم��د  �ل�س��يخ  )مرك��ز  �لبحري��ن  دف���ع  ق��وة  يف  �مللكي��ة  �لطبي��ة  �خلدم���ت  �إىل  بحرين��ي  دين���ر   92٫184 �إىل  قيمته��� 

خليف��ة ب��ن �س��لم�ن �آل خليف��ة �لتخ�س�س��ي للقل��ب(. كذل��ك تربع��ت �ل���رشكة بجه�زي��ن ت�سوي��ر ب�ملوج���ت ف��وق �ل�سوتي��ة 

بحرين��ي دين���ر  �أل��ف   28 بتكلف��ة  �ل�سح��ي  �لبدي��ع  ومرك��ز  �ل�سح��ي  �لوطن��ي  �لبحري��ن  بن��ك  ملرك��ز 

�أي�س���ً  تق��وم  ولك��ن  �ملختلف��ة  �خلريي��ة  و�ل�سن�دي��ق  للجمعي���ت  فق��ط  لي���س  �لتربع���ت  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  تق��دم 

مب�س���عدة �لأف��ر�د �ملحت�ج��ني. خ��الل ع���م 2018، بل��غ �إجم���يل م�س���همة �ل���رشكة يف �لرع�ي��ة �لجتم�عي��ة 19٫250 دين���ر بحرين��ي.

احتياطي األعمال الخيرية كما في 31 ديسمبر 2018:

م���رشوع  لتموي��ل  �لإيج���ر  �إي��ر�د�ت  م��ن  �ل�س��تف�دة  به��دف   2014 ع���م  يف  �س��كني  مبن��ى  عل��ى  �ل���رشكة  ��س��تحوذت  لق��د 

�أعم���ل  �حتي�ط��ي  �إىل  �لإيج���ر  �إي��ر�د�ت  حتوي��ل  طري��ق  ع��ن  و��س��ع  نط���ق  عل��ى  �خلريي��ة  �خلدم���ت  لتق��دمي  كب��ري  خ��ريي 

.2018 دي�س��مرب   31 يف  كم���  بحرين��ي  دين���ر   91٫250 لل���رشكة  �خل��ريي  �لحتي�ط��ي  ر�سي��د  بل��غ  خريي��ة. 

مشروع خيري مستقبلي:

» �ملجموعة ملتزمة برع�ية م�رشوع خريي )مركز لغ�سيل �لكلى( وذلك عن طريق وز�رة �ل�سحة مببلغ يق�رب 1،5 مليون دين�ر بحريني«.

تقرير  الحوكمة  )تابع(
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لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

 البيانات المالية الموحدة

The Commuter
January 2018

Insidious
January 2018
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�رشكة �لبحرين لل�سينم� �س.م.ب

تقرير عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

الــرأي

و�ل���رشكة  )»�ل���رشكة«(  ���س.م.ب  لل�سينم����  �لبحري��ن  ل�س����ركة  �مل���رفقة  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  بتدقي��ق  قمن����  لق����د 

�لأرب���ح  وبي���ن  دي�سمب����ر 2018،  �ملوح��د كم��� ف����ي 31  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن  تتك��ون م��ن  و�لت��ي  )»�ملجموع��ة«(  �لت�بع��ة له��� 

للتدفق���ت  �ملوح��د  و�لبي���ن  �مل�س���همني،  حق��وق  يف  للتغ��ري�ت  �ملوح��د  و�لبي���ن  �ملوح��د،  �لآخ��ر  �ل�س���مل  و�لدخ��ل  �خل�س���ئر  �أو 

لأه��م  ملخ���س  يف  �ملتمثل��ة  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  ح��ول  و�لإي�س�ح���ت  �لت�ري��خ،  ذل��ك  يف  �ملنتهي��ة  لل�س��نة  �لنقدي��ة 

ب�س��ورة  تظه��ر  �ملرفق��ة  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  �إن  بر�أين���،  �لأخ��رى.  �له�م��ة  و�لإي�س�ح���ت  �ملتبع��ة  �ملح��س��بية  �ل�سي��س���ت 

�ملوح��د  �مل���يل  و�أد�ئه���   2018 دي�س��مرب   31 يف  كم���  لل���رشكة  �ملوح��د  �مل���يل  �ملرك��ز  �له�م��ة،  جو�نبه���  جمي��ع  يف  ع�دل��ة، 

�مل�لي��ة. �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �لدولي��ة  للمع�ي��ري  وفق���َ  �لت�ري��خ  ذل��ك  يف  �ملنتهي��ة  لل�س��نة  �ملوح��دة  �لنقدي��ة  وتدفق�ته��� 

أساس الرأي

�ملع�ي��ري  عل��ى  م�س��ئولي�تن�  تنح���رش  �لدولي��ة.  �لتدقي��ق  ملع�ي��ري  وفق���ً  به���  قمن���  �لت��ي  �لتدقي��ق  �أعم���ل  مت��ت  لق��د 

ع��ن  م�س��تقلون  نح��ن  تقريرن���.  م��ن  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  لتدقي��ق  �حل�س���ب�ت  مدق��ق  م�س��ئولي�ت  ق�س��م  يف  �ملو�سح��ة 

�لأخالقي��ة  �ملع�ي��ري  جمل���س  م��ن  �ل�س���درة  �ملحرتف��ني  ب�ملح��س��بني  �خل��س��ة  �ل�س��لوك  قو�ع��د  ملدون��ة  وفق���ً  وذل��ك  �ل���رشكة 

له��ذه  وفق���ً  �لأخ��رى  �لأخالقي��ة  مب�س��ئولي�تن�  وفين���  ولق��د  �ملوح��دة،  �مل�لي��ة  للبي�ن���ت  كمدقق��ني  للمح��س��بني  �لدولي��ة 

ر�أين���.  �إب��د�ء  م��ن  لتمكينن���  مقب��ولً  �أ�س��س���ً  لن���  توف��ر  عليه���  ح�سلن���  �لت��ي  �لتدقي��ق  �أدل��ة  �أن  ب�عتق�دن���  �لقو�ع��د. 

مسائل التدقيق الرئيسية

�ملوح��دة  �مل�لي����ة  للبي�ن���ت  �لتدقي��ق  �أعم�����ل  ف����ي  �أهمي��ة  �لأكث����ر  �لأم��ور  تل��ك  ه����ي  �لرئي�س��ية  �لتدقي����ق  م�س�ئ�����ل 

تدقيقن���  �س��ي�ق  يف  �لأم��ور  ه��ذه  تن���ول  مت  �ملهني��ة.  لتقدير�تن���  وفق���ً  وذل��ك   ،2018 دي�س��مرب   31 ف����ي  �ملنتهي��ة  لل�سن����ة 

ب�س���أنه�.  منف�س��الً  ر�أي���ً  نق��دم  ل��ن  وعلي��ه  �ل�س���أن،  ه��ذ�  يف  لدين���  �ل��ر�أي  ت�س��كيل  ويف  ككل،  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  للبي�ن���ت 

�لت���يل: �لرئي�س��ية  �لتدقي��ق  م�س���ئل  تت�سم��ن 

احت�صاب الإيرادات

�لغذ�ئي��ة  �مل��و�د  ومبيع���ت  و�لإعالن���ت  �لآخري��ن  �ملوزع��ني  م��ن  �مل�س��ت�أجرة  �لأف��الم  عر���س  م��ن  �لع�ئ��د�ت  �لإي��ر�د�ت يف  تتمث��ل 

�لق�س��م  ه��ذ�  يت�سم��ن  �فرت��س��ي  وب�س��كل  ل��الأد�ء  رئي�س��ي  مقي����س  ب�عتب�ره���  �لإي��ر�د�ت  عل��ى  �ملجموع��ة  ترك��ز  و�مل���رشوب�ت. 

جوه��ري. كخط��ر  �عتب���ره  مت  ولذل��ك  �لحتي���ل  خم�ط��ر 

�ملتعلق��ة  تل��ك  ذل��ك  يف  مب���  �ل���رشكة  ل�سي��س���ت  وفق���ً  �لإي��ر�د�ت  مالئم��ة  م��دى  ب�لعتب���ر  �لأخ��ذ  �إجر�ء�تن���  �س��ملت 

�لرق�ب��ة  نظ���م  وفع�لي��ة  ت�سمي��م  بفح���س  قمن���  لق��د  �ل�سي��س���ت.  له��ذه  �لعمل��ي  �لمتث���ل  وتقيي��م  ب�خل�سوم���ت 

�لد�خل��ي �ملطب��ق م��ن قب��ل �ملجموع��ة عل��ى دورة �لإي��ر�د�ت. قمن��� �أي�س���ً بفح���س مع�م��الت �لبي��ع �لت��ي حت��دث يف �أي م��ن 

بتنفي��ذ  �أي�س���ً  �ل�سحيح��ة. لق��د قمن���  �لف��رتة  ب�لإي��ر�د�ت يف  �إذ� مت �لع��رت�ف  لتقيي��م م���  �مل���يل  �ملرك��ز  ت�ري��خ  �جل�نب��ني م��ن 

�لتحلي��الت  ه��ذه  �س��ملت  �لرب��ح.  وهو�م���س  �ل�س��هرية  �ملبيع���ت  �جت�ه���ت  عل��ى  معتم��دة  لالإي��ر�د�ت  حتليلي��ة  مر�جع���ت 

�ل�س��ينم�. ح�س��ور  �إح�س���ء�ت  مق�ب��ل  �مل�س��تلمة  �لإي��ر�د�ت  مق�رن��ة 

تقييم ال�صتثمارات العقارية

مبل��غ  ت�س��كل  و�لت��ي  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  م��ن   8 �إي�س���ح  مب��ني يف  ه��و  كم���  عق�ري��ة  ��س��تثم�ر�ت  �ملجموع��ة  متتل��ك 

ل�س��تثم�ر�ت  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  تعتم��د  �لع�دل��ة.  �لقيم��ة  لتغ��ري  عر�س��ة  وتك��ون  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  يف  جوه��ري 

�لتقيي��م  �أ�س���ليب  ت�س��تمل  م�س��تقلة.  خ�رجي��ة  تق�ري��ر  ب��س��تخد�م  وذل��ك  �ملجموع��ة  �إد�رة  تقيي��م  عل��ى  �لعق�ري��ة  �ملجموع��ة 

ه��ذ�  يت�سم��ن  �ملم�ثل��ة.  �لعق���ر�ت  مع�م��الت  لأ�س��ع�ر  �ل�س��وقية  و�لأدل��ة  �ملخ�س��وم  �لع�ئ��د  �س���يف  ��س��تخد�م  عل��ى 

معت��ربة. قي����س  �س��كوك  عل��ى  �لتقيي��م 

مالئم��ة  م��دى  وتقيي��م  �لتثم��ني  خب��ري  ومو�سوعي��ة  كف���ءة  ج��د�رة،  ��س��تقاللية،  تقيي��م  عل��ى  �لتدقي��ق  �إج��ر�ء�ت  ت�سمن��ت 

�خلب��ري. قب��ل  م��ن  �مل�س��تخدمة  و�لفرت��س���ت  �ملنه��ج 
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تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة

مبي���ن  ه���و  وغ��ري مدرج��ة كم���  م�لي���ة مدرج���ة  �أدو�ت  ف���ي  ��س��تثم�ر�ت  �ملجموع��ة  متتل��ك  دي�س��مرب 2018،   31 ف���ي  كم��� 

ف���ي �إي�س���ح 13. �لأدو�ت �مل�لي��ة �ملدرج��ة حتت�س��ب قيمته��� �لع�دل��ة بن���ًء عل��ى �س��عر �ل�س��وق. تطب��ق �لإد�رة �أحك�م��� ه�م��ة 

ع��ن  �ملدرج��ة  غ��ري  لال�س��تثم�ر�ت  �لع�دل��ة  للقيم��ة  �لو�س��ول  يت��م  مدرج��ة.  �لغ��ري  لال�س��تثم�ر�ت  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  حتدي��د  يف 

�ملقدم��ة  �مل�لي��ة  �ملعلوم���ت  �أو  فيه���  �مل�س��تثمر  �ل���رشكة  يف  �لأ�س��ول  �س���يف  تقيي��م  تت�سم��ن  تقني���ت  ��س��تخد�م  طري��ق 

معت��ربة. قي����س  �س��كوك  عل��ى  �لتقيي��م  ه��ذ�  يت�سم��ن  �ل�سن�دي��ق.  مدي��ري  قب��ل  م��ن 

بور�س��ة  يف  �ملدرج��ة  لال�س��تثم�ر�ت  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  معقولي��ة  م��دى  �ختب���ر  به���  قمن���  �لت��ي  �لتدقي��ق  �إج��ر�ء�ت  �س��ملت 

م��ن  معتم��دة  �أخ��رى  تقني���ت  ��س��تخد�م  مت  و�لت��ي  �ملدرج��ة  غ��ري  لال�س��تثم�ر�ت  و�أي�س���ً  �لأخ��رى  �لأ�س��هم  و�أ�س��و�ق  �لبحري��ن 

�لع�دل��ة لال�س��تثم�ر�ت  �لقيم��ة  �لإد�رة لتحدي��د  �مل�س��تخدمة م��ن قب��ل  �لتقيي��م  �أ�س���ليب  بتقيي��م  �أي�س���ً  �لإد�رة. وقمن���  قب��ل 

ن�س��ط. م���يل  �س��وق  يف  مدرج��ة  �لغ��ري 

معلومات أخرى

تقري��ر  يف  �ملت�سمن��ة  �ملعلوم���ت  �لأخ��رى  �ملعلوم���ت  ت�س��مل  �ملجموع��ة.  �إد�رة  م�س��ئولية  م��ن  تك��ون  �لأخ��رى  �ملعلوم���ت  �إن 

مدق��ق  وتقري��ر  �ملوح����دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن�����ت  تت�سم��ن  ل  ولكنه����  �ل�س���رك�ت  حوكم��ة  وتقري���ر  �لإد�رة  جمل���س  رئي���س 

�أي  نب��دي  ل  فنح��ن  وعلي��ه  �لأخ��رى  �ملعلوم���ت  عل��ى  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  يف  ر�أين���  ي�س��تمل  ل  �خل�رج���ي.  �حل�س���ب�ت 

�ل�س���أن. ه��ذ�  يف  �ل�سم���ن  �أ�س��ك�ل  م��ن  �س��كل 

�لقي���م  وعن��د  �لأخ��رى،  �ملعلوم���ت  ق��ر�ءة  عل��ى  م�س��ئوليتن�  تنح���رش  �ملوح��دة،  �مل�لي��ة  للبي�ن���ت  بفح�سن���  يتعل��ق  فيم��� 

�أو  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  م��ع  م���دي  ب�س��كل  متع�ر�س��ة  �لأخ��رى  �ملعلوم���ت  ك�ن��ت  �إذ�  م���  �لعتب���ر  بع��ني  ن�أخ��ذ  بذل��ك، 

بتنفي��ذه،  �ل��ذي قمن���  �لعم��ل  بن���ًء عل��ى  ب�أخط���ء جوهري��ة.  �أنه��� تظه��ر  لذل��ك  �أو خالف���ً  �لتدقي��ق،  �لن�جت��ة م��ن  �ملعرف��ة 

ه��ذ�  يف  عنه���.  نف�س��ح  �أن  من���  �ملطل��وب  ف���إّن  �لأخ��رى،  �ملعلوم���ت  ه��ذه  يف  جوهري��ة  �أخط���ء  هن���ك  �أن  ��س��تنتجن�  �إذ� 

عن��ه.  نف�س��ح  م���  لدين���  لي���س  �ل�س���أن 

مسئوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

�مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �لدولي��ة  للمع�ي��ري  وفق���ً  ع�دل��ة  ب�س��ورة  وعر�سه���  للمجموع��ة  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  �إع��د�د  �إن 

�لإد�رة  تر�ه���  �لت��ي  �لد�خلي��ة  للرق�ب��ة  بنظ���م  �لحتف���ظ  �مل�س��ئولية  ه��ذه  وتت�سم��ن  �ملجموع��ة،  �إد�رة  م�س��ئولية  م��ن  تك��ون 

ع��ن  �لن�جت��ة  �س��و�ًء  �جلوهري��ة  �لأخط���ء  م��ن  وخ�لي��ة  ع�دل��ة  ب�س��ورة  وعر�سه���  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  لإع��د�د  �رشوري��ة 

�خلط���أ. �أو  �لحتي���ل 

�ل�س��تمر�رية  مبب��د�أ  �لعم��ل  عل��ى  �ملجموع��ة  ق��درة  تقيي��م  ف���إن  للمجموع��ة،  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  �إع��د�د  عن��د 

ب�ل�س��تمر�رية  �ملتعلق��ة  �مل�س���ئل  ع��ن  �لأم��ر  تطل��ب  م���  �إذ�  �لإف�س���ح  وكذل��ك  �ملجموع��ة،  �إد�رة  م�س��ئولية  م��ن  تك��ون 

و��س��تخد�م مب��د�أ �ل�س��تمر�رية �ملح��س��بي �إل �إذ� �عتزم��ت �لإد�رة ت�سفي��ة �ملجموع��ة �أو وق��ف �لت�س��غيل، �أو لي���س له��� بدي��ل 

�ملكلف��ني  �أولئ��ك  م�س��ئولية  م��ن  تك��ون  �مل�لي��ة  �ملجموع��ة  بي�ن���ت  �إع��د�د  عل��ى  �لإ���رش�ف  �إن  ذل��ك.  دون  يح��ول  و�قع��ي 

�ل���رشكة. بحوكم��ة 

�رشكة �لبحرين لل�سينم� �س.م.ب
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تقرير عن تدقيق البيانات المالية الموحدة - تابع

مسئوليات مدقق الحسابات لتدقيق البيانات المالية الموحدة 

خ�لي��ة  ككل  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  ك�ن��ت  �إذ�  فيم���  �لقن�ع��ة  م��ن  معقول��ة  درج��ة  عل��ى  �حل�س��ول  يف  �أهد�فن���  تتمث��ل 

عل��ى  يحت��وي  و�ل��ذي  �حل�س���ب�ت  مدق��ق  تقري��ر  و�إ�س��د�ر  �خلط���أ،  �أو  �لحتي���ل  ع��ن  �لن�جت��ة  �س��و�ًء  �جلوهري��ة،  �لأخط���ء  م��ن 

عملي��ة  ب���أن  �سم�ن���ً  ت�س��كل  ل  ولكنه���  �لقن�ع��ة،  م��ن  ع���ٍل  م�س��توى  ه��ي  �لقن�ع��ة  م��ن  �ملعقول��ة  �لدرج��ة  �إن  ر�أين���. 

�إن  موج��ودة.  تك��ون  عندم���  �جلوهري��ة  �لأخط���ء  د�ئم���ً  �ستك�س��ف  �لدولي��ة  �لتدقي��ق  ملع�ي��ري  وفق���ً  مت��ت  �لت��ي  �لتدقي��ق 

يف  �أو  ف��ردي  ب�س��كل  ك�ن��ت،  �إذ�  جوهري��ة  �لأخط���ء  تل��ك  وتعت��رب  �خلط���أ،  �أو  �لحتي���ل  طري��ق  ع��ن  تن�س���أ  ق��د  �لأخط���ء 

�أ�س����س  عل��ى  و�مل�أخ��وذة  �لقت�س�دي��ة  �مل�س��تخدمني  ق��ر�ر�ت  عل��ى  توؤث��ر  ب�أنه���  معقول��ة  بدرج��ة  �لتوق��ع  ب�لإم��ك�ن  جمموعه��� 

�مل�لي��ة. �لبي�ن���ت  ه��ذه 

�ل�س��ك  عل��ى  �حلف���ظ  ومت  �ملهن��ي  تقديرن���  عل��ى  �عتمدن���  �لدولي��ة،  �لتدقي��ق  ملع�ي��ري  وفق���ً  �لتدقي��ق  عملي��ة  م��ن  كج��زء 

ب���: �أي�س���ً  قمن���  كم���  �لتدقي��ق.  مر�ح��ل  جمي��ع  خ��الل  �ملهن��ي 

�خلط���أ،  �أو  �لحتي���ل  ع��ن  �لن�جت��ة  �س��و�ًء  �ملوح��دة،  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  يف  �جلوهري��ة  �لأخط���ء  خم�ط��ر  وتقيي��م  حتدي��د   •

ك�في��ة  تدقي��ق  �أدل��ة  عل��ى  و�حل�س��ول  �ملخ�ط��ر،  لتل��ك  ت�س��تجيب  �لت��ي  �لتدقي��ق  �إج��ر�ء�ت  وتنفي��ذ  وت�سمي��م 

�أي��ة  ع��ن  �لك�س��ف  ع��دم  خط��ر  �إن  ر�أين���.  �إب��د�ء  م��ن  لتمكينن���  مقب��ولً  �أ�س��س���ً  لن���  توف��ر  لك��ي  ومالئم��ة 

ق��د  �لحتي���ل  �أن  حي��ث  �خلط���أ،  ع��ن  �لن�جت��ة  تل��ك  م��ن  �أعل��ى  يك��ون  �لحتي���ل  ع��ن  ن�جت��ة  جوهري��ة  �أخط���ء 

�لد�خلي��ة. �لرق�ب��ة  نظ���م  جت���وز  �أو  �لت�س��ويه  وحم���ولت  �ملتعم��د  و�حل��ذف  و�لتزوي��ر  �لت�آم��ر  عل��ى  ي�س��تمل 

من��س��بة  تدقي��ق  �إج��ر�ء�ت  ت�سمي��م  بغر���س  ب�لتدقي��ق  �ملتعل��ق  �لد�خلي��ة  �لرق�ب��ة  لنظ���م  فه��م  عل��ى  �حل�س��ول   •

�لد�خلي��ة  �لرق�ب��ة  نظ���م  فع�لي��ة  م��دى  ح��ول  مهن��ي  ر�أي  �إب��د�ء  لغر���س  لي���س  ولك��ن  �لق�ئم��ة،  �لأو�س���ع  ظ��ل  يف 

. ع��ة للمجمو

ذ�ت  و�لإف�س�ح���ت  �ملح��س��بية  �لتقدي��ر�ت  معقولي��ة  وم��دى  �ملتبع��ة  �ملح��س��بية  �ل�سي��س���ت  مالئم��ة  م��دى  تقيي��م   •

�لإد�رة. قب��ل  م��ن  �إعد�ده���  مت  �لت��ي  �ل�سل��ة 

مت  �لت��ي  �لتدقي��ق  �أدل��ة  عل��ى  وبن���ًء  للمح��س��بة  �ل�س��تمر�رية  مب��د�أ  لأ�س����س  �لإد�رة  �إتب���ع  مالئم��ة  م��دى  ��س��تنت�ج   •

�حل�س��ول عليه���، فيم��� �إذ� ك�ن هن���ك �رتي���ب جوه��ري متعل��ق ب�أح��د�ث �أو ظ��روف ميك��ن �أن تث��ري �س��كوك�ً كب��رية ح��ول 

جوه��ري،  �رتي���ب  هن���ك  ب���أن  ��س��تنتجن�  ح���ل  يف  �ل�س��تمر�رية.  مبب��د�أ  �لعم��ل  يف  �ل�س��تمر�ر  عل��ى  �ملجموع��ة  ق��درة 

يف  �ل��و�ردة  �ل�سل��ة  ذ�ت  �لإف�س�ح���ت  �إىل  بن���  �خل����س  �حل�س���ب�ت  مدق��ق  تقري��ر  يف  �لنتب���ه  بلف��ت  مط�لب��ون  نح��ن 

�لبي�ن���ت �مل�لي��ة �ملوح��دة �أو، �أن نق��وم بتعدي��ل ر�أين���، �إذ� ك�ن��ت تل��ك �لإف�س�ح���ت غ��ري ك�في��ة. �إن ��س��تنت�ج�تن� تعتم��د 

ذل��ك،  وم��ع  بن���.  �خل����س  �حل�س���ب�ت  مدق��ق  تقري��ر  ت�ري��خ  حت��ى  عليه���  �حل�س��ول  مت  �لت��ي  �لتدقي��ق  �أدل��ة  عل��ى 

�لعم��ل  يف  �ل�س��تمر�ر  ع��ن  �ملجموع��ة  توق��ف  يف  تت�س��بب  �أن  �ملمك��ن  م��ن  �مل�س��تقبلية  �لظ��روف  �أو  �لأح��د�ث  ف���إن 

�ل�س��تمر�رية. مبب��د�أ 

ك�ن��ت  �إذ�  وفيم���  �لإف�س�ح���ت،  ذل��ك  يف  مب���  �ملوح��دة،  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  وحمت��وى  وهي��كل  �لع���م  �لعر���س  تقيي��م   •

�لع���دل. �لعر���س  حتق��ق  بطريق��ة  �ملت�سمن��ة  و�لأح��د�ث  �ملع�م��الت  متث��ل  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت 

�لأن�س��طة  �أو  �جله���ت  م��ن  �مل�لي��ة  ب�ملعلوم���ت  يتعل��ق  فيم���  ومن��س��بة  ك�في��ة  تدقي��ق  �أدل��ة  عل��ى  �حل�س��ول   •

�لتوجي��ه  ع��ن  �مل�سئول���ون  نح���ن  �ملوح���دة.  �مل�لي���ة  �لبي�ن���ت  ح���ول  �ل��ر�أي  لإب���د�ء  �ملجموع��ة  د�خ��ل  �لتج�ري��ة 

�لتدقي��ق. ح��ول  ر�أين���  ع��ن  �لوحيدي��ن  �مل�س��ئولني  ن��ز�ل  ل  نح��ن  للمجموع��ة.  �لتدقي��ق  وتنفي��ذ  و�لإ���رش�ف 

ل��ه  �ملخط��ط  �لعم��ل  بنط���ق  �أخ��رى،  يتعل��ق، �سم��ن م�س���ئل  ب�حلوكم��ة فيم���  �ملكلف��ني  و�أولئ��ك  �لإد�رة  نتو��س��ل م��ع  �إنن��� 

و�لت��ي  �لد�خلي��ة  �لرق�ب��ة  يف  �ملهم��ة  �لق�س��ور  �أوج��ه  م��ن  �أي  ذل��ك  يف  مب���  �له�م��ة،  �لتدقي��ق  ونت�ئ��ج  �لتدقي��ق  وتوقي��ت 

تدقيقن���. خ��الل  نحدده��� 

�رشكة �لبحرين لل�سينم� �س.م.ب
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تقرير مدقق الحسابات 
المستقل إلى السادة المساهمين  )تابع(

مسئوليات مدقق الحسابات لتدقيق البيانات المالية الموحدة - تابع 

و�ملتعلق��ة  �ل�سل��ة  ذ�ت  �لأخالقي��ة  ب�ملتطلب���ت  �لتز�من���  عل��ى  ين���س  بي�ن���ً  ب�حلوكم��ة  �ملكلف��ني  لأولئ��ك  نق��دم  نح��ن  �أي�س���ً، 

�لقت�س���ء،  عن��د  ��س��تقاللن�،  عل��ى  مقن��ع  ب�س��كل  توؤث��ر  ق��د  �لت��ي  �لأخ��رى  و�لأم��ور  �لعالق���ت  جمي��ع  ونق��ل  ب�ل�س��تقالل، 

�ل�سل��ة. ذ�ت  �ل�سم�ن���ت  م��ع 

عن��د  �ملوج��ودة  �لق�س��وى  �لأهمي��ة  ذ�ت  �مل�س���ئل  حتدي��د  ب�حلوكم��ة،  �ملكلف��ني  �أولئ��ك  �إىل  �إي�س�له���  يت��م  �لت��ي  �لأم��ور  م��ن 

ه��ذه  ع��ن  �لإف�س���ح  مت  �لرئي�س��ية.  �لتدقي��ق  م�س���ئل  متث��ل  و�لت��ي  �حل�لي��ة،  لل�س��نة  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  تدقي��ق 

�أو  عنه����  �لعلن��ي  �لك�س��ف  ع��ن  لئح���ة  �أو  ق�ن��ون  يح���ول  �لت��ي  تل��ك  م�ع���د�  �حل�س�ب����ت  ملدق��ق  تقريرن���  يف  �مل�س���ئل 

وب�س��كل  �ملتوق��ع  م��ن  لأن��ه  تقريرن���  يف  �إي�س�له���  يج��ب  ل  م�س����ألة  هن���ك  ب���أن  للغ�ي��ة  ن���درة  ح���لت  يف  نح��دد  عندم��� 

�لع�م��ة.  �مل�سلح��ة  عل��ى  �ل�س��لبية  �لآث���ر  تتف��وق  ب���أن  مقن��ع 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 )21( رق��م  بق�ن��ون  ب�ملر�س��وم  �ل�س���در  �لبحرين��ي  �لتج�ري��ة  �ل���رشك�ت  ق�ن��ون  ملتطلب���ت  وطبق���  ذل��ك،  عل��ى  ع��الوة   �أ( 

نفي���د:  ،2001 ل�س��نة 

ب�أنن� ق�د ح�سلن� على جميع �ملعلوم�ت و�لإي�س�ح�ت �لتي ر�أين�ه� �رشورية لأغر��س �لفح�س؛   )1(

ب�لحتف���ظ  �ل���رشكة  ق�م��ت  كم���  عليه���،  �ملتع���رف  لالإج��ر�ء�ت  وفق���ً  �ملخ��زون  بج��رد  ق�م��ت  ق���د  �ل���رشكة  �أن   )2(

و معه���؛  متفق��ة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  و�أن  منتظم��ة،  حم��س��بية  ب�س��جالت 

�أن �ملعلوم�ت �مل�لية �ملبينة بتقرير رئي�س جمل�س �لإد�رة متفقة مع �لدف�تر �ملح��سبية للمجموعة.  )3(

�لق�س��م  م��ن   8 رق��م  �مل���دة  بخ�سو���س   2018 م�ر���س   29 بت�ري��خ  و�ل�س����در   2018 م���ن   )19( رق���م  للطل��ب  وطبق����ً   ب( 

نفي��د: �لبحرين��ي،  �ل���رشك�ت  حوكم��ة  ق�ن��ون  م��ن   2 رق���م 

ق�مت �ل�رشكة بتعيني م�سئول حوكمة �ل�رشك�ت؛ و  )1(

لدى �ل�رشكة �إر�س�د�ت و�إجر�ء�ت معتمدة من قبل جمل�س �لإد�رة خ��سة بحوكمة �ل�رشك�ت.  )2(

ذ�ت  �لأح��ك�م  م��ن  �أي  خ�لف��ت  ق��د  �ملجموع��ة  ب���أن  نعتق��د  يجعلن���  م���  علمن���  �إىل  ي��رد  ل����م  ذل��ك،  �إل����ى  ب�لإ�س�ف����ة 

�لدلي��ل  �أو   2001 ل�س��نة   )21( رق��م  بق�ن��ون  ب�ملر�س����وم  �ل�س���در  �لبحرين����ي  �لتج�ري����ة  �ل�س������رك�ت  ق�ن����ون  م��ن  �لعالق��ة 

�لقو�ع��د  �أو  �ملرك��زي،  �لبحري��ن  م���رشف  وتوجيه���ت   )6 �ملجل��د  م��ن  �لن�ف��ذة  )�لأح��ك�م  �ملرك��زي  �لبحري��ن  مل���رشف  �لإر�س���دي 

يك���ون  ق����د  ب�س�����ورة  للمجموع��ة  �لأ�س���س����ي  �لنظ���م  �أو  �لت�أ�سي���س  عق����د  �أح��ك�م  �أو  �لبحري��ن  لبور�س��ة  و�لإج��ر�ء�ت 

.2018 دي�س��مرب   31 يف  كم���  �ملوح��د  �مل���يل  مركزه���  �أو  �ملجموع��ة  �أعم���ل  عل����ى  جوه��ري  ت�أثي����ر  له������ 

�ملن�مة - مملكة �لبحرين

12 فرب�ي�ر 2019

Death Cure
February 2018
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بيان المركز المالي الموحد 
)�ملب�لغ مبينة ب�لدين�ر �لبحريني(

31 دي�سمرب 312017 دي�صمرب  2018�إي�س�ح�ت

املوجـودات

املوجودات غري املتداولة

67.382.410ممتلك�ت و�آلت ومعد�ت
10٫039٫333

7389.380�أعم�ل ر�أ�سم�لية قيد �لتنفيذ
8٫005٫238

823.012.531��ستثم�ر�ت عق�رية
7٫752٫515

947.796��ستثم�ر يف م�س�ريع م�سرتكة
56٫337

1026.198.379��ستثم�ر يف �رشكة زميلة
24٫958٫754

1212.609.40915٫761٫762�جلزء غري �ملتد�ول من ذمم مدينة ن�جتة عن ��ستبع�د �أن�سطة ت�سغيلية

137.795.797موجود�ت م�لية ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لربح �أو �خل�س�رة
7٫693٫992

77.435.702
74٫267٫931

املوجودات املتداولة

11327.888317٫667�ملخزون

124.789.945ذمم جت�رية مدينة و�أخرى
5٫645٫124

139.786.474موجود�ت م�لية ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لربح �أو �خل�س�رة
405٫153

14461.1422٫262٫179�لنقدية و�أر�سدة لدى �لبنوك

15.365.4498٫630٫123

92.801.151جمموع �ملوجود�ت
82٫898٫054

حقوق امللكية واملطلوبات

راأ�س املال والحتياطيات

158.262.3458٫262٫345 راأ�س املال

16987.2411٫084٫396)�أ( عالوة �إ�سد�ر �أ�سهم

164.557.4424٫557٫442)ب(�حتي�طي �إع�دة تقييم

164.131.1734٫131٫173)ج(�حتي�طي ق�نوين

16283.292266٫134)د(�حتي�طي �أعم�ل خريية

1656.811.46156٫640٫392)ه�(�أرب�ح م�ستبق�ة

)345٫976()359.103(15�أ�سهم خزينة 

74.673.85174٫595٫906

املطلوبات غري املتداولة

-171.773.849�جلزء �لغري متد�ول من متويل �ملر�بحة

183.222.1333٫648٫510حقوق نه�ية �خلدمة للموظفني وحقوق �ملوظفني �لأخرى

4.995.9823٫648٫510

  المطلوبات المتداولة

-175.423.934�جلزء �ملتد�ول من متويل �ملر�بحة

196.890.8064٫653٫638ذمم جت�رية د�ئنة و�أخرى

-20816.578�سحب على �ملك�سوف

13.131.3184٫653٫638

92.801.15182٫898٫054جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

�إن �لبي�ن��ت �مل�لية �ملوح�دة و�ملبينة عل�ى �ل�سفح�ت من 43 �إىل 88 ق�د ت�م �عتم�ده� و�لت�رشيح ب�إ�سد�ره� من قبل جمل�س �لإد�رة بت�ري�خ 12 

فرب�ي�ر 2019 ومت �لتوقيع عليه� ب�لني�بة عنهم من قبل كل من:

اأحمد عبدالرحمن را�صد علي يو�صف علي عبيديل د. ع�صام عبدالله فخرو

�لع�سو �ملنتدب ن�ئب رئي�س جمل�س �لإد�رة رئي�س جمل�س �لإد�رة

   

�رشكة �لبحرين لل�سينم� �س.م.ب

كم� يف 31 دي�سمرب 2018
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بيان األرباح أو الخسائر 
والدخل الشامل اآلخر الموحد للسنة  المنتهية

31 دي�سمرب 312017 دي�صمرب 2018�إي�س�ح�ت

278.343.71814٫942٫491�إير�د�ت �لت�سغيل

)10٫831٫746()6.958.320(تك�ليف �لت�سغيل

1.385.3984٫110٫745جممل الربح من الت�صغيل

234.909.215429٫849دخل من �ل�ستثم�ر، �س�يف

211.009.823658٫126�إير�د�ت ت�سغيلية �أخرى

مك��سب ن�جتة عن ��ستبع�د �أن�سطة ت�سغيلية
10-19٫560٫655

مك��سب ن�جتة عن �لتغري يف �لقيمة �لع�دلة حلقوق م�ستبق�ة

     يف ��ستثم�ر يف �رشكة زميلة    
10-19٫560٫655

)2٫841٫673()3.012.097(22م�رشوف�ت عمومية و�إد�رية

)3٫913٫056(-18خم�س�س �إكر�مي�ت للموظفني 

�نخف��س قيمة �ل�ستثم�ر�ت يف م�س�ريع م�سرتكة
9-)2٫809٫738(

)54٫308()71.835(تك�ليف �لتمويل

4.220.50434٫701٫255�صايف الربح والدخل ال�صامل الآخر لل�صنة

24العائد الأ�صا�صي على ال�صهم
439 فل�س53 فل�س

م��ن  ب�إ�سد�ره���  و�لت�رشي��ح  �عتم�ده���  ت���م  ق���د   88 �إىل   43 م��ن  �ل�سفح���ت  عل���ى  و�ملبين��ة  �ملوح���دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن����ت  �إن 

م��ن: كل  قب��ل  م��ن  عنه��م  ب�لني�ب��ة  عليه���  �لتوقي��ع  ومت   2019 فرب�ي���ر   12 بت�ري���خ  �لإد�رة  قب��ل جمل���س 

اأحمد عبدالرحمن را�صد علي يو�صف علي عبيديل د. ع�صام عبدالله فخرو

�لع�سو �ملنتدب ن�ئب رئي�س جمل�س �لإد�رة رئي�س جمل�س �لإد�رة

   

�رشكة �لبحرين لل�سينم� �س.م.ب

)�ملب�لغ مبينة ب�لدين�ر �لبحريني( كم� يف 31 دي�سمرب 2018
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لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين 

Black Panther
February 2018

راأ�س املــــالاإي�صاحات

عالوة

 اإ�صدار

اأ�صهم

احتياطي

اإعادة تقييم

 احتياطي

قانوين

 احتياطي

 اأعمال

خريية

 اأرباح

م�صتبقاة

 اأ�صهم

خزينة
املجمـوع

43٫061٫199)276٫781(6٫609٫8761٫084٫3964٫557٫4423٫304٫938215٫33527٫565٫993يف 31 دي�سمرب 2016 

-)69٫195()1٫583٫274(----151٫652٫469�أ�سهم منحة مت �إ�سد�ره�

)3٫166٫548(-)3٫166٫548(-----25�أرب�ح �لأ�سهم عن �سنة 2016

 �ملحول �إىل �حتي�طي �لأعم�ل

�خلريية
16----50٫799)50٫799(--

--)826٫235(-826٫235---16�ملحول �إىل �لحتي�طي �لق�نوين

�س�يف �لربح و�لدخل �ل�س�مل 

�لآخر لل�سنة 
-----34٫701٫255-34٫701٫255

74٫595٫906)345٫976(8٫262٫3451٫084٫3964٫557٫4424٫131٫173266٫13456٫640٫392يف 31 دي�سمرب 2017 

�أرب�ح �أ�سهم موزعة عن �سنة 

2017
25-----)3٫958٫185(-)3٫958٫185(

�ملحول �إىل �حتي�طي �لأعم�ل 

�خلريية
16----91٫250)91٫250(--

)74٫092(--)74٫092(----�ملب�لغ �ملدفوعة لالأعم�ل �خلريية

)110٫282()13٫127(----)97٫155(-15�رش�ء �أ�سهم خزينة

�س�يف �لربح و�لدخل �ل�س�مل 

�لآخر لل�سنة 
-----4٫220٫504-4٫220٫504

74.673.851)359.103(8.262.345987.2414.557.4424.131.173283.29256.811.461يف 31 دي�سمرب 2018

)�ملب�لغ مبينة ب�لدين�ر �لبحريني(

�رشكة �لبحرين لل�سينم� �س.م.ب
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البيان الموحد للتدفقات النقدية للسنة المنتهية 

اأن�صطــة العمليــات

�س�يف �أرب�ح �ل�سنة

�لت�سوي�ت:

�ل�ستهالك 

�سطب ممتلك�ت و�آلت ومعد�ت، �س�يف 

)مك��سب(/خ�س�ئر �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة يف �ل�ستثم�ر�ت �لعق�رية

عك�س �نخف��س �لقيمة من �ل�ستثم�ر يف م�س�ريع م�سرتكة

�س�يف �حل�سة من )ربح(/خ�س�رة يف م�س�ريع م�سرتكة

خ�س�ئر �نخف��س قيمة �ل�ستثم�ر�ت يف م�س�ريع م�سرتكة

�س�يف ح�سة �لأرب�ح من ��ستثم�ر يف �رشكة زميلة

مك��سب ن�جتة عن ��ستبع�د �أن�سطة ت�سغيلية

مك��سب ن�جتة عن �لتغري يف �لقيمة �لع�دلة حلقوق م�ستبق�ة يف ��ستثم�ر

 يف �رشكة زميلة

)مك��سب(/خ�س�ئر �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة للموجود�ت �مل�لية ب�لقيمة 

�لع�دلة من خالل �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر

�إير�د�ت �أرب�ح �لأ�سهم 

دخل �لفو�ئد من تد�ول �ل�سند�ت

�أرب�ح من �لود�ئع �لبنكية

)مك��سب(/خ�س�ئر حمققة من بيع موجود�ت م�لية ب�لقيمة �لع�دلة من

خالل �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر

�أرب�ح من بيع ممتلك�ت و�آلت ومعد�ت

�إير�د�ت فو�ئد متعلقة بذمم مدينة طويلة �لأجل

تك�ليف �لتمويل

�لتغيري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �لت�سغيلية:

�ملخزون

ذمم جت�رية مدينة و�أخرى

ذمم جت�رية د�ئنة و�أخرى

حقوق �ملوظفني �لأخرى

حقوق نه�ية �خلدمة للموظفني، �س�يف

�س�يف �لتدفق�ت �لنقدية �لن�جتة من �أن�سطة �لعملي�ت

الأن�صطة ال�صتثمارية

�رش�ء ممتلك�ت و�آلت ومعد�ت

�إ�س�فة �أعم�ل ر�أ�سم�لية قيد �لتنفيذ

�ملح�سل من بيع ممتلك�ت و�آلت ومعد�ت

�رش�ء ��ستثم�ر�ت عق�رية

م�س�همة ر�أ�سم�لية يف م�س�ريع م�سرتكة

م�س�همة ر�أ�سم�لية يف ��ستثم�ر يف �رشكة زميلة

�ملح�سل من بيع �أن�سطة ت�سغيلية 

�رش�ء موجود�ت م�لية ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر

�ملح�سل من بيع موجود�ت م�لية ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر

�س�يف �حلركة يف ود�ئع ق�سرية �لأجل

�إير�د�ت فو�ئد متعلقة بذمم مدينة طويلة �لأجل

دخل �لفو�ئد من �ل�سند�ت و�ل�سكوك

�أرب�ح م�ستلمة من �لود�ئع �لث�بتة

�أرب�ح �أ�سهم م�ستلمة من م�س�ريع م�سرتكة

�أرب�ح �أ�سهم م�ستلمة من �رشكة زميلة

�أرب�ح �أ�سهم م�ستلمة 

�س�يف �لتدفق�ت �لنقدية )�مل�ستخدمة يف(/�لن�جتة من �لأن�سطة �ل�ستثم�رية

34٫701٫255  4٫220٫504  

987٫974  815٫582  6

347٫484  13٫460  6

8٫000  )2٫444٫966(  8

-  )115٫985(  9

912٫688  )16٫259(  9

2٫809٫738  -  9

)1٫009٫244(  )1٫774٫485(  10

)19٫560٫655(  -  10

)19٫560٫655(  -  10

   

176٫598  )34٫795(  23

)363٫109(  )385٫955(  23

)78٫603(  )77٫158(  23

)99٫557(  )25٫997(  23

   

23٫378  )33٫615(  23

)9٫250(  -  21

)461٫032(  )815٫671(  21

54٫308  71٫835  

   

204٫543  )10٫221(  

381٫864  855٫179  

822٫141  2٫195٫868  

3٫354٫347  )556٫904(  

)2٫136(  130٫527  

   

3٫640٫077  2٫010٫944  

    

   

)344٫038(  )668٫008(  6

)4٫272٫421(  )2٫614٫470(  7

553٫736  -  

)2٫500(  )88٫833(  8

)103٫710(  -  9

)2٫865٫961(  -  

2٫561٫154  3٫152٫353  

)373٫345(  )9٫650٫200(  13

381٫504  235٫484  

5٫000٫000  -  

-  815٫671  

78٫603  77٫158  23

99٫557  25٫997  23

227٫818  140٫785  9

-  534٫860  10

363٫109  385٫955  23

   

1٫303٫506  )7٫653٫248(  

�ل�سنة �ملنتهية يف ال�صنة املنتهية يف  �إي�س�ح�ت    

31 دي�سمرب 2017 31 دي�صمرب 2018    

)�ملب�لغ مبينة ب�لدين�ر �لبحريني(يف 31 دي�سمرب 2018

�رشكة �لبحرين لل�سينم� �س.م.ب
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البيان الموحد للتدفقات النقدية للسنة المنتهية  )تابع(

الأن�صطة التمويلية

-)110٫282(15�رش�ء �أ�سهم خزينة

-7٫478٫367متويل مر�بحة حم�سل خالل �ل�سنة

-)280٫584(�ملب�لغ �ملدفوعة من متويل مر�بحة

)3٫097٫117()3٫916٫885(25�أرب�ح �أ�سهم مدفوعة

-)74٫092(مب�لغ مدفوعة لأعم�ل خريية

)54٫308()71٫835(تك�ليف متويل مدفوعة

)3٫151٫425(3٫024٫689�س�يف �لتدفق�ت �لنقدية �لن�جتة من/)�مل�ستخدمة يف( �لأن�سطة �لتمويلية

1٫792٫158)2٫617٫615(�صافي )النق�س(/الزيادة في النقدية واأر�صدة لدى البنوك

2٫262٫179470٫021�لنقدية و�سبه �لنقدية كم� يف بد�ية �ل�سنة

2٫262٫179)355٫436(�لنقدية و�سبه �لنقدية كم� يف نه�ية �ل�سنة

14461٫1422٫262٫179متمثلة ف�ي �لنقد و�أر�سدة لدى �لبنوك:

-)816٫578(20�سحب على �ملك�سوف

)355٫436(2٫262٫179

المعامالت غير النقدية:

التحويل من الأعمال الراأ�صمالية قيد التنفيذ:

يف ع���م 2018، ق�م��ت �ملجموع��ة بتحوي��ل �ملوج��ود�ت �لت��ي مت �لنته���ء منه��� مببل��غ 2٫174٫989 دين���ر بحرين��ي )2017: 583٫716 

و7(،   6 )�إي�س�ح��ي  ومع��د�ت  و�آلت  ممتل��ك�ت  ح�س���ب  �إىل  �لتنفي��ذ  قي��د  �لر�أ�س��م�لية  �لأعم���ل  ح�س���ب  م��ن  بحرين��ي(  دين���ر 

�إىل ح�س���ب �ل�س��تثم�ر�ت �لعق�ري��ة  �لر�أ�س��م�لية قي��د �لتنفي��ذ  ومبل��غ ق��دره 8٫055٫339 دين���ر بحرين��ي م��ن ح�س���ب �لأعم���ل 

نقدي��ة. غ��ري  مع�م��الت  كونه���  �لنقدي��ة  �لتدفق���ت  بي���ن  م��ن  ��س��تثن�ئه�  ومت  و8(،   7 )�إي�س���ح 

حتويل املوجودات اإىل ا�صتثمارات عقارية:

و�لآلت  �ملمتل��ك�ت  ح�س���ب  م��ن  بحرين��ي  دين���ر   4٫670٫878 قيمته���  �أر���س  بتحوي��ل  �ملجموع��ة  ق�م��ت   ،2018 ع����م  ف���ي 

�لنقدي��ة  �لتدفق���ت  بي���ن  م��ن  �ملع�مل��ة  ه��ذه  ��س��تثن�ء  ومت  و8(.   6 )�إي�س�ح��ي  �لعق�ري��ة  �ل�س��تثم�ر�ت  ح�س���ب  �إىل  و�ملع��د�ت 

نقدي��ة. غ��ري  مع�م��الت  كونه��� 

Rampage
April 2018

�ل�سنة �ملنتهية يف ال�صنة املنتهية يف  �إي�س�ح�ت    

31 دي�سمرب 2017 31 دي�صمرب 2018    

)�ملب�لغ مبينة ب�لدين�ر �لبحريني(يف 31 دي�سمرب 2018

�رشكة �لبحرين لل�سينم� �س.م.ب
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اإليضاحات حول البيانات
المالية الموحدة للسنة المنتهية

�رشكة �لبحرين لل�سينم� �س.م.ب

)�ملب�لغ مبينة ب�لدين�ر �لبحريني( يف 31 دي�سمرب  2018

نشاط الشركة ونظامها األساسي  )1
ه��ي  »ب�ملجموع��ة«(  مع���ً  �إليهم���  )وي�س���ر  له���  �لت�بع��ة  و�ل���رشكة  )»�ل���رشكة«(  ���س.م.ب  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة 

�إن �ل���رشكة  ���رشكة م�س���همة بحريني��ة ع�م��ة، ت�أ�س�س��ت مبوج��ب �ملر�س��وم �لأم��ريي �ل�س���در بت�ري��خ 30 نوفم��رب 1967. 

مبوج���ب  �أن�سطته�����  ومت�ر���س  �لبحري���ن،  مملك����ة  ف���ي  و�ل�سي�ح����ة  و�لتج������رة  �ل�سن�ع��ة  وز�رة  ل��دى  م�س��جلة 

.1968 �أغ�سط���س   11 بت�ري����خ  �ل�س���در   1192 رق����م  �لتج�����ري  �ل�سج����ل 

�ملتعلق��ة  �خلدم���ت  وتق��دمي  �ملط�ع��م  وت�س��غيل  �إعالن���ت  �لأف��الم،  للمجموع��ة يف عر���س  �لرئي�س��ية  �لأن�س��طة  تتمث��ل 

�ملنزلي��ة  �مل��و�د  وجمي��ع  �لأث���ث  وجت�رة/بي��ع  �ملوؤج��رة،  �أو  �ململوك��ة  ب�لعق���ر�ت  �لعق�ري��ة  و�لأن�س��طة  و�لرتفي��ه،  ب�لت�س��لية 

�لأخ��رى.  و�لأج��ز�ء  و�ملع��د�ت  �لآلت  وبي��ع  وجت���رة 

اإن املكتب الرئي�صي لل�رشكة م�صجل يف مملكة البحرين.

و�لت��ي  للف��روع  �لعملي���ت  نت�ئ��ج  �إىل  ب�لإ�س�ف��ة  و�ملطلوب���ت  �ملوج���ود�ت  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  ه����ذه  تت�سم����ن 

تدي����ر �أعم�له���� مبوج���ب �أرق����م �ل�سج���الت �لتج�ري��ة �لت�لي��ة: 1192-1 ، 1192-9 ، 1192-16 ، 1192-18، 1192-19، 20-

1192، 22-1192 ، 24-1192 ، 25-1192 ، 26-1192 ، 27-1192، و1192-28.

كي����ن  ميث���ل  ل  و�ل��ذي  �س���ر  �س��ينم�  جمم��ع  نت�ئ���ج  �أي�س���ً  �ملوح���دة  �مل�لي���ة  �لبي�ن���ت  ه����ذه  تت�سم��ن  كم���� 

ل���رشكة   1192-19 رق��م  �لتج���ري  �ل�س��جل  حت��ت  �أعم�ل��ه  ويدي��ر  منف�س��ل  �س��جل  رق��م  ل��ه  يوج��د  ول  م�ستق���ل 

.)2 رق��م  �لإي�س���ح  عل��ى  �لط��الع  يرج��ى  �لتف��سي��ل،  م��ن  )ملزي��د  لل�س��ينم�  �لبحري��ن 

هيكلة المجموعة  )2
�إن هيكلة �ملجموعة مو�سحة كم� يلي:

ال�رشكات التابعة

* �إن ن�سبة 2% من �لأ�سهم �ململوكة م�سجلة حتت �أ�سم�ء �أطر�ف ذوي عالقة، ويحتفظ به� ب�لني�بة عن ومل�سلحة �ملجموعة.  

بغر�س توحيده�، مت ��ستخر�ج �لبي�ن�ت �مل�لية �ملوحدة �خل��سة ب�ل�رشكة �لت�بعة ب�لأعلى و�ملتمثلة يف جمموع �ملوجود�ت و�س�يف �لربح/

)�خل�س�ره( لل�سنة من ح�س�ب�ت �لإد�رة �مل�لية غري �ملدققة كم� يف �ل�سنة �ملنتهية يف  31 دي�سمرب 2018. 

**  مل تبد�آ �ل�رشكة ن�س�طه� خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 و 2017  

ا�صــم

بلـد

الأن�صطة الرئي�صيةالتاأ�صي�س

 ن�صبة امللكية 

الفعلية لعام

2018

ن�صبة امللكية

الفعلية لعام

2017

100%100%�إد�رة وت�أجري �لعق�ر�تمملكة �لبحرين�أر�دو�س لإد�رة �ملمتلك�ت ذ.م.م*

�رشكة �لتنني �لأحمر �س.�س.و**

�ململكة

�لعربية �ل�سعودية

�إد�رة �ملط�عم

100%100%وجت�رة غو-ك�رتينغ
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اإليضاحات حول البيانات
المالية الموحدة للسنة المنتهية  )تابع(   

�رشكة البحرين لل�سينما �ش.م.ب

)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( يف 31 دي�سمرب  2018

للمجموع��ة  �لتع�ق��دي  �لرتتي��ب  يوف��ر  �أع��اله  �ل��و�ردة  �ملن�س���آت  م��ع  ترتيب���ت م�س��رتكة  يف  تعت��رب طرف���ً  �ملجموع��ة  �إن 

 )11( رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ل��دويل  للمعي���ر  وفق���ً  �مل�س��رتك.  للرتتي��ب  �ملوج��ود�ت  �س���يف  يف  �حلق��وق  فق��ط 

ب��س��تخد�م  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  يف  �إدر�ج��ه  ومت  م�س��رتك  كم���رشوع  �مل�س��رتك  �لرتتي��ب  ه��ذ�  ت�سني��ف  يت��م 

�مللكي��ة. حق��وق  طريق��ة 

ال�رشكة الزميلة:

 27 ت�ري��خ  يف  وذل��ك  �س.���س.و  �لبحري��ن   - �ل�س��ينم�  ل��دور  �لفطي��م  م�ج��د  ���رشكة  م��ع  �تف�قي��ة  �ملجموع��ة  عق��دت 

�ل�س��جل  مبوج��ب  تعم��ل  )و�لت��ي  ذ.م.م«  �س��ينم�  �س��ينيكو  �إك���س  �أو  ڤ��ي   « جدي��دة  ���رشكة  لت�س��كيل   2016 �س��بتمرب 

�مل�س���همني  قب��ل  م��ن  �لتف�قي��ة  ه��ذه  �إق��ر�ر  ومت   .)2016 دي�س��مرب   21 بت�ري�����خ  �ل�س����در   ،  108609-1 رق��م  �لتج���ري 

�س��هر  م��ن  لح��ق  وق��ت  ويف   .2016 نوفم��رب   7 ت�ري���خ  يف  �ملنعق��د  �لع�دي��ة  غ��ري  �لعمومي��ة  �جلمعي��ة  �جتم���ع  يف 

�لبحري��ن   - �ل�س��ينم�  ل��دور  �لفطي��م  م�ج��د  ���رشكة  م��ع  تف�ه��م  مذك��رة  �ملجموع��ة  �إد�رة  وقع��ت   ،2016 دي�س��مرب 

�إن مت �لنته���ء م��ن ���رشوط  �س.���س.و، وذل��ك لتعدي��ل بع���س بن��ود �لعق��د �لأ�سل��ي �ملوق��ع يف 27 �س��بتمرب 2016. وم��� 

يف  �ل�س��تثم�ر  بت�س��جيل  �ملجموع��ة  ق�م��ت  �لتف�قي��ة،  �أط��ر�ف  قب��ل  م��ن  علي��ه  متف��ق  ه��و  وكم���  �ملع�مل��ة  ه��ذه 

 .2017 يوني���و   30 يف  كم���  �لت�س��غيلية  �لأن�س��طة  ��س��تبع�د  ع��ن  �لن�جت��ة  و�ملك��س��ب  زميل��ة  ���رشكة 

�ل�س��ينم�ئية  �أعم�له���  م��ن   %50 ببي��ع  ���س.م.ب  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  ق�م��ت  �ملربم��ة،  �لتف�قي��ة  عل��ى  بن���ًء 

م��ن  كالً  وق���م  �س.���س.و،  �لبحري��ن   - �ل�س��ينم�  ل��دور  �لفطي��م  م�ج��د  ���رشكة  �إىل  �لبحري��ن  �س��نرت  �س��يتي  يف جمم��ع 

ه��ذه  مل�سلح��ة  وذل��ك  �س��نرت  �س��يتي  جمم��ع  يف  �ل�س��ينم�ئية  �لأعم���ل  يف  ح�ستهم���  م��ن   %50 بخف���س  �ل���رشيكني 

�لبحري��ن.  مملك��ة  يف  �ل�س��ينم�ئية  �لأعم���ل  ت�س��غيل  ه��و  �جلدي��دة  �ل���رشكة  ه��ذه  م��ن  �لغر���س  �إن  �جلدي��دة.  �ل���رشكة 

�مل�س���ركة  ف���ي  �حل���ق  متتل��ك  ���س.م.ب،  لل�سينم����  �لبحري����ن  �س���ركة  ف����إن  �لتع�قدي���ة،  �ل���رشوط  عل��ى  وبن���ًء 

�أو  ڤ��ي  ل���رشكة  و�لتمويلي��ة  �لت�س��غيلية  ب�ل�سي��س���ت  �ملتعلق��ة  �لق��ر�ر�ت  يف  �ل�س��يطرة(  ح��ق  له���  لي���س  )ولك��ن 

���رشكة  زميل��ة.  ���رشكة  ��س��تثم�ر يف  �إن��ه  عل��ى  �ل�س��تثم�ر  ه��ذ�  ت�سني��ف  مت  وب�لت���يل  ذ.م.م،  �س��ينم�  �س��ينيكو  �إك���س 

 .2017 خ��الل  �لأف��الم  عر���س  عملي���ت  لت�س��غيل  ترخي���س  عل��ى  ح�سل��ت  ذ.م.م  �س��ينم�  �س��ينيكو  �إك���س  �أو  ڤ��ي 

���س.م.ب،  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  عل��ى  يج��ب  ف�إن��ه  �لتف�قي��ة،  خ��الل  م��ن  عليه���  �ملتف��ق  �ل���رشوط  عل��ى  وبن���ًء 

ب�لك�م��ل  و�ملدف��وع  ب��ه  �مل���رشح  �مل���ل  ر�أ���س  م��ن   %50 لتمثي��ل  بحرين��ي  دين���ر   500٫000 وق��دره  مببل��غ  ت�س���رك  �أن 

ذ.م.م«. �س��ينم�  �س��ينيكو  �إك���س  �أو  ڤ��ي  »���رشكة  �جلدي��دة  لل���رشكة 

ا�صم امل�رشوع امل�صرتك

بلـد

الأن�سطة الرئي�سيةالت�أ�سي�س

 ن�سبة امللكية

الفعلية لع�م

2018

ن�سبة امللكية

الفعلية لع�م

2017

31%31%عر�س �لأفالم �ل�سينم�ئيةمملكة �لبحرينجممع �سينم� �س�ر

23%23%عر�س �لأفالم �ل�سينم�ئيةدولة قطر�رشكة قطر �لبحرين �لدولية لل�سينم� ذ.م.م

50%50%�إد�رة مط�عمدولة قطر�ملرج�ن لإد�رة �ملط�عم ذ.م.م

هيكلة المجموعة - تابع  )2
امل�صاريع امل�صرتكة:

ا�صم ال�رشكة الزميلة

بلـد

الأن�سطة الرئي�سيةالت�أ�سي�س

 ن�سبة امللكية

الفعلية لع�م

2018

ن�سبة امللكية

الفعلية لع�م

2017

 �رشكة ڤي �أو �إك�س �سينيكو �سينم�

ذ.م.م
مملكة �لبحرين

 عر�س �لأفالم �ل�سينم�ئية

وبيع �مل�أكولت و�مل�رشوب�ت
%50%50
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أساس اإلعداد   )3
بيان اللتزام

جمل���س  قب��ل  م��ن  �ملعلن��ة  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �لدولي��ة  للمع�ي��ري  وفق���ً  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  �إع��د�د  مت  لق��د 

�إىل  ب�لإ�س�ف��ة  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  بتف�س��ري  �ملخت�س��ة  �للجن��ة  ع��ن  �ل�س���درة  و�لتف�س��ري�ت  �لدولي��ة  �ملح��س��بة  مع�ي��ري 

�ملرك��زي  �لبحري��ن  مل���رشف  �لإر�س���دي  و�لدلي��ل   ،2001 ل�س��نة   21 رق��م  �لبحرين��ي  �لتج�ري��ة  �ل���رشك�ت  ق�ن��ون  متطلب���ت 

�لبحري��ن.   لبور�س��ة  و�لإج��ر�ء�ت  و�لقو�ع��د  �ملرك��زي  �لبحري��ن  م���رشف  وتوجيه���ت   )6 �ملجل��د  م��ن  �لن�ف��ذة  )�لأح��ك�م 

اأ�صا�س التوحيد

�نتق���ل  ت�ري��خ  م��ن  �عتب���ر�ً  �لت�بع��ة  و���رشكته�  �لأم  لل���رشكة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  تت�سم��ن 

�ل���رشكة  عل��ى  �لفعلي��ة  �ل�س��يطرة  في��ه  تتوق��ف  �ل��ذي  �لت�ري��خ  يح��ني  �أن  �إىل  فع���ل  ب�س��كل  عليه���  �ل�س��يطرة  ح��ق 

�مل�لي��ة  �ل�سي��س���ت  �لتحك��م يف  �لق��درة عل��ى  �لأم  �ل���رشكة  ل��دى  �لفعلي��ة عندم��� يك��ون  �ل�س��يطرة  وتتحق��ق  �لت�بع��ة، 

�ل�س��يطرة  تقيي��م  �إع���دة  وتت��م  �أن�س��طته�.   م��ن  من�ف��ع  عل��ى  للح�س��ول  وذل��ك  �لت�بع��ة  لل���رشكة  و�لت�س��غيلية 

تل��ك  عن����رش  تغي��ري�ت يف  �أي��ة  وج��ود  �إىل  �ملحيط��ة  و�لظ��روف  �حلق�ئ��ق  ت�س��ري  عندم���  �لت�بع��ة  �ل���رشكة  عل��ى  �لفعلي��ة 

ل��و  كم���  �لت�بع��ة  و���رشكته�  )»�ملجموع��ة«(  �لأم  �ل���رشكة  عملي���ت  نت�ئ��ج  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  وتعر���س  �ل�س��يطرة. 

�إلغ�وؤه���  يت��م  و�مل�س��رتكة  �ملحقق��ة  غ��ري  �خل�س���ئر   / و�لأرب���ح  و�لعملي���ت  �حل�س���ب�ت  و�ح��دة. جمي��ع  ق�نوني��ة  وح��دة  �أنه��� 

�ملوح��دة.   �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  توحي��د  عن��د  ب�لك�م��ل 

اأ�صا�س العر�س

�ل�سي��س���ت  ه��ذه  �أن  حي��ث  �أدن���ه،  �ملبين��ة  �ملح��س��بية  لل�سي��س���ت  وفق���ً  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  ه��ذه  �إع��د�د  مت  لق��د 

�إع��د�د  مت  لق��د  ذل��ك.  خ��الف  ذك��ر  �إذ�  �إل  �ملعرو�س��ة  �ل�س��نو�ت  ل��كل  ومتم�ث��ل  منتظ��م  �أ�س����س  عل��ى  تطبيقه���  يت��م 

�لآت��ي: ع��د�  فيم���  �ل�س��تمر�رية،  مب��د�أ  وب��س��تخد�م  �لت�ريخي��ة  �لتكلف��ة  ملب��د�أ  وفق���ً  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت 

�لأدو�ت �مل�لية - موجود�ت م�لية ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لربح �أو �خل�س�رة؛  •

��ستثم�ر عق�ري؛  •

�لأر��سي �ململوكة؛  •

م�س�ريع م�سرتكة؛ و  •

�ل�رشكة �لزميلة.  •

ع��د�  فيم���  �ملوح��د،  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن  ت�ري��خ  يف  كم���  �لع�دل��ة  ب�لقيم��ة  �أع��اله  �ملدون��ة  �لبن��ود  قي����س  �إع���دة  يت��م 

�مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  يف  لقي��س��ه�  �مللكي��ة  حق��وق  طريق��ة  ��س��تخد�م  يت��م  و�لت��ي  �لزميل��ة  و�ل���رشكة  �مل�س��رتكة  �مل�س���ريع 

�مل���يل.  �ملرك��ز  ت�ري��خ  يف  �ملوح��دة 

تقدي���ر�ت  ��ستخ����د�م  يتطل��ب  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �لدولي��ة  للمع�يي���ر  وفق����ً  �ملوح��دة  �مل�لي���ة  �لبي�ن���ت  �إع��د�د  �إن 

�أي�س���ً م��ن �لإد�رة ��س��تخد�م تقدير�ته��� �خل��س��ة فيم��� يتعل��ق بتطبيق�ته���  حم��س��بية معين��ة وحم���ددة. كم��� يتطل��ب 

للمجموع��ة. �ملح��س��بية  لل�سي��س���ت 

مت تطبيق �ل�سي��س�ت ب�سورة منتظمة على جميع �ل�سنو�ت �ملعرو�سة.

التح�صينات/التعديالت على املعايري الدولية لإعداد التقاريـر املالية/معاييـر املحا�صبـة الدوليـة يف دورة 2016/2014 

و2017/2015

�ل�س���درة  �لدولي��ة  �ملح��س��بة  �مل�لية/مع�ي��ري  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �لدولي��ة  �ملع�ي��ري  عل��ى  �لتعدي��الت   / �لتح�س��ين�ت  حتت��وي 

غ��ري  �لدولي��ة  �ملح��س��بية  �ملع�ي��ري  جمل���س  يعتربه���  و�لت��ي  �لتعدي��الت  م��ن  ع��ددٍ  عل��ى  و2017/2015   2016/2014 دورة  يف 

تعدي��الت  عل��ى  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �لدولي��ة  �ملع�ي��ري  عل��ى  �لتح�س��ين�ت  وت�س��تمل  �رشوري��ة.  ولك��ن  م�س��تعجلة 

�لتعدي��الت  �أو  �مل�سطلح���ت  يف  وكذل��ك  �لقي����س،  �أو  و�لع��رت�ف  �لعر���س،  لأغر����س  حم��س��بية  تغي��ري�ت  عنه���  ينت��ج 

ه����ذه  �إن  ف��ردي.  ب�س�ك���ل  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �لدولي��ة  �ملع�ي��ري  م��ن  متنوع��ة  مبجموع��ة  �ملتعلق��ة  �لتحريري��ة 

�أو ب�ع���د  م���ن  �بت���د�ءً  �ل�سن���وية �ملدقق��ة للمجموع��ة  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  �لتعدي���الت �س�����رية �ملفع��ول ع����لى 

1 ين�ي����ر 2018 و�لف��رت�ت �لالحق��ة م��ع �ل�س��م�ح ب�لتطبي��ق �ملبك��ر. ول يتوق��ع وج��ود تغي��ري�ت جوهري��ة عل��ى �ل�سي��س���ت 

�لتعدي��الت. له��ذه  نتيج��ة  �ملح��س��بية 
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املعايري والتعديالت والتف�صريات التي مت اإ�صدارها وتطبيقها يف عام 2018

لل�س��نة  م��رة  لأول  �إلز�م��ي  للمعي���ر  �حل����يل  �لتف�س��ري  �أو  �حل���يل  �ملعي���ر  عل��ى  و�لتعدي��ل  �لت���يل  �جلدي��د  �ملعي���ر  �إن 

�ملوح��دة: �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  �إع��د�د  عن��د  تطبيق��ه  مت  وق��د   ،2018 ين�ي��ر   1 ف���ي  تب��د�أ  �لت��ي  �مل�لي��ة 

�صاري املفعول للفرتات 

ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد
العنـــــوان املعيار اأو التف�صري

1 ين�ير 2018

 �لأدو�ت �مل�لية )مت تطبيقه ب�سكل مبكر يف 

ين�ير 2014(

�ملعي�ر �لدويل لإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم )9(

1 ين�ير 2018 �لإير�د�ت من �لعقود �ملربمة مع �لعمالء �ملعي�ر �لدويل لإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم )15(

مت �لإف�س���ح ع��ن �أث��ر تطبي��ق �ملعي���ر �ل��دويل لإع��د�د �لتق�ري��ر �مل�لي��ة رق��م )15( و�ل�سي��س���ت �ملح��س��بية �جلدي��دة ذ�ت 

ت�س��وي�ت  تتطل��ب  ومل  للمجموع��ة  �ملح��س��بية  �ل�سي��س���ت  عل��ى  يذك��ر  �أث��ر  �أي  �لأخ��رى  للمع�ي��ري  يك��ن  مل  �لعالق��ة. 

رجع��ي. ب�أث��ر 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15( »الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء«

بعق��ود  �ملتعل��ق   )11( رق��م  �ل��دويل  �ملح��س��بة  )15( حم��ل معي���ر  رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ل��دويل  �ملعي���ر  يح��ل 

جمي��ع  عل��ى  وينطب��ق  �ل�سل��ة  ذ�ت  و�لتف�س��ري�ت  ب�لإي��ر�د�ت  �ملتعل��ق   )18( رق��م  �ل��دويل  �ملح��س��بة  ومعي���ر  �لإن�س���ء 

يح��دد  �لأخ��رى.  �ملع�ي��ري  نط���ق  �سم��ن  �لعق��ود  تل��ك  تك��ن  مل  م���  �لعم��الء،  م��ع  �لعق��ود  م��ن  �لن�جت��ة  �لإي��ر�د�ت 

مبوج��ب  �لعم��الء.  م��ع  �لعق��ود  م��ن  �لن�جت��ة  �لإي��ر�د�ت  لحت�س���ب  خط��و�ت  خم���س  م��ن  منوذج���ً  �جلدي��د  �ملعي���ر 

تتوق��ع  �ل��ذي  �ملق�ب��ل  يعك���س  كمبل��غ  ب�لإي��ر�د�ت  �لع��رت�ف  يت��م   ،15 رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ل��دويل  �ملعي���ر 

�لعم��الء. �إىل  �خلدم���ت  �أو  �لب�س�ئ��ع  نق��ل  نظ��ري  ��س��تحق�قه  �ملن�س���أة 

ذ�ت  و�لظ��روف  �حلق�ئ��ق  جمي��ع  �لعتب���ر  يف  �لأخ��ذ  م��ع  و�جته���د�ت،  �أح��ك�م  مم�ر�س��ة  �ملن�س���آت  م��ن  �ملعي���ر  يتطل��ب 

�ملعي���ر  يح��دد  كم���  عمالئه��م.  م��ع  �لعق��ود  عل��ى  �لنم��وذج  خط��و�ت  م��ن  خط��وة  كل  تطبي��ق  عن��د  �ل�سل��ة 

�لعق��د. بتنفي��ذ  �ملرتبط��ة  �ملب����رشة  و�لتك�لي��ف  �لعق��د  عل��ى  للح�س��ول  �لإ�س�في��ة  ب�لتك�لي��ف  �خل��س��ة  �ملح��س��بة 

عن��د �لنتق���ل �إىل �ملعي���ر �ل��دويل لإع��د�د �لتق�ري��ر �مل�لي��ة رق��م )15( يف 1 ين�ي��ر 2018، مل يك��ن هن���ك �أي ت�أث��ري عل��ى 

ونت�ئ��ج عملي�ته���. للمجموع��ة  �ملوح��د  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن 

اأنهــا  اإل   ،2018 عــام  يف  تطبيقهــا  �ــرشيان  وبــداأ  اإ�صدارهــا  مت  التــي  والتف�صــريات  والتعديــالت  املعايــري 

املجموعــة اأن�صــطة  علــى  تنطبــق  ل 

للفت���ر�ت  �إلز�مي��ة  �ل�س����در  للمعي���ر  و�لتف����سري�ت  �حل����يل  �ملعي���ر  ع���لى  �لت����لية  �لأخ��رى  �جل���ديدة  �لت���عديالت  �إن 

�ملجموع��ة: �أن�س��طة  تنطب��ق عل��ى  �أنه��� ل  �إل  �لالحق��ة،  �لف��رت�ت  �أو  ين�ي��ر 2018   1 بع��د  �أو  تب��د�أ يف  �لت��ي  �ملح��س��بية 

العنـــــواناملعيار اأو التف�صري
 �صاري املفعول للفرتات

ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد

1 ين�ير 2018�ل�ستثم�ر�ت يف �ملن�س�آت �لزميلة معي�ر �ملح��سبة �لدويل رقم )28(

�ملعي�ر �لدويل لإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم )1(
�لتطبيق لأول مرة للمع�يري �لدولية لإعد�د 

�لتق�رير �مل�لية
1 ين�ير 2018

1 ين�ير 2018�لدفع على �أ�س��س �لأ�سهم�ملعي�ر �لدويل لإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم )2(

1 ين�ير 2018عقود �لت�أمني�ملعي�ر �لدويل لإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم )4(

تف�سري جلنة تف�سري�ت �ملع�يري �لدولية لإعد�د 

    �لتق�رير �مل�لية رقم )22(
1 ين�ير 2018�ملع�مالت ب�لعملة �لأجنبية و�ملب�لغ �مل�سبقة
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املعايري والتعديالت والتف�صريات التي مت اإ�صدارها ومل يبداأ �رشيان تطبيقها يف عام 2018

�إلز�مي��ة  لي�س����ت  ولكنه���  �إ�سد�ره���،  ت���م  ق��د  �لت�لي��ة  و�لتف�سي����ر�ت  �جلدي�����دة/�ملعدلة  �ملح��س��بية  �ملع�ي��ري  �إن 

�ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن�����ت  �إع�����د�د  يف  �عتم�����ده�  يت�����م  مل   .2018 دي�س��مرب   31 ف���ي  �ملنتهي����ة  �مل�لي��ة  لل�س��نة 

لل�س��نة �ملنتهي�����ة ف�����ي 31 دي�س��مرب 2018 وق��د يك��ون له��� ت�أث��ري عل��ى �لبي�ن���ت �مل�لي��ة �مل�س��تقبلية للمجموع��ة. 

مب��ني  ه��و  كم���  �لتطبي��ق  ب��دء  ت�ري��خ  م��ن  �عتب���ر�ً  �ملع�ي��ري  ه��ذه  تطبي��ق  �ملجموع��ة  تعت��زم  �حل���لت،  جمي��ع  يف 

�أدن���ه: �جل��دول  يف 

العنـــــواناملعيار اأو التف�صري

 �صاري املفعول

 للفرتات ال�صنوية التي

تبداأ يف اأو بعد

1 ين�ير 2019�رش�ئب �لدخلمعي�ر �ملح��سبة �لدويل رقم )12(

1 ين�ير 2019من�فع �ملوظفني�ملعي�ر �ملح��سبي �لدويل رقم )19(

1 ين�ير 2019تكلفه �لقرت��سمعي�ر �ملح��سبة �لدويل رقم )23(

1 يوليو 2018�لعق�ر�ت �ل�ستثم�ريةمعي�ر �ملح��سبة �لدويل رقم )40(

1 ين�ير 2019جتميع �لأعم�ل�ملعي�ر �لدويل لإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم )3(

1 ين�ير 2019�تف�قي�ت �ل�رش�كة�ملعي�ر �لدويل لإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم )11(

1 ين�ير 2019عقود �ليج�ر�ملعي�ر �لدويل لإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم )16(

1 ين�ير 2021عقود �لت�أمني�ملعي�ر �لدويل لإعد�د �لتق�رير �مل�لية رقم )17(

تف�سري جلنة تف�سري�ت �ملع�يري �لدولية لإعد�د 

    �لتق�رير �مل�لية رقم )23(

1 ين�ير 2019عدم �ليقني ب�س�آن مع�جل�ت �رشيبة �لدخل

ح���ل  يف   2018 دي�س��مرب   31 يف  �ملنتهي��ة  لل�س��نة  للمجموع��ة  �لت�س��غيلية  �لنت�ئ��ج  يف  تغي��ري  �أي  هن���ك  يك��ون  ل��ن 

ب��س��تثن�ء  �ملجموع��ة،  عل��ى  تنطب��ق  و�لت��ي  �أع��اله  �ملذك��ورة  �ملع�ي��ري  م��ن  لأي  �ملبك��ر  ب�لتطبي��ق  �ملجموع��ة  ق�م��ت 

و�ل��ذي  �ل���رشكة  قب��ل  م��ن  ت�أث��ريه  تقيي��م  يت��م  و�ل��ذي   ،)16( رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ل��دويل  �ملعي���ر  تطبي��ق 

�ملجموع��ة. وقعته���  �لت��ي  �لإيج���ر  عق��ود  قيم��ة  لنخف����س  نتيج��ة  ب�س��يط�ً  يك��ون  �أن  �ملتوق��ع  م��ن 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )16( - »عقود الإيجار«

بجمي��ع  �لإع��رت�ف  �إىل  ه��ذ�  و�س��يوؤدي   .2016 ين�ي��ر  يف   )16( رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ل��دويل  �ملعي���ر  �إ�س��د�ر  مت 

عق��ود �لإيج���ر تقريب���ً يف بي���ن �ملرك��ز �مل���يل، حي��ث تت��م �إز�ل��ة �لتميي��ز ب��ني عق��ود �لإيج���ر �لت�س��غيلية و�لتمويلي��ة. 

لدف��ع  �مل���يل  و�للت��ز�م  �مل�س��ت�أجر(  �لبن��د  ��س��تخد�م  يف  )�حل��ق  ب�ملوج��ود�ت  �لع��رت�ف  يت��م  �جلدي��د،  �ملعي���ر  مبوج��ب 

�ملنخف�س��ة. �لقيم��ة  وذ�ت  �لأج��ل  ق�س��رية  �لإيج���ر  عق��ود  ه��ي  �لوحي��د  �ل�س��تثن�ء  �لإيج���ر�ت. 

ت�ري��خ  يف  كم���  �لت�س��غيلية.  �ملجموع��ة  ب�إيج���ر�ت  �خل��س��ة  �ملح��س��بة  عل��ى  �أ�س��س��ي  ب�س��كل  �ملعي���ر  يوؤث��ر  �س��وف 

�ملجموع��ة  حت��دد  مل  ذل��ك،  وم��ع  لالإلغ���ء.  ق�بل��ة  غ��ري  ت�أج��ري  �لتز�م���ت  �ملجموع��ة  ل��دى  ك�ن  �إذ�  �حل�س���ب�ت،  �إقف���ل 

وكي��ف  �مل�س��تقبلية  للدفع���ت  ومطلوب���ت  مبوج��ود�ت  �لع��رت�ف  ع��ن  �للتز�م���ت  ه��ذه  �ست�س��فر  م��دى  �أي  �إىل  بع��د 

�لنقدي��ة. �لتدفق���ت  وت�سني��ف  �ل���رشكة  رب��ح  عل��ى  ذل��ك  �س��يوؤثر 

�لقيم��ة  وذ�ت  �لأج��ل  ق�س��رية  �لإيج���ر  بعق��ود  �خل����س  �ل�س��تثن�ء  خ��الل  م��ن  �للتز�م���ت  بع���س  تغطي��ة  يت��م  ق��د 

�ملعي���ر  مبوج��ب  �إيج���ر  كعق��ود  موؤهل��ة  تك��ون  ل��ن  �لت��ي  ب�لرتتيب���ت  �للتز�م���ت  بع���س  ترتب��ط  وق��د  �ملنخف�س��ة، 

.)16( رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ل��دويل 
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�ملعي���ر �إلز�م��ي للف��رت�ت �ملرحلي��ة �لأوىل �سمن��ت ف��رت�ت �لتق�ري��ر �ل�س��نوية �لت��ي تب��د�أ يف �أو بع��د 1 ين�ي��ر 2019. ل تن��وي 

لإع����د�د  �لدول����ي  �ملعي�����ر  تنفي����ذ  عل����ى  �ل�س����ركة  تعم����ل  ���رشي�نه.  ت�ري��خ  قب��ل  �ملعي���ر  تطبي��ق  �ملجموع��ة 

تعت����رف  �س����وف  وب�لت�ل����ي  ين�ي���ر 2019،   1 م��ن  �عتب���ر�ً  �ملعي���ر  ه��ذ�  �عتم���د  وتعت����زم   )16( رق����م  �مل�لي��ة  �لتق�ري����ر 

�لتز�م���ت  بلغ��ت   ،2018 دي�س��مرب   31 يف  وكم���   .2019 ين�ي����ر   1 يف  كم���  �مل���يل  �ملرك����ز  بي����ن  يف  ب�لإيج���ر�ت  فق����ط 

دين���ر بحرين��ي، وه��و م��� ق��د  رق��م )17( بقيم��ة 5٫100٫771  �حل���يل  �ملح��س��بي  �ملعي���ر  �لت�س��غيلي مبوج��ب  �لإيج���ر  عق��ود 

.2019 دي�س��مرب   31 ف���ي  �ملنتهي��ة  لل�س��نة   )16( رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ل��دويل  �ملعي���ر  �عتم���د  عن��د  يختل��ف 

�لتموي��ل  تكلف��ة  �ملجموع��ة  �ست�س��جل  �لت�س��غيلي،  �لت�أج��ري  ترتيب���ت  عل��ى  �لت�س��غيل  بنفق���ت  �لع��رت�ف  م��ن  ب��دلً 

م��ن  ذل��ك  �س��يزيد  �لأ�س��ول.  ��س��تخد�م  يف  حقه���  عل��ى  �إطف���ء  بت�س��جيل  و�س��تقوم  �لإيج���ر  �لتز�م���ت  عل��ى 

�لت�س��غيلي. �لإيج���ر  تك�لي��ف  مبل��غ  مبق��د�ر  �لدي��ن  و�إطف���ء  و�ل�س��تهالك  و�ل�رش�ئ��ب  �لفو�ئ��د  خ�س��م  قب��ل  �لأرب���ح 

التطبيق املبكر للمعايري اأو التعديالت يف 2018

مل تقم �ملجموعة ب�لتطبيق �ملبكر لأي من �ملع�يري �أو �لتعديالت �جلديدة يف ع�م 2018.

أهم السياسات المحاسبية  )4
ه��ذه  �إن  �ملوح��دة.  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  ه��ذه  �إع��د�د  يف  �ملتبع��ة  �ملح��س��بية  �ل�سي��س���ت  لأه��م  ملخ���س  يل��ي  فيم��� 

ذل��ك. خ��الف  يذك��ر  مل  م���  �ملعرو�س��ة  �ل�س��نو�ت  ل��كل  ومتم�ث��ل  منتظ��م  �أ�س����س  عل��ى  تطبيقه���  مت  ق��د  �ل�سي��س���ت 

ممتلكات واآلت ومعدات

فيم���  �ملرت�ك��م،  �ل�س��تهالك  خم�س���س  ط��رح  بع��د  �لت�ريخي��ة  �لتكلف��ة  بقيم��ة  و�ملع��د�ت  و�لآلت  �ملمتل��ك�ت  تظه��ر 

عق���ر�ت  مثمن��ني  قب��ل  م��ن  قيم��ت  و�لت��ي  �لع�دل��ة  ب�لقيم��ة  �إظه�ره���  يت��م  و�لت��ي  �ململوك��ة  �لأر��س��ي  ع��د� 

تختل��ف  ل  ق��د  �لدفرتي��ة  �لقيم��ة  �أن  م��ن  للتحق��ق  ك�في��ة  تنظيم���ت  حت��ت  �لتقييم���ت  �إج��ر�ء  ويت��م  حم�يدي��ن. 

�لتقري��ر.  �إع��د�د  �لع�دل��ة كم��� يف نه�ي��ة ف��رتة  �لقيم��ة  ب��س��تخد�م  �لت��ي يت��م حتديده���  تل��ك  ع��ن  �ختالف���ً جوهري���ً 

�حل�ل��ة  يف  لو�سعه���  مب����رشة  ب�س��ورة  �ملوج��ود�ت  عل��ى  �إنف�قه���  مت  �لت��ي  �لنفق���ت  جمي��ع  �لتكلف��ة  وتت�سم��ن 

�لقيم��ة  يف  �لزي���دة  حتوي��ل  ويت��م  �أجل��ه.  م��ن  ���رش�وؤه�  مت  �ل��ذي  �لغر���س  حتقي��ق  م��ن  متكنه���  �لت��ي  �لت�س��غيلية 

�لنخف����س  �إن  �ملوح��د.   �لآخ��ر  �ل�س���مل  �لدخ��ل  بي���ن  �إىل  �ململوك��ة  �لأر��س��ي  تقيي��م  �إع���دة  ع��ن  �لن�جت��ة  �لدفرتي��ة 

�أم���  �لتقيي��م،  �إع���دة  �حتي�ط��ي  يف  يحت�س��ب  ف�إن��ه  �لأ�س��ل  لنف���س  �ل�س���بقة  �ل�س��نو�ت  يف  �لزي���دة  يع���دل  �ل��ذي 

�لآخ��ر �ملوح��د. ويف ح�ل��ة  �ل�س���مل  �أو �خل�س���ئر و�لدخ��ل  �لأرب���ح  بي���ن  �س���ئر �لنخف��س���ت �لأخ��رى ف�إنه��� حتت�س��ب يف 

�مل�س��تبق�ة. �لأرب���ح  �إىل  مب����رشة  يح��ول  �ملوج��ود�ت  لتل��ك  �لتقيي��م  �حتي�ط��ي  ف���إن  تقييمه���،  مع���د  �أ�س��ول  ��س��تبع�د 

�لث�ب��ت  �لق�س��ط  بطريق��ة  و�ملع��د�ت  و�لآلت  �ملمتل��ك�ت  تكلف��ة  ل�س��تهالك  �ل��الزم  �ملخ�س���س  �حت�س���ب  ويت��م 

ك�لت���يل: �ملتوق��ع  �لإنت�ج��ي  عمره���  لتغطي��ة  له���  �ملتوقع��ة  �ملتبقي��ة  �لقيم��ة  �إىل  للو�س��ول 

20 �سنةمب�ين على �أر��سي مملوكة

20 �سنة �أو مدة عقد �لإيج�ر �أيهم� �أقلمب�ين على �أر��سي م�ست�أجرة / حت�سين�ت مب�ين م�ست�أجرة

3- 15 �سنة جتهيز�ت و�أث�ث ومعد�ت مكتبية

5 �سنو�ت�سي�������ر�ت

ل يحت�سب ��ستهالك على �لأر��سي �ململوكة حيث تعترب �لأر��سي ذ�ت عمر �إنت�جي غري متن�هي.
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ت�س��ييد  �س��بيل  يف  �ملجموع��ة  تتكبده���  �لت��ي  �لنفق���ت  يف  �لتنفي��ذ  قي��د  �لر�أ�س��م�لية  �لأعم���ل  تتمث��ل 

�لت�س��غيل  ب��دء  ح��ني  عليه���  �ل�س��تهالك  و�حت�س���ب  ر�س��ملته�  يت��م  و�لت��ي  �جلدي��دة  �لتج�ري��ة  �لتجهي��ز�ت 

له���. �لفعل��ي  �لتج���ري 

�أخذه���  �أ�س����س �لقيم��ة �لدفرتي��ة و�لت��ي يت��م  �أرب���ح وخ�س���ئر بي��ع �ملمتل��ك�ت و�لآلت و�ملع��د�ت يت��م حتديده��� عل��ى 

�لرب��ح.   يف �لعتب���ر ح��ني �حت�س���ب �س���يف 

يتم �حت�س�ب م�س�ريف �ل�سي�نة و�لتجديد�ت �سمن بي�ن �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر �ملوحد حني تكبده�. 

�أ�س����س  عل��ى  قيمته���  �نخف����س  ع��دم  م��ن  للت�أك��د  و�ملع��د�ت  و�لآلت  للممتل��ك�ت  �لدفرتي��ة  �لقي��م  مر�جع��ة  تت��م 

�لدفرتي��ة  قيمته���  �أن  �إىل  �ملوج��ود�ت  بتل��ك  �ملحيط��ة  �لظ��روف  يف  تغ��ري  �أو  ح��دث  �أي  ي�س��ري  وعندم���  �س��نوي.   رب��ع 

للموج��ود�ت  �لدفرتي��ة  �لقيم��ة  ب���أن  تفي��د  موؤ���رش�ت  �أي��ة  وج��ود  ح�ل��ة  يف  �أو  ��س��رتد�ده�  �ملمك��ن  م��ن  يك��ون  ل  ق��د 

لالأ�س��ل  �لدفرتي��ة  �لقيم��ة  تخفي���س  فوري��ة  وب�س��ورة  يت��م  فحينئ��ٍذ  �ملق��درة  �ل�س��رتد�دية  قيمته���  تتج���وز  �ملعني��ة 

�ل�س��رتد�دية. قيمت��ه  �إىل 

ا�صتثمارات عقارية

عل��ى  للح�س��ول  �إم���  به���  مملوك��ة حمتف��ظ  ومب���ين  �أر��س��ي  م��ن  �أ�س��س��ي  ب�س��كل  �لعق�ري��ة  �ل�س��تثم�ر�ت  تتك��ون 

�لر�أ�س��م�لية. تنمي��ة قيمته���  لأغر����س  �أو  �لأم��د  �إيج�ري��ة طويل��ة  عو�ئ��د 

ب���دئ  يف  �حت�س���به�  يت��م  �ل�س��تثم�ر�ت  وه��ذه  �لأج��ل.  طويل��ة  ك��س��تثم�ر�ت  �لعق�ري��ة  �ل�س��تثم�ر�ت  ت�سني��ف  يت��م 

�لحت�س���ب  بع��د  ���رش�ءه�.  مع�م��الت  لإجن���ز  و�لالزم��ة  �مل�س�حب��ة  �لتك�لي��ف  ذل��ك  يف  مب���  �لتكلف��ة  ب�س��عر  �لأم��ر 

ف���ي  قيمته���  متث��ل  �لت��ي  �لع�دل���ة  بقيمته���  و�حت�س�به����  تقييمه���  �إع���دة  يت��م  �ل�س��تثم�رية  للعق���ر�ت  �ملبدئ��ي 

�خل�س���ئر  �أو  �ملك��س��ب  �أم���  م�ستق���ل،  خ�رج���ي  عق����ري  مثم���ن  قب���ل  م��ن  �سن���وي�ً  و�ملح��ددة  �ملفت���وح  �ل�س���وق 

�لآخ��ر  �ل�س���مل  و�لدخ��ل  �خل�س���ئر  �أو  �لأرب���ح  بي���ن  يف  �إدر�جه���  فيت��م  �لتقيي��م  ذل��ك  ع��ن  و�لن�جم��ة  �ملحقق��ة  غ��ري 

�ملعني��ة  �لأ�س��ول  تب���دل  مبوجب��ه  يت��م  �ل��ذي  �ملبل��غ  متث��ل  �لع�دل��ة  و�لقيم��ة  �لتقيي��م.  فيه���  يت��م  �لت��ي  لل�س��نة 

�لأ�س��ول  تل��ك  وطبيع��ة  بظ��روف  و�ملعرف��ة  �لدر�ي��ة  ذوي  �لأط��ر�ف  ب��ني  �لعتي�دي��ة  �لتج�ري��ة  �لظ��روف  �سم��ن 

�ملعني��ة. �لأ�س��و�ق  يف  �لتب���دل  مو�س��وع 

هن���ك  يك��ون  عندم���  �لدفرتي��ة  قيمته���  �إىل  �لعق�ري��ة  ب�ل�س��تثم�ر�ت  �ملتعلق��ة  �لالحق��ة  �لنفق���ت  �إ�س�ف��ة  يت��م 

�ل�س��تثم�ر�ت  تل��ك  م��ن  �ملجموع��ة  عل��ى  �س��تتدفق  م�س��تقبلية  �قت�س�دي��ة  من�ف��ع  بوج��ود  ومعق��ول  ق��وي  �حتم���ل 

منه���.   �ملتوقع��ة  �لعتي�دي��ة  �لأد�ء  مع��دلت  تف��وق 

يت��م �إلغ���ء �لع��رت�ف ب�ل�س��تثم�ر�ت �لعق�ري��ة �إذ� م��� مت ��س��تبع�ده� �أو �إذ� م��� مت �س��حبه� م��ن �خلدم��ة ب�س��ورة د�ئم��ة 

ع��ن  �لن�جم��ة  �خل�س���ئر  �أو  �ملك��س��ب  وحتت�س��ب  منه���.  جنيه���  يتوق��ع  م�س��تقبلية  من�ف��ع  �أي��ة  هن���ك  تع��د  ومل 

�ل�س��تبع�د. فيه���  يت��م  �لت��ي  �ل�س��نة  يف  �ملوح��د  �خل�س���ئر  �أو  �لأرب���ح  بي���ن  �سم��ن  �لعق�ري��ة  �ل�س��تثم�ر�ت  ��س��تبع�د 

�إعط���ء  يت��م  عندم���  �لإيج���ر.  م��دى  عل��ى  �لث�ب��ت  �لق�س��ط  طريق��ة  �أ�س����س  عل��ى  �مل�س��تحق  �لإيج���ر  �إثب���ت  يت��م 

�أي  ت�سمينه���  يت��م  ل  �لعق���ري  لال�س��تثم�ر  �لدفرتي��ة  �لقيم��ة  ف���إن  للم�س��ت�أجر  �ملج���ين(  �لإيج���ر  ف��رتة  )مث��ل  ح�ف��ز 

�لأ�س����س. ه��ذ�  عل��ى  �لإيج���ر  ب�إي��ر�د�ت  �لع��رت�ف  نتيج��ة  منف�س��ل  ك�أ�س��ل  ت�س��جيله  يت��م  مبل��غ 

امل�صاريع امل�صرتكة

و�ح��د  وط��رف  �ملجموع��ة  ب��ني  تع�ق��دي  �تف���ق  هن���ك  يك��ون  عندم���  م�س��رتك  ترتي��ب  يف  طرف���  تكون �ملجموع��ة 

تقيي��م  ويت��م  �لرتتي��ب.  يف  �ل�سل��ة  ذ�ت  �لأن�س��طة  عل��ى  م�س��رتكة  �س��يطرة  مين��ح  بحي��ث  �لأق��ل  عل��ى  �آخ��ر 

�لت�بع��ة.  ب�ل���رشك�ت  �ملتعلق��ة  �ل�س��يطرة  مب���دئ  نف���س  حت��ت  �مل�س��رتكة  �ل�س��يطرة 



55 التقريـــر السنـــوي 2018

اإليضاحات حول البيانات
المالية الموحدة للسنة المنتهية  )تابع(   

�رشكة البحرين لل�سينما �ش.م.ب

)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( يف 31 دي�سمرب  2018

أهم السياسات المحاسبية - تابع  )4
ت�سنف �ملجموعة م�س�حله� يف �لرتتيب�ت �مل�سرتكة �إم�:

-   م�س�ريع م�سرتكة: حيث متتلك �ملجموعة حقوق فقط على �س�يف �ملوجود�ت يف �لرتتيب �مل�سرتك.

عل��ى  �ملرتتب��ة  لاللتز�م���ت  و�لدي��ون  �لأ�س��ول  م��ن  كل  عل��ى  حق��وق  �ملجموع��ة  متل��ك  حي��ث  م�س��رتكة:  عملي���ت    -

�مل�س��رتك. �لرتتي��ب 

يف تقييم ت�سنيف �مل�س�لح يف �لرتتيب�ت �مل�سرتكة، ت�أخذ �ملجموعة ب�لعتب�ر:

-  هيكلية �لرتتيب �مل�سرتك.

-  �ل�سكل �لق�نوين للرتتيب�ت �مل�سرتكة من حيث كونه� وحدة منف�سلة.

-  �ل�رشوط �لتع�قدية لالتف�ق يف �لرتتيب �مل�سرتك.

-  �أي وق�ئع وظروف �أخرى )مب� يف ذلك �أي ترتيب�ت تع�قدية �أخرى(.

���رشكة  يف  ��س��تثم�ر�ت  ك�ن��ت  ل��و  كم���  �لطريق��ة  بنف���س  �مل�س��رتكة  �مل�س���ريع  يف  م�س�حله���  �ملجموع��ة  حتت�س��ب 

�أدن���ه(. ر�ج��ع   - �مللكي��ة  حق��وق  طريق��ة  ب��س��تخد�م  )�أي  زميل��ة 

�لع�دل��ة لال�س��تثم�ر يف م���رشوع م�س��رتك  �لقيم��ة  �أي ق�س��ط مدف��وع ف��وق  �لدفرتي��ة  �لقيم��ة  و�إدر�ج يف  ر�س��ملة  يت��م 

هن���ك  يك��ون  عندم���  �ملحتمل��ة.  و�للتز�م���ت  و�ملطلوب���ت  �ملوج��ود�ت  يف  �ملجموع��ة  قب��ل  م��ن  �ملقتن���ة  للح�س��ة 

�لدفرتي��ة  �لقيم��ة  �ختب���ر  يت��م  قيمت��ه  �نخف�س��ت  ق��د  �مل�س��رتك  �مل���رشوع  يف  �ل�س��تثم�ر  �أن  عل��ى  مو�سوع��ي  دلي��ل 

�لأخ��رى. �مل�لي��ة  غ��ري  �ملوج��ود�ت  طريق��ة  بنف���س  �لقيم��ة  لنخف����س  لال�س��تثم�ر 

ا�صتثمارات يف �رشكة زميلة

للمجموع��ة  �ملح��س��بية  �لدف�ت��ر  يف  �مللكي��ة  يف  �حل��ق  بطريق��ة  �لزميل��ة  �ل���رشك�ت  يف  �ل�س��تثم�ر�ت  �حت�س���ب  يت��م 

�ل���رشك�ت  �لنف��وذ.  ذل��ك  في��ه  ينته��ي  �ل��ذي  �لت�ري��خ  �إىل  نف��وذ�ً  �ملجموع��ة  فيه���  مت�ر���س  �ل��ذي  �لت�ري��خ  م��ن  ب��دء�ً 

حق��وق  م��ن  و%50   %20 ب��ني  م���  ع���م  ب�س��كل  �ملجموع��ة  فيه���  متتل��ك  �لت��ي  �ل���رشك�ت  تل��ك  ه��ي  �لزميل��ة 

�ل�س��يطرة.   ح��ق  ب��دون  ولك��ن  ملمو�س���ً  نف��وذ�ً  �ملجموع��ة  فيه���  مت�ر���س  �لت��ي  �أو  �لت�سوي��ت، 

عل��ى  �لتعدي��الت  ت�س��وية  مت  �ل�س��هرة، كم���  ب�لتكلف��ة مت�سمن���ً  �لزميل��ة  �ل���رشك�ت  �ل�س��تثم�ر�ت يف  �حت�س���ب  يت��م 

يف  �لأخ��رى  و�لتغ��ري�ت  به���  �ملتعلق��ة  �مل�س��تبق�ة  و�لأرب���ح  �لزميل��ة  �ل���رشكة  ��س��تحو�ذ  عملي��ة  يف  �ملجموع��ة  ح�س��ة 

�أي  هن���ك  ك�ن  �إذ�  فيم���  دوري���ً  �لزميل��ة  �ل���رشك�ت  يف  لال�س��تثم�ر�ت  �لدفرتي��ة  �لقيم��ة  مر�جع��ة  يت��م  �لحتي�طي���ت. 

فيه���.  �لنخف����س  حتدي��د  يت��م  �لت��ي  �لف��رتة  يف  �ل�س��تثم�ر�ت  تل��ك  قيم��ة  تخفي���س  يت��م  قيمته���،  يف  �نخف����س 

حت��ى  �ملجموع��ة  �إىل  �ل�س��يطرة  ح��ق  �نتق���ل  ت�ري��خ  م��ن  ب��دء�ً  �لزميل��ة  �ل���رشك�ت  يف  �ل�س��تثم�ر  �حت�س���ب  يت��م 

لأح��دث  وفق���ً  �مللكي��ة  حق��وق  �سم��ن  �لزميل��ة  �ل���رشك�ت  نت�ئ��ج  �حت�س���ب  يت��م  �ل�س��يطرة.   تل��ك  �نته���ء  ت�ري��خ 

�إ�سد�ره���. يت��م  مدقق��ة  غ��ري  �أو  مدقق��ة  م�لي��ة  بي�ن���ت 

قيم��ة  ��س��تنز�ل  يت����م  حت��ى  للمجموع��ة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  يف  �لزميل����ة  �ل�س����ركة  خ�س�ئ����ر  �حت�س���ب  يت��م 

�ملجموع��ة  تعه��د  مل��دى  وفق���ً  ت�س��جيله�  يت��م  �خل�س���ئر  �أن  �إذ  �س��يء،  ل  �إىل  �لزميل��ة  �ل���رشكة  ف���ي  �ل�س��تثم�ر 

�لزميل��ة. �ل���رشكة  يف  لال�س��تثم�ر  �مل���يل  �لدع��م  ب��س��تمر�رية 

يتم ��ستبع�د �لأرب�ح و�خل�س�ئر �لن�جتة من عملي�ت �ل�رشك�ت �لزميلة �إىل مدى ملكية �ملجموعة يف تلك �ل�ستثم�ر�ت.

املوجودات املالية

ت�سنف �ملجموعة موجود�ته� �مل�لية �إىل فئ�ت �لقي��س �لت�لية:

1(  موجود�ت م�لية ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لربح �أو �خل�س�رة؛ و

2(  موجود�ت م�لية ب�لتكلفة �ملطف�أة.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة.

�ملب����رشة لقتن�ئه���، فيم���  �ملع�مل��ة  �لع�دل��ة مت�سمن��ة تك�لي��ف  ب�لقيم��ة  �مل�لي��ة مبدئي���ً  ب�ملوج��ود�ت  يت��م �لع��رت�ف 

ب��ه  �لع��رت�ف  يت��م  حي��ث  و�خل�س���رة،  �لرب��ح  خ��الل  م��ن  �لع�دل��ة  ب�لقيم��ة  �مل�لي��ة  �لأدو�ت  يف  �ملع�مل��ة  تكلف��ة  ع��د� 

�مل�لي��ة  �لأور�ق  قي����س  يت��م  ب��ه.  مبدئي���ً  �مل�لي��ة  �لأد�ة  قي����س  مت  �ل��ذي  �ملبل��غ  يت�سم��ن  ول  و�خل�س���رة  �لرب��ح  يف  ف��ور�ً 

�أو �خل�س���ئر مبوج��ب �ملعي���ر  �لأرب���ح  �لتغ��ري�ت يف �لقيم��ة �لع�دل��ة يف بي���ن  ب�لقيم��ة �لع�دل��ة ويت��م �لع��رت�ف بجمي��ع 

.)9( رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ل��دويل 

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة

مع�مل��ة  لتك�لي��ف  ب�لإ�س�ف��ة  �لع�دل��ة  بقيمته���  �بت��د�ًء  �ملطف���أة  ب�لتكلف��ة  �ملدرج��ة  �مل�لي��ة  �ملوج��ود�ت  تقي��م 

�لفعل��ي،  �لف�ئ��دة  مع��دل  طريق��ة  ب��س��تخد�م  �ملطف���أة  ب�لتكلف��ة  ت�س��جيله�  يت��م  ولحق���ً  �إ�سد�ره���  �أو  �قتن�ءه��� 

�أدن���ه: مو�سح��ة  �ملطف���أة  ب�لتكلف��ة  تق����س  �لت��ي  �مل�لي��ة  �ملوج��ود�ت  فئ���ت  �لنخف����س.  خم�س���س  ن�ق�س���ً 

ذمم جتارية مدينة واأخرى

�لأر�س��دة  ملخ�س���س  تقدي��ر  عم��ل  ويت��م  �ملتوق��ع حتقيقه���.  ب�لقيم��ة  و�لأخ��رى  �ملدين��ة  �لتج�ري��ة  �ل��ذمم  �إظه���ر  يت��م 

�ملدين��ة �مل�س��كوك يف حت�سيله��� بن���ًء عل��ى �ملر�جع��ة �ل�س���ملة �لت��ي تق��وم به��� �لإد�رة جلمي��ع �لأر�س��دة �مل�س��تحقة 

فيه���  يت��م  �لت��ي  �ل�س��نة  نف���س  خ��الل  �ملعدوم��ة  �لدي��ون  �س��طب  يت��م  �مل�لي��ة.  �ل�س��نة  نه�ي��ة  يف  للمجموع��ة 

عم��ر  م��دى  عل��ى  �ملتوقع��ة  �خل�س���ئر  �أ�س����س  عل��ى  �لنخف����س  خم�س���س  �حت�س���ب  يت��م  �لدي��ون.  تل��ك  حتدي��د 

�حت�س���ب  يت��م  حي��ث  �س��هر�ً،   12 م��ن  �أك��ر  م��دى  عل��ى  حم�سل��ة  تك��ن  مل  م���  و�لأخ��رى  �ملدين��ة  �لتج�ري��ة  �ل��ذمم 

�ملجموع��ة.  قب��ل  م��ن  د�خلي���ً  و�ملط��ورة  �لئتم���ن  خل�س���ئر  �ملتوقع��ة  �لث��الث  �ملر�ح��ل  من��وذج  عل��ى  �خل�س���ئر  خم�س���س 

ودائع ق�صرية الأجل

و�أق��ل  يوم���ً   90 م��ن  �أك��ر  ف��رتة  خ��الل  و�مل�س��تحقة  �لبن��وك  �ملودع��ة يف  �لأم��و�ل  �لأج��ل يف  ق�س��رية  �لود�ئ��ع  تتمث��ل 

حتقيقه���. �ملتوق��ع  ب�لقيم��ة  �حت�س���به�  يت��م  حي��ث  ي��وم   365 م��ن 

النقدية و�صبه النقدية

�خل�س���ئر  منه���  خم�سوم���ً  �ملطف���أة  بتكلفته���  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  يف  �لنقدي��ة  و�س��به  �لنقدي��ة  ت�س��جل 

و�لت��ي  �لبن��وك.  ول��دى  ب�ل�سن��دوق  �لنقدي��ة  �لأر�س��دة  م��ن  �لنقدي��ة  و�س��به  �لنقدي��ة  تتك��ون  �ملتوقع��ة.  �لئتم�ني��ة 

تخفي�سه���. �ملتوق��ع  �لقيم��ة  يف  �لتقلب���ت  خلط��ر  تتعر���س  ل 

املطلوبات املالية

ت�س��جيله�  يت��م  له���  �لأويل  �لع��رت�ف  عن��د  و�أخ��رى.  جت�ري��ة  د�ئن��ة  ذمم  م��ن  للمجموع��ة  �مل�لي��ة  �ملطلوب���ت  تتك��ون 

�لفعل��ي. �لف�ئ��دة  مع��دل  طريق��ة  ب��س��تخد�م  �ملطف���أة  ب�لتكلف��ة  لحق���ً  قي��س��ه�  ويع���د  �لع�دل��ة  ب�لقيم��ة 

ذمم جتارية دائنة واأخرى

و�خلدم���ت  �ل�س��لع  مق�ب��ل  �مل�س��تقبل  يف  �س��د�ده�  يج��ب  �لت��ي  ب�لقيم��ة  و�لأخ��رى  �لد�ئن��ة  �لتج�ري��ة  �ل��ذمم  تظه��ر 

�لفو�ت��ري. تل��ك  ��س��تالم  يت��م  مل  �أو  �مل��ورد  قب��ل  م��ن  بقيمته���  فو�ت��ري  ��س��تالم  مت  �س��و�ًء  �مل�س��تلمة 

متويل مرابحة

بع��د  به���.  �ملتعلق��ة  �ملع�مل��ة  تك�لي��ف  ن�ق�س���ً  �لع�دل��ة،  بقيمته���  مبدئ��ي  ب�س��كل  �لقرو���س  ت�س��جيل  يت��م 

يت��م  �لفعل��ي.  �لف�ئ��دة  مع��دل  طريق��ة  ب��س��تخد�م  �ملطف���أة  ب�لتكلف��ة  لحق���ً  قي��س��ه�  يت��م  �ملبدئ��ي،  �لقي����س 

�لإعف���ء  يت��م  عندم���  �ملوح��د  �لخ��ر  �ل�س���مل  و�لدخ��ل  �خل�س���ئر  �أو  �لأرب���ح  بي���ن  يف  و�خل�س���ئر  ب�ملك��س��ب  �لع��رت�ف 

�نته��ى. �إذ�  �أو  �إلغ�ئ��ه  يت��م  �أو  �للت��ز�م  م��ن 
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نتيج��ة لأح��د�ث  ��س��تنت�جي ق�ئ��م  �أو  �لت��ز�م ق�ن��وين  ب�حت�س���ب �ملخ�س�س���ت حينم��� يك��ون عليه���  تق��وم �ملجموع��ة 

يك��ون  �أن  ���رشيطة  �للت��ز�م،  ذل��ك  لت�س��وية  للغ��ري  �لقت�س�دي��ة  مو�رده���  م��ن  بع�س���ً  حتوي��ل  عليه���  حتت��م  �س���بقة 

به���. موث��وق  بطريق��ة  �للت��ز�م  ذل��ك  قيم��ة  حتدي��د  ب�لإم��ك�ن 

خطة الدفع على اأ�صا�س الأ�صهم

ب�لقيم��ة  �خلط��ة  مدفوع���ت  تقيي��م  يت��م  معين��ني.  ملوظف��ني  �لأ�س��هم  �أ�س����س  عل��ى  دف��ع  خط��ة  �ملجموع��ة  تدي��ر 

غ��ري  ���رشوط  �أم���  �ملنح��ة.  ت�ري��خ  يف  �ل�س��وقي،  غ��ري  �لأ�س����س  عل��ى  �ل�س��تحق�ق  ���رشوط  ت�أث��ري  ب��س��تثن�ء  �لع�دل��ة 

للخي���ر�ت  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  حتدي��د  عن��د  �لعتب���ر  بع��ني  توؤخ��ذ  ف�إنه���  �ل�س��وقية،  �ل�س��تحق�ق  و���رشوط  �ل�س��تحق�ق 

�ملمنوح��ة.  

�ل�س��وقية.  غ��ري  �ل�س��تحق�ق  ���رشوط  وت�سب��ط  �لنه�ي��ة  يف  منحه���  �س��يتم  �لت��ي  �لأ�س��هم  ع��دد  �ملجموع��ة  وتق��در 

�ل�س��مية(  )ب�لقيم��ة  �مل���ل  ر�أ���س  �إىل  ي�س���ف  مب����رشة،  مع�مل��ة  �أي��ة  تك�لي��ف  م��ن  �س���يف  �مل�س��تلم،  �ملح�س��ل  �إن 

�لأ�س��هم. تل��ك  من��ح  ت�ري��خ  يف  �لإ�س��د�ر  وع��الوة 

املخزون

�ملخ��زون  تكلف��ة  وحت��دد  �أق��ل،  �أيهم���  حتقيقه���  �ملمك��ن  �لقيم��ة  �س���يف  �أو  �لتكلف��ة  ب�س��عر  �ملخ��زون  �إظه���ر  يت��م 

ظ��روف  �سم��ن  �ملخ��زون  عل��ى  تنف��ق  �لت��ي  �مل�س�ري��ف  جمي��ع  تت�سم��ن  و�لت��ي  �لتكلف��ة  متو�س��ط  �أ�س����س  عل��ى 

يك��ون  �أن  يج��ب  �لت��ي  وب�حل�ل��ة  ل�س��تالمه  �ملح��ددة  �ملو�ق��ع  �إىل  �ملخ��زون  ذل��ك  و�س��ول  حت��ى  �لعتي�دي��ة  �لعم��ل 

�لعم��ل  ظ��روف  يف  �ملق��در  �لبي��ع  �س��عر  �أ�س����س  عل��ى  حتقيقه���  �ملمك��ن  �لقيم��ة  �س���يف  تقيي��م  ويت��م  عليه���. 

وبط��يء  و�لت�ل��ف  �لق��دمي  �ملخ��زون  ملو�جه��ة  �حت�س���ب خم�س���س  ويت��م  �لبي��ع.   من��ه م�س�ري��ف  �لعتي�دي��ة مطروح���ً 

�رشوري���ً. ذل��ك  ك�ن  كلم���  �حلرك��ة 

مستحقات نهاية الخدمة للموظفين

ا(    مكافاآت ق�صرية الأجل

قدم��ت  م���  مت��ى  حتميله���  يت��م  خم�س��وم  غ��ري  �أ�س����س  عل��ى  �لأج��ل  ق�س��رية  �ملوظف��ني  مك�ف���آت  تق����س 

�لأج��ل  ق�س��رية  �لنقدي��ة  �ملك�ف���آت  �سم��ن  دفع��ه  �ملتوق��ع  للمبل��غ  خم�س���س  عم��ل  يت��م  �لعالق��ة.  ذ�ت  �خلدم��ة 

خلدم���ت  كنتيج��ة  ق�ئ��م  ��س��تنت�جي  �أو  ق�ن��وين  �لت��ز�م  �ملجموع��ة  عل��ى  ك�ن  �إذ�  �لأرب���ح،  يف  �مل�س���ركة  خط��ط  �أو 

موثوق��ة. ب�س��ورة  �للت��ز�م  ه��ذ�  تقدي��ر  ب�لإم��ك�ن  ك�ن  م���  و�إذ�  بتقدميه���،  �ملوظف��ون  ق���م  �س���بقة 

ب(  مكافاآت ما بعد نهاية اخلدمة

وتذ�ك��ر  و�لعط��ل  �ل�س��نوية  �لإج���ز�ت  م��ن  للموظف��ني  �خلدم��ة  نه�ي��ة  مل�س��تحق�ت  خم�س���س  �حت�س���ب  يت��م 

ت�س���هم  �ل�س��تحق�ق.  �أ�س����س  عل��ى  خدم�ته��م  ع��ن  �لن�جت��ة  �لأج��ل  ق�س��رية  �أخ��رى  وم�س��تحق�ت  �ل�س��فر 

�لجتم�ع��ي  للت�أم��ني  �لع�م��ة  �لهيئ��ة  قب��ل  م��ن  �مل��د�ر  �لتق�ع��د  نظ���م  �لبحريني��ني يف  �ملوظف��ني  ع��ن  �ملجموع��ة 

�لت��ي  �ل�س��رت�ك�ت  وحتت�س��ب  �ملن�ف��ع  حم��دد  �لتق�ع��دي  �لنظ���م  وه��ذ�  �لبحري��ن،  مملك��ة  حلكوم��ة  �لت�بع��ة 

لل�س��نة  �ملوح��د  �لآخ��ر  �ل�س���مل  و�لدخ��ل  �خل�س���ئر  �أو  �لأرب���ح  بي���ن  يف  �ملذك��ور  �لنظ���م  يف  �ملجموع��ة  ت�س��دده� 

ل�س��د�د  ق�ئ��م  ق�ن��وين  �لت��ز�م  �ملجموع��ة  عل��ى  يرتت��ب  �لتق�ع��دي  �لنظ���م  ه��ذ�  مبوج��ب  عنه���.  ت�س��تحق  �لت��ي 

�أخ��رى. م�س��تقبلية  من�ف��ع  ب�س��د�د  �لتز�م���ت  �أي��ة  �ملجموع��ة  عل��ى  يرتت��ب  ول  ��س��تحق�قه�،  ح��ني  �مل�س���هم�ت 

متطلب���ت  مبوج��ب  �حت�س���به�  مت  فق��د  �لبحريني��ني  غ��ري  للموظف��ني  �مل�س��تحقة  �خلدم��ة  نه�ي��ة  �أم��� خم�س�س���ت 

�س��نوي. �أ�س����س  عل��ى  �خلدم��ة  نه�ي��ة  خم�س���س  ب��س��تحق�ق  �ملجموع��ة  تق��وم  �لبحرين��ي.  �لعم��ل  ق�ن��ون 
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ينطب��ق عليه���  �ل��ذي ل  �حل��د  �إىل  �ملجموع��ة كحق��وق م�س���همني فق��ط  �ل�س���درة م��ن قب��ل  �لأدو�ت  يت��م ت�سني��ف 

�مللكي��ة.  ك�أدو�ت حق��وق  للمجموع��ة  �لع�دي��ة  �لأ�س��هم  ت�سني��ف  يت��م  �مل���يل.  �للت��ز�م  �أو  �لأ�س��ل  تعري��ف 

اأ�صهم اخلزينة

متث��ل �أ�س��هم �خلزين��ة �أ�س��هم �ملجموع��ة �لت��ي مت �إ�سد�ره��� وم��ن ث��م �إع���دة ���رش�وؤه� ومل يت��م �إع���دة �إ�سد�ره��� �أو �إلغ�وؤه��� 

�لحتي�طي���ت،  م��ن  كخ�س��م  �ل�س��مية  بقيمته���  �خلزين��ة  �أ�س��هم  �إظه���ر  يت��م  �ملوح��د.  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن  ت�ري��خ  حت��ى 

�لأرب���ح  يف  ت�س��ويته  فيت��م  �لأ�س��هم  ه��ذه  ���رش�ء  وتكلف��ة  �خلزين��ة  لأ�س��هم  �ل�س��مية  �لقيم��ة  ب��ني  �لف��رق  �أم��� 

�لع��رت�ف  ويت��م  �مل�س���همني،  حق��وق  يف  للتغ��ري�ت  �ملوح��د  �لبي���ن  �سم��ن  �أ�س��هم  �إ�س��د�ر  ع��الوة  ح�س���ب  �أو  �مل�س��تبق�ة 

�مل�س���همني. حق��وق  يف  للتغ��ري�ت  �ملوح��د  �لبي���ن  �سم��ن  �خلزين��ة  �أ�س��هم  بي��ع  م��ن  �لن�جت��ة  �خل�س���ئر  �أو  ب�ملك��س��ب 

توزيع اأرباح الأ�صهم

�مل�س�دق��ة  تت��م  �لت��ي  �لف��رتة  يف  �مل�س���همني  حق��وق  يف  للتغ��ري�ت  �ملوح��د  �لبي���ن  يف  �لأ�س��هم  �أرب���ح  �إدر�ج  يت��م 

�ل�س��نوي. �لعمومي��ة  �جلمعي��ة  �جتم���ع  يف  �مل�س���همني  قب��ل  م��ن  عليه��� 

عقود اإيجار

ت�س��غيلية.  �إيج���ر  �ملوؤج��ر كعق��ود  م��ع  و�ملن�ف��ع  �ملخ�ط��ر  تبق��ى معظ��م  مبوجبه���  �لت��ي  �لإيج���ر  ت�سني��ف عق��ود  يت���م 

يف  �ملوؤج��ر(  م��ن  م�س��تلمة  حو�ف��ز  �أي��ة  م��ن  )�س�في��ة  �لت�س��غيلية  �لإيج���ر  بعق��ود  �ملتعلق��ة  �ملدفوع���ت  �إثب���ت  يت��م 

�لإيج���ر. عق��ود  ف��رتة  م��دى  عل��ى  �لث�ب��ت  �لق�س��ط  بطريق��ة  �ملوح��د  �لآخ��ر  �ل�س���مل  و�لدخ��ل  �خل�س���ئر  �أو  �لأرب���ح  بي���ن 

اإيرادات العمليات

�ل�س��ينم�.  �س��س���ت  و�إعالن���ت  �لب�س�ئ��ع،  �ل�س��ينم�،  �أف��الم  عر���س  مبيع���ت  م��ن  �أ�س��س��ي  ب�س��كل  �لإي��ر�د�ت  تن�س���أ 

�لت���يل: �لأ�س����س  ب��س��تخد�م  �لإي��ر�د�ت  �إثب���ت  يت��م 

ت�صجيل الإيرادات وفقاً للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15(

�ل��ذي  �لوق��ت  وه��ي  ب�للت��ز�م  �لإيف���ء  يت��م  عندم���  �لأف��الم(  عر���س  )مبيع���ت  �لتذ�ك��ر  بي��ع  �إي��ر�د�ت  �إثب���ت  يت��م   -

�خل��س��ة  مقدم���ً  �ملح�سل��ة  �ملب�ل��غ  ت�س��جيل  يت��م  لأجل��ه.  �لتذك��رة  ���رش�ء  مت  �ل��ذي  �لفيل��م  عر���س  في��ه  يت��م 

�لفيل��م. عر���س  مت  م���  مت��ى  �إثب�ته���  ويت��م  موؤج��ل  ك�إي��ر�د  �لتذك��رة  ببي��ع 

�لأطعم��ة  عل��ى  �ل�س��يطرة  تنتق��ل  عندم���  �ملط�ع��م(  )�إي��ر�د�ت  و�مل���رشوب�ت  �لأطعم��ة  بي��ع  �إي��ر�د�ت  �إثب���ت  يت��م   -

�ملبل��غ  دف��ع  يت��م  �ل�س��ينم�.  موق��ع  يف  �لعمي��ل  قب��ل  م��ن  له���  �ل���رش�ء  نقط��ة  تك��ون  و�لت��ي  و�مل���رشوب�ت 

و�مل���رشوب�ت. لالأطعم��ة  �لعمي��ل  ���رش�ء  عن��د  مب����رشة 

�خلدم���ت  به��ذه  �ملرتب��ط  �ل�س��عر  �خلدم��ة.  في��ه  تق��دم  �ل��ذي  �لوق��ت  م��دى  عل��ى  �لإعالن���ت  �إي��ر�د�ت  �إثب���ت  يت��م   -

�لعم��الء.  م��ع  �لعق��ود  يف  �ملح��دد  �لنته���ء  ت�ري��خ  حت��ى  �لو�س���ئط  ه��ذه  بعر���س  �لب��دء  مت  م���  مت��ى  �أثب�ت��ه  يت��م 

يتم �لعرت�ف ب�لإير�د�ت �لأخرى حني �كت�س�ب �ملجموعة �حلق يف ��ستالمه�.

املعامالت بالعمالت الأجنبية

�لعملي���ت.  تل��ك  ت�ري��خ  يف  �ل�س���ئدة  �ل���رشف  لأ�س��ع�ر  وفق���ً  �لأجنبي��ة  ب�لعم��الت  تت��م  �لت��ي  �لعملي���ت  حتت�س��ب 

�ملك��س��ب �أو �خل�س���ئر �لن�جت��ة ع��ن ت�س��وية تل��ك �لعملي���ت وم��ن �لتحوي��ل وفق���ً لأ�س��ع�ر �ل���رشف يف نه�ي��ة �ل�س��نة، 

و�لدخ��ل  �خل�س���ئر  �أو  �لأرب���ح  بي���ن  يف  �حت�س���به�  يت��م  �لأجنبي��ة.  ب�لعم��الت  �ملدون��ة  �لنقدي��ة  و�مل�س��تحق�ت  لالأ�س��ول 

�أ�س��ع�ر  ب��س��تخد�م  �أجنبي��ة حت��ول  بعمل��ة  �لع�دل��ة  ب�لقيم��ة  �ملق��س��ة  �لنقدي��ة  �لبن��ود غ��ري  �ملوح��د.  �لآخ��ر  �ل�س���مل 

ب�لتكلف��ة  �ملق��س��ة  �لنقدي��ة  غ��ري  �لبن��ود  �لع�دل��ة.  �لقيم��ة  في��ه  ح��ددت  �ل��ذي  �لت�ري��خ  يف  �ل�س���ئدة  �ل���رشف 

�ملع�مل��ة. ت�ري��خ  يف  �ل�س���ئدة  �ل���رشف  �أ�س��ع�ر  ب��س��تخد�م  حت��ول  �أجنبي��ة  بعمل��ة  �لت�ريخي��ة 
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��س��تخد�م  �ملجموع��ة  �إد�رة  م��ن  يتطل��ب  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �لدولي��ة  للمع�ي��ري  وفق���ً  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  �إع��د�د  �إن 

�أن  �أي�س���ً  �س���أنه�  وم��ن  و�ملطلوب���ت  للموج��ود�ت  �ملذك��ورة  �ملب�ل��غ  عل��ى  توؤث��ر  �أن  �س���أنه�  م��ن  وفر�سي���ت  توقع���ت 

عل��ى  �س��توؤثر  بدوره���  و�لت��ي  �ملوح��دة،  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  ت�ري��خ  �ملحتمل��ة كم��� يف  و�ملطلوب���ت  �ملوج��ود�ت  عل��ى  توؤث��ر 

�لق��ر�ر�ت  �تخ���ذ  يتطل��ب  �لتقدي��ر�ت  حتدي��د  �إن  �لتقري��ر.  �إع��د�د  ف��رتة  خ��الل  و�مل�رشوف���ت  لالإي��ر�د�ت  �ملذك��ورة  �ملب�ل��غ 

�ملعلوم���ت  وكل  �لقت�س�دي��ة  لالأو�س���ع  و�مل�س��تقبلية  �حل�لي��ة  و�لتوقع���ت  �ل�س���بقة  �خل��رب�ت  عل��ى  تعتم��د  �لت��ي 

�لتوقع���ت. ه��ذه  ع��ن  خمتلف��ة  تك��ون  ق��د  �لفعلي��ة  �لنت�ئ��ج  �إن  �ملتوف��رة.  �لأخ��رى 

�إن �أهم �لأمور �لتي تتطلب ��ستخد�م توقع�ت وفر�سي�ت من قبل �لإد�رة تتعلق ب�لت�يل:

�لعمر �لإنت�جي للممتلك�ت و�لآلت و�ملعد�ت؛ 

ت�سنيف �ل�ستثم�ر�ت؛  •

قي��س �لقيمة �لع�دلة؛  •

م�رشوع م�سرتك؛  •

مبد�أ �ل�ستمر�رية؛  •

حق مم�ر�سة �لنفوذ �ملوؤثر؛  •

�لإجر�ء�ت �لق�نونية؛  •

�ملخ�س�س�ت؛ و  •

�للتز�م�ت �ملحتملة.  •

العمر الإنتاجي للممتلكات والآلت واملعدات

عل��ى  �لث�ب��ت  �لق�س��ط  بطريق��ة  �ملجموع��ة  ومع��د�ت  و�آلت  ممتل��ك�ت  ل�س��تهالك  �ل��الزم  �ملخ�س���س  �حت�س���ب  يت��م 

�لإد�رة  قب��ل  م��ن  و�ملع��د�ت  و�لآلت  للممتل��ك�ت  �لإنت�ج��ي  �لعم��ر  مر�جع��ة  يت��م  �ملتوق��ع.   �لإنت�ج��ي  عمره���  م��دى 

�س��وف  �لت��ي  �ملق��درة  و�لف��رتة  للموج��ود�ت  �حل���يل  �لو�س��ع  �أ�س����س  عل��ى  �ملر�جع��ة  وتت��م  �س��نوي.   رب��ع  ب�س��كل 

للمجموع��ة. �قت�س�دي��ة  من�ف��ع  حتقي��ق  يف  �ملوج��ود�ت  خالله���  ت�س��تمر 

ت�صنيف ال�صتثمارات

�ملمك��ن  م��ن  ك�ن  �إذ�  م���  ��س��تثم�ر  ���رش�ء  عن��د  �ملجموع��ة  تق��رر  للمجموع��ة،  �ملح��س��بية  �ل�سي��س���ت  تطبي��ق  عن��د 

ه��ذ�  ويعك���س  �لع�دل��ة.  ب�لقيم��ة  �أو  �ملطف���أة  ب�لتكلف��ة  �إم���  لحق���ً  تقييمه���  يع���د  م�لي��ة  كموج��ود�ت  ت�سنيفه��� 

�لتع�قدي��ة. �لنقدي��ة  تدفق�ته���  وخ�س�ئ���س  �مل�لي��ة  �ملوج��ود�ت  �إد�رة  يف  �ملجموع��ة  خط��ر  �لت�سني��ف 

قيا�س القيمة العادلة

و�لإف�س���ح  قي����س  تتطل��ب  �ملوح��د  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن  يف  �ملدرج��ة  �ملجموع��ة  ومطلوب���ت  موج��ود�ت  م��ن  ع��دد  �إن 

�لع�دل��ة. �لقيم��ة  ع��ن 

�ملدخ��الت  ي�س��تخدم  للمجموع��ة  �مل�لي��ة  و�لغ��ري  �مل�لي��ة  و�ملطلوب���ت  للموج��ود�ت  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  قي����س  �إن 

يت��م  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  قي����س  �مل�س��تخدمة يف حتدي��د  �ملدخ��الت  �إن  �لإم��ك�ن.   ق��در  �ل�س��وق  �مللحوظ��ة يف  و�ملعطي���ت 

ط��رق  يف  �ملدخ��الت  ه��ذه  مالحظ��ة  �إمك�ني��ة  م��دى  عل��ى  بن���ًء  ك�لت���يل،  مو�سح��ة  م�س��توي�ت  ع��دة  �إىل  ت�سنيفه��� 

�لع�دل��ة(: �لقيم��ة  )ت�سل�س��ل  �مل�س��تخدمة  �لتقيي��م 

�لأ�سع�ر �ملعلنة )غري �ملعدلة( يف �لأ�سو�ق �لن�سطة للعن��رش �ملط�بقة. مدخالت �مل�ستوى �لأول: 

مدخالت ملحوظة ب�سكل مب��رش �أو غري مب��رش بخالف مدخالت �مل�ستوى �لأول. مدخالت �مل�ستوى �لث�ين: 

مدخالت غري ملحوظة )مث�ل على ذلك، �ملدخالت �لتي ل يتم توفريه� من بي�ن�ت �ل�سوق(. مدخالت �مل�ستوى �لث�لث: 

�لأدن��ى للمدخ��الت  �أع��اله يعتم��د عل��ى �حل��د  �ملو�سح��ة  �مل�س��توي�ت  �إىل  �إن ت�سني��ف موج��ود�ت ومطلوب���ت �ملجموع��ة 

ويت��م  و�ملطلوب���ت،  �ملوج��ود�ت  لتل��ك  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  قي����س  عل��ى  جوه��ري  ب�س��كل  توؤث��ر  و�لت��ي  �مل�س��تخدمة 

�لتحوي��ل. ذل��ك  فيه���  ح��دث  �لت��ي  �لف��رتة  يف  �ملختلف��ة  �مل�س��توي�ت  �سم��ن  و�ملطلوب���ت  �ملوج��ود�ت  بتحوي��ل  �لع��رت�ف 

�لقيم��ة  ع��ن  فق��ط  �لإف�س���ح  �أو  له���  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  قي����س  تتطل��ب  �إم���  و�لت��ي  �ملجموع��ة  ومطلوب���ت  موج��ود�ت  �إن 

.30 رق��م  �إي�س���ح  و2016مو�س��ح يف   2017 .2018 دي�س��مرب   31 له��� كم��� يف  �لع�دل��ة 
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��س��تخد�م  �ملجموع��ة  �إد�رة  م��ن  يتطل��ب  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �لدولي��ة  للمع�ي��ري  وفق���ً  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  �إع��د�د  �إن 

�أن  �أي�س���ً  �س���أنه�  وم��ن  و�ملطلوب���ت  للموج��ود�ت  �ملذك��ورة  �ملب�ل��غ  عل��ى  توؤث��ر  �أن  �س���أنه�  م��ن  وفر�سي���ت  توقع���ت 

عل��ى  �س��توؤثر  بدوره���  و�لت��ي  �ملوح��دة،  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  ت�ري��خ  �ملحتمل��ة كم��� يف  و�ملطلوب���ت  �ملوج��ود�ت  عل��ى  توؤث��ر 

�لق��ر�ر�ت  �تخ���ذ  يتطل��ب  �لتقدي��ر�ت  حتدي��د  �إن  �لتقري��ر.  �إع��د�د  ف��رتة  خ��الل  و�مل�رشوف���ت  لالإي��ر�د�ت  �ملذك��ورة  �ملب�ل��غ 

�ملعلوم���ت  وكل  �لقت�س�دي��ة  لالأو�س���ع  و�مل�س��تقبلية  �حل�لي��ة  و�لتوقع���ت  �ل�س���بقة  �خل��رب�ت  عل��ى  تعتم��د  �لت��ي 

�لتوقع���ت. ه��ذه  ع��ن  خمتلف��ة  تك��ون  ق��د  �لفعلي��ة  �لنت�ئ��ج  �إن  �ملتوف��رة.  �لأخ��رى 

�إن �أهم �لأمور �لتي تتطلب ��ستخد�م توقع�ت وفر�سي�ت من قبل �لإد�رة تتعلق ب�لت�يل:

�لعمر �لإنت�جي للممتلك�ت و�لآلت و�ملعد�ت؛ 

ت�سنيف �ل�ستثم�ر�ت؛  •

قي��س �لقيمة �لع�دلة؛  •

م�رشوع م�سرتك؛  •

مبد�أ �ل�ستمر�رية؛  •

حق مم�ر�سة �لنفوذ �ملوؤثر؛  •

�لإجر�ء�ت �لق�نونية؛  •

�ملخ�س�س�ت؛ و  •

�للتز�م�ت �ملحتملة.  •

العمر الإنتاجي للممتلكات والآلت واملعدات

عل��ى  �لث�ب��ت  �لق�س��ط  بطريق��ة  �ملجموع��ة  ومع��د�ت  و�آلت  ممتل��ك�ت  ل�س��تهالك  �ل��الزم  �ملخ�س���س  �حت�س���ب  يت��م 

�لإد�رة  قب��ل  م��ن  و�ملع��د�ت  و�لآلت  للممتل��ك�ت  �لإنت�ج��ي  �لعم��ر  مر�جع��ة  يت��م  �ملتوق��ع.   �لإنت�ج��ي  عمره���  م��دى 

�س��وف  �لت��ي  �ملق��درة  و�لف��رتة  للموج��ود�ت  �حل���يل  �لو�س��ع  �أ�س����س  عل��ى  �ملر�جع��ة  وتت��م  �س��نوي.   رب��ع  ب�س��كل 

للمجموع��ة. �قت�س�دي��ة  من�ف��ع  حتقي��ق  يف  �ملوج��ود�ت  خالله���  ت�س��تمر 

ت�صنيف ال�صتثمارات

�ملمك��ن  م��ن  ك�ن  �إذ�  م���  ��س��تثم�ر  ���رش�ء  عن��د  �ملجموع��ة  تق��رر  للمجموع��ة،  �ملح��س��بية  �ل�سي��س���ت  تطبي��ق  عن��د 

ه��ذ�  ويعك���س  �لع�دل��ة.  ب�لقيم��ة  �أو  �ملطف���أة  ب�لتكلف��ة  �إم���  لحق���ً  تقييمه���  يع���د  م�لي��ة  كموج��ود�ت  ت�سنيفه��� 

�لتع�قدي��ة. �لنقدي��ة  تدفق�ته���  وخ�س�ئ���س  �مل�لي��ة  �ملوج��ود�ت  �إد�رة  يف  �ملجموع��ة  خط��ر  �لت�سني��ف 

قيا�س القيمة العادلة

و�لإف�س���ح  قي����س  تتطل��ب  �ملوح��د  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن  يف  �ملدرج��ة  �ملجموع��ة  ومطلوب���ت  موج��ود�ت  م��ن  ع��دد  �إن 

�لع�دل��ة. �لقيم��ة  ع��ن 

�ملدخ��الت  ي�س��تخدم  للمجموع��ة  �مل�لي��ة  و�لغ��ري  �مل�لي��ة  و�ملطلوب���ت  للموج��ود�ت  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  قي����س  �إن 

يت��م  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  قي����س  �مل�س��تخدمة يف حتدي��د  �ملدخ��الت  �إن  �لإم��ك�ن.   ق��در  �ل�س��وق  �مللحوظ��ة يف  و�ملعطي���ت 

ط��رق  يف  �ملدخ��الت  ه��ذه  مالحظ��ة  �إمك�ني��ة  م��دى  عل��ى  بن���ًء  ك�لت���يل،  مو�سح��ة  م�س��توي�ت  ع��دة  �إىل  ت�سنيفه��� 

�لع�دل��ة(: �لقيم��ة  )ت�سل�س��ل  �مل�س��تخدمة  �لتقيي��م 

�لأ�سع�ر �ملعلنة )غري �ملعدلة( يف �لأ�سو�ق �لن�سطة للعن��رش �ملط�بقة. مدخالت �مل�ستوى �لأول: 

مدخالت ملحوظة ب�سكل مب��رش �أو غري مب��رش بخالف مدخالت �مل�ستوى �لأول. مدخالت �مل�ستوى �لث�ين: 

مدخالت غري ملحوظة )مث�ل على ذلك، �ملدخالت �لتي ل يتم توفريه� من بي�ن�ت �ل�سوق(. مدخالت �مل�ستوى �لث�لث: 

�لأدن��ى للمدخ��الت  �أع��اله يعتم��د عل��ى �حل��د  �ملو�سح��ة  �مل�س��توي�ت  �إىل  �إن ت�سني��ف موج��ود�ت ومطلوب���ت �ملجموع��ة 

ويت��م  و�ملطلوب���ت،  �ملوج��ود�ت  لتل��ك  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  قي����س  عل��ى  جوه��ري  ب�س��كل  توؤث��ر  و�لت��ي  �مل�س��تخدمة 

�لتحوي��ل. ذل��ك  فيه���  ح��دث  �لت��ي  �لف��رتة  يف  �ملختلف��ة  �مل�س��توي�ت  �سم��ن  و�ملطلوب���ت  �ملوج��ود�ت  بتحوي��ل  �لع��رت�ف 

ع��ن  فق��ط  �لإف�س���ح  �أو  له���  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  قي����س  تتطل��ب  �إم���  و�لت��ي  �ملجموع��ة  ومطلوب���ت  موج��ود�ت  �إن 

.30 رق��م  �إي�س���ح  يف  و2016مو�س��ح   2017 دي�س��مرب   31 يف  كم���  له���  �لع�دل��ة  �لقيم��ة 
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م�رشوع م�صرتك

�لرتتيب���ت  م�سم����ون  تقيي��م  �ملجموع��ة  عل��ى  يج����ب  منف�سل��ة،  كوح��دة  �مل�س��رتكة �ملنظمة  �لرتتيب���ت  جلمي��ع 

يتطل��ب  م�س��رتكة.  عملي��ة  �أو  م�س��رتك  م���رشوع  �أنه���  عل��ى  ت�سن��ف  ك�ن��ت  �إذ�  م���  لتحدي��د  وذل��ك  �مل�س��رتكة 

ه��ذه  )يف  م�س��رتك  �لرتتي��ب  �أ�س��ول  �س���يف  يف  �حل��ق  له���  ك�ن  �إذ�  فيم���  للنظ��ر  �ملجموع��ة  م��ن  �لتقيي��م  ه��ذ� 

و�إي��ر�د�ت  وم�رشوف���ت،  ومطلوب���ت،  �أ�س��ول،  عل��ى  و�لتز�م���ت  �أو حق��وق  �أنه��� م���رشوع م�س��رتك(،  عل��ى  ت�سن��ف  �حل�ل��ة 

له���  �ملجموع��ة  تنظ��ر  �أن  يج��ب  �لت��ي  �لعو�م��ل  م�س��رتكة(.  عملي��ة  �أنه���  عل��ى  ت�سن��ف  �حل�ل��ة  ه��ذه  )يف  حم��ددة 

: تت�سم��ن

-   �لهيكلية

-   �ل�سكل �لق�نوين

-   �لتف�ق �لتع�قدي و

-   �لوق�ئع و�لظروف �لأخرى.

بعد �لنظر يف هذه �لعو�مل، فقد قررت �ملجموعة �أن جميع ترتيب�ته� �مل�سرتكة �ملنظمه كوحدة منف�سلة تعطيه� �حلق يف �س�يف 

�ملوجود�ت وب�لت�يل مت ت�سنيفه� كم�س�ريع م�سرتكة.

مبداأ ال�صتمرارية

�إ�س���يف  متوي��ل  �أي  �إىل  �حل�ج��ة  بتقيي��م  وتق��وم  دوري  �أ�س����س  عل��ى  �مل���يل  �ملرك��ز  مبر�جع��ة  �ملجموع��ة  �إد�رة  تق��وم 

عن��د  �للتز�م���ت  ملو�جه��ة  �لالزم��ة  �لأم��و�ل  بتقدي��ر  �أي�س���ً  تق��وم  كم���  �لع�م��ل،  �مل���ل  ر�أ���س  متطلب���ت  ملق�بل��ة 

. قه� �س��تحق� �

حق ممار�صة النفوذ املوؤثر

يت��م  موؤث��ر�ً،  نف��وذ�ً  مت�ر���س  و�ملجموع��ة  �لت�سوي��ت  حق��وق  م��ن   %20 م��ن  �أق��ل  ح�س��ة  �ملجموع��ة  متتل��ك  عندم��� 

م��ن  �أك��ر  ح�س��ة  �ملجموع��ة  متتل��ك  عندم���  ذل��ك،  مق�ب��ل  ويف  زميل��ة.  ���رشكة  يف  ك��س��تثم�ر  �ل�س��تثم�ر  ت�سني��ف 

20% )ولك��ن لي���س �أك��ر م��ن 50%( و�ملجموع��ة ل مت�ر���س نف��وذ�ً موؤث��ر�ً، ف�إن��ه يت��م ت�سني��ف �ل�س��تثم�ر ك��س��تثم�ر يف 

ك���رشكة  ت�سنيفه���  يت��م  ف�إن��ه  �أخ��رى،  ���رشكة  عل��ى  �ل�س��يطرة  ح��ق  �ملجموع��ة  متل��ك  عندم���  �أخ��ري�ً،  م�لي��ة.  �أور�ق 

عل��ى  �لنف��وذ  �لت�لي��ة:  �لثالث��ة  �ل���رشوط  تتوف��ر  عندم���  �أخ��رى  ���رشكة  عل��ى  م�س��يطرة  �ملجموع��ة  تعت��رب  ت�بع��ة. 

عل��ى  �مل�س��تثمر  وق��درة  في��ه،  �مل�س��تثمر  م��ن  متغ��رية  عو�ئ��د  عل��ى  �حل�س��ول  يف  �حل��ق  فيه���،  �مل�س��تثمر  �ل���رشكة 

�لعو�ئ��د. تل��ك  عل��ى  �لت�أث��ري  يف  نف��وذه  ��س��تخد�م 

الإجراءات القانونية

ت�ري��خ  يف  كم���  �لق�نوني��ة  �لإج��ر�ء�ت  يف  �لتط��ور�ت  ومت�بع��ة  �ملجموع��ة  قب��ل  م��ن  �ملعلق��ة  �لق�س�ي���  مر�جع��ة  يت��م 

�أج��ل تقيي��م �حل�ج��ة �إىل �ملخ�س�س���ت و�لإف�س���ح يف �لبي�ن���ت �مل�لي��ة �ملوح��دة.  م��ن  بي���ن �ملرك��ز �مل���يل �ملوح��د، م��ن 

�أو  و�ملط�لب���ت  �لدع���وي،  وطبيع��ة  �ملخ�س�س���ت  ب�س���أن  �لق��ر�ر�ت  �تخ���ذ  لأج��ل  فيه���  ينظ��ر  �لت��ي  �لعو�م��ل  ب��ني 

�لتقيي��م، و�لإج��ر�ء�ت �لق�نوني��ة و�مل�س��توى �ملحتم��ل للتعوي�س���ت يف �لق�س���ء، و�ملط�لب��ة �أو �لتقيي��م �ملعرو���س، و�أح��د�ث 

�لبي�ن���ت  ه��ذه  �إ�س��د�ر  قب��ل  ولك��ن  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  بت�ري��خ  �لالحق��ة  �لأح��د�ث  ذل��ك  يف  )مب���  �لق�س�ي��� 

يف  �ل�س���درة  �لق��ر�ر�ت  عل��ى  �ملبين��ة  �ل�س���بقة  و�خل��رب�ت  �لق�نوني��ني،  �مل�ست�س���رين  نظ��ر  ووجه��ة  ور�أي  �ملوح��دة(  �مل�لي��ة 

�لتقيي��م.     �أو  و�ملط�لب��ة  �لق�س�ي���،  يف  �ل��رد  طريق��ة  ع��ن  �ملجموع��ة  �إد�رة  م��ن  ق��ر�ر  �أي  وعل��ى  �ملم�ثل��ة  �حل���لت 
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األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المحتملة - تابع  )5
املخ�ص�صات

ع��دم  م��ن  �ملق��ررة  �خل�س���رة  لحت�س���ب  �ملدين��ة  �لتج�ري��ة  �ل��ذمم  يف  لالنخف����س  خم�س���س  بعم��ل  �ملجموع��ة  تق��وم 

�أي  ملو�جه��ة  خم�س���س  ب�حت�س���ب  �ملجموع��ة  �إد�رة  ق�م��ت   ،2018 دي�س��مرب   31 يف  كم���  �لدف���ع.  عل��ى  �لزب�ئ��ن  ق��درة 

وفق���ً  بحرين��ي(.  دين���ر   11٫531  :2017( بحرين��ي  دين���ر   392٫819 مببل��غ  �ملدين��ة  �لتج�ري��ة  �ل��ذمم  قيم��ة  يف  �نخف����س 

يتع��ني  �ملتوقع��ة.  �لئتم�ني��ة  �خل�س���رة  منهجي��ة  ��س��تخد�م  يت��م   )9( رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ل��دويل  للمعي���ر 

�مل�لي��ة  �ملوج��ود�ت  �لأخ��رى �سم��ن  و�لدي��ون  �لقرو���س  ل��كل  �ملتوقع��ة  للخ�س���ئر  ت�س��جيل خم�س���س  �ملجموع��ة  عل��ى 

�ملخ�س���س  ه��ذ�  ي�س��تند  �خل�س���رة.  �أو  �لرب��ح  خ��الل  م��ن  �لع�دل��ة  ب�لقيم��ة  م�لي��ة  كموج��ود�ت  به���  �لغ��ري حمتف��ظ 

م���  �لت�لي��ة  �س��هر�ً  ع���رش  �لإثن��ى  يف  �ل�س��د�د  ع��ن  �لتخل��ف  �حتم�لي��ة  م��ع  �ملتوقع��ة  �لئتم�ني��ة  �خل�س���رة  عل��ى 

عل��ى  �ملخ�س���س  يحت�س��ب  �حل�ل��ة  ه��ذه  ويف  ن�س���أته�،  من��ذ  �لئتم���ن  خم�ط��ر  يف  كب��رية  زي���دة  هن���ك  يك��ن  مل 

�لأ�س��ل. عم��ر  م��دى  عل��ى  �ل�س��د�د  ع��ن  �لتخل��ف  �حتم�لي��ة 

معين��ة  ف��رتة  م��دى  عل��ى  �حل�س���ب  عل��ى  للمبيع���ت  �لدف��ع  �س��جالت  عل��ى  �ملتوقف��ة  �خل�س���رة  مع��دلت  ت�س��تند 

لك��ي  �لت�ريخي��ة  �خل�س���رة  مع��دلت  تعدي��ل  يت��م  �لف��رتة.  تل��ك  نف���س  يف  �ملق�بل��ة  �ل�س���بقة  �لئتم�ني��ة  و�خل�س���رة 

�لعم��الء  ق��درة  عل��ى  توؤث��ر  �لت��ي  �لقت�س�دي��ة  �لعو�م��ل  ب�لعتب���ر  �لأخ��ذ  م��ع  و�مل�س��تقبلي  �حل���يل  �لو�س��ع  تعك���س 

م�س��تحق�تهم.   ت�س��وية  عل��ى 

دي�س��مرب 2018، ح�س��ب  �حلرك��ة. يف 31  وبط��يء  �لق��دمي  �ملخ��زون  ب�حت�س���ب خم�س���س  �أي�س���  �ملجموع��ة  كم��� ق�م��ت 

دين���ر بحرين��ي )2017: 1٫577  �لق��دمي وبط��يء �حلرك��ة ه��و 1٫577  �ملطل��وب للمخ��زون  �إن �ملخ�س���س  �إد�رة �ملجموع��ة،  ر�أي 

�لالحق��ة  �لأح��د�ث  �لتكلف��ة ب�س��بب  �أو  �لأ�س��ع�ر  �لتغ��ري�ت يف  ت�أخ��ذ بع��ني �لعتب���ر  �لتقدي��ر�ت  دين���ر بحرين��ي(. ه��ذه 

نه�ي��ة  يف  كم���  ظ��روف  �أي��ة  وج��ود  �لأح��د�ث  ه��ذه  في��ه  توؤك��د  �ل��ذي  للح��د  �ملوح��د  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن  لت�ري��خ 

�ل�س��نة. 

اللتزامات املحتملة

�لأح��د�ث  �أح��د  ح��دوث  ع��دم  �أو  ح��دوث  عن��د  فق��ط  �ملحتمل��ة  �للتز�م���ت  ه��ذه  حتدي��د  يت��م  طبيعته���،  بحك��م 

و�لتقدي��ر�ت  �لق��ر�ر  �تخ���ذ  مم�ر�س��ة  عل��ى  �ملحتمل��ة  �للتز�م���ت  ه��ذه  مث��ل  تقيي��م  يعتم��د  �أك��ر.  �أو  �مل�س��تقبلية 

�مل�س��تقبلية. و�لأح��د�ث  للنت�ئ��ج  �له�م��ة 

Avengers-Infinity War
April 2018
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ممتلكات وآالت ومعدات  )6

مباين على   

   اأرا�صي  

تركيبات م�صتاأجرة/  اأرا�صي   

اأثاث، ومعدات   حت�صينات على  ومبانـي   

املجمـوع �صيارات  مكتبية  مباين م�صتاأجرة  مملوكة   

التكلـفة اأو التقييم

21٫525٫459  190٫691  13٫243٫785  2٫598٫389  5٫492٫594 يف 31 دي�سمرب 2016 

344٫038  4٫980  335٫258  -  3٫800 �لإ�س�ف�ت 

-  -  -  3٫800  )3٫800( �إع�دة ت�سنيف 

�لتحويالت من �أعم�ل ر�أ�سم�لية قيد �لتنفيذ

583٫716  -  583٫716  -  -      )�إي�س�ح 7( 

)3٫830٫052(  -  )3٫180٫465(  )649٫587(  - �ملحول �إىل �رشك�ت زميلة 

��ستبع�د�ت ن�جتة عن ��ستبع�د �أن�سطة

)3٫276٫316(  -  )2٫626٫729(  )649٫587(  -      ت�سغيلية 

)676٫862(  -  )676٫862(  -  - �مل�سطوب�ت* 

14٫669٫983  195٫671  7٫678٫703  1٫303٫015  5٫492٫594 يف 31 دي�سمرب 2017 

668٫008  23٫236  644٫772  -  - �لإ�س�ف�ت 

�لتحويالت من �أعم�ل ر�أ�سم�لية قيد �لتنفيذ

2٫174٫989  -  2٫174٫989  -  -      )�إي�س�ح 7( 

)4٫670٫878(  -  -  -  )4٫670٫878( �ملحول �إىل ��ستثم�ر�ت عق�رية )�إي�س�ح 8( 

)94٫652(  -  )94٫652(  -  - �مل�سطوب�ت** 

12٫747٫450  218٫907  10٫403٫812  1٫303٫015  821٫716 يف 31 دي�سمرب 2018 

ال�صتهـالك املرتاكم 

7٫488٫147  108٫897  5٫843٫924  1٫523٫957  11٫369 يف 31 دي�سمرب 2016 

987٫974  32٫620  823٫371  90٫897  41٫086 ��ستهالك �ل�سنة 

)1٫753٫422(  -  )1٫519٫201(  )234٫221(  - �ملحول �إىل �رشك�ت زميلة 

��ستبع�د�ت ن�جتة عن ��ستبع�د �أن�سطة

)1٫762٫671(  -  )1٫528٫450(  )234٫221(  -      ت�سغيلية 

)329٫378(  -  )329٫378(  -  - �مل�سطوب�ت* 

4٫630٫650  141٫517  3٫290٫266  1٫146٫412  52٫455 يف 31 دي�سمرب 2017 

815٫582  26٫947  697٫913  49٫636  41٫086 ��ستهالك �ل�سنة 

)81٫192(  -  )81٫192(  -  - �مل�سطوب�ت** 

5٫365٫040  168٫464  3٫906٫987  1٫196٫048  93٫541 يف 31 دي�سمرب 2018 

�صايف القيمة الدفرتية

7٫382٫410  50٫443  6٫496٫825  106٫967  728٫175 يف 31 دي�سمرب 2018 

10٫039٫333  54٫154  4٫388٫437  152٫803  5٫443٫939 يف 31 دي�سمرب 2017 

خ��الل 2017، ق�م��ت �ملجموع��ة ب��س��تكم�ل �أعم���ل جتدي��د دور �ل�س��ينم� يف �س��تي �س��نرت مم��� �أدى �إىل �س��طب �ملق�ع��د �لقدمي��ة   *
�أن  �ملرت�ك��م.  �ل�س��تهالك  يف  بحرين��ي  دين���ر   329٫378 مبل��غ  و�س��طب  �لتكلف��ة  يف  بحرين��ي  دين���ر   676٫862 مببل��غ  و�ل�س��ج�د 

�أو  �لأرب���ح  بي���ن  يف  منف�س��ل  ب�س��كل  عر�سه���  مت  بحرين��ي  دين���ر   347٫484 بلغ��ت  �ل�س��طب  عن��د  �ملق�بل��ة  �خل�س���رة  �س���يف 

.)22 )�إي�س���ح   2017 دي�س��مرب   31 يف  �ملنتهي��ة  لل�س��نة  �ملوح��د  �لآخ��ر  �ل�س���مل  و�لدخ��ل  �خل�س���ئر 

�ملرت�ك��م  و�ل�س��تهالك  �ملوج��ود�ت  ذل��ك حتوي��ل  ونت��ج ع��ن  �جلزي��رة  �س��ينم�  ن�س���ط  ب�إغ��الق  �ملجموع��ة  ق�م��ت  �ل�س��نة،  خ��الل   *
�إىل �ل�س��ينم�ت �لأخ��رى ومت �س��طب بع���س �ملوج��ود�ت �لقدمي��ة ذ�ت تكلف��ة قيمته��� 94٫652 دين���ر بحرين��ي و��س��تهالك مرت�ك��م 

بي���ن  عل��ى  بحرين��ي  دين���ر   13٫460 �ل�س��طب  عن��د  �ملق�بل��ة  �خل�س���رة  �س���يف  �حت�س���ب  يت��م  بحرين��ي.  دين���ر   81٫192 ق��دره 

.)22 )�إي�س���ح   2018 دي�س��مرب   31 �ملنتهي��ة يف  لل�س��نة  �ملوح��د  �لآخ��ر  �ل�س���مل  و�لدخ��ل  �خل�س���ئر  �أو  �لأرب���ح 
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أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  )7
31 دي�صمرب 2017 31 دي�صمرب 2018   

4٫316٫533  8٫005٫238 �لر�سيد �لفتت�حي 

4٫272٫421  2٫614٫470 �لإ�س�ف�ت خالل �ل�سنة 

)583٫716(  )2٫174٫989( �ملحول �إىل ممتلك�ت و�آلت ومعد�ت )�إي�س�ح 6( 

-  )8٫055٫339( �ملحول �إىل ��ستثم�ر�ت عق�رية )�إي�س�ح 8( 

8٫005٫238  389٫380 �لر�سيد �خلت�مي 

تعت��زم  �إذ  عق�ري��ة  ��س��تثم�ر�ت  �إىل  حتويل��ه  ومت  �أو�ل  ممتل��ك�ت  جت�ري/�س��كني يف  م���رشوع  م��ن  �لنته���ء  مت  �ل�س��نة،  خ��الل 

�مل���ل. ر�أ���س  وتنمي��ة  �إيج���ر  عو�ئ��د  حت�سي��ل  عل��ى  �لإد�رة 

يف  �ململك��ة  جمم��ع  يف  �لكهرب�ئ��ي  �ل��ك�رت  م�س���ر  لتطوي��ر  �ملتكب��دة  �لتك�لي��ف  يف  �لر�أ�س��م�لية  �لأعم���ل  تتمث��ل 

لبحري��ن. �

استثمار عقاري  )8
31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

7٫758٫015  7٫752٫515 �لر�سيد �لفتت�حي 

2٫500  88٫833 �لإ�س�ف�ت 

-  4٫670٫878 �ملحول �إىل ممتلك�ت و�آلت ومعد�ت )�إي�س�ح 6( 

-  8٫055٫339 �لتحويالت يف �أعم�ل ر�أ�سم�لية قيد �لتنفيذ )�إي�س�ح 7( 

)8٫000(  2٫444٫966 مك��سب/)خ�س�ئر( �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة لل�سنة 

7٫752٫515  23٫012٫531 �لر�سيد �خلت�مي 

تقييمه���  مت  كم���  منه���،  �لنته���ء  عن��د  �ل�س��نة  خ��الل  حتويله���  مت  و�لت��ي  �أو�ل  ممتل��ك�ت  عل��ى  �لعق���ري  �ل�س��تثم�ر  ي�س��تمل 

موؤه��ل  عل��ى  و�حل�ئزي��ن  »�أ�س����س2«  و���رشكة  �لع��سم��ة«  »عق���ر�ت  ���رشكة  وه��ي  م�س��تقلني  عق�ري��ني  مثمن��ني  قب��ل  م��ن 

يف  �لتغ��ري  ع��ن  و�لن�جت��ة  �ملحقق��ة  غ��ري  �ملك��س��ب  بلغ��ت  �لتقيي��م،  تق�ري��ر  عل��ى  وبن���ًء  ب��ه.  مع��رتف  من��س��ب  مهن��ي 

�أو �خل�س���ئر و�لدخ��ل �ل�س���مل �لآخ��ر �ملوح��د  �لقيم��ة �لع�دل��ة مبل��غ 2٫444٫966 دين���ر بحرين��ي ومت ت�س��جيله� يف بي���ن �لأرب���ح 

دي�س��مرب 2018م. كم��� يف 31 
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استثمار في مشاريع مشتركة   )٩
31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

التكلفـة

686٫886  790٫596 �لر�سيد �لفتت�حي 

103٫710  - �إ�س�فة ��ستثم�ر يف �رشكة �ملرج�ن لإد�رة �ملط�عم ذ.م.م 

790٫596  790٫596  

الأرباح امل�صتبقاة

3٫215٫985  )734٫259( �لر�سيد �لفتت�حي 

ح�صة الربح/)اخل�صارة( لل�صنة

186٫350  - -  قطر و�لبحرين �لدولية لل�سينم� ذ.م.م )�لربح( )�إي�س�ح 26( 

)1٫030٫415(  - -  قطر و�لبحرين �لدولية لل�سينم� ذ.م.م )�لحتي�طي( 

25٫099  16٫259 -  جممع �سينم� �س�ر )�إي�س�ح 26( 

)93٫722(  - -  �رشكة �ملرج�ن لإد�رة �ملط�عم ذ.م.م )�إي�س�ح 26( 

)912٫688(  16٫259  

انخفا�س القيمة لل�صنة

)2٫579٫478(  - -  قطر و�لبحرين �لدولية لل�سينم� ذ.م.م 

)230٫260(  - -  �رشكة �ملرج�ن لإد�رة �ملط�عم ذ.م.م 

)2٫809٫738(  -  

عك�س انخفا�س القيمة لل�صنة

-  115٫985 -  قطر و�لبحرين �لدولية لل�سينم� ذ.م.م 

اأرباح الأ�صهم لل�صنة

)189٫825(  )115٫985( -  قطر و�لبحرين �لدولية لل�سينم� ذ.م.م 

)37٫993(  )24٫800( -   جممع �سينم� �س�ر 

)227٫818(  )140٫785(  

)734٫259(  )742٫800( �لر�سيد �خلت�مي 

�صايف القيمة الدفرتية

56.337  47.796 يف 31 دي�صمرب 

مت �حل�س��ول عل��ى �لبي�ن���ت �مل�لي��ة �أع��اله �ملتعلق��ة ب��س��تثم�ر �ملجموع��ة يف �مل�س���ريع �مل�س��رتكة ع��ن طري��ق ح�س���ب�ت 

�لإد�رة غ��ري �ملدقق��ة و�لت��ي مت �إعد�ده��� فيم��� يخ���س �ل�س��نة �ملنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2018. 

ل  �أن��ه  �إىل  وتو�سل��ت   2018 دي�س��مرب   31 يف  كم���  �ل�س��تثم�ر�ت  قيم��ة  يف  لالنخف����س  تقيي��م  ب�إج��ر�ء  �لإد�رة  ق�م��ت 

�ملجوع��ة  ل�س��تثم�ر�ت  �لدفرتي��ة  للقيم��ة  بحرين��ي(  دين���ر   2٫809٫738  :2017( قيمته���  يف  �لنخف����س  خ�س���ئر  �أي  يوج��د 

�مل�س��رتكة. �مل�س���ريع  يف 
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استثمار في شركة زميلة  )10
31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

التكلفــة

-  24٫958٫754 �لر�سيد �لفتت�حي 

23٫949٫510  - �ل�ستثم�ر يف �رشكة ڤي �أو �إك�س �سينيكو �سينم� ذ.م.م خالل �ل�سنة 

1٫009٫244  1٫774٫485 ح�سة �لربح لل�سنة )�إي�س�ح 23( 

-  )534٫860( �أرب�ح �أ�سهم م�ستلمة 

24٫958٫754  )26٫198٫379( �لر�سيد �خلت�مي 

كم� هو م�س�ر �إليه يف �إي�س�ح 2، عق��دت �ملجموعة �تف�قية م��ع �س��رك�ة م�ج�د �لفطيم ل�دور �ل�سينم�� - �لبحرين �س.�س.و، وذلك يف 

ت���ريخ 27 �سبتمرب 2016 لت�سكيل �رشكة جديدة »ڤي �أو �إك�س �سينيكو �سينم� ذ.م.م«.

�لأعم���ل  يف  ح�سته���  م��ن   %50 ب�ع��ت  ق��د  ���س.م.ب،  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  ف���إن  علي��ه،  متف��ق  ه��و  م���  وبح�س��ب 

�ل�س��ينم�ئية يف جمم��ع �س��يتي �س��نرت �لبحري��ن يف مق�ب��ل م���دي يدف��ع عل��ى �أق�س���ط مت�س���وية مل��دة 7 �س��نو�ت )�إي�س���ح 

يت��م  �أكتوب��ر،  �س��هر  م��ن  �أول  ي��وم  كل  يف  �أع��اله  �إليه���  �مل�س���ر  �ل�س��نوية  �لأق�س���ط  دف��ع  عن��د  لذل��ك،  ب�لإ�س�ف��ة   .)12

ت�ري��خ  للمجموع��ة كم��� يف  و�مل�س��تحقة  �ملتبقي��ة  �ملب�ل��غ  م��ن جمم��وع   %4٫5 مبق��د�ر  �لأرب���ح  م��ن  ث�ب��ت  �حت�س���ب مع��دل 

�خل�س���ئر  �و  ب�لأرب���ح  �لع��رت�ف  �لطرف��ني  ل��كال  يح��ق  ف�إن��ه  ذل��ك،  عل��ى  وع��الوة  مب����رشة.  �لت�س��ديد  قب��ل  وذل��ك  �لدف��ع 

ذ.م.م.« �س��ينم�  �س��ينيكو  �إك���س  �أو  »ڤ��ي  ���رشكة  يخ���س  فيم���  ب�لت�س���وي  �س��نرت  ل�س��يتي  �ل�س��ينم�  �أعم���ل  ع��ن  �لن�جت��ة 

بي���ن  �سم��ن  �ملع�مل��ة  له��ذه  نتيج��ة  بحرين��ي  دين���ر   39٫121٫310 وقدره���  مبك��س��ب  ب�لع��رت�ف  �ملجموع��ة  ق�م��ت   ،2017 يف 

 19٫560٫655 وق��دره  نق��د  �س���يف  يف  تتمث��ل  �إنه���  حي��ث  لل�س��نة،  �ملوح��د  �لآخ��ر  �ل�س���مل  و�لدخ��ل  �خل�س���ئر  �أو  �لأرب���ح 

قيمته���  و�ملق��درة  �س��نرت  �س��يتي  �س��ينم�  لأعم���ل  �مل�س��تبق�ة  �حلق��وق  م��ن   %50 لن�س��بة  �لع�دل��ة  و�لقيم��ة  بحرين��ي  دين���ر 

�ملوح��دة«  �مل�لي��ة  »�لبي�ن���ت   )10( رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ملح��س��بي  للمعي���ر  وفق���ً  وذل��ك  بحرين��ي  دين���ر   19٫560٫655

�ملوح��دة. �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  ه��ذه  يف  زميل��ة  ���رشكة  يف  ك��س��تثم�ر  ت�سنيف��ه  مت  حي��ث 

وت�س��تمل �لقيم��ة �لدفرتي��ة ل�س��تثم�ر �ملجموع��ة يف ���رشكة زميل��ة عل��ى قيم��ة �ل�س��هرة عن��د �ل�س��تحو�ذ و�لت��ي بلغ��ت 

كم���  �ل�سه����رة  قيم����ة  �لنخف����س يف  لفح���س  �ختب�����ر  �ملجموع��ة  �أج����رت  كم���  بحرين����ي.  دين���ر  قيمته��� 19٫884٫431 

يف 31 دي�س��مرب 2018 وتو�سل��ت �إىل �إن��ه ل يوج��د �أي �نخف����س يف قيمته��� خ��الل �ل�س��نة. 

وق��دره  مبل��غ  بت�س��ديد  �ل�س��نة  خ��الل  ���س.م.ب  لل�س��ينم�  �لبحري��ن  ���رشكة  ق�م��ت   ،2 �إي�س���ح  يف  �إلي��ه  م�س���ر  ه��و  وكم��� 

لل���رشكة  ب�لك�م��ل  و�ملدف��وع  ب��ه  �مل���رشح  �مل���ل  ر�أ���س  م��ن   %50 متث��ل  ر�أ�س��م�لية  كم�س���همة  بحرين��ي  دين���ر   500٫000

�جلدي��دة. �لزميل��ة 

X-Men Dark Phoenix
November 2018
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استثمار في شركة زميلة - تابع  )10
مت ��ستخر�ج ح�سة �ملجموعة يف �س�يف �لربح �أو �خل�س�رة يف �ل�ستثم�ر يف �رشكة زميلة من �حل�س�ب�ت �لإد�رية �لغري مدققة كم� يف و لل�سنة �ملنتهية يف

31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

)مدقق( )غري مدقق(   

3٫226٫729  2٫425٫549 �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة 

9٫228٫619  12٫555٫420 �ملوجود�ت �ملتد�ولة 

)46٫589(  )252٫479( �ملطلوب�ت غري �ملتد�ولة 

)2٫219٫518(  )2٫046٫381( �ملطلوب�ت �ملتد�ولة 

10.189.241  12.682.109 �س�يف �ملوجود�ت 

5.094.621  6.341.055 �س�يف ح�سة �ملجموعة يف �س�يف �ملوجود�ت 

14.463.961  12.942.193 �لإير�د�ت �لت�سغيلية 

4.278.933  3.548.969 �س�يف �لربح خالل �ل�سنة 

1.009.244  1.774.485 �س�يف ح�سة ربح �ملجموعة يف �ل�رشكة �لزميلة 

المخـزون  )11
31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

319٫244   329٫465 خمزون �لأفالم وقطع غي�ر �ملعد�ت 

)1٫577(   )1٫577( خم�س�س �ملخزون �لقدمي وبطيء �حلركة  

317.667   327.888  

مل يكن هن�ك �أي حركة يف خم�س�س �ملخزون �لقدمي و�لبطيء �حلركة خالل �ل�سنة.

Ocean’s Eight
June 2018
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ذمم تجارية مدينة وأخرى  )12
31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

739٫156   551٫710 ذمم جت�رية مدينة 

)11٫531(   )392٫819( خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيله� 

727٫625   158٫891  

281٫535   - قرو�س بدون ف�ئدة للموظفني ل�رش�ء �أ�سهم �ل�رشكة 

165٫742   190٫861 �إيد�ع�ت / مقدم �إيج�ر 

746٫137   563٫169 مب�لغ مدفوعة مقدم�ً للموردين 

126٫603   120٫959 مب�لغ م�ستحقة من �أطر�ف ذ�ت عالقة )�إي�س�ح 29( 

149٫355   278٫894 مب�لغ مدفوعة مقدم�ً 

3٫152٫353   3٫152٫353 متح�سالت ن�جتة من بيع �أن�سطة ت�سغيلية 

295٫774   324٫818 ذمم مدينة �أخرى 

5.645.124  4.789.945  

يتم �حت�س�ب �لذمم �لتج�رية �ملدينة و�لأخرى للمجموعة ب�لدين�ر �لبحريني.

يتم �سد�د �لذمم �لتج�رية �ملدينة ب�سكل ع�م خالل فرتة �ئتم�نية ترت�وح م� بني 30 �إىل 90 يوم�ً من ت�ريخ ��ستالم ف�تورة �ملورد.

قيمته���  ع��ن  جوهري���ً  �ختالف���ً  تختل��ف  ل  �ملدين��ة  �لتج�ري��ة  لل��ذمم  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  �أن  �ملجموع��ة،  �إد�رة  ب��ر�أي 

رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ل��دويل  للمعي���ر  �ملب�س��ط  �لنه��ج  �ل���رشكة  تطب��ق   .2018 دي�س��مرب   31 يف  �لدفرتي��ة 

�لتج�ري��ة  �ل��ذمم  عم��ر  م��دى  عل��ى  متوقع��ة  �ئتم���ن  خ�س���رة  خم�س���س  ب��س��تخد�م  �لئتم�ني��ة  �خل�س���ئر  لقي����س   )9(

جتمي��ع  يت��م  جم�ع��ي،  �أ�س����س  عل��ى  �ملتوقع��ة  �لئتم���ن  خ�س���ئر  لقي����س  �لأخ��رى.  �لتع�قدي��ة  و�لأ�س��ول  �ملدين��ة 

و�لأعم���ل  �لئتم���ن  خم�ط��ر  عل��ى  بن���ء  عالق��ة  ذ�ت  �أط��ر�ف  م��ن  �مل�س��تحقة  و�ملب�ل��غ  �ملدين��ة  �لتج�ري��ة  �ل��ذمم 

�ملدين��ة  �لتج�ري��ة  لل��ذمم  مم�ثل��ة  خم�ط��ر  خ�س�ئ���س  حتم��ل  عالق��ة  ذ�ت  �أط��ر�ف  م��ن  �مل�س��تحقة  �ملب�ل��غ  �إن  �ملم�ثل��ة. 

مم�ثل��ة. عق��ود  حتم��ل  �لت��ي 

م���  �س��نة  مقد�ره���  ف��رتة  م��د�ر  عل��ى  للمجموع��ة  �لئتم���ن  خ�س���رة  �إىل  �ملتوقع��ة  �خل�س���رة  مع��دلت  ت�س��تند 

ح��ددت  �ملجموع��ة.  عم��الء  عل��ى  توؤث��ر  �لت��ي  �لكل��ي  �لقت�س���د  عو�م��ل  ب�عتب���ر  �لأخ��ذ  يت��م  �لف��رتة.  نه�ي��ة  قب��ل 

�لت��ي  �لبل��د�ن  يف  �لكل��ي  لالقت�س���د  رئي�س��ية  كعو�م��ل  �لت�سخ��م  ومع��دل  �ملحل��ي  �لن���جت  �إجم���يل  �ملجموع��ة 

�ملجموع��ة. فيه���  تعم��ل 

�س��يء  ل   :2017( بحرين��ي  دين���ر   388٫699 قيمته���  �لب�لغ��ة  �ملدين��ة  �لتج�ري��ة  �ل��ذمم  ��س��تملت   ،2018 دي�س��مرب   31 يف 

�ملدين��ة. �لتج�ري��ة  �ل��ذمم  عم��ر  م��دى  عل��ى  متوقع��ة  �ئتم�ني��ة  خ�س���ئر  عل��ى  بحرين��ي(  دين���ر 
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ذمم تجارية مدينة وأخرى - تابع  )12
م��ن  �ملجموع��ة  حقق��ت  و�لت��ي  و�ح��د  بعمي��ل  مرتبط��ة  �مل�لي��ة  �ل�س��نة  نه�ي��ة  يف  �مل�س��تحقة  �ملدين��ة  �ل��ذمم  �إن 

ولذل��ك  �ل�س��د�د.  ع��ن  عج��زت  وب�لت���يل  م�لي��ة،  �سعوب���ت  �ل���رشكة  ه��ذه  و�جه��ت  وق��د  �لإعالن���ت.  دخ��ل  خالله��� 

�لتخل��ف  من��ط  م��ن  �لأدن��ى  �حل��د  �ل���رشكة  ل��دى  �ملبل��غ.  ه��ذ�  مق�ب��ل   %100 ي�س��كل  خم�س���س  �ملجموع��ة  �عت��ربت 

عل��ى  �ملتوقع��ة  �لئتم���ن  خ�س���رة  تعت��رب  وب�لت���يل  �أع��اله،  �ملذك��ور  �لأخ��ري  �حل���دث  ب��س��تثن�ء  �لت�ريخ��ي  �ل�س��د�د  ع��ن 

جوهري��ة. غ��ري  �ملتبقي��ة  �ملدين��ة  �لتج�ري��ة  �ل��ذمم 

�إن �حلركة يف خم�س�س �لذمم �لتج�رية �ملدينة �مل�ستخدمة كم� يلي:

31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

11٫531  11٫531 �لر�سيد �لفتت�حي 

-  388٫699 خم�س�س خالل �ل�سنة )�إي�س�ح 22( 

-  )7٫411( ديون م�سطوبة خالل �ل�سنة  

11.531  392.819 �لر�سيد �خلت�مي 

م��ن  لي���س  �أن��ه  كم���  �ل�س���بقة.  �خل��ربة  عل��ى  بن���ًء  ب�لك�م��ل  ��س��تالمه�  �ملتوق��ع  م��ن  �ملدين��ة  �لتج�ري��ة  �ل��ذمم  �إن 

م�سمون��ة. غ��ري  فه��ي  وب�لت���يل  �ملدين��ة،  �ل��ذمم  مق�ب��ل  �سم�ن���ت  عل��ى  �حل�س��ول  �ل���رشكة  مم�ر�س���ت 

قرو�س بدون ف�ئدة للموظفني ل�رش�ء �أ�سهم �ل�رشكة   *

�مل�س���همني يف  قب��ل  م��ن  عليه���  �ملو�فق��ة  مت��ت  وق��د  �ملوظف��ني  لبع���س  �أ�س��هم  ���رش�ء  �ملجموع��ة خط��ة  تدي��ر 

دي�س��مرب 2010.  26 بت�ري��خ  و�ل��ذي عق��د  �لع�دي��ة  غ��ري  �لعمومي��ة  �جلمعي��ة  �جتم���ع 

بحرين����ي  فل�����س   600 بقيم��ة  �ملوظفي����ن  لبع�����س  �أ�س����هم  �س����ر�ء  حق����وق  مبن����ح  �ملجموع����ة  ق�م����ت 

تق��رر  فق��د  �ملوظف��ني،  ه��وؤلء  م��ع  �ملربم��ة  �ل���رش�ء  عق��ود  ومبوج��ب   .2010 دي�س��مرب   31 ف����ي  �لو�ح����د  لل�س��هم 

�ملوظف��ني  ل�س�ل��ح  ذ.م.م  �ملمتل��ك�ت  لإد�رة  �أر�دو���س  ���رشكة  ل��دى  �لأم�ن��ة  ب�سف��ة  �لأ�س��هم  بتل��ك  �لحتف���ظ 

���رش�ء  بتموي��ل  �ملجموع��ة  وتق��وم  لالأ�س��هم.  �ملخ�س�س��ة  �ملب�ل��غ  ك�ف��ة  ب�س��د�د  قي�مه��م  حل��ني  �ملعني��ني 

ذ.م.م  �ملمتل��ك�ت  لإد�رة  �أر�دو���س  ���رشكة  و�س��تقوم  للموظف��ني.  فو�ئ��د  ب��دون  قرو���س  تق��دمي  ع��رب  �لأ�س��هم  ه��ذه 

مت�س���وية  �س��هرية  دفع���ت  �أ�س����س  عل��ى  �س��د�ده�  �ملق��رر  �لقرو���س  لتل��ك  ك�سم���ن  ب�لأ�س��هم  ب�لحتف���ظ 

�س��د�د  ح��ني  للموظف��ني  �لأ�س��هم  تل��ك  ملكي��ة  و�س��تنقل  �لأ�س��هم،  �إ�س��د�ر  ت�ري��خ  م��ن  �س��نو�ت  ع���رش  خ��الل 

�إذ ت��رى �لإد�رة  �أي��ة م�س�ري��ف متعلق��ة بخط��ة ���رش�ء �لأ�س��هم  ك�ف��ة �لقرو���س. خ��الل �لف��رتة، مل يت��م �حت�س���ب 

جوهري��ة. غ��ري  �ملب�ل��غ  ه��ذه  �أن 

خ����الل   2010 دي�سمب���ر   31 ف����ي  �ملعرو�س��ة  �لأ�س��هم  �س����ر�ء  خلط����ة  �لأق�س�����ط  جمي����ع  �س����د�د  ت����م 

�ل�س��نة �ملنتهي����ة ف����ي 31 دي�س��مرب 2018، ووفق���ً لذل��ك، مت نق��ل �لأ�س��هم م��ن ���رشكة �أر�دو���س لإد�رة �ملمتل��ك�ت 

�إىل م�س���همني منفردي��ن. ذ.م.م 

�إجم���يل  م��ن  �ملت��د�ول  �جل��زء  متث��ل  و�لت��ي  ت�س��غيلية  �أن�س��طة  ��س��تبع�د  ج��ر�ء  �مل�س��تحقة  �ملب�ل��غ  متث��ل    **

�س��نرت  �س��يتي  �س��ينم�  ت�س��غيل  حق��وق  م��ن   %50 بي��ع  مق�ب��ل  �مل�س��تحقة  �لنقدي��ة  �ملقبو�س���ت  �س���يف 

دين���ر   12٫609٫409 وق��دره  �ملبل��غ  �س���يف  م��ن  ج��زء  عر���س  يت��م   .)10 رق��م  )�إي�س���ح  يف  كم���  للمجموع��ة 

يف  مت��د�ول  غ��ري  كج��زء  �ملوح��دة  �مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  ت�ري��خ  م��ن  �س��هر�ً   12 بع��د  ي�س��تحق  و�ل��ذي  بحرين��ي 

تختل��ف  ل  �ملدين��ة  �ل��ذمم  له��ذه  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  �أن  �ملجموع��ة،  �إد�رة  ب��ر�أي  �ملوح��د.  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن 

جوهري���ً. يعت��رب  ل  �خل�س��م  ت�أث��ري  �أن  حي��ث   ،2018 دي�س��مرب   31 يف  كم���  قيمته���  ع��ن  جوهري���ً  �ختالف���ً 

�س��د�د  مو�عي��د  وب��دون  فو�ئ��د  عليه���  حتت�س��ب  ول  م�سمون��ة  غ��ري  �لعالق��ة  ذ�ت  �لأط��ر�ف  م��ن  �مل�س��تحقة  �ملب�ل��غ 

�ملجموع��ة. �إد�رة  قب��ل  م��ن  حتقيقه���  ميك��ن  و�لت��ي  حم��ددة 
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موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة 7  )13
31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

6٫729٫234  6٫903٫902 ��ستثم�ر�ت يف �أ�سهم مدرجة 

964٫758  891٫895 ��ستثم�ر�ت غري مدرجة و�سن�ديق مد�رة 

405٫153  9٫786٫474 �سند�ت و�سكوك 

8.099.145  17.582.271  

التغري خالل ال�صنة

8٫307٫280  8٫099٫145 �لر�سيد �لفتت�حي 

373٫345  9٫650٫200 �لإ�س�ف�ت 

)404٫882(  )201٫869( �ل�ستبع�د�ت 

مك��سب/)خ�س�ئر( �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة للموجود�ت �مل�لية ب�لقيمة

)176٫598(  34٫795      �لع�دلة من خالل �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر ب�ل�س�يف )�إي�س�ح 23( 

8.099.145  17.582.271 �لر�سيد �لنه�ئي 

31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

7٫693٫992  7٫795٫797 موجود�ت غري متد�ولة 

405٫153  9٫786٫474 موجود�ت متد�ولة 

8.099.145  17.582.271  

�لغ��ري  �ملوج��ود�ت  �سم��ن  �مل�لي��ة  �لأور�ق  �أ�س��و�ق  يف  مدرج��ة  و�لغ��ري  �ملدرج��ة  �لأ�س��هم  يف  �ل�س��تثم�ر�ت  ت�سني��ف  مت 

�ل�س��ند�ت  ت�سني��ف  مت  حي��ث  �لأج��ل،  طويل��ة  مل��دة  به���  �لحتف���ظ  يف  رغبته���  �لإد�رة  تظه��ر  حي��ث  متد�ول��ة، 

�لغر���س م��ن �لحتف���ظ به��ذه �لأ�س��ول ه��و �حل�س��ول عل��ى مك��س��ب ق�س��رية  �إن  �أنه��� متد�ول��ة.  و�ل�سك��وك عل��ى 

�لروتيني��ة. و�ل���رش�ء  �لبي��ع  عملي���ت  م��ن  �مل��دى 

تقيي��م  تق�ري��ر  �أ�س����س  عل��ى  �مل��د�رة  و�ل�سن�دي��ق  مدرج��ة  �لغ��ري  لال�س��تثم�ر�ت  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  تقيي��م  يت��م 

�مل�س��تثمر  لل���رشك�ت  م�س��تلمة  م�لي��ة  بي�ن���ت  و�أح��دث  �مل�س��تقلني  �ل�سن�دي��ق  مدي��ري  م��ن  �مل�س��تلمة  �مل���رشوع 

ذل��ك. �قت�س��ى  �أينم���  فيه��� 

يف  مدرج��ة  دي��ن  �س��ند�ت  م��ن  تتك��ون  �خل�س���ئر  �أو  �لأرب���ح  خ��الل  م��ن  �لع�دل��ة  ب�لقيم��ة  �مل�لي��ة  �ملوج��ود�ت  �إن 

.2018 دي�س��مرب   31 يف  كم���  �ملدرج��ة  ب�أ�س��ع�ره�  �ل�س��ند�ت  �أ�س��و�ق  خمتل��ف 

�إن �ملوجود�ت �مل�لية ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر تتم ب�لعمالت �لت�لية:

31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018  �لعمل��ة 

6٫219٫377  6٫474٫392 �لدين�ر �لبحريني 

315٫094  256٫186 �لدين�ر �لكويتي 

1٫563٫949  10٫850٫885 �لدولر �لأمريكي 

725  808 �لري�ل �لعم�ين 

8.099.145  17.582.271  

مق�ب��ل  �سم���ن  بحرين��ي(  دين���ر  �س��يء  ل   :2017( بحرين��ي  دين���ر   9٫530٫147 مبل��غ  ذ�ت  و�ل�سك��وك  �ل�س��ند�ت  متث��ل 

.)17 )�إي�س���ح  مر�بح��ة  متوي��ل 
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النقدية وأرصدة لدى البنوك  )14
31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

2٫168٫121  356٫489 �حل�س�ب�ت �جل�رية لدى �لبنوك 

94٫058  104٫653 �لنقد يف �ل�سندوق 

2.262.179  461.142  

�إن �أر�سدة �حل�س�ب�ت �جل�رية لدى �لبنوك ل تدر �أي ف�ئدة.

رأس المال  )15
31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

امل�رشح به

100٫000٫000 �سهم ع�دي بقيم�ة ��سمية ق�دره� 100 فل�س بحريني 

لل�سهم )2017: 100٫000٫000 �سهم ع�دي بقيمة ��سمية قدره� 100 

10٫000٫000  10.000.000 فل�س بحريني لل�سهم(. 

ال�صادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل

82٫623٫450 �سهم ع�دي بقيم��ة ��سمي�ة ق��دره� 100 فل�س 

بحريني لل�سهم )2017: 82٫623٫450 �سهم ع�دي بقيمة ��سمية قدره� 

8٫262٫345  8.262.345 100 فل�س بحريني لل�سهم( 

اأ�صهم خزينة

3٫591٫033 �سهم خزينة ع�دي بقيم��ة ��سمي�ة ق��دره� 100 فل�س 

بحريني لل�سهم )2017: 3٫459٫751 �سهم ع�دي بقيمة ��سمية قدره� 

345٫976  359٫103 100 فل�س بحريني لل�سهم( 

اأ�صهم منحة

عن��د  به���  حمتف��ظ  �أ�س��هم  �أربع��ة  كل  مق�ب��ل  و�ح��د  منح��ة  �س��هم  �ل���رشكة  ��س��درت   ،2017 �لع���م  خ��الل 

 1٫652٫469 قدره���  ��س��مية  بقيم��ة  منح��ة  ك�أ�س��هم  �س��هم   16٫524٫690 �إ�س��د�ر  ذل��ك  ع��ن  نت��ج  مم���  �مل�س���همني، 

بحرين��ي. دين���ر 

اأ�صهم خزينة

�ل�س��مية  قيمته���  بلغ��ت  بحرين��ي  دين���ر   131٫273 عدده���  خزين��ة  �أ�س��هم  عل��ى  �ل���رشكة  ��س��تحوذت  �ل�س��نة،  خ��الل 

بحرين��ي،  دين���ر   110٫282 يع���دل  م���  �أي  بحرين��ي  دين���ر  و1٫02   0٫73 ب��ني  ي��رت�وح  مبع��دل  وذل��ك  بحرين��ي  دين���ر   13٫127

 %10 حت��ى  خزين���ة  �أ�س��هم  ب�إ�س��د�ر  لل���رشكة  ي�س��مح  و�ل��ذي  لل���رشكة  �لت�أ�سي���س  عق��د  م��ن   8 رق��م  للم���دة  وفق���ً 

�لت��ي  �خلزين��ة  ل�س��هم  �ل�س��مية  �لقيم��ة  ع��ن  �لف�س���ح  مت  ب�لك�م��ل.  و�ملدف��وع  �ل�س���در  �مل���ل  ر����س  �جم�ل���ي  م��ن 

�ل�س��مية  �لقيم��ة  ب��ني  م���  �لف��رق  �حت�س���ب  مت  ح��ني  يف  �لحتي�ط���ت،  م��ن  مطروح��ة  كقيم��ة  �ل���رشكة  �متلكته��� 

�إ�س��د�ر.  لع��الوة  مق�بل��ة  كت�س��وية  بحرين��ي  دين���ر   97٫155 بل��غ  و�ل��ذي  ���رش�وؤه�  وقيم��ة  �ملمتلك��ة  �خلزين��ة  ل�س��هم 

ومتتل��ك �ل���رشكة �أ�س��هم خزين��ة يبل��غ عدده��� 3٫591٫024 )2017: 3٫459٫751( �أي م��� يع���دل 4٫35% م��ن �جم���يل ر�أ���س �مل���ل 

ب�لك�م��ل(.  و�ملدف��وع  �ل�س���در  �مل���ل  ر�أ���س  �إجم���يل   %4٫19  :2017(  2018 دي�س��مرب   31 يف  كم���  ب�لك�م��ل  و�ملدف��وع  �ل�س���در 
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رأس المال - تابع  )15
معلوم�ت �إ�س�فية متعلقة ب�مل�س�همني

�أ(   �أ�سم��ء وجن�سي�ت �مل�س�همي�ن �لأ�س��سيني �لذين ميلكون م� يع�دل 5% �أو �أكث�ر من جمموع �أ�سه�م ر�أ�س �مل�ل �ل�س���در كم�� يلي:

ن�سبة �مل�س�همة  عدد �لأ�سهم  �جلن�سية  31 دي�صمرب 2018 

يف �مللكية    

%6٫93  5٫729٫008 بحرينية  �ل�رشكة �لبحرينية للرتفيه �لع�ئلي �س.م.ب 

%5٫79  4٫789٫244 بحريني  د. ع�س�م عبد�لله فخرو  

%87٫27  72٫105٫198 متعددة  جمهور �مل�ستثمرين و�ل�رشك�ت 

%100  82.623.450   

ن�سبة �مل�س�همة يف   عدد �لأ�سهم  �جلن�سية  31 دي�صمرب 2017 

�مللكية    

%6٫93  5٫724٫070 بحرينية  �ل�رشكة �لبحرينية للرتفيه �لع�ئلي �س.م.ب 

%5٫69  4٫703٫158 بحريني  يو�سف عبد�لله �أمني 

%87٫38  72٫196٫222 متعددة  جمهور �مل�ستثمرين و�ل�رشك�ت 

%100  82.623.450   

ب(   لدى �ل�رشكة فئة و�حدة من �أ�سهم ر�أ�س �مل�ل حيث يتمتع جميع �مل�س�همني بحقوق ت�سويت مت�س�وية.

ج(   �إن توزيع ملكية ر�أ�س م�ل �ل�رشكة على �أ�س��س عدد �مل�س�همني ون�سبة ملكيتهم مو�سح ك�لت�يل:

�لن�سبة �ملئوية من  عدد �لأ�سهم  عدد �مل�س�همني   31 دي�سمرب 2018 

جمموع �لأ�سهم    

%39٫10  32٫308٫045  473 �أقل من %1 

%48٫17  39٫797٫153  28 م� بني 1% و%5 

%12٫73  10٫518٫252  2 م� بني 5% و%10 

%100  82.623.450  503  

الن�سبة املئوية من  عدد الأ�سهم  عدد امل�س�همني   31 دي�سمرب 2017 

جمموع الأ�سهم    

%40٫13  33٫158٫072  441 اأقل من %1 

%47٫25  39٫038٫150  25 م� بني 1% و%5 

%12٫62  10٫427٫228  2 م� بني 5% و%10 

%100  82.623.450  468  
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رأس المال - تابع  )15
د(   تف��سيل ملكية �أ�سهم �ل�رشكة فيم� بني �أع�س�ء جمل�س �إد�رة �ل�رشكة كم� يف 31 دي�سمرب مو�سحة ك�لت�يل:

 

2017  2018  

عدد �لأ�سهم عدد �لأ�سهم   

3٫984٫266  4٫789٫244 د. ع�س�م عبد�لله يو�سف فخرو 

347٫228  347٫228 حممد �إبر�هيم خليل ك�نو 

482٫658  482٫658 جالل حممد يو�سف جالل 

475٫781  475٫781 فريد يو�سف خليل �ملوؤيد 

1٫138٫082  2٫000٫000 جه�د يو�سف عبد�لله �أمني 

712٫555  712٫555 �سوقي علي يو�سف فخرو 

356٫525  1٫865٫861 �أحمد عبد�لرحمن ر��سد 

7٫497٫095  10٫673٫327  

االحتياطيــات  )16
 اأ(    عالوة اإ�صدار اأ�صهم:

متثل عالوة �إ�سد�ر �لأ�سهم �لفرق م� بني �سعر �لتنفيذ و�لقيمة �ل�سمية لالأ�سهم �ل�س�درة.

 ب(   احتياطي اإعادة تقييم:

�ململوك��ة  �لأر��س��ي  تقيي��م  �إع���دة  عملي��ة  م��ن  �لن�جم��ة  �لزي���دة  �س���يف  �لتقيي��م  �إع���دة  �حتي�ط��ي  ميث��ل 

�حتي�ط��ي  يف  تغي��ري  هن���ك  يك��ن  مل  �ل�س��نة،  خ��الل  للتوزي��ع.   ق�ب��ل  غ��ري  �لحتي�ط��ي  وه��ذ�   ،)6 رق��م  )�إي�س���ح 

بحرين��ي(. دين���ر  �س��يء  ل   :2017( �لتقيي��م  �إع���دة 

 ج(   احتياطي قانوين:

يع���دل  م���  حتوي��ل  يت��م   ،2001 ل�س��نة   21 رق��م  بق�ن��ون  �ل�س���در  �لبحرين��ي  �لتج�ري��ة  �ل���رشك�ت  ق�ن��ون  مبوج��ب 

للتوزي��ع  ق�ب��ل  �لغ��ري  �لق�نون����ي  �لحتي�ط�����ي  ح�س���ب  �إىل  �لتوزي���ع  قب��ل  �ل�س��نة  �أرب���ح  �س���يف  م��ن   %10

ه��ذ�  �إن  �لأق�����ل.  عل���ى  �ل�س�����در  �مل���ل  ر�أ���س  م��ن   %50 ن�سب�����ة  �لحتي�ط�����ي  ذل��ك  ر�سي�����د  يبل��غ  حت��ى 

ق�ن��ون  ب��ه يف  �مل�س��موح  ح�س��ب  �أرب���ح  كتوزيع���ت  �ملدفوع��ة  �لأ�س��هم  ب��س��تثن�ء  للتوزي��ع  ق�ب��ل  غ��ري  �لحتي�ط��ي 

 2018 دي�س��مرب   31 يف  �ملنتهي��ة  �ل�س��نة  ع��ن  مب�ل��غ  بتحوي��ل  �ل���رشكة  تق��م  مل  �لبحرين��ي.  �لتج�ري��ة  �ل���رشك�ت 

بحرين��ي(. دين���ر   826٫235  :2017(

 د(   احتياطي الأعمال اخلريية:

�إىل  بحرين��ي  دين���ر   91٫250 مبل��غ  حتوي��ل  مت  �لع���م،  خ��الل  �خلريي��ة.  �لأعم���ل  ل�س�ل��ح  جمن��ب  �حتي�ط��ي  ميث��ل 

بحرين��ي(. دين���ر   50٫799  :2017( �خلريي��ة  �لأعم���ل  �حتي�ط��ي 

 ه(   الأرباح امل�صتبقاة

به���  يع��رتف  مل  �لت��ي  �مل�س���همني  م��ع  �لعملي���ت  وجمي��ع  �لأخ��رى  �خل�س���ئر  �أو  �ملك��س��ب  جمي��ع  �س���يف  متث��ل 

�آخ��ر. بن��د  يف 
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تمويل مرابحة  )17

31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018  �إي�س�ح�ت  �لق�سط �لأخري   

-  2٫219٫416 )�أ(  30 �أبريل 2023  متويل مر�بحة 

-  4٫978٫367 )ب(  7 �أبريل 2019  مر�بحة �ل�سلع 

7٫197٫783    

-  )5٫423٫934( �جلزء �ملتد�ول من متويل �ملر�بحة   

-  1٫773٫849 �جلزء �لغري متد�ول من متويل �ملر�بحة   

لل���رشكة  �لر�أ�س��م�لية  �مل�رشوف���ت  متوي��ل  �أج��ل  م��ن  �ل�س��الم  م���رشف  م��ن  �مل�أخ��وذة  �ملب�ل��غ  �ملر�بح��ة  متوي��ل  متث��ل  ) �أ( 

)مبع��دل  �س��نوي�ً   %8 مبع��دل  �أرب���ح  علي��ه  وحتت�س��ب  �جلف��ري.  يف  �جلدي��د  للمجم��ع  �س��س���ت   10 ���رش�ء  بغر���س 

�ملبل��غ  �س��د�د  يت��م   .)%5٫6 قدره���  متك��ني  م��ن  �لدع��م  ن�س��بة  ت�س��وية  بع��د   %2٫4 �لب�لغ��ة  �لأرب���ح  �س���يف 

�لتموي��ل  ت�أم��ني  مت  و�لرب��ح.  للقر���س  �لأ�س��س��ية  �لقيم��ة  م��ن  مت�س���وي�ً  ق�س��ط�   60 نح��و  عل��ى  �مل�س��تحق 

�لإيج���ر  �لإي��ر�د�ت  جمي��ع  ع��ن  �لتن���زل  ومب����رشة  آخ��ر،  بن��ك  م��ع  موؤخ��رة  غ��ري  �أمني��ة  �س��يك�ت  �س��تة  مق�ب��ل 

�لق�سيبي��ة.  يف  �ملوج��ودة  �لعق���ر�ت  م��ن  و�مل�س��تقبلية  �حل�لي��ة 

م���رشف  �سك��وك  ل���رش�ء  )�لبحري��ن(،  �لكويت��ي  �لتموي��ل  بي��ت  م��ن  �مل�أخ��وذة  �ملب�ل��غ  �ل�س��لع  مر�بح���ت  متث��ل  ) ب( 

له�م���س  وتخ�س��ع  لل�س��د�د  ك�سم�ن���ت  �مل�س��رت�ة  ب�ل�سك��وك  �لحتف���ظ  يت��م  �له�م���س.  م��ع  �ملرك��زي  �لبحري��ن 

.)13 )�إي�س���ح   %70 ت�سفي��ة  ون�س��بة   %80 بن�س��بة  �لطل��ب 

�ملرك��ز  بي���ن  ت�ري��خ  م��ن  �س��هر�  ع���رش  �ثتن��ي  خ��الل  �س��د�ده  يت��م  �ل��ذي  �ملر�بح��ة  متوي��ل  ع��ن  �لإف�س���ح  يت��م 

�ملر�بح��ة. متوي��ل  م��ن  مت��د�ول  كج��زء  �مل���يل 

يف ر�أي �ملجموعة، من �لغري متوقع �أن تختلف �لقيم �لع�دلة لتمويل �ملر�بحة ب�سكل جوهري عن قيمه� �لدفرتية.

حقوق نهاية الخدمة للموظفين وحقوق الموظفين األخرى  )18
31 دي�سمب�ر 2017 31 دي�سمرب 2018   

294٫163  424٫690 حقوق نه�ية �خلدمة للموظفني   )ب( 

3٫354٫347  2٫797٫443 حقوق �ملوظفني �لأخرى    )ج( 

3٫648٫510  3٫222٫133  

 اأ(    املوظفون البحرينيون:

�لبحري��ن  مملك��ة  يف  �لجتم�ع��ي  للت�أم��ني  �لع�م��ة  �لهيئ��ة  نظ���م  يف  �ملجموع��ة  م�س���همة  تكلف��ة  بلغ��ت 

للموظف��ني �لبحريني��ني ع��ن �ل�س��نة �ملنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2018 مبل��غ 132٫620 دين���ر بحرين��ي )2017: 181٫090 

بحرين��ي(. دين���ر 

Venom
October 2018
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)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( يف 31 دي�سمرب  2018

حقوق نهاية الخدمة للموظفين وحقوق الموظفين األخرى - تابع  )18
 ب(  املوظفون الأجانب:

�إن �لتغري يف خم�س�س نه�ية �خلدمة للموظفني غري �لبحرينيني ك�ن ك�لت�يل:

31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

296٫299  294٫163 يف 1 ين�ير 

89٫351  141٫207 �ملب�لغ �مل�ستحقة خالل �ل�سنة 

)91٫487(  )10٫680( �ملدفوع خالل �ل�سنة 

294.163  424.690 يف 31 دي�سمرب 

455  424 عدد موظفي �ملجموعة 

 ج(  املزايا الأخرى:

ح�س��ة  بي��ع  م��ن  �ملكت�س��بة  �لأرب���ح  م��ن   %10( بحرين��ي  دين���ر   3٫913٫056 مبل��غ  �ملجموع��ة  قدم��ت   ،2017 خ��الل 

بحرين��ي  دين���ر   1٫115٫613 مبل��غ  دف��ع  مت  حي��ث  �ملوجودي��ن،  للموظف��ني  ك�إكر�مي���ت  �س��نرت(  �س��تي  عملي���ت  م��ن 

بحرين��ي(. دين���ر   558٫709 :2017( دي�س��مرب 2018   31 �ملنتهي��ة يف  �ل�س��نة  للموظف��ني خ��الل 

ذمم تجارية دائنة وأخرى  )1٩
31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

1٫490٫819  1٫925٫799 ذمم جت�رية د�ئنة 

1٫061٫176  1٫147٫855 مب�لغ م�ستحقة  

445٫917  487٫217 �أرب�ح �أ�سهم مل تتم �ملط�لبة به� 

1٫419٫592  212٫991 مب�لغ م�ستحقة �إىل �أطر�ف ذ�ت عالقة )�إي�س�ح 29( 

137٫462  119٫320 خم�س�س�ت حقوق �ملوظفني  

4٫289  4٫017 مب�لغ م�ستلمة مقدم�ً من �لعمالء 

94٫383  93٫627 ذمم د�ئنة �أخرى 

4.653.638  6.890.806  

��س��تالم  ت�ري��خ  م��ن  يوم���ً  �إىل 60  ب��ني 30  ت��رت�وح م���  �ئتم�ني��ة  �لد�ئن��ة ب�س��كل ع���م خ��الل ف��رتة  �لتج�ري��ة  �ل��ذمم  يت��م �س��د�د 

ف�ت��ورة �مل��ورد. وحي��ث �أن جمي��ع �ملب�ل��غ �مل�س��تحقة ت�س��تحق �ل�س��د�د خ��الل ف��رتة �أق��ل م��ن �س��نة و�ح��دة.  �إن �لقيم��ة �لدفرتي��ة 

�أنه��� مطلوب���ت م�لي��ة تق����س ب�لتكلف��ة �ملطف���أة تق���رب قيمته��� �لع�دل��ة. لل��ذمم �لتج�ري��ة �لد�ئن��ة و�أخ��رى �مل�سنف��ة عل��ى 

�ملب�لغ �مل�ستحقة �إىل �أطر�ف ذ�ت عالقة غري م�سمونة ول تتحمل �أي ف�ئدة ولي�س له� �رشوط �سد�د حمددة.

سحب على المكشوف  )20
31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

-  816٫578 �سحب على �ملك�سوف 

3٫500٫000  4٫500٫000 حد �لت�سهيالت �لئتم�نية لل�سحب على �ملك�سوف 

كم� يف 31 دي�سمرب 2018 ح�سلت �ملجموعة على ت�سهيالت �ئتم�نية لل�سحب على �ملك�سوف بحد �أق�سى قدره 4٫500٫000 دين�ر 

بحريني )2017: 3٫500٫000 دين�ر بحريني(، وقد مت �حل�سول على هذه �لت�سهيالت بهدف ��ستخد�مه� يف �لتمويل �لالزم لر�أ�س �مل�ل �لع�مل 

للمجموعة.  �إن ه���ذه �لت�سهيالت غي����ر م�سمون�����ة ويحت�س����ب عليه���� معدلت ف�ئ�����دة �سن��وية تت����ر�وح م� بي����ن %3 

و8٫75% �سنوي�ً )2017: م� بني 3% و8٫75% �سنوي����ً(، كم� �أن هذه �لت�سهيالت ت�ستحق �ل�سد�د عند �لطلب. 
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إيرادات تشغيلية أخرى  )21
�ل�سنة �ملنتهية ف�ي �ل�سنة �ملنتهية ف�ي   

31 دي�سمب�ر 2017   31 دي�سمرب 2018 

461٫032  815٫671 �إير�د�ت ف�ئدة من ذمم مدينة طويلة �لأجل 

42٫610  9٫373 ر�سوم �لطب�عة 

61٫800  61٫800 ر�سوم �إد�رية 

8٫979  4٫695 مك��سب فروق �لعملة ب�ل�س�يف 

-  1٫330 �أرب�ح �لتدريب �ملهني 

9٫250  - �أرب�ح من بيع ممتلك�ت و�آلت ومعد�ت 

74٫455  116٫954 �إير�د�ت متنوعة 

658.126  1.009.823  

مصروفات عمومية وإدارية  )22
�ل�سنة �ملنتهية ف�ي �ل�سنة �ملنتهية ف�ي   

31 دي�سمب�ر 2017   31 دي�سمرب 2018 

1٫298٫703  1٫578٫680 تك�ليف �ملوظفني 

298٫500  312٫000 مك�ف�أة �أع�س�ء جمل�س �لإد�رة وتك�ليف جل�س�ت جمل�س �لإد�رة 

-  388٫699 خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيله� )�إي�س�ح 12( 

347٫484  13٫460 ممتلك�ت و�آلت ومعد�ت م�سطوبة 

181٫090  132٫620 ت�أمني �جتم�عي 

131٫283  132٫252 م�رشوف�ت عقد �لإيج�ر 

27٫406  14٫732 م�رشوف�ت �ل�سي�نة 

70٫698  36٫858 م�رشوف�ت طب�عة و�أدو�ت مكتبية 

76٫124  30٫664 تربع�ت 

129٫962  7٫001 �أتع�ب مهنية 

56٫997  62٫311 �أتع�ب حكومية 

9٫189  7٫563 ر�سوم ت�أمني 

214٫237  295٫257 م�رشوف�ت �أخرى 

2.841.673  3.012.097  
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دخل من االستثمارات، صافي  )23
�ل�سنة �ملنتهية ف�ي �ل�سنة �ملنتهية ف�ي   

31 دي�سمب�ر 2017   31 دي�سمرب 2018 

)8٫000(  2٫444٫966 مك��سب/)خ�س�ئر( �لقيمة �لع�دلة �لغري حمققة من �ل�ستثم�ر �لعق�ري 

1٫009٫244  1٫774٫485 �س�يف �حل�سة من �لربح من �ل�ستثم�ر يف �رشكة زميلة )�إي�س�ح 10( 

-  115٫985 عك�س �نخف��س �لقيمة من �ل�ستثم�ر يف م�س�ريع م�سرتكة )�إي�س�ح 9( 

)912٫688(  16٫259 �س�يف �حل�سة من �لربح من �ل�ستثم�ر يف م�س�ريع م�سرتكة )�إي�س�ح 9( 

363٫109  385٫955 �أرب�ح �لأ�سهم 

مك��سب/)خ�س�ئر( �لقيمة �لع�دلة حمققة من بيع موجود�ت م�لية ب�لقيمة

)23٫378(  33٫615      �لع�دلة من خالل �لربح �أو �خل�س�رة 

مك��سب/)خ�س�ئر( �لقيمة �لع�دلة �لغري حمققة من بيع موجود�ت م�لية

)176٫598(  34٫695      ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لربح �أو �خل�س�رة، �س�يف )�إي�س�ح 13( 

99٫557  25٫997 دخل �لفو�ئد 

78٫603  77٫158 دخل �لفو�ئد من �ل�سند�ت و�ل�سكوك 

429.849  4.909.215  

العائد على السهم  )24
يتم �حت�س�ب �لع�ئد �لأ�س��سي على �ل�سهم بتق�سيم �س�يف �لربح �ملت�ح للم�س�همني على �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم �لع�دية 

�ملتد�ولة خالل �ل�سنة.

31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

34٫701٫255  4.220.504 �س�يف �لربح �ملت�ح للم�س�همني 

79٫032٫417  79.032.417 �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم �لع�دية �ملتد�ولة 

439 فل�س 53 فل�س  �لع�ئد �لأ�س��سي على �ل�سهم �لو�حد  

مت �حت�س�ب �لع�ئد على �ل�سهم بتق�سيم �س�يف ربح �ل�سنة على �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم �لع�دية �لق�ئمة خالل �ل�سنة 

و�لب�لغة 79٫032٫417 �سهم�ً �س�في�ً من �ملتو�سط �ملرجح لأ�سهم �خلزينة �لتي بلغ عدده� 3٫591٫033 �سهم�ً. ل توجد �أ�سهم ع�دية 

خمففة حمتملة يف 31 دي�سمرب 2018 )2017: ل �سيء( وب�لت�يل �لع�ئد �لأ�س��سي و�ملخفف لل�سهم متط�بق.

أرباح األسهم ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  )25
اأرباح الأ�صهم

املعلن عنها واملدفوع

وفق�ً للقر�ر�ت �ملتفق عليه� خالل �جتم�ع �جلمعية �لعمومية �ملنعقد بت�ريخ 29 م�ر�س 2018، متت م�س�دقة �مل�س�همني على توزيع 

�أرب�ح �أ�سهم نقدية مببلغ 50 فل�س�ً لل�سهم �لو�حد للع�م 2018 )2016: 50 فل�س�ً لل�سهم �لو�حد( وبلغ جمموع �لأرب�ح �لنقدية م� 

جمموعه 3٫958٫185 دين�ر بحريني )2016: 3٫166٫548 دين�ر بحريني(.

املو�صى به من جمل�س الإدارة

�أو�ست �إد�رة �ل�س�ركة توزيع �أرب��ح لل�سن�ة �ملنتهية ف�ي 31 دي�سمب�ر 2018 مببلغ ق�دره 3٫951٫621 دين�ر بحريني )2017: 3٫958٫185 

دين�ر بحريني(. هذه �لأرب�ح �ملو�سى به� ت�سبح م�ستحقة �إذ� و�فق �مل�س�همني عليه� يف �جتم�ع �جلمعية �لع�مة �لع�دية �ل�سنوية، 

وب�لت�يل مل يتم �حت�س�به� يف هذه �لبي�ن�ت �مل�لية �ملوحدة.
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أرباح األسهم ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة - تابع  )25
مكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة

امل�صتحق وامل�رشوف

بلغ جمموع �ملب�لغ �مل�ستحقة و�مل�رشوفة كمك�ف�أة لأع�س�ء جمل�س �لإد�رة للع�م 2018 مبلغ�ً وقدره 224٫000 دين�ر بحريني )2017: 

206٫000 دين�ر بحريني(. يتم �حت�س�ب مك�ف�أة �أع�س�ء جمل�س �لإد�رة يف بي�ن �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر و�لدخل �ل�س�مل �لآخر �ملوحد يف �ل�سنة 

�لتي تخ�سه�.

املو�صى به من جمل�س الإدارة

�أو�سى �أع�س��ء جمل���س �لإد�رة ب�س��رف مك�ف���أة مببل��غ 224٫000 دين�ر بحريني لأع�س��ء جمل�س �لإد�رة لل�سنة �ملنتهي�ة يف 31 

دي�سمرب 2018 )2017: 206٫000 دين�ر بحريني(، هذه �لتو�سية خ��سعة ملو�فقة �مل�س�همني يف �جتم�ع �جلمعية �لعمومية.

معلومات إضافية متعلقة بالمشاريع المشتركة  )26
فيم� يلي عر�س �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية ونت�ئج عملي�ت �مل�س�ريع �مل�سرتكة �ملحت�سبة بطريقة حق �مللكية:

بيان املركز املايل  اأ( 

2017  2018  

قطر و�لبحرين �رشكة �ملرج�ن   قطر و�لبحرين  �رشكة �ملرج�ن    

�لدولية لل�سينم� جممع  لإد�رة �ملط�عم  �لدولية لل�سينم�  جممع  لإد�رة �ملط�عم   

ذ.م.م �سينم� �س�ر  ذ.م.م  ذ.م.م  �سينم� �س�ر  ذ.م.م   

8٫634٫543  148٫723  486٫460  -  131٫524  - موجود�ت طويلة �لأجل  

4٫582٫586  103٫720  90٫720  -  122٫807  - موجود�ت متد�ولة 

13٫217٫129  252٫443  577٫180  -  254٫331  -  

)1٫910٫632(  )28٫976(  )227٫278(  -  )100٫151(  - مطلوب�ت متد�ولة 

11٫306٫497  223٫467  349٫902  -  154٫180  - �س�يف �ملوجود�ت 

ح�سة �ملجموعة من

2٫579٫478  56٫337  230٫260  -  47٫796  -     �س�يف �ملوجود�ت 

)2٫579٫478(  -  )230٫260(  -  -  - �نخف��س �لقيمة 

-  56٫337  -  -  47٫796  - �لر�سيد �خلت�مي 

بيان الأرباح اأو اخل�صائر  ب( 

2017  2018  

قطر و�لبحرين �رشكة �ملرج�ن   قطر و�لبحرين  �رشكة �ملرج�ن    

�لدولية لل�سينم� جممع  لإد�رة �ملط�عم  �لدولية لل�سينم�  جممع  لإد�رة �ملط�عم   

ذ.م.م �سينم� �س�ر  ذ.م.م  ذ.م.م  �سينم� �س�ر  ذ.م.م   

900٫243  80٫814  )187٫444(  -  52٫449  - �إير�د�ت/)خ�س�ئر( �لعملي�ت 

�س�يف ح�سة �لربح/)�خل�س�رة(

186٫350  25٫099  )93٫722(  -  16٫259  -    خالل �ل�سنة 

تت�سمن �ملب�لغ �ملذكورة �أعاله:

1٫341٫464  19٫844  73٫344  -  24٫619  -    �ل�ستهالك و�لإطف�ء 

6٫409  -  -  -  -  -    دخل �لفو�ئد 

�إن �لبي�ن�ت �مل�لية �ملتعلقة ب��ستثم�ر�ت �ملجموعة يف �مل�س�ريع �مل�سرتكة و�ملدونة �أعاله قد مت ��ستخر�جه� من �حل�س�ب�ت �لإد�رية غري 

�ملدققة عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018.
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التقارير القطاعية  )27
يتم عر�س معلوم�ت �لقط�ع�ت �لأ�س��سية فيم� يتعلق بقط�ع�ت �أعم�ل �ملجموعة وذلك تو�فق�ً مع �إد�رة �ملجموعة وهيكلة �لتق�رير 

�لد�خلية.

�إن عملي�ت �ملجموعة يف مملكة �لبحرين مندرجة حتت قط�ع�ت �لأعم�ل �لأ�س��سية �لت�لية:

•   �س�لت �لعر�س

•   �ملط�عم و�ل�سرت�ح�ت

•   �أخرى، ت�سمل موجود�ت مك�تب �ل�رشكة و�ل�سي�ر�ت

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018:

�ملط�عم/    

�ملجموع �أخ��رى  �ل�سرت�ح�ت  �س�لت �لعر�س   

الإيــــرادات

8٫343٫718  680٫886  3٫846٫959  3٫815٫873 جمموع �ملبيع�ت �خل�رجية 

)2٫990٫626(  -  )1٫092٫665(  )1٫897٫961( ن�ق�س�ً: جمموع �لتكلفة �ملتغرية 

نتائج القطاع

 5٫353٫092  680٫886  2٫754٫294  1٫917٫912 ن�ق�س�ً: �لتكلفة �لث�بتة 

)3٫967٫694(     

1٫385٫398 جممل الربح الت�صغيلي    

1٫009٫823 �إير�د�ت �أخرى    

4٫909٫215 �أرب�ح من ��ستثم�ر�ت، �س�يف    

)3٫012٫097( م�رشوف�ت عمومية و�إد�رية    

)71٫835( تك�ليف متويلية    

4٫220٫504 �صايف الربح    

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017:

�ملط�عم/    

�ملجموع �أخ��رى  �ل�سرت�ح�ت  �س�لت �لعر�س   

الإيــــرادات

14٫942٫491  830٫186  5٫916٫413  8٫195٫892 جمموع �ملبيع�ت �خل�رجية 

)5٫851٫568(  -  )1٫427٫589(  )4٫423٫979( ن�ق�س�ً: جمموع �لتكلفة �ملتغرية 

نتائج القطاع

9٫090٫923  830٫186  4٫488٫824  3٫771٫913 ن�ق�س�ً: �لتكلفة �لث�بتة 

 )4٫980٫178(     

4٫110٫745 جممل الربح الت�صغيلي    

658٫126 �إير�د�ت �أخرى    

429٫849 �أرب�ح من ��ستثم�ر�ت، �س�يف    

19٫560٫655 مك��سب ن�جتة عن ��ستبع�د �أن�سطة ت�سغيلية   

19٫560٫655 مك��سب ن�جتة من �لتغري يف �لقيمة �لع�دلة حلقوق م�ستبق�ة يف ��ستثم�ر�ت يف �رشكة زميلة 
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التقارير القطاعية - تابع  )27

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 - تابع

�ملط�عم/    

�ملجموع �أخ��رى  �ل�سرت�ح�ت  �س�لت �لعر�س   

)2٫841٫673( م�رشوف�ت عمومية و�إد�رة    

)3٫913٫056( خم�س�س �إكر�مي�ت موظفني    

)2٫809٫738( �نخف��س قيمة �ل�ستثم�ر�ت يف م�س�ريع م�سرتكة   

)54٫308( تك�ليف متويلية    

34٫701٫255 �صايف الربح    

ف���إن  �مللكي��ة  حق��وق  بطريق��ة  ح�س���به�  يت��م  و�لت��ي  قط��ر  دول��ة  يف  �مل�س��رتكة  �مل�س���ريع  عملي���ت  ب��س��تثن�ء 

خ��س��ة  معلوم���ت  �أي  ع��ن  �لإف�س���ح  يت��م  مل  وعلي��ه،  فق��ط.  �لبحري��ن  مملك��ة  يف  عملي�ته���  تدي��ر  �ملجموع��ة 

�جلغر�في��ة ب�لقط�ع���ت 

االرتبــاطــات  )28
ارتباطات عقود الإيجار الت�صغيلية  اأ( 

وغ��ري  �لت�س��غيلية  �لإيج���ر  عق��ود  ج��ر�ء  م��ن  �لن�جت��ة  �مل�س��تقبلية  �لإيج���ر  لرتب�ط���ت  �لأدن��ى  �حل��د  �إجم���يل  �إن 

يل��ي: كم���  دي�س��مرب   31 يف  كم���  لالإلغ�����ء  �لق�بل��ة 

31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018   

913٫550  1٫025٫299 �أقل من �سنة 

2٫987٫365  2٫626٫115 �أكر من �سنة و�أقل من خم�س �سنو�ت 

608٫099  1٫449٫357 �أكر من خم�س �سنو�ت 

4.509.014  5.100.771  

بلغت �مل�س���ريف �ملتعلقة بعق����ود �لإيج���ر و�ملدرج�ة �سمن بي�ن �لأرب���ح �أو �خل�س�ئر و�لدخل �ل�س�مل �لآخر �ملوحد لل�سنة 

�ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 م� قيمته 1٫077٫464 دين�ر بحريني )2017: 1٫319٫788 دين�ر بحريني(.

الرتباطات الراأ�صمالية  ب( 

م��ن  �لعدي��د  �أج��ل  م��ن  مت��ت  �لت��ي  �لتع�ق��د�ت  ج��ر�ء  م��ن  �لن��س��ئة  �لر�أ�س��م�لية  �لرتب�ط���ت  قيم��ة  بلغ��ت 

يف  به���  �لع��رت�ف  يت��م  مل  ولك��ن  بحرين��ي  دين���ر   160٫354 �ملوح��د  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن  ت�ري��خ  يف  كم���  �مل�س���ريع 

بحرين��ي(. دين���ر   301٫988  :2017( �ملوح��د  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  )2٩
ل��ه  وتك��ون  موؤث��ر  نف��وذ  مي�ر���س  عندم���  �أو  �لآخ��ر  �س��يطرة  حت��ت  �أحده��م  يق��ع  عندم���  عالق��ة  ذ�ت  �لأط��ر�ف  تعت��رب 

���رشك�ت  �لعالق��ة  ذ�ت  �لأط��ر�ف  وت�س��مل  ب��ه.  �ملتعلق��ة  و�لت�س��غيلية  �مل�لي��ة  �ل�سي��س���ت  يف  �لتحك��م  عل��ى  �لق��درة 

للمجموع��ة. �لتنفيذي��ة  �لإد�رة  وم��در�ء  �لرئي�س��يني  و�مل�س���همني  موؤث��ر  نف��وذ  �ملجموع��ة  عليه���  مت�ر���س 

و�أف��ر�د  �ملجموع��ة  �سم��ن  ���رشكة  لأي  �لإد�رة  جمل���س  و�أع�س���ء  �مل�س��رتكة  �مل�س���ريع  م��ن  �لعالق��ة  ذ�ت  �لأط��ر�ف  تتك��ون 

م��ع  �ملجموع��ة  مع�م��الت  �إن  �س��يطرتهم.  حت��ت  تق��ع  �لت��ي  و�ملوؤ�س�س���ت  �لتج�ري��ة  و�لأعم���ل  �ملب����رشين  ع�ئالته��م 

�لإد�رة. قب��ل  م��ن  عليه���  م�س���دق  �لعالق��ة  ذ�ت  �لأط��ر�ف 

موؤث��ر  نف��وذ  مم�ر�س��ة  �أو  �ل�س��يطرة  عل��ى  �لق��درة  �ملجموع��ة  �إد�رة  جمل���س  لأع�س���ء  يك��ون  �لت��ي  �لتج�ري��ة  �ملع�م��الت  �إن 

�لإد�رة. قب��ل  م��ن  عليه���  م�س���دق  وه��ي  ع�دي��ة  جت�ري��ة  �أ�س���س  عل��ى  تت��م  �ملوردي��ن  �أو  �لعم��الء  عل��ى 
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة - تابع  )2٩
ملخ�س ب�أر�سدة �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة يف 31 دي�سمرب كم� يلي:

مب�لغ م�ستحقة �إىل )�إي�س�ح 19( مب�لغ م�ستحقة من )�إي�س�ح 12(  �لأطر�ف ذ�ت    

31 دي�سمرب 2017 31 دي�سمرب 2018  31 دي�سمرب 2017  31 دي�سمرب 2018  �لعالقة   

-  -  51٫727  60٫257 م�رشوع م�سرتك  جممع �سينم� �س�ر 

-  -  41٫051  60٫702 م�رشوع م�سرتك  قطر و�لبحرين �لدولية لل�سينم� ذ.م.م 

-  -  16٫489  - م�رشوع م�سرتك  �رشكة �ملرج�ن لإد�رة �ملط�عم ذ.م.م 

1٫381٫083  3٫036٫178  -  - �رشكة زميلة  �رشكة ڤي �أو �إك�س �سينيكو �سينم� ذ.م.م 

38٫509  76٫793  17٫336  - �إد�رة م�سرتكة  كي�ن�ت متعددة * 

1٫419٫592  3٫112٫971  126٫603  120٫959   

�أر�سدته���  و�لت��ي تعت��رب  �لعالق��ة  ذ�ت  �لأط��ر�ف  �لعدي��د م��ن ���رشك�ت  �أر�س��دة م��ع  �ملتع��ددة  �لكي�ن���ت  تن��درج �سم��ن    * 

    �لفردية غري  جوه�ري�ة.

�ملب�لغ �مل�ستحقة من و�إىل �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة غري م�سمونة ول تتحمل �أي ف�ئدة ولي�س له� �رشوط �سد�د حمددة.

ملخ�س �لعملي�ت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة كم� يلي:

�ل�سنة �ملنتهية يف �ل�سنة �ملنتهية يف   

31 دي�سمب�ر 2017 31 دي�سمرب 2018   

جممع �صينما �صار

209٫068  236٫804 م�رشوف�ت مب��رشة 

91٫818  98٫219 �لرو�تب 

6٫000  6٫000 ر�سوم �إد�رية 

74٫230  67٫488 م�س�ريف �أخرى 

قطر البحرين الدولية لل�صينما ذ.م.م

32٫361  44٫996 �لرو�تب 

52٫068  25٫267 م�س�ريف �أخرى 

55٫800  55٫800 ر�سوم �إد�رية 

�رشكة املرجان لإدارة املطاعم ذ.م.م

4٫971  - م�رشوف�ت �أخرى 

�رشكة ڤي اأو اإك�س �صينيكو �صينما ذ.م.م

2٫667٫218  25٫673 �مل�رشوف�ت �ملب��رشة 

208٫033  217٫021 دخل �لإعالن�ت 

116٫118  - �لك�سك وغريه من �لدخل 

154٫389  - م�س�ريف �إيج�ر �ل�سينم� 

479٫518  - �لت�أجري �لتحفيزي 

208٫107  204٫851 نفق�ت �أخرى 

موظفو الإدارة الرئي�صيون

298٫500  312٫000 مك�ف�أة �أع�س�ء جمل�س �لإد�رة ور�سوم ح�سور �جلل�س�ت 
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة - تابع  )2٩

�ملب�لغ �مل�ستحقة من و�إىل �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة غري م�سمونة ول تتحمل �أي ف�ئدة ولي�س له� �رشوط �سد�د حمددة.

ملخ�س �لعملي�ت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة كم� يلي:

�ل�سنة �ملنتهية يف �ل�سنة �ملنتهية يف   

31 دي�سمب�ر 2017 31 دي�سمرب 2018   

الكيانات التي تندرج حتت اإدارة م�صرتكة

51٫671  32٫160 م�س�ريف مب��رشة 

7٫500  1٫000 �إير�د�ت �لت�سغيل من �لإعالن�ت 

162٫826  - �إير�د�ت �لك�سك 

355٫027  355٫411 م�س�ريف �أخرى 

125٫080  129٫481 م�س�ريف �إيج�ر مك�تب �ل�رشكة 

*  موظفو �لإد�رة �لرئي�سيون هم �لأ�سخ��س �لذين يتمتعون ب�ل�سلطة و�مل�سئولية عن �لتخطيط و�لتحكم يف �أن�سطة �ملجموعة.

الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر  )30

�لبن��وك  ل��دى  و�أر�س��دة  �لنقدي��ة  ت�س��تمل عل��ى  �ملوح��د  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن  �ملت�سمن��ة يف  �مل�لي��ة  و�ملطلوب���ت  �ملوج��ود�ت 

�أو �خل�س���رة و�ل��ذمم �لتج�ري��ة �ملدين��ة و�أخ��رى،  وود�ئ��ع ق�س��رية �لأج��ل وموج��ود�ت م�لي��ة ب�لقيم��ة �لع�دل��ة حم��ددة ب�لرب��ح 

�ملتعلق��ة  �ملح��س��بية  �ل�سي��س���ت  �إن  و�أخ��رى.  �لد�ئن��ة  �لتج�ري��ة  و�ل��ذمم  �ملك�س��وف،  عل��ى  و�ل�س��حب  مر�بح��ة،  ومتوي��ل 

به���.  �خل����س  �لبن��د  يف  ح��ده  عل��ى  كالً  عنه���  �لإف�س���ح  مت  ق��د  و�ملطلوب���ت  �ملوج��ود�ت  ه��ذه  م��ن  ب��كل 

�إن �لأدو�ت �مل�لية �لرئي�سية �مل�ستخدمة من قبل �ملجموعة هي �لأدو�ت �مل�لية �لتي حتتوي على �ملخ�طر وهي ك�لت�يل:

ذمم جت�رية مدينة و�أخرى؛  •

��ستثم�ر�ت ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر؛  •

متويل مر�بحة؛  •

�ل�سحب على �ملك�سوف؛   •

�لنقدية و�أر�سدة لدى �لبنوك؛ و  •

ذمم جت�رية د�ئنة و�أخرى.  •
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الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر - تابع  )30

فيم� يلي ملخ�س ب�لأدو�ت �مل�لية م�سنفة طبق�ً لفئته� كم� يف 31 دي�سمرب 2018:

القيمة العادلة من  

التكلفة املطفاأة خالل الأرباح اأو اخل�صائر   املوجودات املالية 

4٫511٫051  - ذمم مدينة و�أخرى ب��ستثن�ء �ملب�لغ �ملدفوعة مقدم�ً 

-  17٫582٫271 ��ستثم�ر�ت ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر 

461٫142  - �لنقدية و�أر�سدة لدى �لبنوك 

4.972.193  17.582.271 جمموع �ملوجود�ت �مل�لية 

املطلوبات املالية   

بالتكلفة املطفاأة املطلوبات املاليه 

ذمم جت�رية د�ئنة و�أخرى، �س�يف

6٫771٫486 تك�ليف �ملوظفني 

816٫578 �ل�سحب على �ملك�سوف 

7٫197٫783 متويل مر�بحة 

14٫785٫847 جمموع �ملطلوب�ت �مل�لية 

فيما يلي ملخ�س بالأدوات املالية م�صنفة طبقاً لفئتها كما يف 31 دي�صمرب 2017:

القيمة العادلة من  

التكلفة املطفاأة خالل الأرباح اأو اخل�صائر   املوجودات املالية 

5٫495٫769  - ذمم مدينة و�أخرى ب��ستثن�ء �ملب�لغ �ملدفوعة مقدم�ً 

-  8٫099٫145 ��ستثم�ر�ت ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر 

2٫262٫179  - �لنقدية و�أر�سدة لدى �لبنوك 

7٫757٫948  8٫099٫145 جمموع �ملوجود�ت �مل�لية 

املطلوبات املالية  

بالتكلفة املطفاأة املطلوبات املالية 

4٫516٫176 ذمم جت�رية د�ئنة و�أخرى، �س�يف تك�ليف �ملوظفني  

4٫516٫176 جمموع �ملطلوب�ت �مل�لية  
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الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر - تابع  )30
اإدارة املخاطر 

�ملجموع��ة  و�أه��د�ف  �أع��اله،  �ملذك��ورة  �ملخ�ط��ر  م��ن  ل��كل  �ملجموع��ة  تعر���س  ع��ن  معلوم���ت  �لإي�س���ح  ه��ذ�  يعر���س 

�مل�لي��ة  �لبي�ن���ت  ه��ذه  تت�سم��ن  �أي�س���ً  �ملجموع��ة.  م���ل  ر�أ���س  و�إد�رة  �خلط��ر  و�إد�رة  قي����س  و�إج��ر�ء�ت  و�ل�سي��س���ت 

�إ�س�في��ة. كمي��ة  �إف�س�ح���ت 

وم��ع  للمجموع��ة،  �ملخ�ط��ر  �إد�رة  و�سي��س���ت  �أه��د�ف  حتدي��د  يف  �لك�مل��ة  �مل�س��ئولية  �لإد�رة  جمل���س  ع�ت��ق  عل��ى  �إن 

�لتنفي��ذ  تكف��ل  �لت��ي  �لإج��ر�ء�ت  وتنفي��ذ  ت�سمي��م  �سالحي��ة  تفوي���س  مت  فق��د  له��م،  �لنه�ئي��ة  �مل�س��ئولية  �إبق���ء 

مرحلي��ة  تق�ري��ر  تق��دمي  يت��م  �ملجموع��ة.   يف  و�للت��ز�م  �ملخ�ط��ر  �إد�رة  ق�س��م  �إىل  و�ل�سي��س���ت،  لالأه��د�ف  �لفع���ل 

�لأه��د�ف  ومالئم��ة  �تخ�ذه���  مت  �لت��ي  �لعملي���ت  فع�لي��ة  ملر�جع��ة  �لإد�رة  جمل���س  �إىل  و�للت��ز�م  �ملخ�ط��ر  �إد�رة  م��ن 

�لد�خلي��ني  �ملدقق��ني  قب��ل  م��ن  وعملي�ته���  �ملخ�ط��ر  �إد�رة  �سي��س���ت  مر�جع��ة  �أي�س���ً  تت��م  �ملو�سوع��ة.   و�ل�سي��س���ت 

�لتدقي��ق. جلن��ة  �إىل  �لنت�ئ��ج  وترف��ع  للمجموع��ة 

تتعر�س �ملجموعة للمخ�طر �لآتية جر�ء ��ستخد�م �لأدو�ت �مل�لية:

خم�طر �ل�سوق  •

-  خم�طر معدل �لأرب�ح

-  خم�طر �لعمالت

-  خم�طر �لأ�سع�ر

خم�طر �لئتم�ن  •

خم�طر �ل�سيولة  •

�لف�ئ��دة  مع��دلت  تقلب���ت  نتيج��ة  �مل�لي��ة  و�ملطلوب���ت  �ملوج��ود�ت  قيم��ة  تغ��ري  خم�ط��ر  ه��ي  �لف�ئ��دة  مع��دل  خم�ط��ر 

�لث�بت��ة ق�س��رية  �لود�ئ��ع  ث�بت��ة.  �أرب���ح  �ملك�س��وف مع��دلت  و�ل�س��حب عل��ى  �ملر�بح��ة  �لتموي��ل  �ل�س��وقية. حتم��ل ح�س���ب 

�لأخ��رى  ب���أن �ملوج��ود�ت و�ملطلوب���ت  �لإد�رة  �ل�س��وق.  تعت��رب  �ل�س���رية يف  �لف�ئ��دة  �لأج��ل ت�س��تحق عليه��� ف�ئ��دة مبع��دلت 

�لف�ئ��دة. مع��دلت  بح�س��س��ية خم�ط��ر  تت�أث��ر  ل 

�خم�ط��ر �لعم��الت ه��ي خم�ط��ر تغي��ري قيم��ة �لأدو�ت �مل�لي��ة نتيج��ة للتقلب���ت يف �س��عر �ل���رشف للعم��الت �لأجنبي��ة. 

يت��م �حت�س���ب موج��ود�ت م�لي��ة ب�لقيم��ة �لع�دل��ة حم��ددة ب�لرب��ح �أو �خل�س���رة �لت�بع��ة للمجموع��ة ب�س��كل �أ�س��س��ي 

�ل�س��عودي  ب�لري���ل  �لأجنبي��ة  �لتع�م��الت  تت��م  كم���  �خلليج��ي،  �لتع���ون  جمل���س  دول  وعم��الت  �لأمريك��ي،  ب�ل��دولر 

�خلليج��ي  �لتع���ون  جمل���س  دول  عم��الت  مق�ب��ل  يف  �ل���رشف  ث�ب��ت  �لبحرين��ي  �لدين���ر  �إن  و�لي��ورو.  �لقط��ري  و�لري���ل 

وحت��د  �لأجنبي��ة  �لعم��الت  �أ�س��ع�ر  يف  �لتغ��ري�ت  ب��س��تمر�ر  تر�ق��ب  للمجموع��ة  �مل�لي��ة  �لإد�رة  �إن  �لأمريك��ي.  و�ل��دولر 

�لأجنبي��ة.  �لعم��الت  ملخ�ط��ر  �لتعر���س  م��ن 

و�ل�س��ند�ت  �مل�لي��ة  �لأور�ق  �أ�س��ع�ر  خم�ط��ر  ب�س��بب  �ملجموع��ة  له���  تتعر���س  �لت��ي  �ملخ�ط��ر  ه��ي  �لأ�س��ع�ر  خم�ط��ر 

��س��تثم�ر�ت  بن��د  حت��ت  �ملوح��د  �مل���يل  �ملرك��ز  بي���ن  يف  و�مل�سنف��ة  �ملجموع��ة  قب��ل  م��ن  به���  �ملحتف��ظ  و�ل�سك��وك 

يف  �ل�س��تثم�ر�ت  ع��ن  �لن��س��ئة  �لأ�س��ع�ر  خم�ط��ر  لإد�رة  �خل�س���ئر.  �أو  �لأرب���ح  خ��الل  م��ن  �لع�دل��ة  ب�لقيم��ة  م�لي��ة 

ت�سعه���  �لت��ي  للح��دود  وفق���ً  وذل��ك  �ل�س��تثم�رية  حمفظته���  بتنوي��ع  �ملجموع��ة  تق��وم  و�ل�س��ند�ت،  �لأ�س��هم 

�ملجموع��ة.

فيم� يلي حتليل ح�س��سية �لقيمة �لع�دلة لال�ستثم�ر�ت:

التاأثري على حقوق امللكية/ التغري   الو�صــف 

الربح

879٫114 -/+  %5-/+ موجود�ت م�لية ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر 

1٫758٫227 -/+  %10-/+ موجود�ت م�لية ب�لقيمة �لع�دلة من خالل �لأرب�ح �أو �خل�س�ئر 



85 التقريـــر السنـــوي 2018

اإليضاحات حول البيانات
المالية الموحدة للسنة المنتهية  )تابع(   

�رشكة البحرين لل�سينما �ش.م.ب

)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( يف 31 دي�سمرب  2018

الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر - تابع  )30
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�أح��د �لأط��ر�ف ب�لوف���ء ب�لتز�م�ت��ه �مل�لي��ة ح��ني ��س��تحق�قه�  �ملخ�ط��ر �لئتم�ني��ة ه��ي �ملخ�ط��ر �لن�جم��ة ع��ن ف�س��ل 

مم��� ي��وؤدي �إىل تعر���س �لط��رف �لآخ��ر خل�س���ئر م�لي��ة.  لق��د مت �إي��د�ع �لنقدي��ة ل��دى بن��وك حملي��ة تتمت��ع بت�سني��ف 

�أغل��ب  �أن  ب�س��بب  ع���يل  �ملدين��ة  �لتج�ري��ة  ب�ل��ذمم  يتعل��ق  فيم���  �لئتم�ني��ة  �ملخ�ط��ر  تركي��ز  �أن  كم���  جي��د.  �ئتم���ين 

رق��م  �مل�لي��ة  �لتق�ري��ر  لإع��د�د  �ل��دويل  للمعي���ر  �ملب�س��ط  �لنه��ج  �ملجموع��ة  تطب��ق  و�ح��د.  ط��رف  م��ن  �ل��ذمم  ه��ذه 

�ل��ذمم  عم��ر  م��دى  عل��ى  متوقع��ة  �ئتم���ن  خ�س���رة  خم�س���س  ب��س��تخد�م  �ملتوقع��ة  �لئتم�ني��ة  �خل�س���ئر  لقي����س   )9(

�لإد�رة  تعتق��د  �لع�م��ل،  له��ذ�  ونتيج��ة   .)29 )�إي�س���ح  عالق��ة  ذ�ت  �أط��ر�ف  م��ن  �مل�س��تحقة  و�ملب�ل��غ  �ملدين��ة  �لتج�ري��ة 

لل��ذمم  م��الزم  وه��و  �لتح�سي��ل  خل�س���ئر  عليه���  �ملقدم��ة  �ملب�ل��غ  نتيج��ة  �إ�س�في��ة  �ئتم�ني��ة  خم�ط��ر  توج��د  ل  �أن��ه 

للمجموع��ة. �ملدين��ة  �لتج�ري��ة 

�للتز�م���ت  ل�س��د�د  �لالزم��ة  �لأم��و�ل  عل��ى  �حل�س��ول  يف  �ملن�س���أة  ق��درة  ع��دم  خم�ط��ر  ه��ي  �ل�س��يولة  خم�ط��ر 

موجود�ته���  بي��ع  عل��ى  �ملجموع��ة  ق��درة  ع��دم  م��ن  �ل�س��يولة  خم�ط��ر  تنت��ج  ق��د  �مل�لي��ة.  ل��الأدو�ت  �مل�س�حب��ة 

�لع�دل��ة. قيمته���  يق���رب  وب�س��عر  �ملن��س��بة  ب�ل���رشعة  �مل�لي��ة 

�لك�في��ة  �لنقدي��ة  �لأم��و�ل  تو�ف��ر  م��ن  �لت�أك��د  طري��ق  ع��ن  �ل�س��يولة  خم�ط��ر  ب���إد�رة  �ملجموع��ة  �إد�رة  تق��وم 

�مل�س��تقبلية  ب�لتز�م�ته���  �لوف���ء  م��ن  لتمكينه���  م�س��تمرة  وب�س��ورة  �مل�س��تخدمة  غ��ري  �لئتم�ني��ة  �لبن��وك  وت�س��هيالت 

حلوله���. ح��ني 

قيا�س القيمة العادلة

�لت��ز�م  لنق��ل  دفع��ه  �س��يتم  �ل��ذي  �أو  �أ�س��ل  لبي��ع  علي��ه  �حل�س��ول  �س��يتم  �ل��ذي  �ل�س��عر  ه��ي  �لع�دل��ة  �لقيم��ة 

�لقي����س. ت�ري��خ  يف  �ل�س��وق  يف  �مل�س���ركني  ب��ني  منتظم��ة  مع�مل��ة  يف 

�إن �لأدو�ت �مل�لي��ة و�لت��ي ل يت��م قي��س��ه� ب�لقيم��ة �لع�دل��ة ب�س��كل متك��رر ت�س��مل �ل��ذمم �لتج�ري��ة �ملدين��ة و�لأخ��رى 

�ملر�بح��ة  ومتوي��ل  �لبن��وك  ل��دى  و�أر�س��دة  �لنقدي��ة  عل��ى  �أي�س���ً  ت�س��مل  كم���  مقدم���ً،  �ملدفوع��ة  �ملب�ل��غ  ب��س��تثن�ء 

�لأج��ل  �لق�س��رية  للطبيع��ة  ونظ��ر�ً  �أن��ه  �لإد�رة  ت��رى  و�لأخ��رى.   �لد�ئن��ة  �لتج�ري��ة  و�ل��ذمم  �ملك�س��وف،  عل��ى  و�ل�س��حب 

�لدفرتي��ة  قيمته���  ع��ن  كثي����ر�ً  تختل��ف  ل  �مل�لي��ة  �لأدو�ت  له��ذه  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  ف�����إن  �مل�لي��ة  �لأدو�ت  له����ذه 

.2018 دي�س��مرب   31 ف����ي  كم��� 

The Predator
August 2018
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قيا�س القيمة العادلة - تابع

ب�لإ�س�ف��ة  متك��رر  ب�س��كل  قي��س��ه�  يت��م  �لت��ي  �مل�لي��ة  ل��الأدو�ت  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  ت�سل�س��ل  يح��دد  �لت���يل  �جل��دول 

ل��الأدو�ت  �لع�دل��ة  �لقيم��ة  قي����س  حتدي��د  يف  و�مل�س��تخدمة  �مللحوظ��ة  غ��ري  �ملدخ��الت  و�أه��م  �لتقيي��م  تقني���ت  �إىل 

�لع�دل��ة:   و�لقيم��ة  �مللحوظ��ة  �ملدخ��الت  م��ن  �ملتب�دل��ة  �لعالق��ة  �جل��دول  يو�س��ح  كم���  �مل�لي��ة 

املوجودات غري 

املالية

�أر�س مملوكة

��ستثم�ر�ت عق�رية

املوجودات املالية

��ستثم�ر�ت مدرجة

��ستثم�ر�ت يف 

حقوق ملكية غري 

مدرجة/�سن�ديق 

مد�رة

�سكوك و�سند�ت

القيمة العادلة يف

31 دي�صمرب 2017

4٫670٫877

7٫752٫515

6٫729٫234

964٫758

405٫153

و�صائل التقييم 

امل�صتخدمة 

واملدخالت 

الرئي�صية

تق�رير تقييم 

م�ستقلة

تق�رير تقييم 

م�ستقلة

�أ�سع�ر �لأ�سهم 

كم� هي مدرجة 

يف �أ�سو�ق �لأور�ق 

�مل�لية.

�س�يف تقييم 

�ملوجود�ت 

و�لتحديث�ت �مل�لية 

�مل�ستلمة من 

مدر�ء �ل�سن�ديق

موؤثر�ت �لأ�سع�ر 

من بلومربج 

�مل�ستلمة من قبل 

و�سط�ء �ملجموعة

القيمة العادلة يف

31 دي�صمرب 2018

-

23٫012٫531

6٫903٫902

891٫895

9٫786٫474

م�صتوى

املدخالت 

مدخالت

�مل�ستوى �لث�ين

مدخالت

�مل�ستوى �لث�ين

مدخالت

�مل�ستوى �لأول

مدخالت

�مل�ستوى �لث�لث

مدخالت

�مل�ستوى �لأول

اأهم املدخالت

غري امللحوظة 

معدلت �ل�سوق 

�حل�لية ومعدل 

�سعر �ملرت �ملربع

معدلت �ل�سوق 

�حل�لية ومعدل 

�سعر �ملرت �ملربع 

ل ينطبق

معدلت �خلروج 

�ملتوقعة، 

�لتدفق�ت �لنقدية 

�مل�ستقبلية 

�ملتوقعة، �س�يف 

�ملوجود�ت و�أ�س��س 

�لأرب�ح �ملتوقعة 

مع �لأخذ بعني 

�لعتب�ر �ملعلوم�ت 

�ملتوفرة لدى �لإد�رة 

وخرب�ت �ل�سوق يف 

�ل�سن�عة �ملم�ثلة.

ل ينطبق

العالقات املتبادلة 

بني املدخالت غري 

امللحوظة والقيمة 

العادلة

عالقة �إيج�بية 

بني معدل �سعر 

�ملرت �ملربع و�لقيمة 

�ل�سوقية

عالقة �إيج�بية 

بني معدل �سعر 

�ملرت �ملربع و�لقيمة 

�ل�سوقية

ل ينطبق

كلم� �رتفعت 

�لتدفق�ت �لنقدية 

�مل�ستقبلية �أو 

�رتفعت �لأرب�ح 

�رتفع �س�يف 

�لقيمة �لع�دلة 

للموجود�ت 

وب�لت�يل تكون 

معدلت �خلروج 

�أعلى.

ل ينطبق



87 التقريـــر السنـــوي 2018

اإليضاحات حول البيانات
المالية الموحدة للسنة المنتهية  )تابع(   

�رشكة البحرين لل�سينما �ش.م.ب

)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( يف 31 دي�سمرب  2018

الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر - تابع  )30

قي��س �لقيمة �لع�دلة - ت�بع

�لع�دل��ة  ب�لقيم��ة  �ملق��س��ة  �مل�لي��ة  ل��الأدو�ت  و�خلت�مي��ة  �لفتت�حي��ة  �لأر�س��دة  يف  �لتغ��ري  يو�س��ح  �لت���يل  �جل��دول 

�لث�ل��ث: �مل�س��توى  ملدخ��الت  و�لت�بع��ة 

��ستثم�ر�ت حقوق ملكية    

غري مدرجة/�سن�ديق مد�رة  

964٫758 يف 31 دي�سمرب 2017 

7٫768 �إ�س�ف�ت خالل �ل�سنة 

)31٫762( خ�س�ئر �لقيمة �لع�دلة �لغري حمققة 

)48٫869( �ل�ستبع�د�ت خالل �ل�سنة 

891٫895 يف 31 دي�سمرب 2018 

��ستثم�ر�ت حقوق ملكية    

غري مدرجة/�سن�ديق مد�رة  

1٫993٫909 يف 31 دي�سمرب 2016 

118٫155 �إ�س�ف�ت خالل �ل�سنة 

)751٫003( خ�س�ئر �لقيمة �لع�دلة �لغري حمققة 

)396٫303( �ل�ستبع�د�ت خالل �ل�سنة 

964٫758 يف 31 دي�سمرب 2017 

ل يوجد �أية حتويالت بني �مل�ستوي�ت خالل �ل�سنة 2017 و2018.

اإدارة راأ�س املال

يتكون ر�أ�س �مل�ل من �لأ�سهم �لعتي�دية و�لحتي�طي�ت �ملتعلقة مب�س�همي �ملجموعة.  

�إن �له��دف �لأ�س��س��ي للمجموع��ة يف �إد�رة ر�أ���س �مل���ل ه��و �لت�أك��د م��ن �ملح�فظ��ة عل��ى ن�س��بة ر�أ���س �مل���ل لتدعي��م 

�أعم���ل �ملجموع��ة وتنمي��ة عو�ئ��د �مل�س���همني.  

تق��وم �ملجموع��ة ب���إد�رة هيكل��ة ر�أ���س �مل���ل لديه���، كم��� تق��وم ب�إع��د�د �لت�س��وي�ت وذل��ك وفق���ً للظ��روف �لقت�س�دي��ة.  

مل يت��م �أي تغي��ري يف �لأه��د�ف و�ل�سي��س���ت و�لعملي���ت خ��الل �ل�س��نتني �ملنتهيت��ني يف 31 دي�س��مرب 2018 و2017.

ع��ن  عب���رة  ه��ي  و�لت��ي  �ملديوني��ة،  ن�س��بة  طريق��ة  ��س��تخد�م  طري��ق  ع��ن  �مل���ل  ر�أ���س  مبر�قب��ة  �ملجموع��ة  تق��وم 

�س���يف  �سم��ن  وين��درج  �ملديوني��ة،  �س���يف  �إلي��ه  م�س�ف���ً  �مل���ل  ر�أ���س  جمم��وع  عل��ى  مق�س��وم�ً  �ملديوني��ة  �س���يف 

�مل���ل  ر�أ���س  �لنقدي��ة.  و�س��به  �لنقدي��ة  منه���  خم�سوم���ً  و�لأخ��رى  �لد�ئن��ة  �لتج�ري��ة  �ل��ذمم  �ملجموع��ة  مديوني��ة 

�ملجموع��ة. مب�س���همي  �ملتعلق��ة  �لحتي�طي���ت  م��ع  �مل���ل  ر�أ���س  يت�سم��ن 

م��ن  �لع�دل��ة  ب�لقيم��ة  م�لي��ة  وموج��ود�ت  �لأج��ل  ق�س��رية  ود�ئ��ع  نقدي��ة،  و�س��به  نقدي��ة  �ل���رشكة  ل��دى  �أن  مب��� 

�أو �لإف�س���ح ع��ن  �أك��رب م��ن �ملديوني��ة كم��� يف 31 دي�س��مرب 2018، ف�إن��ه مل يت��م �حت�س���ب  �أو �خل�س���ئر  خ��الل �لأرب���ح 

�ملديوني��ة. ن�س��بة 
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إيضاحات داعمة لبيان التدفقات النقدية  )31

يتطلب معي�ر �ملح��سبة �لدويل رقم )7( - »بي�ن �لتدفق�ت �لنقدية« �إف�س�ح�ت �إ�س�فية عن �لتغري�ت يف �ملطلوب�ت �لتمويلية 

»للمن�س�أة« �لن�جتة عن بنود �لتدفق�ت �لنقدية و�لغري نقدية.

�ملبلغ �مل�سدد        

�جلزء �لغري �ملحول �إىل  تك�ليف  خالل �ل�سنة من  تك�ليف  �ملبلغ �لذي مت    

متد�ول  مطلوب�ت  �لتمويل  �لقيمة �لأ�س��سية  �لتمويل  �حل�سول عليه    

31 دي�سمرب 2018 متد�ولة  �مل�سددة  للقر�س  �مل�ستحقة  خالل �ل�سنة  1 ين�ير 2018   

�سحب على

-  )816٫578(  )325(  )3٫894٫848(  325  4٫711٫426  -    �ملك�سوف 

1٫773٫849  )5٫423٫934(  )37٫656(  )280٫584(  37٫656  7٫478٫367  - متويل �ملر�بحة 

1٫773٫849  )6٫240٫512(  )37٫981(  )4٫175٫432(  37٫981  12٫189٫793  - �ملجموع 

األحداث بعد فترة إعداد التقرير  )32

مل تقع �أية �أحد�ث بعد 31 دي�سمرب 2018 وقبل ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �لتقرير و�لتي من �ملتوقع �أن يكون له� ت�أثري جوهري على هذه 

�لبي�ن�ت �مل�لية �ملوحدة.

أرقام المقارنة  )33

ق�بل��ة  جلعله���  �رشوري���ً  ذل��ك  ك�ن  حيثم���  ت�سنيفه���  �إع���دة  �أو  �ل�س���بقة  لل�س��نة  �ملق�رن��ة  �أرق���م  ت�سني��ف  �إع���دة  مت 

�حل�لي��ة. �ل�س��نة  يف  �مل�س��جلة  تل��ك  م��ع  للمق�رن��ة 
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