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�صاحب ال�صمو امللكي

الأمري �ضلما¿ øH حمد اآ∫ Nليفة

ويل العهد االأمني نائب القائد االأعل≈

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

�صاحب اجلاللة

املل∂ حمد øH عي�ض≈ اآ∫ Nليفة

ملك ‡لكة البحرين املفدى

�صاحب ال�صمو امللكي

الأمري Nليفة øH �ضلما¿ اآ∫ Nليفة

رئي�س الوزراء
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30/6/1967: �صدور براءة تاأ�صي�س من اأمري البالد 
الراحل ال�صيï عي�ص≈ بن �صلمان اÿليفة رحمة الله 

عليه بتاأ�صي�س �رشكة البحرين لل�صينما وتوزيع االأفالم.

ال�صادة املوؤ�ص�صني:

علي عبد الرحمن الوزان، ال�صيد علي بن يو�صف فخرو، 

عõرا ابراهيم نونو، عبد الرحمن بن حممد اÿليفة، 

ال�صيد حممد يو�صف جالل ،ال�صيد علي ابراهيم عبد 

العال، ال�صيد علي يو�صف عبيديل ، ال�صيد علوي 

�صيد مو�ص≈ العلوي، عبد الرحمن عبد ال¨فار العلوي، 

ال�صيد جا�صم حممد فخرو.

راأ�س املا∫ املìöü 750,000 دينار.

راأ�س املال ال�صادر 500,000 دينار موزعة عل≈ 50,000 

�صهم قيمة ال�صهم الواحد ع�رشة دنانري.

06/06/1968: ال�رشكة تبا�رش اأعمالها بعد �رشاء دور 
�صينما اأوال والبحرين والن�رش من عبد الرحمن عبد 

 ïبارة من ال�صيõجار �صينما الÄال¨فار العلوي وا�صت

علي بن اأحمد اÿليفة.

08/06/1968: افتتاì �صينما احلمراء كاأول �صينما 
مكيفة يف البحرين.

20/07/1971 :افتتاì املبن≈ اجلديد ل�صينما اأوال بعد 
هدم املبن≈ القدمي.

�رشاء �صينما الõبارة.

06/01/1972: افتتاì �صينما االأندل�س يف مدينة 
عي�ص≈.

01/04/1972: ا�صتÄجار داري �صينما العوايل وبوابة 
�صرتة من �رشكة نف§ البحرين.

1973: اإغالق �صينما الõبارة.  

22/02/1973: ا�صتÄجار �صينما اجلõيرة من الدولة.

 ì1974: زيادة راأ�س املال ال�صادر ا¤ 750,000 دينار بطر
25,000 ح≤ اأف�صلية ب�صعر 30 دينار بحريني لل�صهم 

الواحد.

1975: ال�رشكة “تلك اأر�س �صوق املركõي تعوي�صا من 
الدولة الأر�س �صينما البحرين.

ن�صوب حري≤ يف �صينما االأندل�س.

1976: ت¨يري اإ�صم ال�رشكة ا¤ �رشكة البحرين 
لل�صينما.

17/06/1978: ن�صوب حري≤ اأخر يف �صينما االأندل�س.

27/08/1979: ن�صوب حري≤ ياأتي عل≈ �صينما اأوال 
بالكامل.

1979: –ويل �صينما الن�رش ا¤ �صينما مكيفة .

1981: م�صاعفة راأ�س املال ال�صادر ا¤ 1,500,000 
دينار بحريني  با�صدار ا�صهم منحة بواقع �صهم لكل 

�صهم وõŒئة ال�صهم ا¤ دينار.

1983: افتتاì املبن≈ اجلديد ل�صينما اأوال.

اإغالق �صينما بوابة �صرتة.

1984: قيادة ادارية جديدة لل�رشكة متمثلة يف 
الدكتورع�صام عبدالله فخرو ع�صواً منتدباً وال�صيد 

اأحمد عبد الرحمن را�صد مديراً عاماً.

1985: افتتاì فيديو البحرين يف �صارع املعار�س وفيديو 
ماتيك يف �صارع الõبارة.

بيع ح�صة ال�رشكة يف �رشكة عمان العربية لل�صينما.

1988: افتتاì فيديو البديع.

1989: بيع �صينما االأندل�س عل≈ وزارة االعالم.

1990: تخفي�س راأ�س املال ال�صادر ا¤ 1,259,880 دينار 
بحريني نتيجة  عملية �رشاء ا�صهم الدولة جراء بيع 

�صينما االأندل�س.

1991: بيع ح≤ اال�صت¨الل ل�صينما اجلõيرة.

اغالق �صينما عوايل.

1992: زيادة راأ�س املال امل�رشì ا¤ 3 مليون دينار 
بحريني.

زيادة راأ�س املال ال�صادر ا¤ 1,385,868 دينار بحريني 

با�صدار 10% ا�صهم منحة.

õŒئة ال�صهم ا¤ مائة فل�س لل�صهم .

1993: زيادة راأ�س املال ال�صادر ا¤ 1,524,455 دينار 
بحريني با�صدار 10% ا�صهم منحة.

1996: افتتاì �صالتي عر�س �صينما دملون يف جممع 
التاأمينات االجتماعية.

1997: زيادة راأ�س املال ال�صادر ا¤ 1,722,635 دينار 
بحريني با�صدار 13% ا�صهم منحة.

افتتاì جممع �صينما ال�صيف ذو ال�صتة �صاالت يف 

جممع ال�صيف التجاري.

1998: زيادة راأ�س املال ال�صادر ا¤ 1,998,257 دينار 
بحريني با�صدار 16% ا�صهم منحة.

05/05/2000: اندالع حري≤ ياأتي عل≈ دار �صينما 
الن�رش بالكامل وتتعر�س �صينما احلمراء لالأغالق 

.âاملوؤق

28/06/2000: افتتاì �صالتي دار �صينما اجلõيرة يف 
جõيرة املحرق.

26/12/2000: افتتاì دار �صينما �صار ذات االأربعة 
�صاالت يف منطقة �صار.

07/02/2001: اعادة افتتاì �صينما احلمراء بعد ا“ام 
الرتميم.

03/04/2001: اغالق فيديو الرفاعني وفيديو عوايل.

19/09/2001: افتتاì املجمع ال�صينمائي الثاين ذو 
الع�رش �صا�صات يف جممع ال�صيف.

07/05/2002: افتتاì مطعم رنديفو.

2002: اغالق فيديو ماتيك.

28/02/2003: اغالق فيديو البديع.

31/12/2003: اغالق فيديو البحرين.

31/01/2004: اغالق فيديو دملون.

11/04/2004: زيادة راأ�س املال ال�صادر ا¤ 2,297,993 
دينار بحريني با�صدار 15% ا�صهم  منحة.

29/04/2004: افتتاì جممع �صينمائي ي�صم 14 
�صا�صة يف جممع �صتي �صنرت بالدوحة.

16/06/2004: زيادة راأ�س املال امل�رشì ا¤ ع�رشة ماليني 
دينار.

30/09/2004: اغالق �صينما دملون.

04/01/2005: التوقيع عل≈ ان�صاء جممع �صينمائي 
ي�صم 20 �صا�صة يف البحرين �صيتي �صنرت.

16/01/2005: زيادة راأ�س املال ال�صادر ا¤ 2,597,734 
دينار بحريني با�صدار 2,846,843 ا�صهم ح≤ 

االأف�صلية ب�صعر 500 فل�س لل�صهم.

29/03/2005: زيادة راأ�س املال ال�صادر ا¤ 2,942,430 
دينار بحريني با�صدار 15% ا�صهم منحة.

18/03/2006: زيادة راأ�س املال املدفوع ا¤ 3,383,795 
دينار با�صدار  15% ا�صهم منحة.

25/05/2006: زيادة راأ�س املال املدفوع ا¤ 3,825,160  
دينار با�صدار 4,413,650 ا�صهم ح≤ اأف�صلية ب�صعر 

600 فل�س لل�صهم.

13/11/2006: اغالق مركõ البحرين لل�صنوكر.

01/01/2007: افتتاì مطعم تكاتك الهندي يف 
جممع �صينما اأوال.

15/01/2007: التوقيع عل≈ عقد ايجار الن�صاء جممع 
�صينمائي يحتوي عل≈ 13 �صا�صة يف جممع فيالجيو 

بدولة قطر.

22/10/2007: تقلي�س عدد اأع�صاء جمل�س االإدارة ا¤ 
�صبعة اأع�صاء.

24/01/2008: وفاة رئي�س جمل�س االدارة احلاê علي بن 
يو�صف فخرو  Wيب الله ثراه.

10/02/2008: تاأ�صي�س �رشكة بريد تو∑.

03/03/2008: زيادة راأ�س املال املدفوع اإ¤
590,192, 4 دينار باإ�صدار 20% اأ�صهم منحة.

30/04/2008: بيع اأر�س ال�صوق املركõي.

22/10/2009: افتتاì �صينما �صينيكو 13 يف جممع 
فيالجيو - الدوحة.

26/11/2009: افتتاì �صينما �صينيكو 20 يف جممع 
�صيتي �صنرت البحرين.

21/01/2010: اإفتتاì �صالة اأوال للوالئم

02/09/2010: اإفتتاì الفرع الثالå لربيد تو∑ يف 
ال�صيتي �صنرت

31/12/2010: تاأ�صي�س �رشكة قطر والبحرين الدولية 
لل�صينما ذ.م.م

22/03/2011: زيادة راأ�س املال املدفوع اإ¤ 5,508,230  
دينار باإ�صدار 20% اأ�صهم منحة

07/04/2011: اإفتتاì الفرع الثاين ملطعم رنديفو يف 
ال�صيتي �صنرت

01/01/2012: مت التخارê من �رشكة بريد تو∑ بعد بيع 
ح�صة ال�رشكة عل≈ ال�رشكاء االآخرين.

28/05/2012: اغالق جممع فيالجيو بالدوحة ملدة 115 
يوم ب�صبب حادث حري≤ موؤ�صف يف املجمع.

21/03/2013:  اإعادة افتتاì مطعم رنديفو ال�صيف 
بعد اإجراء التجديدات 

06/10/2013:  انتقال املقر الرئي�صي اإ¤ برê فخرو، 
�صناب�س

26/03/2014:  زيادة راأ�س املال املدفوع اإ¤ 6,609,876 
دينار بحريني باإ�صدار %20 اأ�صهم منحة

27/12/2015:  اإفتتاì مطعم تكاتك يف مدينة 
التنني بديار املحرق
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مجلس ا�دارة

د. عüضام عÑدالل¬ يو�ض∞ فخôو

رئي�س جمل�س االإدارة

عل« يو�ض∞ عل« عÑيد›

نائب رئيس مجلس اإلدارة
fiمد اإôHاgيم كانو

عـضــو

Úهاد يو�ض∞ اأمL

عـضــو

�ضوق« عل« øH يو�ض∞ فخôو

عـضــو

اأحمد عÑدالôحمø را�ضد

الرئيس التنفيذي

Lال∫ fiمد Lال∫

عـضــو

فôيد يو�ض∞ املوDيد

عـضــو



ح�رشات امل�صاهمني الكرام،

التقرير  بتقدمي  االإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة  اأقوم  باأن  جداً  �صعيد  اأنا 

ال�صنوي والبيانات املالية املرفقة لل�صنة املالية 2015 التي تعك�س اإرثاً 

متاألقاً عل≈ مدى 48 عاماً يف �صاحة �صناعة الرتفيه يف البحرين. اإن 

اأداء ال�رشكة يف ال�صنة احلالية يوؤكد من جديد ويدعم موقعنا الريادي 

يف �صناعة الرتفيه يف البحرين. خالل العام 2015، �صهدت اقت�صادات 

اأ�صعار   âتراجع  åليجي ا�صطرابات كبرية حيÿالتعاون ا دول جمل�س 

املالية  االأوراق  اأ�صعار  يف  انهيارات  اإ¤  اأدى  ‡ا  �صديداً  تراجعاً  النف§ 

املدرجة يف �صوق االأوراق املالية اÿليجية. وبالن�صبة للم�صتقبل القريب 

 åليجي، يخيم ال�صك عل≈ توقعات النمو حيÿيف دول جمل�س التعاون ا

ت�صتمر االأ�صعار يف �صوق النف§ يف االنخفا�س اإ¤ اأدن≈ م�صتوى لها 

خالل �صبع �صنوات يف دي�صمرب 2015 بعد اأن قررت االأوبك عدم خف�س 

النف§  العاملي من  املعرو�س  فائ�س  الرغم من  االإنتاê عل≈  تقييد  اأو 

املالية للعديد من  القوائم  تاأثري �صلبي عل≈  احلالة  اÿام. وكان لهذه 

ال�رشكات العاملة يف املنطقة. 

لقد وا�صلنا تركيõنا وجهودنا عل≈ مكافاأة امل�صاهمني من خالل تدابري 

متعددة للمحافظة عل≈ توزيع اأرباì ب�صكل متوا�صل. اإن –قي≤ اأداء 

احلوكمة  و‡ار�صات  للم�صاهمني  �صديقة  ‡ار�صات  وتبني  قوي  مايل 

بور�صة  اأداءاً يف  االأ�صهم  اأف�صل  واحدة من  الر�صيدة جعلâ �رشكتنا 

البحرين يف ال�صنة املالية 2015. 

وبينما نحن نقف عل≈ نهاية �صنة ناجحة اأخرى، ي�صعدين اأن اأبل¨كم 

من  �صتمكننا  وقدراتنا  لدينا  القوية  الرئي�صية  التجارية  االأ�ص�س  باأن 

املحافظة عل≈ و�صعنا اجليد خالل ال�صنوات املقبلة. �صيكون هدفنا 

هو –قي≤ النمو من خالل اال�صتثمارات التي قمنا بها. 

اأنها   åرائد يف �صناعة الرتفيه يف البحرين حي õال�رشكة مبرك ßتف–

هي االأو¤ ويف املقدمة دائماً وهي املثال الذي يحتذي به االآخرون. وبعون 

كلمة رئيس مجلس 
ا�دارة للمساهمين

د. عüضام عÑدالل¬ يو�ض∞ فخôو

رئي�س جمل�س االإدارة
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من الله عõ وجل يعود الف�صل يف حلظات الفخر هذه التي نعي�صها 

‰و  –قي≤  يف  والوا�صحة   احلكيمة  ال�رشكة  ا�صرتاتيجية  اإ¤  االآن  

والدقي≤ لهذه اال�صرتاتيجية  ال�صحيح  التنفيذ  واإ¤   ،ìاالأربا قوي يف 

اأنحاء  جميع  التميõ يف  معايري  وŒ�صيد  لالأموال  االأمثل  واال�صتخدام 

وتر�صيد  املوارد  اأنواع  وتعõيõ جميع  امل�صتويات  وعل≈ flتلف  ال�رشكة 

التكاليف وتقدمي خدمات ذات جودة عالية واالمتثال لالأنظمة وااللتõام 

بها. 

العمالء،  ر�صا  عل≈  يقوم  ‚احها  اأ�صا�س  باأن  ب�صدق  �رشكتنا  تعتقد 

ويف اإWار ال�صعي لتعõيõ ر�صا العمالء، اأكملâ ال�رشكة بنجاŒ ìديد 

البيÄة العامة لل�صينما  جممع �صينما ال�صيف حيå قمنا بتح�صني 

للجمهور  اأو�صع   mالإتاحة جمال الكرا�صي  �صفوف  بني  امل�صاحة  وزيادة 

وا�صتخدام نظام املدرجات للكرا�صي يف جميع دور ال�صينما.

كما ا�صتحدثنا نظام �صوت "دولبي اأ“و�س" يف دور ال�صينما يف �صيتي 

�صنرت خالل ال�صنة لتوفري �صوت متعدد االأبعاد يف ال�صينما وهذا من 

�صاأنه اأن يخل≤ �صوتاً متحركاً يتدف≤ يف جميع االŒاهات حول اجلمهور 

مبا يحاكي الواقع ب�صكل يحب�س االأنفا�س. 

وكذلك افتتحنا فرعاً �ص¨رياً جديداً ملطعم "تكاتك" يف باحة املاأكوالت 

يف جممع التنني التجاري الذي افتتح حديثاً يف ديار املحرق خالل العام. 

الأداء العام ل�ضنة 2015 

الت�ص¨يلية  اأرباحها  يف  قوياً  ‰واً  واحلمدلله  ال�رشكة  �صهدت  لقد 

Œاوز  الت�ص¨يلية.  الكفاءة  يف  م�صتمر  و–�صن  م�صتدام  ‰و  ب�صبب 

 åحي  %9 بن�صبة  ال�صاب≤  العام  –قيقه  مت  ما  الت�ص¨يلي  الدخل 

بل¨â االإيرادات الت�ص¨يلية 72^21 مليون دينار بحريني يف �صنة 2015 

مقابل 97^19 مليون دينار بحريني يف ال�صنة ال�صابقة. وقد اأدت الõيادة 

الت�ص¨يل  م�رشوفات  تقلي�س  جانب  اإ¤  الت�ص¨يلية  االإيرادات  يف 

 âاأعلن لقد   .2015 املالية  ال�صنة  الت�ص¨يلي يف  الربح  قفõة يف  اإ¤ 

ال�رشكة معدل ‰و بن�صبة 10% يف االأرباì الت�ص¨يلية حيå بل≠ الربح 

الت�ص¨يلي 6^7 مليون دينار بحريني يف ال�صنة املالية 2015 مقابل 9^6 

مليون دينار بحريني يف ال�صنة املالية ال�صابقة. اإن الõيادة امل�صتمرة يف 

النمو. ومع  االإدارة عل≈   õتركي توؤكد عل≈  لل�رشكة  الت�ص¨يلي  الدخل 

 820 ليبل≠   %42 بن�صبة  امل�صرت∑  امل�رشوع  من  الدخل  انخف�س  ذلك، 

األف دينار بحريني يف �صنة 2015 مقارنة مببل≠ 4^1 مليون دينار بحريني 

مت –قيقه يف ال�صنة املالية ال�صابقة 2014، وذلك ب�صبب زيادة كبرية 

يف تكاليف االإيجار يف �صيتي �صنرت وكذلك اإيجار دور �صينما فيالجيو 

يف قطر. وبل¨â اÿ�صائر غري املحققة يف االأ�صول املالية عل≈ اأ�صا�س 

القيمة العادلة من خالل الربح اأو اÿ�صارة 8^1 مليون دينار بحريني كما 

اأداءنا كان جيد جداً  اأن  رغم  باأنه  ندر∑  ونحن   .2015 دي�صمرب   31 يف 

من ناحية العمليات اإال اأننا اأنهينا العام بنتيجة غري م�صجعة ب�صبب 

بالقيمة  املالية  االأ�صول  عل≈  املحققة  غري  العادلة  القيمة  خ�صائر 

املفاج≈ء  الهبو•  وتداعيات  االأ�صواق  اإ�صطراب  عن  والناŒة  العادلة 

الأ�صعار النف§، وقد بل≠ العائد عل≈ راأ�س املال امل�صتخدم والعائد عل≈ 

االأ�صول 08^15%  و 38^13% عل≈ التوايل يف �صنة 2015.

دينار بحريني يف �صنة 2015 مقارنة   6،310،267 ìاالأربا بل¨â �صايف 

مببل≠  7،561،843 دينار بحريني يف �صنة 2014، وبل¨â ربحية ال�صهم 

98 فل�صاً يف �صنة 2015. 

 50 بتوزيع  نو�صي  امل�صاهمني،  عوائد   õيõتع عل≈  تركيõنا  مع  و“ا�صياً 

االأ�صهم  من   %50 جمموعه  يف  ذلك  وÁثل  الواحد  لل�صهم  فل�صاً 

االأ�صا�س للملكية، وهو ما داأبنا عل≈ دفعه با�صتمرار للم�صاهمني عل≈ 

مدى ال�صنوات املالية الت�صع املا�صية.

الن¶ôة امل�ضتقÑلية

ونحن عل≈ اأبواب �صنة مالية جديدة، ال يõال االقت�صاد العاملي يعاين 

من اله�صا�صة وي�صوده عدم اليقني وخا�صة فيما يتعل≤ بتاأثري اأ�صعار 

جوهر  اإن  اليورو.  منطقة  واأزمة  ال�صني  يف  واالنكما�س  اÿام  النف§ 

ومعدن ال�رشكة احلقيقي يظهر جلياً عندما تكون قادرة عل≈ مواجهة 

البيÄة املحيطة بها يف Wريقها و–ول هذه  التي ت�صعها  التحديات 

قوية،  ون�صاWنا  اأعمالنا  اأ�ص�س  تظل  وفر�س.  حمفõات  اإ¤  التحديات 

وبالتايل فاإننا واثقون من اأننا �صوف ن�صتمر يف التفوق عل≈ مناف�صينا 

عل≈  البقاء  اإن  الله.  �صاء  اإن  املقبلة  ال�صنوات  يف  القطاع  هذا  يف 
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دراية بديناميكيات االقت�صاد العاملي وكوننا يف حالة تاأهب لال�صتجابة 

للمت¨ريات مكننا من الت¨لب عل≈ تاأثري هذه التحديات واÿروê منها 

التي  املبادرات  العديد من بذور  اأقوى ‡ا قبل. لقد قمنا ب¨ر�س  ونحن 

�صتوؤتي ثمارها يف ال�صنوات املقبلة. اإن تركيõنا الدائم عل≈ التح�صني 

.ìيد من الكفاءة والنجاõامل�صتمر ي�صاعدنا عل≈ االبتكار لتحقي≤ م

نحن نتطلع اإ¤ �صنة مثرية ومليÄة بالتحديات ومبا –مله من اإ‚ازات 

و‚احات جديدة. �صوف ن�صتمر يف بذل اأق�ص≈ اجلهود لتح�صني االأداء 

تقوم  �صوف  النمو معكم.  منافع  وتقا�صم  ال�صوق  ريادتنا يف   õيõوتع

�رشكتكم بتوWيد موقعها وت�صتمر يف كونها رائدة يف جمال ا�صتك�صاف 

وا�صت¨الل الفر�س اجلديدة يف البحرين ودول جمل�س التعاون اÿليجي، 

وذلك من خالل اال�صتفادة من كافة نقا• القوة لديها والت¨لب عل≈ 

نقا• ال�صعف وا�صتك�صاف فر�س جديدة ملوا�صلة التو�صع يف اأعمالنا 

التجارية ومراجعة وتعديل اÿط§ واال�صرتاتيجيات لتفادي التهديدات 

 åة “اماً ملواجهة اأي نوع من التحدي، حيõاإن �رشكتنا جاه املحتملة. 

اآخذين بعني  اأننا اتخذنا  جمموعة من االإجراءات يف الوقâ املنا�صب 

اإيجابي يف  اأثر  له  �صيكون  ‡ا  العاملية  االقت�صادية  املت¨ريات  االعتبار 

االأعوام القادمة.

يف  لل�صوق  قيادتها  –�صني  عل≈  هو  ل�رشكتنا  الرئي�صي   õالرتكي اإن 

التفوق  اإ¤  دائما  �رشكتنا  وت�صع≈  التجاري،   وعملنا  ن�صاWنا  جمال 

الذي  اجلديد  ال�صينما  دور  االإ‚ازات جممع  وت�صمل هذه  االإ‚ازات،  يف 

ي�صم �صâ �صا�صات ومطعم رانديفو يف جممع وادي ال�صيل التجاري 

 âاولة العمل يف �صهر مار�س 2016. لقد قامõالذي يتوقع افتتاحه مل

البنية  تركيب  Wري≤  عن  الالزمة  الرتتيبات  جميع  بعمل  ال�رشكة 

الداخلي والت�صطيبات اÿارجية ملجمع دور  التحتية الالزمة والديكور 

ال�صينما ومطعم رانديفو. 

ال�رشيع،  للنمو  جديدة  فر�س  با�صتكت�صاف  دائماً  �رشكتنا  تقوم  كما 

ولديها االآن عل≈ جدول اأعمالها ثالثة م�صاريع جديدة للتطوير، وهذه 

امل�صاريع هي جممع دور �صينما بعدد 13 �صا�صة يف مول اÿليè وجممع 

قطر.  دولة  رانديفو يف  ومطعم  اÿور  مول  �صا�صات يف   3 بعدد  اآخر 

لقد قامâ االإدارة بنجاì بتنفيذ جميع البن≈ التحتية الالزمة لعمل 

جممعات دور ال�صينما هذه واملطعم، وجميعها جاهõة للعمل خالل 

الربع االأول من عام 2016. ومن املتوقع اأن يوؤدي ذلك اإ¤ زيادة وت�رشيع 

‚احات ال�رشكة يف ال�صنوات املقبلة. 

 âء من ا�صرتاتيجية ال�رشكة مل�صاعفة العوائد للم�صاهمني، قامõوكج

مبن≈  وهو  اجلديد  بالزا"  "اأوال  لبناء  اتفاقية  عل≈  بالتوقيع  ال�رشكة 

�صكني Œاري مكان �صينما اأوال القائمة االآن.

–ية لفôيقنا

واأت�رشف باإ�صم جمل�س االإدارة املوقر بالتعبري عن تقديرنا ال�صادق لكامل 

التنفيذي  الرئي�س  وقيادة  اإدارة   â– لل�صينما  البحرين  �رشكة  فري≤ 

ودفعه  ال�رشكة  ‰و   õيõبتع والتõامهم  اجلاد  وعملهم  مل�صاهماتهم 

اأعمالهم  عل≈   õالرتكي عل≈  حمافظني  دائماً  كانوا  لقد  االأمام.  اإ¤ 

ال�رشكة  اإ‚ازات  الف�صل يف  يعود  اأداء.  لديهم من  ما  اأف�صل  وتقدمي 

التي  والفعالية واÿربة  العالية  الكفاءة  اإ¤ م�صتويات  غري االعتيادية 

ال�صكر  خال�س  اأقدم  هنا  اإنني  لل�رشكة.  العليا  االإدارة  بها  تتمتع 

جلميع موظفينا عل≈ مثابرتهم والتõامهم باحلفا®  عل≈ النمو اجليد 

وامل�صتمر عاماً بعد عام.

وملجل�س الإدارة 

كما ي�رشين اأن اأعرب عن تقديري ملجل�س االإدارة عل≈ قيادته وتوجيهاته 

ال�صديدة  ونظرته  الدوؤوبة  االإدارة  اإن جهود جمل�س  لل�رشكة.  الناجحة 

هي العن�رش اجلوهري واحلافõ الرئي�صي يف النمو الكبري لل�رشكة، ذلك 

اأن اأع�صاء جمل�س اإدارة  ال�رشكة يتمتعون بو�صوì الروؤية والرتكيõ عل≈ 

امل�صاريع اجلديدة ولديهم اأفكار خالقة وقدرة عل≈ التعامل مع امل�صاكل 

بلباقة وا�صتعداد لقبول النقد البناء ب�صدر رحب. 

ويبذل اأع�صاء جمل�س االإدارة دائماً جهوداً �صادقة لرفع م�صتوى االأداء 

اإدارة  اآفاق جديدة. يعمل جمل�س  اإ¤  التحلي≤  لل�رشكة لتمكينها من 

ال�رشكة.  امل�صلحة يف  اأ�صحاب  اأجل �صالح جميع  من  دائماً  �رشكتنا 

اأن يكون االأداء هو املحر∑ ل�رشكتنا  اإن مهمته الرئي�صية هي �صمان 

والرتكيõ عل≈ امل�صتقبل هو Wريقها. 

Úمgوللم�ضا

اأود بالنيابة عن جمل�س االإدارة اأن اأتقدم بال�صكر جلميع امل�صاهمني عل≈ 

يبذل  دائما  االإدارة  اإن جمل�س  بثمن.  يقدر  ال  الذي  وتعاونهم  دعمهم 

كل جهد ‡كن لتحقي≤ التميõ يف حماية م�صالح امل�صاهمني، واإنني 

الأتطلع لدعمكم امل�صتمر الأعمال ال�رشكة. 

وبوجود اأف�صل املواهب بيننا وبياناتنا املالية القوية والتدفقات النقدية 

ال�صلبة واالهتمام بالعمالء والرتكيõ بال هوادة عل≈ تقدمي اأف�صل قيمة 

اإنني  الله.  �صاء  اإن  امل�رشق  امل�صتقبل  من  واثقون  نحن  للم�صاهمني، 

اأعتقد باأن ال�صنة املقبلة �صتكون ال�صنة التي �صنقوم فيها بتوWيد 

وتعõيõ ما حققناه واأ‚õناه يف ال�صنوات االأخرية. اإنها ال�صنة التي �صÔى 

فيها ثمرة العديد من امل�صاريع واملبادرات التي هي قيد التنفيذ حالياً 

يف كل من ن�صاWي ال�صينما واملطاعم.
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الق�ضية القانونية

بالن�صبة اإ¤ ق�صية اأر�س ال�صوق املركõي يف الكويâ، ⁄ تتل≤ ال�رشكة 

بعد اأي قرار من الهيÄة العامة لال�صتثمار الكويتية، مدير التفلي�صة 

يف هذه الق�صية، بخ�صو�س بيع اأو الت�رشف يف ‡تلكات املدينني وتوزيع 

عائدها عل≈ الدائنني.

حوكمة ال�öكات

يتبن≈ جمل�س االإدارة دائماً اأعل≈ م�صتوى للحوكمة كما Áتثل الأنظمة 

 âقام لقد  ال�رشكات.  مليثاق حوكمة  وفقاً  التقارير  اإعداد  ومتطلبات 

�رشكتنا ببذل جهود جبارة لالمتثال الأحكام ميثاق حوكمة ال�رشكات 

ال�صادر عن حكومة ‡لكة البحرين. لقد قدم جمل�س االإدارة تقريره االأول 

عن حوكمة ال�رشكات يف 26 فرباير 2012 حيå اأن �رشكتنا تهدف دائما 

ملمار�صة اأعل≈ م�صتوى من حوكمة ال�رشكات يف جميع اأن�صطتها. 

املخüضüضات املقرتحة

ي�رش جمل�س االإدارة اأن يو�صي مبوافقة امل�صاهمني عل≈ التخ�صي�صات 

التالية:

توزيع اأرباì بن�صبة 50% وهو ما يعادل 725^185^3 دينار بحريني   •
)050^0( لل�صهم الواحد.  

تخ�صي�س مبل≠ 375^116 دينار بحريني الحتياWي  •
االأعمال اÿريية.  

مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة

ل�صنة  بحريني  دينار   176^000 االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  مكافاأة   â¨بل

2015. كما بل¨â، اإ�صافة اإ¤ ذلك، اأتعاب اأع�صاء جمل�س االإدارة عن 

ح�صور اجتماعات املجل�س واللجان التي عقدت خالل عام 2015 مبل¨ا 

قدره 000^105 دينار بحريني. 

ôوتقدي ôضك�

عن  اأعرب  اأن  اأود  االإدارة،  جمل�س  عن  وبالنيابة  نف�صي  عن  باالأ�صالة 

�صكري وعمي≤ امتناين وتقديري حل�رشة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

ال�صمو  البحرين و�صاحب  اآل خليفة، ملك ‡لكة  �صلمان  بن  عي�ص≈ 

امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء و�صاحب ال�صمو 

امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعل≈ 

امل�صتمر.  ودعمهم  لتوجيهاتهم  الوزراء،  لرئي�س جمل�س  االأول  والنائب 

كما اأود اأن اأتقدم بال�صكر جلميع الوزارات وم�صÄويل وزارات وموؤ�ص�صات 

‡لكة البحرين للم�صاعدة القيمة التي قدموها لل�رشكة. 

اأ“ن≈ ل�رشكتنا التوفي≤ يف –قي≤ م�صتويات عالية جديدة من النمو 

يف امل�صتقبل، واأرحب بكم مل�صاحبتنا وامل�صي �صوياً يف هذه الرحلة.

وتف�صلوا بقبول جõيل ال�صكر وفائ≤ االحرتام،

الدكتور عüضام عÑدالل¬ فخôو

رئي�س جمل�س االإدارة



فريق ا�دارة
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كارنام يوLاندر

رئيس الشئون املالية
fiمد �öدار Nا¿

رئيس البرمجة

انورادا نار�ضيمها¿

سكرتير الشركة 
وشئون الشركات

كÁôة فgôاد

رئيس الشئون اإلدارية

يورL øLيلري

رئيس املشاريع والتطوير

�ضونيل Hايال¿ Hال¿

رئيس العمليات 

(السينمات)

ا�س.∑. ت�ضودري

رئيس العمليات

(املطاعم)



تقرير الحوكمة ٢٠١٥

ال�ضيا�ضة:

يتحمل جمل�س اإدارة �رشكة البحرين لل�صينما امل�صÄولية عن االلتõام باملبادÇ التوجيهية حلوكمة ال�رشكات وغريها من متطلبات القوانني 

ال�صادرة عن حكومة البحرين وذلك من اأجل –قي≤ ‰و م�صتدام وخل≤ القيمة املثل≈ للم�صاهمني عل≈ مدى فرتة Wويلة من الõمن. 

ت�صع ال�رشكة و“ار�س اأف�صل مبادÇ و‡ار�صات لل�رشكات التي ت�صاهي اأف�صل املمار�صات العاملية مثل االإف�صاì ال�صادق عن املعلومات 

يف البيانات املالية ل�صمان النõاهة وال�صفافية يف اأداء ال�رشكة، ون�رش البيانات املالية للعموم يف غ�صون املدة املن�صو�س عليها يف 

القانون، واملعاملة العادلة واملن�صفة جلميع امل�صاهمني والتم�صك باالأخالقيات وال�صفافية واحلكمة يف اتخاذ القرارات من قبل جمل�س 

االإدارة، واحلفا® عل≈ معايري جودة اÿدمة، و–ديå موقع ال�رشكة عل≈ االإنرتنâ وفقا ملتطلبات القانون، وو�صع حدود وا�صحة للم�صÄولية 

وامل�صاءلة عل≈ كل م�صتوى من م�صتويات ت�صل�صل التنظيم الهرمي لل�رشكة. تلتõم ال�رشكة مببادÇ ال�صفافية والنõاهة واال�صتقامة 

وامل�صاءلة يف جميع وظائفها واأعمالها. 

“â املوافقة عل≈ ميثاق احلوكمة يف ال�رشكة من قبل جمل�س االإدارة بتاريï 27 �صبتمرب 2011 مت�صمنا االأحكام املذكورة يف �صواب§ 

امل�صتويات العليا املن�صو�س عليها يف املجلد 6 من كتاب القواعد مل�رشف البحرين املركõي وذلك بهدف حماية م�صالح امل�صاهمني. 

لقد كانâ ال�رشكة دائما تراعي  وتلتõم بالقوانني والقواعد واالأنظمة عل≈ مدى الثمان واأربعني �صنة من وجودها، وكانâ دائما ت�صع≈ 

اإ¤ العمل مل�صلحة امل�صاهمني والعمالء واملوظفني يف ال�رشكة وكذلك من اأجل �صالح عموم اجلمهور. اإن م�صاهمة ال�رشكة يف –قي≤ 

الرفاه للمجتمع مذكورة يف تقرير امل�صÄولية االجتماعية لل�رشكة املرف≤ مع تقرير احلوكمة هذا.

تعمل ال�رشكة دائما عل≈ التم�صك باأعل≈ معايري حوكمة ال�رشكات يف جميع جماالت االأن�صطة التجارية والوفاء باملتطلبات االجتماعية 

والرقابية والبيÄية. 

لقد Wورت ال�رشكة موقعها عل≈ �صبكة االنرتنâ من خالل ن�رش التقارير ال�صنوية لل�صنوات املالية 2009 اإ¤ 2014 وكذلك البيانات 

املالية املرحلية للربع الثالå من ال�صنة املالية 2015 عل≈ املوقع. وعالوة عل≈ ذلك، قامâ ال�رشكة بن�رش اإ�صعار الدعوى الآخر اجتماع 

ميثاق حوكمة  ملتطلبات  وفقا   âاالنرتن �صبكة  العادية عل≈ موقعها عل≈  العامة غري  اجلمعية  واجتماع  العامة  للجمعية  �صنوي 

ال�رشكات.
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 :2015 Èي�ضيو¿ كما يف 31 دي�ضمFôمو¿ الgامل�ضا

تتكون الهيكلية احلالية الأ�صهم ال�رشكة من اأ�صهم عادية فق§ ولي�س هنا∑ فÄات flتلفة من االأ�صهم العادية. اأ�صهم ال�رشكة 

بالكامل.  االأ�صهم مدفوعة  قيمة  وجميع  الواحد،  لل�صهم  فل�س   100 لل�صهم هي  اال�صمية  والقيمة  البحرين  بور�صة  مدرجة يف 

امل�صاهمون الرئي�صيون لل�رشكة كما يف 31 دي�صمرب 2015 هم كما يلي:

توزيع حüضüس امللكية ح�ضÖ اجلن�ضية

ن�ضÑة امل�ضاgمة عدد الأ�ضهم  اجلن�ضية  ال�ضم 

٪٦٫٩٣  ٤,٥٧٩,٢٥٦ بحرينية  ١ - �رشكة البحرين للرتفيه العائلي 
٪٥٫٦٠  ٣,٧٠٧,٤٨٠ بحريني  ٢ - ال�صيد يو�صف عبدالله اأمني 

جممو´ عدد الأ�ضهم  Úمgعدد امل�ضا اجلن�ضية 

٦٥,٤٦٦,٤٧٢  ٤٦٠ بحريني 

١٢٠,٠٠٠  ١ كويتي 

١٦٢,٤٢٩  ١٦ قطري 

١٧٢,٥٧٩  ٦ �صعودي 

١٧٧,٢٨٠  ٩ اأخرى 

٦٦,٠٩٨,٧٦٠  ٤٩٢  ́ املجمو

»æjôëH

»àjƒc

…ô£b

…Oƒ©°S

iôNCG



حüضة احلكومة مø امللكية:

ال “لك حكومة البحرين اأية ح�صة يف ال�رشكة.

جمل�س الإدارة:

فاإن  وبالتايل  االإدارة،  ملجل�س  ال�رشكة  حوكمة  عن  امل�صÄولية  تعود   

عمل  �صري  يف  والتحكم  االإدارة  بتوجيه  يقومون  املجل�س  اأع�صاء 

ا�صرتاتيجيات  وي�صع  ال�رشكة،  اأهداف  االإدارة  جمل�س  يحدد  ال�رشكة. 

وخط§ االأعمال املنا�صبة لتحقي≤ هذه االأهداف، كما يقوم مببادرات 

ا�صرتاتيجية ل�صمان كفاءة مõاولة االأعمال والتنفيذ الفعال للخط§ 

واال�صرتاتيجيات وفقا ملتطلبات احلوكمة الر�صيدة. يلتõم جمل�س االإدارة 

يف  وكاأع�صاء  لواجباته  اأدائه  يف  واالجتهاد  الواجبة  العناية  مبراعاة 

جمل�س االإدارة. يراقب املجل�س �صري العمل يف االإدارة التنفيذية لل�رشكة. 

يح≤ لكل ع�صو جمل�س اإدارة الرت�صح الإعادة انتخابه بعد انق�صاء ثالث 

�صنوات من تاريï انتخابه. ملجل�س االإدارة مطل≤ احل≤ يف Wلب  م�صورة 

/ ن�صيحة مهنية م�صتقلة عل≈ نفقة ال�رشكة ل�صمان االأداء الفعال 

ملهامهم كاأع�صاء جمل�س اإدارة. 

يهدف جمل�س اإدارة ال�رشكة دائما اإ¤ –قي≤ النجاì لل�رشكة من خالل 

اإجراءات و‡ار�صات �صفافة  واتباع  اتخاذ قرارات م�صتقلة ومو�صوعية 

املعلومات  لتفا�صيل  دقي≤  تقييم  اإجراء  بعد  اإال  القرار  اتخاذ  وعدم 

املنا�صبة. يحر�س  واÿربة  بالدراية  ال�رشكة  اإدارة  يتمتع جمل�س  املتاحة. 

التطورات  اأحدث  عل≈  اWالع  عل≈  يكونوا  اأن  عل≈  املجل�س  اأع�صاء 

ولكن  فق§  البحرين  يف  لي�س  ال�صينما  واأعمال  ن�صاWات  جمال  يف 

اأي�صا عل≈ ال�صعيد العاملي، كما يحر�صون اأي�صا عل≈ اأن يكونوا عل≈ 

يقوم  والتنظيمية.  الرقابية  املتطلبات  بالتطورات يف جمال  تام  اإملام 

جمل�س االإدارة ب�صكل منتظم مبراقبة �صري عمل فري≤ االإدارة التنفيذية 

و‡ار�صة رقابة فعالة عل≈ �صÄون ال�رشكة. يعمل جمل�س اإدارة ال�رشكة 

عل≈ �صمان –قي≤ توازن منا�صب بني االأهداف Wويلة املدى واالأهداف 

بح�صن  عملهم  ال�رشكة  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  يوؤدي  املدى.  ق�صرية 

Œاه  باأمانة  م�صÄولياتهم  اأداء  عليهم  يتوجب   åحي وا�صتقامة  نية 

امل�صاهمني. 
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نÑذة عø اأع�ضاء جمل�س الإدارة:  

الدكتور عüضام عÑد الل¬ فخôو – رFي�س جمل�س الإدارة

عبدالله يو�صف فخرو واأوالده رئي�س جمل�س االإدارة  

جامعة اأ.اإم.اأ )جامعة خا�صة( جمل�س امل�صت�صارين  

�رشكة ‡تلكات البحرين القاب�صة ع�صو جمل�س االإدارة 

�رشكة قطر البحرين الدولية لل�صينما ذ.م.م  النائب الثاين لرئي�س جمل�س االإدارة 

بنك البحرين الوWني نائب رئي�س جمل�س االإدارة  

بنك البحرين الوWني رئي�س اللجنة التنفيذية  

ال�رشكة العامة للتجارة و�صناعة االأغذية �س.م.ب ع�صو جمل�س اإدارة تنفيذي  

�رشكة البحرين للموا�صي ع�صو جمل�س اإدارة 

�رشكة االأعمال الدولية )زيروك�س( رئي�س جمل�س االإدارة 

فخرو لالإلكرتونيات )اريك�صون( رئي�س جمل�س االإدارة  

�رشكة مطاعم فخرو )ماكدونالدز( ع�صو جمل�س اإدارة  

بدجâ لتاأجري ال�صيارات )البحرين( رئي�س جمل�س االإدارة  

�رشكة فخرو ÿدمات التاأمني  رئي�س جمل�س االإدارة  

�رشكة فخرو للمقاوالت رئي�س جمل�س االإدارة  

فخرو لل�صحن ع�صو جمل�س اإدارة  

�رشكة جو لتاأجري ال�صيارات )قطر( رئي�س جمل�س االإدارة  

�رشكة جو لتاأجري ال�صيارات )دبي- اأبوظبي- الفجرية( رئي�س جمل�س االإدارة  

فخرو موتورز )بي واي دي( رئي�س جمل�س االإدارة  

اأك�ص�س لالت�صاالت )دبي( رئي�س جمل�س االإدارة  

�رشكة ال�رشافة احلديثة �س.م.ب )مقفلة( رئي�س جمل�س االإدارة  

ا�صتثمارات اململكة رئي�س جمل�س االإدارة 

ال�ضيد عل« يو�ض∞ عÑيد› - ناÖF رFي�س جمل�س الإدارة

األو�صريف ال�رشق االأو�ص§ ذ.م.م ع�صو جمل�س اإدارة  

يو�صف علي عبيديل ذ.م.م. الع�صو املنتدب  

اجلامعة امللكية للبنات ع�صو جمل�س اإدارة  

�رشكة ذي مولõ العقارية ع�صو جمل�س اإدارة  

âتران�س كلف كون�صل الع�صو املنتدب 

ال�ضيد fiمد اإôHاgيم كانو – ع�ضو جمل�س الإدارة

�رشكة اإبراهيم خليل كانو �س.م.ب)مقفلة(  الرئي�س ورئي�س جمل�س االإدارة  

اأوال اÿليè لل�صناعة �س.م.ب )مقفلة( رئي�س جمل�س االإدارة  

 õذي مول رئي�س جمل�س االإدارة 

اجلامعة امللكية للبنات نائب رئي�س جمل�س االإدارة  

ال�ضيد Lال∫ fiمد Lال∫ – ع�ضو جمل�س الإدارة 

جمموعة �رشكات حممد جالل واأوالده  الع�صو املنتدب  

�رشكة اÿليè للحا�صبات االآلية رئي�س جمل�س االإدارة  

�رشكة خدمات مطار البحرين رئي�س جمل�س االإدارة  

�رش كة البحرين للحا�صبات االآلية  رئي�س جمل�س االإدارة   

�رشكة اأوال للخر�صانة اجلاهõة  ع�صو جمل�س اإدارة  

�رشكة البحرين لالأ�صواق احلرة ع�صو جمل�س اإدارة  

 õبان ع�صو جمل�س اإدارة 

�رشكة البحرين لل�صياحة ع�صو جمل�س اإدارة  

بيادكو  ع�صو جمل�س اإدارة  

مطبعة اأوال  الع�صو املنتدب  
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ال�ضيد فôيد يو�ض∞ املوDيد – ع�ضو جمل�س الإدارة 

يو�صف خليل املوؤيد واأوالده �س.م.ب )مقفلة(  نائب رئي�س جمل�س االإدارة  

�رشكة عقارات يو�صف خليل املوؤيد واأوالده ذ.م.م نائب رئي�س جمل�س االإدارة  

اأ�رشف نائب رئي�س جمل�س االإدارة  

�رشكة البحرين الإدارة العقارات  رئي�س جمل�س االإدارة  

�رشكة البحرين لبناء االأ�صا�صات   ع�صو جمل�س االإدارة  

 õكراون اإند�صرتي ع�صو جمل�س االإدارة  

�صكرامبولد البحرين ع�صو جمل�س االإدارة 

ال�ضيد Lهاد يو�ض∞ اأمÚ – ع�ضو جمل�س الإدارة 

البحرين الوWنية القاب�صة ع�صو جمل�س االإدارة  

البحرين الوWنية القاب�صة ع�صو اللجنة التنفيذية / جلنة اال�صتثمار  

البحرين الوWنية للتاأمني ع�صو جمل�س االإدارة  

فنادق البنادر  نائب رئي�س جمل�س االإدارة  

ترافكو ع�صو جمل�س االإدارة  

ترافكو ع�صو جلنة التدقي≤  

ترافكو ع�صو، جلنة الت�صوي≤  

بي اإم اإم اآي ع�صو جمل�س االإدارة  

بي اإم اإم اآي ع�صو اللجنة التنفيذية/ جلنة اال�صتثمار  

البحرين للموا�صي ع�صو جمل�س االإدارة  

البحرين للموا�صي ع�صو اللجنة التنفيذية  

ال�رشكة املتحدة للتاأمني ع�صو جمل�س االإدارة  

ال�رشكة املتحدة للتاأمني ع�صو اللجنة التنفيذية  

ال�رشكة العامة للدواجن �س.م.ب نائب رئي�س جمل�س االإدارة  

ال�رشكة الوWنية للدواجن ع�صو جمل�س االإدارة  

ال�رشكة الوWنية للدواجن ع�صو جلنة التدقي≤  

ال�ضيد �ضوق« عل« فخôو - ع�ضو جمل�س الإدارة  

ال�رشكة العامة للدواجن �س.م.ب رئي�س جمل�س االإدارة  

ال�رشكة الوWنية للدواجن رئي�س جمل�س االإدارة  

�رشكة منتجع الõالق �س.م.ب. ع�صو جمل�س االإدارة 

بي اإم اإم اآي �س.م.ب. ع�صو جمل�س االإدارة 

ال�رشكة البحرينية الكويتية للتاأمني �س.م.ب ع�صو جمل�س االإدارة 

علي بن يو�صف فخرو واأوالده ذ.م.م رئي�س جمل�س االإدارة والع�صو املنتدب  

�صوقي علي فخرو واأوالده ذ.م.م رئي�س جمل�س االإدارة  

حممد فخرو واإخوانه ذ.م.م نائب رئي�س جمل�س االإدارة والع�صو املنتدب  

فخرو للتوكيالت التجارية ذ.م.م الع�صو املنتدب  

فخرو لال�صتثمار ذ.م.م  الع�صو املنتدب  

فخرو ÿدمات تكنولوجيا املعلومات ذ.م.م ع�صو جمل�س االإدارة  

�صات داون ÿدمات ال�صيانة ذ.م.م مدير ع�صو جمل�س االإدارة  



حالت الع�ضوية يف جمل�س الإدارة   

نف�س املعاين والدالالت املق�صودة يف التعريفات الواردة لتلك  يق�صد بامل�صطلحات "م�صتقل"، "غري م�صتقل"، "تنفيذي"، "غري تنفيذي" 

التعابري يف ميثاق حوكمة ال�رشكات. تتاألف ت�صكيلة جمل�س االإدارة من �صتة اأع�صاء غري تنفيذيني وع�صو تنفيذي واحد، وثالثة م�صتقلني 

واأربعة اأع�صاء غري م�صتقلني. تتم مراجعة ا�صتقاللية االأع�صاء امل�صتقلني �صنوياً وفقا للمعايري املن�صو�س عليها يف ميثاق احلوكمة. 

انتخاب اأع�ضاء جمل�س الإدارة

تو�صح املادة )18( من النظام االأ�صا�صي لل�رشكة واملواد 175 و 176 من قانون ال�رشكات التجارية البحريني اإجراءات انتخاب اأع�صاء جمل�س 

االإدارة. ينتخب امل�صاهمون يف ال�رشكة اأع�صاء جمل�س االإدارة يف االجتماع ال�صنوي للجمعية العامة لل�رشكة ويف ظروف معينة يتم تعيني 

اأع�صاء جمل�س االإدارة من قبل املجل�س. تقوم اللجنة التنفيذية، جلنة الرت�صيح واملكافاآت بتقدمي تو�صية للتعيني بعد درا�صة خربة ودراية 

ع�صو جمل�س االإدارة قبل اأن يتم انتخاب ع�صو جمل�س االإدارة يف االجتماع ال�صنوي للجمعية العامة اأو تعيينه من قبل املجل�س. يتم 

انتخاب اأع�صاء جمل�س االإدارة ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد. تنتهي ع�صوية جميع اأع�صاء جمل�س االإدارة بالدور ويجوز اإعادة انتخاب 

الع�صو مرة اأخرى اإال اإذا مت ا�صتبعاده مبوجب اأحكام القانون التجاري البحريني اأو النظام االأ�صا�صي لل�رشكة.

ت�ضكيلة جمل�س الإدارة 

تنفيذي / غري تنفيذي م�ضتقل / غري م�ضتقل  ا�ضم ع�ضو جمل�س الإدارة 

تنفيذي غري م�صتقل  الدكتور ع�صام عبدالله فخرو 

غري تنفيذي م�صتقل  ال�صيد علي يو�صف عبيديل 

غري تنفيذي غري م�صتقل  ال�صيد حممد اإبراهيم كانو 

غري تنفيذي م�صتقل  ال�صيد جالل حممد جالل 

غري تنفيذي م�صتقل  ال�صيد فريد يو�صف املوؤيد 

غري تنفيذي غري م�صتقل  ال�صيد جهاد يو�صف اأمني 

غري تنفيذي غري م�صتقل  ال�صيد �صوقي علي فخرو 

انتهاء مدة الع�ضوية اجلن�ضية  �ضنة امليالد  ا�ضم ع�ضو جمل�س الإدارة 

2016 بحريني   1947 الدكتور ع�صام عبدالله فخرو 

2016 بحريني   1942 ال�صيد علي يو�صف عبيديل 

2016 بحريني   1940 ال�صيد حممد اإبراهيم كانو 

2016 بحريني   1948 ال�صيد جالل حممد جالل 

2016 بحريني   1953 ال�صيد فريد يو�صف املوؤيد 

2016 بحريني   1958 ال�صيد جهاد يو�صف اأمني 

2016 بحريني   1953 ال�صيد �صوقي علي فخرو 
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مت انتخاب اأع�صاء جمل�س االإدارة احلاليني يف االجتماع ال�صنوي للجمعية العامة الذي عقد يف عام 2013 وتنتهي مدة ع�صويتهم يف 

االجتماع ال�صنوي للجمعية العامة الذي �صيعقد يف العام 2016. ومبجرد اأن يتم انتخاب اأع�صاء جمل�س االإدارة، �صيتم اإ�صدار خطابات 

التعيني التي �صتو�صح مدة ع�صوية الع�صو و�صلطاته وواجباته ومكافاآته وم�صاركته يف اللجان وتخ�صي�س الوقâ املطلوب منه وح�صور 

االجتماعات واحل�صول عل≈ امل�صورة املهنية امل�صتقلة املتعلقة ب�صÄون ال�رشكة اأو امل�صÄوليات الفردية له كع�صو جمل�س اإدارة وامل�صائل 

االأخرى التي تن�س عليها مدونة حوكمة ال�رشكات جلميع اأع�صاء جمل�س االإدارة املنتخبني.

لقد قام اأWراف ذوو �صلة بالدكتور ع�صام عبدالله فخرو ب�رشاء 500^24 �صهماً وباعوا 900^28  �صهما من اأ�صهم ال�رشكة خالل العام 

2015. وباملثل، فاإن اأWراف ذوي  �صلة بكل من ال�صيد علي يو�صف عبيديل وال�صيد �صوقي علي فخرو قد باعوا  646^175 و688^174 �صهما 

عل≈ التوايل خالل عام 2015. وقام Wرف ذو �صلة بال�صيد حممد اإبراهيم كانو ب�رشاء 338^893 �صهما خالل العام 2015.

ملكية اأع�ضاء جمل�س الإدارة لأ�ضهم ال�öكة

تداو∫ اأع�ضاء جمل�س الإدارة لأ�ضهم ال�öكة Nال∫ 2015

عدد الأ�ضهم نو´ الأ�ضهم  ا�ضم ع�ضو جمل�س الإدارة   

3^187^413 عادية  الدكتور ع�صام عبدالله فخرو   

369^176 عادية  ال�صيد علي يو�صف عبيديل   

277^783 عادية  ال�صيد حممد اإبراهيم كانو   

386^127 عادية  ال�صيد جالل حممد جالل   

380^625 عادية  ال�صيد فريد يو�صف املوؤيد   

857^466 عادية  ال�صيد جهاد يو�صف اأمني   

550^044 عادية  ال�صيد �صوقي علي فخرو   

600^863^4 املجمو´    

تاريï املعاملة عدد الأ�ضهم  �öاء/ Hيع  نو´ الأ�ضهم  ا�ضم ع�ضو جمل�س الإدارة 

2015/01/13  50^000 �رشاء  عادية  الدكتور ع�صام عبدالله فخرو 

2015/04/02  648^171 �رشاء    

2015/05/13  64^040 �رشاء  عادية  ال�صيد حممد اإبراهيم كانو 

2015/12/8  893^338 بيع    



اLتماعات جمل�س الإدارة:   

وفقا للبند اإت�س �صي 1-3-3 من قانون حوكمة ال�رشكات، يجب اأن يجتمع جمل�س االإدارة اأربع مرات عل≈ االأقل يف ال�صنة. وباالإ�صافة اإ¤ 

هذه االجتماعات، يتخذ جمل�س االإدارة قرارات �رشيعة عن Wري≤ قرارات “ريرية وتتم امل�صادقة عل≈ هذه القرارات ح�صب االأ�صول من قبل 

جمل�س االإدارة يف اجتماعات الحقة ملجل�س االإدارة منعقدة ح�صب االأ�صول. اجلدول التايل يو�صح تفا�صيل ب�صاأن اجتماعات جمل�س االإدارة 

واللجان التي عقدت خالل عام 2015 وتفا�صيل احل�صور:

وي�صمل احل�صور هنا احل�صور من خالل املكاملات الهاتفية.

Áكن الدعوة الجتماع ملجل�س االإدارة بناءا عل≈ Wلب ع�صوين اثنني من اأع�صاء جمل�س االإدارة اأو بطلب من رئي�س / نائب رئي�س جمل�س 

االإدارة. يجب اأن يح�رش غالبية اأع�صاء جمل�س االإدارة اجتماعات جمال�س االإدارة اإما �صخ�صيا اأو عن Wري≤ الهاتف ليكون اجتماع املجل�س 

�صحيحا.

خالل عام 2015، التõم جميع اأع�صاء جمل�س االإدارة باحلد االأدن≈ من املتطلبات القانونية من حيå احلد االأدن≈ لن�صبة  احل�صور وهي %75. 

لقد ح�رش �صتة من اأ�صل �صبعة اأع�صاء جمل�س اإدارة جميع اجتماعات جمل�س االإدارة واجتماعات اللجان حمققني بذلك ن�صبة 100% من 

احل�صور. يتم تعميم اإ�صعار الدعوة لالجتماع وجدول االأعمال وغريها من امل�صتندات املوؤيدة لالجتماعات يف وقâ مبكر لتمكني اأع�صاء 

جمل�س االإدارة من درا�صتها واتخاذ قرارات مو�صوعية.

 ملخüس اLتماعات جمل�س الإدارة واLتماعات اللجا¿ وح�ضور اأع�ضاء جمل�س الإدارة

املجمو´ جلنة احلوكمة والتدقيق   اللجنة التنفيذية  جمل�س الإدارة  ا�ضم ع�ضو جمل�س الإدارة 

áÑ°ùædG  äÉYÉªàL’G  ́ ƒª›  äÉYÉªàL’G  ́ ƒª›  äÉYÉªàL’G  ́ ƒª›  äÉYÉªàL’G  ́ ƒª›  

ájƒÄŸG  Égö†M »àdG  OóY  Égö†M »àdG  OóY  »àdG  OóY  »àdG  OóY  

äÉYÉªàLÓd   äÉYÉªàL’G   äÉYÉªàL’G  Égö†M  äÉYÉªàL’G  Égö†M  äÉYÉªàL’G  

Égö†M »àdG          

%100  9  9   -  -  4  4  5  5 الدكتور ع�صام عبدالله فخرو 

%100  9  9  -  -  4  4  5  5 ال�صيد علي يو�صف عبيديل 

%100  9  9   -   -  4  4  5  5 ال�صيد حممد اإبراهيم كانو 

%100  9  9  4  4  -  -  5  5 ال�صيد جالل حممد جالل 

%89  8  9  4  4  -  -  4  5 ال�صيد فريد يو�صف املوؤيد 

%100  9  9  -  -  4  4  5  5 ال�صيد جهاد يو�صف اأمني 

%100  9  9  4  4   -  -  5  5 ال�صيد �صوقي علي فخرو 

201
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تواريï اLتماعات جمل�س الإدارة وتفاUضيل احل�ضور

�ضيا�ضة مكافاآت جمل�س الإدارة: 

تو�صح املادة 188 من قانون ال�رشكات التجارية رقم 21 ل�صنة W 2001ريقة دفع املكافاآت الأع�صاء جمل�س االإدارة. تتم مكافاأة اأع�صاء 

اأ�صا�س ح�صورهم اجتماعات املجل�س واجتماعات اللجان واملكافاأة ال�صنوية. تعترب امل�صاركة يف االجتماع عن Wري≤  جمل�س االإدارة عل≈ 

الهاتف اأو / مكاملات الفيديو كما لو كانâ ح�صوراً �صخ�صياً يف االجتماع ويتقا�ص≈ ع�صو جمل�س االإدارة املكافاأة وفقاً لذلك. اإن دفع 

املكافاأة الأع�صاء جمل�س االإدارة هو انعكا�س مل�صاركتهم يف اأن�صطة املجل�س واأي�صاً لالحتفا® باأع�صاء جمل�س االإدارة القديرين من خالل 

مكافاأتهم عل≈ تخ�صي�س وقتهم الثمني لتطوير ال�رشكة. يتم دفع املكافاأة لع�صو جمل�س االإدارة بعد احل�صول عل≈ موافقة امل�صاهمني 

للمعايري  وفقاً  الدخل كم�رشوف  قائمة  عل≈  االإدارة  الأع�صاء جمل�س  املدفوعة  املكافاأة  قيد  يتم  ال�صنوي.  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف 

املحا�صبية الدولية واالأنظمة املو�صوعة من قبل م�رشف البحرين املركõي. 

بل¨â اأتعاب ح�صور جل�صات جمل�س ادارة ال�رشكة )مبا يف ذلك اأتعاب ح�صور اجتماعات اللجان( لل�صنة اإ¤ 000^105 دينار بحريني.

جممو´ املكافاآت لأع�ضاء جمل�س الإدارة:

جمموع مبل≠ املكافاآت  املدفوعة الأع�صاء جمل�س االإدارة لل�صنوات املالية 2014 و 2015 مذكور يف االإي�صاì رقم: 24 للقوائم املالية.

* ت�صري اإ¤ احل�صور عرب الهاتف.

2015/2/252015/3/252015/4/252015/7/152015/11/4ا�ضم ع�ضو جمل�س الإدارة

الدكتور ع�صام عبدالله 

فخرو
نعمنعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعمنعمال�صيد علي يو�صف عبيديل

نعمنعمنعم*نعمنعمال�صيد حممد اإبراهيم كانو

نعمنعمنعمنعمنعمال�صيد جالل حممد جالل

النعم*نعمنعمنعمال�صيد فريد يو�صف املوؤيد

نعمنعمنعمنعمنعمال�صيد جهاد يو�صف اأمني

نعمنعمنعمنعمنعمال�صيد �صوقي علي فخرو



مدونة ال�ضلو∑ / مدونة الأNال¥ املهنية:   

لدى ال�رشكة مدونة قواعد �صلو∑ / مدونة اأخالق مهنية –دد املعايري املتوقعة من كل موظف يف ال�رشكة. 

لن تقوم ال�رشكة باالإف�صاì عن اأية معلومات عن العمالء / �رشكاء العمل اإ¤ اأي �صخ�س اآخر اأو جهة اأخرى.   •

يفرت�س يف املوظفني عدم الك�صف عن اأية معلومات عن ال�رشكة �صواء اأثناء اأو بعد اÿدمة الأي �صخ�س اأو جهة من خارê ال�رشكة.   •

اإن من �صيا�صة ال�رشكة العمل عل≈ حل �صكاوى العمالء ب�رشعة وبطريقة موؤدبة.  •

من واجب كل موظف حماية اأ�صول ال�رشكة.  •

يجب عل≈ كل موظف عدم اأخذ ر�صوة فيما يتعل≤ باأعمال ال�رشكة من اأي �صخ�س من خارê ال�رشكة.  •

الهيكل التن¶يم«

جمل�س الإدارة

الFôي�س

التنفيذي

اللجنة 

التنفيذية 

جلنة الرت�ضيح 

واملكافاآت

جلنة التدقيق

رFي�س 

العمليات 

  –
ال�ضينما

رFي�س 

العمليات 

–
امل£اعم 

رFي�س 

ال�ضÄو¿  

املالية

�ضكôتري 

ال�öكة 

و�ضÄو¿ 

ال�öكات 

رFي�س 

الÈجمة

رFي�س 

امل�ضاريع 

ôوالت£وي

رFي�س 

ال�ضÄو¿ 

الإدارية 



23

اللتõام

املعمول  واالأنظمة  القواعد  بجميع  االأ�صول  ح�صب  ال�رشكة  تلتõم 

بها يف البالد ولي�س هنا∑ اأية حاالت عدم التõام اإجرائي فيما يتعل≤ 

باأية اأحكام قوانني ت�رشي عل≈ ال�رشكة. املدير املايل هو اأي�صا م�صÄول 

التõام وا�صح  اأي�صا دليل �صيا�صة  ال�رشكة  ال�رشكة. لدى  االلتõام يف 

ي¨طي كافة تفا�صيل واأمور وظيفة االلتõام. فيما يلي و�صف لبع�س 

ال�صمات البارزة لدليل االلتõام: 

الر�صد واالإبالÆ عن الوظائف/ الدوائر  •

العالقة مع الدوائر/ االإدارات االأخرى  •

ا�صتقاللية وظيفة االلتõام  •

م�صÄولية وظيفة االلتõام   •

العالقة مع التدقي≤ الداخلي  •

التعاون مع اجلهات الرقابية  •

باأن�صطة  ال�صلة  ذات  االلتõام  بتقييم flاWر  االلتõام  يقوم م�صÄول 

ال�رشكة وم�صاعدة الرئي�س التنفيذي يف االإدارة الفعالة ملخاWر االلتõام 

التي تواجهها ال�رشكة وتقليلها اأو تخفيف اأثرها. يتو¤ جمل�س االإدارة 

م�صÄولية االإ�رشاف عل≈ اإدارة flاWر االلتõام لل�رشكة.

201
و 5

وني
ي



توزيع املهام يف جمل�س الإدارة:

اللجنة التنفيذية، جلنة الرت�ضيح واملكافاآتجلنة احلوكمة والتدقيقا�ضم ع�ضو جمل�س الإدارة

)الرئي�س(-رئي�س جمل�س االإدارةالدكتور ع�صام عبدالله فخرو

نعم-نائب رئي�س جمل�س االإدارةال�صيد علي يو�صف عبيديل

نعم-ع�صو جمل�س االإدارةال�صيد حممد اإبراهيم كانو

نعم-ع�صو جمل�س االإدارةال�صيد جالل حممد جالل

-نعمع�صو جمل�س االإدارةال�صيد فريد يو�صف املوؤيد

-نعمع�صو جمل�س االإدارةال�صيد جهاد يو�صف اأمني

-)الرئي�س(ع�صو جمل�س االإدارةال�صيد �صوقي علي فخرو



25

* ت�صري اإ¤ احل�صور عرب الهاتف. 

بل¨â اأتعاب اأع�صاء اللجنة التنفيذية، جلنة الرت�صيح واملكافاآت 000^18 دينار بحريني لل�صنة املالية 2015. 

* ت�صري اإ¤ احل�صور عرب الهاتف. 

بل¨â اأتعاب اأع�صاء جلنة احلوكمة والتدقي≤ 000^14 دينار بحريني لل�صنة املالية 2015. 

2015/3/32015/6/112015/8/272015/11/19ا�ضم ع�ضو جمل�س الإدارة

نعمنعمنعمنعم1- الدكتور ع�صام عبدالله فخرو

نعمنعمنعمنعم2- ال�صيد علي يو�صف عبيديل

نعمنعمنعم*نعم3- ال�صيد حممد اإبراهيم كانو

نعمنعمنعمنعم4- ال�صيد جهاد يو�صف اأمني

2015/2/182015/4/282015/7/15ا�ضم ع�ضو جمل�س الإدارة
2015/11/4 و” تاأLيلها 

اإ¤ 2015/12/7

نعمنعمنعمنعمال�صيد �صوقي علي فخرو

نعمنعم*نعمنعمال�صيد فريد يو�صف املوؤيد

نعمنعمنعمنعمال�صيد جالل حممد جالل
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تقييم الأداء:

اأنه  اإت�س. �صي. 8-3-9 من قانون حوكمة ال�رشكات عل≈  ين�س البند 

يجب االإف�صاì يف التقرير ال�صنوي عن  تقييم اأع�صاء جمل�س االإدارة 

فيما يتعل≤ بفعاليتهم واإ�صهاماتهم، ولقد مت خالل العام 2015 اإجراء 

ذلك التقييم بالطرق التالية:

اإدارة  جمل�س  ع�صو  كل  قبل  من  املجل�س  تقييم  مت  لقد   -1

وذلك لتقييم اأداء املجل�س ككل.   

اللجنة  اأع�صاء  من  ع�صو  كل  قبل  من  جلنة  كل  تقييم  مت   -2

نف�صها عن ال�صنة املالية 2015 للتاأكد من قيام اللجنة باأداء   

واأداء  اللجنة  املرجوة من  االأغرا�س  لتحقي≤  املعنية  وظيفتها   

امل�صÄوليات امللقاة عل≈ عاتقها.  

قام كل ع�صو جمل�س اإدارة بعمل تقييم ذاتي لنف�صه كع�صو   -3

جمل�س اإدارة وبو�صفه ع�صوا يف كل جلنة، وذلك ل¨ر�س تقييم   

اأنف�صهم مقابل ما هو مطلوب منهم.   

بعمل  اأي�صا  جلنة  كل  ورئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  قام  كما   -4

العمل  يف  اال�صتمرار  �صمان  اأجل  من  الأدائهم  ذاتي  تقييم   

مب�صتوى عال من الفعالية.   

وقام الرئي�س التنفيذي بعمل تقييمه اÿا�س عن ال�صنة املالية 2015.

201
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تقرير المسئولية االجتماعية 
للشركة

الهبات  من  ا�صتفادت  التي  املعتمدة  اÿريية  وال�صنادي≤  اجلمعيات 

والتربعات التي قدمتها �رشكة البحرين لل�صينما خالل عام 2015 هي 

كما يلي: 

�صندوق عايل لالأعمال اÿريية  •
امل�رشì االأهلي لالإنتاê والتوزيع  •

جمعية االأنفال  •
�صندوق العكر اÿريي    •

�صندوق الفالì اÿريي - فل�صطني  •
مركõ جيل ال¨د امل�رشق   •

مركõ احلد لتحفيß القراآن   •
البحرين للري�صة الطائرة واال�صكوا�س  •

البحرين للتنمية )بحرين نور العني(  •
جمعية اأ�صدقاء مر�ص≈ الكل≈ البحرينية  •

جمعية البحرين اÿريية  •
حمافظة العا�صمة )غبقة رم�صان(  •

�صندوق مدينة حمد اÿريي  •
�صندوق اجلالية الهندية لالإغاثة  •

اجلمعية الن�صائية الدولية  •
�صندوق مدينة عي�ص≈ لالأعمال اÿريية  •

جمل�س فريè املحطة   •
جمعية املرñ اÿريية االجتماعية   •

�صندوق املحرق اÿريي  •
مركõ املحرق للرعاية االجتماعية   •

�صندوق ال�صناب�س اÿريي  •
مركõ �صيخان و�رشيفة لتعليم القراآن  •

�صندوق ال�صاخورة اÿريي  •
االأوملبياد اÿا�س البحريني  •

ا–اد اجلمعيات اÿريية ملحافظة العا�صمة  •
مركõ يوكو لرعاية الوالدين  •

�صندوق الõكاة  •
�رشكة االختيار للدعاية واالإعالن ذ.م.م   •

وال�صنادي≤  للجمعيات  التربعات  لل�صينما  البحرين  �رشكة  تقدم  ال 

اÿريية املختلفة فح�صب ولكنها اأي�صا ت�صاعد االأ�صخا�س املحتاجني. 

الرب  اأعمال  خالل عام 2015، بل¨â م�صاهمة ال�رشكة االإجمالية Œاه 

واÿدمات االإجتماعيه مبل≠  230^20 دينار بحريني.

�صعياً من �رشكة البحرين لل�صينما ÿدمة املجتمع عل≈ نطاق اأو�صع 

فقد قامâ ب�رشاء مبن≈ �صكني بهدف توظيف االإيجارات امل�صتح�صله 

منه يف م�رشوع خريي كبري وذلك عرب –ويل دخل االإيجار اإ¤ )االإحتياWي 

اÿريي(.

هذا واأنه كما يف 31 دي�صمرب 2015 قد بل≠ جمموع االإحتياWي اÿريي 

الرتاكمي مبل≠ 375^116 دينار بحريني.
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شركة البحرين للسينما ش.م.ب
البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015

تقôيô مôاقÖ احل�ضاHات امل�ضتقل اإ¤ ال�ضادة 

امل�ضاgمÚ يف �öكة الôëÑيø لل�ضينما �س.م.ب

تقôيô حو∫ الÑيانات املالية املوحدة

البحرين  ل�ص``ركة  امل`رفقة  املوحدة  املالية  البيانات  بفح�س  قمن`ا  لق``د 

معاً  اإليهما  )وي�صار  لها  التابعة  وال�رشكة  )"ال�رشكة"(  �س.م.ب  لل�صينم`ا 

"باملجموعة"( والتي تتكون من بيان املركõ املايل املوحد كما ف``ي 31 دي�صمب``ر 
2015، وبيان االأرباì اأو اÿ�صائر املوحد، وبيان الدخل ال�صامل االآخر املوحد، والبيان 

النقدية  للتدفقات  املوحد  والبيان  امل�صاهمني،  حقوق  يف  للت¨ريات  املوحد 

لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريï، وملخ�س الأهم ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة 

واالإي�صاحات حول البيانات املالية.

م�ضÄولية الإدارة عø الÑيانات املالية املوحدة

اإن اإعداد البيانات املالية املوحدة وعر�صها ب�صورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية 

هذه  وتت�صمن  املجموعة.   اإدارة  م�صÄولية  من  تكون  املالية  التقارير  الإعداد 

امل�صÄولية االحتفا® بنظم للرقابة الداخلية التي تراها االإدارة �رشورية الإعداد 

البيانات املالية املوحدة وعر�صها ب�صورة عادلة وخالية من االأخطاء اجلوهرية 

�صواًء الناŒة عن االحتيال اأو اÿطاأ.

م�ضÄولية مôاقÖ احل�ضاHات

بناًء  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  حول  الراأي  اإبداء  يف  م�صÄوليتنا  وتنح�رش 

وفقاً  فح�صنا  اأعمال   â“ لقد  بتنفيذها.   قمنا  التي  التدقي≤  اأعمال  عل≈ 

ملعايري التدقي≤ الدولية.  وتتطلب هذه املعايري منا االلتõام باالأخالقيات املهنية 

ذات العالقة، واأن نقوم بتخطي§ واإ‚از اأعمال التدقي≤ للح�صول عل≈ درجة 

مقبولة من القناعة باأن البيانات املالية املوحدة خالية من االأخطاء اجلوهرية.  

وتتطلب اأعمال التدقي≤ القيام باإجراءات تدقي≤ معينة للح�صول عل≈ اأدلة 

املوحدة.   املالية  البيانات  التي تت�صمنها  واالإف�صاحات  تدقي≤ موؤيدة للمبال≠ 

وتعتمد اإجراءات التدقي≤ املختارة عل≈ تقديراتنا املهنية، مبا يف ذلك تقييمنا 

ملخاWر االأخطاء املادية املوجودة يف البيانات املالية املوحدة، �صواء الناŒة عن 

االحتيال اأو اÿطاأ.  وحني القيام بتقييم مثل تلك املخاWر يكون عل≈ عاتقنا 

من  املجموعة  لتمكني  املنا�صبة  الداخلية  الرقابة  نظم  االعتبار  بعني  االأخذ 

اإجراءات  ت�صميم  الأجل  ذلك  عادلة،  ب�صورة  وعر�صها  املالية  البيانات  اإعداد 

التدقي≤ املالئمة يف مثل تلك الظروف، ولي�س ب¨ر�س اإبداء الراأي املهني حول 

التدقي≤  اأعمال  تت�صمن  كما  للمجموعة.   الداخلية  الرقابة  نظم  فاعلية 

التقديرات  ومعقولية  امل�صتخدمة  املحا�صبية  لل�صيا�صات  بتقييم  القيام 

املالية  للبيانات  العام  العر�س  تقييم  وكذلك  االإدارة،  Œريها  التي  املحا�صبية 

املوحدة.

ال```ôاأي 

كاف``ة  من  عادلة،  ب�صورة  تظه```ر  املوحدة  املالي`ة  البيان``ات  اأن  براأين``ا، 

 31 يف  كما  للمجموعة  املوحد  املال```ي   õ``املرك املادي`````ة،  النواح````ي 

دي�صمرب 2015، واأدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�صنة املنتهية 

يف ذلك التاريï وفقاً للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية.

iôNات القانونية والتن¶يمية الأÑحو∫ املت£ل ôيôتق

عالوة عل≈ ذلك، وWبقا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني ال�صادر 

باملر�صوم بقانون رقم 21 ل�صنة 2001، نفيد:

راأيناها  التي  واالإي�صاحات  املعلومات  جميع  عل≈  ح�صلنا  ق`د  باأننا   -1

�رشورية الأغرا�س الفح�س;   

اأن ال�رشكة ق`د قامâ بجرد املخõون وفقاً لالإجراءات املتعارف عليها،   -2

كما قامâ املجموعة باالحتفا® ب�صجالت حما�صبية منتظمة، واأن   

هذه البيانات املالية املوحدة متفقة معها; و  

اأن املعلومات املالية املبينة بتقرير جمل�س اإدارة املجموعة متفقة مع   -3

الدفاتر املحا�صبية للمجموعة.  

باأن املجموعة  اإ¤ علمنا ما يجعلنا نعتقد  يرد  اإل``≈ ذلك، ل``م  باالإ�صاف``ة 

قد خالفâ اأي من االأحكام ذات العالقة من قان``ون ال�ص````ركات التجاري``ة 

البحرين``ي ال�صادر باملر�ص``وم بقانون رقم )21( ل�صنة 2001 اأو الدليل االإر�صادي 

م�رشف  وتوجيهات   )6 املجلد  من  النافذة  )االأحكام  املركõي  البحرين  مل�رشف 

البحرين املركõي، اأو اللوائ``ح واالأنظمة والقواعد واالإجراءات لبور�صة البحرين 

اأو اأحكام عق``د التاأ�صي�س اأو النظام االأ�ص`ا�ص``ي للمجموعة ب�ص```ورة ق``د 

املال```ي  م`رك``õها  اأو  املجموعة  اأعمال  عل``≈  مادي  تاأثي``ر  له```ا  يك`ون 

املوحد كم``ا ف``ي 31 دي�صمرب 2015.

املنامة - ‡لكة البحرين

24 فرباير 2016
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شركة البحرين للسينما ش.م.ب
بيان املركõ املايل املوحد كما يف 31 دي�صمرب 2015 )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

2014  2015  äÉMÉ°†jEG  

املوL`ودات   

املوLودات غري املتداولة

11^618^702  12^945^923  6 ‡تلكات واآالت ومعدات 

2^896^973  7^687^510  7 ا�صتثمار عقاري 

2^946^622  3^848^746  8 ا�صتثمار يف م�صاريع م�صرتكة 

16^804^209  14^756^898  11 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر 

   

34^266^506  39^239^077   

املوLودات املتداولة   

455^685  422^622  9 املخõون 

2^669^568  3^371^055  10 ذ· Œارية مدينة واأخرى 

5^529^480  390^032  11 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر 

1^769^855  2^600^000  12 ودائع ثابتة ق�صرية االأجل 

1^060^574  1^122^564  13 النقدية واأر�صدة لدى البنو∑ 

   

11^485^162  7^906^273   

   

45^751^668  47^145^350 جممو´ املوLودات  

   

حقو¥ امللكية وامل£لوHات

راأ�س املا∫ والحتياWيات   

6^609^876  6^609^876  14 راأ�س املال  

4^743^573  1^507^536 15)اأ(  عالوة اإ�صدار اأ�صهم  

4^557^442  4^557^442 15)ب(  احتياWي اإعادة تقييم 

3^304^938  3^304^938  )ê(15 احتياWي قانوين 

-  116^375 15)د(  احتياWي اأعمال خريية 

23^081^833  25^981^244 15)ه`(  اأرباì م�صتبقاة 

)20^914(  )238^429(  14 اأ�صهم خõينة  

 42^276^748  41^838^982   

امل£لوHات غري املتداولة

194^102  237^281  16 حقوق نهاية اÿدمة للموظفني 

امل£لوHات املتداولة   

3^280^818  5^069^087  17 ذ· Œارية دائنة واأخرى 

45^751^668  47^145^350 جممو´ حقو¥ امللكية وامل£لوHات  

اإن البيانات املالية املوحدة واملبينة عل≈ ال�صفحات من 31 اإ¤ 63 قد مت اعتمادها وامل�صادقة عليها من قبل جمل�س االإدارة بتاريï 24 فرباير 2016 ومت 

التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل كل من:

عل« يو�ض∞ عÑيد› د. عüضام عÑدالل¬ فخôو  

نائب رئي�س جمل�س االإدارة رئي�س جمل�س االإدارة  



شركة البحرين للسينما ش.م.ب
بيان االأرباì اأو اÿ�صائر والدخل ال�صامل االآخر املوحد لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015  )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

äÉM20152014اإي�ضا

396^973^52919^724^2621اإيرادات الت�ص¨يل

)599^035^13()816^115^14(تكاليف الت�ص¨يل

797^937^7136^608^7جممل الHôح مø الت�ض¨يل

569^783373^19491اإيرادات ت�ص¨يلية اأخرى

)124^650^2()013^399^2(20م�رشوفات عمومية واإدارية

242^661^4834^701^5اأرHاì الت�ض¨يل

�صايف احل�صة من اأرباì اال�صتثمار 

076^449^5931^8820     يف امل�صاريع امل�صرتكة

937^491^1)647^816(21)خ�صارة(/دخل اال�صتثمار

-106^7674مكا�صب القيمة العادلة غري املحققة يف اال�صتثمار العقاري

)412^40()268^69(تكاليف التمويل

U6^310^2677^561^843ضايف الHôح والدNل ال�ضامل الآôN لل�ضنة

115 فل�س98 فل�س22العاFد الأ�ضا�ض« عل≈ ال�ضهم

اإن البيانات املالية املوحدة واملبينة عل≈ ال�صفحات من 31 اإ¤ 63 قد مت اعتمادها وامل�صادقة عليها من قبل جمل�س االإدارة بتاريï 24 فرباير 2016 ومت 

التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل كل من:

عل« يو�ض∞ عÑيد› د. عüضام عÑدالل¬ فخôو  

نائب رئي�س جمل�س االإدارة رئي�س جمل�س االإدارة  
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شركة البحرين للسينما ش.م.ب
البيان املوحد للت¨ريات يف حقوق امل�صاهمني لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

ìÉ°†jEG∫É````ŸG ¢SCGQ

IhÓY

º¡°SCG QGó°UEG

 »WÉ«àMG

 áª«≤dG

 ádOÉ©dG

äGQÉªãà°SÓd

»WÉ«àMG

º««≤J IOÉYEG

 »WÉ«àMG

ÊƒfÉb

 »WÉ«àMG

ájÒN ∫ÉªYCG

 ìÉHQCG

IÉ≤Ñà°ùeáæjõN º¡°SCG´ƒ`ªéŸG

يف 31 دي�صمرب 2013 

 ìاملحول اإ¤ االأربا

امل�صتبقاة نتيجة تطبي≤

املعيار الدويل الإعداد 

التقارير املالية

5^508^2304^743^573)1^292^646(4^557^4422^754^115700^00020^515^734)17^428(37^469^020

--)646^292^1(---646^292^1--رقم )9( يف 2014

020^469^37)428^17(088^223^00019^115700^754^4422^557^4-573^743^2304^508^5معدل 1 يناير 2014

-)486^3()160^098^1(-----646^101^1اإ�صدار اأ�صهم منحة

 ìاملحول اإ¤ االأربا

امل�صتبقاة

-----)700^000(700^000--

اأرباì االأ�صهم عن �صنة 

2013

23

------)2^754^115(-)2^754^115(

�صايف الربح والدخل 

ال�صامل االآخر لل�صنة 

------7^561^843-7^561^843

املحول اإ¤ االحتياWي 

القانوين

----550^823-)550^823(--

748^276^42)914^20(833^081^23-938^304^4423^557^4-573^743^8764^609^6يف 31 دي�صمرب 2014 

اأرباì االأ�صهم عن �صنة 

2014

23

------)3^294^481(-)3^294^481(

)552^453^3()515^217(-----)037^236^3(-14�رشاء اأ�صهم خõينة

املحول اإ¤ احتياWي 

االأعمال اÿريية

-----116^375)116^375(--

�صايف الربح والدخل 

ال�صامل االآخر لل�صنة 

------6^310^267-6^310^267

982^838^41)429^238(244^981^37525^938116^304^4423^557^4-536^507^8761^609^6يف 31 دي�صمرب 2015



شركة البحرين للسينما ش.م.ب
البيان املوحد للتدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015  )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

2014  2015  äÉMÉ°†jEG   

اأن�ض£``ة العملي``ات 

7^561^843  6^310^267 �صايف اأرباì ال�صنة  

الت�صويات:     

1^100^716  874^109  6 اال�صتهال∑    

-  )674^106(  7 مكا�صب القيمة العادلة غري املحققة يف اال�صتثمار العقاري   

)1^449^076(  )820^593(  8 �صايف احل�صة من اأرباì اال�صتثمار يف امل�صاريع امل�صرتكة   

خ�صائر/)اأرباì( القيمة العادلة غري املحققة للموجودات املالية بالقيمة      

)303^944(  1^829^094  21           العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر 

)585^347(  )804^943(  21 اإيرادات اأرباì االأ�صهم    

)428^387(  )102^926(  21 دخل الفوائد من تداول ال�صندات   

)104^252(  )22^480(  19 اأرباì من الودائع البنكية   

مكا�صب حمققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل         

)132^150(  )94^690(  21      االأرباì اأو اÿ�صائر 

-  )9^888(  21 مكا�صب حمققة من بيع ا�صتثمارات يف امل�صاريع امل�صرتكة   

)8^718(  -  19 اأرباì من بيع ‡تلكات واآالت ومعدات   

)42^109(  -  21 مكا�صب من بيع ا�صتثمار عقاري   

12^000  -  6     م�رشوعات راأ�صمالية قيد التنفيذ مت �صطبها 

40^412  69^268 تكاليف التمويل    

الت¨يريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ص¨يلية: 

)203^166(  33^063 املخõون    

1^767  )701^487( ذ· Œارية مدينة واأخرى    

)729^906(  1^788^269 ذ· Œارية دائنة واأخرى    

77^150  43^179 حقوق نهاية اÿدمة للموظفني، �صايف    

     

4^806^833  7^716^136 �صايف التدفقات النقدية الناŒة من اأن�صطة العمليات  

     

الأن�ض£ة ال�ضتãمارية    

)636^102(  )2^201^330(  6 �رشاء ‡تلكات واآالت ومعدات 

9^435  - املح�صل من بيع ‡تلكات واآالت ومعدات  

)2^896^973(  )4^116^431(  7 �رشاء ا�صتثمار عقاري 

370^575  - املح�صل من بيع ا�صتثمار عقاري  

)104^305(  )157^731(  8 م�صاهمة راأ�صمالية يف م�صاريع م�صرتكة 

-  17^888 املح�صل من بيع ا�صتثمار يف م�صاريع م�صرتكة  

)4^294^117(  )378^887(  11 �رشاء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر 

    ìاملح�صل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االأربا

1^217^423  5^831^242      اأو اÿ�صائر  

2^838^928  )830^145( �صايف اال�صتثمار يف ودائع ق�صرية االأجل  

428^387  102^926  21 دخل الفوائد من ال�صندات وال�صكو∑ 

104^252  22^480  19 اأرباì م�صتلمة من الودائع الثابتة 

31^000  31^000  8 انخفا�س يف ح�صة راأ�س مال جممع �صينما �صار 

608^098  37^200  8 اأرباì اأ�صهم م�صتلمة من م�صاريع م�صرتكة 

585^347  804^943  21 اأرباì اأ�صهم م�صتلمة  

     

)1^738^052(  )836^845( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف االأن�صطة اال�صتثمارية  

االأن�صطة التمويلية    

-  )3^453^552(  14 �رشاء اأ�صهم خõينة 

)2^754^115(  )3^294^481(  23 اأرباì اأ�صهم مدفوعة 

)40^412(  )69^268( تكاليف “ويل مدفوعة  

)2^794^527(  )6^817^301( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف االأن�صطة التمويلية  

274^254  61^990 Uضايف الõيادة يف النقدية و�ضÑ¬ النقدية  

786^320  1^060^574 النقدية و�صبه النقدية كما يف بداية ال�صنة  

1^060^574  1^122^564  13 النقدية و�صبه النقدية كما يف نهاية ال�صنة 
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شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

ن�ضا• ال�öكة ون¶امها الأ�ضا�ض«  (1

 

�رشكة البحرين لل�صينما �س.م.ب )"ال�رشكة"( وال�رشكة التابعة لها )"املجموعة"( هي �رشكة م�صاهمة بحرينية عامة، تاأ�ص�صâ مبوجب املر�صوم 

االأمريي ال�صادر بتاريï 30 نوفمرب 1967.  اإن ال�رشكة م�صجلة لدى وزارة ال�صناعة والتجارة يف ‡لكة البحرين، و“ار�س اأن�صطتها مبوجب ال�صجل 

التجاري رقم 1192 ال�صادر بتاريï 11 اأغ�صط�س 1968.

تتمثل االأن�صطة الرئي�صية لل�رشكة يف عر�س االأفالم وبيع وتاأجري اأ�رشWة الفيديو واأ�رشWة الكا�صيâ واالأقرا�س املدجمة والدعاية واالإعالن، باالإ�صافة 

اإ¤ ت�ص¨يل املطاعم وتقدمي اÿدمات املتعلقة بالت�صلية والرتفيه.

اإن املكتب الرئي�صي لل�رشكة م�صجل يف ‡لكة البحرين.

اأرق`ام  مبوجب  اأعماله`ا  تدير  والتي  للفروع  العمليات   œنا اإ¤  باالإ�صافة  املالية  واملطلوبات  املوج`ودات  املوحدة  املالية  البيانات  ه``ذه  تت�صم``ن 

ال�صج``````الت التجارية التالي```ة: 1-1192 ، 2-1192 ، 9-1192 ، 16-1192 ، 18-1192 ، 20-1192 ، 21-1192 ، 22-1192،  23-1192 و1192-24.

gيكلة املجموعة  (2

اإن هيكلة املجموعة مو�صحة كما يلي:

ال�öكات التاHعة

ن�ضÑة امللكية ن�ضÑة امللكية   Hل`د   ا�ض``م 

الفعلية لعام 2014  الفعلية لعام 2015  الأن�ض£ة الFôي�ضية  التاأ�ضي�س  ال�öكة التاHعة 

%100  %100 اإدارة وتاأجري العقارات  ‡لكة البحرين  اأرادو�س الإدارة املمتلكات ذ.م.م* 

*   اإن ن�صبة 2% من االأ�صهم اململوكة م�صجلة –â اأ�صماء اأWراف ذوي عالقة، ويحتفß بها بالنيابة عن ومل�صلحة املجموعة.

مت ا�صتخراê البيانات املالية املتمثلة يف جمموعة املوجودات و�صايف الربح/)اÿ�صارة( لل�صنة ولل�رشكة التابعة من البيانات املالية غري املدققة كما 

يف ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015.

امل�ضاريع امل�ضرتكة

ن�ضÑة امللكية ن�ضÑة امللكية  Hل`د    ا�ضم 

الفعلية لعام  2014 الأن�ض£ة الFôي�ضية  الفعلية لعام  2015  التاأ�ضي�س  امل�öو´ امل�ضرت∑ 

%31  %31 عر�س االأفالم ال�صينمائية  ‡لكة البحرين  جممع �صينما �صار 

  

 %10  - تقدمي اÿدمات اللوج�صتية  ‡لكة البحرين  ال�رشكة اللوج�صتية �س.م.ب )مقفلة( 

 

 %23  %23 عر�س االأفالم ال�صينمائية  دولة قطر  قطر والبحرين الدولية لل�صينما ذ.م.م 

 

%50  %50 ت�ص¨يل املطاعم  دولة قطر  �رشكة املرجان الإدارة املطاعم ذ.م.م 

اإن املجموعة تعترب Wرفاً يف ترتيبات م�صرتكة للم�صاريع الواردة اأعاله حيå اأن هذه الرتتيبات “نح ح≤ ال�صيطرة امل�صرتكة عل≈ العمليات واتخاذ 

القرارات.



اأ�ضا�س الإعداد  (3

 

Hيا¿ اللتõام

لقد مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية الإعداد التقارير 

املالية املعلنة من قبل جمل�س معايري املحا�صبة الدولية والتف�صريات ال�صادرة 

عن اللجنة املخت�صة بتف�صري التقارير املالية باالإ�صافة اإ¤ متطلبات قانون 

م�رشف  وتوجيهات   ،2001 ل�صنة   21 رقم  البحريني  التجارية  ال�رشكات 

البحرين املركõي واللوائح واالأنظمة والقواعد واالإجراءات لبور�صة البحرين.

اأ�ضا�س التوحيد

و�رشكتها  االأم  لل�رشكة  املالية  البيانات  املوحدة  املالية  البيانات  تت�صمن 

التابعة اعتباراً من تاريï انتقال ح≤ ال�صيطرة عليها ب�صكل فعال اإ¤ اأن 

التابعة،  ال�رشكة  عل≈  الفعلية  ال�صيطرة  فيه  تتوقف  الذي   ïالتاري يحني 

عل≈  القدرة  االأم  ال�رشكة  لدى  يكون  عندما  الفعلية  ال�صيطرة  وتتحق≤ 

التحكم يف ال�صيا�صات املالية والت�ص¨يلية لل�رشكة التابعة وذلك للح�صول 

عل≈  الفعلية  ال�صيطرة  تقييم  اإعادة  وتتم  اأن�صطتها.   من  منافع  عل≈ 

اأية  وجود  اإ¤  املحيطة  والظروف  احلقائ≤  ت�صري  عندما  التابعة  ال�رشكة 

 èنتائ املالية املوحدة  البيانات  ال�صيطرة.  وتعر�س  ت¨يريات يف عنا�رش تلك 

اأنها وحدة قانونية واحدة.  عمليات ال�رشكة االأم و�رشكتها التابعة كما لو 

جميع احل�صابات والعمليات واالأرباì / اÿ�صائر غري املحققة وامل�صرتكة يتم 

اإل¨اوؤها عند توحيد البيانات املالية املوحدة.  

اأ�ضا�س العVôس

لقد مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقاً لل�صيا�صات املحا�صبية املبينة 

اأدناه، حيå اأن هذه ال�صيا�صات يتم تطبيقها عل≈ اأ�صا�س منتظم ومتماثل 

لكل ال�صنوات املعرو�صة اإال اإذا ذكر خالف ذلك.  لقد مت اإعداد البيانات املالية 

املوحدة وفقاً ملبداأ التكلفة التاريخية وبا�صتخدام مبداأ اال�صتمرارية، فيما 

عدا االآتي:

اأو  بالربح  حمددة  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  املالية،  االأدوات   •

اÿ�صارة;

ا�صتثمار عقاري; و  •

اإعادة تقييم االأرا�صي اململوكة.  •

بيان   ïتاري العادلة كما يف  بالقيمة  اأعاله  املدونة  البنود  قيا�س  اإعادة  يتم 

املركõ املايل املوحد.

التقارير  الدولية الإعداد  للمعايي`ر  املوحدة وفق`اً  املالي`ة  البيانات  اإعداد  اإن 

كما  وحم`ددة.   معينة  حما�صبية  تقدي`رات  ا�صتخ``دام  يتطلب  املالية 

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

يتطلب اأي�صاً من االإدارة ا�صتخدام تقديراتها اÿا�صة فيما يتعل≤ بتطبيقاتها 

لل�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة.

التح�صينات / التعديالت للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية 2012/2010 

و2013/2011

املالية  التقارير  الإعداد  الدولية  للمعايري  التعديالت   / التح�صينات  –توي 

والتي  التعديالت  من   mعدد عل≈  و2013/2011   2012/2010 يف  وال�صادرة 

�رشورية.   ولكن  م�صتعجلة  غري  الدولية  املحا�صبية  املعايري  جمل�س  يعتربها 

 èت�صتمل التح�صينات عل≈ املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية تعديالت ينت

عنها ت¨يريات يف العر�س املحا�صبي، والهدف من االعرتاف اأو القيا�س، وكذلك 

يف امل�صطلحات اأو تعديالت –ريرية متعلقة مبعايري دولية الإعداد تقارير مالية 

ال�صنوية  املجموعة  بيانات  عل≈  التطبي≤  �صارية  التعديالت  هذه  اإن  فردية.  

يناير 2015 وما بعده وي�صم`ح بتطبيقها املبك`ر من  ابتداًء م`ن 1  املدققة 

قب`ل املجموعة.  ال يتوقع وجود ت¨يريات جوهرية عل≈ ال�صيا�صات املحا�صبية 

نتيجة لهذه التعديالت.
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اأ�ضا�س الإعداد - تاHع  (3

املعايري والتعديالت والتف�صريات التي مت اإ�صدارها وب`داأ �رشيان تطبيقها يف عام 2015

اإن املعايري التالية اجلديدة، التعديالت عل≈ املعايري احلالية اأو التف�صريات عل≈ املعايري ال�صادرة اإلõامية للمرة االأو¤ لل�صنة املالية التي تبداأ يف 

1 يناير 2015، ومت تطبيقها يف اإعداد البيانات املالية املوحدة:

العن`````وا¿املعيار اأو التف�ضري

املفعل يف الفرتات املëا�ضÑية الت« تÑداأ يف 

اأو Hعد

1 يوليو 2014املمتلكات، االآالت واملعداتاملعيار املحا�صبي الدويل رقم )16(

1 يوليو 2014القطاعات الت�ص¨يليةاملعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )8(

1 يوليو 2014قيا�س القيمة العادلةاملعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )13(

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(



اأ�ضا�س الإعداد - تاHع  (3

املعايري والتعديالت والتف�صريات التي مت اإ�صدارها وبداأ �رشيان تطبيقها يف عام 2015، اإال اأنها ال تنطب≤ عل≈ اأن�صطة املجموعة

اإن املعايري التالية اجلديدة، التعديالت عل≈ املعايري احلالية اأو التف�صريات عل≈ املعايري ال�صادرة اإلõامية للفرتات املحا�صبية التي تبداأ يف 1 يناير 2015 اأو 

يف الفرتات الالحقة، اإال اأنها ال تنطب≤ عل≈ اأن�صطة املجموعة:

املعايري والتعديالت والتف�صريات التي مت اإ�صدارها و⁄ يبداأ �رشيان تطبيقها يف عام 2015

اإن املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية والتف�صريات ال�صادرة عن جلنة تف�صريات التقارير املالية الدولية التالية ال�صادرة / املعدلة كما يف 1 يناير 2015 اأو 

يف الفرتات الالحقة، ⁄ تخ�صع للتطبي≤ املبكر من قبل اإدارة املجموعة و�صوف تقوم اإدارة املجموعة بتطبي≤ هذه املعايري ح�صب تواريï تفعيلها املذكورة يف 

اجلدول التايل:

�صوف لن يكون هنا∑ اأي تاأثري يف النتائè الت�ص¨يلية للمجموعة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015 يف حال قامâ املجموعة بالتطبي≤ املبكر للمعايري 

املطبقة عل≈ املجموعة واملدرجة اأعاله. 

الت£Ñيق املÑكô للمعايري اأو التعديالت يف 2015

⁄ تقم املجموعة بالتطبي≤ املبكر الأي من املعايري اأو التعديالت اجلديدة يف عام 2015.

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

العن`````وا¿املعيار اأو التف�ضري

املفعل يف الفرتات املëا�ضÑية الت« تÑداأ يف 

اأو Hعد

1 يوليو 2014منافع املوظفنياملعيار املحا�صبي الدويل رقم )19(

1 يوليو 2014االإف�صاì املتعل≤ باأWراف ذات عالقةاملعيار املحا�صبي الدويل رقم )24(

1 يوليو 2014املوجودات غري امللمو�صةاملعيار املحا�صبي الدويل رقم )38(

1 يوليو 2014اال�صتثمار العقارياملعيار املحا�صبي الدويل رقم )40(

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )1(
التطبي≤ الأول مرة للمعايري الدولية الإعداد 

التقارير املالية
1 يوليو 2014

1 يوليو 2014املدفوعات املبنية عل≈ اأ�صهماملعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )2(

1 يوليو Œ2014ميع االأعمالاملعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )3(

العن`````وا¿املعيار اأو التف�ضري

املفعل يف الفرتات املëا�ضÑية الت« تÑداأ يف 

اأو Hعد

1 يناير 2016عر�س البيانات املاليةاملعيار املحا�صبي الدويل رقم )1(

1 يناير 2016املمتلكات، االآالت واملعداتاملعيار املحا�صبي الدويل رقم )16(

1 يناير 2016منافع املوظفنياملعيار املحا�صبي الدويل رقم )19(

1 يناير 2016البيانات املالية املنف�صلةاملعيار املحا�صبي الدويل رقم )27(

1 يناير 2016التقارير املالية املرحليةاملعيار املحا�صبي الدويل رقم )34(

1 يناير 2016املوجودات غري امللمو�صةاملعيار املحا�صبي الدويل رقم )38(

1 يناير 2016الõراعةاملعيار املحا�صبي الدويل رقم )41(

1 يناير 2016االأدوات املالية: "االإف�صاحات"املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )7(

1 يناير 2016البيانات املالية املوحدةاملعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )10(

1 يناير 2016اتفاقيات ال�رشاكةاملعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )11(

1 يناير 2016احل�صابات القانونية املوؤجلةاملعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )14(

1 يناير 2018االإيرادات من العقود مع العمالءاملعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )15(
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اأgم ال�ضيا�ضات املëا�ضÑية  (4

فيما يلي ملخ�صاً الأهم ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة يف اإعداد البيانات املالية املوحدة:

‡تلكات واآلت ومعدات

تظهر املمتلكات واالآالت واملعدات بقيمة التكلفة التاريخية بعد Wرfl ì�ص�س اال�صتهال∑ املرتاكم، فيما عدا االأرا�صي اململوكة والتي يتم اإظهارها 

اأن القيمة الدفرتية قد ال  اإجراء التقييمات –â تنظيمات كافية للتحق≤ من  بالقيمة العادلة والتي قيمâ من قبل مثمن عقارات حمايد. ويتم 

 â– التقييمات اإجراء هذه  ويتم  التقرير.  اإعداد  العادلة كما يف نهاية فرتة  القيمة  با�صتخدام  التي يتم –ديدها  تلك  عن  تختلف اختالفاً جوهرياً 

تنظيمات كافية للتحق≤ من اأن القيمة الدفرتية قد ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن تلك التي يتم –ديدها با�صتخدام القيمة العادلة كما يف نهاية 

فرتة اإعداد التقرير. وتت�صمن التكلفة جميع النفقات التي مت اإنفاقها عل≈ املوجودات ب�صورة مبا�رشة لو�صعها يف احلالة الت�ص¨يلية التي “كنها من 

–قي≤ ال¨ر�س الذي مت �رشاوؤها من اأجله.  ويتم –ويل الõيادة يف القيمة الدفرتية الناŒة عن اإعادة تقييم االأرا�صي اململوكة اإ¤ بيان الدخل ال�صامل 

االآخر املوحد.  اإن االنخفا�س الذي يعادل الõيادة يف ال�صنوات ال�صابقة لنف�س االأ�صل فاإنه يحت�صب يف احتياWي اإعادة التقييم، اأما �صائر االنخفا�صات 

االأخرى فاإنها –ت�صب يف بيان االأرباì اأو اÿ�صائر والدخل ال�صامل االآخر املوحد. ويف حالة ا�صتبعاد اأ�صول معاد تقييمها، فاإن احتياWي التقييم لتلك 

املوجودات يحول مبا�رشة اإ¤ االأرباì امل�صتبقاة.

ويتم احت�صاب املخ�ص�س الالزم ال�صتهال∑ تكلفة املمتلكات واالآالت واملعدات بطريقة الق�ص§ الثابâ للو�صول اإ¤ القيمة املتبقية املتوقعة لها 

لت¨طية عمرها االإنتاجي املتوقع كالتايل:

20 �صنة مباين عل≈ اأرا�صي ‡لوكة 

20 �صنة اأو مدة عقد االإيجار اأيهما اأقل مباين عل≈ اأرا�صي م�صتاأجرة / –�صينات مباين م�صتاأجرة 

3- 15 �صنة Œهيõات واأثاث ومعدات مكتبية  

5 �صنوات �صي``````ارات 

ال يحت�صب ا�صتهال∑ عل≈ االأرا�صي اململوكة حيå تعترب االأرا�صي ذات عمر اإنتاجي غري متناهي.

تتمثل االأعمال الراأ�صمالية قيد التنفيذ يف النفقات التي تتكبدها املجموعة يف �صبيل ت�صييد التجهيõات التجارية اجلديدة والتي يتم ر�صملتها 

واحت�صاب اال�صتهال∑ عليها حني بدء الت�ص¨يل التجاري الفعلي لها.

اأرباì وخ�صائر بيع املمتلكات واالآالت واملعدات يتم –ديدها عل≈ اأ�صا�س القيمة الدفرتية والتي يتم اأخذها يف االعتبار حني احت�صاب �صايف الربح.  

يتم احت�صاب م�صاريف ال�صيانة والتجديدات �صمن بيان االأرباì اأو اÿ�صائر املوحد حني تكبدها. 

تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات واالآالت واملعدات للتاأكد من عدم انخفا�س قيمتها عل≈ اأ�صا�س ربع �صنوي.  وعندما ي�صري اأي حدث اأو ت¨ري يف 

الظروف املحيطة بتلك املوجودات اإ¤ اأن قيمتها الدفرتية قد ال يكون من املمكن ا�صرتدادها اأو يف حالة وجود اأية موؤ�رشات تفيد باأن القيمة الدفرتية 

للموجودات املعنية تتجاوز قيمتها اال�صرتدادية املقدرة فحينÄذm يتم وب�صورة فورية تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�صل اإ¤ قيمته اال�صرتدادية.

ا�ضتãمارات عقارية

تتكون اال�صتثمارات العقارية ب�صكل اأ�صا�صي من اأرا�صي ومباين ‡لوكة حمتفß بها اإما للح�صول عل≈ عوائد اإيجارية Wويلة االأمد اأو الأغرا�س تنمية 

قيمتها الراأ�صمالية.

يتم ت�صنيف اال�صتثمارات العقارية كا�صتثمارات Wويلة االأجل.  وهذه اال�صتثمارات يتم احت�صابها يف بادÇ االأمر ب�صعر التكلفة مبا يف ذلك التكاليف 

امل�صاحبة والالزمة الإ‚از معامالت �رشاءها. بعد االحت�صاب املبدئي للعقارات اال�صتثمارية يتم اإعادة تقييمها واحت�صابها بقيمتها العادلة التي “ثل 

قيمتها يف ال�صوق املفتوì واملحددة �صنوياً من قبل مثمن عقاري خارجي م�صتقل، اأما املكا�صب اأو اÿ�صائر غري املحققة والناجمة عن ذلك التقييم 

فيتم اإدراجها يف بيان االأرباì اأو اÿ�صائر والدخل ال�صامل االآخر لل�صنة التي يتم فيها التقييم. والقيمة العادلة “ثل املبل≠ الذي يتم مبوجبه تبادل 

االأ�صول املعنية �صمن الظروف التجارية االعتيادية بني االأWراف ذوي الدراية واملعرفة بظروف وWبيعة تلك االأ�صول مو�صوع التبادل يف االأ�صواق املعنية. 

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
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يتم اإ�صافة النفقات الالحقة املتعلقة باال�صتثمارات العقارية اإ¤ قيمتها 

الدفرتية عندما يكون هنا∑ احتمال قوي ومعقول بوجود منافع اقت�صادية 

م�صتقبلية �صتتدف≤ عل≈ املجموعة من تلك اال�صتثمارات تفوق معدالت 

االأداء االعتيادية املتوقعة منها.  

يتم اإل¨اء االعرتاف باال�صتثمارات العقارية اإذا ما مت ا�صتبعادها اأو اإذا ما مت 

منافع م�صتقبلية  اأية  تعد هنا∑  دائمة و⁄  ب�صورة  اÿدمة  �صحبها من 

ا�صتبعاد  الناجمة عن  اأو اÿ�صائر  املكا�صب  يتوقع جنيها منها.  و–ت�صب 

اال�صتثمارات العقارية �صمن بيان االأرباì اأو اÿ�صائر املوحد يف ال�صنة التي 

يتم فيها اال�صتبعاد.

امل�öو´ امل�ضرت∑

بهدف   Ìاأك اأو  Wرفان  عليه  تعاقد  الذي  بامل�رشوع  امل�صرت∑  امل�رشوع  يعرف 

اقت�صام ال�صيطرة عل≈ ن�صا• اقت�صادي معني. و–ت�صب ح�صة املجموعة 

اإذا  امللكية  احل≤ يف  Wريقة  با�صتخدام  امل�صرتكة حما�صبياً  امل�رشوعات  يف 

ال�صيطرة  من  بدالً   - جوهري  تاأثري  لديها  باأن  املجموعة  اإدارة  اعتقدت  ما 

املالية  ال�صيا�صات  اإدارة  عل≈  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  ب�صورة   - امل�صرتكة 

املحا�صبية  الطريقة  وتتطلب  امل�صرتكة.   امل�رشوعات  لتلك  والت�ص¨يلية 

ح�صة  من  اÿ�صائر  اأو   ìاالأربا اإظهار  امللكية  يف  احل≤  بطريقة  املعروفة 

اÿ�صائر  اأو   ìاالأربا بيان  �صمن  وت�صجيلها  امل�صرت∑  امل�رشوع  يف  املجموعة 

والدخل ال�صامل االآخر املوحد ومن ثم يتم ت�صجيل اأية ت¨ريات تطراأ عل≈ 

امل�رشوع امل�صرت∑ يف االحتياWيات �صمن البيان املوحد للت¨ريات يف حقوق 

امل�صاهمني.  ويتم تطبي≤ Wريقة احل≤ يف امللكية اعتباراً من تاريï ح�صول 

حني  التطبي≤  هذا  اإيقاف  ويتم  امل�صرتكة  ال�صيطرة  ح≤  عل≈  املجموعة 

ال�صيطرة امل�صرتكة عل≈ امل�رشوع. وعندما يكون  انتهاء ح≤ املجموعة يف 

هنا∑ دليل مو�صوعي عل≈ انخفا�س قيمة اال�صتثمار يف امل�رشوع امل�صرت∑، 

فاإنه يتم اختبار انخفا�س القيمة الدفرتية لذلك اال�صتثمار بنف�س الطريقة 

املتبعة يف املوجودات غري املالية.

املوLودات املالية

تقوم املجموعة بتبويب املوجودات املالية اإ¤ اإحدى الفÄات املبينة اأدناه.  هذا 

التبويب يعتمد عل≈ ال¨ر�س الذي من خالله مت احل�صول عل≈ االأ�صل.  فيما 

يلي ال�صيا�صة املحا�صبية التي تتخذها املجموعة لكل فÄة:

.ôFضا�ÿاأو ا ìاHال∫ الأرN øالقيمة العادلة مH ودات ماليةLاأ)     مو

ابتداًء  اÿ�صارة  اأو  بالربح  املحددة  العادلة  بالقيمة  املالية  املوجودات  تقيم 

العادلة.  بقيمتها  واحت�صابها  تقييمها  اإعادة  يتم  والحقاً  التكلفة  ب�صعر 

الت¨ريات  عن  والناجمة  املحققة  وغري  املحققة  اÿ�صائر  اأو   ìاالأربا –ت�صب 

يف القيمة العادلة �صمن بيان االأرباì اأو اÿ�صائر املوحد يف الفرتة التي يتم 

فيها الت¨يري يف قيمتها.  تقوم املجموعة عموماً بتداول ال�صندات املدرجة 

وال�صكو∑ والتي مت ت�صنيفها عل≈ اأنها موجودات مالية بالقيمة العادلة 

حمددة بالربح اأو اÿ�صارة.

موLودات مالية مدرLة Hالتكلفة امل£فاأة ب) 

التكلفة  ب�صعر  ابتداًء  املطفاأة  بالتكلفة  املدرجة  املالية  املوجودات  تقيم 

الفائدة  با�صتخدام Wريقة معدل  واحت�صابها  تقييمها  اإعادة  يتم  والحقاً 

الفعلي.  فيما يلي عر�س اأهم الفÄات للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة 

املطفاأة.
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اأgم ال�ضيا�ضات املëا�ضÑية - تاHع  (4

iôNارية مدينة واأŒ ·P

يتم اإظهار الذ· التجارية املدينة واالأخرى بالقيمة املتوقع –قيقها. ويتم عمل 

املراجعة  بناًء عل≈  امل�صكو∑ يف –�صيلها  املدينة  االأر�صدة  تقدير ملخ�ص�س 

يف  للمجموعة  امل�صتحقة  االأر�صدة  جلميع  االإدارة  بها  تقوم  التي  ال�صاملة 

امل�صكو∑ يف –�صيلها  للديون  املخ�ص�س  ويتم عمل  املالية.   ال�صنة  نهاية 

خالل ال�صنة.  

وداFع قüضرية الأLل

تتمثل الودائع ق�صرية االأجل يف االأموال املودعة يف البنو∑ وامل�صتحقة خالل 

فرتة اأكÌ من ثالثة �صهور واأقل من �صنة حيå يتم احت�صابها بالقيمة املتوقع 

–قيقها.

النقدية و�ضÑ¬ النقدية

تتكون النقدية و�صبه النقدية من االأر�صدة النقدية بال�صندوق ولدى البنو∑.

امل£لوHات املالية

تتكون املطلوبات املالية للمجموعة من ذ· دائنة Œارية واأخرى.  عند االعرتاف 

بالتكلفة  الحقاً  قيا�صها  ويعاد  العادلة  بالقيمة  ت�صجيلها  يتم  لها  االأويل 

املطفاأة با�صتخدام Wريقة معدل الفائدة الفعلي.

iôNنة واأFارية داŒ ·P

تظهر الذ· التجارية الدائنة واالأخرى بالقيمة التي يجب �صدادها يف امل�صتقبل 

ا�صتالم فواتري بقيمتها من قبل  امل�صتلمة �صواًء مت  ال�صلع واÿدمات  مقابل 

املورد اأو ⁄ يتم ا�صتالم تلك الفواتري.

املخüضüضات

اأو  قانوين  التõام  املخ�ص�صات حينما يكون عليها  باحت�صاب  املجموعة  تقوم 

ا�صتنتاجي قائم نتيجة الأحداث �صابقة –تم عليها –ويل بع�صاً من مواردها 

االقت�صادية لل¨ري لت�صوية ذلك االلتõام، �رشيطة اأن يكون باالإمكان –ديد قيمة 

ذلك االإلتõام بطريقة موثوق بها.

N£ة الدفع عل≈ اأ�ضا�س الأ�ضهم

تدير املجموعة خطة دفع عل≈ اأ�صا�س االأ�صهم للموظفني املعنيني. يتم تقييم 

منها  االأ�صهم م�صتبعداً  تاريï منح  العادلة، يف  بالقيمة  اÿطة  مدفوعات 

تاأثري العوامل غري ال�صوقية املرتبطة باأحقية الدخول �صمن تلك اÿطة. اأما 

�رشو• غري اال�صتحقاق و�رشو• اال�صتحقاق ال�صوقية، فاإنها توؤخذ بعني االعتبار 

عند –ديد القيمة العادلة للخيارات املمنوحة.  وتقدر املجموعة عدد االأ�صهم 

املمنوحة اأخرياً واملعدلة بتاأثري العوامل ال¨ري �صوقية املرتبطة باأحقية الدخول 

معاملة  اأية  تكاليف  من  �صايف  امل�صتلم،  املح�صل  اإن  اÿطة.  تلك  �صمن 

 ïتاري االإ�صدار يف  وعالوة  اال�صمية(  )بالقيمة  املال  راأ�س  اإ¤  ي�صاف  مبا�رشة، 

منح تلك االأ�صهم.

املخõو¿

اأيهما  اأو �صايف القيمة املمكن –قيقها  يتم اإظهار املخõون ب�صعر التكلفة 

اأقل، و–دد تكلفة املخõون عل≈ اأ�صا�س متو�ص§ التكلفة والتي تت�صمن جميع 

امل�صاريف التي تنف≤ عل≈ املخõون �صمن ظروف العمل االعتيادية حت≈ و�صول 
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ذلك املخõون اإ¤ املواقع املحددة ال�صتالمه وباحلالة التي يجب اأن يكون عليها.  

املقدر  البيع  �صعر  اأ�صا�س  عل≈  املمكن –قيقها  القيمة  تقييم �صايف  ويتم 

احت�صاب  ويتم  البيع.   م�صاريف  منه  االعتيادية مطروحاً  العمل  يف ظروف 

fl�ص�س ملواجهة املخõون القدمي والتالف وبطÅ احلركة كلما كان ذلك �رشورياً.

ÚفXدمة للموÿقات نهاية اëم�ضت

حقو¥ قüضرية الأLل اأ) 

تقا�س حقوق املوظفني ق�صرية االأجل عل≈ اأ�صا�س غري fl�صوم يتم –ميلها 

مت≈ ما قدمâ اÿدمة ذات العالقة.  يتم عمل fl�ص�س للمبل≠ املتوقع دفعه 

�صمن املكافاآت النقدية ق�صرية االأجل اأو خط§ امل�صاركة يف االأرباì، اإذا كان 

عل≈ املجموعة التõام قانوين اأو ا�صتنتاجي قائم كنتيجة ÿدمات �صابقة قام 

املوظفون بتقدÁها، واإذا ما كان باالإمكان تقدير هذا االلتõام ب�صورة موثوقة.

مكافاآت ما Hعد نهاية اÿدمة ب) 

االإجازات  من  للموظفني  اÿدمة  نهاية  مل�صتحقات  fl�ص�س  احت�صاب  يتم 

الناŒة  االأجل  ق�صرية  اأخرى  وم�صتحقات  ال�صفر  وتذاكر  والعطل  ال�صنوية 

املوظفني  عن  املجموعة  ت�صاهم  اال�صتحقاق.  اأ�صا�س  عل≈  خدماتهم  عن 

البحرينيني يف نظام التقاعد املدار من قبل الهيÄة العامة للتاأمني االجتماعي 

التابعة حلكومة ‡لكة البحرين، وهذا النظام التقاعدي حمدد املنافع و–ت�صب 

اأو   ìاالأربا بيان  يف  املذكور  النظام  يف  املجموعة  ت�صددها  التي  اال�صرتاكات 

اÿ�صائر والدخل ال�صامل االآخر املوحد لل�صنة التي ت�صتح≤ عنها.  مبوجب هذا 

النظام التقاعدي يرتتب عل≈ املجموعة التõام قانوين قائم ل�صداد امل�صاهمات 

منافع  ب�صداد  التõامات  اأية  املجموعة  عل≈  يرتتب  وال   ، ا�صتحقاقها  حني 

م�صتقبلية اأخرى.

فقد  البحرينيني  غري  للموظفني  امل�صتحقة  اÿدمة  نهاية  fl�ص�صات  اأما 

املجموعة  تقوم  البحريني.  العمل  قانون  متطلبات  مبوجب  احت�صابها  مت 

با�صتحقاق fl�ص�س نهاية اÿدمة عل≈ اأ�صا�س �صنوي.

راأ�س املا∫

االأدوات ال�صادرة من قبل املجموعة كحقوق م�صاهمني فق§  يتم ت�صنيف 

اإ¤ احلد الذي ال ينطب≤ عليها تعريف االأ�صل اأو االلتõام املايل.  يتم ت�صنيف 

االأ�صهم العادية للمجموعة كاأدوات حقوق امللكية. 

اأ�ضهم اõÿينة

“ثل اأ�صهم اõÿينة اأ�صهم املجموعة التي مت اإ�صدارها ومن ثم اإعادة �رشاوؤها و⁄ 

يتم اإعادة اإ�صدارها اأو اإل¨اوؤها حت≈ تاريï بيان املركõ املايل املوحد.  يتم اإظهار 

بني  الفرق  اأما  االحتياWيات،  اال�صمية كخ�صم من  بقيمتها  اõÿينة  اأ�صهم 

القيمة اال�صمية الأ�صهم اõÿينة وتكلفة �رشاء هذه االأ�صهم فيتم ت�صويته يف 

االأرباì امل�صتبقاة اأو ح�صاب عالوة اإ�صدار اأ�صهم �صمن البيان املوحد للت¨ريات 

بيع  من  الناŒة  اÿ�صائر  اأو  باملكا�صب  االعرتاف  ويتم  امل�صاهمني،  حقوق  يف 

اأ�صهم اõÿينة �صمن البيان املوحد للت¨ريات يف حقوق امل�صاهمني.

توزيع اأرHاì الأ�ضهم

اأرباì االأ�صهم يف البيان املوحد للت¨ريات يف حقوق امل�صاهمني يف   êاإدرا يتم 

اجلمعية  اجتماع  يف  امل�صاهمني  قبل  من  عليها  امل�صادقة  تتم  التي  الفرتة 

العمومية ال�صنوي.

عقود اإيجار

يت`م ت�صنيف عقود االإيجار التي مبوجبها تبق≈ معظم املخاWر واملنافع مع 

االإيجار  بعقود  املتعلقة  املدفوعات  اإثبات  يتم  ت�ص¨يلية.  اإيجار  املوؤجر كعقود 

اأو   ìاالأربا بيان  يف  املوؤجر(  من  م�صتلمة   õحواف اأية  من  )�صافية  الت�ص¨يلية 

اÿ�صائر والدخل ال�صامل االآخر املوحد بطريقة الق�ص§ الثابâ عل≈ مدى فرتة 

عقود االإيجار.

اإيôادات العمليات

اإن التكاليف واالإيرادات الناŒة عن عر�س االأفالم امل�صتاأجرة من موزعني اآخرين 

واإيرادات االإعالن يتم االعرتاف بها �صمن بيان االأرباì اأو اÿ�صائر والدخل ال�صامل 

االآخر املوحد عل≈ اأ�صا�س مبداأ اال�صتحقاق.

تت�صمن اإيرادات العمليات اأي�صاً بيع االأWعمة وامل�رشوبات.  ويتم االعرتاف بها 

عند ت�صليم ال�صلعة اأو تقدمي اÿدمة للم�صتهلك. 

iôNادات اأôاإي

يتم االعرتاف باالإيرادات االأخرى حني اكت�صاب املجموعة احل≤ يف ا�صتالمها.

املعامالت Hالعمالت الأLنÑية

–ت�صب العمليات التي تتم بالعمالت االأجنبية وفقاً الأ�صعار ال�رشف ال�صائدة 

يف تاريï تلك العمليات. املكا�صب اأو اÿ�صائر الناŒة عن ت�صوية تلك العمليات 

وامل�صتحقات  لالأ�صول  ال�صنة،  نهاية  ال�رشف يف  الأ�صعار  وفقاً  التحويل  ومن 

النقدية املدونة بالعمالت االأجنبية. يتم احت�صابها يف بيان االأرباì اأو اÿ�صائر 

العادلة  بالقيمة  املقا�صة  النقدية  غري  البنود  املوحد.  االآخر  ال�صامل  والدخل 

بعملة اأجنبية –ول با�صتخدام اأ�صعار ال�رشف ال�صائدة يف التاريï الذي حددت 

فيه القيمة العادلة. البنود غري النقدية املقا�صة بالتكلفة التاريخية بعملة 

اأجنبية –ول با�صتخدام اأ�صعار ال�رشف ال�صائدة يف تاريï املعاملة.

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

اأgم ال�ضيا�ضات املëا�ضÑية - تاHع  (4



الأحكام املëا�ضÑية الهامة واملüضادر الFôي�ضية   (5

للتقديôات املëتملة  

اإن اإعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية يتطلب 

من اإدارة املجموعة ا�صتخدام توقعات وفر�صيات من �صاأنها اأن توؤثر عل≈ املبال≠ 

املوجودات  عل≈  توؤثر  اأن  اأي�صاً  �صاأنها  ومن  واملطلوبات  للموجودات  املذكورة 

واملطلوبات املحتملة كما يف تاريï البيانات املالية املوحدة، والتي بدورها �صتوؤثر 

عل≈ املبال≠ املذكورة لالإيرادات وامل�رشوفات خالل فرتة اإعداد التقرير.  اإن –ديد 

التقديرات يتطلب اتخاذ القرارات التي تعتمد عل≈ اÿربات ال�صابقة والتوقعات 

احلالية وامل�صتقبلية لالأو�صاع االقت�صادية وكل املعلومات االأخرى املتوفرة.  اإن 

النتائè الفعلية قد تكون flتلفة عن هذه التوقعات.

اأهم احل�صابات التي تتطلب ا�صتخدام توقعات وفر�صيات من قبل االإدارة  اإن 

تتعل≤ بالتايل:

العمر االإنتاجي للممتلكات، االآالت واملعدات;   •

ت�صنيف اال�صتثمارات;  •

قيا�س القيمة العادلة;  •

مبداأ اال�صتمرارية;  •

املخ�ص�صات; و  •

• االلتõامات املحتملة.

العمô الإنتاL« للممتلكات والآلت واملعدات

يتم احت�صاب املخ�ص�س الالزم ال�صتهال∑ ‡تلكات واآالت ومعدات املجموعة 

مراجعة  يتم  املتوقع.   االإنتاجي  عمرها  مدى  عل≈   âالثاب الق�ص§  بطريقة 

العمر االإنتاجي للممتلكات واالآالت واملعدات من قبل االإدارة ب�صكل ربع �صنوي.  

وتتم املراجعة عل≈ اأ�صا�س الو�صع احلايل للموجودات والفرتة املقدرة التي �صوف 

ت�صتمر خاللها املوجودات يف –قي≤ منافع اقت�صادية للمجموعة.

تüضني∞ ال�ضتãمارات

�رشاء  عند  املجموعة  تقرر  للمجموعة،  املحا�صبية  ال�صيا�صات  تطبي≤  عند 

تقييمها  يعاد  مالية  ت�صنيفها كموجودات  املمكن  اإذا كان من  ما  ا�صتثمار 

الحقاً اإما بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة. ويعك�س هذا الت�صنيف خطر 

املجموعة يف اإدارة املوجودات املالية وخ�صائ�س تدفقاتها النقدية التعاقدية.

قيا�س القيمة العادلة

اإن عدد من موجودات ومطلوبات املجموعة املدرجة يف بيان املركõ املايل املوحد 

تتطلب قيا�س واالإف�صاì عن القيمة العادلة.

اإن قيا�س القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية وال¨ري املالية للمجموعة 

ي�صتخدم املدخالت واملعطيات امللحوظة يف ال�صوق قدر االإمكان.  اإن املدخالت 

امل�صتخدمة يف –ديد قيا�س القيمة العادلة يتم ت�صنيفها اإ¤ عدة م�صتويات 

املدخالت يف Wرق  اإمكانية مالحظة هذه  بناًء عل≈ مدى  مو�صحة كالتايل، 

التقييم امل�صتخدمة )ت�صل�صل القيمة العادلة(:

مدNالت امل�ضتوi الأو∫:   

االأ�صعار املعلنة )غري املعدلة( يف االأ�صواق الن�صطة للموجودات واملطلوبات املطابقة.

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

   :Êاãال iالت امل�ضتوNمد

مدخالت ملحوظة ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش بخالف مدخالت امل�صتوى االأول.

   :åالãال iالت امل�ضتوNمد

مدخالت غري ملحوظة )مثال عل≈ ذلك، املدخالت التي ال يتم توفريها من بيانات 

ال�صوق(.

اأعاله  املو�صحة  امل�صتويات  اإ¤  املجموعة  ومطلوبات  موجودات  ت�صنيف  اإن 

جوهري  ب�صكل  توؤثر  والتي  امل�صتخدمة  للمدخالت  االأدن≈  احلد  عل≈  يعتمد 

عل≈ قيا�س القيمة العادلة لتلك املوجودات واملطلوبات، ويتم االعرتاف بتحويل 

املوجودات واملطلوبات �صمن امل�صتويات املختلفة يف الفرتة التي حدث فيها 

ذلك التحويل.

العادلة  القيمة  قيا�س  تتطلب  اإما  والتي  املجموعة  اإن موجودات ومطلوبات 

 2015 دي�صمرب   31 كما يف  لها  العادلة  القيمة  عن  فق§   ìاالإف�صا اأو  لها 

و2014مو�صح يف اإي�صاì رقم 29.

مÑداأ ال�ضتمôارية

بتقييم  وتقوم  دوري  اأ�صا�س  عل≈  املايل   õاملرك مبراجعة  املجموعة  اإدارة  تقوم 

احلاجة اإ¤ اأي “ويل اإ�صايف ملقابلة متطلبات راأ�س املال العامل، كما تقوم اأي�صاً 

بتقدير االأموال الالزمة ملواجهة االلتõامات عند ا�صتحقاقها.

املخüضüضات

كما يف 31 دي�صمرب 2015، قامâ اإدارة املجموعة باحت�صاب fl�ص�س ملواجهة 

اأي انخفا�س يف قيمة الذ· املدينة مببل≠ 531^11 دينار بحريني )2014: 531^11 

دينار بحريني(. عند تقييم كفاية fl�ص�س االنخفا�س يف الذ· التجارية املدينة 

ملجمل  وفقاً  توقعها  االإدارة  تتخذ  “ويل جوهري،  والتي ال –توي عل≈ عن�رش 

التاريخية  واÿربة  املدينة،  التجارية  الذ·  اأعمار  واأر�صدة  االقت�صادية،  االأحوال 

يف �صطب الديون، واجلدارة االئتمانية للعمالء والت¨ري يف �رشو• الدفع.  عند 

حدوث اأي ت¨ري يف االقت�صاد، اأو ال�صوق اأو يف عميل حمدد قد يتطلب اإجراء 

املحت�صبة يف  املدينة  التجارية  الذ·  يف  االنخفا�س  الت�صويات يف fl�ص�س 

البيانات املالية املوحدة.

كما قامâ املجموعة اأي�صا باحت�صاب fl�ص�س املخõون القدمي وبطيء احلركة. 

يف 31 دي�صمرب 2015، بل≠ fl�ص�س املخõون القدمي وبطيء احلركة قيمة 577^1 

دينار بحريني )2014: 577^1 دينار بحريني(. هذه التقديرات تاأخذ بعني االعتبار 

 õاملرك بيان   ïالتكلفة ب�صبب االأحداث الالحقة لتاري اأو  الت¨ريات يف االأ�صعار 

املايل املوحد للحد الذي توؤكد فيه هذه االأحداث وجود اأية ظروف كما يف نهاية 

ال�صنة. 

اللتõامات املëتملة

بحكم Wبيعتها، يتم –ديد هذه االلتõامات املحتملة فق§ عند حدوث اأو عدم 

حدوث اأحد االأحداث امل�صتقبلية اأو اأكÌ.  يعتمد تقييم مثل هذه االلتõامات 

واالأحداث   èللنتائ الهامة  والتقديرات  القرار  اتخاذ  ‡ار�صة  عل≈  املحتملة 

امل�صتقبلية.
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‡تلكات واآلت ومعدات  (6

التكل`فة اأو التقييم

اأراVض``````« 

ومÑان```````« 

‡لوك```````ة

مÑاÊ عل≈ اأراVض« 

م�ضتاأôLة/

–�ضينات عل≈ 

مÑاÊ م�ضتاأôLة

Œهي````õات،

اأKاç، ومعدات

�ض``````ياراتمكتÑية

اأعم````````ا∫

راأ�ضمالي````ة

املجم```و´قي````د التنفيذ

616^639^11519^783390^742139^359^19211^539^7842^210^5يف 31 دي�صمرب 2013

102^815636^800258^48734^342--االإ�صافات

)793^52(-)639^22()154^30(--اال�صتبعادات  

)000^12()000^12(----املحذوفات

925^210^93020^944636^075151^672^19211^539^7842^210^5يف 31 دي�صمرب 2014

330^201^7482^846^3671^01837^197258^59-االإ�صافات

املحول من اأعمال 

راأ�صمالية

-)728^283^1(-728^283^1--    قيد التنفيذ

255^412^95022^199^3111^821189^213^38913^598^7842^210^5يف 31 دي�صمرب 2015

ال�ضته`ال∑ املرتاكم

583^543^7-216^98676^849^9055^158^4761^458يف 31 دي�صمرب 2013

716^100^1-086^62122^287941^722120^16ا�صتهال∑ ال�صنة

)076^52(-)636^22()440^29(--اال�صتبعادات  

223^592^8-666^16775^762^1926^279^1981^475يف 31 دي�صمرب 2014

109^874-781^57625^518718^234121^8ا�صتهال∑ ال�صنة

332^466^9-447^743101^480^7107^400^4321^483يف 31 دي�صمرب 2015

�صايف القيمة الدفرتية

923^945^95012^199^8641^07887^733^6795^197^3521^727^4يف 31 دي�صمرب 2015

702^618^93011^278636^90876^909^0004^260^5861^735^4يف 31 دي�صمرب 2014

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

كما يف 31 دي�صمرب 2015 مت اإعادة تقييم االأر�س املدرجة �صمن اأرا�صي ومباين ‡لوكة من قبل مثم``ن عقاري م�صتقل وذلك عل``≈ اأ�ص```ا�س قيمتها ال�صوقية 

يف ال�صوق العقارية املفتوحة، حيå نتè عن ذلك تقييم االأر�س مببل``≠ 877^670^4 دينار بحرين``ي.

خالل ال�صنة، ⁄ يتم احت�صاب فائ�س/)عجõ( اإعادة التقييم يف بيان الدخل ال�صامل االآخر املوحد )2014: ال�صيء دينار بحريني(.

اإن تقنيات التقييم واملدخالت غري امللحوظة الهامة امل�صتخدمة يف –ديد وقيا�س القيمة العادلة لالأر�س وكذلك العالقة املتبادلة بني املدخالت الرئي�صية غري 

امللحوظة والقيمة العادلة، جميعها مبينة يف اإي�صاì رقم 29.

اإذا مت قيا�س االأر�س املعاد تقييمها بالتكلفة التاريخية الأ�صبحâ قيمتها الدفرتية بل¨â 435^113 دينار بحريني )2014: 435^113 دينار بحريني (.

تتمثل االأعمال الراأ�صمالية قيد التنفيذ يف التكاليف املتكبدة لبناء �صينما ومطعم يف جممع مبنطقة وادي ال�صيل.



ا�ضتãمار عقاري  (7

ا�ضتãمار يف م�ضاريع م�ضرتكة  (8

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

466^973328^896^2الر�صيد االفتتاحي

973^896^4312^116^4االإ�صافات

)466^328(-اال�صتبعادات

-106^674ربح القيمة العادلة غري املحققة لل�صنة

973^896^5102^687^7الر�صيد اÿتامي

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

التكلف```ة

434^739369^442الر�صيد االفتتاحي

305^731104^157ا�صتثمار يف �رشكة املرجان الإدارة املطاعم ذ.م.م

)000^31()000^31(انخفا�س يف ح�صة راأ�صمال جممع �صار ال�صينمائي

-)000^8(ا�صتبعاد ا�صتثمار يف ال�رشكة اللوج�صتية �س.م.ب )مقفلة( 

739^470442^561الر�صيد اÿتامي

الأرHاì امل�ضتÑقاة

905^662^8831^503^2الر�صيد االفتتاحي

)25 ì378^398^1471^740ح�صة الربح من قطر والبحرين الدولية لل�صينما ذ.م.م )اإي�صا

)25 ì698^44650^80ح�صة الربح من جممع �صار ال�صينمائي )اإي�صا

-)200^37(اأرباì االأ�صهم امل�صتلمة من جممع �صار ال�صينمائي

)098^608(-اأرباì االأ�صهم امل�صتلمة من قطر والبحرين الدولية لل�صينما ذ.م.م

883^503^2762^287^3الر�صيد اÿتامي

Uضايف القيمة الدفرتية

622^946^7462^848^3يف 31 دي�صمرب

ت``م تقييم اال�صتثمار العقاري من قبل مثم``ن عقاري م�صتقل واحلائõ عل``≈ موؤهل مهني منا�صب معرتف به كما يف 31 دي�صمرب 2015. وبناًء عل≈ تقارير 

التقييم، بل≠ مكا�صب القيمة العادلة غري املحققة مببل≠ 106^674 دينار بحريني )2014: ال�صيء دينار بحريني( والذي مت ت�صجيله يف بيان االأرباì اأو اÿ�صائر والدخل 

ال�صامل االآخر.

لقد مت ا�صتخراê املعلومات املالية املذكورة اأعاله واÿا�صة با�صتثمارات املجموعة من احل�صابات االإدارية ال¨ري مدققة للم�رشوعات امل�صرتكة واملعدة كما يف ولل�صنة 

املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015. 
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املخ`õو¿  (9

iôNارية مدينة واأŒ ·P  (10

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

õfl424^199457^262ون االأفالم وقطع غيار املعدات

)fl)1^577()1^577�ص�س املخõون القدمي وبطيء احلركة 

422^622455^685

ÚH*k 30 اإ¤ 60 يوماkاأقل م30ø يوماkاملجمو´ اأكÌ م60ø يوما

20151^256^422589^599230^788436^035

2014999^153180^20110^439808^513

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

684^010^9531^267^1ذ· Œارية مدينة

)fl)11^531()11^531�ص�س الديون امل�صكو∑ يف –�صيلها

1^256^422999^153

)24 ì898^997617^478قرو�س بدون فائدة للموظفني ل�رشاء اأ�صهم ال�رشكة )اإي�صا

196^907674^742اإيداعات / مقدم اإيجار

263^167213^759مبال≠ مدفوعة مقدماً للموردين

)28 ìراف ذات عالقة )اإي�صاW740^46428^5مبال≠ م�صتحقة من اأ

811^29536^36مبال≠ مدفوعة مقدماً

507^80399^91ذ· مدينة اأخرى

3^371^0552^669^568

⁄ يكن هنا∑ اأي حركة يف fl�ص�س املخõون القدمي والبطيء احلركة خالل ال�صنة.

اإن اأعمار الذ· التجارية املدينة كما يف 31 دي�صمرب والتي ⁄ تتعر�س الأي انخفا�س يف قيمتها مو�صحة كاالآتي:

*   م�ص≈ وقâ ا�صتحقاقها و⁄ يتم تخفي�صها

الذ· التجارية املدينة ب�صكل عام ت�صتح≤ ال�صداد خالل فرتة ائتمانية ترتاوì ما بني 30 اإ¤ 90 يوماً.

ح�ص``ب راأي اإدارة املجموعة، فاإن القيمة الدفرتية للذ· املدينة ال يتوقع اأن تختل``ف جوه``رياً عن قيمتها العادل``ة كم``ا يف 31 دي�صمرب 2015. 

تت�صمن االإيداعات مبال≠ مدفوعة ل�صمان حقوق التاأجري يف جممع �صيتي �صنرت البحرين.

اإن املبال≠ امل�صتحقة من االأWراف ذات العالقة غري م�صمونة وال تدر اأرباحاً ولي�س لها �رشو• دفع حمددة وقابلة للتحق≤ من قبل اإدارة املجموعة.



شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

موLودات مالية Hالقيمة العادلة fiددة HالHôح اأو اÿ�ضارة  (11

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

819^856^91414^843^12ا�صتثمارات يف اأ�صهم مدرجة

390^947^9841^912^1ا�صتثمارات حقوق ملكية غري مدرجة

480^529^0325^390�صندات و�صكو∑

15^146^93022^333^689

الت¨ري Nال∫ ال�ضنة

324^829^6894^333^22الر�صيد االفتتاحي

اإعادة تبويب نتيجة تطبي≤ املعيار الدويل الإعداد التقارير 

577^991^13-     املالية رقم 9 يف 2014

117^294^8874^378االإ�صافات

)273^085^1()552^736^5(اال�صتبعادات

)خ�صائر(/مكا�صب القيمة العادلة غري املحققة للموجودات 

)21 ìصائر )اإي�صا�ÿاأو ا ìاملالية بالقيمة العادلة من خالل االأربا
)1^829^094(303^944

689^333^93022^146^15الر�صيد النهائي

20152014

209^804^89816^756^14موجودات غري متداولة

480^529^0325^390موجودات متداولة

15^146^93022^333^689

20152014العمل``ة

131^547^7956^126^6الدينار البحريني

556^339^5064^415^3الدينار الكويتي

545^076^3187^435^2الدوالر االأمريكي

061^158^8452^435^1الدرهم االإماراتي 

001^571^7871^160^1الريال القطري

268^072628^561الريال ال�صعودي

127^60713^11الريال العماين

15^146^93022^333^689

مت ت�صنيف اال�صتثمارات يف االأ�صهم املدرجة وال¨ري مدرجة يف اأ�صواق االأوراق املالية �صمن املوجودات ال¨ري متداولة، حيå تظهر االإدارة رغبتها يف االحتفا® بها 

ملدة Wويلة االأجل. يف حني تظهر ال�صندات وال�صكو∑ �صمن املوجودات املتداولة، اإذ اأنها قابلة للبيع لتلبية حاجتها لل�صيولة.

يف حال عدم توفر معلومات مالية حديثة، –فß بع�س اال�صتثمارات املالية غري املدرجة بقيمتها الدفرتية والتي يف راأي اإدارة املجموعة هي اأف�صل تقدير للقيمة 

العادلة.

اإن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر تتكون من �صندات دين مدرجة يف flتلف اأ�صواق ال�صندات باأ�صعارها املدرجة كما يف 31 دي�صمرب 

.2015

اإن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر تتم بالعمالت التالية:
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شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

وداFع KاHتة قüضرية الأLل  (12

 ìتتمثل الودائع الثابتة ق�صرية االأجل يف اأدوات تقليدية واإ�صالمية مثل امل�صاربة لدى البنو∑ االإ�صالمية، والتي ت�صتح≤ خالل فرتة �صتة اأ�صهر وتدر اأربا

مبعدالت ترتاوì ما بني 8^1% و45^2% )2014: ما بني 10^1% و-05^%4(.

النقدية واأرUضدة لدi الÑنو∑  (13

راأ�س املا∫  (14

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

781^343905^921احل�صابات اجلارية لدى البنو∑

793^221154^201النقد يف ال�صندوق

1^122^5641^060^574

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

امل�رشì به

000^000^100 �صهم عادي بقيم`ة ا�صمية ق`درها 100 فل�س بحريني 

لل�صهم )2014: 000^000^100 �صهم عادي بقيمة ا�صمية قدرها 

100 فل�س بحريني لل�صهم(.

10^000^00010^000^000

ال�صادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل

760^098^66 �صهم عادي بقيم``ة ا�صمي`ة ق``درها 100 فل�س 

بحريني لل�صهم )2014: 760^098^66 �صهم عادي بقيمة ا�صمية 

قدرها 100 فل�س بحريني لل�صهم(

6^609^8766^609^876

اأ�صهم خõينة

279^384^2 �صهم خõينة عادي بقيم``ة ا�صمي`ة ق``درها 100 فل�س 

بحريني لل�صهم )2014: 140^209 �صهم عادي بقيمة ا�صمية قدرها 

100 فل�س بحريني لل�صهم(

238^42920^914

اأ�ضهم õNينة

خ`الل �صن`ة 2015، قام`â املجم`وعة ب�رشاء 139^175^2 �صهم خõينة بقيمة ا�صمية 515^217 دينار بحريني مبتو�ص§ �صعر يرتاوì بني 35^1 و62^1 دينار بحريني 

وبقيمة اإجمالية قدرها 552^453^3 دينار بحريني وذلك وفقاً للمادة رق`م 8 من اأحك`ام عقد التاأ�صي�س والتي ت�صمح ب�رشاء ن�صبة ت�صل اإ¤ 10% من راأ�س املال 

ال�صادر واملدفوع بالكامل. لقد مت االإف�صاì عن القيمة اال�صمية لهذه االأ�صهم خ�صماً من االحتياWيات. بينما قد “â ت�صوية الفرق بني القيمة اال�صمية 

لالأ�صهم امل�صت``راة و�صعر ال�ص``راء والذي بل`≠ 037^236^3 دين`ار بحرين`ي ف``ي عالوة اإ�صدار االأ�صه``م. –تفß املجم``وعة باإجمايل 279^384^2 �صهم خõينة 

)61^3% من جمموع راأ�س املال ال�صادر واملدفوع( يف 31 دي�صمرب 2015 )2014: 32^0% من جمموع راأ�س املال ال�صادر واملدفوع(.



شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

راأ�س املا∫ - تاHع  (14

2015 Èمة يف امللكيةعدد الأ�ضهماجلن�ضية31 دي�ضمgة امل�ضاÑن�ض

93^6%256^579^4بحرينيةال�رشكة البحرينية للرتفيه العائلي �س.م.ب

60^5%480^707^3بحرينييو�صف عبدالله اأمني

47^87%024^812^57متعددةجمهور امل�صتثمرين وال�رشكات

66^098^760%100

2014 Èمة يف امللكيةعدد الأ�ضهماجلن�ضية31 دي�ضمgة امل�ضاÑن�ض

42^7%538^906^4بحرينية�رشكة اأرادو�س الإدارة العقارات ذ.م.م 

93^6%256^579^4بحرينيةال�رشكة البحرينية للرتفيه العائلي �س.م.ب

50^5%396^636^3بحرينييو�صف عبدالله اأمني

15^80%570^976^52متعددةجمهور امل�صتثمرين وال�رشكات

66^098^760%100

2015 È31 دي�ضمÚمgعدد الأ�ضهمعدد امل�ضا

الن�ضÑة املÄوية مø جممو´ 

الأ�ضهم

78^45%595^259^46430اأقل من %1

68^41%429^552^2427ما بني 1% و%5

54^12%736^286^28ما بني 5% و%10

49066^098^760%100

2014 È31 دي�ضمÚمgعدد الأ�ضهمعدد امل�ضا
الن�ضÑة املÄوية مø جممو´ 

الأ�ضهم

75^46%252^902^45830اأقل من %1

40^33%318^074^2122ما بني 1% و%5

85^19%190^122^313ما بني 5% و%10

48266^098^760%100

معلومات اإ�صافية متعلقة بامل�صاهمني

اأ�صم`اء وجن�صيات امل�صاهمي`ن االأ�صا�صيني الذين Áلكون ما يعادل 5%  اأو اأكث`ر من جمموع اأ�صه`م راأ�س املال ال�ص``ادر كما يلي: اأ( 

لدى ال�رشكة فÄة واحدة من اأ�صهم راأ�س املال حيå يتمتع جميع امل�صاهمني بحقوق ت�صويâ مت�صاوية. ب( 

اإن توزيع ملكية راأ�س مال ال�رشكة عل≈ اأ�صا�س عدد امل�صاهمني ون�صبة ملكيتهم مو�صح كالتايل:  )ê
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شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

راأ�س املا∫ - تاHع  (14

الحتياWي``ات  (15

تفا�صيل ملكية اأ�صهم ال�رشكة فيما بني اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�رشكة كما يف 31 دي�صمرب مو�صحة كالتايل: د( 

عالوة اإUضدار اأ�ضهم:  (1

“ثل عالوة اإ�صدار االأ�صهم الفرق ما بني �صعر التنفيذ والقيمة اال�صمية لالأ�صهم ال�صادرة.

احتياW« اإعادة تقييم:  (2

Áثل احتياWي اإعادة التقييم �صايف الõيادة الناجمة من عملية اإعادة تقييم االأرا�صي اململوكة )اإي�صاì رقم 6(، وهذا االحتياWي غري قابل للتوزيع.  خالل ال�صنة، 

⁄ يكن هنا∑ ت¨يري يف احتياWي اإعادة التقييم )2014: ال�صيء دينار بحريني(.

:Êقانو »Wاحتيا  (3

اإ¤ ح�صاب  التوزي`ع  قبل  ال�صنة   ìاأربا 10% من �صايف  يعادل  ما  يتم –ويل  ل�صنة 2001،   21 رقم  بقانون  ال�صادر  البحريني  التجارية  ال�رشكات  قانون  مبوجب 

االحتياW```ي القانون``ي ال¨ري قابل للتوزيع حت≈ يبل≠ ر�صي```د ذلك االحتياW```ي ن�صب```ة 50% من راأ�س املال ال�ص``ادر عل`≈ االأق```ل. ا�صتوفâ ال�رشكة احلد 

االأدن≈ واملطلوب يف ال�صاب≤ وبالتايل ⁄ يتم –ويل اأي مبل≠ اإ¤ االحتياWي القانوين )2014: ال�صيء دينار بحريني(.

احتياW« الأعما∫ اÿريية:  (4

Áثل احتياWي جمنب ل�صالح االأعمال اÿريية. خالل العام، مت –ويل مبل≠ 375^116 دينار بحريني اإ¤ احتياWي االأعمال اÿريية )2014: ال�صيء دينار بحريني(.

الأرHاì امل�ضتÑقاة  (5

“ثل �صايف جميع املكا�صب اأو اÿ�صائر االأخرى وجميع العمليات مع امل�صاهمني التي ⁄ يعرتف بها يف بند اآخر.

2015

عدد الأ�ضهم

2014

عدد االأ�صهم

242^489^4132^187^3د. ع�صام عبدالله يو�صف فخرو

176^176369^369علي يو�صف علي عبيديل

081^107^7831^277حممد اإبراهيم خليل كانو

127^127386^386جالل حممد يو�صف جالل

625^625380^380فريد يو�صف خليل املوؤيد

466^466857^857جهاد يو�صف عبدالله اأمني

044^044550^550�صوقي علي يو�صف فخرو

6^008^6346^139^761



شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

ÚفXدمة للموÿحقو¥ نهاية ا  (16

iôNنة واأFارية داŒ ·P  (17

املوXفو¿ الôëÑينيو¿:

بل¨â تكلفة م�صاهمة املجموعة يف نظام الهيÄة العامة للتاأمني االجتماعي يف ‡لكة البحرين للموظفني البحرينيني عن ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015 

مبل≠ 004^145 دينار بحريني )2014: 802^119 دينار بحريني(.

:ÖانLفو¿ الأXاملو

اإن الت¨ري يف fl�ص�س نهاية اÿدمة للموظفني غري البحرينيني كان كالتايل:

يتم �صداد الذ· التجارية الدائنة ب�صكل عام خالل فرتة ائتمانية ترتاوì ما بني 30 اإ¤ 60 يوماً من تاريï ا�صتالم فاتورة املورد. وحيå اأن جميع املبال≠ امل�صتحقة 

ت�صتح≤ ال�صداد خالل فرتة اأقل من �صنة واحدة.  اإن القيمة الدفرتية للذ· التجارية الدائنة واأخرى امل�صنفة عل≈ اأنها مطلوبات مالية تقا�س بالتكلفة املطفاأة 

تقارب قيمتها العادلة.

املبال≠ امل�صتحقة اإ¤ اأWراف ذات عالقة غري م�صمونة وال تتحمل اأي فائدة ولي�س لها �رشو• �صداد حمددة.

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

952^102116^194يف 1 يناير

375^639162^64املبال≠ امل�صتحقة خالل ال�صنة

)225^85()460^21(املدفوع خالل ال�صنة

102^281194^237يف 31 دي�صمرب

429382عدد موظفي املجموعة

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

188^027^8101^761^2ذ· Œارية دائنة

326^757^4511^653^1مبال≠ م�صتحقة 

115^353276^409اأرباì اأ�صهم ⁄ تتم املطالبة بها

)28 ìراف ذات عالقة )اإي�صاW523^19626^15مبال≠ م�صتحقة اإ¤ اأ

fl133^311119^665�ص�صات حقوق املوظفني 

843^01054^45مبال≠ م�صتلمة مقدماً من العمالء

158^95619^50ذ· دائنة اأخرى

5^069^0873^280^818
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االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

Hن∂ �ضÖë عل≈ املك�ضو±  (18

iôNادات اأôاإي  (19

كما يف 31 دي�صمرب 2015 ح�صلâ املجموعة عل≈ ت�صهيالت ائتمانية لل�صحب عل≈ املك�صوف بحد اأق�ص≈ قدره 000^500^3 دينار بحريني )2014: 000^100^2 

الت�صهيالت غي````ر  اإن ه```ذه  للمجموعة.   العامل  املال  لراأ�س  الالزم  التمويل  ا�صتخدامها يف  بهدف  الت�صهيالت  احل�صول عل≈ هذه  وقد مت  بحريني(،  دينار 

م�صمون`````ة ويحت�ص````ب عليه```ا معدالت فائ`````دة �صن``وية تت````راوì ما بي````ن 3% و75^8% �صنوياً )2014: ما بني 75^2% و9% �صنوي```اً(، كما اأن هذه 

الت�صهيالت ت�صتح≤ ال�صداد عند الطلب. كما يف 31 دي�صمرب 2015، ⁄ ت�صتخدم الت�صهيالت االئتمانية من قبل املجموعة.

مöüوفات عمومية واإدارية  (20

ال�صنة املنتهية ف`يال�ضنة املنتهية ف`« 

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

718^8-اأرباì ت�ص¨يلية من بيع ‡تلكات واآالت ومعدات

464^46931^144اإيراد تاأجري عقارات

252^480104^22اإيرادات فوائد بنكية

325^0258^9اأرباì التدريب املهني

320^32028^28ر�صوم اإدارية

266^84917^20اإيراد موقف اأوال لل�صيارات

077^68124^11مكا�صب فروق العملة بال�صايف

077^956121^127ر�صوم الطباعة

-081^81اإيراد توزيع االأفالم

070^92230^45اإيرادات متنوعة

491^783373^569

2015 ôH31 دي�صمرب 312014 دي�سم

986^583^7271^359^1تكاليف املوظفني

000^000280^291مكافاأة اأع�صاء جمل�س االإدارة وتكاليف جل�صات جمل�س االإدارة

795^348131^151تاأمني اجتماعي

171^89996^108م�رشوفات عقد االإيجار

346^49494^32م�رشوفات ال�صيانة

338^18488^98م�رشوفات Wباعة واأدوات مكتبية

519^07762^62تربعات

728^47861^25اأتعاب مهنية ور�صوم ا�صرتا∑

108^14457^85ر�صوم احلكومة

634^27631^35اأتعاب التدريب املهني

167^35421^9م�رشوفات تاأمني

332^032141^140م�رشوفات اأخرى

2^399^0132^650^124
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(N�ضارة)/رHح مø ال�ضتãمارات  (21

العاFد عل≈ ال�ضهم  (22

يتم احت�صاب العائد االأ�صا�صي عل≈ ال�صهم بتق�صيم �صايف الربح املتاì للم�صاهمني عل≈ املتو�ص§ املرجح لعدد االأ�صهم العادية املتداولة خالل ال�صنة.
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347^943585^804اأرباì االأ�صهم

مكا�صب حمققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

150^690132^94     االأرباì اأو اÿ�صائر

)خ�صائر(/مكا�صب غري حمققة من بيع موجودات مالية بالقيمة 

)11 ìاإي�صا( صائر�ÿاأو ا ìالعادلة من خالل االأربا     )944^303)094^829^1

387^926428^102دخل الفوائد من ال�صندات وال�صكو∑

-888^9الربح من ا�صتبعاد ا�صتثمار يف م�رشوع م�صرت∑

109^42-مكا�صب حمققة من بيع ا�صتثمار عقاري

)816^647(1^491^937

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

843^561^2677^310^6�صايف الربح املتاì للم�صاهمني

620^889^12665^448^64املتو�ص§ املرجح لعدد االأ�صهم العادية املتداولة

115 فل�س98 فل�سالعائد االأ�صا�صي عل≈ ال�صهم الواحد 

مت احت�صاب العائد عل≈ ال�صهم بتق�صيم �صايف ربح ال�صنة عل≈ املتو�ص§ املرجح لعدد االأ�صهم العادية القائمة خالل ال�صنة والبال¨ة 126^448^64 �صهماً 

�صافياً من املتو�ص§ املرجح الأ�صهم اõÿينة التي بل≠ عددها 494^441^1 �صهماً.

ال توجد اأ�صهم عادية flففة حمتملة يف 31 دي�صمرب 2015 )2014: ال�صيء( وبالتايل العائد االأ�صا�صي واملخفف لل�صهم متطاب≤.

اأرHاì موUض≈ Hتوزيعها ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة  (23

وفقاً للقرارات املتف≤ عليها خالل اجتماع اجلمعية العمومية املنعقد بتاريï 25 مار�س â“ ،2015 م�صادقة امل�صاهمني عل≈ توزيع اأرباì اأ�صهم نقدية مببل≠ 50 

فل�صاً لل�صهم الواحد للعام 2014 )2013: 50 فل�صاً لل�صهم الواحد( اأي ما جمموعه 481^294^3 دينار بحريني )2013: 115^754^2 دينار بحريني(. وفقاً للقرارات 

املتف≤ عليها خالل اجتماع اجلمعية العمومية املنعقد بتاريï 25 مار�س â“ ،2015 م�صادقة امل�صاهمني عل≈ توزيع اأرباì اأ�صهم نقدية مببل≠ 50 فل�صاً لل�صهم 

الواحد للعام 2014 )2013: 50 فل�صاً لل�صهم الواحد( اأي ما جمموعه 481^294^3 دينار بحريني )2013: 115^754^2 دينار بحريني(.

امل�ضتëق واملöüو±

بل≠ جمموع املبال≠ امل�صتحقة وامل�رشوفة كمكافاأة الأع�صاء جمل�س االإدارة للعام 2015 مبل¨اً وقدره 000^176 دينار بحريني )2014: 000^176 دينار بحريني(. يتم 

احت�صاب مكافاأة اأع�صاء جمل�س االإدارة يف بيان االأرباì اأو اÿ�صائر والدخل ال�صامل االآخر املوحد يف ال�صنة التي تخ�صها.

املوUض≈ H¬ مø جمل�س الإدارة

اأو�ص≈ اأع�ص`اء جمل``�س االإدارة ب�ص``رف مكاف``اأة مببل``≠ 000^176 دينار بحريني الأع�ص`اء جمل�س االإدارة لل�صنة املنتهي`ة يف 31 دي�صمرب 2015 )2014: 

000^176 دينار بحريني(، هذه التو�صية خا�صعة ملوافقة امل�صاهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية.
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20152014

جممع �ضار 

»Fال�ضينما

ق£ô والôëÑيø الدولية 

لل�ضينما P.م.م

جممع �ضار

»Fال�ضينما

ق£ô والôëÑيø الدولية 

لل�ضينما P.م.م

744^535^8437^86981^976^6568^81موجودات Wويلة االأجل 

103^497^2473^428147^251^7154^143موجودات متداولة

225^37113^228^297229^09011^032^847

)573^508^1()565^16()272^859^1()693^14(مطلوبات متداولة

274^524^5259^026212^369^67811^210�صايف املوجودات

ÚفXاء اأ�ضهم للموö� èنامôH  (24

تدير املجموعة خطة �رشاء اأ�صهم لبع�س املوظفني وقد “â املوافقة عليها من قبل امل�صاهمني يف اجتماعي اجلمعية العمومية غري العادية والذين عقدا 

بتاريï 7 دي�صمرب 2004 وبتاري``ï 26 نوفمرب 2010.  

قامâ املجموعة مبنح حقوق �رشاء اأ�صه``م لبع�س املوظفي``ن بقيمة 500 فل``�س بحريني لل�صهم الواحد يف 1 دي�صمرب 2005 وبقيمة 600 فل�س لل�صهم 

الواحد يف 31 دي�صمرب 2010. ومبوجب عقود ال�رشاء املربمة مع هوؤالء املوظفني، فقد تقرر االحتفا® بتلك االأ�صهم ب�صفة االأمانة لدى �رشكة "اأرادو�س الإدارة 

ل�صالح املوظفني املعنيني حلني قيامهم ب�صداد كافة املبال≠ املخ�ص�صة لالأ�صهم. وتقوم املجموعة بتمويل �رشاء هذه االأ�صهم عرب تقدمي  املمتلكات ذ.م.م" 

قرو�س بدون فوائد للموظفني. و�صتقوم �رشكة اأرادو�س الإدارة املمتلكات ذ.م.م باالحتفا® باالأ�صهم ك�صمان لتلك القرو�س املقرر �صدادها عل≈ اأ�صا�س دفعات 

�صهرية مت�صاوية خالل ع�رش �صنوات من تاريï اإ�صدار االأ�صهم، و�صتنتقل ملكية تلك االأ�صهم للموظفني حني يتم �صداد كافة القرو�س. خالل ال�صنة، ⁄ يتم 

احت�صاب اأية م�صاريف متعلقة بخطة �رشاء اأ�صهم، اإذ ترى االإدارة اأن هذه املبال≠ غري جوهرية. 

مت �صداد جميع االأق�صا• ÿطة �رشاء االأ�صهم املعرو�صة يف 1 دي�صمرب 2005. خالل عام 2015، وفقاً لذلك مت نقل االأ�صهم من قبل �رشكة اأرادو�س الإدارة 

املمتلكات ذ.م.م.

 

بل¨â القيمة الدفرتية لالأ�صهم 997^478 دينار بحريني كما يف 31 دي�صمرب 2015 )2014: 898^617 دينار بحريني(.

املعامالت مع امل�ضاريع امل�ضرتكة  (25

فيما يلي عر�س املوجودات واملطلوبات املالية ونتائè عمليات امل�صاريع امل�صرتكة املحت�صبة بطريقة ح≤ امللكية:

Hيا¿ املôكõ املا›  (1
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20152014

جممع �صار ال�صينمائي

قطر والبحرين الدولية 

جممع �صار ال�صينمائيلل�صينما ذ.م.م

قطر والبحرين الدولية 

لل�صينما ذ.م.م

906^079^5416^036163^218^5043^259اإيرادات العمليات

378^398^6981^14750^446740^80ح�صة �صايف ربح ال�صنة

تت�صمن املبال≠ املذكورة اأعاله:

386^869728^91212^830570^13اال�صتهال∑ واالإWفاء

816^15-508^12-دخل الفوائد

املجمو´اأiô``Nامل£اعم/ ال�ضرتاحاتUضالت العVôس

الإي````ôادات

529^724^77021^514^2301^345^5297^864^12جمموع املبيعات اÿارجية

)344^136^9(-)832^690^1()512^445^7(ناق�صاً: جمموع التكلفة املت¨رية

185^588^77012^514^3981^654^0175^419^5نتاèF الق£ا´

)472^979^4(ناق�صاً: التكلفة الثابتة

713^608^7جممل الHôح الت�ض¨يل«

783^491اأرباì ت�ص¨يلية اأخرى

)013^399^2(م�رشوفات عمومية واإدارة

483^701^5اأرHاì الت�ض¨يل

ح�صة الربح من عمليات امل�صاريع

593^820     امل�صرتكة

مكا�صب غري حمققة من ا�صتثمارات

106^674     عقارية

)647^816(خ�صائر من ا�صتثمارات

)268^69(تكاليف “ويلية

U6^310^267ضايف الHôح

ôFضا�ÿاأو ا ìاHيا¿ الأرH  (2

اإن البيانات املالية املتعلقة با�صتثمارات املجموعة يف امل�صاريع امل�صرتكة واملدونة اأعاله قد مت ا�صتخراجها من احل�صابات االإدارية غري املدققة عن ال�صنة املنتهية 

يف 13 دي�صمرب 2015.

⁄ يتم عر�صها حيå اأن العمليات ⁄ تبداأ كما يف 13 دي�صمرب 2015. اإن البيانات املالية للم�رشوع امل�صرت∑ "�رشكة املرجان الإدارة املطاعم ذ.م.م" 

التقاريô الق£اعية  (26

يتم عر�س معلومات القطاعات االأ�صا�صية فيما يتعل≤ بقطاعات اأعمال املجموعة وذلك توافقاً مع اإدارة املجموعة وهيكلة التقارير الداخلية.

اإن عمليات املجموعة يف ‡لكة البحرين مندرجة –â قطاعات االأعمال االأ�صا�صية التالية:

�صاالت العر�س  •
املطاعم واال�صرتاحات  •

اأخرى، ت�صمل موجودات مكاتب ال�رشكة وال�صيارات  •

:2015 Èال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضم øع
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عن ال�صنة املنتهية يف 13 دي�صمرب 2014:

التقاريô الق£اعية - تاHع  (26

املجمو´اأiô``Nامل£اعم/ ال�ضرتاحاتUضالت العVôس

الإي````ôادات

396^973^52219^437^6621^599^2126^936^11جمموع املبيعات اÿارجية

)904^283^8(-)198^611^1()706^672^6(ناق�صاً: جمموع التكلفة املت¨رية

492^689^52211^437^4641^988^5064^263^5نتاèF الق£ا´

)695^751^4(ناق�صاً: التكلفة الثابتة

797^937^6جممل الHôح الت�ض¨يل«

569^373اأرباì ت�ص¨يلية اأخرى

)124^650^2(م�رشوفات عمومية واإدارة

242^661^4اأرHاì الت�ض¨يل

ح�صة الربح من عمليات امل�صاريع

076^449^1     امل�صرتكة

937^491^1دخل اال�صتثمار

)412^40(تكاليف “ويلية

U7^561^843ضايف الHôح

با�صتثناء عمليات امل�صاريع امل�صرتكة يف دولة قطر والتي يتم ح�صابها بطريقة حقوق امللكية فاإن املجموعة تدير عملياتها يف ‡لكة البحرين فق§. وعليه، ⁄ 

يتم االإف�صاì عن اأي معلومات خا�صة بالقطاعات اجل¨رافية. 
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الرتÑاWات  (27

ارتÑاWات عقود الإيجار الت�ض¨يلية اأ) 

اإن اإجمايل احلد االأدن≈ الرتباWات االإيجار امل�صتقبلية الناŒة من جراء عقود االإيجار الت�ص¨يلية وغري القابلة لالإل¨``اء كما يف 31 دي�صمرب كما يلي:

بل¨â امل�ص``اريف املتعلقة بعق````ود االإيج``ار واملدرج`ة �صمن بيان االأرب``اì اأو اÿ�صائر املوحد لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015 ما قيمته 134^414^1 دينار 

بحريني )2014: 511^348^1 دينار بحريني(.

الرتÑاWات الôاأ�ضمالية ب) 

بل¨â قيمة االرتباWات الراأ�صمالية النا�صÄة من جراء التعاقدات التي “â من اأجل اأعمال تطوير �صينما وجممع مبنطقة وادي ال�صيل وم�رشوع تطوير اأوال وم�رشوع  

تو�صعة املكتب الرئي�صي بتاريï بيان املركõ املايل املوحد 253^802^7 دينار بحريني ولكن ⁄ يتم االعرتاف بها يف بيان املركõ املايل املوحد )2014: 936^625 دينار 

بحريني متعلقة باأعمال التجديد ملجمع ال�صيف املتعدد(.

املعامالت مع الأôWا± Pات العالقة  (28

تعترب االأWراف ذات عالقة عندما يقع اأحدهم –â �صيطرة االآخر اأو عندما Áار�س نفوذ موؤثر وتكون له القدرة عل≈ التحكم يف ال�صيا�صات املالية والت�ص¨يلية 

املتعلقة به. وت�صمل االأWراف ذات العالقة �رشكات “ار�س عليها املجموعة نفوذ موؤثر وامل�صاهمني الرئي�صيني واملديرين االإدارة التنفيذية للمجموعة.

تتكون االأWراف ذات العالقة من امل�صاريع امل�صرتكة واأع�صاء جمل�س االإدارة الأي �رشكة �صمن املجموعة واأفراد عائالتهم املبا�رشين واالأعمال التجارية واملوؤ�ص�صات 

التي تقع –â �صيطرتهم. اإن معامالت املجموعة مع االأWراف ذات العالقة م�صادق عليها من قبل االإدارة.

اإن املعامالت التجارية التي يكون الأع�صاء جمل�س اإدارة املجموعة القدرة عل≈ ال�صيطرة اأو ‡ار�صة نفوذ موؤثر عل≈ العمالء اأو املوردين تتم عل≈ اأ�ص�س Œارية عادية 

وهي م�صادق عليها من قبل االإدارة.

ملخ�س باأر�صدة االأWراف ذات العالقة يف 31 دي�صمرب كما يلي:

2015 È31 دي�صمرب 312014 دي�ضم

953^315^9531^315^1اأقل من �صنة

905^493^2105^345^5اأكÌ من �صنة واأقل من خم�س �صنوات

369^176^1113^009^2اأكÌ من خم�س �صنوات

8^670^2749^986^227
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املعامالت مع الأôWا± Pات العالقة - تاHع  (28

*  يندرê �صمن الكيانات املتعددة اأر�صدة ل�رشكات ذات عالقة التي ال تعترب جوهرية.

املبال≠ امل�صتحقة من واإ¤ االأWراف ذات العالقة غري م�صمونة وال تتحمل اأي فائدة ولي�س لها �رشو• �صداد حمددة.

ملخ�س العمليات مع االأWراف ذات العالقة كما يلي:

ال�ضنة املنتهية ف`« 31 

2015 Èدي�ضم

ال�صنة املنتهية ف`ي 31 دي�صمب`ر 

2014

»Fجممع �ضار ال�ضينما

713^629188^294م�رشوفات مبا�رشة

422^70455^63الرواتب

000^0006^6ر�صوم اإدارية

965^95991^51م�صاريف اأخرى

ق£ô والôëÑيø الدولية لل�ضينما P.م.م

792^13345^49الرواتب

359^41936^24م�صاريف اأخرى

320^32022^22ر�صوم اإدارية

608^35848^66�رشاء حقوق امتياز

الكيانات الت« تندرâ– ê اإدارة م�ضرتكة

349^78075^71م�صاريف مبا�رشة

375^00036^2اإيرادات الت�ص¨يل من االإعالنات

364^771181^259م�صاريف اأخرى

682^24896^106م�صاريف اإيجار مكاتب ال�رشكة

مÑال≠ م�ضتëقة اإ¤ (اإي�ضاì 17)مÑال≠ م�ضتëقة مø (اإي�ضاì 10)الأôWا± Pات العالقة

2015 È312014 دي�ضم È312015 دي�ضم È312014 دي�ضم È31 دي�ضم

-629^1916^20-م�رشوع م�صرت∑جممع �صار ال�صينمائي

قطر والبحرين الدولية 

--549^7328^3م�رشوع م�صرت∑    لل�صينما ذ.م.م

523^56726^8-732^1اإدارة م�صرتكةكيانات متعددة *

5^46428^74015^19626^523
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االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

ôWات املالية واإدارة املخاHودات وامل£لوLاملو  (29

املوجودات واملطلوبات املالية املت�صمنة يف بيان املركõ املايل املوحد ت�صتمل عل≈ النقدية واأر�صدة لدى البنو∑ وودائع ق�صرية االأجل وموجودات مالية بالقيمة 

املوجودات  هذه  من  بكل  املتعلقة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  اإن  واأخرى.   الدائنة  التجارية  والذ·  واأخرى  املدينة  التجارية  والذ·  اÿ�صارة  اأو  بالربح  العادلة حمددة 

واملطلوبات قد مت االإف�صاì عنها كالً عل≈ حده يف البند اÿا�س بها. 

اإن االأدوات املالية الرئي�صية امل�صتخدمة من قبل املجموعة هي االأدوات املالية التي –توي عل≈ املخاWر وهي كالتايل:

ذ· Œارية مدينة واأخرى;  •

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر;  •

ودائع ق�صرية االأجل;   •

النقدية واأر�صدة لدى البنو∑; و  •

ذ· Œارية دائنة واأخرى.  •

فيما يلي ملخ�س باالأدوات املالية م�صنفة Wبقاً لفÄتها كما يف 31 دي�صمرب 2015:

املوLودات املالية

القيمة العادلة مN øال∫ 

 ôFضا�ÿاأو ا ìاHالتكلفة امل£فاأةالأر

ً 760^334^3-ذ· مدينة واأخرى با�صتثناء املبال≠ املدفوعة مقدما

-930^146^15ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر

000^600^2-ودائع ق�صرية االأجل

564^122^1-النقدية واأر�صدة لدى البنو∑

324^057^9307^146^15جمموع املوجودات املالية

امل£لوHات املالية Hالتكلفة امل£فاأةامل£لوHات املالية

776^935^4ذ· Œارية دائنة واأخرى

776^935^4جمموع املطلوبات املالية
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شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

املوLودات وامل£لوHات املالية واإدارة املخاôW - تاHع  (29

فيما يلي ملخ�س باالأدوات املالية م�صنفة Wبقاً لفÄتها كما يف 31 دي�صمرب 2014:

 ôWاإدارة املخا

يعر�س هذا االإي�صاì معلومات عن تعر�س املجموعة لكل من املخاWر املذكورة اأعاله، واأهداف املجموعة وال�صيا�صات واإجراءات قيا�س واإدارة اÿطر واإدارة راأ�س مال 

املجموعة. اأي�صاً تت�صمن هذه البيانات املالية اإف�صاحات كمية اإ�صافية.

اإن عل≈ عات≤ جمل�س االإدارة امل�صÄولية الكاملة يف –ديد اأهداف و�صيا�صات اإدارة املخاWر للمجموعة، ومع اإبقاء امل�صÄولية النهائية لهم، فقد مت تفوي�س �صالحية 

ت�صميم وتنفيذ االإجراءات التي تكفل التنفيذ الفعال لالأهداف وال�صيا�صات، اإ¤ ق�صم اإدارة املخاWر وااللتõام يف املجموعة.  يتم تقدمي تقارير مرحلية من اإدارة 

املخاWر وااللتõام اإ¤ جمل�س االإدارة ملراجعة فعالية العمليات التي مت اتخاذها ومالئمة االأهداف وال�صيا�صات املو�صوعة.  تتم اأي�صاً مراجعة �صيا�صات اإدارة املخاWر 

وعملياتها من قبل املدققني الداخليني للمجموعة وترفع النتائè اإ¤ جلنة التدقي≤.

تتعر�س املجموعة للمخاWر االآتية جراء ا�صتخدام االأدوات املالية:

flاWر ال�صوق  •

ìر معدل االأرباWاfl  –

flاWر العمالت  –

flاWر االأ�صعار  –

flاWر االئتمان  •

flاWر ال�صيولة  •

املوLودات املالية

القيمة العادلة مN øال∫ 

ôFضا�ÿاأو ا ìاHالتكلفة امل£فاأةالأر

ً 757^632^2-ذ· مدينة واأخرى با�صتثناء املبال≠ املدفوعة مقدما

-689^333^22ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر

855^769^1-ودائع ق�صرية االأجل

574^060^1-النقدية واأر�صدة لدى البنو∑

186^463^6895^333^22جمموع املوجودات املالية

امل£لوHات املالية Hالتكلفة امل£فاأةامل£لوHات املالية

153^161^3ذ· Œارية دائنة واأخرى

153^161^3جمموع املطلوبات املالية



flاôW معد∫ الفاFدة هي flاWر ت¨ري قيمة االأدوات املالية نتيجة تقلبات معدالت الفائدة ال�صوقية. بنك �صحب عل≈ املك�صوف يحت�صب عليه فوائد مبعدالت 

ال�صوق. الودائع الثابتة ق�صرية االأجل ت�صتح≤ عليها فائدة مبعدالت الفائدة ال�صارية يف ال�صوق.  تعترب االإدارة باأن املوجودات واملطلوبات االأخرى ال تتاأثر بح�صا�صية 

flاWر معدالت الفائدة.

flاôW العمالت هي flاWر ت¨يري قيمة االأدوات املالية نتيجة للتقلبات يف �صعر ال�رشف للعمالت االأجنبية. يتم احت�صاب موجودات مالية بالقيمة العادلة 

بالريال  االأجنبية  التعامالت  التعاون اÿليجي، كما تتم  االأمريكي، وعمالت دول جمل�س  بالدوالر  اأ�صا�صي  التابعة للمجموعة ب�صكل  اأو اÿ�صارة  بالربح  حمددة 

ال�صعودي والريال القطري واليورو. اإن الدينار البحريني ثابâ ال�رشف يف مقابل عمالت دول جمل�س التعاون اÿليجي والدوالر االأمريكي. اإن االإدارة املالية للمجموعة 

تراقب با�صتمرار الت¨ريات يف اأ�صعار العمالت االأجنبية و–د من التعر�س ملخاWر العمالت االأجنبية. 

flاôW الأ�ضعار هي املخاWر التي تتعر�س لها املجموعة ب�صبب flاWر اأ�صعار االأوراق املالية املحتفß بها من قبل املجموعة وامل�صنفة يف بيان املركõ املايل 

املوحد –â بند ا�صتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر. الإدارة flاWر االأ�صعار النا�صÄة عن اال�صتثمارات يف االأ�صهم وال�صندات، تقوم 

املجموعة بتنويع حمفظتها اال�صتثمارية وذلك وفقاً للحدود التي ت�صعها املجموعة.

فيما يلي –ليل ح�صا�صية القيمة العادلة لال�صتثمارات:

املخاôW الFتمانية هي املخاWر الناجمة عن ف�صل اأحد االأWراف بالوفاء بالتõاماته املالية حني ا�صتحقاقها ‡ا يوؤدي اإ¤ تعر�س الطرف االآخر ÿ�صائر مالية.  لقد 

مت اإيداع النقدية لدى بنو∑ حملية تتمتع بت�صنيف ائتماين جيد.  كما اأن تركيõ املخاWر االئتمانية فيما يتعل≤ بالذ· التجارية املدينة حمدود ب�صبب العدد الكبري 

لعمالء املجموعة. تعتقد اإدارة املجموعة باأنه ال توجد flاWر ائتمانية اإ�صافية عل≈ املبال≠ املخ�ص�صة ملواجهة اÿ�صائر الناŒة من عدم –�صيل الذ· التجارية 

املدينة للمجموعة.  اإن احلد االأعل≈ للتعر�س للمخاWر بالن�صبة للموجودات واملطلوبات املالية يعترب م�صاوياً لقيمتها الدفرتية.

flاôW ال�ضيولة هي flاWر عدم قدرة املن�صاأة يف احل�صول عل≈ االأموال الالزمة ل�صداد االلتõامات امل�صاحبة لالأدوات املالية. قد تنتfl èاWر ال�صيولة من عدم 

قدرة املجموعة عل≈ بيع موجوداتها املالية بال�رشعة املنا�صبة وب�صعر يقارب قيمتها العادلة.

تقوم اإدارة املجموعة باإدارة flاWر ال�صيولة عن Wري≤ التاأكد من توافر االأموال النقدية الكافية وت�صهيالت البنو∑ االئتمانية غري امل�صتخدمة وب�صورة م�صتمرة 

لتمكينها من الوفاء بالتõاماتها امل�صتقبلية حني حلولها.

قيا�س القيمة العادلة

 ïام يف معاملة منتظمة بني امل�صاركني يف ال�صوق يف تاريõالقيمة العادلة هي ال�صعر الذي �صيتم احل�صول عليه لبيع اأ�صل اأو الذي �صيتم دفعه لنقل الت

القيا�س.

اإن االأدوات املالية والتي ال يتم قيا�صها بالقيمة العادلة ب�صكل متكرر ت�صمل الذ· التجارية املدينة واالأخرى با�صتثناء املبال≠ املدفوعة مقدماً، كما ت�صمل اأي�صاً 

عل≈ النقدية واأر�صدة لدى البنو∑ وودائع ق�صرية االأجل والذ· التجارية الدائنة واالأخرى.  ترى االإدارة اأنه ونظراً للطبيعة الق�صرية االأجل له``ذه االأدوات املالية 

ف``اإن القيمة العادلة لهذه االأدوات املالية ال تختلف كثي``راً عن قيمتها الدفرتية كما ف``ي 31 دي�صمرب 2015.

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

التاأKري عل≈ حقو¥ امللكية/الHôحالت¨ري الوUض``∞

+/- 347^757+/-5%موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر

+/- 693^514^1+/-10%موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر

املوLودات وامل£لوHات املالية واإدارة املخاôW - تاHع  (29



61

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

املوLودات وامل£لوHات املالية واإدارة املخاôW - تاHع   (29

قيا�س القيمة العادلة - تاHع

اجلدول التايل يحدد ت�صل�صل القيمة العادلة لالأدوات املالية التي يتم قيا�صها ب�صكل متكرر باالإ�صافة اإ¤ تقنيات التقييم واأهم املدخالت غري 

املتبادلة من املدخالت امللحوظة والقيمة  املالية كما يو�صح اجلدول العالقة  العادلة لالأدوات  امللحوظة وامل�صتخدمة يف –ديد قيا�س القيمة 

العادلة:  

املوLودات غري املالية

القيمة العادلة يف

2015 È31 دي�ضم

القيمة العادلة يف

2014 È31 دي�ضم

 iم�ضتو

املدNالت يف 

ت�ضل�ضل 

القيمة 

العادلة

و�ضاFل التقييم 

امل�ضتخدمة 

واملدNالت الFôي�ضية

اأgم املدNالت

غري امللëوXة 

العالقات 

 ÚH ادلةÑاملت

املدNالت غري 

امللëوXة 

والقيمة 

العادلة

مدخالت877^670^8774^670^4اأر�س ‡لوكة

امل�صتوى 

الثاين

تقارير تقييم 

م�صتقلة

معدالت ال�صوق 

احلالية ومعدل �صعر 

املرت املربع

عالقة اإيجابية 

بني معدل 

�صعر املرت 

املربع والقيمة 

ال�صوقية

مدخالت973^896^5102^687^7ا�صتثمارات عقارية

امل�صتوى 

الثاين

تقارير تقييم 

م�صتقلة 

معدالت ال�صوق 

احلالية ومعدل �صعر 

املرت املربع

عالقة اإيجابية 

بني معدل 

�صعر املرت 

املربع والقيمة 

ال�صوقية

املوLودات املالية

مدخالت819^856^91414^843^12 ا�صتثمارات مدرجة

امل�صتوى االأول

اأ�صعار االأ�صهم كما 

هي مدرجة يف اأ�صواق 

االأوراق املالية.

ال ينطب≤ ال ينطب≤ 

ا�صتثمارات يف حقوق 

ملكية غري مدرجة

مدخالت390^947^9841^912^1

امل�صتوى 

åالثال

�صايف تقييم 

املوجودات والتحديثات 

املالية امل�صتلمة من 

مدراء ال�صنادي≤

 êروÿمعدالت ا

املتوقعة، التدفقات 

النقدية امل�صتقبلية 

املتوقعة، �صايف 

املوجودات واأ�صا�س 

االأرباì املتوقعة 

مع االأخذ بعني 

االعتبار املعلومات 

املتوفرة لدى االإدارة 

وخربات ال�صوق يف 

ال�صناعة املماثلة.

 âكلما ارتفع

التدفقات 

النقدية 

امل�صتقبلية اأو 

 ìاالأربا âارتفع

ارتفع �صايف 

القيمة العادلة 

للموجودات 

وبالتايل تكون 

 êروÿمعدالت ا

اأعل≈.

مدخالت480^529^0325^390�صكو∑ و�صندات

امل�صتوى االأول

موؤثرات االأ�صعار من 

بلومربê امل�صتلمة 

من قبل و�صطاء 

املجموعة

ال ينطب≤ال ينطب≤



شركة البحرين للسينما ش.م.ب
االإي�صاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015   )املبال≠ مبينة بالدينار البحريني(

:åتامية لالأدوات املالية املقا�صة بالقيمة العادلة والتابعة ملدخالت امل�صتوى الثالÿاجلدول التايل يو�صح الت¨ري يف االأر�صدة االفتتاحية وا

اإدارة راأ�س املا∫

يتكون راأ�س املال من االأ�صهم االعتيادية واالحتياWيات املتعلقة مب�صاهمي املجموعة.  

عوائد  وتنمية  املجموعة  اأعمال  لتدعيم  املال  راأ�س  ن�صبة  عل≈  املحافظة  التاأكد من  هو  املال  راأ�س  اإدارة  للمجموعة يف  االأ�صا�صي  الهدف  اإن 

امل�صاهمني.  

االأهداف  ت¨يري يف  اأي  يتم  االقت�صادية.  ⁄  للظروف  وفقاً  وذلك  الت�صويات  باإعداد  تقوم  لديها، كما  املال  راأ�س  باإدارة هيكلة  املجموعة  تقوم 

وال�صيا�صات والعمليات خالل ال�صنتني املنتهيتني يف 31 دي�صمرب 2015 و2014.

تقوم املجموعة مبراقبة راأ�س املال عن Wري≤ ا�صتخدام Wريقة ن�صبة املديونية، والتي هي عبارة عن �صايف املديونية مق�صوماً عل≈ جمموع راأ�س 

املال م�صافاً اإليه �صايف املديونية، ويندرê �صمن �صايف مديونية املجموعة الذ· التجارية الدائنة واالأخرى fl�صوماً منها النقدية و�صبه النقدية.  

راأ�س املال يت�صمن راأ�س املال مع االحتياWيات املتعلقة مب�صاهمي املجموعة.

مبا اأن لدى ال�رشكة نقدية و�صبه نقدية، ودائع ق�صرية االأجل وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباì اأو اÿ�صائر اأكرب من املديونية كما 

يف 31 دي�صمرب 2015، فاإنه ⁄ يتم احت�صاب اأو االإف�صاì عن ن�صبة املديونية.

ال يوجد اأية –ويالت بني امل�صتويات خالل ال�صنة.

ا�ضتãمارات حقو¥ ملكية غري مدرLة

390^947^1يف 31 دي�صمرب 2014

743^136اإ�صافات خالل ال�صنة

-مكا�صب القيمة العادلة ال¨ري حمققة

)149^171(اال�صتبعادات خالل ال�صنة

984^912^1يف 31 دي�صمرب 2015

ا�ضتãمارات حقو¥ ملكية غري مدرLة

711^437^2يف 31 دي�صمرب 2013

801^35اإ�صافات خالل ال�صنة

-مكا�صب القيمة العادلة ال¨ري حمققة

)122^526(اال�صتبعادات خالل ال�صنة

390^947^1يف 31 دي�صمرب 2014

املوLودات وامل£لوHات املالية واإدارة املخاôW - تاHع   (29

قيا�س القيمة العادلة - تاHع
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الأحداç الالحقة  (30

ال توجد اأحداث الحقة بعد ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015 وقبل تاريï اإ�صدار هذا التقرير والتي من املتوقع اأن يكون لها اأثر جوهري عل≈ 

هذه البيانات املالية املوحدة.

اإعادة تüضني∞ اأرقام املقارنة  (31

مت اإعادة ت�صنيف بع�س اأرقام املقارنة لل�صنة املا�صية الإعطاء مقارنة عادلة مع عر�س ال�صنة احلالية. اإعادة الت�صنيف هذه ⁄ توؤثر عل≈ �صايف 

االأرباì اأو الدخل ال�صامل االآخر اأو جمموع حقوق امل�صاهمني املعلنة �صابقاً.




