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صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

 ولي العهد األمين نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى

صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء
المكتب الرئيسي

طابق 27، بناية رقم 470، طريق رقم 1010
مجمع 410، برج فخرو، سنابس

ص.ب : 26573, المنامة
مملكة البحرين

البنـوك
بنك البحرين الوطني 

 بنك البحرين والكويت 
البنك األهلي المتحد
بنك الكويت الوطني

مسجلو األسهم
شـركة كارڤــي كمبيوترشير ذ.م.م

ص.ب: 514,  المنامة
مملكة البحرين

مـدقـقـو الحسابـات
بي دي أو

الطابق 17، برج مكاتب الدبلومات التجاري
ص.ب: 787, المنامة,

مملكة البحرين
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سطــــورسطــــور

1967/6/30: �سدور براءة ت�أ�سي�س من اأمري البالد 

الراحل ال�سيخ عي�سى بن �سلم�ن اخلليفة رحمة 

الله عليه بت�أ�سي�س �رشكة البحرين لل�سينم� وتوزيع 

الأفالم.

ال�س�دة املوؤ�س�سني:

علي عبد الرحمن الوزان, ال�سيد علي بن يو�سف 

فخرو, عزرا ابراهيم نونو, عبد الرحمن بن حممد 

اخلليفة, ال�سيد حممد يو�سف جالل ,ال�سيد علي 

ابراهيم عبد الع�ل, ال�سيد علي يو�سف عبيديل , 

ال�سيد علوي �سيد مو�سى العلوي, عبد الرحمن عبد 

الغف�ر العلوي, ال�سيد ج��سم حممد فخرو.

راأ�س امل�ل امل�رشح 750٫000 دين�ر.

راأ�س امل�ل ال�س�در 500.000 دين�ر موزعة على 50.000 

�سهم قيمة ال�سهم الواحد ع�رشة دن�نري.

1968/06/06: ال�رشكة تب��رش اأعم�له� بعد �رشاء دور 

�سينم� اأوال والبحرين والن�رش من عبد الرحمن عبد 

الغف�ر العلوي وا�ستئج�ر �سينم� الزب�رة من ال�سيخ 

علي بن اأحمد اخلليفة.

1968/06/08: افتت�ح �سينم� احلمراء ك�أول �سينم� 

مكيفة يف البحرين.

1971/07/20 :افتت�ح املبنى اجلديد ل�سينم� اأوال بعد 

هدم املبنى القدمي.

�رشاء �سينم� الزب�رة.

1972/01/06: افتت�ح �سينم� الأندل�س يف مدينة 

عي�سى.

1972/04/01: ا�ستئج�ر داري �سينم� العوايل وبوابة 

�سرتة من �رشكة نفط البحرين.

1973: اإغالق �سينم� الزب�رة.  

1973/02/22: ا�ستئج�ر �سينم� اجلزيرة من الدولة.

1974: زي�دة راأ�س امل�ل ال�س�در اىل 750٫000 دين�ر 

بطرح 25٫000 حق اأف�سلية ب�سعر 30٫000 دين�ر 

بحريني لل�سهم الواحد.

1975: ال�رشكة متتلك اأر�س �سوق املركزي تعوي�س� من 

الدولة لأر�س �سينم� البحرين.

ن�سوب حريق يف �سينم� الأندل�س.

1976: تغيري اإ�سم ال�رشكة اىل �رشكة البحرين 

لل�سينم�.

1978/06/17: ن�سوب حريق اأخر يف �سينم� الأندل�س.

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

ب�لك�مل.

1979: حتويل �سينم� الن�رش اىل �سينم� مكيفة .

1981: م�س�عفة راأ�س امل�ل ال�س�در اىل 1٫500٫000 

دين�ر بحريني  ب��سدار ا�سهم منحة بواقع �سهم 

لكل �سهم وجتزئة ال�سهم اىل دين�ر.

1983: افتت�ح املبنى اجلديد ل�سينم� اأوال.

اإغالق �سينم� بوابة �سرتة.

1984: قي�دة ادارية جديدة لل�رشكة متمثلة يف 

الدكتورع�س�م عبدالله فخرو ع�سواً منتدب�ً وال�سيد 

اأحمد عبد الرحمن را�سد مديراً ع�م�ً.

1985: افتت�ح فيديو البحرين يف �س�رع املع�ر�س 

وفيديو م�تيك يف �س�رع الزب�رة.

بيع ح�سة ال�رشكة يف �رشكة عم�ن العربية 

لل�سينم�.

1988: افتت�ح فيديو البديع.

1989: بيع �سينم� الأندل�س على وزارة العالم.

1990: تخفي�س راأ�س امل�ل ال�س�در اىل 1٫259٫880 دين�ر 

بحريني نتيجة  عملية �رشاء ا�سهم الدولة جراء بيع 

�سينم� الأندل�س.

1991: بيع حق ال�ستغالل ل�سينم� اجلزيرة.

اغالق �سينم� عوايل.

1992: زي�دة راأ�س امل�ل امل�رشح اىل 3 مليون دين�ر 

بحريني.

زي�دة راأ�س امل�ل ال�س�در اىل 1٫385٫868 دين�ر بحريني 

ب��سدار 10% ا�سهم منحة.

جتزئة ال�سهم اىل م�ئة فل�س لل�سهم .

1993: زي�دة راأ�س امل�ل ال�س�در اىل 1٫524٫455 دين�ر 

بحريني ب��سدار 10% ا�سهم منحة.

1996: افتت�ح �س�لتي عر�س �سينم� دملون يف جممع 

الت�أمين�ت الجتم�عية.

1997: زي�دة راأ�س امل�ل ال�س�در اىل 1٫722٫635 دين�ر 

بحريني ب��سدار 13% ا�سهم منحة.

افتت�ح جممع �سينم� ال�سيف ذو ال�ستة �س�لت يف 

جممع ال�سيف التج�ري.

1998: زي�دة راأ�س امل�ل ال�س�در اىل 1٫998٫257 دين�ر 

بحريني ب��سدار 16% ا�سهم منحة.

2000/05/05: اندلع حريق ي�أتي على دار �سينم� 

الن�رش ب�لك�مل وتتعر�س �سينم� احلمراء لالأغالق 

املوؤقت.

2000/06/28: افتت�ح �س�لتي دار �سينم� اجلزيرة يف 

جزيرة املحرق.

2000/12/26: افتت�ح دار �سينم� �س�ر ذات الأربعة 

�س�لت يف منطقة �س�ر.

2001/02/07: اع�دة افتت�ح �سينم� احلمراء بعد امت�م 

الرتميم.

2001/04/03: اغالق فيديو الرف�عني وفيديو عوايل.

2001/09/19: افتت�ح املجمع ال�سينم�ئي الث�ين ذو 

الع�رش �س��س�ت يف جممع ال�سيف.

2002/05/07: افتت�ح مطعم رنديفو.

2002: اغالق فيديو م�تيك.

2003/02/28: اغالق فيديو البديع.

2003/12/31: اغالق فيديو البحرين.

2004/01/31: اغالق فيديو دملون.

2004/04/11: زي�دة راأ�س امل�ل ال�س�در اىل 2٫297٫993 

دين�ر بحريني ب��سدار 15% ا�سهم  منحة.

2004/04/29: افتت�ح جممع �سينم�ئي ي�سم 14 

�س��سة يف جممع �ستي �سنرت ب�لدوحة.

2004/06/16: زي�دة راأ�س امل�ل امل�رشح اىل ع�رشة ماليني 

دين�ر.

2004/09/30: اغالق �سينم� دملون.

2005/01/04: التوقيع على ان�س�ء جممع �سينم�ئي 

ي�سم 20 �س��سة يف البحرين �سيتي �سنرت.

2005/01/16: زي�دة راأ�س امل�ل ال�س�در اىل 2٫597٫734 

دين�ر بحريني ب��سدار 2٫846٫843 ا�سهم حق الأف�سلية 

ب�سعر 500 فل�س لل�سهم.

2005/03/29: زي�دة راأ�س امل�ل ال�س�در اىل 2٫942٫430 

دين�ر بحريني ب��سدار 15% ا�سهم منحة.

2006/03/18: زي�دة راأ�س امل�ل املدفوع اىل 3٫383٫795 

دين�ر ب��سدار  15% ا�سهم منحة.

2006/05/25: زي�دة راأ�س امل�ل املدفوع اىل 3٫825٫160  

دين�ر ب��سدار 4٫413٫650 ا�سهم حق اأف�سلية ب�سعر 

600 فل�س لل�سهم.

2006/11/13: اغالق مركز البحرين لل�سنوكر.

2007/01/01: افتت�ح مطعم تك�تك الهندي يف 

جممع �سينم� اأوال.

2007/01/15: التوقيع على عقد ايج�ر لن�س�ء جممع 

�سينم�ئي يحتوي على 13 �س��سة يف جممع فيالجيو 

بدولة قطر.

2007/10/22: تقلي�س عدد اأع�س�ء جمل�س الإدارة اىل 

�سبعة اأع�س�ء.

2008/01/24: وف�ة رئي�س جمل�س الدارة احل�ج علي بن 

يو�سف فخرو  طيب الله ثراه.

2008/02/10: ت�أ�سي�س �رشكة بريد توك.

 2008/03/03: زي�دة راأ�س امل�ل املدفوع اإىل

590,192, 4 دين�ر ب�إ�سدار 20% اأ�سهم منحة.

2008/04/30: بيع اأر�س ال�سوق املركزي.

2009/10/22: افتت�ح �سينم� �سينيكو 13 يف جممع 

فيالجيو - الدوحة.

2009/11/26: افتت�ح �سينم� �سينيكو 20 يف جممع 

�سيتي �سنرت البحرين.

2010/01/21: اإفتت�ح �س�لة اأوال للولئم

2010/09/02: اإفتت�ح الفرع الث�لث لربيد توك يف 

ال�سيتي �سنرت

2010/12/31: ت�أ�سي�س �رشكة قطر والبحرين الدولية 

لل�سينم� ذ.م.م

2011/03/22: زي�دة راأ�س امل�ل املدفوع اإىل 5٫508٫230  

دين�ر ب�إ�سدار 20% اأ�سهم منحة

2011/04/07: اإفتت�ح الفرع الث�ين ملطعم رنديفو يف 

ال�سيتي �سنرت

2012/01/01: مت التخ�رج من �رشكة بريد توك بعد بيع 

ح�سة ال�رشكة على ال�رشك�ء الآخرين.

2012/05/28: اغالق جممع فيالجيو ب�لدوحة ملدة 115 

يوم ب�سبب ح�دث حريق موؤ�سف يف املجمع.

2013/03/21:  اإع�دة افتت�ح مطعم رنديفو ال�سيف 

بعد اإجراء التجديدات 

اإىل برج  2013/10/06:  انتق�ل املقر الرئي�سي 

�سن�ب�س فخرو, 

2014/03/26:  زي�دة راأ�س امل�ل املدفوع اإىل 6٫609٫876 

دين�ر بحريني ب�إ�سدار 20 % اأ�سهم منحة

2015/12/27:  اإفتت�ح مطعم تك�تك يف مدينة 

التنني بدي�ر املحرق

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

يف جممع وادي ال�سيل

201٦/0٤/1٩: اإفتت�ح 3 �س��س�ت �سينم�ئيه جديده يف 

جممع اخلور - قطر

201٦/0٥/2٦: اإفتت�ح 13 �س��سه �سينم�ئيه جديده يف 

اجللف مول - قطر

201٦/0٨/2٥: اإفتت���ح مطعم رنديفو يف جممع 

ال�سيل وادي 

201٦/10/0٦: اإفتت���ح مطعم رنديفو يف اجللف 

مول - قطر
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المحتــــــــويـاتالمحتــــــــويـات
7 مجلس اإلدارة 

8 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

14 فريق اإلدارة 

16 تقرير الحوكمة اإلدارية  

36 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

4٠  بيان المركز المالي الموحد 

41 بيان االرباح أو الخسائر و الدخل الشامل الموحد 

42 البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين 

43  البيان الموحد للتدفقات النقدية 

44 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

د. عصام عبداهلل يوسف فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

علي يوسف علي عبيدلي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد إبراهيم كانو
عـضــو

جالل محمد جالل
عـضــو

فريد يوسف المؤيد
عـضــو

جهاد يوسف أمين
عـضــو

شوقي علي بن يوسف فخرو
عـضــو

أحمد عبدالرحمن راشد
الرئيس التنفيذي



كلمة رئيس مجلس اإلدارة للمساهمين

علــى  يحتــوي  ســينما  مجمــع  الفتتــاح  نخطــط  اآلن  نحــن 
منطقــة  فــي  التجــاري  الواحــة  مجمــع  فــي  شاشــات   10
ــع  ــن جمي ــكان م ــات الس ــات ومتطلب ــة توقع ــر لتلبي الجفي
توقعــات  لتلبيــة  الجفيــر  منطقــة  البحرين. فــي  أنحــاء 
البحرين. مــن  أنحــاء  جميــع  مــن  الســكان  ومتطلبــات 
ــذا  ــينما ه ــع الس ــاء مجم ــي بن ــل ف ــدأ العم ــع أن يب المتوق
فــي الربــع الثانــي مــن الســنة الماليــة 2017 ويصبــح جاهــزًا 

.2018 الماليــة  الســنة  للعمــل فــي منتصــف 

التقرير السنوي 82016
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د. عصام عبداهلل يوسف فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

ح�رشات امل�س�همني الكرام,

اإن��ه مل��ن دواع��ي ���رشوري اأن اأق��دم لك��م, ني�ب��ة ع��ن زمالئ��ي يف جمل���س 

امل�لي��ة  لل�س��نة  املجمع��ة  امل�لي��ة  والبي�ن���ت  ال�س��نوي  التقري��ر  الإدارة, 

يجع��ل  م���  ه��و  وتطلع�تك��م  امل�س��تمرين  ودعمك��م  ثقتك��م  اإن   .2016

اجلي��دة  الأرب���ح  حتقي��ق  عل��ى  وق���درة  ب�لن�س���ط  مفعم��ة  ���رشكتكم 

اأ�س��ع�ر  تقلب���ت  حتدي���ت  لتج��دد  نظ��راً  امل��سي��ة.  �س��نة   49 م��دى  عل��ى 

حكوم��ة  ق�م��ت  اخلليج��ي  التع���ون  جمل���س  دول  واجه��ت  الت��ي  النف��ط 

الع�م��ة  امل�لي��ة  الأو�س���ع  لتعزي��ز  بجه��ود   2016 ع���م  خ��الل  البحري��ن 

القت�س���د  �س��هد  كم���  النم��و,  عل��ى  �سغ��وط  ح��دوث  اإىل  اأدى  مم��� 

ه��ز  لق��د  النم��و.  مع��دل  والنخف����س يف  التقل��ب  م��ن  نوب���ت  الع�مل��ي 

الأوروب��ي  الحت���د  م��ن  اخل��روج  عل��ى  املتح��دة  اململك��ة  يف  الت�سوي��ت 

حم��رك�ت  وك�ن��ت  الع�ملي��ة,  الأ�س��واق  تركي���  يف  الف��س��ل  والنق��الب 

ظل��ت  �س��بق.  مم���  اأ�سع��ب  ب�س��كل  املن���ل  ع�سي��ة  القت�س���دي  النم��و 

اأ�س��واق الأ�س��هم يف دول جمل���س التع���ون متقلب��ة يف ع���م 2016 مثلم��� 

ق�س��ري  النح��داري  الجت���ه  ه��ذا  يك��ون  اأن  ون�أم��ل   ,2015 ع���م  يف  ك�ن��ت 

ن�س���طه�.  الأ�س��واق  وتع���ود  ���رشيع�ً  لي��زول  الأج��ل 

خم�س��ة  م��ن  يق��رب  م���  اإىل  ميت��د  ن��س��ع  �س��جل  لديه���  ب���أن  جمموعتن���  تفخ��ر 

دور  ن�س���ط  يف  الرائ��دة  ال���رشكة  ب�عتب�ره���  مك�نته���  ر�س��خت  وق��د  م�س��ت,  عق��ود 

ال�س��ينم� وح�فظ��ت عل��ى موقعه��� عل��ى قم��ة �سن�ع��ة الرتفي��ه يف البحري��ن.  لق��د 

واأثبت��ت  متمي��ز  م���يل  مرك��ز  عل��ى  احلف���ظ  عل��ى  دائم���ً  ق���درة  املجموع��ة  ك�ن��ت 

ال�سي��س��ية  الأزم���ت  الن�جم��ة ع��ن  التحدي���ت  التع�م��ل م��ع خمتل��ف  قدرته��� عل��ى 

نعي���س  نح��ن  الوطن��ي.  القت�س���د  وت�أثرياته��� عل��ى  ب�ملنطق��ة  املحيط��ة  والقت�س�دي��ة 

نح��ن  بيئ��ة,  هك��ذا  يف  النج���ح  ولتحقي��ق  متزاي��دة,  بتن�ف�س��ية  يت�س��م  زم��ن  يف 

لق��د  الت�ري��خ,  يعلمن���  كم���  نبتك��ر.  واأن  نهجن���  يف  متميزي��ن  نك��ون  لأن  بح�ج��ة 

ف�ج�أته���  حي��ث  ب�أجم�ده���  ب�لتغن��ي  اكتف��ت  الت��ي  ال���رشك�ت  الوج��ود  م��ن  اختف��ت 

ب�لرتكي��ز  العم��الء  واحتي�ج���ت  تطلع���ت  م��ع  جت�وب��ت  ذكي��ة  ���رشك�ت  م��ن  املن�ف�س��ة 

وبو�س��وح,  التغ��ري.  ���رشيعة  الأوق���ت  ه��ذه  يف  التط��ورات  ومواكب��ة  البت��ك�ر  عل��ى 

ب���رشعة  ال�س��تج�بة  عل��ى  ق�دري��ن  اأعم�لن���,  جمي��ع  ويف  نك��ون,  اأن  علين���   يج��ب 

لل�س��ينم�  البحري��ن  ���رشكة  يف  نح��ن  ال�س��وق.  اأو�س���ع  يف  التغ��ريات  م��ع  والتكي��ف 

للتكنولوجي���  التحتي��ة  البني��ة  يف  التط��ور  يقدم��ه  م���  اأح��دث  بتوف��ري  ملتزم��ون 

الت�بع��ة  ال�س��ينم�  دور  الأف��الم يف  م�س���هدة  فري��دة يف  بتجرب��ة  لإمت�عه��م  ل�سيوفن��� 

اأعم�لن���  يف  املتقدم��ة  التكنولوجي���  اإدخ���ل  يف  واحلثيث��ة  الدوؤوب��ة  جهودن���  اإن  لن���. 

جعلتن��� ق���دة ب��ال من���زع يف قط���ع عر���س الأف��الم ال�س��ينم�ئية يف البحري��ن وقط��ر 

م�س��تمرون  نح��ن  الع�ملي��ة.  الأ�س��واق  يف  ال���رشك�ت  ب�أف�س��ل  اإل  نق���رن  ل  واأ�سبحن��� 

تكنولوجي���  اإلي��ه يف جم���ل  التو�س��ل  يت��م  م���  اأف�س��ل  لتق��دمي  الرائ��دة  جهودن���  يف 

ال�س��س���ت  ذات  ال�س��ينم�  ل��دور  اجلدي��دة  ال�سي��غ  وكذل��ك  والفيدي��و  ال�س��وت 

املخ�س�س��ة  امل�س���ح�ت  وت�سمي��م  اجلدي��د  الع���رش  تكنولوجي���  وابت��ك�رات  املتع��ددة 

نح��ن  الغر���س,  ه��ذا  ولتحقي��ق  لل�س��ينم�.  البحري��ن  ���رشكة  يف  امل�س���هدين  جلمه��ور 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة للمساهمين )تابع(كلمة رئيس مجلس اإلدارة للمساهمين )تابع(

متوافق��ة  رقمي��ة  »ب�رك��و«  عر���س  اأجه��زة  ن�س��تخدم 

جمي��ع  يف  كي��ه   4 و  كي��ه   2 اآي  �س��ي  دي  مع�ي��ري 

اأف��الم  عر���س  م��ن  ميكنن���  مم���  ال�س��ينم�,  دور  مواق��ع 

برتكي��ب  قمن���  كم���  الأبع���د,  وثالثي��ة  الأبع���د  ثن�ئي��ة 

املط���ف,  نه�ي��ة  يف  اأمتو���س«.  »دولب��ي  �س��وت  اأنظم��ة 

م�س�ف��ة  قيم��ة  خل��ق  ه��و  والأخ��ري  الأول  هدفن���  اإن 

امل�سلح��ة.  لأ�سح���ب  الأم��د  طويل��ة 

ه��دف  وحتقي��ق  التو�س��ع  ا�س��رتاتيجي�ت  م��ن  كج��زء 

من���زل  م��ن  قريب��ة  ال�س��ينم�  دور  جع��ل  يف  ال���رشكة 

�س��ينم�  جمم��ع  ب�فتت���ح  املجموع��ة  ق�م��ت  العم��الء, 

ب�س��ت �س��س���ت يف جمم��ع وادي ال�س��يل التج���ري يف 14 

جمموعتن���  ق�م��ت  ذل��ك,  عل��ى  وع��الوة   .2016 اأبري��ل 

وادي  جمم��ع  يف  رنديف��و  مطع��م  ب�فتت���ح  اأي�س���ً 

لعمالئه���.  رائع��ة  طع���م  وجب���ت  لتق��دمي  ال�س��يل 

يف  النم��و  خ��الل  م��ن  التمي��ز  لتحقي��ق  �س��عين�  ويف 

يحت��وي  �س��ينم�  جمم��ع  ب�فتت���ح  قمن���  اأعم�لن���, 

بث��الث  واآخ��ر  م��ول   اجلل��ف  يف  �س��س��ة   13 عل��ى 

�س��تعزز  قط��ر.  دول��ة  يف  اخل��ور  م��ول  يف  �س��س���ت 

امل�لي��ة  النت�ئ��ج  ه��ذه  اجلدي��دة  ال�س��ينم�  جممع���ت 

ب��دءاً  ذ.م.م  لل�س��ينم�  الدولي��ة  البحري��ن  ل���رشكة قط��ر 

 .2017 امل�لي��ة  ال�س��نة  م��ن 

البحري��ن  خ���رج  التو�س��ع  ا�س��رتاتيجية  م��ن  وكج��زء 

ق�م��ت  و�س��هية,  رائع��ة  طع���م  وجب���ت  ولتق��دمي 

ب�فتت���ح  قط��ر  دول��ة  يف  الأوىل  وللم��رة  املجموع��ة 

»رنديف��و«  الرائ��دة  التج�ري��ة  عالمتن���  يحم��ل  مطع��م 

املجموع��ة  ل��دى  اأن  كم���  التج���ري  م��ول   اجلل��ف  يف 

م��ن  مزي��د  ب�فتت���ح  امل�س��تمر  للتو�س��ع  خط��ط 

القري��ب. امل�س��تقبل  يف  رنديف��و  مط�ع��م 

الأداء املايل ل�سنة 2016: 

لأداء  الرئي�س��ية  املوؤ���رشات  عليك��م  اأعر���س  اأن  الآن  اأود 

ال���رشكة خ��الل الع���م 2016. نح��ن يف ���رشكة البحري��ن 

م��ن  التحدي���ت  وراء  يوج��د  م���  اإىل  ننظ��ر  لل�س��ينم� 

واإمك�ني�تن���  قدراتن���  ون�س��تخدم  مت�ح��ة,  فر���س 

امل�لي��ة  النت�ئ��ج  اإن  منه���.   لال�س��تف�دة  وتب���رش  برتكي��ز 

قدراتن���  و�سالب��ة  ق��وة  عل��ى  ت�س��هد  ال�س��نة  له��ذه 

ملي��ون   22.88 الت�س��غيلي  الدخ��ل  بل��غ  الت�س��غيلية. 

امل�لي��ة  2016 مق�ب��ل 21.72  ال�س��نة  دين���ر بحرين��ي يف 

 ,2015 ال�س���بقة  امل�لي��ة  ال�س��نة  يف  بحرين��ي  ملي��ون 

اإجم���يل  قف��ز  لق��د   .%5 بن�س��بة  من��واً  ميث��ل  م���  وه��و 

الرب��ح الت�س��غيلي اإىل 34.3% ب�س��بب تقلي���س تك�لي��ف 

الت�س��غيلي 7.84  الرب��ح  اإجم���يل  الت�س��غيل حي��ث بل��غ 

ملي��ون دين���ر بحرين��ي يف �س��نة 2016  مق�ب��ل اإجم���يل 

يف  بحرين��ي  دين���ر  ملي��ون   7.6 مببل��غ  ت�س��غيلي  رب��ح 

مببل��غ  رب��ح  �س���يف  ال���رشكة  و�س��جلت   .2015 �س��نة 

 2016 امل�لي��ة  ال�س��نة  يف  بحرين��ي  دين���ر  ملي��ون   4.87

ال�س��نة  بحرين��ي يف  دين���ر  ملي��ون   6.31 مببل��غ  مق�رن��ة 

الرب��ح  �س���يف  النخف����س يف  ويع��ود  ال�س���بقة  امل�لي��ة 

وانخف����س  خليجي��ة  اأ�س��هم  بي��ع  يف  خ�س���رة  اإىل 

البحري��ن  قط��ر  ل���رشكة  امل�س��رتك  امل���رشوع  اأرب���ح 

الإيج���ر  تك�لي��ف  ارتف���ع  نتيج��ة  لل�س��ينم�  الدولي��ة 

�س��ينم�  ملجمع���ت  الت�س��غيل  قب��ل  م���  وم�س�ري��ف 

الإدارة ق��راراً  اتخ��ذت  اخل��ور. لق��د  اجلل��ف م��ول  وم��ول 

ت�أث��ري  جتن��ب  لغر���س  اخلليجي��ة  الأ�س��هم  ببي��ع  واعي���ً 

امل���يل  املرك��ز  عل��ى  الأ�س��هم  �س��وق  تقلب���ت 

القيم��ة  خ�س���رة  بلغ��ت  امل�س��تقبل.  يف  للمجموع��ة 

امل�لي��ة املقيم��ة  الع�دل��ة غ��ري املحقق��ة م��ن الأ�س��ول 

 575 اخل�س���رة  اأو  الرب��ح  خ��الل  م��ن  الع�دل��ة  ب�لقيم��ة 

ال��ف  دين���ر بحرين��ي كم��� يف 31 دي�س��مرب 2016.  بل��غ 

عل��ى  والع�ئ��د  امل�س��تخدم  امل���ل  راأ���س  عل��ى  الع�ئ��د 

عل��ى   %10.34 و   %11 ق��دره  م���   2016 ل�س��نة  الأ�س��ول 

الت��وايل.

ق��دره  م���   2016 ل�س��نة  الأرب���ح  �س���يف  بلغ��ت 

 6.310.267 مببل��غ  مق�رن��ة  بحرين��ي  دين���ر   4.869.434

ربحي��ة  وبلغ��ت    ,2015 �س��نة  يف  بحرين��ي  دين���ر 

حج��م  اإجم���يل  بل��غ   .2016 يف  فل�س���ً   77 ال�س��هم 

بحرين��ي.  دين���ر   47.188.995 امليزاني��ه 

عوائ��د م�س��تدامة  تق��دمي  عل��ى  تركيزن���  م��ع  ومت��س��ي� 

مببل��غ  اأرب���ح  بتوزي��ع  نو�س��ي  نح��ن  للم�س���همني, 

م��ن   %50 بن�س��بة  اأي  الواح��د  لل�س��هم  فل�س���ً   50

تدفع��ه  ال���رشكة  ك�ن��ت  م���  وه��و  الأ�س��هم,  ملكي��ة 

امل�لي��ة  ال�س��نوات  م��دى  عل��ى  للم�س���همني  ب��س��تمرار 

الأخ��رية.  الع���رش 

النظرة امل�ستقبلية:

ول��ذا  ���رشيعة  تغ��ريات  ال�سن�ع��ة  عم��وم  ت�س��هد 

و�سق��ل  بتح�س��ني  نق��وم  اأن  ال���رشوري  م��ن  اأ�سب��ح 

ال�س��تج�بة  اأن  ح��ني  ويف  م�س��تمر.  ب�س��كل  قدراتن��� 

الق��درة  اأن  اإل  منه���,  ب��د  ل  حتمي��ة  التغ��ريات  له��ذه 

خلل��ق   ك�في��ة  تك��ون  ل��ن  فق��ط  ال�س��تج�بة  عل��ى 

لأ�سح���ب  الطوي��ل  امل��دى  عل��ى  م�س��تدامة  قيم��ة 

نك��ون  اأن  ج��داً  امله��م  م��ن  ف�إن��ه  وعلي��ه  امل�سلح��ة. 

لل�سن�ع��ة  امل�س��تقبلي  ال�س��كل  توق��ع  عل��ى  ق�دري��ن 

ب�س��كل  ال���رشكة  ملو�سع��ة  خط��وات  الآن  نتخ��ذ  واأن 

طموح��ة  خط��ة  جمموعتن���  ل��دى  توج��د  �سحي��ح. 

امل�س��تقبل.  يف  للع�ئ��دات  املط��رد  النم��و  ل�س��تدامة 

ال�س��نوات  يف  عملن���  ا�س��رتاتيجية  ا�س��تملت  لق��د 

الت��ي  املب���درات  م��ن  �سل�س��لة  عل��ى  امل��سي��ة 

قوي��ة  كمنظم��ة  جمموعتن���  وتعزي��ز  بن���ء  اإىل  ترم��ي 

دائم���  جمموعتن���  ت�س��عى  للم�س��تقبل.  وم�س��تعدة 

خ��الل  م��ن  الأعم���ل  يف  وتطوي��ر  تغي��ري  لإح��داث 

كف�ءاتن���  وتعزي��ز  لتنمي��ة  جدي��دة  �س��بل  ا�ستك�س���ف 

تط��ور  ع��ن  اأحت��دث  اأن  اأود  وهن���  الرئي�س��ية.  واإمك�ن�تن��� 

احل���يل  الإيج���ر  عق��د  ينته��ي  جمموعتن���.  يف  كب��ري 

ملجم��ع  ذ.م.م  العق�ري��ة  الفطي��م  م�ج��د  ���رشكة  م��ع 

ل��ن  اأن��ه  وحي��ث   ,2023 �س��بتمرب   9 يف   »20 »�س��ينيكو 

الإيج���ر  عق��د  بتجدي��د  تق��وم  اأن  ملجموعتن���  ميك��ن 

ب�إب��رام  املجموع��ة  ق�م��ت  ولذل��ك,  اأخ��رى.  لف��رتة 

الفطي��م  م�ج��د  ���رشكة  م��ع  ���رشاكة  اتف�قي��ة 

���رشكة م���رشوع  لت�أ�سي���س  �س.���س.و  لل�س��ينم� البحري��ن 

عل��ى  واحلف���ظ  �سم���ن  به��دف  جدي��دة  م�س��رتك 

اتف�قي��ة  تخ��ول  للم�س���همني.  منتظ��م  اأرب���ح  تدف��ق 

جتدي��د  خي���ر  مبم�ر�س��ة  ال���رشكة  امل�س��رتك  امل���رشوع 

عل��ى  ع�م���ً   15 مدته���  اأخ��رى  لف��رتة  الإيج���ر  م��دة 

ال�سيغ��ة  ب�إع��داد  الآن  نق��وم  نح��ن  تقدي��ر.  اأق��ل 

امل�س��رتك,  امل���رشوع  مع�مل��ة  اإمت���م  ل���رشوط  النه�ئي��ة 

امل���رشوع  �سفق��ة  اإكم���ل  م��ن  النته���ء  ونتوق��ع 

ا�س��تمرار  اخلط��وة  ه��ذه  �س��ت�سمن   .2017 يف  امل�س��رتك 

�س��نة   22 مل��دة  �س��نرت  �س��يتي  جمم��ع  يف  اأعم�لن��� 

جلن��ي  الفر�س��ة  �س��تتيح  كم���  الأق��ل,  عل��ى  ق�دم��ة 

 .2017 امل�لي��ة  ال�س��نة   يف  اإ�س�في��ة  اأرب���ح 

املقبل��ة  املرحل��ة  اأعت���ب  عل��ى  نق��ف  ونح��ن  الي��وم, 

م��ن م�س��ريتن�, ن��رى اأن جهودن��� تظه��ر بج��الء يف بن���ء 

م��ن  واح��دة  اأ�سبح��ت  حي��ث  رائ��دة  ���رشكتن� ك���رشكة 

واحرتام���ً يف  وموثوقي��ة  اأداءاً  ال�س��ينم�  ���رشك�ت  اأف�س��ل 

اإىل  اندف�عتن���  زخ��م  ويف  قط��ر.  يف  وكذل��ك  البحري��ن 

اأجنح��ة  عل��ى  ع�لي���ً  للتحلي��ق  ج�ه��زون  نح��ن  الأم���م 

التق��دم.  م��ن  جدي��دة  مبه��رة  اآف���ق  لر�س��م  جدي��دة 

تع��زز  اأن  جهده���  وب��كل  دائم���  جمموعتن���  حت���ول 

ه��ذا  ال���رشيع. ويف  النم��و  خ��الل  م��ن  النج���ح 

�س��ينم�  جمم��ع  لفتت���ح  نخط��ط  الآن  نح��ن  ال�س��دد, 

يحت��وي عل��ى 10 �س��س���ت يف جمم��ع الواح��ة التج���ري 

ومتطلب���ت  توقع���ت  لتلبي��ة  اجلف��ري  منطق��ة  يف 

املتوق��ع  البحرين. م��ن  اأنح���ء  جمي��ع  م��ن  ال�س��ك�ن 

يف  ه��ذا  ال�س��ينم�  جمم��ع  بن���ء  يف  العم��ل  يب��داأ  اأن 

وي�سب��ح   2017 امل�لي��ة  ال�س��نة  م��ن  الث���ين  الرب��ع 

.2018 امل�لي��ة  ال�س��نة  منت�س��ف  يف  للعم��ل  ج�ه��زاً 

كم��� اأن اأعم���ل البن���ء يف مبن��ى »اأوال ب��الزا« ال�س��كني 

م��ك�ن  يف  ت�س��ييده  يت��م  ال��ذي  اجلدي��د  التج���ري 

خمط��ط  ه��و  مم���  اأ���رشع  بوت��رية  ت�س��ري  اأوال  �س��ينم� 

يف  بن�ئ��ه  م��ن  النته���ء  يت��م  اأن  املتوق��ع  وم��ن  ل��ه 

و�س��توؤدي   ,2017 امل�لي��ة  ال�س��نة  م��ن  الث�ل��ث  الرب��ع 

�س���يف  زي���دة  اإىل  املبن��ى  ه��ذا  م��ن  الإيج���ر  اإي��رادات 

 .2017 امل�لي��ة  ال�س��نة  م��ن  ب��دءاً  املجموع��ة  اأرب���ح 

�س���ر  �س��ينم�  جمم��ع  لتجدي��د  جمموعتن���  تخط��ط 

امل�س���هدين  �س�ل��ة  حتدي��ث  خ��الل  م��ن   2017 ع���م  يف 

ب�أخ��رى  وال�س��ج�د  احل�لي��ة  املق�ع��د  وا�س��تبدال 

ج��ودة  حت�س��ني  اإىل  �س��يوؤدي  ب�لت�أكي��د  جديدة, وه��ذا 

نخط��ط  �س���ر. كم�  �س��ينم�  جمم��ع  يف  الع���م  اجل��و 

 ,2017 ع���م  يف  احلم��راء  �س��ينم�  لتجدي��د  اأي�س��� 

مط�ع��م  افتت���ح  يف  الب��دء  يف  املجموع��ة  وتخط��ط 

ع���م  يف  احل��د  يف  م�رك��ت  ه�ي��رب  اللول��و  يف  تك�ت��ك 

البحري��ن. م��ن  اأخ��رى  اأنح���ء  يف  ذل��ك  وبع��د   2017

�س��س���ت  برتكي��ب  نق��وم  �س��وف  ذل��ك,  اإىل  اإ�س�ف��ة 

الع���م  خ��الل  قط��ر  م��ول  اجلل��ف  يف   4DX بتقني��ة 

نح��ن  به���,  نق��وم  الت��ي  ال�س��تثم�رات  بف�س��ل   .2017

مث��رية  �س��نة  ل�س��تقب�ل  ال�س��تعداد  اأهب��ة  عل��ى  الآن 

ب�فتت���ح  نق��وم  حي��ث  بع��ده  وم���   2017 ع���م  يف 

وت��رية  وت���رشيع  ال�س��ينم�  و�س��س���ت  دور  م��ن  املزي��د 

للم�س���همني.  القيم��ة  م��ن  مزي��د  خلل��ق  البت��ك�ر 

متكني املوظفني:

ع��ن  اأع��رب  اأن  الإدارة,  جمل���س  ع��ن  ني�ب��ة  ي���رشين, 

البحري��ن  ���رشكة  موظف��ي  ط�ق��م  لك�م��ل  تقدي��ري 

وه��م  التنفي��ذي  الرئي���س  قي���دة  حت��ت  لل�س��ينم� 

والتزام���ً  وتف�ني���ٌ  ومث�ب��رة  احرتافي��ة  اأظه��روا  الذي��ن 

ال���رشكة  وقي���دة  وتوجي��ه  عمله��م  يف  ب�لتمي��ز  ح�زم���ً 

اإىل  اأتطل��ع  والنج�ح. اإنن��ي  النم��و  طري��ق  عل��ى 

اآف���ق  اإىل  ب�ل���رشكة  ب�لإرتق���ء  اإلتزامه��م  اإ�س��تمرار 

الثق��ة يف مه���رات وكف���ءة جمي��ع  ول��دي كل  جدي��دة 

الإمي���ن  يف  ال���رشكة  واإدارة  موظفون���  الع�ملني. ي�س��رتك 

نعم��ل  الت��ي  ب�ملجتمع���ت  وتهت��م  ترع��ى  بثق�ف��ة 

حري���س  اأي�س���ً  اإنن��ي   و�س��طه�. كم�  ونعي���س 

املواه��ب  وتقدي��ر  رع�ي��ة  يف  ا�س��تمرارن�  �سم���ن  عل��ى 

معنى. الي��وم,  م��ن  للتقدي��ر  م���  ب��كل  املتمي��زة 

قوي��ة  ���رشكة  خل��ق  يف  مع���ً  موظفون���  ي�س��رتك 

ومواجه��ة  بثق��ة  والع���رشين  تتطلع للقرن احل���دي 
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 4DX ســوف نقــوم بتركيــب شاشــات بتقنية
فــي الجلــف مــول قطــر خــالل العــام 2017.

يف  اإرثه���  وتكري���س  وهم��ة  بعزمي��ة  التحدي���ت  كل 

متزايدة. اأتق��دم  تن�ف�س��ية  ت�س��هد  �س��وق  يف  الري���دة 

لدين���  الع�مل��ني  جمي��ع  اإىل  اأخ��رى  م��رة  ب�ل�س��كر 

املتوا�سل��ة  وجهوده��م  اجل���د  وعمله��م  ولئه��م  عل��ى 

واث��ق  واأن���  ال�س��نني,  م��ر  عل��ى  والتزامه��م  ومث�برته��م 

ب�ه��راً  نر�س��م م�س��تقبالً  اأن  ن�س��تطيع مع���  اأنن���  م��ن 

���رشكة  ا�س��م  ويرف��ع  امل��س��ي  عل��ى  البن���ء  يوا�س��ل 

النم��و. م��ن  جدي��دة  اآف���ق  اإىل  لل�س��ينم�  البحري��ن 

جمل�س الإدارة:

لقي�دت��ه  التقدي��ر  ح��ق  الإدارة  جمل���س  اأق��در  اإنن��ي 

الأخ��الق  ب�أف�س��ل  املجل���س  لل���رشكة. يتمتع  الن�جح��ة 

اأداء  توج��ه  الت��ي  القي�دي��ة  وال�سف���ت  املهني��ة 

الإدارة  جمل���س  ك�ن  مله�مهم. لق��د  املجل���س  اأع�س���ء 

نظ��ر  وجه���ت   / اأف��ك�ر  ل�س��م�ع   وم�س��تعداً  منفتح���ً 

الإدارة  جمل���س  يتمت��ع  الق��رارات.  اتخ���ذ  عن��د  الآخري��ن 

اأي�س��� ب�خل��ربة يف خمتل��ف وظ�ئ��ف ون�س���ط�ت ال���رشكة 

بره��ن  ال���رشكة. لقد  من��و  تعزي��ز  م��ن  ميكن��ه  مب��� 

ال�س��تف�دة  عل��ى  وحر�سه��م  قدرته��م  عل��ى  الأع�س���ء 

ع���ل  م�س��توى  واأب��دوا  الأ�س��خ��س  جمي��ع  اآراء  م��ن 

الإدارة  اأع�س���ء  والجته�د. يق��وم  وامله���رة  العن�ي��ة  م��ن 

ب�لعم��ل بح�س��ن ني��ة لتعزي��ز جن���ح ال���رشكة, ويبذل��ون 

ال���رشكة  اأداء  م�س��توى  لرف��ع  �س�دق��ة  جه��وداً  دائم���ً 

اإدارة  جمل���س  جديدة. يعم��ل  اآف���ق  اإىل  به���  والتحلي��ق 

اأ�سح���ب  جمي��ع  �س�ل��ح  اأج��ل  م��ن  دائم���ً  ���رشكتن� 

ال���رشكة.   يف  امل�سلح��ة 

امل�ساهمون:

ب�ل�س��كر  اأتق��دم  اأن  الإدارة  جمل���س  ع��ن  ب�لني�ب��ة  اأود 

به���  نعت��ز  الت��ي  ثقته��م  عل��ى  امل�س���همني  جلمي��ع 

نحظ��ى  ال��ذي  امل�س��تمر  والتع���ون  الدع��م  وعل��ى 

جدي��دة  اآف���ق  اإىل  لالنط��الق  ن�س��تعد  ونح��ن  ب��ه 

دائم���  يب��ذل  الإدارة  جمل���س  والزده���ر. اإن  التق��دم  م��ن 

م�س�ل��ح  وحم�ي��ة  التمي��ز  لتحقي��ق  ممك��ن  جه��د  كل 

امل�س��تمر  لدعمك��م  لأتطل��ع  واإنن��ي  امل�س���همني, 

ال���رشكة. لأعم���ل 

 

الق�سية القانونية:

يف  املرك��زي  ال�س��وق  اأر���س  ق�سي��ة  اإىل  ب�لن�س��بة 

الكوي��ت, مل تتل��ق ال���رشكة بع��د اأي ق��رار م��ن الهيئ��ة 

التفلي�س��ة  مدي��ر  الكويتي��ة,  لال�س��تثم�ر  الع�م��ة 

يف  الت���رشف  اأو  بي��ع  بخ�سو���س  الق�سي��ة,  ه��ذه  يف 

الدائن��ني. عل��ى  ع�ئده���  وتوزي��ع  املدين��ني  ممتل��ك�ت 

حوكمة ال�رشكات

يف  الأ�س��س��ي  الرك��ن  ه��ي  ال���رشك�ت  حوكم��ة  اإن 

ل�سم���ن  م�س��تمر  ب�س��كل  �س��عين�  ولق��د  فل�س��فتن� 

ال�س��لط�ت  واإر�س���دات  توجيه���ت  بجمي��ع  اللت��زام 

الإدارة  جمل���س  يتبن��ى  املعني��ة.  والرق�بي��ة  الق�نوني��ة 

دائم���ً اأعل��ى م�س��توي�ت احلوكم��ة كم��� ميتث��ل لأنظم��ة 

حوكم��ة  مليث���ق  وفق���ً  التق�ري��ر  اإع��داد  ومتطلب���ت 

كب��رية  جه��ود  بب��ذل  ���رشكتن�  ق�م��ت  لق��د  ال���رشك�ت. 

ال�س���در  ال���رشك�ت  حوكم��ة  ميث���ق  لأح��ك�م  لالمتث���ل 

الإدارة  جمل���س  ق��دم  البحري��ن.  مملك��ة  حكوم��ة  ع��ن 

فرباي��ر   26 يف  ال���رشك�ت  حوكم��ة  ع��ن  الأول  تقري��ره 

للم�س���همني. القيم��ة  تعزي��ز  به��دف   2012

مبادرات امل�سوؤولية الجتماعية لل�رشكة:

ك�ن  واأخالقي��ة,  م�س��وؤولة  ���رشكة  ب�سفتن��� 

اأهدافن���  ق�ئم��ة  راأ���س  عل��ى  امل�س��تدام  النم��و 

ج��زء  ه��و  املجتم��ع  يف  ا�س��تثم�رن�  ال�س��رتاتيجية. اإن 

وخل��ق  امل�س��تدام  النم��و  احت�س���ن  يف  واجبن���  م��ن 

نبق��ى  امل�سلحة. نح��ن  اأ�سح���ب  جلمي��ع  القيم��ة 

�س��عين�  اأثن���ء  وتراثن���  وتق�ليدن���  ملعتقداتن���  اأوفي���ء 

ن�س��عر  اأن  علين���  التن�ف�س��ي,. يجب  التمي��ز  لتحقي��ق 

الب���رش  بن��ي  م��ن  اإخوانن���  اإزاء  واملراع���ة  ب�لهتم���م 

وم��ن  منه��م  ال�سعف���ء  مل�س���عدة  م�س���عين�  وتعزي��ز 

امل�س��تقبل  يف  نوا�س��ل  بينن�. �س��وف  حظ���ً  اأق��ل  ه��م 

اأر�س��ين�ه  ال��ذي  الق��وي  الأ�س����س  عل��ى  البن���ء  عل��ى 

ه��و  املحلية. وكم���  ب�ملجتمع���ت  لالهتم���م  ب�لفع��ل 

به���,  نق��وم  الت��ي  الأعم���ل  م��ن  اأي  م��ع  احل���ل 

ن�أت��ي  اأن  ل�سم���ن  الإداري��ة  قدراتن���  نوظ��ف  �س��وف 

يف  الجتم�عي��ة  امل�س��وؤولية  مب���درات  يف  ب�بت��ك�رات 

وال�س��عي  املب���درات,  ه��ذه  فع�لي��ة  وحت�س��ني  ���رشكتن�, 

ملتزم��ون  ككل. نح��ن  ل���رشكتن�  ملمو���س  ت�أث��ري  خلل��ق 

اأعم���ل  لتعزي��ز  ومنوذج��ي  ج��دي  بعم��ل  ب�لقي���م 

���رشكتن�. يف  الجتم�عي��ة  امل�س��وؤولية 

املخ�س�سات املقرتحة

امل�س���همني  مبوافق��ة  يو�س��ي  اأن  الإدارة  جمل���س  ي���رش 

الت�لي��ة: التخ�سي�س���ت  عل��ى 

• 	 3.166.548(  %50 بن�س��ببة  نقدي��ة  اأرب���ح  توزي��ع 

فل�س���ً   50 يع���دل  م���  وه��و  بحرين��ي(  دين���ر 

الواح��د. لل�س��هم 

• بحرين��ي 	 دين���ر   98.960 مبل��غ  تخ�سي���س 

اخلريي��ة. الأعم���ل  لحتي�ط��ي 

مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

دين���ر   170.000 الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  مك�ف���أة  بلغ��ت 

بحرين��ي يف �س��نة 2016. كم��� بلغ��ت, اإ�س�ف��ة اإىل ذل��ك, 

اأتع���ب اأع�س���ء جمل���س الإدارة ع��ن ح�س��ور اجتم�ع���ت 

 2016 ع���م  خ��الل  عق��دت  الت��ي  واللج���ن  املجل���س 

بحرين��ي.  دين���ر   113.000 ق��دره  مبلغ��� 

�سكر وتقدير

الإدارة,  جمل���س  ع��ن  وب�لني�ب��ة  نف�س��ي  ع��ن  ب�لأ�س�ل��ة 

وتقدي��ري  امتن���ين  وعمي��ق  �س��كري  ع��ن  اأع��رب  اأن  اأود 

عي�س��ى  ب��ن  حم��د  املل��ك  اجلالل��ة  �س�ح��ب  حل���رشة 

البحري��ن  مملك��ة  مل��ك  خليف��ة,  اآل  �س��لم�ن  ب��ن 

ب��ن  خليف��ة  الأم��ري  امللك��ي  ال�س��مو  و�س�ح��ب 

ال�س��مو  و�س�ح��ب  ال��وزراء  رئي���س  خليف��ة  اآل  �س��لم�ن 

ويل  خليف��ة  اآل  حم��د  ب��ن  �س��لم�ن  الأم��ري  امللك��ي 

لرئي���س  الأول  والن�ئ��ب  الأعل��ى  الق�ئ��د  ن�ئ��ب  العه��د 

ودعمه��م  الدائم��ة  لتوجيه�ته��م  ال��وزراء,  جمل���س 

جلمي��ع  ب�ل�س��كر  اأتق��دم  اأن  اأود  كم���  امل�س��تمر. 

البحري��ن  مملك��ة  وموؤ�س�س���ت  وزارات  وم�س��ئويل  ال��وزارات 

لل���رشكة.  قدموه���  الت��ي  القيم��ة  للم�س���عدة 

م��ن  املزي��د  حتقي��ق  يف  التوفي��ق  للمجموع��ة  اأمتن��ى 

الإجن���زات يف امل�س��تقبل مب��� يتج���وز الإجن���زات ال�س���بقة 

بحم����س  م�س��تقبل  عل��ى  مقبل��ون  نح��ن  بينم��� 

الدف��ع  اأنن��� �س��وف ن�س��تمر يف  واث��ق م��ن  متجدد. اأن��� 

ب�لفر���س  مل��يء  امل�س��تقبل  الأم���م.  اإىل  بق��وة  بنمون��� 

املث��رية ل���رشكتن�, حي��ث ن��رى اأنف�س��ن� نق��ود التق��دم يف 

���رشك�ئن�  جمي��ع  م��ن  ودع��م  بتع���ون  ال�سن�ع��ة  ه��ذه 

جميع���ً. ومنك��م  وموظفين��� 

لق��د حققن��� اأعظ��م التح�س��ن يف الكف���ءة الت�س��غيلية 

الطري��ق  لأنف�س��ن�. اأ�سبحت  جي��دة  فر�س���ً  وخلقن��� 

و�س��ع  يف  ونح��ن  ال�س��نني  لع���رشات  للنم��و  ممه��دة 

البحري��ن  ���رشكة  ذلك. �س��توا�سل  لتحقي��ق  جي��د 

ي��وم. كل  يف  معك��م  النم��و  لل�س��ينم� 

وتف�سلوا بقبول جزيل ال�سكر وف�ئق الحرتام,

الدكتور عصام عبداهلل فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة للمساهمين )تابع(كلمة رئيس مجلس اإلدارة للمساهمين )تابع(
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فريق اإلدارةفريق اإلدارة
محمد سردار خان

رئيس البرمجة
كريمة فرهاد

رئيس الشئون اإلدارية
كانام يوجاندر

رئيس الشئون المالية

اس. ك. تشودري
رئيس العمليات )المطاعم(

سونيل باياالن باالن
رئيس العمليات )السينمات(

يورجن جيلر
رئيس المشاريع والتطوير

انورادا نارسيمهان
سكرتير الشركة وشئون الشركات

15 التقرير السنوي 2016
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تقرير  الحوكمة

بحريني

كويتي

قطري

سعودي

أخرى

السياسة:
اإل  التمي��ز  حتقي��ق  ميك��ن  ل  ب�أن��ه  دائم���ً  لل�س��ينم�  البحري��ن  ���رشكة  اإدارة  جمل���س  يوؤم��ن 

ت�سعه���  الت��ي  والأنظم��ة  والقواع��د  الق�ن��ون  اأح��ك�م  وروح  لن���س  المتث���ل  خ��الل  م��ن 

احلوكم��ة  اإج��راءات  ال���رشكه  اإدارة  ي�س��ع جمل���س  الرق�بي��ة.  واجله���ت  احلكومي��ة  ال�س��لط�ت 

القيم��ة  لتحقي��ق  وكذل��ك  حقوقه��م  ع��ن  والدف���ع  امل�س���همني  م�س�ل��ح  حلم�ي��ة 

ب�أف�س��ل  املجموع��ه  تلت��زم  اأن  ب�سم���ن  ال���رشكه  اإدارة  جمل���س  يق��وم  له��م.  الأف�س��ل 

ي�سم��ن  وفع�ل��ة.  �س��ف�فة  بطريق��ة  احلوكم��ة  اإدارة  تت��م  واأن  ال���رشك�ت,  مم�ر�س���ت حوكم��ة 

وا�سح��ة  ا�س��رتاتيجية  ب�سي�غ��ة  املجموع��ه  قي���م  ال���رشك�ت  حلوكم��ة  الع���م  الإط���ر 

التق�ري��ر  لإع��داد  الدولي��ة  ب�ملع�ي��ري  واللت��زام  ال�س��رتاتيجية,  ه��ذه  وتطبي��ق  املع���مل 

القي��م  تتمث��ل  و�س��ف�فة.  دقيق��ة  بطريق��ة  امل�لي��ة  النت�ئ��ج  ع��ن  والإف�س���ح  امل�لي��ة, 

الأخالقي��ة  ب�لقي��م  واللت��زام  امل�س���همني,  الع�دل��ة جلمي��ع  املع�مل��ة  لل���رشكة يف  اجلوهري��ة 

جمل���س  لأداء  ال��دوري  والتقيي��م  املخ�ط��ر,  م��ن  والتخفي��ف  الق��رار,  �سن��ع  عملي��ة  يف 

امل�س��تدام  النم��و  وحتقي��ق  العملي���ت,  ك�ف��ة  يف  التمي��ز  وحتقي��ق  التنفيذي��ة,  والإدارة  الإدارة 

ب�تب���ع  املجموع��ه  ق�م��ت  ال���رشك�ت,  حوكم��ة  بقواع��د  اللت��زام  لتعزي��ز  ذل��ك.  وغ��ري 

وفق���ً  للعم��وم  امل�لي��ة  النت�ئ��ج  ن���رش  ت�س��مل  الت��ي  املوؤ�س�س��ية  املم�ر�س���ت  اأف�س��ل 

وحتدي��د  امل�لي��ة,  البي�ن���ت  يف  املعلوم���ت  ع��ن  املن��س��ب  والإف�س���ح  الق�ن��ون,  ملتطلب���ت 

م��ن  املختلف��ة  امل�س��توي�ت  يف  وا�س��ح   ب�س��كل  وامل�س��وؤولي�ت  وال�سالحي���ت  ال�س��لط�ت 

ملتطلب���ت  وفق���  الإنرتن��ت  عل��ى  ال���رشكه  موق��ع  وحتدي��ث  لل���رشكة,  التنظيم��ي  اله��رم 

ذل��ك.  اإىل  وم���  الق�ن��ون 

حوكم��ة  ميث���ق  عل��ى  ب�ملوافق��ة   2011 �س��بتمرب   27 بت�ري��خ  الإدارة  جمل���س  ق���م  لق��د 

يف  العلي���   امل�س��توي�ت  �سواب��ط  يف  املذك��ورة  الأح��ك�م  يت�سم��ن  املجموع��ه  يف  ���رشك�ت 

تعظي��م  به��دف  وذل��ك  املرك��زي,  البحري��ن  مل���رشف  القواع��د   كت���ب  م��ن   6 املجل��د 

للم�س���همني.  القيم��ة 

عل��ى  والأنظم��ة  والقواع��د  ب�لقوان��ني  ب�نتظ���م  تتم�س��ك  دائم���ً  املجموع��ه  ك�ن��ت  لق��د 

امل�س���همني  مل�سلح��ة  للعم��ل  دائم���ً  ت�س��عى  وه��ي  وجوده���,  م��ن  �س��نة   49 م��دى 

املج���ل  ه��ذا  ويف  ككل.  املجتم��ع  لأج��ل  واأي�س���ً  املجموع��ه  يف  واملوظف��ني  والعم��الء 

لل���رشكة  الجتم�عي��ة  امل�س��وؤولية  ع��ن  تقري��ر  ه��ذا  احلوكم��ة  تقري��ر  م��ع  مرف��ق  الأخ��ري, 

املجتم��ع.  اأح��وال  لتح�س��ني  املجموع��ه  قدمته���  الت��ي  اخلريي��ة  ب�لأعم���ل  بي�ن���ً  يت�سم��ن 

جمي��ع  يف  ال���رشك�ت  حوكم��ة  مع�ي��ري  ب�أعل��ى  للتم�س��ك  دائم���  املجموع��ه  ت�س��عى 

والرق�بي��ة  الجتم�عي��ة  ب�ملتطلب���ت  اللت��زام  واأي�س���ً  التج�ري��ة  الأن�س��طة  جم���لت 

 . لبيئي��ة ا و

ن���رش  طري��ق  ع��ن  النرتن��ت  �س��بكة  عل��ى  موقعه���  بتطوي��ر  املجموع��ه  ق�م��ت  لق��د 

املرحلي��ة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  وكذل��ك   ,2015-2009 امل�لي��ة  لل�س��نوات  ال�س��نوية  التق�ري��ر 

وب�لإ�س�ف��ة  الإلك��رتوين.  املوق��ع  ه��ذا  يف   2016 لع���م  امل�لي��ة  ال�س��نة  م��ن  الث�ل��ث  للرب��ع 

الع�م��ة  للجمعي��ة  �س��نوي  اجتم���ع  اآخ��ر  دع��وة  اإ�س��ع�ر  املجموع��ه  ن���رشت  ذل��ك,  اإىل 

وفق���ً  النرتن��ت  �س��بكة  عل��ى  موقعه���  عل��ى  الع�دي��ة  غ��ري  الع�م��ة  اجلمعي��ة  واجتم���ع 

ال���رشك�ت. حوكم��ة  ميث���ق  ملتطلب���ت 

تطورات حوكمة المجموعه خالل العام، 2016:
والث�ني��ة  التنفيذي��ة  اللجن��ة  هم���  جلنت��ني  اإىل  واملك�ف���آت  الرت�س��يح�ت  جلن��ة  التنفيذي��ة,  اللجن��ة  تق�س��يم  مت  لق��د 

الإدارة.  وواف��ق عليهم��� جمل���س  لهم���  داخلي��ني منف�سل��ني  و�س��ع نظ�م��ني  ولذل��ك, مت  واملك�ف���آت.  الرت�س��يح�ت  جلن��ة 

الجتم���ع  يف  للمجل���س  ج��دداً  اأع�س���ءاً  امل�س���همون  وانتخ��ب   ,2016 ع���م  يف  الإدارة  جمل���س  ولي��ة  ف��رتة  انته��ت 

الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  جمي��ع  تزوي��د  مت  لق��د   .2016 م�ر���س   23 يف  عق��د  ال��ذي  الع�م��ة  للجمعي��ة  ال�س��نوي 

و�سي��س���ت  واللج���ن  الإدارة  ملجل���س  الداخل��ي  والنظ���م  ال���رشك�ت  حلوكم��ة  التوجيهي��ة  ب�ملب���دئ  تتعل��ق  مبعلوم���ت 

الأخ��رى.  املجموع��ه 

المساهمون الرئيسيون كما في 31 ديسمبر 2016: 
م��ن  خمتلف��ة  فئ���ت  هن���ك  ولي���س  فق��ط  ع�دي��ة  اأ�س��هم  م��ن  املجموع��ه  لأ�س��هم  احل�لي��ة  الهيكلي��ة  تتك��ون 

لل�س��هم  ال�س��مية  القيم��ة  وتبل��غ  البحري��ن  بور�س��ة  يف  مدرج��ة  املجموع��ه  اأ�س��هم  الع�دي��ة.  الأ�س��هم  ه��ذه 

ب�مل�س���همني  ق�ئم��ة  يل��ي  فيم���  ب�لك�م��ل.  مدفوع��ة  املجموع��ه  اأ�س��هم  جمي��ع  الواح��د.  لل�س��هم  فل�س���ً   100

 :2016 دي�س��مرب   31 يف  كم���  املجموع��ه  يف  الرئي�س��يني 

 االسم
 المجموعه البحرينية 

للترفيه العائلي ش.م.ب

 الجنسية
بحرينية

 عدد األسهم
4٫579٫256

 نسبة الحصة من رأس المال
%6.93

 االسم
 السيد يوسف
عبداهلل أمين

 الجنسية
بحرينية

 عدد األسهم
3.762.527

 نسبة الحصة من رأس المال
%5.69

توزيع الملكية حسب الجنسية 

ن�س��ب ح�س�س امل�س���همة ح�سب اجلن�سية 

يلي: هي كم� 

 الجنسية
بحريني

 عدد المساهمين
439

 مجموع األسهم
65.549.9٨٨

 الجنسية
كويتي

 عدد المساهمين
١

 مجموع األسهم
١٠٠.٠٠٠

 الجنسية
قطري

 عدد المساهمين
١6

 مجموع األسهم
١62.429

 الجنسية
سعودي

 عدد المساهمين
4

 مجموع األسهم
١44.75٨

 الجنسية
أخرى

 عدد المساهمين
7

 مجموع األسهم
١4١.5٨5

المجموع
 عدد المساهمين

467

 مجموع األسهم
66.٠9٨.76٠

نــوفمـبر
2016
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حصة الحكومة من الملكية: 
ل متلك حكومة البحرين اأية ح�سة يف املجموعه.

مجلس اإلدارة: 
حي��ث  لل���رشكة  حموري��ة  قي���دة  الإدارة  جمل���س  يوف��ر 

يلت��زم  ب��ه.  منوط��ة  املجموع��ه  حوكم��ة  م�س��وؤولية  اأن 

م��ع  التع�م��ل  يف  املم�ر�س���ت  ب�أف�س��ل  الإدارة  جمل���س 

ومتوازن���ً  ع���دلً  نهج���ً  ويتب��ع  اإلي��ه  املوكل��ة  الأم��ور 

مت  الت��ي  الطيب��ة  املجموع��ه  �س��معة  عل��ى  للحف���ظ 

الإدارة  جمل���س  يق��وم  ال�س��نني.  م��ر  عل��ى  اكت�س���به� 

عل��ى  احلك��م  يف  العق��ل  رج�ح��ة  ب��س��تخدام  دائم���ً 

يح��دد  مو�سوع��ي.  ب�س��كل  الق��رارات  واتخ���ذ  الأم��ور 

وال�سي��س���ت  ال�س��رتاتيجية  الأه��داف  الإدارة  جمل���س 

واخلط��ط  ال�س��رتاتيجي�ت  وي�س��ع  لل���رشكة  الع�م��ة 

اجله��ود  كل  يب��ذل  كم���  الأه��داف,  ه��ذه  لتحقي��ق 

املمكن��ة لإدارة اأعم���ل املجموع��ه ب�س��كل ك��فء وفع���ل 

الك�في��ة  امل��وارد  تواف��ر  �سم���ن  خ��الل  م��ن  وذل��ك 

الفع���ل  والتنفي��ذ  ع�لي��ة  بكف���ءة  امل��وارد  تل��ك  واإدارة 

امل���يل  النج���ح  لتحقي��ق  وال�س��رتاتيجي�ت  للخط��ط 

التوجي��ه  الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  يق��دم  لل���رشكة. 

العم��ل  �س��ري  ويراقب��ون  التنفيذي��ة  ل��الإدارة  والإر�س���د 

مبراع���ة  املجل���س  اأع�س���ء  يلت��زم  املجموع��ه.  يف 

لدوره��م  اأدائه��م  يف  والجته���د  الواجب��ة  العن�ي��ة 

ع�س��و  كل  عل��ى  يج��ب  اإدارة.  جمل���س  ك�أع�س���ء 

بع��د  انتخ�ب��ه  لإع���دة  يتق��دم  اأن  الإدارة  جمل���س  يف 

عل��ى  ح�سول��ه  ت�ري��خ  عل��ى  �س��نوات  ث��الث  انق�س���ء 

مبطل��ق  الإدارة  جمل���س  يتمت��ع  املجل���س.  ع�سوي��ة 

وامل�س��ورة  الن�س��ح  عل��ى  للح�س��ول  ال�س��عي  يف  احل��ق 

لتمك��ني  املجموع��ه  نفق��ة  عل��ى  امل�س��تقلة  املهني��ة 

ب�س��كل  مه�م��ه  بت�أدي��ة  القي���م  م��ن  املجل���س  ع�س��و 

وفع���ل.  ك��فء 

جن���ح  لتعزي��ز  دائم���ً  املجموع��ه  اإدارة  جمل���س  يه��دف 

للع�م��ة  و�س��هرته�  �سورته���  وتروي��ج  املوؤ�س�س��ة 

ومو�سوعي��ة  م�س��تقلة  ق��رارات  اتخ���ذ  خ��الل  م��ن 

جمل���س  يتخ��ذ  �س��ف�فة.  ومم�ر�س���ت  اإج��راءات  واتب���ع 

كل  و�س��لبي�ت  اإيج�بي���ت  تقيي��م  بع��د  الق��رارات  الإدارة 

وامله���رة  املعرف��ة  املجموع��ه  اإدارة  جمل���س  ل��دى  خي���ر. 

الإط��الع  الإدارة عل��ى  اأع�س���ء جمل���س  واخل��ربة. يحر���س 

التج�ري��ة  الأعم���ل  جم���ل  يف  التط��ورات  اأح��دث  عل��ى 

اأي�س���ً  واخل���رج, كم��� يحر�س��ون  البحري��ن  لل�س��ينم� يف 

عل��ى مواكب��ة التط��ور والتغ��ري يف متطلب���ت خمتل��ف 

املجموع��ه.  ن�س���ط  جم���ل  يف  به���  املعم��ول  القوان��ني 

عم��ل  �س��ري  منتظ��م  ب�س��كل  الإدارة  جمل���س  يراق��ب 

رق�ب��ة  مبم�ر�س��ة  ويق��وم  التنفيذي��ة  الإدارة  فري��ق 

اإدارة  جمل���س  يرك��ز  املجموع��ه.  �س��وؤون  عل��ى  فع�ل��ة 

ن�س��ي�ن  دون  امل��دى  طويل��ة  الأه��داف  عل��ى  املجموع��ه 

اإدارة  اأع�س���ء جمل���س  يعم��ل  امل��دى.  ق�س��رية  الأه��داف 

واجب�ته��م  اأداء  اأثن���ء  ونزاه��ة  ني��ة  بح�س��ن  املجموع��ه 

املجموع��ه. يف  امل�س���همني  جت���ه 

تركيب��ة  ب��س��تعرا�س  �س��نوي�ً  الإدارة  جمل���س  يق��وم 

املجل���س  تركيب��ة  تك��ون  اأن  ل�سم���ن  في��ه  الع�سوي��ة 

لقوان��ني  الق�نوني��ة  املتطلب���ت  جمي��ع  م��ع  متوافق��ة 

لل���رشكة.  العملي�تي��ة  والحتي�ج���ت  الب��الد  واأنظم��ة 

التوجي��ه  م�س��وؤولية  الإدارة  جمل���س  عل��ى  تق��ع 

املجموع��ه.  يف  وال�س��يطرة  واملراقب��ة 

إجراءات المجلس 

لئح��ة  يف  الإدارة  جمل���س  عم��ل  طريق��ة  حتدي��د  مت 

نظ���م  املجموع��ه  ل��دى  للمجل���س.  الداخل��ي  النظ���م 

الداعم��ة  والوث�ئ��ق  الأعم���ل  ج��دول  توزي��ع  معتم��د يف 

املجل���س  اأع�س���ء  عل��ى  مبك��ر  وق��ت  يف  الأخ��رى 

ملن�ق�س��ة  م�س��بق�ً  الإع��داد  م��ن  الأع�س���ء  لتمك��ني 

ج��دول  عل��ى  املدرج��ة  الأم��ور  جمي��ع  يف  والب��ت 

املجموع��ه.  م�سلح��ة  يخ��دم  مب���  الأعم���ل 

يشمل تفويض ومسؤوليات مجلس 
اإلدارة ما يلي: 

• وفق��� 	 املجموع��ه  واإدارة  توجي��ه  عل��ى  الإ���رشاف 

م��ن  وغ��ريه  التج�ري��ة  ال���رشك�ت  لق�ن��ون 

حكوم��ة  ع��ن  ال�س���درة  والأنظم��ة  القواع��د 

املرك��زي.  البحري��ن  وم���رشف  البحري��ن  مملك��ة 

• الت�س��غيلي 	 ل��الأداء  دوري  تقيي��م  اإج��راء 

ه��ذا  لتح�س��ني  تعليم���ت  واإعط���ء  لل���رشكة 

الأداء.

• خ�لي��ة 	 امل�لي��ة  البي�ن���ت  تك��ون  اأن  �سم���ن 

والحتي���ل. الأخط���ء  م��ن 

• لل�س��لط�ت 	 امل�لي��ة  املعلوم���ت  ع��ن  الإف�س���ح 

الوق��ت  يف  اجلمه��ور  وعم��وم  احلكومي��ة 

لذل��ك.  املح��دد 

• عل��ى 	 الأ�س��هم  اأرب���ح  بتوزي��ع  التو�سي��ة 

 . همني مل�س��� ا

• م��ن 	 للت�أك��د  التنفيذي��ة  الإدارة  اأداء  مراقب��ة 

التنفيذي��ني  املديري��ن  مك�ف���أة  تت��م  اأن��ه 

ومن�س��ف.  ع���دل  ب�س��كل 

• امل���يل 	 النظ���م  ونزاه��ة  �س��المة  �سم���ن 

نظ���م  وج��ود  م��ن  والت�أك��د  واملح��س��بي, 

ا�س��تقاللية  و�سم���ن  وا�س��ح  داخلي��ة  رق�ب��ة 

المتث���ل  ل�سم���ن  نظ���م  ووج��ود  التدقي��ق 

والأنظم��ة.  للقوان��ني 

• بحكم��ة 	 امل��وارد  تخ�سي���س  �سم���ن 

يف  عليه���  املن�سو���س  الأه��داف  لتحقي��ق 

لل���رشكة.  ال�س��رتاتيجية  اخلط��ة 

• طري��ق 	 ع��ن  املجموع��ه  اإدارة  يف  التحك��م 

ال�سي��س���ت  وو�س��ع  القواع��د  اإ�س��دار 

ت. ءا ا ج��ر لإ ا و

• خالف��ة 	 خلط��ط  دوري��ة  مبراجع��ة  القي���م 

الرئي���س التنفي��ذي واأع�س���ء الإدارة التنفيذي��ة 

امل�س��وؤولية  يف  يرجع��ون  الذي��ن  الآخري��ن 

التنفي��ذي. الرئي���س  اإىل  مب����رشة 

المعامالت الرئيسية التي تتطلب 
موافقة مجلس اإلدارة:

• املوافقة على البي�ن�ت امل�لية.	

• التقديري��ة 	 امليزاني���ت  عل��ى  املوافق��ة 

والعق��ود  الراأ�س��م�لية  امل�رشوف���ت  وميزاني��ة 

و  الأن�س��طة  تنوي��ع  وخط��ط  الكب��رية 

الإ�س��تثم�رات. بي��ع  يف  الت���رشف 

• تعيني الرئي�س التنفيذي. 	

• خمتل��ف 	 ب��ني  للم��وارد  الأمث��ل  التخ�سي���س 

اأه��داف  لتحقي��ق  والأن�س��طة  الوظ�ئ��ف 

. ع��ه ملجمو ا

• تزي��د 	 الت��ي  ال�س��تثم�رات  عل��ى  املوافق��ة 

للجن��ة  ب��ه  املخ��ول  الأعل��ى  احل��د  ع��ن 

. ي��ة لتنفيذ ا

• املوافق��ة عل��ى حي���زة اأو بي��ع حق��وق ب��راءات 	

والرتاخي���س  التج�ري��ة  والعالم���ت  الخ��رتاع 

الفكري��ة.  امللكي��ة  حق��وق  م��ن  وغريه��� 

• واإج��راءات 	 �سي��س���ت  عل��ى  املوافق��ة 

. ع��ه ملجمو ا

• ال�س��رتاتيجية 	 اخلط��ة  عل��ى  املوافق��ة 

 . كة لل���رش

تقرير  الحوكمة )تابع(تقرير  الحوكمة )تابع(
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة: 

الدكتور ع�سام عبدالله فخرو - رئي�س جمل�س الإدارة

عبدالله يو�سف فخرو واأولدهرئي�س جمل�س الإدارة 

ج�معة اأم� )ج�معة خ��سة(جمل�س امل�ست�س�رين

�رشكة قطر البحرين الدولية لل�سينم� ذ م مالن�ئب الث�ين لرئي�س جمل�س الإدارة

بنك البحرين الوطنين�ئب رئي�س جمل�س الإدارة

بنك البحرين الوطنيرئي�س اللجنة التنفيذية

�رشكه املجموعه الع�مة للتج�رة و�سن�عة الأغذية �س.م.بع�سو جمل�س اإدارة تنفيذي

�رشكة ترافكو اللوج�ستيةع�سو جمل�س اإدارة

�رشكة البحرين للموا�سيع�سو جمل�س اإدارة

�رشكة الأعم�ل الدولية )زيروك�س(رئي�س جمل�س الإدارة

فخرو لالإلكرتوني�ترئي�س جمل�س الإدارة

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

بدجت لت�أجري ال�سي�رات )البحرين(رئي�س جمل�س الإدارة

�رشكة فخرو خلدم�ت الت�أمنيرئي�س جمل�س الإدارة

�رشكة فخرو للمق�ولترئي�س جمل�س الإدارة

فخرو لل�سحنع�سو جمل�س اإدارة

�رشكة جو لت�أجري ال�سي�رات )قطر(رئي�س جمل�س الإدارة

�رشكة جو لت�أجري ال�سي�رات )دبي- اأبوظبي- ال�س�رقة- الفجرية(رئي�س جمل�س الإدارة

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

اأك�س�س لالت�س�لت )دبي(رئي�س جمل�س الإدارة 

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

ا�ستثم�رات اململكة �س.�س.ورئي�س جمل�س الإدارة 

بنك البحرين الإ�سالمي �س.م.برئي�س جمل�س الإدارة 

جوري للحدائقرئي�س جمل�س الإدارة 

ال�سيد علي يو�سف عبيديل - نائب رئي�س جمل�س الإدارة

األو�سريف ال�رشق الأو�سط ذ.م.مع�سو جمل�س اإدارة

تران�س كلف كون�سلتع�سو جمل�س اإدارة

يو�سف علي عبيديل ذ.م.م.الع�سو املنتدب

يو�سف علي عبيديل للم�س�ريع ذ.م.م.الع�سو املنتدب

اجل�معة امللكية للبن�تع�سو جمل�س اإدارة

جمموعة جولف جورميه ذ.م.مع�سو جمل�س اإدارة

ال�سيد حممد اإبراهيم كانو - ع�سو جمل�س الإدارة

�رشكة اإبراهيم خليل ك�نو �س.م.ب )مقفلة(الرئي�س ورئي�س جمل�س الإدارة

اأوال اخلليج لل�سن�عة �س.م.ب )مقفلة(رئي�س جمل�س الإدارة 

�رشكة ذي مولز العق�رية �س.م.ب )مقفلة(رئي�س جمل�س الإدارة 

اجل�معة امللكية للبن�ت �س.م.ب )مقفلة(ن�ئب رئي�س جمل�س الإدارة 

ال�سيد جالل حممد جالل - ع�سو جمل�س الإدارة

جمموعة �رشك�ت حممد جالل واأولدهالع�سو املنتدب 

�رشكة اخلليج للح��سب�ت الآليةرئي�س جمل�س الإدارة 

�رشكة خدم�ت مط�ر البحرينرئي�س جمل�س الإدارة 

�رش كة البحرين للح��سب�ت الآليةرئي�س جمل�س الإدارة 

�رشكة اأوال للخر�س�نة اجل�هزةع�سو جمل�س اإدارة 

�رشكة البحرين لالأ�سواق احلرةع�سو جمل�س اإدارة 

ب�نزع�سو جمل�س اإدارة 

بي�دكوع�سو جمل�س اإدارة 

مطبعة اأوالالع�سو املنتدب

ال�سيد فريد يو�سف املوؤيد - ع�سو جمل�س الإدارة

يو�سف خليل املوؤيد واأولده �س.م.ب )مقفلة(ن�ئب رئي�س جمل�س الإدارة 

�رشكة عق�رات يو�سف خليل املوؤيد واأولده ذ.م.من�ئب رئي�س جمل�س الإدارة 

اأ�رشفن�ئب رئي�س جمل�س الإدارة 

�رشكة البحرين لإدارة العق�راترئي�س جمل�س الإدارة 

�رشكة البحرين لبن�ء الأ�س��س�ت  ع�سو جمل�س اإدارة 

م�س�نع الت�ج ع�سو جمل�س اإدارة 

�سكراب مولد البحرينع�سو جمل�س اإدارة 

ال�سيد جهاد يو�سف اأمني - ع�سو جمل�س الإدارة 

البحرين الوطنية الق�ب�سةع�سو جمل�س اإدارة 

البحرين الوطنية الق�ب�سةع�سو اللجنة التنفيذية/ جلنة ال�ستثم�ر 

البحرين الوطنية للت�أمنيع�سو جمل�س اإدارة 

فن�دق البن�درن�ئب رئي�س جمل�س الإدارة 

ترافكوع�سو جمل�س اإدارة 

ترافكوع�سو جلنة التدقيق

ترافكوع�سو جلنة مرتو/ م�ركت

بي اإم اإم اآيع�سو جمل�س اإدارة

بي اإم اإم اآيع�سو اللجنة التنفيذية/ جلنة ال�ستثم�ر 

البحرين للموا�سيع�سو جمل�س اإدارة 

البحرين للموا�سيع�سو اللجنة التنفيذية  

املجموعه املتحدة للت�أمنيع�سو جمل�س اإدارة 

املجموعه املتحدة للت�أمنيع�سو اللجنة التنفيذية 

جممع ال�سوق احلرة البحرينع�سو جمل�س اإدارة 

ال�سيد �سوقي علي فخرو - ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة منتجع الزلق �س.م.ب.ع�سو جمل�س اإدارة 

بي اإم اإم اآي �س.م.ب.ع�سو جمل�س اإدارة 

املجموعه البحرينية الكويتية للت�أمني �س.م.بع�سو جمل�س اإدارة 

علي بن يو�سف فخرو واأولده ذ.م.مرئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب

�سوقي علي فخرو واأولده ذ.م.مرئي�س جمل�س الإدارة 

حممد فخرو واإخوانه ذ.م.من�ئب رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب 

فخرو للتوكيالت التج�رية ذ.م.مالع�سو املنتدب

فخرو لال�ستثم�ر ذ.م.مالع�سو املنتدب

فخرو خلدم�ت تقنية املعلوم�ت ذ.م.مع�سو جمل�س اإدارة 

�س�ت داون خلدم�ت ال�سي�نة ذ.م.مع�سو جمل�س اإدارة 

املجموعه العربية للت�أمني على احلي�ة واحلوادث, عم�ن, الأردنع�سو جمل�س اإدارة 

تقرير  الحوكمة )تابع(تقرير  الحوكمة )تابع(
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حاالت عضوية المجلس:

التع�ب��ري  لتل��ك  املعط���ة  للتعريف���ت  وفق���ً  تنفي��ذي  غ��ري  تنفي��ذي,  م�س��تقل,  غ��ري  م�س��تقل,  م�سطلح���ت  تف���رش 

واح��د,  تنفي��ذي  وع�س��و  تنفيذي��ني  غ��ري  اأع�س���ء  �س��تة  م��ن  املجل���س  يت�أل��ف  ال���رشك�ت.  حوكم��ة  ميث���ق  يف 

جمل���س  اأع�س���ء  ا�س��تقاللية  مراجع��ة  �س��نوي�ً  تت��م  م�س��تقلني.  غ��ري  اأع�س���ء  واأربع��ة  م�س��تقلني  اأع�س���ء  وثالث��ة 

ال���رشك�ت.  حوكم��ة  ميث���ق  يف  عليه���  املن�سو���س  للمع�ي��ري  وفق���ً  امل�س��تقلني  الإدارة 

تنفيذي / غري تنفيذيم�ستقل / غري م�ستقلا�سم الع�سو

تنفيذيغري م�ستقلالدكتور ع�س�م عبدالله فخرو

غري تنفيذيغري م�ستقلال�سيد علي يو�سف عبيديل

غري تنفيذيم�ستقلال�سيد حممد اإبراهيم ك�نو

غري تنفيذيم�ستقلال�سيد جالل حممد جالل

غري تنفيذيم�ستقلال�سيد فريد يو�سف املوؤيد

غري تنفيذيغري م�ستقلال�سيد جه�د يو�سف اأمني

غري تنفيذيغري م�ستقلال�سيد �سوقي علي فخرو

تشكيلة المجلس:
 

�سنة انتهاء الع�سويةاجلن�سية�سنة امليالدا�سم الع�سو

2019بحريني1947دكتور ع�س�م عبدالله فخرو

2019بحريني1942ال�سيد على يو�سف عبيديل

2019بحريني1940ال�سيد حممد اإبراهيم ك�نو

2019بحريني1948ال�سيد جالل حممد جالل

2019بحريني1953ال�سيد فريد يو�سف املوؤيد

2019بحريني1958ال�سيد جه�د يو�سف اأمني

2019بحريني1953ال�سيد �سوقي علي فخرو

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:

لل���رشكة  الأ�س��س��ي  النظ���م  م��ن   18 وامل���دة  البحرين��ي  التج�ري��ة  ال���رشك�ت  ق�ن��ون  م��ن   176 و   175 امل��واد  تو�س��ح 

الجتم���ع  يف  الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  ب�نتخ���ب  املجموع��ه  يف  امل�س���همون  يق��وم  الإدارة.  انتخ�ب���ت  اإج��راء  طريق��ة 

املجل���س.  قب��ل  م��ن  الإدارة  اأع�س���ء جمل���س  تعي��ني  يت��م  لل���رشكة ويف ظ��روف معين��ة  الع�م��ة  للجمعي��ة  ال�س��نوي 

به���  يتمت��ع  الت��ي  واخل��ربة  التجرب��ة  يف  النظ��ر  بع��د  للتعي��ني  تو�سي��ة  بتق��دمي  واملك�ف���آت  الرت�س��يح  جلن��ة  تق��وم 

جمل���س  يف  ك�أع�س���ء  الع�م��ة  للجمعي��ة  ال�س��نوي  الجتم���ع  يف  انتخ�به��م  يت��م  اأن  قب��ل  الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء 

الإدارة / اأو تعيينه��م م��ن قب��ل املجل���س. يت��م انتخ���ب اأع�س���ء جمل���س الإدارة مل��دة ث��الث �س��نوات ق�بل��ة للتجدي��د. 

يت��م  م��� مل  الإدارة  انتخ���ب ع�س��و جمل���س  اإع���دة  وجت��وز  ب�لتن���وب  للتق�ع��د  ق�بل��ون  الإدارة  اأع�س���ء جمل���س  جمي��ع 

لل���رشكة. الأ�س��س��ي  النظ���م  اأو  البحرين��ي  التج���ري  الق�ن��ون  اأح��ك�م  مبوج��ب  ا�س��تبع�ده 

 

ع���م  يف  عق��د  ال��ذي  الع�م��ة  للجمعي��ة  ال�س��نوي  الجتم���ع  يف  احل�لي��ني  الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  انتخ���ب  مت  لق��د 

ال��ذي �س��يعقد يف ع���م 2019.  لق��د مت  الع�م��ة  ال�س��نوي للجمعي��ة  وتنته��ي م��دة ع�سويته��م يف الجتم���ع   2016

وال�س��لط�ت  الع�سوي��ة  م��دة  تو�س��ح  املنتخب��ني  الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  جلمي��ع  تعي��ني  خط�ب���ت  اإ�س��دار  حين��ه  يف 

امل�س��ورة  عل��ى  واحل�س��ول  الجتم�ع���ت  وح�س��ور  الوق��ت  وتخ�سي���س  اللج���ن  يف  وامل�س���ركة  واملك�ف���آت  والواجب���ت 

وامل�س���ئل  الإدارة  جمل���س  يف  ك�أع�س���ء  الفردي��ة  مب�س��وؤولي�تهم  اأو  املجموع��ه  ب�س��وؤون  املتعلق��ة  امل�س��تقلة  املهني��ة 

ال���رشك�ت.  حوكم��ة  ميث���ق  عليه���  ين���س  الت��ي  الأخ��رى 

تهيئة أعضاء مجلس اإلدارة الجدد

تو�سي��ح  التهيئ��ة  برن�م��ج  ي�س��مل  املجل���س.  من��سبه��م يف  لي�س��غلوا  ر�س��مي�ً  الإدارة  اأع�س���ء جمل���س  تهيئ��ة  تت��م 

الت�بع��ة  ب�ل���رشك�ت  والتعري��ف  لل���رشكة  الت�بع��ة  ال�س��ينم�  دور  جممع���ت  وتف��سي��ل  املجموع��ه  اأعم���ل  طبيع��ة 

اخل�رجي��ني  احل�س���ب�ت  ومدقق��ي  الداخلي��ني  واملدقق��ني  التنفيذي��ة  الإدارة  فري��ق  واأع�س���ء  امل�س��رتكة  وامل�س���ريع 

اأع�س���ء جمل���س  تزوي��د  يت��م  ذل��ك,  عل��ى  وع��الوة  املجموع��ه.  ع��ن  الالزم��ة  الأخ��رى  التف��سي��ل  وجمي��ع  واملح�م��ني 

برن�م��ج  اأي  اإعط���ء  يت��م  مل  ذل��ك,  ع��دى  وفيم���  ب�ملجموع��ه.  معرفته��م  م�س��توى  م��ن  للت�أك��د  ب��س��تبي�ن  الإدارة 

يف  والتج���رب  واخل��ربات  امله���رات  م��ن  ع���ل  م�س��توى  لديه��م  لأن  احل�لي��ني  املجل���س  لأع�س���ء  تدري��ب  اأو  تعليم��ي 

وال�سي�ف��ة.  الفندق��ة  و�سن�ع��ة  ال�س��ينم�  جم���ل 

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم المجموعه

عدد الأ�سهمنوع الأ�سهما�سم ع�سو جمل�س الإدارة

3٫187.413ع�دي دكتور ع�س�م عبدالله فخرو

262.808ع�دي ال�سيد على يو�سف عبيديل

277.783ع�دي ال�سيد حممد اإبراهيم ك�نو

386.127ع�دي ال�سيد جالل حممد جالل

380.625ع�دي ال�سيد فريد يو�سف املوؤيد

910.466ع�دي ال�سيد جه�د يو�سف اأمني

570.044ع�دي ال�سيد �سوقي علي فخرو

5.975.266املجموع

تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم المجموعه خالل عام 2016 

تاريخ املعاملةعدد الأ�سهم�رشاء/ بيعنوع  ال�سهما�سم الع�سو

�رشاءع�دي ال�سيد جه�د يو�سف اأمني
 25.000

28.000

 2016/05/15

2016/05/24

20.0002016/06/12�رشاءع�دي ال�سيد �سوقي علي فخرو

 

املجموع��ه  اأ�س��هم  م��ن  �س��هم�ً   40.027 ب���رشاء  فخ��رو  عبدالل��ه  ب�لدكت��ور ع�س���م  ذات �سل��ة  اأط��راف  ق�م��ت  كم��� 

وب���ع  �س��هم�ً   8.000 ببي��ع  اأم��ني  يو�س��ف  جه���د  ب�ل�س��يد  �سل��ة  ذات  اأط��راف  ق�م��ت  وب�ملث��ل,   .2016 الع���م  خ��الل 

لع��دد  تن�ق��ل  وك�ن هن���ك  ب��ه,  ذات �سل��ة  لأط��راف  وعدده���  106.368  ل��ه  اأ�س��هم�ً  يو�س��ف عبي��ديل  ال�س��يد عل��ي 

ب��ه. �سل��ة  ذات  اأط��راف  ب��ني  �س��هم�ً   878.230

تقرير  الحوكمة )تابع(تقرير  الحوكمة )تابع(
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ا�سم 

الع�سو

اللجنة التنفيذيةاملجل�س
جلنة احلوكمة 

والتدقيق

جلنة الرت�سيح 

واملكافاآت
املجموع

جمموع عدد 

الجتم�ع�ت

الجتم�ع�ت 

التي 

ح�رشه�

جمموع 

عدد 

الجتم�ع�ت

الجتم�ع�ت 

التي 

ح�رشه�

جمموع 

عدد 

الجتم�ع�ت

الجتم�ع�ت 

التي ح�رشه�

جمموع 

عدد 

الجتم�ع�ت

الجتم�ع�ت 

التي ح�رشه�

جمموع 

عدد 

الجتم�ع�ت

الجتم�ع�ت 

التي ح�رشه�

ن�سبة 

احل�سور

الدكتور ع�صام 

عبدالله فخرو
6644  111111%100

ال�صيد على 

يو�صف عبيديل
6644  111111%100

ال�صيد حممد 

اإبراهيم خليل 

كانو

6644  111111%100

ال�صيد جالل 

حممد يو�صف 

جالل

66  44  1010%100

ال�صيد فريد 

يو�صف خليل 

املوؤيد

66  44  1010%100

ال�صيد جهاد 

يو�صف اأمني
6644  111111%100

ال�صيد �صوقي 

علي يو�صف 

فخرو

66  44111111%100

ي�سمل احل�سور هن� احل�سور عن طريق اله�تف.

رئي���س  قب��ل  م��ن  اأو  املجل���س  اأع�س���ء  م��ن  ع�سوي��ن  طل��ب  عل��ى  بن���ءاً  الإدارة  جمل���س  لجتم���ع  الدع��وة  ميك��ن 

اإم���  الإدارة  جمل���س  اجتم���ع  الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  غ�لبي��ة  يح���رش  اأن  يج��ب  املجل���س.  رئي���س  ن�ئ��ب  اأو  املجل���س 

�سحيح���ً. املجل���س  اجتم���ع  ليك��ون  اله�ت��ف  طري��ق  ع��ن  اأو  �س��خ�سي�ً 

احل�س��ور  لن�س��بة  الق�نوني��ة  املتطلب���ت  م��ن  الأدن��ى  ب�حل��د  الإدارة  اأع�س���ء جمل���س  جمي��ع  الت��زم   ,2016 ع���م  خ��الل 

واجتم�ع���ت  الإدارة  جمل���س  اجتم�ع���ت  جمي��ع  ال�س��بعة  الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  جمي��ع  ح���رش  لق��د   .%75 وه��ي 

م��ن  وغريه���  الأعم���ل  وج��دول  احل�س��ور  دع��وة  تعمي��م  يت��م   .%100 بن�س��بة  ح�س��وراً  بذل��ك  حمقق��ني  اللج���ن 

بروي��ة.  الق��رارات  اتخ���ذ  م��ن  الإدارة  جمل���س  اع�س���ء  لتمك��ني  مبك��ر  وق��ت  يف  لالجتم�ع���ت  الالزم��ة  امل�س��تندات 

اجتماعات مجلس اإلدارة:

اإت���س �س��ي 1-3-3 م��ن ميث���ق  اأرب��ع م��رات عل��ى الأق��ل يف ال�س��نة ح�س��ب امل���دة  يج��ب اأن يجتم��ع جمل���س الإدارة 

ق��رارات  طري��ق  ع��ن  ���رشيعة  ق��رارات  الإدارة  جمل���س  يتخ��ذ  الجتم�ع���ت,  ه��ذه  اإىل  وب�لإ�س�ف��ة  ال���رشك�ت.  حوكم��ة 

يف  لح��ق  وق��ت  يف  الأ�س��ول  ح�س��ب  الق��رارات  ه��ذه  عل��ى  الإدارة  جمل���س  قب��ل  م��ن  امل�س�دق��ة  وتت��م  التمري��ر 

واللج���ن  الإدارة  اجتم�ع���ت جمل���س  بتف��سي��ل  يل��ي ج��دول  فيم���  النظ���م.  تعق��د ح�س��ب  الإدارة  اجتم�ع���ت ملجل���س 

احل�س��ور:  وتف��سي��ل   2016 ع���م  خ��الل  عق��دت  الت��ي 

ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان وحضور أعضاء مجلس اإلدارة:

تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة وتفاصيل الحضور: 

ا�سم ع�سو جمل�س الإدارة
/01/18

2016

/02/24

2016

/03/23

2016

/04/27

2016

/08/13

2016

/11/07

2016

نعمنعمنعمنعمنعمنعمدكتور ع�س�م عبدالله فخرو

نعمنعمنعمنعمنعمنعمال�سيد على يو�سف عبيديل

نعم*نعمنعمنعم*نعم*نعمال�سيد حممد اإبراهيم ك�نو

نعمنعمنعمنعمنعمنعمال�سيد جالل حممد جالل

نعمنعمنعمنعمنعمنعمال�سيد فريد يو�سف املوؤيد

نعمنعمنعمنعم*نعمنعمال�سيد جه�د يو�سف اأمني

نعمنعمنعمنعمنعمنعمال�سيد �سوقي علي فخرو

* النجمة ت�سري اإىل احل�سور عن طريق اله�تف.

 

سياسة مكافآت مجلس اإلدارة:

اأع�س���ء جمل���س  دف��ع مك�ف���آت  ل�س��نة 2001 طريق��ة  رق��م 21  التج�ري��ة  ال���رشك�ت  ق�ن��ون  امل���دة 188 م��ن  تو�س��ح 

اللج���ن  واجتم�ع���ت  املجل���س  اجتم�ع���ت  ح�سوره��م  اأ�س����س  عل��ى  الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  مك�ف���أة  تت��م  الإدارة.  

ويتق��س��ى  الجتم���ع  مبث�ب��ة ح�س��ور يف  اله�ت��ف  طري��ق  ع��ن  الجتم�ع���ت  امل�س���ركة يف  تعت��رب  ال�س��نوية.  واملك�ف���أة 

اأع�س���ء جمل���س الإدارة مك�ف���أة وفق���ً لذل��ك. تدف��ع املك�ف���أة لأع�س���ء جمل���س الإدارة نظ��ري م�س���ركتهم يف اأن�س��طة 

الثم��ني  وقته��م  تخ�سي���س  عل��ى  مك�ف�أته��م  خ��الل  م��ن  امل�س��توى  رفيع��ي  ب�أع�س���ء  لالحتف���ظ  وكذل��ك  املجل���س 

الجتم���ع  يف  امل�س���همني  موافق��ة  عل��ى  احل�س��ول  بع��د  املجل���س  اأع�س���ء  مك�ف���أة  دف��ع  يت��م  املجموع��ه.  لتطوي��ر 

كج��زء  الدخ��ل  ح�س���ب  عل��ى  الإدارة  جمل���س  لأع�س���ء  املدفوع��ة  املك�ف���أة  قي��د  يت��م  الع�م��ة.  للجمعي��ة  ال�س��نوي 

البحري��ن  م���رشف  ي�سعه���  الت��ي  والأنظم��ة  الدولي��ة  املح��س��بية  للمع�ي��ري  وفق���ً  املجموع��ه  م�رشوف���ت  م��ن 

املرك��زي. 

 113.000 لل�س��نة  اللج���ن(  اجتم�ع���ت  ح�س��ور  اأتع���ب  ذل��ك  يف  )مب���  الإدارة  جل�س���ت جمل���س  ح�س��ور  اأتع���ب  بلغ��ت 

بحرين��ي.  دين���ر 

 

إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 

يف   2016 و   2015 امل�ليت��ني  لل�س��نتني  الإدارة  جمل���س  لأع�س���ء  املدفوع��ة  املك�ف���آت  اإجم���يل  مق��دار  ذك��ر  ذك��ر  مت 

امل�لي��ة. البي�ن���ت  م��ن   24 رق��م  اإي�س���ح 

تقرير  الحوكمة )تابع(تقرير  الحوكمة )تابع(
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مدونة السلوك / األخالق المهنية: 

لدى املجموعه مدونة �سلوك / مدونة اأخالق مهنية تو�سح املع�يري املتوقعة من كل موظف يف املجموعه.

يجب على كل موظف حم�ية اأ�سول املجموعه.   •
يجب على املجموعه التع�مل مع �سك�وى العمالء ب�رشعة ولطف.   •

ب�أعم���ل  يتعل��ق  فيم���  املجموع��ه  خ���رج  �س��خ�س  اأي  م��ن  ر�س��وة  ي�أخ��ذ  األ  املوظ��ف  عل��ى  يج��ب   • 
املجموعه.  

اأو  اأي �س��خ�س  اإىل  العم��ل  العم��الء / ���رشك�ء  اأي��ة معلوم���ت ع��ن  ب�لإف�س���ح ع��ن  املجموع��ه  تق��وم  ل   • 
جهة اأخرى.   

اأو بعده��� لأي  اأثن���ء اخلدم��ة  اأي��ة معلوم���ت ع��ن املجموع��ه �س��واء  األ يف�س��ح اأي موظ��ف ع��ن  يج��ب   • 
�سخ�س اأو جهة من خ�رج املجموعه.   

الهيكل التنظيمي:

االلتزام:

اأح��ك�م  م��ن  لأي  اإجرائ��ي  امتث���ل  ع��دم  هن���ك  ولي���س  الب��الد  واأنظم��ة  قوان��ني  جلمي��ع  املجموع��ه  امتثل��ت  لق��د 

املجموع��ه.   يف  اللت��زام  م�س��وؤول  اأي�س���ً  ه��و  امل�لي��ة  ال�س��وؤون  رئي���س  املجموع��ه.  عل��ى  ت���رشي  الت��ي  القوان��ني 

يل��ي  فيم���  اللت��زام.  ووظيف��ة  جم���ل  تف��سي��ل  ك�ف��ة  يغط��ي  وا�س��ح  الت��زام  �سي��س��ة  دلي��ل  املجموع��ه  ل��دى 

اللت��زام:  لدلي��ل  الرئي�س��ية  ال�س��م�ت  بع���س 

ج�نب الر�سد/ املت�بعة والإبالغ من وظيفة اللتزام.   •
العالقة مع الإدارات الأخرى.  •
ا�ستقاللية وظيفة اللتزام.  •
م�سوؤولية وظيفة اللتزام.  •

العالقة مع التدقيق الداخلي.  •
التع�ون مع اجله�ت الرق�بية.  •

الرئي���س  وم�س���عدة  لل���رشكة  التج�ري��ة  ب�لأن�س��طة  املرتبط��ة  اللت��زام  خم�ط��ر  بتقيي��م  اللت��زام  م�س��وؤول  يق��وم 

جمل���س  يت��وىل  اآث�ره���.  م��ن  والتخفي��ف  املجموع��ه  تواجهه���  الت��ي  اللت��زام  ملخ�ط��ر  الفع�ل��ة  الإدارة  يف  التنفي��ذي 

لل���رشكة.  اللت��زام  خم�ط��ر  اإدارة  عل��ى  الإ���رشاف  م�س��وؤولية  الإدارة 

توزيع المهام في مجلس اإلدارة: 

ا�سم ع�سو جمل�س الإدارة

جلنة 

احلوكمة 

والتدقيق

اللجنة 

التنفيذية

جلنة الرت�سيح 

واملكافاآت

)الرئي�س()الرئي�س(رئي�س املجل�سدكتور ع�سام عبدالله فخرو

نعمنعمن�ئب الرئي�سال�سيد علي يو�سف عبيديل

نعمنعمع�سو املجل�سال�سيد حممد اإبراهيم كانو

نعمنعمع�سو املجل�سال�سيد جهاد يو�سف اأمني

نعمع�سو املجل�سال�سيد جالل حممد جالل

نعمع�سو املجل�سال�سيد فريد يو�سف املوؤيد

نعم)الرئي�س(ع�سو املجل�سال�سيد �سوقي علي فخرو

اللجنة التنفيذية 

جلنة احلوكمة والتدقيق

جلنة الرت�سيح واملكافاآت

{
{
{

}
}
}

 رئي�س ال�سوؤون املالية 

واللتزام

رئي�س امل�ساريع والتطوير

 رئي�س العمليات 

 )املطاعم(

رئي�س الربجمة

 رئي�س ال�سوؤون 

الإدارية

�سكرتري املجموعه وم�سوؤول 

ال�سوؤون املوؤ�س�سية

 رئي�س العمليات 

 )دور ال�سينما(

جمل�س الإدارة

{
{

{
{

{
{
{

}
}

}
}

}
}
}

 الرئي�س

التنفيذي
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لجان المجلس: 

لل���رشكة  الفعل��ي  الأداء  ومت�بع��ة  ر�س��د  عل��ى  املجل���س  م�س���عدة  ه��و  اللج���ن  اإن�س���ء  م��ن  الرئي�س��ي  الغر���س 

وتق��دمي تو�سي��ة اإىل املجل���س كلم��� راأت ذل��ك �رشوري���ً. يت��م تق��دمي حم����رش اجتم�ع���ت اللج���ن اإىل اأع�س���ء املجل���س 

بفع�لي��ة  اأعم�له���  ت�س��يري  ل�سم���ن  اللج���ن  ت�س��كيلة  بتقيي��م  م�س��تمر  ب�س��كل  املجل���س  يق��وم  دوري.  ب�س��كل 

الق�ن��ون. مبتطلب���ت  اللت��زام  وكذل��ك 

اللجنة التنفيذية: 

م��ن  اأع�س���ء  اأربع��ة  م��ن  ح�لي���ً  تت�أل��ف  الت��ي  التنفيذي��ة  اللجن��ة  فخ��رو  عبدالل��ه  ع�س���م  الدكت��ور  يراأ���س 

به���.  املنوط��ة  املح��ددة  امل�س��وؤولي�ت  التنفيذي��ة  للجن��ة  الداخل��ي  النظ���م  يح��دد  الإدارة.  جمل���س 

مهام اللجنة التنفيذية: 

مق�ب��ل  ا�س��تثم�ر  كل  اأداء  وتقيي��م  ال�س��تثم�ر  ل�سي��س��ة  وفق���ً  املجموع��ه  اأم��وال  ف�ئ���س  ا�س��تثم�ر   • 
الع�ئد املتوقع على ال�ستثم�ر.  

حتليل واإقرار اخلطة ال�سرتاتيجية لل�رشكة لكل �سنة م�لية قبل تقدميه� اإىل املجل�س.  •

ومراجع��ة  عليه���,  جت��رى  الت��ي  والتغي��ريات  م�لي��ة  �س��نة  ل��كل  التقديري��ة  امليزاني��ة  عل��ى  املوافق��ة   • 
الأداء مق�بل تلك امليزاني�ت وموؤ�رشات الأداء الرئي�سية.  

مراجعة ال�سي��س�ت فيم� يتعلق ب�ملخ�طر واملوجودات/ الأ�سول واملطلوب�ت/ اخل�سوم.  •

وفق���ً لأح��ك�م النظ���م الداخل��ي للجن��ة التنفيذي��ة, تعق��د اللجن��ة التنفيذي��ة ثالث��ة اجتم�ع���ت يف ال�س��نة كح��د 

اجتم�ع���ت.   4 الع���م  خ��الل  التنفيذي��ة  اللجن��ة  عقدته���  الت��ي  لالجتم�ع���ت  الفعل��ي  الع��دد  بل��غ  وق��د  اأدن��ى, 

اللجن��ة: لجتم�ع���ت  الأع�س���ء  وح�س��ور  التنفيذي��ة  اللجن��ة  ت�س��كيل  تف��سي��ل  الت���يل  اجل��دول  يو�س��ح 

تواريخ الجتماعات         

2016/03/222016/06/022016/09/262016/11/29ا�سم الع�سو

نعمنعمنعمنعمالدكتور ع�سام عبدالله فخرو

نعمنعم*نعمنعمال�سيد علي يو�سف عبيديل

نعم*نعم*نعمنعم*ال�سيد حممد اإبراهيم كانو

نعمنعمنعمنعم*ال�سيد جهاد يو�سف اأمني

* النجمة ت�سري اإىل احل�سور عن طريق اله�تف.

بلغت اأتع�ب ح�سور اجلل�س�ت لأع�س�ء اللجنة التنفيذية 18.000 دين�ر بحريني لل�سنة امل�لية 2016. 

لجنة الترشيح والمكافآت:

م��ن  ح�لي���ً  واملك�ف���آت  الرت�س��يح  جلن��ة  وتت�أل��ف  واملك�ف���آت,  الرت�س��يح  جلن��ة  فخ��رو  عبدالل��ه  الدكت��ور ع�س���م  يراأ���س 

املح��ددة  امل�س��وؤولي�ت  واملك�ف���آت  الرت�س��يح  للجن��ة  الداخل��ي  النظ���م  يح��دد  الإدارة.  جمل���س  م��ن  اأع�س���ء  خم�س��ة 

به���.  املنوط��ة 

مهام لجنة الترشيح والمكافآت: 

الت�أكد من وجود �سي��س�ت واإجراءات من��سبة لتقييم اأداء الإدارة التنفيذية.  •
ه��ذه  عر���س  قب��ل  العلي���  التنفيذي��ة  ل��الإدارة  والتع�ق��ب  ال�س��تخالف  خط��ط  عل��ى  املوافق��ة   • 

اخلطط على جمل�س الإدارة لإقراره�.  

وحتدي��د  تعي��ني  ل��كل  و�س��ف  واإع��داد  الإدارة,  جمل���س  يف  واخل��ربات  واملع���رف  امله���رات  ت��وازن  تقيي��م   • 
وتر�سيح اأع�س�ء لع�سوية املجل�س عندم� وكلم� تن�س�أ �سواغر يف املجل�س.  

العلي���,  الإدارة  فري��ق  لأع�س���ء  الوظيف��ي  الو�س��ف  يف  تغي��ري  واأي  كل  ع��ن  للمجل���س  تو�سي��ة  تق��دمي   • 
اإذا لزم الأمر.  

اأدن��ى  كح��د  واح��داً  اجتم�ع���ً  اللجن��ة  تعق��د  واملك�ف���آت,  الرت�س��يح  للجن��ة  الداخل��ي  النظ���م  لأح��ك�م  وفق���ً 

واملك�ف���آت  الرت�س��يح  جلن��ة  ت�س��كيل  تف��سي��ل  الت���يل  اجل��دول  يو�س��ح  ال�س��نة.  يف  اأق�س��ى  كح��د  واجتم�ع��ني 

اللجن��ة: ه��ذه  لجتم�ع���ت  الأع�س���ء  وح�س��ور 

تاريخ الجتماع           

2016/03/22ا�سم الع�سو

نعمالدكتور ع�سام عبدالله فخرو

نعمال�سيد علي يو�سف عبيديل

نعم*ال�سيد حممد اإبراهيم كانو

نعم*ال�سيد جهاد يو�سف اأمني

نعمال�سيد �سوقي علي فخرو

* النجمة ت�سري اإىل احل�سور عن طريق اله�تف.
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لجنة الحوكمة والتدقيق: 

م��ن  ثالث��ة  م��ن  ح�لي���ً  اللجن��ة   وتت�أل��ف  والتدقي��ق,  احلوكم��ة  جلن��ة  فخ��رو  عل��ي  �س��وقي  ال�س��يد  يراأ���س 

يل��ي:  كم���  ه��ي  والتدقي��ق  احلوكم��ة  جلن��ة  واجب���ت  الإدارة.  جمل���س  اأع�س���ء 

من�ق�سة ال�سي��س�ت املح��سبية وامل�لية اله�مة وق�س�ي� اإعداد التق�رير عن ال�سنة امل�لية.  •

مراجعة واعتم�د القوائم امل�لية املرحلية وال�سنوية قبل عر�سه� على جمل�س الإدارة.  •

من�ق�سة خط�ب اإدارة املجموعه للمدققني اخل�رجيني.  •

املدقق��ني  اإق�ل��ة  اأو  وا�س��تق�لة  بتعي��ني  يتعل��ق  فيم���  الإدارة  ملجل���س  التو�سي��ة  وتق��دمي  يف  النظ��ر   • 
الداخليني واملدققني اخل�رجيني لل�رشكة وحتديد ر�سوم التدقيق.  

اإدارة  وردود  اخل�رجي��ون  واملدقق��ون  الداخلي��ون  املدقق��ون  يقدمه���  الت��ي  اله�م��ة  املالحظ���ت  من�ق�س��ة   • 
املجموعه عليه�.  

حتليل ت�أثري اأي تغيري يف مع�يري املح��سبة على البي�ن�ت امل�لية.  •

ا�ستعرا�س ومراجعة وظ�ئف اإدارة املخ�طر والتدقيق الداخلي.  •

يف  من��س��بة  توجيهي��ة  ومب���دئ  داخلي��ة  و�سواب��ط  ونظ��م  واإج��راءات  �سي��س���ت  وج��ود  �سم���ن   • 
املجموعه.  

وفق�ً لل�رشوط املرجعية للجنة احلوكمة والتدقيق, تقوم املجموعه بعقد اأربعة اجتم�ع�ت على الأقل للجنة احلوكمة والتدقيق يف 

ال�سنة.

الت���يل  اجل��دول  يو�س��ح  اجتم�ع���ت.  اأربع��ة  والتدقي��ق  احلوكم��ة  جلن��ة  اجتم�ع���ت  ع��دد  بل��غ   ,2016 ع���م  خ��الل 

اللجن��ة: ه��ذه  لجتم�ع���ت  الأع�س���ء  وح�س��ور  والتدقي��ق  احلوكم��ة  جلن��ة  ت�س��كيل  تف��سي��ل 

تواريخ الجتماعات          

11/07/ 08/132016/ 04/272016/ 02/232016/ 2016الع�سو

نعمنعمنعمنعمال�سيد �سوقي علي فخرو

نعمنعمنعمنعمال�سيد جالل حممد جالل

نعمنعمنعمنعمال�سيد فريد يو�سف املوؤيد

 

بلغت اأتع�ب ح�سور اجلل�س�ت لأع�س�ء جلنة احلوكمة والتدقيق 14.000 دين�ر بحريني لل�سنة امل�لية 2016. 

تضارب المصالح: 
ب�ملع�م��الت  يتعل��ق  فيم���  مدون��ة  واإج��راءات  جي��د  ب�س��كل  حم��ددة  م�س�ل��ح  ت�س���رب  �سي��س��ة  املجموع��ه  ل��دى 

ع�س��و  كل  عل��ى  يج��ب  ال�سي��س��ة,  له��ذه  وفق���ً  الإدارة.  جمل���س  لأع�س���ء  م�س�ل��ح  ت�س���رب  عل��ى  تنط��وي  الت��ي 

يف  مب����رش.  غ��ري  اأو  ك�ن  مب����رشاً  امل�س�ل��ح,  يف  حمتم��ل  اأو  ح���يل  ت�س���رب  اأي  ع��ن  لل���رشكة  الإف�س���ح  اإدارة  جمل���س 

�س��وف  الق��رتاح,  ه��ذا  يف  م�سلح��ة  ل��ه  اأن  ع�س��و  اأي  وي��رى  الإدارة  ملجل���س  اجتم���ع  اأم���م  اق��رتاح  اأي  ط��رح  ح���ل 

والت�سوي��ت. املن�ق�س��ة  يف  امل�س���ركة  ع��ن  الع�س��و  ه��ذا  ميتن��ع 

يج��ب  معين��ة,  مع�مل��ة  اأي��ة  يف  الإدارة  جمل���س  يف  ع�س��و  اأي  ل��دى  امل�س�ل��ح  يف  حمتم��ل  ت�س���رب  هن���ك  ك�ن  اإذا 

قب��ل  املع�مل��ة  يف  م�سلح��ة  له��م  لي���س  الذي��ن  الآخري��ن  الأع�س���ء  م��ن  م�س��بقة  موافق��ة  عل��ى  احل�س��ول 

ال��ذي  الع�س��و  ميتن��ع  احل�ل��ة,  ه��ذه  ويف  علي��ه.  والت�سوي��ت  ملن�ق�س��ته  الإدارة  عل��ى جمل���س  املع�مل��ة  مق��رتح  ط��رح 

يف  امل�سلح��ة  ذوي  م��ن  اأع�س���ء  ع�س��و/  وج��ود  ع��دم  ت�س��جيل  يت��م  املن�ق�س��ة.  يف  امل�س���ركة  ع��ن  م�سلح��ة  ل��ه 

ال�سل��ة. ذي  الجتم���ع  حم���رش 

المعامالت مع األطراف ذات الصلة:
اإدارة  قب��ل  م��ن  عليه���  موافق���ً  بحت��ة  جت�ري��ة  اأ�س���س  عل��ى  ال�سل��ة  ذات  الأط��راف  م��ع  املع�م��الت  جمي��ع  تت��م 

اأ�س��هم  يف  يت�ج��ر  اأن  التنفيذي��ة  الإدارة  فري��ق  م��ن  اأو  الإدارة  جمل���س  يف  ع�س��و  اأو  موظ��ف  لأي  يج��وز  ل  املجموع��ه. 

رق��م: 29 يف  اإي�س���ح  اإىل  الرج��وع  يرج��ى  للعم��وم.  غ��ري معلن��ة  داخلي��ة جوهري��ة  عل��ى معلوم���ت  بن���ءاً  املجموع��ه 

ال�سل��ة. ذات  الأط��راف  م��ع  املع�م��الت  تف��سي��ل  عل��ى  لالط��الع  امل�لي��ة  البي�ن���ت 

الرقابة والسيطرة الداخلية:
تك��ون  واأن  منه���,  والوق�ي��ة  الحتي���ل  وح���لت  الأخط���ء  ك�س��ف  ه��و  الداخلي��ة  الرق�ب��ة  م��ن  الرئي�س��ي  اله��دف 

والربحي��ة,  الت�س��غيلية  الأه��داف  وحتقي��ق  به���,  وموث��وق  دقيق��ة  التق�ري��ر  يف  ال��واردة  واملح��س��بية  امل�لي��ة  املعلوم���ت 

فع�ل��ة.  بطريق��ة  الأعم���ل  واإج��راء  املجموع��ه  مل��وارد  الأمث��ل  وال�س��تغالل 

تق��وم  الت�س��غيلية.  الكف���ءة  حت�س��ني  خ��الل  م��ن  املجموع��ه  اأه��داف  لتحقي��ق  الداخلي��ة  الرق�ب��ة  تطبي��ق  مت  لق��د 

والو�س��ول  ا�س��تخدام  و�سب��ط  الواجب���ت,  ف�س��ل  خ��الل  م��ن  اليومي��ة  الداخلي��ة  الرق�ب��ة  ب�أعم���ل  التنفيذي��ة  الإدارة 

اإىل اأ�س��ول املجموع��ه, والتقيي��م امل�س��تمر للمخ�ط��ر, و�سم���ن اأن يك��ون املوظف��ون عل��ى معرف��ة ت�م��ة ب�ل�سي��س���ت 

ط��رق  كف�ي��ة  م��دى  بتقيي��م  ب��س��تمرار  التنفيذي��ة  والإدارة  والتدقي��ق  احلوكم��ة  جلن��ة  تق��وم  وغريه���.  والإج��راءات 

الداخلي��ة. الرق�ب��ة  واإج��راءات  عم��ل 

أدوار رئيس المجلس واإلدارة التنفيذية: 
واأع�س���ء  التنفي��ذي  الرئي���س  التنفيذي��ة.  الإدارة  عل��ى  والرق�ب��ة  والتوجي��ه  والتنظي��م  احلوكم��ة  الإدارة  جمل���س  يق��دم 

ع��ن  م�س��وؤوًل  الإدارة  جمل���س  رئي���س  يك��ون  لل���رشكة.  اليومي��ة  ال�س��وؤون  ع��ن  م�س��وؤولون  الآخري��ن  العلي���  الإدارة 

م�س��وؤولة  التنفيذي��ة  الإدارة  اأن  ح��ني  يف  ل��الإدارة  ال�س��رتاتيجي  التوجي��ه  وتوف��ري  لل���رشكة  التج�ري��ة  الأعم���ل  تنظي��م 

جمل���س  رئي���س  وم�س��وؤولي�ت  واجب���ت  وحتدي��د  ر�س��م  مت  لق��د  لل���رشكة.  والعملي�ت��ي  والت�س��غيلي  امل���يل  الأداء  ع��ن 

وال�سالحي���ت  امله���م  يف  للتداخ��ل  جم���ل  اأي  هن���ك  يك��ون  ل  بحي��ث  بو�س��وح  لل���رشكة  التنفي��ذي  والرئي���س  الإدارة 

بينهم���. وع��الوة عل��ى ذل��ك, مت حتدي��د واجب���ت وم�س��وؤولي�ت جمي��ع روؤ�س���ء الدوائ��ر ب�س��كل وا�س��ح. يت��وىل ال�س��يد 

ح�لي���ً. الإدارة  جمل���س  رئي���س  ن�ئ��ب  من�س��ب  عبي��ديل  يو�س��ف  عل��ي 

تقرير  الحوكمة )تابع(تقرير  الحوكمة )تابع(
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خطط الخالفة/ التعاقب: 
للرئي���س  خالف��ة  خط��ط  املجموع��ه  و�سع��ت  لق��د 

مث��ل  الدوائ��ر  اأو  الأق�س���م  روؤ�س���ء  وجمي��ع  التنفي��ذي 

امل�لي��ة  ال�س��وؤون  ورئي���س  الإداري��ة  ال�س��وؤون  رئي���س 

 - العملي���ت  ورئي���س  املط�ع��م   - العملي���ت  ورئي���س 

م�س��توى  اأعل��ى  عل��ى  احلف���ظ  ل�سم���ن  الت�س��غيل 

ل��الإدارة  ال�سل���س  والأداء  الت�س��غيلية  الكف���ءة  م��ن 

طوي��ل  اأو  الأج��ل  ق�س��ري  بغي���ب  تت�أث��ر  اأن  دون  م��ن 

يق��وم  املجموع��ه.   يف  تنفيذي��ني  ملوظف��ني  الأج��ل 

وكف�ي��ة  مالءم��ة  مبراجع��ة  �س��نوي�ً  الإدارة  جمل���س 

ه��ذه  تك��ون  اأن  ل�سم���ن  والتع�ق��ب  اخلالف��ة  خط��ط 

املجموع��ه.  متطلب���ت  م��ع  متم��س��ية  اخلط��ط 

سياسة تعامالت الشخص الرئيسي:
لتع�م��الت  �سي��س��ة  املجموع��ه  و�سع��ت  لق��د 

م��ن  الأ�س��س��ي  والغر���س  الرئي�س��يني,  الأ�س��خ��س 

ا�س��تخدام  اإ�س���ءة  من��ع  ه��و  ال�سي��س��ة  ه��ذه 

ي�س��مل  ال�س��دد,  ه��ذا  ويف  الداخلي��ة.  املعلوم���ت 

الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  الرئي�س��يني  الأ�س��خ��س  تعري��ف 

�س��خ�س  واأي  املعني��ني  واملوظف��ني  التنفيذي��ة  والإدارة 

تطب��ق  رئي�س��ي.  �س��خ�س  ب�أن��ه  يو�س��ف  اآخ��ر 

الرئي�س��يني  والأ�س��خ��س  الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  عل��ى  

التع�م��ل  ب�سي��س���ت  تتعل��ق  اأنظم��ة حم��ددة  الآخري��ن 

عليه��م  يج��ب  حي��ث  الرئي�س��يني  لالأ�س��خ��س  التج���ري 

ومت�جرته��م/  م�س���هم�تهم  تف��سي��ل  ع��ن  الك�س��ف 

يك��ون  املجموع��ه.  يف  اأ�س��همهم  يف  تداوله��م 

اللت��زام  �سم���ن  ع��ن  م�س��وؤولً  اللت��زام  م�س��وؤول 

مبت�ج��رة  املتعلق��ة  البحري��ن  بور�س��ة  اأنظم��ة  ب�أح��دث 

 2016 ع���م  خ��الل  مت  لق��د  الرئي�س��يني.  الأ�س��خ��س 

وامل�س��تندات  النم���ذج  ال�س��تم�رات/  وتعبئ��ة  ا�س��تيف�ء 

البحري��ن.  بور�س��ة  اإىل  رفعه���  اأو  تقدميه���  املطل��وب 

تقييم األداء:
ميث���ق  م��ن   9-3-8 �س��ي.  اإت���س.  البن��د  ين���س 

يف  الإف�س���ح  يج��ب  اأن��ه  عل��ى  ال���رشك�ت  حوكم��ة 

جمل���س  اأع�س���ء  تقيي��م  ع��ن   ال�س��نوي  التقري��ر 

ولق��د  واإ�س��ه�م�تهم,  بفع�ليته��م  يتعل��ق  فيم���  الإدارة 

ب�لط��رق  التقيي��م  ذل��ك  اإج��راء   2016 الع���م  خ��الل  مت 

: لي��ة لت� ا

بعم��ل - 1 اإدارة  جمل���س  ع�س��و  كل  ق���م 

جمل���س  كع�س��و  لنف�س��ه  ذات��ي  تقيي��م 

وذل��ك  جلن��ة,  كل  يف  ع�س��واً  وبو�سف��ه  اإدارة 

ه��و  م���  مق�ب��ل  اأنف�س��هم  تقيي��م  لغر���س 

منه��م.  مطل��وب 

كل - 2 قب��ل  م��ن  املجل���س  تقيي��م  مت  لق��د 

اأداء  لتقيي��م  وذل��ك  اإدارة  جمل���س  ع�س��و 

ككل.  املجل���س 

كل - 3 قب��ل  م��ن  جلن��ة  كل  تقيي��م  مت  كم��� 

امل�لي��ة 2016  ال�س��نة  ع�س��و م��ن فيه��� ع��ن 

وظيفته���  ب���أداء  اللجن��ة  قي���م  م��ن  للت�أك��د 

واأداء  اللجن��ة  املرج��وة م��ن  الأغرا���س  لتحقي��ق 

ع�تقه���. عل��ى  امللق���ة  امل�س��وؤولي�ت 

الإدارة - 4 جمل���س  رئي���س  اأي�س���ً  ق���م  كم��� 

ذات��ي  تقيي��م  بعم��ل  جلن��ة  كل  ورئي���س 

يف  ال�س��تمرار  �سم���ن  اأج��ل  م��ن  لأدائه��م 

الفع�لي��ة.  م��ن  ع���ل  مب�س��توى  العم��ل 

اخل����س  تقييم��ه  بعم��ل  التنفي��ذي  الرئي���س  وق���م 

.2016 امل�لي��ة  ال�س��نة  ع��ن 

سياسة اإلبالغ عن المخالفات: 

املخ�لف���ت  ع��ن  الإب��الغ  �سي��س��ة  املجموع��ه  اعتم��دت 

م��ن  كج��زء  التنبي��ه(  �سف���رة  نف��خ  )�سي��س��ة 

�سي��س��ة  وغر���س  املوؤ�س�س��ية,  احلوكم��ة  �سي��س��ة 

درج���ت  اأعل��ى  عل��ى  احلف���ظ  ه��و  ه��ذه  املجموع��ه 

اأن�س��طة  كل  يف  واملهن��ي  الأخالق��ي  ال�س��لوك 

املخ�لف���ت  ع��ن  الإب��الغ  �سي��س��ة  متك��ن  املجموع��ه. 

انته���ك  اأي  ع��ن  الإب��الغ  م��ن  املوظف��ة  اأو  املوظ��ف 

اأي  اأو  الق�ن��ون  اأح��ك�م  م��ن  لأي  اأو  والأنظم��ة  للقواع��د 

رئي�س��ه�  رئي�س��ه/  طري��ق  ع��ن  اأخالق��ي  غ��ري  �س��لوك 

له��ذا  املجموع��ه  حت��دده  اآخ��ر  �س��خ�س  لأي  اأو  املب����رش 

ه��ذه  م��ن  اأي  ���رشية  عل��ى  احلف���ظ  �س��يتم  الغر���س. 

مم�ر�س���ت  لأي��ة  التقري��ر  مق��دم  يتعر���س  ول  التق�ري��ر 

انتق�مي��ة.  اأو  عق�بي��ة 

مصادقة الرئيس التنفيذي ورئيس 
الشؤون المالية: 

ال�س��وؤون  ورئي���س  التنفي��ذي  الرئي���س  �س���دق  لق��د 

الف�سلي��ة  احل�س���ب�ت  اأن  عل��ى  لل���رشكة  امل�لي��ة 

وع�دل��ة  حقيقي��ة  �س��ورة  تق��دم  لل���رشكة  واخلت�مي��ة 

حتت��وي  ل  واأنه���  املجموع��ه  و�س��وؤون  ح�ل��ة  ع��ن 

ه��ذه  تق��دمي  مت  ولق��د  جوهري��ة.  اأخط���ء  اأي��ة  عل��ى 

اإىل  وكذل��ك  والتدقي��ق  احلوكم��ة  جلن��ة  اإىل  امل�س�دق���ت 

 .2016 امل�لي��ة  ال�س��نة  خ��الل  الإدارة  جمل���س 

المساهمين  مع  االتصال  وسائل 
والمستثمرين: 

 جمل���س 	 اأع�س���ء  جمي��ع  يك��ون  م���  ع���دة 

ال�س��نوية  الجتم�ع���ت  يف  ح��رشي��ن  الإدارة 

للجمعي��ة  الع�دي��ة  غ��ري  والجتم�ع���ت 

م��ن  املطروح��ة  الأ�س��ئلة  عل��ى  لل��رد  الع�م��ة 

املجموع��ه  اأن  حي��ث  احل�س��ور  م��ن  اأي  قب��ل 

الأنظم��ة  م��ع  ب�لتواف��ق  ق�نون���ً  ملزم��ة 

املعلوم���ت.  بن���رش  املتعلق��ة  والقوان��ني 

 ك�ريف 	 ���رشكة  بتعي��ني  ال���رشكة  ق�م��ت  لق��د 

حتوي��ل  ووكي��ل  كم�س��جل  ذ.م.م  كمبيوتر�س��ري 

املجموع��ه  اإدارة  جمل���س  ويو�س��ي  الأ�س��هم, 

امل�لي��ة  لل�س��نة  تعيينه���  اإع���دة  تت��م  ب���أن 

.2017

 ل��كل 	 ال�س��نوية  نت�ئجه���  املجموع��ه  ن���رشت 

ب�أكمله���   2016 امل�لي��ة  ولل�س��نة  �س��نة  رب��ع 

العربي��ة  ب�للغ��ة  ال�سح��ف  خ��الل  م��ن 

عل��ى  البحري��ن  بور�س��ة  موق��ع  خ��الل  وم��ن 

الإجنليزي��ة. ب�للغ��ة  النرتن��ت 

 الو�س��ول 	 �س��هولة  للم�س���همني  تتوف��ر 

وميكنه��م  امل�لي��ة  املعلوم���ت  جمي��ع  اإىل 

التوكي��ل  ا�س��تم�رات  من���ذج/  عل��ى  احل�س��ول 

م��ن  ال�سل��ة  ذات  الأخ��رى  وال�س��تم�رات 

. ع��ه ملجمو ا

 امل�لي��ة 	 بي�ن�ته���  بن���رش  املجموع��ه  تق��وم 

عل��ى  موقعه���  عل��ى  واخلت�مي��ة  املرحلي��ة 

الإنرتن��ت. �س��بكة 

 م��ع 	 ب�لتوا�س��ل  اأي�س���ً  املجموع��ه  تق��وم 

الت�س���ل  قن��وات  خ��الل  م��ن  موظفيه��� 

خل��ي. ا لد ا

 امل�لي��ة نقط��ة 	 ال�س��وؤون  رئي���س  �س��وف يك��ون 

وم���رشف  البحري��ن  بور�س��ة  م��ع  الت�س���ل 

املرك��زي. البحري��ن 

للسينما  البحرين  شركة  إن 
أحكام  جميع  مع  حاليًا  متوافقة 

ميثاق الحوكمة باستثناء ما يلي: 

 ميث���ق 	 م��ن  �س��ي 5-4-1  اإت���س  البن��د  ين���س 

حوكم��ة ال���رشك�ت عل��ى اأن��ه يج��ب اأن يك��ون 

غ��ري  م�س��تقالً,  ع�س��واً  الإدارة  جمل���س  رئي���س 

ع�س��و  فخ��رو  عبدالل��ه  ع�س���م  الدكت��ور  اأن 

للمع�م��الت  اإدارة غ��ري م�س��تقل نظ��راً  جمل���س 

م��ع  املجموع��ه  جتريه���  الت��ي  التج�ري��ة 

الدكت��ور  فيه���  ي�س��غل  الت��ي  املوؤ�س�س���ت 

ع�س��و  من�س��ب  فخ��رو  عبدالل��ه  ع�س���م 

يقل��ل  ف���إن ه��ذا ل  ذل��ك,  وم��ع  اإدارة.  جمل���س 

الت��ي  ال���رشك�ت  حوكم��ة  مع�ي��ري  اأعل��ى  م��ن 

)اأ(  ب�س��بب  وذل��ك  املجموع��ه  عليه���  حت�ف��ظ 

عل��ى  التج�ري��ة  املع�م��الت  يف  الدخ��ول  يت��م 

اأ�س����س جت���ري بح��ت, )ب( وج��ود نظ���م فع���ل 

جمل���س  ق��رارات  يف  امل�س�ل��ح  ت�س���رب  لإدارة 

يك��ون  اق��رتاح  وج��ود  ح�ل��ة  يف  )ج(  و  الإدارة, 

ب��ه  �سل��ة  الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  لبع���س 

املعن��ي  الع�س��و  ميتن��ع  في��ه,  م�سلح��ة  اأو 

الت�سوي��ت  اأو  املن�ق�س��ة  يف  امل�س���ركة  ع��ن 

يت��م  كق��رار.  لإج�زت��ه  الق��رتاح  ذل��ك  عل��ى 

وال�سي��س���ت  احلوكم��ة  مع�ي��ري  اأعل��ى  اتب���ع 

دون  امل�س�ل��ح  ت�س���رب  لإدارة  املوؤ�س�س��ية 

يف  الثغ��رات  م��ن  ن��وع  ب���أي  ال�س��م�ح 

الدكت��ور  و�س��ع  ف���إن  لذل��ك,  التنفي��ذ. 

جمل���س  كع�س��و  فخ��رو  عبدالل��ه  ع�س���م 

قدرت��ه  م��ن  ي�سع��ف  ل  م�س��تقل  غ��ري  اإدارة 

خ���ل  ب�س��كل  الأم��ور  عل��ى  احلك��م  عل��ى 

ال�س��خ�سية.  امل�س�ل��ح  م��ع  الت�س���رب  م��ن 

 	 6-3-1 �س��ي.  اإت���س.  البن��د  لأح��ك�م  وفق���ً 

اأن  يج��ب  ال���رشك�ت,  حوكم��ة  ميث���ق  م��ن 

املجموع��ه  اإدارة  جمل���س  ع�س��و  ي�س��غل  ل 

ثالث��ة  م��ن  اأك��ر  يف  ع�س��و  من�س��ب 

يف  الع�م��ة  ال���رشك�ت  يف  اإدارة  جم�ل���س 

اأي  وج��ود  ع��دم  ا�س��رتاط  م��ع  البحري��ن, 

للمجل���س  ينبغ��ي  ول  امل�س�ل��ح,  يف  ت�س���رب 

اأي ع�س��و  انتخ���ب  اإع���دة  انتخ���ب/  يق��رتح  اأن 

يحتف��ظ ع�س��و جمل���س  اإدارة كه��ذا.  جمل���س 

اأم��ني  يو�س��ف  جه���د  ال�س��يد  املجموع��ه  اإدارة 

اإدارة  جم�ل���س  ثالث��ة  م��ن  اأك��ر  يف  بع�سوي��ة 

ولك��ن  بحريني��ة,  ع�م��ة  م�س���همة  ���رشك�ت 

م��ن  اأك��ر  يف  اإدارة  جمل���س  لع�سوي��ة  �س��غله 

ل  بحريني��ة  ع�م��ة  م�س���همة  ���رشك�ت  ث��الث 

م�س�ل��ح  �سي�ن��ة  عل��ى  قدرت��ه  م��ن  يقل��ل 

فع�لي��ة  عل��ى  يوؤث��ر  ل  كم���  املجموع��ه 

ال�س��يد  اأن  حي��ث  الإدارة  جمل���س  وكف���ءة 

اإىل  النتب���ه  كل  ي��ويل  اأم��ني  يو�س��ف  جه���د 

لل���رشكة  اإدارة  جمل���س  كع�س��و  م�س��وؤولي�ته 

ب��ني  امل�س�ل��ح  يف  ت�س���رب  اأي  هن���ك  ولي���س 

الأخ��رى  الإدارات  جم�ل���س  يف  ع�س��واَ  كون��ه 

املجموع��ه. اإدارة  جمل���س  يف  وع�س��واً 

 عل��ى 	 املجموع��ه  م��ن  احل�س��ول  ميك��ن 

دفعه���  مت  الت��ي  املك�ف���آت  تف��سي��ل 

ع��ن  ونب��ذة  التنفيذي��ني  للموظف��ني 

وح�س���س  املديري��ن  لكب���ر  الذاتي��ة  ال�س��رية 

طل��ب  بتق��دمي  املديري��ن  لكب���ر  امل�س���همة 

رئي���س  ملوافق��ة  الأم��ر  ه��ذا  ويخ�س��ع  بذل��ك, 

الإدارة. جمل���س 

 ب�س���أن 	 تف��سي��ل  عل��ى  احل�س��ول  ميك��ن 

خدم���ت  ع��ن  للمدقق��ني  املدفوع��ة  الر�س��وم 

غ��ري  اأخ��رى  وخدم���ت  احل�س���ب�ت  تدقي��ق 

لل���رشكة.  الرئي�س��ي  املكت��ب  م��ن  التدقي��ق 

ا�س��تف�دت   ,2016 امل�لي��ة  ال�س��نة  خ��الل  يف 

التدقي��ق  غ��ري  خدم���ت  م��ن  املجموع��ه 

ا�ست�س���ري  راأي  عل��ى  احل�س��ول  يف  متثل��ت 

اتف�قي��ة  و���رشوط  اأح��ك�م  اآث���ر  تقيي��م  ب�س���أن 

م�ج��د  جمموع��ة  م��ع  امل�س��رتك  امل���رشوع 

واتف�قي���ت  ذ.م.م  �س��ينم� البحري��ن  الفطي��م 

عل��ى  ت�أثريه���  لتقيي��م  اأخ��رى  تكميلي��ة 

امل�لي��ة.  البي�ن���ت 

تقرير  الحوكمة )تابع(تقرير  الحوكمة )تابع(
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تقرير المسؤولية االجتماعية للشركة

اإيج�ب��ي وفع���ل  ت�س���عد الأه��داف الع�م��ة للم�س��وؤولية الجتم�عي��ة ل���رشكة البحري��ن لل�س��ينم� عل��ى حتقي��ق ت�أث��ري 

جه��ود  وب��ذل  اأعم�له���  جمي��ع  ع��ن  امل�س��وؤولية  وحتم��ل  اقت�س�دي��ة,  تنمي��ة  حتقي��ق  خ��الل  م��ن  املجتم��ع  عل��ى 

وجوده���,  م��ن  �س��نة   49 خ��الل  بينه���.  الف��وارق  تخفي��ف  طري��ق  ع��ن  املجتم��ع  طبق���ت  جمي��ع  لرف���ه  دائم��ة 

�سم���ن  اأي�س���ً  ولك��ن  البحرين��ي  املجتم��ع  رف�هي��ة  تعزي��ز  عل��ى  فق��ط  لي���س  حري�س��ة  دائم���ً  املجموع��ه  ك�ن��ت 

وال�س��معة  �س��هرته�  وتعزي��ز  عل��ى  احلف���ظ  اإىل  دائم���ً  لل�س��ينم�  البحري��ن  ���رشكة  ت�س��عى  البيئ��ة.   ا�س��تدامة 

للمجتم��ع. املتمي��زة  اخلدم���ت  تق��دمي  خ��الل  م��ن  اإن�س���ئه�  من��ذ  اكت�س��بته�  الت��ي  احل�س��نة 

املجموع��ه ملتزم��ة دائم���ً برف��ع م�س��توى ال���رشائح املحروم��ة م��ن املجتم��ع م��ن خ��الل من��ح التربع���ت للموؤ�س�س���ت 

واخلدم���ت  اخلريي��ة  الأن�س��طة  يف  تعم��ل  الت��ي  املنظم���ت  م��ن  وغريه���  اخلريي��ة  وال�سن�دي��ق  املختلف��ة,  اخلريي��ة 

الع���م. الرف���ه  وتعزي��ز  البن���ءة  الجتم�عي��ة 

 )2( والأطف���ل  لل�س��ب�ب  التعليم��ي  التطوي��ر   )1( الت�لي��ة:  الفئ���ت  م��ن  واح��دة  اأي��ة  اإىل  املجموع��ه  تربع���ت  تنق�س��م 

تروي��ج   )5( واملعوزي��ن  والأيت���م  امل�س��نني  رع�ي��ة   )4( ال�سحي��ة  الرع�ي��ة   )3( الإ�س��المي  الوع��ي  بن���رش  املجتم��ع  تنوي��ر 

الفل�س��طيني. لل�س��عب  الت��ربع   )7( و  الأمه���ت  رع�ي��ة   )6( والثق�ف��ة  الري��س��ة 

األنشطة الخيرية المنتظمة:

• البحري��ن 	 ���رشكة  توف��ر  وقدراته��م,  ط�ق�ته��م  م��ن  لال�س��تف�دة  لل�س��ب�ب  الفر�س��ة  اإت�ح��ة  اأج��ل  م��ن 

امل�س��تحقني. الآخري��ن  البحرين��ني  وال�س��ب�ب  اجل�مع���ت  لط��الب  جزئ��ي  ب��دوام  وظ�ئ��ف  لل�س��ينم� 

• دون 	 جم�ن���ً  �س��س���ته�  عل��ى  واإعالمي��ة  تثقيفي��ة  اإعالن���ت  بعر���س  لل�س��ينم�  البحري��ن  ���رشكة  ت�س��مح 

عليه���. ر�س��وم  اأي��ة  تق��س��ي 

• املدار���س. 	 واأطف���ل  والأيت���م  اخل��س��ة  الحتي�ج���ت  ل��ذوي  جم�ني��ة  لل�س��ينم� تذاك��ر  البحري��ن  ���رشكة  تق��دم 

بحرين��ي.  دين���ر  ق��دره  3.033  م���  ع���م 2016  الت��ي مت منحه��� خ��الل  املج�ني��ة  التذاك��ر  بلغ��ت 

• املوظف��ني 	 تدري��ب  برع�ي��ة  وب��س��تمرار  لل�س��ينم�  البحري��ن  ���رشكة  تق��وم  الوطني��ة  امله���رات  تطوي��ر  به��دف 

للتدري��ب. متك��ني  برام��ج  �سم��ن  البحريني��ني 

• م��ن 	 ب��دلً  رقمي��ة  تقني��ة  ذات  عر���س  اأجه��زة  ب��س��تخدام  الآن  لل�س��ينم�  البحري��ن  ���رشكة  تق��وم 

ا�س��تخدام  ع��ن  تنج��م  الت��ي  البيئي��ة  الأخط���ر  جتن��ب  به��دف  وذل��ك  التقليدي��ة  العر���س  اأجه��زة 

مم.  35 العر���س  بك��رات 

• كل 	 يف  م�س��لمني  موظف��ني  لأربع��ة  م�لي��ة  م�س���عدات  تق��دمي  �سي��س��ة  لل�س��ينم�  البحري��ن  ���رشكة  ل��دى 

احل��ج.  فري�س��ة  لأداء  املكرم��ة  مك��ة  اإىل  ال�س��فر  م��ن  لتمكينه��م  املوظ��ف  هدي��ة  خط��ة  �سم��ن  �س��نة 

• جمعية الآل والأ�سح�ب	

• �سندوق ع�يل لالأعم�ل اخلريية	

• جمعية البوكوارة اخلريية	

• مدر�سة الرج�ء	

• جمعية الأنف�ل	

• البحرين للري�سة الط�ئرة وال�سكوا�س	

• ن�دي البحرين	

• جمعية البحرين لرع�ية مر�سى ال�سكلر	

• جمعية البحرين للتدريب والتطوير	

• جمعية البحرين للعمل التطوعي 	

• جمعية نه�سة فت�ة البحرين	

• بيت القراآن	

• مهرج�ن بن�ء اجل�سور لالأفالم البحرين	

• ن�دي الب�سيتني الثق�يف والري��سي	

• جمعية الع��سمة اخلريية	

• جمعية امل�ستقبل ال�سب�بية	

• جمعية الكلمة الطيبة	

• �سندوق مدينة حمد اخلريي	

• �سندوق احلد اخلريي	

• تو�ست م��سرت الن�دي الهندي	

• جمموعة الن�س�ء الدولية	

• �سندوق مدينة عي�سى اخلريي	

• �سندوق جدحف�س اخلريي	

• �سندوق امل�لكية اخلريي	

• �سندوق املن�مة اخلريي	

• احتف�ل نفراتري يف جمعية �رشي ن�راي�ن� الثق�فية	

• �سلة رم�س�ن	

• �سندوق الرف�ع اخلريي	

الهبات  من  استفادت  التي  المعتمدة  الخيرية  والصناديق  الجمعيات 
والتبرعات التي قدمتها شركة البحرين للسينما خالل عام 2016 هي كما يلي: 

• املوؤ�س�سة امللكية اخلريية	

• كني�سة القلب املقد�س الك�ثوليكية	

• �سندوق ال�سن�ب�س اخلريي	

• اجلمعية الهندية للفنون اجلميلة	

• �سندوق توبلي اخلريي	

• �سندوق الزك�ة	

احلف���ظ  جه��ود  دع��م  لغر���س  �س��بق,  مل���  وب�لإ�س�ف��ة 

���رشكة  ق�م��ت  البحرين��ي  وال��رتاث  الثق�ف��ة  عل��ى 

دين���ر   10.000 مببل��غ  ب�لت��ربع  لل�س��ينم�  البحري��ن 

اآل  حمم��د  ب��ن  اإبراهي��م  ال�س��يخ  ملرك��ز  بحرين��ي 

مب��رور  الحتف���ل  ع�س��ية  والبح��وث  للثق�ف��ة  خليف��ة 

ت�أ�سي�س��ه.   عل��ى  ع�م���   15

التربع���ت  لل�س��ينم�  البحري��ن  ���رشكة  تق��دم  ل 

فق��ط  املختلف��ة  اخلريي��ة  وال�سن�دي��ق  للجمعي���ت 

خ��الل  املحت�ج��ني.  الأ�س��خ��س  ت�س���عد  اأي�س���ً  ولكنه��� 

الإجم�لي��ة  املجموع��ه  م�س���همة  بلغ��ت   ,2016 ع���م 

 28.010 ه��ذه  الجتم�ع��ي  والرف���ه  ال��رب  اأعم���ل  جت���ه 

بحرين��ي. دين���ر 

 

���رشكة  ق�م��ت  وا�س��ع,  نط���ق  عل��ى  املجتم��ع  وخلدم��ة 

الع���م  يف  �س��كني�ً  مبن��ى  ب���رشاء  لل�س��ينم�  البحري��ن 

مل���رشوع  اإيج�رات��ه  اإي��رادات  ا�س��تخدام  به��دف   2014

حل�س���ب  الإيج���ر  دخ��ل  بتحوي��ل  وذل��ك  كب��ري  خ��ريي 

املجموع��ه  راكمت��ه  م���  بل��غ  وق��د  خ��ريي.  احتي�ط��ي 

دين���ر   215.335 ه��ذا  اخل��ريي  الحتي�ط��ي  ح�س���ب  يف 

 .2016 دي�س��مرب   31 يف  كم���  بحرين��ي 

ل�رشفه���  دين���ر  ملي��ون   1.5 مبل��غ  املجموع��ه  ر�س��دت 

اإنتظ���ر  يف  لزال��ت  وه��ي  خ��ريي  م���رشوع  عل��ى 

به��ذا  الإجتم�عي��ه  التنمي��ه  وزارة  ب��ه  تتق��دم  مق��رتح 

. خل�سو���س ا
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الــرأي

املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  بتدقي��ق  قمن����  لق����د 

���س.م.ب  لل�سينم����  البحري��ن  ل�س����ركة  امل���رفقة 

)»املجموع��ة«(  له���  الت�بع��ة  وال���رشكة  )»ال���رشكة«( 

املوح��د  امل���يل  املرك��ز  بي���ن  م��ن  تتك��ون  والت��ي 

اأو  الأرب���ح  وبي���ن   ,2016 دي�سمب����ر   31 ف����ي  كم��� 

والبي���ن  املوح��د,  الآخ��ر  ال�س���مل  والدخ��ل  اخل�س���ئر 

والبي���ن  امل�س���همني,  حق��وق  يف  للتغ��ريات  املوح��د 

يف  املنتهي��ة  لل�س��نة  النقدي��ة  للتدفق���ت  املوح��د 

امل�لي��ة  البي�ن���ت  ح��ول  والإي�س�ح���ت  الت�ري��خ,  ذل��ك 

ال�سي��س���ت  لأه��م  ملخ���س  يف  املتمثل��ة  املوح��دة 

الأخ��رى.  اله�م��ة  والإي�س�ح���ت  املتبع��ة  املح��س��بية 

تظه��ر  املرفق��ة  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  اإن  براأين���, 

ب�س��ورة ع�دل��ة, م��ن ك�ف��ة النواح��ي اجلوهري��ة, املرك��ز 

 2016 دي�س��مرب   31 يف  كم���  لل���رشكة  املوح��د  امل���يل 

املوح��دة  النقدي��ة  وتدفق�ته���  املوح��د  امل���يل  واأدائه��� 

للمع�ي��ري  وفق���َ  الت�ري��خ  ذل��ك  يف  املنتهي��ة  لل�س��نة 

امل�لي��ة. التق�ري��ر  لإع��داد  الدولي��ة 

أساس الرأي

وفق���ً  به���  قمن���  الت��ي  التدقي��ق  اأعم���ل  مت��ت  لق��د 

عل��ى  م�س��ئولي�تن�  تنح���رش  الدولي��ة.  التدقي��ق  ملع�ي��ري 

مدق��ق  م�س��ئولي�ت  ق�س��م  يف  املو�سح��ة  املع�ي��ري 

م��ن  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  لتدقي��ق  احل�س���ب�ت 

وذل��ك  ال���رشكة  ع��ن  م�س��تقلون  نح��ن  تقريرن���. 

ب�ملح��س��بني  اخل��س��ة  ال�س��لوك  قواع��د  ملدون��ة  وفق���ً 

الأخالقي��ة  املع�ي��ري  جمل���س  م��ن  ال�س���درة  املحرتف��ني 

مب�س��ئولي�تن�  وفين���  ولق��د  للمح��س��بني,  الدولي��ة 

ب�عتق�دن���  القواع��د.  له��ذه  وفق���ً  الأخ��رى  الأخالقي��ة 

لن���  توف��ر  عليه���  ح�سلن���  الت��ي  التدقي��ق  اأدل��ة  اأن 

راأين���.  اإب��داء  م��ن  لتمكينن���  مقب��ولً  اأ�س��س���ً 

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في
شركة البحرين للسينما ش.م.ب

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع(

مسائل التدقيق الرئيسية

الأم��ور  تل��ك  ه����ي  الرئي�س��ية  التدقي����ق  م�س�ئ�����ل 

للبي�ن���ت  التدقي��ق  اأعم�����ل  ف����ي  اأهمي��ة  الأكث����ر 

 31 ف����ي  املنتهي��ة  لل�سن����ة  املوح��دة  امل�لي����ة 

مت  املهني��ة.  لتقديراتن���  وفق���ً  وذل��ك   ,2016 دي�س��مرب 

للبي�ن���ت  تدقيقن���  �س��ي�ق  يف  الأم��ور  ه��ذه  تن���ول 

يف  لدين���  ال��راأي  ت�س��كيل  ويف  ككل,  املوح��دة  امل�لي��ة 

منف�س��الً  راأي���ً  نق��دم  ل��ن  وعلي��ه  ال�س���أن,  ه��ذا 

الرئي�س��ية  التدقي��ق  م�س���ئل  تت�سم��ن  ب�س���أنه�. 

يل: لت��� ا

احت�صاب الإيرادات

الأف��الم  عر���س  م��ن  الع�ئ��دات  يف  الإي��رادات  تتمث��ل 

امل�س��ت�أجرة م��ن املوزع��ني الآخري��ن والإعالن���ت ومبيع���ت 

عل��ى  املجموع��ة  ترك��ز  وامل���رشوب�ت.  الغذائي��ة  امل��واد 

وب�س��كل  ل��الأداء  رئي�س��ي  مقي����س  ب�عتب�ره���  الإي��رادات 

الحتي���ل  خم�ط��ر  الق�س��م  ه��ذا  يت�سم��ن  افرتا�س��ي 

جوه��ري. كخط��ر  اعتب���ره  مت  ولذل��ك 

مالئم��ة  م��دى  ب�لعتب���ر  الأخ��ذ  اإجراءاتن���  �س��ملت 

ذل��ك  يف  مب���  ال���رشكة  ل�سي��س���ت  وفق���ً  الإي��رادات 

المتث���ل  وتقيي��م  ب�خل�سوم���ت  املتعلق��ة  تل��ك 

بفح���س  قمن���  لق��د  ال�سي��س���ت.  له��ذه  العمل��ي 

املطب��ق  الداخل��ي  املراقب��ة  نظ���م  وفع�لي��ة  ت�سمي��م 

قمن���  الإي��رادات.  دورة  عل��ى  املجموع��ة  قب��ل  م��ن 

م��ن  اأي  يف  حت��دث  الت��ي  البي��ع  مع�م��الت  بفح���س 

اإذا  م���  لتقيي��م  امل���يل  املرك��ز  ت�ري��خ  م��ن  اجل�نب��ني 

لق��د  ال�سحيح��ة.  الف��رتة  يف  ب�لإي��رادات  الع��رتاف  مت 

لالإي��رادات  حتليلي��ة  مراجع���ت  بتنفي��ذ  اأي�س���ً  قمن��� 

معتم��دة عل��ى اجت�ه���ت املبيع���ت ال�س��هرية وهوام���س 

الإي��رادات  مق�رن��ة  التحلي��الت  ه��ذه  �س��ملت  الرب��ح. 

ال�س��ينم�. ح�س��ور  اإح�س���ءات  مق�ب��ل  امل�س��تلمة 

مسائل التدقيق الرئيسية - تابع

تقييم ال�صتثمارات العقارية

كم���  عق�ري��ة  ا�س��تثم�رات  املجموع��ة  متتل��ك 

مبل��غ  ت�س��كل  والت��ي   8 اإي�س���ح  يف  مب��ني  ه��و 

وتك��ون  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  يف  جوه��ري 

القيم��ة  تعتم��د  الع�دل��ة.  القيم��ة  لتغ��ري  عر�س��ة 

عل��ى  العق�ري��ة  املجموع��ة  ل�س��تثم�رات  الع�دل��ة 

تق�ري��ر  ب��س��تخدام  وذل��ك  املجموع��ة  اإدارة  تقيي��م 

التقيي��م  اأ�س���ليب  ت�س��تمل  م�س��تقلة.  خ�رجي��ة 

والأدل��ة  املخ�س��وم  الع�ئ��د  �س���يف  ا�س��تخدام  عل��ى 

املم�ثل��ة.  العق���رات  مع�م��الت  لأ�س��ع�ر  ال�س��وقية 

قي����س  �س��كوك  عل��ى  التقيي��م  ه��ذا  يت�سم��ن 

. ة معت��رب

ت�سمن��ت اإج��راءات التدقي��ق عل��ى تقيي��م ا�س��تقاللية, 

وتقيي��م  التثم��ني  خب��ري  ومو�سوعي��ة  كف���ءة  ج��دارة, 

امل�س��تخدمة  والفرتا�س���ت  املنه��ج  مالئم��ة  م��دى 

اخلب��ري. قب��ل  م��ن 

بالقيم��ة  مالي��ة  موج��ودات  تقيي��م 

اخل�ص��ارة اأو  الرب��ح  خ��الل  م��ن  العادل��ة 

كم��� يف 31 دي�س��مرب 2016, متتل��ك املجموع��ة ا�س��تثم�رات 

ه��و  كم���  مدرج��ة  وغ��ري  مدرج��ة  م�لي��ة  اأدوات  يف 

حتت�س��ب  املدرج��ة  امل�لي��ة  الأدوات   .12 اإي�س���ح  مب��ني يف 

تطب��ق  ال�س��وق.  �س��عر  عل��ى  بن���ءاً  الع�دل��ة  قيمته��� 

الع�دل��ة  القيم��ة  حتدي��د  يف  ه�م��ة  اأحك�م���  الإدارة 

للقيم��ة  الو�س��ول  يت��م  مدرج��ة.  الغ��ري  لال�س��تثم�رات 

تت�سم��ن  تقني���ت  ا�س��تخدام  طري��ق  ع��ن  الع�دل��ة 

فيه���  امل�س��تثمر  ال���رشكة  الأ�س��ول يف  �س���يف  تقيي��م 

مدي��ري  قب��ل  م��ن  املقدم��ة  امل�لي��ة  املعلوم���ت  اأو 

�س��كوك  عل��ى  التقيي��م  ه��ذا  يت�سم��ن  ال�سن�دي��ق. 

معت��ربة. قي����س 

فح���س  به���  قمن���  الت��ي  التدقي��ق  اإج��راءات  �س��ملت 

بور�س��ة  يف  املدرج��ة  لال�س��تثم�رات  الع�دل��ة  القيم��ة 

اأي�س���ً  قمن���  الأخ��رى.  الأ�س��هم  واأ�س��واق  البحري��ن 

قب��ل  م��ن  امل�س��تخدمة  التقيي��م  اأ�س���ليب  بتقيي��م 

الغ��ري  لال�س��تثم�رات  الع�دل��ة  القيم��ة  لتحدي��د  الإدارة 

ن�س��ط. م���يل  �س��وق  يف  مدرج��ة 

معلومات أخرى

اإدارة  م�س��ئولية  م��ن  تك��ون  الأخ��رى  املعلوم���ت  اإن 

املعلوم���ت  الأخ��رى  املعلوم���ت  ت�س��مل  املجموع��ة. 

حوكم��ة  تقري��ر  و  الإدارة  رئي���س  تقري��ر  يف  املت�سمن��ة 

امل�لي��ة  البي�ن���ت  تت�سم��ن  ل  ولكنه���  ال���رشك�ت 

ل  اخل�رج��ي.  احل�س���ب�ت  مدق��ق  وتقري��ر  املوح����دة 

عل��ى  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  يف  راأين���  ي�س��مل 

�س��كل  اأي  نب��دي  ل  فنح��ن  وعلي��ه  الأخ��رى  املعلوم���ت 

ال�س���أن. ه��ذا  يف  ال�سم���ن  اأ�س��ك�ل  م��ن 

املوح��دة,  امل�لي��ة  للبي�ن���ت  بفح�سن���  يتعل��ق  فيم��� 

الأخ��رى,  املعلوم���ت  ق��راءة  عل��ى  م�س��ئوليتن�  تنح���رش 

اإذا  م���  العتب���ر  بع��ني  ن�أخ��ذ  بذل��ك,  القي���م  وعن��د 

م���دي  ب�س��كل  متع�ر�س��ة  الأخ��رى  املعلوم���ت  ك�ن��ت 

م��ن  الن�جت��ة  املعرف��ة  اأو  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  م��ع 

التدقي��ق, اأو خالف���ً لذل��ك اأنه��� تظه��ر ب�أخط���ء جوهري��ة. 

بن���ءً عل��ى العم��ل ال��ذي قمن��� بتنفي��ذه, اإذا ا�س��تنتجن� 

الأخ��رى,  املعلوم���ت  ه��ذه  جوهري��ة يف  اأخط���ء  هن���ك  اأن 

ال�س���أن  اأن نف�س��ح عنه���. يف ه��ذا  ف���إّن املطل��وب من��� 

عن��ه.  نف�س��ح  م���  لدين���  لي���س 

مسئوليات اإلدارة وأولئك المكلفين 
بالحوكمة عن البيانات المالية 

الموحدة

للمجموع��ة  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  اإع��داد  اإن 

الدولي��ة  للمع�ي��ري  وفق���  ع�دل��ة  ب�س��ورة  وعر�سه��� 

اإدارة  م�س��ئولية  م��ن  تك��ون  امل�لي��ة  التق�ري��ر  لإع��داد 

الحتف���ظ  امل�س��ئولية  ه��ذه  وتت�سم��ن  املجموع��ة, 

�رشوري��ة  الإدارة  تراه���  الت��ي  الداخلي��ة  للرق�ب��ة  بنظ���م 

ب�س��ورة  وعر�سه���  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  لإع��داد 

�س��واًء  اجلوهري��ة  الأخط���ء  م��ن  وخ�لي��ة  ع�دل��ة 

اخلط���أ. اأو  الحتي���ل  ع��ن  الن�جت��ة 

للمجموع��ة,  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  اإع��داد  عن��د 

مبب��داأ  العم��ل  عل��ى  املجموع��ة  ق��درة  تقيي��م  ف���إن 

املجموع��ة,  اإدارة  م�س��ئولية  م��ن  تك��ون  ال�س��تمرارية 

وكذل��ك الإف�س���ح اإذا م��� تطل��ب الأم��ر ع��ن امل�س���ئل 

ال�س��تمرارية  مب��داأ  وا�س��تخدام  ب�ل�س��تمرارية  املتعلق��ة 

اأو  املجموع��ة  ت�سفي��ة  الإدارة  اعتزم��ت  اإذا  اإل  املح��س��بي 

يح��ول  واقع��ي  بدي��ل  له���  لي���س  اأو  الت�س��غيل,  وق��ف 

املجموع��ة  بي�ن���ت  اإع��داد  عل��ى  الإ���رشاف  ذل��ك.  دون 

املكلف��ني  اأولئ��ك  م�س��ئولية  م��ن  تك��ون  امل�لي��ة 

ال���رشكة. بحوكم��ة 
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مسئوليات مدقق الحسابات لتدقيق 
البيانات المالية الموحدة 

تتمث��ل اأهدافن��� يف احل�س��ول عل��ى درج��ة معقول��ة م��ن 

القن�ع��ة فيم��� اإذا ك�ن��ت البي�ن���ت امل�لي��ة املوح��دة ككل 

ع��ن  الن�جت��ة  �س��واًء  اجلوهري��ة,  الأخط���ء  م��ن  خ�لي��ة 

احل�س���ب�ت  مدق��ق  تقري��ر  واإ�س��دار  اخلط���أ,  اأو  الحتي���ل 

م��ن  املعقول��ة  الدرج��ة  اإن  راأين���.  عل��ى  يحت��وي  وال��ذي 

ولكنه���  القن�ع��ة,  م��ن  ع���ٍل  م�س��توى  ه��ي  القن�ع��ة 

مت��ت  الت��ي  التدقي��ق  عملي��ة  ب���أن  �سم�ن���ً  ت�س��كل  ل 

دائم���ً  �ستك�س��ف  الدولي��ة  التدقي��ق  ملع�ي��ري  وفق���ً 

الأخط���ء  اإن  تك��ون موج��ودة.  اجلوهري��ة عندم���  الأخط���ء 

وتعت��رب  اخلط���أ,  اأو  الحتي���ل  طري��ق  ع��ن  تن�س���أ  ق��د 

اأو يف  اإذا ك�ن��ت , ب�س��كل ف��ردي  تل��ك الأخط���ء جوهري��ة 

ب�أنه���  معقول��ة  بدرج��ة  التوق��ع  ب�لإم��ك�ن  جمموعه��� 

وامل�أخ��وذة  القت�س�دي��ة  امل�س��تخدمني  ق��رارات  عل��ى  توؤث��ر 

امل�لي��ة. البي�ن���ت  ه��ذه  اأ�س����س  عل��ى 

الدولي��ة,  التدقي��ق  ملع�ي��ري  وفق���ً  م��ن التدقي��ق  كج��زء 

عل��ى  احلف���ظ  ومت  املهن��ي  تقديرن���  عل��ى  اعتمدن��� 

كم���  التدقي��ق.  مراح��ل  جمي��ع  خ��الل  املهن��ي  ال�س��ك 

ب���: اأي�س���ً  قمن��� 

	 يف اجلوهري��ة  الأخط���ء  خم�ط��ر  وتقيي��م  حتدي��د 

الحتي���ل  ع��ن  الن�جت��ة  �س��واًء  املوح��دة,  امل�لي��ة  البي�ن���ت 

الت��ي  التدقي��ق  اإج��راءات  وتنفي��ذ  وت�سمي��م  اخلط���أ,  اأو 

اأدل��ة  عل��ى  واحل�س��ول  املخ�ط��ر,  لتل��ك  ت�س��تجيب 

اأ�س��س���ً  لن���  توف��ر  لك��ي  ومالئم��ة  ك�في��ة  تدقي��ق 

ع��دم  خط��ر  اإن  راأين���.  اإب��داء  م��ن  لتمكينن���  مقب��ولً 

ع��ن  ن�جت��ة  جوهري��ة  اأخط���ء  اأي��ة  ع��ن  الك�س��ف 

اخلط���أ,  ع��ن  الن�جت��ة  تل��ك  م��ن  اأعل��ى  يك��ون  الحتي���ل 

والتزوي��ر  الت�آم��ر  عل��ى  ي�س��تمل  ق��د  الحتي���ل  اأن  حي��ث 

نظ���م  جت���وز  اأو  الت�س��ويه  وحم���ولت  املتعم��د  واحل��ذف 

الداخلي��ة. الرق�ب��ة 

	 الداخلي��ة الرق�ب��ة  لنظ���م  فه��م  عل��ى  احل�س��ول 

تدقي��ق  اإج��راءات  ت�سمي��م  بغر���س  ب�لتدقي��ق  املتعل��ق 

لي���س  ولك��ن  الق�ئم��ة,  الأو�س���ع  ظ��ل  يف  من��س��بة 

نظ���م  فع�لي��ة  م��دى  ح��ول  مهن��ي  راأي  اإب��داء  لغر���س 

لل���رشكة. الداخلي��ة  الرق�ب��ة 

	 املح��س��بية ال�سي��س���ت  مالئم��ة  م��دى  تقيي��م 

املح��س��بية  التقدي��رات  معقولي��ة  وم��دى  املتبع��ة 

قب��ل  م��ن  اإعداده���  مت  الت��ي  ال�سل��ة  ذات  والإف�س�ح���ت 

الإدارة.

	 لأ�س����س الإدارة  اإتب���ع  مالئم��ة  م��دى  ا�س��تنت�ج 

اأدل��ة  عل��ى  وبن���ًء  للمح��س��بة  ال�س��تمرارية  مب��داأ 

ك�ن  اإذا  فيم���  عليه���,  احل�س��ول  مت  الت��ي  التدقي��ق 

ظ��روف  اأو  ب�أح��داث  متعل��ق  جوه��ري  ارتي���ب  هن���ك 

املجموع��ة  ق��درة  ح��ول  كب��رية  �س��كوك�ً  تث��ري  اأن  ميك��ن 

يف  ال�س��تمرارية.  مبب��داأ  العم��ل  يف  ال�س��تمرار  عل��ى 

نح��ن  جوه��ري,  ارتي���ب  هن���ك  ب���أن  ا�س��تنتجن�  ح���ل 

احل�س���ب�ت  مدق��ق  تقري��ر  يف  النتب���ه  بلف��ت  مط�لب��ون 

يف  ال��واردة  ال�سل��ة  ذات  الإف�س�ح���ت  اإىل  بن���  اخل����س 

اإذا  راأين���,  بتعدي��ل  نق��وم  اأن  اأو,  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت 

ا�س��تنت�ج�تن�  اإن  ك�في��ة.  غ��ري  الإف�س�ح���ت  تل��ك  ك�ن��ت 

عليه���  احل�س��ول  مت  الت��ي  التدقي��ق  اأدل��ة  عل��ى  تعتم��د 

بن���.  اخل����س  احل�س���ب�ت  مدق��ق  تقري��ر  ت�ري��خ  حت��ى 

امل�س��تقبلية  الظ��روف  اأو  الأح��داث  ف���إن  ذل��ك,  وم��ع 

ع��ن  املجموع��ة  توق��ف  يف  تت�س��بب  اأن  املمك��ن  م��ن 

ال�س��تمرارية. مبب��داأ  العم��ل  يف  ال�س��تمرار 

	 البي�ن���ت وحمت��وى  وهي��كل  الع���م  العر���س  تقيي��م 

وفيم���  الإف�س�ح���ت,  ذل��ك  يف  مب���  املوح��دة,  امل�لي��ة 

املع�م��الت  متث��ل  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  ك�ن��ت  اإذا 

الع���دل. العر���س  حتق��ق  بطريق��ة  املت�سمن��ة  والأح��داث 

	 ومن��س��بة ك�في��ة  تدقي��ق  اأدل��ة  عل��ى  احل�س��ول 

اأو  اجله���ت  م��ن  امل�لي��ة  ب�ملعلوم���ت  يتعل��ق  فيم��� 

ال��راأي  لإب��داء  ال���رشكة  داخ��ل  التج�ري��ة  الأن�س��طة 

ع��ن  امل�س��ئولون  نح��ن  املوح��دة.  امل�لي��ة  البي�ن���ت  ح��ول 

ل  نح��ن  لل���رشكة.  التدقي��ق  وتنفي��ذ  والإ���رشاف  التوجي��ه 

التدقي��ق. ح��ول  راأين���  ع��ن  الوحيدي��ن  امل�س��ئولني  ن��زال 

لتدقي��ق  احل�ص��ابات  مدق��ق  م�ص��ئوليات 

تاب��ع   - املوح��دة  املالي��ة  البيان��ات 

ب�حلوكم��ة  املكلف��ني  واأولئ��ك  الإدارة  م��ع  نتوا�س��ل  اإنن��� 

العم��ل  بنط���ق  اأخ��رى,  م�س���ئل  �سم��ن  يتعل��ق,  فيم��� 

التدقي��ق  ونت�ئ��ج  التدقي��ق  وتوقي��ت  ل��ه  املخط��ط 

املهم��ة  الق�س��ور  اأوج��ه  م��ن  اأي  ذل��ك  يف  مب���  اله�م��ة, 

تدقيقن���. خ��الل  نحدده���  والت��ي  الداخلي��ة  الرق�ب��ة  يف 

بي�ن���ً  ب�حلوكم��ة  املكلف��ني  لأولئ��ك  نق��دم  نح��ن  اأي�س���ً, 

ين���س عل��ى التزامن��� ب�ملتطلب���ت الأخالقي��ة ذات ال�سل��ة 

والأم��ور  العالق���ت  ونق��ل جمي��ع  ب�ل�س��تقالل,  واملتعلق��ة 

عل��ى  مقن��ع  ب�س��كل  توؤث��ر  ق��د  الت��ي  الأخ��رى 

ذات  ال�سم�ن���ت  م��ع  القت�س���ء,  عن��د  ا�س��تقاللن�, 

. ل�سل��ة ا

املكلف��ني  اأولئ��ك  اإىل  اإي�س�له���  يت��م  الت��ي  الأم��ور  م��ن 

الق�س��وى  الأهمي��ة  ذات  امل�س���ئل  حتدي��د  ب�حلوكم��ة, 

املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  تدقي��ق  عن��د  املوج��ودة 

التدقي��ق  م�س���ئل  متث��ل  والت��ي  احل�لي��ة,  للف��رتة 

تقريرن���  يف  امل�س���ئل  ه��ذه  ع��ن  الإف�س���ح  مت  الرئي�س��ية. 

ق�ن��ون  يح���ول  الت��ي  تل��ك  م�ع���دا  احل�س�ب����ت  ملدق��ق 

عندم���  اأو  عنه����  العلن��ي  الك�س��ف  ع��ن  لئح���ة  اأو 

م�س����ألة  هن���ك  ب���أن  للغ�ي��ة  ن���درة  ح���لت  يف  نح��دد 

املتوق��ع  م��ن  لأن��ه  تقريرن���  يف  اإي�س�له���  يج��ب  ل 

عل��ى  ال�س��لبية  الآث���ر  تتف��وق  ب���أن  مقن��ع  وب�س��كل 

الع�م��ة.  امل�سلح��ة 

تقرير حول املتطلب�ت الق�نونية والتنظيمية الأخرى

ال���رشك�ت  ق�ن��ون  ملتطلب���ت  وطبق���  ذل��ك,  عل��ى  ع��الوة 

رق��م  بق�ن��ون  ب�ملر�س��وم  ال�س���در  البحرين��ي   التج�ري��ة 

21 ل�سنة 2001, نفيد:

املعلوم���ت ( 1) جمي��ع  عل��ى  ح�سلن���  ق���د  ب�أنن��� 

الفح���س؛  لأغرا���س  �رشوري��ة  راأين�ه���  الت��ي  والإي�س�ح���ت 

وفق���ً ( 2) املخ��زون  بج��رد  ق�م��ت  ق���د  املجموع��ة  اأن 

املجموع��ة  ق�م��ت  كم���  عليه���,  املتع���رف  لالإج��راءات 

ه��ذه  واأن  منتظم��ة,  حم��س��بية  ب�س��جالت  ب�لحتف���ظ 

و معه���؛  متفق��ة  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت 

جمل���س ( 3) بتقري��ر  املبين��ة  امل�لي��ة  املعلوم���ت  اأن 

املح��س��بية  الدف�ت��ر  م��ع  متفق��ة  املجموع��ة  اإدارة 

. ع��ة للمجمو

م���  علمن���  اإىل  ي��رد  ل����م  ذل��ك,  اإل����ى  ب�لإ�س�ف����ة 

م��ن  اأي  خ�لف��ت  ق��د  املجموع��ة  ب���أن  نعتق��د  يجعلن��� 

ال�س������رك�ت  ق�ن����ون  م��ن  العالق��ة  ذات  الأح��ك�م 

بق�ن��ون  ب�ملر�س����وم  ال�س���در  البحرين����ي  التج�ري����ة 

مل���رشف  الإر�س���دي  الدلي��ل  اأو   2001 ل�س��نة   )21( رق��م 

 )6 املجل��د  م��ن  الن�ف��ذة  )الأح��ك�م  املرك��زي  البحري��ن 

القواع��د  اأو  املرك��زي,  البحري��ن  م���رشف  وتوجيه���ت 

عق����د  اأح��ك�م  اأو  البحري��ن  لبور�س��ة  والإج��راءات 

للمجموع��ة  الأ�س���س����ي  النظ���م  اأو  الت�أ�سي���س 

عل����ى  م���دي  ت�أثي����ر  له������  يك���ون  ق����د  ب�س�����ورة 

املوح��د  امل�ل�����ي  م�رك����زه�  اأو  املجموع��ة  اأعم���ل 

.2016 دي�س��مرب   31 ف����ي  كم����� 

املن�مة - مملكة البحرين

27 فرباير 2017
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بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2016
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب  

 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد للسنة المنتهية في 
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( 31 ديسمبر 2016       شركة البحرين للسينما ش.م.ب  

20162015اإي�س�ح�ت

املوجـودات

املوجودات غري املتداولة

614.037.31211.745.973ممتلك�ت واآلت ومعدات

74.316.5331.199.950اأعم�ل راأ�سم�لية قيد التنفيذ

87.758.0157.687.510ا�ستثم�رات عق�رية

93.902.8713.848.746ا�ستثم�ر يف م�س�ريع م�سرتكة

128.059.02114.756.898موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الربح اأو اخل�س�رة

38.073.75239.239.077

املوجودات املتداولة

10522.210422.622املخزون

112.874.7533.371.055ذمم جت�رية مدينة واأخرى

12248.259390.032موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الربح اأو اخل�س�رة

135.000.0002.600.000ودائع ث�بتة ق�سرية الأجل

14470.0211.122.564النقدية واأر�سدة لدى البنوك

9.115.2437.906.273

47.188.99547.145.350جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

راأ�س املال والحتياطيات

156.609.8766.609.876 راأ�س امل�ل

161.084.3961.507.536)اأ( عالوة اإ�سدار اأ�سهم

164.557.4424.557.442)ب(احتي�طي اإع�دة تقييم

163.304.9383.304.938)ج(احتي�طي ق�نوين

16215.335116.375)د(احتي�طي اأعم�ل خريية

1627.565.99325.981.244)ه�(اأرب�ح م�ستبق�ة

)238.429()276.781(15 اأ�سهم خزينة

43.061.19941.838.982

املطلوب�ت غري املتداولة

17296.299237.281حقوق نه�ية اخلدمة للموظفني

املطلوب�ت املتداولة

183.831.4975.069.087ذمم جت�رية دائنة واأخرى

47.188.99547.145.350جمموع حقوق امللكية واملطلوب�ت

م��ن  عليه���  وامل�س�دق��ة  اعتم�ده���  مت  ق��د   75 اإىل   40 م��ن  ال�سفح���ت  عل��ى  واملبين��ة  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  اإن 

م��ن: كل  قب��ل  م��ن  عنه��م  ب�لني�ب��ة  عليه���  التوقي��ع  ومت   2017 فرباي��ر   27 بت�ري��خ  الإدارة  جمل���س  قب��ل 

علي يو�سف علي عبيديلد. ع�سام عبدالله فخرو

نائب رئي�س جمل�س الإدارةرئي�س جمل�س الإدارة

20162015اإي�س�ح�ت

2722.880.36221.724.529اإيرادات الت�سغيل

)14.115.816()15.033.791(تك�ليف الت�سغيل

7.846.5717.608.713جممل الربح من الت�سغيل

20418.126469.303اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

)2.399.013()2.587.547(21م�رشوف�ت عمومية واإدارية

-)172.385(6�س�يف �سطب املمتلك�ت والآلت واملعدات

5.504.7655.679.003اأرباح الت�سغيل

 �س�يف احل�سة من اأرب�ح ال�ستثم�ر

9337.456820.593     يف امل�س�ريع امل�سرتكة

)794.167()960.119(22خ�س�ئر ال�ستثم�ر, �س�يف

870.505674.106مك��سب القيمة الع�دلة غري املحققة يف ال�ستثم�ر العق�ري

)69.268()83.173(تك�ليف التمويل

4.869.4346.310.267�سايف الربح والدخل ال�سامل الآخر لل�سنة

98 فل�س77 فل�س23العائد الأ�سا�سي على ال�سهم

م��ن  عليه���  وامل�س�دق��ة  اعتم�ده���  مت  ق��د   75 اإىل   40 م��ن  ال�سفح���ت  عل��ى  واملبين��ة  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  اإن 

م��ن: كل  قب��ل  م��ن  عنه��م  ب�لني�ب��ة  عليه���  التوقي��ع  ومت   2017 فرباي��ر   27 بت�ري��خ  الإدارة  قب��ل جمل���س 

علي يو�سف علي عبيديلد. ع�سام عبدالله فخرو

نائب رئي�س جمل�س الإدارةرئي�س جمل�س الإدارة
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راأ�س املــــالاإي�ساح

عالوة

 اإ�سدار

اأ�سهم

احتياطي

اإعادة تقييم

 احتياطي

قانوين

 احتياطي

اأعمال خريية

 اأرباح

م�ستبقاة

 اأ�سهم

املجمـوعخزينة

42.276.748)20.914(23.081.833-6.609.8764.743.5734.557.4423.304.938 يف 31 دي�سمرب 2014

)3.294.481(-)3.294.481(-----24اأرب�ح الأ�سهم عن �سنة 2014

)3.453.552()217.515(----)3.236.037(-15�رشاء اأ�سهم خزينة

 املحول اإىل احتي�طي الأعم�ل

اخلريية
----116.375)116.375(--

 �س�يف الربح والدخل ال�س�مل

 الآخر لل�سنة
-----6.310.267-6.310.267

41.838.982)238.429(6.609.8761.507.5364.557.4423.304.938116.37525.981.244 يف 31 دي�سمرب 2015

)3.185.725(-)3.185.725(-----24اأرب�ح الأ�سهم عن �سنة 2015

)461.492()38.352(----)423.140(-15�رشاء اأ�سهم خزينة

 املحول اإىل احتي�طي الأعم�ل

اخلريية
----)98.960()98.960(--

 �س�يف الربح والدخل ال�س�مل

4.869.434-4.869.434----- الآخر لل�سنة

43.061.199)276.781(6.609.8761.084.3964.557.4423.304.938215.33527.565.993يف 31 دي�سمرب 2016

 البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( 31 ديسمبر 2016     شركة البحرين للسينما ش.م.ب  

 البيان الموحد للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب  

20162015اإي�س�ح�ت

اأن�سطــة العمليــات

4.869.4346.310.267�س�يف اأرب�ح ال�سنة

الت�سوي�ت:

61.074.507874.109 ال�ستهالك 

-6172.385 �س�يف �سطب ممتلك�ت واآلت ومعدات 

)674.106()70.505(8مك��سب القيمة الع�دلة غري املحققة يف ال�ستثم�ر العق�ري 

)820.593()337.456(9�س�يف احل�سة من اأرب�ح ال�ستثم�ر يف م�س�ريع م�سرتكة 

خ�س�ئر القيمة الع�دلة غري املحققة للموجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة 

22575.1681.829.094          من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر

)804.943()311.735(22 اإيرادات اأرب�ح الأ�سهم 

)102.926()27.586(22دخل الفوائد من تداول ال�سندات 

)22.480()135.498(22اأرب�ح من الودائع البنكية 

)خ�س�ئر(/مك��سب حمققة من بيع موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من 

)94.690(22859.770     خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر 

)9.888(-22مك��سب حمققة من بيع ا�ستثم�رات يف امل�س�ريع امل�سرتكة 

-)4.948(20اأرب�ح من بيع ممتلك�ت واآلت ومعدات 

83.17369.268تك�ليف التمويل 

التغيريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�سغيلية:

33.063)99.588(املخزون 

)701.487(496.302ذمم جت�رية مدينة واأخرى 

1.788.269)1.237.590(ذمم جت�رية دائنة واأخرى 

59.01843.179حقوق نه�ية اخلدمة للموظفني, �س�يف

5.964.8517.716.136�س�يف التدفق�ت النقدية الن�جتة من اأن�سطة العملي�ت

الأن�سطة ال�ستثمارية

)354.582()1.654.281(6�رشاء ممتلك�ت واآلت ومعدات

)1.846.748()5.000.535(7اإ�س�فة اأعم�ل راأ�سم�لية قيد التنفيذ

-4.950املح�سل من بيع ممتلك�ت واآلت ومعدات

)4.116.431(-8�رشاء ا�ستثم�رات عق�رية

)157.731()103.716(9م�س�همة راأ�سم�لية يف م�س�ريع م�سرتكة

17.888-املح�سل من بيع ا�ستثم�ر يف م�س�ريع م�سرتكة

)378.887()281.433(12�رشاء موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر

5.686.1455.831.242املح�سل من بيع موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر

)830.145()2.400.000(�س�يف ال�ستثم�ر يف ودائع ق�سرية الأجل

2227.586102.926دخل الفوائد من ال�سندات وال�سكوك

22135.49822.480اأرب�ح م�ستلمة من الودائع الث�بتة

9.300-9انخف��س يف ح�سة راأ�س م�ل جممع �سينم� �س�ر

9387.04758.900اأرب�ح اأ�سهم م�ستلمة من م�س�ريع م�سرتكة

22311.735804.943 اأرب�ح اأ�سهم م�ستلمة

)836.845()2.887.004(�س�يف التدفق�ت النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثم�رية

الأن�سطة التمويلية

)3.453.552()461.492(15�رشاء اأ�سهم خزينة

)3.294.481()3.185.725(24اأرب�ح اأ�سهم مدفوعة

)69.268()83.173(تك�ليف متويل مدفوعة

)6.817.301()3.730.390(�س�يف التدفق�ت النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة التمويلية

61.990)652.543(�سايف )النق�س(/الزيادة يف النقدية واأر�سدة لدى البنوك

1.122.5641.060.574النقدية واأر�سدة لدى البنوك كم� يف بداية ال�سنة

14470.0211.122.564النقدية واأر�سدة لدى البنوك كم� يف نه�ية ال�سنة
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 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب  

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب  

نشاط الشركة ونظامها األساسي  1

م�س���همة  ���رشكة  ه��ي  )»املجموع��ة«(  له���  الت�بع��ة  وال���رشكة  )»ال���رشكة«(  ���س.م.ب  لل�س��ينم�  البحري��ن  ���رشكة 

وزارة  ل��دى  م�س��جلة  ال���رشكة  اإن    .1967 نوفم��رب   30 بت�ري��خ  ال�س���در  الأم��ريي  املر�س��وم  مبوج��ب  ت�أ�س�س��ت  ع�م��ة, 

بت�ري��خ  ال�س���در   1192 رق��م  التج���ري  ال�س��جل  مبوج��ب  اأن�س��طته�  ومت�ر���س  البحري��ن,  مملك��ة  يف  والتج���رة  ال�سن�ع��ة 

.1968 اأغ�سط���س   11

اخلدم���ت  وتق��دمي  املط�ع��م  وت�س��غيل  اإعالن���ت  الأف��الم,  عر���س  يف  للمجموع��ة  الرئي�س��ية  الأن�س��طة  تتمث��ل 

امل��واد  جمي��ع  وبيع/جت���رة  امل�س��ت�أجرة,  اأو  اخل��س��ة  املمتل��ك�ت  يف  العق�ري��ة  والأن�س��طة  والرتفي��ه,  ب�لت�س��لية  املتعلق��ة 

الغي���ر. وقط��ع  واملع��دات  الأخ��رى  الآلت  يف  وبيع/جت���رة  املنزلي��ة, 

اإن املكتب الرئي�سي لل�رشكة م�سجل يف مملكة البحرين.

اإىل نت�ئ��ج العملي���ت للف��روع  تت�سم����ن ه����ذه البي�ن���ت امل�لي��ة املوح��دة املوج���ودات واملطلوب���ت امل�لي��ة ب�لإ�س�ف��ة 

 ,  1192-16 ,  1192-9 ,  1192-2 , الت�لي�����ة: 1192-1  التج�ري��ة  ال�سج��������الت  اأرق����م  مبوج��ب  اأعم�له����  تدي��ر  والت��ي 

18-1192 , 19-1192 , 20-1192 , 21-1192 , 22-1192, 23-1192 , 24-1192 , 25-1192 , 26-1192 و1192-27.

كي���ن  ميث��ل  ل  وال��ذي  �س���ر  �س��ينم�  جمم��ع  نت�ئ��ج  عل��ى  اأي�س���ً  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  ه��ذه  تت�سم��ن  كم��� 

ل���رشكة   1192-19 رق��م  التج���ري  ال�س��جل  حت��ت  اأعم�ل��ه  ويدي��ر  منف�س��ل  �س��جل  رق��م  ل��ه  يوج��د  ول  م�س��تقل 

.)2 رق��م  الإي�س���ح  عل��ى  الإط��الع  يرج��ى  التف��سي��ل,  م��ن  )ملزي��د  لل�س��ينم�  البحري��ن 

هيكلة المجموعة  2
اإن هيكلة املجموعة مو�سحة كم� يلي:

ال�رشكات التابعة

ا�ســم

ال�رشكة التابعة

بلـد

التاأ�سي�س
الأن�سطة الرئي�سية

 ن�سبة امللكية

الفعلية لعام

2016

ن�سبة امللكية

الفعلية لعام

2015

 اأرادو�س لإدارة املمتلك�ت

ذ.م.م*
100%100%اإدارة وت�أجري العق�راتمملكة البحرين

*   اإن ن�سبة 2% من الأ�سهم اململوكة م�سجلة حتت اأ�سم�ء اأطراف ذوي عالقة, ويحتفظ به� ب�لني�بة عن ومل�سلحة املجموعة.

بغر�س توحيده�, مت ا�ستخراج البي�ن�ت امل�لية املوحدة اخل��سة ب�ل�رشكة الت�بعة ب�لأعلى واملتمثلة يف جمموع املوجودات و�س�يف 

الربح/)اخل�س�رة( لل�سنة من البي�ن�ت امل�لية غري املدققة كم� يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016.

امل�صاريع امل�صرتكة

ا�سم امل�رشوع امل�سرتك

بلـد

التاأ�سي�س

 الأن�سطة

الرئي�سية

 ن�سبة امللكية

الفعلية لعام

2016

ن�سبة امللكية

الفعلية لعام

2015

مملكة البحرينجممع �سينم� �س�ر
 عر�س الأفالم

ال�سينم�ئية
%31%31

 �رشكة قطر البحرين الدولية

لل�سينم� ذ.م.م
دولة قطر

 عر�س الأفالم

ال�سينم�ئية
%23%23

50%50%اإدارة مط�عمدولة قطراملرج�ن لإدارة املط�عم ذ.م.م

ح��ق  متن��ح  الرتتيب���ت  ه��ذه  اأن  حي��ث  اأع��اله  ال��واردة  املن�س���آت  يف  م�س��رتكة  ترتيب���ت  يف  طرف���ً  تعت��رب  املجموع��ة  اإن 

الق��رارات. واتخ���ذ  العملي���ت  عل��ى  امل�س��رتكة  ال�س��يطرة 

أساس اإلعداد  3

بيان اللتزام

قب��ل  م��ن  املعلن��ة  امل�لي��ة  التق�ري��ر  لإع��داد  الدولي��ة  للمع�ي��ري  وفق���ً  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  اإع��داد  مت  لق��د 

امل�لي��ة  التق�ري��ر  بتف�س��ري  املخت�س��ة  اللجن��ة  ع��ن  ال�س���درة  والتف�س��ريات  الدولي��ة  املح��س��بة  مع�ي��ري  جمل���س 

مل���رشف  الإر�س���دي  والدلي��ل   ,2001 ل�س��نة   21 رق��م  البحرين��ي  التج�ري��ة  ال���رشك�ت  ق�ن��ون  متطلب���ت  اإىل  ب�لإ�س�ف��ة 

والإج��راءات  والقواع��د  املرك��زي  البحري��ن  م���رشف  وتوجيه���ت   )6 املجل��د  م��ن  الن�ف��ذة  )الأح��ك�م  املرك��زي  البحري��ن 

البحري��ن.   لبور�س��ة 

اأ�صا�س التوحيد

انتق���ل  ت�ري��خ  م��ن  اعتب���راً  الت�بع��ة  و���رشكته�  الأم  لل���رشكة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  تت�سم��ن 

عل��ى  الفعلي��ة  ال�س��يطرة  في��ه  تتوق��ف  ال��ذي  الت�ري��خ  يح��ني  اأن  اإىل  فع���ل  ب�س��كل  عليه���  ال�س��يطرة  ح��ق 

يف  التحك��م  عل��ى  الق��درة  الأم  ال���رشكة  ل��دى  يك��ون  عندم���  الفعلي��ة  ال�س��يطرة  وتتحق��ق  الت�بع��ة,  ال���رشكة 

اإع���دة  وتت��م  اأن�س��طته�.   م��ن  من�ف��ع  عل��ى  للح�س��ول  وذل��ك  الت�بع��ة  لل���رشكة  والت�س��غيلية  امل�لي��ة  ال�سي��س���ت 

اأي��ة  وج��ود  اإىل  املحيط��ة  والظ��روف  احلق�ئ��ق  ت�س��ري  عندم���  الت�بع��ة  ال���رشكة  عل��ى  الفعلي��ة  ال�س��يطرة  تقيي��م 

تغي��ريات يف عن����رش تل��ك ال�س��يطرة. وتعر���س البي�ن���ت امل�لي��ة املوح��دة نت�ئ��ج عملي���ت ال���رشكة الأم )»املجموع��ة«( 

غ��ري  اخل�س���ئر   / والأرب���ح  والعملي���ت  احل�س���ب�ت  جمي��ع  واح��دة.  ق�نوني��ة  وح��دة  اأنه���  ل��و  كم���  الت�بع��ة  و���رشكته� 

املوح��دة.   امل�لي��ة  البي�ن���ت  توحي��د  عن��د  ب�لك�م��ل  اإلغ�وؤه���  يت��م  وامل�س��رتكة  املحقق��ة 

اأ�صا�س العر�س

ه��ذه  اأن  حي��ث  اأدن���ه,  املبين��ة  املح��س��بية  لل�سي��س���ت  وفق���ً  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  ه��ذه  اإع��داد  مت  لق��د 

ذل��ك.   خ��الف  ذك��ر  اإذا  اإل  املعرو�س��ة  ال�س��نوات  ل��كل  ومتم�ث��ل  منتظ��م  اأ�س����س  عل��ى  تطبيقه���  يت��م  ال�سي��س���ت 

فيم���  ال�س��تمرارية,  مب��داأ  وب��س��تخدام  الت�ريخي��ة  التكلف��ة  ملب��داأ  وفق���ً  املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  اإع��داد  مت  لق��د 

الآت��ي: ع��دا 

• الأدوات امل�لية, موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة حمددة ب�لربح اأو اخل�س�رة؛	

• ا�ستثم�ر عق�ري؛	

• الأرا�سي اململوكة؛ و	

• م�س�ريع م�سرتكة.	

يتم اإع�دة قي��س البنود املدونة اأعاله ب�لقيمة الع�دلة كم� يف ت�ريخ بي�ن املركز امل�يل املوحد.

ا�ستخ����دام  يتطل��ب  امل�لي��ة  التق�ري��ر  لإع��داد  الدولي��ة  للمع�يي���ر  وفق����ً  املوح��دة  امل�لي���ة  البي�ن���ت  اإع��داد  اإن 

فيم���  اخل��س��ة  تقديراته���  ا�س��تخدام  الإدارة  م��ن  اأي�س���ً  يتطل��ب  كم���  وحم���ددة.   معين��ة  حم��س��بية  تقدي���رات 

للمجموع��ة. املح��س��بية  لل�سي��س���ت  بتطبيق�ته���  يتعل��ق 

التح�صينات / التعديالت للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 2014/2012

ع��ددٍ  عل��ى   2014/2012 يف  وال�س���درة  امل�لي��ة  التق�ري��ر  لإع��داد  الدولي��ة  للمع�ي��ري  التعدي��الت   / التح�س��ين�ت  حتت��وي 

ت�س��تمل  �رشوري��ة.   ولك��ن  م�س��تعجلة  غ��ري  الدولي��ة  املح��س��بية  املع�ي��ري  جمل���س  يعتربه���  والت��ي  التعدي��الت  م��ن 

التح�س��ين�ت عل��ى املع�ي��ري الدولي��ة لإع��داد التق�ري��ر امل�لي��ة تعدي��الت ينت��ج عنه��� تغي��ريات يف العر���س املح��س��بي, 

لإع��داد  دولي��ة  مبع�ي��ري  متعلق��ة  حتريري��ة  تعدي��الت  اأو  امل�سطلح���ت  وكذل��ك يف  القي����س,  اأو  الع��رتاف  م��ن  واله��دف 

ابت��داًء  املدقق��ة  ال�س��نوية  املجموع��ة  بي�ن���ت  عل��ى  التطبي��ق  �س���رية  التعدي��الت  ه��ذه  اإن  فردي��ة.   م�لي��ة  تق�ري��ر 

تغي��ريات  وج��ود  يتوق��ع  ل  املجموع��ة.   قب���ل  م��ن  املبك���ر  بتطبيقه���  وي�سم���ح  بع��ده  وم���   2016 ين�ي��ر   1 م���ن 

التق�ري��ر  لإع��داد  ال��دويل  املعي���ر  ع��دا  فيم���  التعدي��الت  له��ذه  نتيج��ة  املح��س��بية  ال�سي��س���ت  عل��ى  جوهري��ة 

.2014 ين�ي��ر   1 املجموع��ة يف  قب��ل  م��ن  ل��ه  املبك��ر  التطبي��ق  مت  وال��ذي  امل�لي��ة  الأدوات   -  )9( رق��م  امل�لي��ة 

املعايري والتعديالت والتف�صريات التي بداأ �رشيان تطبيقها ومت اعتمادها يف عام 2016

 2016 ين�ي��ر   1 بع��د  اأو  يف  تب��داأ  الت��ي  للف��رتات  م��رة  لأول  التطبي��ق  �س���رية  تف�س��ريات  اأو  جدي��دة  مع�ي��ري  توج��د  ل 

للمجموع��ة. املوح��دة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  عل��ى  ه���م  ت�أث��ري  له���  يك��ون  والت��ي 
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أساس اإلعداد - تابع  3
املعايري والتعديالت والتف�صريات التي مت اإ�صدارها وبداأ �رشيان تطبيقها يف عام 2016، اإل اأنها ل تنطبق على اأن�صطة ال�رشكة

اإلزامي��ة  ال�س���درة  املع�ي��ري  عل��ى  والتف�س��ريات  احل�لي��ة  املع�ي��ري  عل��ى  والتعدي��الت  الت�لي��ة,  اجلدي��دة  املع�ي��ري  اإن 

اأن�س��طة  عل��ى  تنطب��ق  ل  اأنه���  اإل  الالحق��ة,  الف��رتات  يف  اأو   2016 ين�ي��ر   1 يف  تب��داأ  الت��ي  املح��س��بية  للف��رتات 

. ملجموع��ة ا

العنـــــواناملعيار اأو التف�سري
 املفعل يف الفرتات املحا�سبية

التي تبداأ يف اأو بعد

1 ين�ير 2016عر�س البي�ن�ت امل�ليةاملعي�ر املح��سبي الدويل رقم )1(

1 ين�ير 2016املوجودات, الآلت واملعداتاملعي�ر املح��سبي الدويل رقم )16(

1 ين�ير 2016من�فع املوظفنياملعي�ر املح��سبي الدويل رقم )19(

1 ين�ير 2016البي�ن�ت امل�لية املنف�سلةاملعي�ر املح��سبي الدويل رقم )27(

املعي�ر املح��سبي الدويل رقم )28(
 ال�ستثم�ر يف ال�رشك�ت ال�سقيقة وامل�س�ريع

امل�سرتكة
1 ين�ير 2016

1 ين�ير 2016التق�رير امل�لية املرحليةاملعي�ر املح��سبي الدويل رقم )34(

1 ين�ير 2016املوجودات غري امللمو�سةاملعي�ر املح��سبي الدويل رقم )38(

1 ين�ير 2016الزراعةاملعي�ر املح��سبي الدويل رقم )41(

املعي�ر الدويل لإعداد التق�رير امل�لية رقم )5(
 الأ�سول غري املتداولة املحتفظ به� بر�سم

البيع والعملي�ت املتوقفة
1 ين�ير 2016

1 ين�ير 2016الأدوات امل�لية: -الإف�س�ح�تاملعي�ر الدويل لإعداد التق�رير امل�لية رقم )7(

1 ين�ير 2016البي�ن�ت امل�لية املوحدةاملعي�ر الدويل لإعداد التق�رير امل�لية رقم )10(

1 ين�ير 2016اتف�قي�ت ال�رشاكةاملعي�ر الدويل لإعداد التق�رير امل�لية رقم )11(

1 ين�ير 2016 الإف�س�ح عن احل�س�س يف املن�س�آت الأخرىاملعي�ر الدويل لإعداد التق�رير امل�لية رقم )12(

1 ين�ير 2016احل�س�ب�ت الق�نونية املوؤجلةاملعي�ر الدويل لإعداد التق�رير امل�لية رقم )14(

املعايري والتعديالت والتف�صريات التي مت اإ�صدارها ومل يبداأ �رشيان تطبيقها يف عام 2016

لل�س��نة  اإلزامي����ة  غ��ري  ولكنه�����  اإ�سداره���,  مت  الت��ي  والتف�س��ريات  اجلديدة/املعدل��ة  املح��س��بية  املع�ي��ري  يل��ي  فيم��� 

 31 املنتهي��ة يف  لل�س��نة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  اإع��داد  يف  اعتم�ده���  يت��م  ومل   .2016 دي�س��مرب   31 ف����ي  املنتهي��ة  امل�لي��ة 

احل���لت,  الأويل. يف جمي��ع  التطبي��ق  لل���رشكة يف ف��رتة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  توؤث��ر عل��ى  اأن  املتوق��ع  دي�س��مرب 2016, وم��ن 

اأدن���ه. اجل��دول  يف  مب��ني  ه��و  كم���  التفعي��ل  ب��دء  ت�ري��خ  م��ن  اعتب���راً  املع�ي��ري  ه��ذه  تطبي��ق  ال���رشكة  تعت��زم 

العنـــــواناملعيار اأو التف�سري
 املفعل يف الفرتات املحا�سبية

التي تبداأ يف اأو بعد

1 ين�ير 2018ال�ستثم�ر العق�رياملعي�ر املح��سبي الدويل رقم )40(

1 ين�ير 2018الإيرادات من العقود مع العمالءاملعي�ر الدويل لإعداد التق�رير امل�لية رقم )15(

1 ين�ير 2019الإيج�راتاملعي�ر الدويل لإعداد التق�رير امل�لية رقم )16(

 تف�سري رقم )22( ال�س�در عن جلنة تف�سي��رات

التق�ري��ر امل�لية الدولي��ة

 املع�مالت ب�لعمالت الأجنبية واملق�بل

امل�ستلم
1 ين�ير 2018

�س��وف ل��ن يك��ون هن���ك اأي ت�أث��ري يف النت�ئ��ج الت�س��غيلية لل���رشكة لل�س��نة املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2016 يف ح���ل 

الن���جت  الت�أث��ري  ع��دا  فيم���  اأع��اله.  واملدرج��ة  ال���رشكة  عل��ى  املطبق��ة  للمع�ي��ري  املبك��ر  ب�لتطبي��ق  ال���رشكة  ق�م��ت 

حي��ث  العم��الء«  م��ع  العق��ود  م��ن  »الإي��رادات   -  )15( رق��م  امل�لي��ة  التق�ري��ر  لإع��داد  ال��دويل  املعي���ر  تطبي��ق  م��ن 

املجموع��ة. قب��ل  م��ن  ت�أث��ريه  تقيي��م  يج��ري 

التطبيق املبكر للمعايري اأو التعديالت اجلديدة يف 2016

مل تقم ال�رشكة ب�لتطبيق املبكر لأي من املع�يري اأو التعديالت اجلديدة يف ع�م 2016.

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

أهم السياسات المحاسبية  4

فيم� يلي ملخ�س�ً لأهم ال�سي��س�ت املح��سبية املتبعة يف اإعداد البي�ن�ت امل�لية املوحدة:

ممتلكات واآلت ومعدات

املرتاك��م,  ال�س��تهالك  خم�س���س  ط��رح  بع��د  الت�ريخي��ة  التكلف��ة  بقيم��ة  واملع��دات  والآلت  املمتل��ك�ت  تظه��ر 

مثمن��ني  قب��ل  م��ن  قيم��ت  والت��ي  الع�دل��ة  ب�لقيم��ة  اإظه�ره���  يت��م  والت��ي  اململوك��ة  الأرا�س��ي  ع��دا  فيم��� 

ل  ق��د  الدفرتي��ة  القيم��ة  اأن  م��ن  للتحق��ق  ك�في��ة  تنظيم���ت  حت��ت  التقييم���ت  اإج��راء  ويت��م  حم�يدي��ن.  عق���رات 

ف��رتة  نه�ي��ة  يف  كم���  الع�دل��ة  القيم��ة  ب��س��تخدام  حتديده���  يت��م  الت��ي  تل��ك  ع��ن  جوهري���ً  اختالف���ً  تختل��ف 

ق��د  الدفرتي��ة  القيم��ة  اأن  م��ن  للتحق��ق  ك�في��ة  تنظيم���ت  حت��ت  التقييم���ت  ه��ذه  اإج��راء  ويت��م  التقري��ر.  اإع��داد 

ف��رتة  نه�ي��ة  يف  كم���  الع�دل��ة  القيم��ة  ب��س��تخدام  حتديده���  يت��م  الت��ي  تل��ك  ع��ن  جوهري���ً  اختالف���ً  تختل��ف  ل 

اإنف�قه��� عل��ى املوج��ودات ب�س��ورة مب����رشة لو�سعه���  الت��ي مت  اإع��داد التقري��ر. وتت�سم��ن التكلف��ة جمي��ع النفق���ت 

الزي���دة  حتوي��ل  ويت��م  اأجل��ه.   م��ن  ���رشاوؤه�  مت  ال��ذي  الغر���س  حتقي��ق  م��ن  متكنه���  الت��ي  الت�س��غيلية  احل�ل��ة  يف 

املوح��د.   الآخ��ر  ال�س���مل  الدخ��ل  بي���ن  اإىل  اململوك��ة  الأرا�س��ي  تقيي��م  اإع���دة  ع��ن  الن�جت��ة  الدفرتي��ة  القيم��ة  يف 

اإع���دة  احتي�ط��ي  يف  يحت�س��ب  ف�إن��ه  الأ�س��ل  لنف���س  ال�س���بقة  ال�س��نوات  يف  الزي���دة  يع���دل  ال��ذي  النخف����س  اإن 

الآخ��ر  ال�س���مل  والدخ��ل  اخل�س���ئر  اأو  الأرب���ح  بي���ن  يف  حتت�س��ب  ف�إنه���  الأخ��رى  النخف��س���ت  �س���ئر  اأم���  التقيي��م, 

مب����رشة  يح��ول  املوج��ودات  لتل��ك  التقيي��م  احتي�ط��ي  ف���إن  تقييمه���,  مع���د  اأ�س��ول  ا�س��تبع�د  ح�ل��ة  ويف  املوح��د. 

امل�س��تبق�ة. الأرب���ح  اإىل 

الث�ب��ت  الق�س��ط  بطريق��ة  واملع��دات  والآلت  املمتل��ك�ت  تكلف��ة  ل�س��تهالك  ال��الزم  املخ�س���س  احت�س���ب  ويت��م 

ك�لت���يل: املتوق��ع  الإنت�ج��ي  عمره���  لتغطي��ة  له���  املتوقع��ة  املتبقي��ة  القيم��ة  اإىل  للو�س��ول 

20 �سنةمب�ين على اأرا�سي مملوكة

20 �سنة اأو مدة عقد الإيجار اأيهما اأقلمب�ين على اأرا�سي م�ست�أجرة / حت�سين�ت مب�ين م�ست�أجرة

3- 15 �سنة جتهيزات واأث�ث ومعدات مكتبية

5 �سنوات�سي�������رات

ل يحت�سب ا�ستهالك على الأرا�سي اململوكة حيث تعترب الأرا�سي ذات عمر اإنت�جي غري متن�هي.

الت��ي تتكبده��� املجموع��ة يف �س��بيل ت�س��ييد التجهي��زات  التنفي��ذ يف النفق���ت  الراأ�س��م�لية قي��د  تتمث��ل الأعم���ل 

الفعل��ي  التج���ري  الت�س��غيل  ب��دء  ح��ني  عليه���  ال�س��تهالك  واحت�س���ب  ر�س��ملته�  يت��م  والت��ي  اجلدي��دة  التج�ري��ة 

. له���

يت��م  والت��ي  الدفرتي��ة  القيم��ة  اأ�س����س  عل��ى  حتديده���  يت��م  واملع��دات  والآلت  املمتل��ك�ت  بي��ع  وخ�س���ئر  اأرب���ح 

الرب��ح.   �س���يف  احت�س���ب  ح��ني  العتب���ر  يف  اأخذه��� 

يتم احت�س�ب م�س�ريف ال�سي�نة والتجديدات �سمن بي�ن الأرب�ح اأو اخل�س�ئر املوحد حني تكبده�. 

اأ�س����س  عل��ى  قيمته���  انخف����س  للت�أك��د م��ن ع��دم  واملع��دات  والآلت  للممتل��ك�ت  الدفرتي��ة  القي��م  تت��م مراجع��ة 

الدفرتي��ة  قيمته���  اأن  اإىل  املوج��ودات  بتل��ك  املحيط��ة  الظ��روف  يف  تغ��ري  اأو  ح��دث  اأي  ي�س��ري  وعندم���  �س��نوي.   رب��ع 

للموج��ودات  الدفرتي��ة  القيم��ة  ب���أن  تفي��د  موؤ���رشات  اأي��ة  وج��ود  ح�ل��ة  اأو يف  ا�س��رتداده�  املمك��ن  م��ن  يك��ون  ل  ق��د 

لالأ�س��ل  الدفرتي��ة  القيم��ة  تخفي���س  فوري��ة  وب�س��ورة  يت��م  فحينئ��ٍذ  املق��درة  ال�س��رتدادية  قيمته���  تتج���وز  املعني��ة 

ال�س��رتدادية. قيمت��ه  اإىل 
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ا�صتثمارات عقارية

للح�س��ول  اإم���  به���  حمتف��ظ  مملوك��ة  ومب���ين  اأرا�س��ي  م��ن  اأ�س��س��ي  ب�س��كل  العق�ري��ة  ال�س��تثم�رات  تتك��ون 

الراأ�س��م�لية. قيمته���  تنمي��ة  لأغرا���س  اأو  الأم��د  طويل��ة  اإيج�ري��ة  عوائ��د  عل��ى 

ب���دئ  يت��م احت�س���به� يف  الأج��ل.  وه��ذه ال�س��تثم�رات  العق�ري��ة ك��س��تثم�رات طويل��ة  يت��م ت�سني��ف ال�س��تثم�رات 

الحت�س���ب  بع��د  ���رشاءه�.  مع�م��الت  لإجن���ز  والالزم��ة  امل�س�حب��ة  التك�لي��ف  ذل��ك  يف  مب���  التكلف��ة  ب�س��عر  الأم��ر 

يف  قيمته���  متث��ل  الت��ي  الع�دل��ة  بقيمته���  واحت�س���به�  تقييمه���  اإع���دة  يت��م  ال�س��تثم�رية  للعق���رات  املبدئ��ي 

غ��ري  اخل�س���ئر  اأو  املك��س��ب  اأم���  م�س��تقل,  خ�رج��ي  عق���ري  مثم��ن  قب��ل  م��ن  �س��نوي�ً  واملح��ددة  املفت��وح  ال�س��وق 

الآخ��ر  ال�س���مل  والدخ��ل  اخل�س���ئر  اأو  الأرب���ح  بي���ن  يف  اإدراجه���  فيت��م  التقيي��م  ذل��ك  ع��ن  والن�جم��ة  املحقق��ة 

املعني��ة  الأ�س��ول  تب���دل  مبوجب��ه  يت��م  ال��ذي  املبل��غ  متث��ل  الع�دل��ة  والقيم��ة  التقيي��م.  فيه���  يت��م  الت��ي  لل�س��نة 

الأ�س��ول  تل��ك  وطبيع��ة  بظ��روف  واملعرف��ة  الدراي��ة  ذوي  الأط��راف  ب��ني  العتي�دي��ة  التج�ري��ة  الظ��روف  �سم��ن 

املعني��ة. الأ�س��واق  يف  التب���دل  مو�س��وع 

هن���ك  يك��ون  عندم���  الدفرتي��ة  قيمته���  اإىل  العق�ري��ة  ب�ل�س��تثم�رات  املتعلق��ة  الالحق��ة  النفق���ت  اإ�س�ف��ة  يت��م 

ال�س��تثم�رات  تل��ك  املجموع��ة م��ن  اقت�س�دي��ة م�س��تقبلية �س��تتدفق عل��ى  بوج��ود من�ف��ع  ق��وي ومعق��ول  احتم���ل 

منه���.   املتوقع��ة  العتي�دي��ة  الأداء  مع��دلت  تف��وق 

ب�س��ورة  اخلدم��ة  م��ن  �س��حبه�  مت  م���  اإذا  اأو  ا�س��تبع�ده�  مت  م���  اإذا  العق�ري��ة  ب�ل�س��تثم�رات  الع��رتاف  اإلغ���ء  يت��م 

الن�جم��ة  اخل�س���ئر  اأو  املك��س��ب  وحتت�س��ب  منه���.  جنيه���  يتوق��ع  م�س��تقبلية  من�ف��ع  اأي��ة  هن���ك  تع��د  ومل  دائم��ة 

فيه���  يت��م  الت��ي  ال�س��نة  يف  املوح��د  اخل�س���ئر  اأو  الأرب���ح  بي���ن  �سم��ن  العق�ري��ة  ال�س��تثم�رات  ا�س��تبع�د  ع��ن 

ال�س��تبع�د.

امل�رشوع امل�صرتك

واح��د  وط��رف  املجموع��ة  ب��ني  تع�ق��دي  اتف���ق  هن���ك  يك��ون  عندم���  م�س��رتك  ترتي��ب  يف  طرف���  تكون املجموع��ة 

تقيي��م  ويت��م  الرتتي��ب.  يف  ال�سل��ة  ذات  الأن�س��طة  عل��ى  م�س��رتكة  �س��يطرة  مين��ح  بحي��ث  الأق��ل  عل��ى  اآخ��ر 

الت�بع��ة. ب�ل���رشك�ت  املتعلق��ة  ال�س��يطرة  مب���دئ  نف���س  حت��ت  امل�س��رتكة  ال�س��يطرة 

ت�سنف املجموعة م�س�حله� يف الرتتيب�ت امل�سرتكة اإم�:

م�س�ريع م�سرتكة: حيث متتلك املجموعة حقوق فقط على �س�يف املوجودات يف الرتتيب امل�سرتك.	 

املرتتب��ة 	  لاللتزام���ت  والدي��ون  الأ�س��ول  م��ن  كل  عل��ى  حق��وق  املجموع��ة  متل��ك  حي��ث  م�س��رتكة:  عملي���ت 

امل�س��رتك. الرتتي��ب  عل��ى 

يف تقييم ت�سنيف امل�س�لح يف الرتتيب�ت امل�سرتكة, ت�أخذ املجموعة ب�لعتب�ر:

هيكلية الرتتيب امل�سرتك.	 

ال�سكل الق�نوين للرتتيب�ت امل�سرتكة من حيث كونه� وحدة منف�سلة.	 

ال�رشوط التع�قدية لالتف�ق يف الرتتيب امل�سرتك.	 

اأي وق�ئع وظروف اأخرى )مب� يف ذلك اأي ترتيب�ت تع�قدية اأخرى(.	 

���رشكة  يف  ا�س��تثم�رات  ك�ن��ت  ل��و  كم���  الطريق��ة  بنف���س  امل�س��رتكة  امل�س���ريع  يف  م�س�حله���  املجموع��ة  حتت�س��ب 

اأدن���ه(. راج��ع   - امللكي��ة  حق��وق  طريق��ة  ب��س��تخدام  )اأي  زميل��ة 

يت��م ر�س��ملة واإدراج يف القيم��ة الدفرتي��ة اأي ق�س��ط مدف��وع ف��وق القيم��ة الع�دل��ة لال�س��تثم�ر يف م���رشوع م�س��رتك 

هن���ك  يك��ون  عندم���  املحتمل��ة.  واللتزام���ت  واملطلوب���ت  املوج��ودات  يف  املجموع��ة  قب��ل  م��ن  املقتن���ة  للح�س��ة 

الدفرتي��ة  القيم��ة  اختب���ر  يت��م  انخف�س��ت قيمت��ه  امل�س��رتك ق��د  امل���رشوع  ال�س��تثم�ر يف  اأن  دلي��ل مو�سوع��ي عل��ى 

الأخ��رى. امل�لي��ة  غ��ري  املوج��ودات  طريق��ة  بنف���س  القيم��ة  لنخف����س  لال�س��تثم�ر 

املوجودات املالية

تقوم املجموعة بتبويب املوجودات امل�لية اإىل اإحدى الفئ�ت املبينة اأدن�ه.  هذا التبويب يعتمد على خ�س�ئ�س التدفق�ت النقدية 

والغر�س الذي من خالله مت احل�سول على الأ�سل.  فيم� يلي ال�سي��سة املح��سبية التي تتخذه� املجموعة لكل فئة:

املوجودات املالية - تابع

اأ(   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.

يت��م  ولحق���ً  التكلف��ة  ب�س��عر  ابت��داًء  اخل�س���رة  اأو  ب�لرب��ح  املح��ددة  الع�دل��ة  ب�لقيم��ة  امل�لي��ة  املوج��ودات  تقي��م 

والن�جم��ة  املحقق��ة  وغ��ري  املحقق��ة  اخل�س���ئر  اأو  الأرب���ح  حتت�س��ب  الع�دل��ة.  بقيمته���  واحت�س���به�  تقييمه���  اإع���دة 

التغي��ري  فيه���  يت��م  الت��ي  الف��رتة  املوح��د يف  اخل�س���ئر  اأو  الأرب���ح  بي���ن  �سم��ن  الع�دل��ة  القيم��ة  التغ��ريات يف  ع��ن 

اأنه���  عل��ى  ت�سنيفه���  مت  والت��ي  وال�سك��وك  املدرج��ة  ال�س��ندات  بت��داول  عموم���ً  املجموع��ة  تق��وم  قيمته���.   يف 

يف  املجموع��ة  ا�س��تثم�رات  م��ع  جن��ب  اإىل  جنب���ً  اخل�س���رة  اأو  ب�لرب��ح  حم��ددة  الع�دل��ة  ب�لقيم��ة  م�لي��ة  موج��ودات 

املتداول��ة. وغ��ري  املتداول��ة  امللكي��ة  حق��وق  اأدوات 

ب(    موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة

تقييمه���  اإع���دة  يت��م  ولحق���ً  التكلف��ة  ب�س��عر  ابت��داًء  املطف���أة  ب�لتكلف��ة  املدرج��ة  امل�لي��ة  املوج��ودات  تقي��م 

امل�لي��ة  للموج��ودات  الفئ���ت  اأه��م  عر���س  يل��ي  فيم���  الفعل��ي.   الف�ئ��دة  مع��دل  طريق��ة  ب��س��تخدام  واحت�س���به� 

املطف���أة: ب�لتكلف��ة  املدرج��ة 

ذمم جتارية مدينة واأخرى

ملخ�س���س  تقدي��ر  عم��ل  ويت��م  حتقيقه���.  املتوق��ع  ب�لقيم��ة  والأخ��رى  املدين��ة  التج�ري��ة  ال��ذمم  اإظه���ر  يت��م 

الأر�س��دة  الإدارة جلمي��ع  الت��ي تق��وم به���  ال�س���ملة  املراجع��ة  بن���ًء عل��ى  املدين��ة امل�س��كوك يف حت�سيله���  الأر�س��دة 

الت��ي  ال�س��نة  نف���س  خ��الل  املعدوم��ة  الدي��ون  �س��طب  يت��م  امل�لي��ة.  ال�س��نة  نه�ي��ة  يف  للمجموع��ة  امل�س��تحقة 

عل��ى  املتوقع��ة  اخل�س���ئر  اأ�س����س  عل��ى  النخف����س  خم�س���س  احت�س���ب  يت��م  الدي��ون.  تل��ك  حتدي��د  فيه���  يت��م 

حي��ث  �س��هراً,   12 م��ن  اأك��ر  م��دى  عل��ى  حم�سل��ة  تك��ن  مل  م���  والأخ��رى  املدين��ة  التج�ري��ة  ال��ذمم  عم��ر  م��دى 

م��ن  داخلي���ً  واملط��ورة  الئتم���ن  املتوقع��ة خل�س���ئر  الث��الث  املراح��ل  من��وذج  عل��ى  اخل�س���ئر  احت�س���ب خم�س���س  يت��م 

املجموع��ة.  قب��ل 

ودائع ق�سرية الأجل

واأق��ل  اأك��ر م��ن 90 يوم���ً  تتمث��ل الودائ��ع ق�س��رية الأج��ل يف الأم��وال املودع��ة يف البن��وك وامل�س��تحقة خ��الل ف��رتة 

املتوق��ع حتقيقه���. ب�لقيم��ة  يت��م احت�س���به�  ي��وم حي��ث  م��ن 365 

النقدية و�سبه النقدية

تتكون النقدية و�سبه النقدية من الأر�سدة النقدية ب�ل�سندوق ولدى البنوك.

املطلوبات املالية

ت�س��جيله�  يت��م  له���  الأويل  الع��رتاف  عن��د  واأخ��رى.  جت�ري��ة  دائن��ة  ذمم  م��ن  للمجموع��ة  امل�لي��ة  املطلوب���ت  تتك��ون 

الفعل��ي. الف�ئ��دة  مع��دل  طريق��ة  ب��س��تخدام  املطف���أة  ب�لتكلف��ة  لحق���ً  قي��س��ه�  ويع���د  الع�دل��ة  ب�لقيم��ة 

ذمم جتارية دائنة واأخرى

واخلدم���ت  ال�س��لع  مق�ب��ل  امل�س��تقبل  يف  �س��داده�  يج��ب  الت��ي  ب�لقيم��ة  والأخ��رى  الدائن��ة  التج�ري��ة  ال��ذمم  تظه��ر 

الفوات��ري. تل��ك  ا�س��تالم  يت��م  مل  اأو  امل��ورد  قب��ل  م��ن  بقيمته���  فوات��ري  ا�س��تالم  مت  �س��واًء  امل�س��تلمة 

 املخ�ص�صات

تقوم املجموعة ب�حت�س�ب املخ�س�س�ت حينم� يكون عليه� التزام ق�نوين اأو ا�ستنت�جي ق�ئم نتيجة لأحداث �س�بقة حتتم عليه� 

حتويل بع�س�ً من موارده� القت�س�دية للغري لت�سوية ذلك اللتزام, �رشيطة اأن يكون ب�لإمك�ن حتديد قيمة ذلك الإلتزام بطريقة 

موثوق به�.

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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خطة الدفع على اأ�صا�س الأ�صهم

ب�لقيم��ة  اخلط��ة  تقيي��م مدفوع���ت  يت��م  الأ�س��هم ملوظف��ني معين��ني.  اأ�س����س  عل��ى  دف��ع  املجموع��ة خط��ة  تدي��ر 

غ��ري  ���رشوط  اأم���  املنح��ة.  ت�ري��خ  يف  ال�س��وقي,  غ��ري  الأ�س����س  عل��ى  ال�س��تحق�ق  ���رشوط  ت�أث��ري  ب��س��تثن�ء  الع�دل��ة 

للخي���رات  الع�دل��ة  القيم��ة  عن��د حتدي��د  العتب���ر  بع��ني  توؤخ��ذ  ف�إنه���  ال�س��وقية,  ال�س��تحق�ق  و���رشوط  ال�س��تحق�ق 

املمنوح��ة.  

ال�س��وقية.  غ��ري  ال�س��تحق�ق  ���رشوط  وت�سب��ط  النه�ي��ة  �س��يتم منحه��� يف  الت��ي  الأ�س��هم  ع��دد  املجموع��ة  وتق��در 

ال�س��مية(  )ب�لقيم��ة  امل���ل  راأ���س  اإىل  ي�س���ف  مب����رشة,  مع�مل��ة  اأي��ة  تك�لي��ف  م��ن  �س���يف  امل�س��تلم,  املح�س��ل  اإن 

الأ�س��هم. تل��ك  من��ح  ت�ري��خ  يف  الإ�س��دار  وع��الوة 

املخزون

املخ��زون  تكلف��ة  وحت��دد  اأق��ل,  اأيهم���  حتقيقه���  املمك��ن  القيم��ة  �س���يف  اأو  التكلف��ة  ب�س��عر  املخ��زون  اإظه���ر  يت��م 

ظ��روف  �سم��ن  املخ��زون  عل��ى  تنف��ق  الت��ي  امل�س�ري��ف  جمي��ع  تت�سم��ن  والت��ي  التكلف��ة  متو�س��ط  اأ�س����س  عل��ى 

يك��ون  اأن  يج��ب  الت��ي  وب�حل�ل��ة  ل�س��تالمه  املح��ددة  املواق��ع  اإىل  املخ��زون  ذل��ك  و�س��ول  حت��ى  العتي�دي��ة  العم��ل 

العم��ل  ظ��روف  يف  املق��در  البي��ع  �س��عر  اأ�س����س  عل��ى  حتقيقه���  املمك��ن  القيم��ة  �س���يف  تقيي��م  ويت��م  عليه���.  

البي��ع.  ويت��م احت�س���ب خم�س���س ملواجه��ة املخ��زون الق��دمي والت�ل��ف وبط��ئ  العتي�دي��ة مطروح���ً من��ه م�س�ري��ف 

�رشوري���ً. ذل��ك  ك�ن  كلم���  احلرك��ة 

م�صتحقات نهاية اخلدمة للموظفني

اأ(   مكافاآت ق�سرية الأجل

يت��م حتميله��� مت��ى م��� قدم��ت اخلدم��ة  اأ�س����س غ��ري خم�س��وم  الأج��ل عل��ى  املوظف��ني ق�س��رية  تق����س مك�ف���آت 

اأو خط��ط  الأج��ل  النقدي��ة ق�س��رية  املك�ف���آت  دفع��ه �سم��ن  املتوق��ع  للمبل��غ  يت��م عم��ل خم�س���س  العالق��ة.   ذات 

ق���م  �س���بقة  خلدم���ت  كنتيج��ة  ق�ئ��م  ا�س��تنت�جي  اأو  ق�ن��وين  الت��زام  املجموع��ة  عل��ى  ك�ن  اإذا  الأرب���ح,  امل�س���ركة يف 

ب�س��ورة موثوق��ة. اللت��زام  تقدي��ر ه��ذا  ب�لإم��ك�ن  م��� ك�ن  واإذا  بتقدميه���,  املوظف��ون 

ب(    مكافاآت ما بعد نهاية اخلدمة

وتذاك��ر  والعط��ل  ال�س��نوية  الإج���زات  م��ن  للموظف��ني  اخلدم��ة  نه�ي��ة  مل�س��تحق�ت  خم�س���س  احت�س���ب  يت��م 

ت�س���هم  ال�س��تحق�ق.  اأ�س����س  عل��ى  خدم�ته��م  ع��ن  الن�جت��ة  الأج��ل  ق�س��رية  اأخ��رى  وم�س��تحق�ت  ال�س��فر 

الجتم�ع��ي  للت�أم��ني  الع�م��ة  الهيئ��ة  قب��ل  م��ن  امل��دار  التق�ع��د  نظ���م  يف  البحريني��ني  املوظف��ني  ع��ن  املجموع��ة 

ت�س��دده�  الت��ي  ال�س��رتاك�ت  وحتت�س��ب  املن�ف��ع  التق�ع��دي حم��دد  النظ���م  وه��ذا  البحري��ن,  مملك��ة  حلكوم��ة  الت�بع��ة 

املجموع��ة يف النظ���م املذك��ور يف بي���ن الأرب���ح اأو اخل�س���ئر والدخ��ل ال�س���مل الآخ��ر املوح��د لل�س��نة الت��ي ت�س��تحق 

ح��ني  امل�س���هم�ت  ل�س��داد  ق�ئ��م  ق�ن��وين  الت��زام  املجموع��ة  عل��ى  يرتت��ب  التق�ع��دي  النظ���م  ه��ذا  مبوج��ب  عنه���. 

اأخ��رى. م�س��تقبلية  من�ف��ع  ب�س��داد  التزام���ت  اأي��ة  املجموع��ة  عل��ى  يرتت��ب  ول   , ا�س��تحق�قه� 

متطلب���ت  مبوج��ب  احت�س���به�  مت  فق��د  البحريني��ني  غ��ري  للموظف��ني  امل�س��تحقة  اخلدم��ة  نه�ي��ة  خم�س�س���ت  اأم��� 

�س��نوي. اأ�س����س  عل��ى  اخلدم��ة  نه�ي��ة  خم�س���س  ب��س��تحق�ق  املجموع��ة  تق��وم  البحرين��ي.  العم��ل  ق�ن��ون 
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راأ�س املال

ينطب��ق  ل  ال��ذي  احل��د  اإىل  فق��ط  م�س���همني  كحق��وق  املجموع��ة  قب��ل  م��ن  ال�س���درة  الأدوات  ت�سني��ف  يت��م 

امللكي��ة.  حق��وق  ك�أدوات  للمجموع��ة  الع�دي��ة  الأ�س��هم  ت�سني��ف  يت��م  امل���يل.   اللت��زام  اأو  الأ�س��ل  تعري��ف  عليه��� 

اأ�صهم اخلزينة

اإ�سداره���  اإع���دة  يت��م  ومل  ���رشاوؤه�  اإع���دة  ث��م  وم��ن  اإ�سداره���  مت  الت��ي  املجموع��ة  اأ�س��هم  اخلزين��ة  اأ�س��هم  متث��ل 

كخ�س��م  ال�س��مية  بقيمته���  اخلزين��ة  اأ�س��هم  اإظه���ر  يت��م  املوح��د.   امل���يل  املرك��ز  بي���ن  ت�ري��خ  حت��ى  اإلغ�وؤه���  اأو 

فيت��م  الأ�س��هم  ه��ذه  ���رشاء  وتكلف��ة  اخلزين��ة  لأ�س��هم  ال�س��مية  القيم��ة  ب��ني  الف��رق  اأم���  الحتي�طي���ت,  م��ن 

حق��وق  يف  للتغ��ريات  املوح��د  البي���ن  �سم��ن  اأ�س��هم  اإ�س��دار  ع��الوة  ح�س���ب  اأو  امل�س��تبق�ة  الأرب���ح  يف  ت�س��ويته 

املوح��د  البي���ن  �سم��ن  اخلزين��ة  اأ�س��هم  بي��ع  م��ن  الن�جت��ة  اخل�س���ئر  اأو  ب�ملك��س��ب  الع��رتاف  ويت��م  امل�س���همني, 

امل�س���همني. حق��وق  يف  للتغ��ريات 

توزيع اأرباح الأ�صهم

امل�س�دق��ة  تت��م  الت��ي  الف��رتة  يف  امل�س���همني  حق��وق  يف  للتغ��ريات  املوح��د  البي���ن  يف  الأ�س��هم  اأرب���ح  اإدراج  يت��م 

ال�س��نوي. العمومي��ة  اجلمعي��ة  اجتم���ع  يف  امل�س���همني  قب��ل  م��ن  عليه��� 

عقود اإيجار

اإيج���ر  كعق��ود  املوؤج��ر  م��ع  واملن�ف��ع  املخ�ط��ر  معظ��م  تبق��ى  مبوجبه���  الت��ي  الإيج���ر  عق��ود  ت�سني��ف  يت���م 

م�س��تلمة  حواف��ز  اأي��ة  م��ن  )�س�في��ة  الت�س��غيلية  الإيج���ر  بعق��ود  املتعلق��ة  املدفوع���ت  اإثب���ت  يت��م  ت�س��غيلية. 

م��دى  عل��ى  الث�ب��ت  الق�س��ط  بطريق��ة  املوح��د  الآخ��ر  ال�س���مل  والدخ��ل  اخل�س���ئر  اأو  الأرب���ح  بي���ن  املوؤج��ر( يف  م��ن 

الإيج���ر. عق��ود  ف��رتة 

اإيرادات العمليات

يت��م  الإع��الن  واإي��رادات  اآخري��ن  موزع��ني  م��ن  امل�س��ت�أجرة  الأف��الم  عر���س  ع��ن  الن�جت��ة  والإي��رادات  التك�لي��ف  اإن 

ال�س��تحق�ق. مب��داأ  اأ�س����س  عل��ى  املوح��د  الآخ��ر  ال�س���مل  والدخ��ل  اخل�س���ئر  اأو  الأرب���ح  بي���ن  به��� �سم��ن  الع��رتاف 

اأو  ال�س��لعة  ت�س��ليم  عن��د  به���  الع��رتاف  ويت��م  وامل���رشوب�ت.   الأطعم��ة  بي��ع  اأي�س���ً  العملي���ت  اإي��رادات  تت�سم��ن 

للم�س��تهلك.  اخلدم��ة  تق��دمي 

اإيرادات اأخرى

يتم العرتاف ب�لإيرادات الأخرى حني اكت�س�ب املجموعة احلق يف ا�ستالمه�.

املعامالت بالعمالت الأجنبية

حتت�سب العملي�ت التي تتم ب�لعمالت الأجنبية وفق�ً لأ�سع�ر ال�رشف ال�س�ئدة يف ت�ريخ تلك العملي�ت. املك��سب اأو اخل�س�ئر الن�جتة 

عن ت�سوية تلك العملي�ت ومن التحويل وفق�ً لأ�سع�ر ال�رشف يف نه�ية ال�سنة, لالأ�سول وامل�ستحق�ت النقدية املدونة ب�لعمالت 

الأجنبية. يتم احت�س�به� يف بي�ن الأرب�ح اأو اخل�س�ئر والدخل ال�س�مل الآخر املوحد. البنود غري النقدية املق��سة ب�لقيمة الع�دلة 

بعملة اأجنبية حتول ب��ستخدام اأ�سع�ر ال�رشف ال�س�ئدة يف الت�ريخ الذي حددت فيه القيمة الع�دلة. البنود غري النقدية املق��سة 

ب�لتكلفة الت�ريخية بعملة اأجنبية حتول ب��ستخدام اأ�سع�ر ال�رشف ال�س�ئدة يف ت�ريخ املع�لة.

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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اإدارة املجموع��ة ا�س��تخدام  اإن اإع��داد البي�ن���ت امل�لي��ة وفق���ً للمع�ي��ري الدولي��ة لإع��داد التق�ري��ر امل�لي��ة يتطل��ب م��ن 

اأن  اأي�س���ً  �س���أنه�  وم��ن  واملطلوب���ت  للموج��ودات  املذك��ورة  املب�ل��غ  عل��ى  توؤث��ر  اأن  �س���أنه�  م��ن  وفر�سي���ت  توقع���ت 

�س��توؤثر  بدوره���  والت��ي  املوح��دة,  امل�لي��ة  البي�ن���ت  ت�ري��خ  يف  كم���  املحتمل��ة  واملطلوب���ت  املوج��ودات  عل��ى  توؤث��ر 

اتخ���ذ  يتطل��ب  التقدي��رات  حتدي��د  اإن  التقري��ر.   اإع��داد  ف��رتة  خ��الل  وامل�رشوف���ت  لالإي��رادات  املذك��ورة  املب�ل��غ  عل��ى 

وكل  القت�س�دي��ة  لالأو�س���ع  وامل�س��تقبلية  احل�لي��ة  والتوقع���ت  ال�س���بقة  اخل��ربات  عل��ى  تعتم��د  الت��ي  الق��رارات 

التوقع���ت. ه��ذه  ع��ن  خمتلف��ة  تك��ون  ق��د  الفعلي��ة  النت�ئ��ج  اإن  املتوف��رة.  الأخ��رى  املعلوم���ت 

اإن اأهم الأمور التي تتطلب ا�ستخدام توقع�ت وفر�سي�ت من قبل الإدارة تتعلق ب�لت�يل:

• العمر الإنت�جي للممتلك�ت, الآلت واملعدات؛ 	

• ت�سنيف ال�ستثم�رات؛	

• قي��س القيمة الع�دلة؛	

• م�رشوع م�سرتك؛	

• مبداأ ال�ستمرارية؛	

• املخ�س�س�ت؛ و	

• اللتزام�ت املحتملة.	

العمر الإنتاجي للممتلكات والآلت واملعدات

عل��ى  الث�ب��ت  الق�س��ط  بطريق��ة  املجموع��ة  ومع��دات  واآلت  ممتل��ك�ت  ل�س��تهالك  ال��الزم  املخ�س���س  احت�س���ب  يت��م 

الإدارة  قب��ل  م��ن  واملع��دات  والآلت  للممتل��ك�ت  الإنت�ج��ي  العم��ر  مراجع��ة  يت��م  املتوق��ع.   الإنت�ج��ي  عمره���  م��دى 

�س��وف  الت��ي  املق��درة  والف��رتة  للموج��ودات  احل���يل  الو�س��ع  اأ�س����س  عل��ى  املراجع��ة  وتت��م  �س��نوي.   رب��ع  ب�س��كل 

للمجموع��ة. اقت�س�دي��ة  من�ف��ع  حتقي��ق  يف  املوج��ودات  خالله���  ت�س��تمر 

ت�صنيف ال�صتثمارات

املمك��ن  اإذا ك�ن م��ن  ا�س��تثم�ر م���  ���رشاء  املجموع��ة عن��د  تق��رر  للمجموع��ة,  املح��س��بية  ال�سي��س���ت  عن��د تطبي��ق 

ويعك���س ه��ذا  الع�دل��ة.  ب�لقيم��ة  اأو  املطف���أة  ب�لتكلف��ة  اإم���  تقييمه��� لحق���ً  يع���د  ت�سنيفه��� كموج��ودات م�لي��ة 

اإدارة املوج��ودات امل�لي��ة وخ�س�ئ���س تدفق�ته��� النقدي��ة التع�قدي��ة. الت�سني��ف خط��ر املجموع��ة يف 

قيا�س القيمة العادلة

والإف�س���ح  قي����س  تتطل��ب  املوح��د  امل���يل  املرك��ز  بي���ن  يف  املدرج��ة  املجموع��ة  ومطلوب���ت  موج��ودات  م��ن  ع��دد  اإن 

الع�دل��ة. القيم��ة  ع��ن 

املدخ��الت  ي�س��تخدم  للمجموع��ة  امل�لي��ة  والغ��ري  امل�لي��ة  واملطلوب���ت  للموج��ودات  الع�دل��ة  القيم��ة  قي����س  اإن 

الع�دل��ة  القيم��ة  قي����س  حتدي��د  يف  امل�س��تخدمة  املدخ��الت  اإن  الإم��ك�ن.   ق��در  ال�س��وق  يف  امللحوظ��ة  واملعطي���ت 

املدخ��الت يف  ه��ذه  اإمك�ني��ة مالحظ��ة  م��دى  عل��ى  بن���ًء  ك�لت���يل,  مو�سح��ة  م�س��توي�ت  ع��دة  اإىل  ت�سنيفه���  يت��م 

الع�دل��ة(: القيم��ة  )ت�سل�س��ل  امل�س��تخدمة  التقيي��م  ط��رق 

الأ�سع�ر املعلنة )غري املعدلة( يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات واملطلوب�ت املط�بقة. مدخالت امل�ستوى الأول: 

مدخالت ملحوظة ب�سكل مب��رش اأو غري مب��رش بخالف مدخالت امل�ستوى الأول. مدخالت امل�ستوى الثاين: 

مدخالت غري ملحوظة )مث�ل على ذلك, املدخالت التي ل يتم توفريه� من بي�ن�ت ال�سوق(. مدخالت امل�ستوى الثالث: 

اإن ت�سني��ف موج��ودات ومطلوب���ت املجموع��ة اإىل امل�س��توي�ت املو�سح��ة اأع��اله يعتم��د عل��ى احل��د الأدن��ى للمدخ��الت 

ويت��م  واملطلوب���ت,  املوج��ودات  لتل��ك  الع�دل��ة  القيم��ة  قي����س  عل��ى  جوه��ري  ب�س��كل  توؤث��ر  والت��ي  امل�س��تخدمة 

الع��رتاف بتحوي��ل املوج��ودات واملطلوب���ت �سم��ن امل�س��توي�ت املختلف��ة يف الف��رتة الت��ي ح��دث فيه��� ذل��ك التحوي��ل.

ع��ن  فق��ط  الإف�س���ح  اأو  له���  الع�دل��ة  القيم��ة  قي����س  تتطل��ب  اإم���  والت��ي  املجموع��ة  ومطلوب���ت  موج��ودات  اإن 

.30 رق��م  اإي�س���ح  يف  و2015مو�س��ح   2016 دي�س��مرب   31 يف  كم���  له���  الع�دل��ة  القيم��ة 
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م�رشوع م�صرتك

الرتتيب���ت  م�سم����ون  تقيي��م  املجموع��ة  عل��ى  يج����ب  منف�سل��ة,  كوح��دة  امل�س��رتكة املنظمة  الرتتيب���ت  جلمي��ع 

اأو عملي��ة م�س��رتكة. يتطل��ب ه��ذا  اأنه��� م���رشوع م�س��رتك  اإذا ك�ن��ت ت�سن��ف عل��ى  امل�س��رتكة وذل��ك لتحدي��د م��� 

احل�ل��ة  ه��ذه  )يف  م�س��رتك  الرتتي��ب  اأ�س��ول  �س���يف  احل��ق يف  له���  ك�ن  اإذا  م���  يف  للنظ��ر  املجموع��ة  م��ن  التقيي��م 

واإي��رادات  وم�رشوف���ت,  ومطلوب���ت,  اأ�س��ول,  عل��ى  والتزام���ت  حق��وق  اأو  م�س��رتك(,  م���رشوع  اأنه���  عل��ى  ت�سن��ف 

له���  املجموع��ة  تنظ��ر  اأن  يج��ب  الت��ي  العوام��ل  اأنه��� عملي��ة م�س��رتكة(.  ت�سن��ف عل��ى  احل�ل��ة  حم��ددة )يف ه��ذه 

: تت�سم��ن

الهيكلية	 

ال�سكل الق�نوين	 

التف�ق التع�قدي	 

الوق�ئع والظروف الأخرى	 

اأن جمي��ع ترتيب�ته��� امل�س��رتكة ملنظم��ه كوح��دة منف�سل��ة  بع��د النظ��ر يف ه��ذه العوام��ل, فق��د ق��ررت املجموع��ة 

تعطيه��� احل��ق يف �س���يف املوج��ودات وب�لت���يل مت ت�سنيفه��� كم�س���ريع م�س��رتكة.

مبداأ ال�صتمرارية

اإ�س���يف  متوي��ل  اأي  اإىل  احل�ج��ة  بتقيي��م  وتق��وم  دوري  اأ�س����س  عل��ى  امل���يل  املرك��ز  مبراجع��ة  املجموع��ة  اإدارة  تق��وم 

عن��د  اللتزام���ت  ملواجه��ة  الالزم��ة  الأم��وال  بتقدي��ر  اأي�س���ً  تق��وم  كم���  الع�م��ل,  امل���ل  راأ���س  متطلب���ت  ملق�بل��ة 

. ا�س��تحق�قه�

املخ�ص�صات

ع��دم  م��ن  املق��ررة  اخل�س���رة  لحت�س���ب  املدين��ة  التج�ري��ة  ال��ذمم  لالنخف����س يف  بعم��ل خم�س���س  املجموع��ة  تق��وم 

اأي  ملواجه��ة  خم�س���س  ب�حت�س���ب  املجموع��ة  اإدارة  ق�م��ت   ,2016 دي�س��مرب   31 يف  كم���  الدف��ع.  م��ن  الزب�ئ��ن  ق��درة 

عن��د  بحرين��ي(.  دين���ر   11.531  :2015( بحرين��ي  دين���ر   11.531 مببل��غ  املدين��ة  التج�ري��ة  ال��ذمم  قيم��ة  يف  انخف����س 

جوه��ري,  متوي��ل  عن���رش  عل��ى  حتت��وي  ل  والت��ي  املدين��ة  التج�ري��ة  ال��ذمم  يف  النخف����س  خم�س���س  كف�ي��ة  تقيي��م 

واخل��ربة  املدين��ة,  التج�ري��ة  ال��ذمم  اأعم���ر  واأر�س��دة  القت�س�دي��ة,  الأح��وال  ملجم��ل  وفق���ً  توقعه���  الإدارة  تتخ��ذ 

تغ��ري  اأي  ح��دوث  عن��د  الدف��ع.   ���رشوط  يف  والتغ��ري  للعم��الء  الئتم�ني��ة  واجل��دارة  الدي��ون,  �س��طب  يف  الت�ريخي��ة 

ال��ذمم  يف  النخف����س  خم�س���س  يف  الت�س��وي�ت  اإج��راء  يتطل��ب  ق��د  حم��دد  عمي��ل  يف  اأو  ال�س��وق  اأو  القت�س���د,  يف 

املوح��دة. امل�لي��ة  البي�ن���ت  يف  املحت�س��بة  املدين��ة  التج�ري��ة 

 ,2016 دي�س��مرب   31 يف  احلرك��ة.  وبط��يء  الق��دمي  املخ��زون  خم�س���س  ب�حت�س���ب  اأي�س���  املجموع��ة  ق�م��ت  كم��� 

بحرين��ي دين���ر   1.577 ه��و  احلرك��ة  وبط��يء  الق��دمي  للمخ��زون  املطل��وب  املخ�س���س  اإن  املجموع��ة,  اإدارة  راأي   ح�س��ب 

ب�س��بب  التكلف��ة  اأو  الأ�س��ع�ر  يف  التغ��ريات  العتب���ر  بع��ني  ت�أخ��ذ  التقدي��رات  ه��ذه  بحرين��ي(.  دين���ر   1.577  :2015(

اأي��ة  وج��ود  الأح��داث  ه��ذه  في��ه  توؤك��د  ال��ذي  للح��د  املوح��د  امل���يل  املرك��ز  بي���ن  لت�ري��خ  الالحق��ة  الأح��داث 

ال�س��نة.  نه�ي��ة  يف  كم���  ظ��روف 

اللتزامات املحتملة

الأح��داث  اأح��د  ح��دوث  ع��دم  اأو  ح��دوث  عن��د  فق��ط  املحتمل��ة  اللتزام���ت  ه��ذه  حتدي��د  يت��م  طبيعته���,  بحك��م 

والتقدي��رات  الق��رار  اتخ���ذ  مم�ر�س��ة  عل��ى  املحتمل��ة  اللتزام���ت  ه��ذه  مث��ل  تقيي��م  يعتم��د  اأك��ر.   اأو  امل�س��تقبلية 

امل�س��تقبلية. والأح��داث  للنت�ئ��ج  اله�م��ة 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 



5455 التقرير السنوي ٢٠١٦التقرير السنوي ٢٠١٦

Notes to the consolidated FInancial statements (continued) 
of Bahrain Cinema Company B.S.C.  for the year ended 31 December 2016 (Expressed in Bahrain Dinars)

Notes to the consolidated FInancial statements (continued) 
of Bahrain Cinema Company B.S.C.  for the year ended 31 December 2016 (Expressed in Bahrain Dinars)

ممتلكات وآالت ومعدات  6

 اأرا�ســــــي

 ومبانـــــــي

مملوكـــــــة

 مباين على

 اأرا�سي

م�ستاأجرة/

 حت�سينات على

مباين م�ستاأجرة

تركيبات،

اأثاث، ومعدات

املجمـــوع�ســــــياراتمكتبية

التكلـفة اأو التقييم

5.210.7842.539.19211.672.075151.94419.573.995يف 31 دي�سمرب 2014

59.197258.01837.367354.582-الإ�س�ف�ت

 التحويالت من اأعم�ل راأ�سم�لية قيد

التنفيذ
--1.283.728-1.283.728

5.210.7842.598.38913.213.821189.31121.212.305يف 31 دي�سمرب 2015

806.99325.5721.654.281-821.716الإ�س�ف�ت

  التحويالت من اأعم�ل راأ�سم�لية قيد

التنفيذ )اإي�س�ح 7(
--1.883.952-1.883.952

)24.192()24.192(---ال�ستبع�دات

)1.332.071(-)1.332.071(-- اإعدام العالم�ت *

)1.868.816(-)1.328.910(-)539.906(اإعدام اأ�سول اأوال**

5.492.5942.598.38913.243.785190.69121.525.459يف 31 دي�سمرب 2016

ال�ستهـالك املرتاكم

475.1981.279.1926.762.16775.6668.592.223يف 31 دي�سمرب 2014

8.234121.518718.57625.781874.109ا�ستهالك ال�سنة

483.4321.400.7107.480.743101.4479.466.332يف 31 دي�سمرب 2015

11.369123.247908.25131.6401.074.507ا�ستهالك ال�سنة

)24.190()24.190(---ال�ستبع�دات

)1.293.367(-)1.293.367(--اإعدام العالم�ت*

)1.735.135(-)1.251.703(-)483.432(اإعدام اأ�سول اأوال**

11.3691.523.9575.843.924108.8977.488.147يف 31 دي�سمرب 2016

�سايف القيمة الدفرتية

5.481.2251.074.4327.399.86181.79414.037.312يف 31 دي�سمرب 2016

4.727.3521.197.6795.733.07887.86411.745.973يف 31 دي�سمرب 2015

والت��ي  الث�بت��ة  الأ�س��ول  عل��ى  عالم���ت  وو�س��ع  الفعل��ي  التحق��ق  عملي��ة  الإدارة  اأجن��زت  ال�س��نة,  خ��الل   *

يف  بحرين��ي  دين���ر   1.293.367 ومبل��غ  التك�لي��ف  يف  بحرين��ي  دين���ر   1.332.071 وق��دره  مبل��غ  اإع��دام  ع��ن  اأ�س��فرت 

دين���ر بحرين��ي ب�س��كل منف�س��ل يف  والب�ل��غ 38.704  الإع��دام  املرتاك��م. ومت عر���س �س���يف اخل�س���رة م��ن  ال�س��تهالك 

املوح��د. اخل�س���رة  اأو  الرب��ح  بي���ن 

�س���يف  اإع��دام  مت  فق��د  لذل��ك,  ووفق���ً  اأوال.  ممتلك�����ت  يف  وجت�����ري  �س��كني  م���رشوع  ف����ي  املجموع��ة  ب��داأت   * *

والب�لغ��ة  تك�ت��ك  ومطع��م  اأوال  ب�س��ينم�  واخل��س��ة  اأوال  ممتل��ك�ت  يف  �س���بق�ً  الك�ئن��ة  لالأ�س��ول  الدفرتي��ة  القيم��ة 

والدخ��ل  اخل�س���رة  اأو  الرب��ح  بي���ن  يف  منف�س��ل  ب�س��كل  اخل�س���رة  �س���يف  عر���س  يت��م  بحرين��ي.  دين���ر   133.681

املوح��د. الآخ��ر  ال�س���مل 

ممتلكات، آالت ومعدات - تابع  6

اأعي��د  حي��ث  بحرين��ي  دين���ر   4.670.877 قدره���  دفرتي��ة  بقيم��ة  اأر�س���ً  اململوك��ة  واملب���ين  الأرا�س��ي  تت�سم��ن 

دين���ر  ملي��ون   5.8 بلغ��ت  اإجم�لي��ة  قيم��ة  وعك�س��ت   2016 دي�س��مرب   31 يف  م�س��تقل  مثم��ن  قب��ل  م��ن  تقييمه��� 

ت�أخ��ذ مبب��داأ  اأن  الإدارة  ارت���أت  عل��ى ه��ذه الأر���س,  زال ق�ئم���ً  ال��ذي ل  التقيي��م والبن���ء  لتن��وع م��دى  بحرين��ي. نظ��راً 

.2016 دي�س��مرب   31 يف  كم���  الع�دل��ة  القيم��ة  اأنه���  عل��ى  الدفرتي��ة  القيم��ة  وتعت��رب  احليط��ة 

بحرين��ي  دين���ر   113.435 الدفرتي��ة  قيمته���  لأ�سبح��ت  الت�ريخي��ة  ب�لتكلف��ة  تقييمه���  املع����د  الأر���س  قي����س  مت  اإذا 

.) بحرين��ي  دين���ر   113.435  :2015(

الآخ��ر  ال�س���مل  والدخ��ل  اخل�س���ئر  اأو  الأرب���ح  بي���ن  اإىل  تقيي��م  عج��ز  اأو  ف�ئ���س  اأي  حتمي��ل  يت��م  مل  الع���م,  خ��الل 

املوح��د.

لالأرا�س��ي,  الع�دل��ة  القيم��ة  قي����س  حتدي��د  يف  امل�س��تخدمة  اله�م��ة  ملحوظ��ة  الغ��ري  واملدخ��الت  التقيي��م  اأ�س���ليب 

يف  تعيينه���  مت  الع�دل��ة  والقيم��ة  والأ�س��س��ية  ملحوظ��ة  الغ��ري  املدخ��الت  ب��ني  املتب�دل��ة  العالق��ة  ع��ن  ف�س��الً 

.30 اإي�س���ح 

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  7
31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

الر�سيد الفتت�حي
1.199.950636.930

الإ�س�ف�ت خالل ال�سنة
5.000.5351.846.748

املحول اإىل ممتلك�ت واآلت ومعدات )اإي�س�ح 6(
)1.883.952()1.283.728(

الر�سيد اخلت�مي
4.316.5331.199.950

م��ن  والت��ي  اأوال  ممتل��ك�ت  يف  جت�ري/�س��كني  م���رشوع  لإن�س���ء  املتكب��دة  التك�لي��ف  يف  الراأ�س��م�لية  الأعم���ل  تتمث��ل 

لتطوي��ر  املتكب��دة  التك�لي��ف  اإىل  ب�لإ�س�ف��ة   .2017 ع���م  م��ن  الث�ل��ث  الرب��ع  يف  منه���  النته���ء  يت��م  اأن  املتوق��ع 

.2017 ع���م  م��ن  الث���ين  الرب��ع  يف  منه���  النته���ء  املتوق��ع  م��ن  والت��ي  �س��نرت  �س��يتي  جمم��ع  �س��ينم� 

استثمار عقاري  8
31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

7.687.5102.896.973الر�سيد الفتت�حي

4.116.431-الإ�س�ف�ت

70.505674.106مك��سب القيمة الع�دلة غري املحققة لل�سنة

7.758.0157.687.510الر�سيد اخلت�مي

من��س��ب  مهن��ي  موؤه��ل  عل����ى  واحل�ئ��ز  م�س��تقل  عق���ري  مثم����ن  قب��ل  م��ن  العق���ري  ال�س��تثم�ر  تقيي��م  ت����م 

غ��ري  الع�دل��ة  القيم��ة  مك��س��ب  بلغ��ت  التقيي��م,  تق�ري��ر  عل��ى  وبن���ًء   .2016 دي�س��مرب   31 يف  كم���  ب��ه  مع��رتف 

اأو  الأرب���ح  بي���ن  يف  ت�س��جيله�  مت  وال��ذي  بحرين��ي(  دين���ر   674.106  :2015( بحرين��ي  دين���ر   70.505 مببل��غ  املحقق��ة 

املوح��د. الآخ��ر  ال�س���مل  والدخ��ل  اخل�س���ئر 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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استثمار في مشاريع مشتركة  9

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

التكلفـة

583.170442.739الر�سيد الفتت�حي

103.716157.731ا�ستثم�ر يف �رشكة املرج�ن لإدارة املط�عم ذ.م.م

)9.300(-انخف��س يف ح�سة راأ�سم�ل جممع �س�ر ال�سينم�ئي

)8.000(- ا�ستبع�د ا�ستثم�ر يف ال�رشكة اللوج�ستية �س.م.ب )مقفلة(

686.886583.170الر�سيد اخلت�مي

الأرباح امل�ستبقاة

3.265.5762.503.883الر�سيد الفتت�حي

413.943740.147ح�سة الربح من قطر والبحرين الدولية لل�سينم� ذ.م.م )اإي�س�ح 26(

68.99380.446ح�سة الربح من جممع �س�ر ال�سينم�ئي )اإي�س�ح 26(

-)145.480(ح�سة اخل�س�رة من مطعم املرج�ن )اإي�س�ح 26(

)58.900()62.000(اأرب�ح الأ�سهم امل�ستلمة من جممع �س�ر ال�سينم�ئي

-)325.047(اأرب�ح الأ�سهم امل�ستلمة من قطر والبحرين الدولية لل�سينم� ذ.م.م

3.215.9853.265.576الر�سيد اخلت�مي

�سايف القيمة الدفرتية

3.902.8713.848.746يف 31 دي�سمرب

المخـزون  10
31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

523.787424.199خمزون الأفالم وقطع غي�ر املعدات

)1.577()1.577( خم�س�س املخزون القدمي وبطيء احلركة

522.210422.622

مل يكن هن�ك اأي حركة يف خم�س�س املخزون القدمي والبطيء احلركة خالل ال�سنة.

ذمم تجارية مدينة وأخرى  11

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

1.030.9031.267.953ذمم جت�رية مدينة

)11.531()11.531(خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيله�

1.019.3721.256.422

319.797478.997قرو�س بدون ف�ئدة للموظفني ل�رشاء اأ�سهم ال�رشكة )اإي�س�ح 25(

758.078742.907اإيداع�ت / مقدم اإيج�ر

490.247759.167مب�لغ مدفوعة مقدم�ً للموردين

32.7535.464مب�لغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة )اإي�س�ح 29(

57.17536.295مب�لغ مدفوعة مقدم�ً

197.33191.803ذمم مدينة اأخرى

2.874.7533.371.055

اإن اأعم�ر الذمم التج�رية املدينة كم� يف 31 دي�سمرب والتي مل تتعر�س لأي انخف��س يف قيمته� مو�سحة ك�لآتي:

 

املجموع

اأقل من

بني 30 اإىل 60 يوما30ً يوماً

اأكرث من

60 يوماً*

20161.019.372228.770750789.852

20151.256.422589.599230.788436.035

* م�سى وقت ا�ستحق�قه� ومل يتم تخفي�سه�.

الذمم التج�رية املدينة ب�سكل ع�م ت�ستحق ال�سداد خالل فرتة ائتم�نية ترتاوح م� بني 30 اإىل 90 يوم�ً.

ع��ن قيمته���  تختل����ف جوه����ري�ً  اأن  يتوق��ع  املدين��ة ل  لل��ذمم  الدفرتي��ة  القيم��ة  ف���إن  املجموع��ة,  اإدارة  راأي  ح�س����ب 

الع�دل����ة كم����� يف 31 دي�س��مرب 2016. 

تت�سمن الإيداع�ت مب�لغ مدفوعة ل�سم�ن حقوق الت�أجري يف جممع �سيتي �سنرت البحرين.

ولي���س له��� ���رشوط دف��ع حم��ددة  اأرب�ح���ً  اإن املب�ل��غ امل�س��تحقة م��ن الأط��راف ذات العالق��ة غ��ري م�سمون��ة ول ت��در 

اإدارة املجموع��ة. وق�بل��ة للتحق��ق م��ن قب��ل 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة  12

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

6.065.11212.843.914ا�ستثم�رات يف اأ�سهم مدرجة

1.993.9091.912.984ا�ستثم�رات غري مدرجة و�سن�ديق مدارة

248.259390.032�سندات و�سكوك

8.307.28015.146.930

التغري خالل ال�سنة

15.146.93022.333.689الر�سيد الفتت�حي

281.433378.887الإ�س�ف�ت

)5.736.552()6.545.915(ال�ستبع�دات

خ�س�ئر القيمة الع�دلة غري املحققة للموجودات امل�لية ب�لقيمة

)1.829.094()575.168(     الع�دلة من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر

8.307.28015.146.930الر�سيد النه�ئي

20162015

8.059.02114.756.898موجودات غري متداولة

248.259390.032موجودات متداولة

8.307.28015.146.930

الغ��ري  املوج��ودات  �سم��ن  امل�لي��ة  الأوراق  اأ�س��واق  يف  مدرج��ة  والغ��ري  املدرج��ة  الأ�س��هم  يف  ال�س��تثم�رات  ت�سني��ف  مت 

به��ذه  الحتف���ظ  م��ن  الغر���س  اإن  الأج��ل.  طويل��ة  مل��دة  به���  الحتف���ظ  رغبته��� يف  الإدارة  تظه��ر  حي��ث  متداول��ة, 

الروتيني��ة. وال���رشاء  البي��ع  عملي���ت  م��ن  امل��دى  ق�س��رية  مك��س��ب  عل��ى  احل�س��ول  ه��و  الأ�س��ول 

تقيي��م  تق�ري��ر  اأ�س����س  عل��ى  امل��دارة  وال�سن�دي��ق  مدرج��ة  الغ��ري  لال�س��تثم�رات  الع�دل��ة  القيم��ة  تقيي��م  يت��م 

امل�س��تثمر  لل���رشك�ت  م�س��تلمة  م�لي��ة  بي�ن���ت  واأح��دث  امل�س��تقلني  ال�سن�دي��ق  مدي��ري  م��ن  امل�س��تلمة  امل���رشوع 

ذل��ك. اقت�س��ى  اأينم���  فيه��� 

يف  مدرج��ة  دي��ن  �س��ندات  م��ن  تتك��ون  اخل�س���ئر  اأو  الأرب���ح  خ��الل  م��ن  الع�دل��ة  ب�لقيم��ة  امل�لي��ة  املوج��ودات  اإن 

.2016 دي�س��مرب   31 يف  كم���  املدرج��ة  ب�أ�س��ع�ره�  ال�س��ندات  اأ�س��واق  خمتل��ف 

اإن املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر تتم ب�لعمالت الت�لية:

20162015العملــة

5.821.4156.126.795الدين�ر البحريني

264.7133.415.506الدين�ر الكويتي

2.220.3532.435.318الدولر الأمريكي

1.435.845- الدرهم الإم�راتي

1.160.787-الري�ل القطري

561.072-الري�ل ال�سعودي

79911.607الري�ل العم�ين

8.307.28015.146.930

ودائع ثابتة قصيرة األجل  13

تتمثل الودائع الث�بتة ق�سرية الأجل يف اأدوات تقليدية واإ�سالمية مثل امل�س�ربة لدى البنوك الإ�سالمية, والتي ت�ستحق خالل �سنة 

وتدر اأرب�ح مبعدلت ترتاوح م� بني 1.8% و4% )2015: م� بني 1.8% و%2.45(.

النقدية وأرصدة لدى البنوك  14
31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

114.774921.343احل�س�ب�ت اجل�رية لدى البنوك

355.247201.221النقد يف ال�سندوق

470.0211.122.564

رأس المال  15
31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

امل�رشح به

 100.000.000 �سهم ع�دي بقيم�ة ا�سمية ق�دره� 100 فل�س

 بحريني لل�سهم )2015: 100.000.000 �سهم ع�دي بقيمة ا�سمية

10.000.00010.000.000قدره� 100 فل�س بحريني لل�سهم(.

ال�سادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل

 66.098.760 �سهم ع�دي بقيم��ة ا�سمي�ة ق��دره� 100 فل�س

 بحريني لل�سهم )2015: 66.098.760 �سهم ع�دي بقيمة ا�سمية

6.609.8766.609.876قدره� 100 فل�س بحريني لل�سهم(

اأ�سهم خزينة

 2.767.801 �سهم خزينة ع�دي بقيم��ة ا�سمي�ة ق��دره� 100 فل�س

 بحريني لل�سهم )2015: 2.384.279 �سهم ع�دي بقيمة ا�سمية

276.781238.429قدره� 100 فل�س بحريني لل�سهم(

اأ�سهم خزينة

بحرين��ي  دين���ر   38.352 ا�س��مية  بقيم��ة  خزين��ة  �س��هم   383.522 ب���رشاء  املجم���وعة  ق�م���ت   ,2016 �سن���ة  خ���الل 

قدره���  ا�س��مية  بقيم��ة  �س��هم   2.175.139  :2015( بحرين��ي  دين���ر   461.492 ق��دره  ومببل��غ  بحرين��ي  دين���ر   1.2 ومبع��دل 

بحرين��ي(  دين���ر   3.453.552 ق��دره  ومببل��غ  دين���ر   1.62 اإىل  دين���ر   1.35 م��ن  ت��رتاوح  ب�أ�س��ع�ر  و  بحرين��ي  دين���ر   217.515

م��ن   %10 اإىل  ت�س��ل  ن�س��بة  ب���رشاء  ت�س��مح  والت��ي  الت�أ�سي���س  عق��د  اأحك����م  م��ن   8 رق���م  للم���دة  وفق���ً  وذل��ك 

م��ن  خ�سم���ً  الأ�س��هم  له��ذه  ال�س��مية  القيم��ة  ع��ن  الإف�س���ح  مت  لق��د  ب�لك�م��ل.  واملدف��وع  ال�س���در  امل���ل  راأ���س 

ال�س����راء  و�س��عر  امل�ست����راة  لالأ�س��هم  ال�س��مية  القيم��ة  ب��ني  الف��رق  ت�س��وية  مت��ت  ق��د  بينم���  الحتي�طي���ت. 

حتتف��ظ  الأ�سه����م.  اإ�س��دار  ع��الوة  ف����ي  بحرين��ي(  دين���ر   3.236.037  :2015( بحرين���ي  دين����ر   423.140 بل���غ  وال��ذي 

املجم����وعة ب�إجم���يل 2.767.801 )2015: 2.384.279( �س��هم خزين��ة )4.19% م��ن جمم��وع راأ���س امل���ل ال�س���در واملدف��وع( 

واملدف��وع(. ال�س���در  امل���ل  راأ���س  م��ن جمم��وع   %3.61  :2015(  2016 دي�س��مرب   31 يف 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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رأس المال - تابع  15

معلومات اإ�سافية متعلقة بامل�ساهمني

اأ�سم��ء وجن�سي�ت امل�س�همي�ن الأ�س��سيني الذين ميلكون م� يع�دل 5% اأو اأكث�ر من جمموع اأ�سه�م راأ�س امل�ل   اأ( 

ال�س���در كم� يلي:  

عدد الأ�سهماجلن�سية31 دي�سمرب 2016

 ن�سبة امل�ساهمة

يف امللكية

6.93%4.579.256بحرينيةال�رشكة البحرينية للرتفيه العائلي �س.م.ب

5.69%3.762.527بحرينييو�سف عبدالله اأمني

87.38%57.756.977متعددةجمهور امل�ستثمرين وال�رشكات

66.098.760%100

عدد الأ�سهماجلن�سية31 دي�سمرب 2015

 ن�سبة امل�س�همة

يف امللكية

6.93%4.579.256بحرينيةال�رشكة البحرينية للرتفيه الع�ئلي �س.م.ب

يو�سف عبدالله اأمني
بحريني

3.707.480%5.60

87.47%57.812.024متعددةجمهور امل�ستثمرين وال�رشك�ت

66.098.760%100

لدى ال�رشكة فئة واحدة من اأ�سهم راأ�س امل�ل حيث يتمتع جميع امل�س�همني بحقوق ت�سويت مت�س�وية. ب( 

اإن توزيع ملكية راأ�س م�ل ال�رشكة على اأ�س��س عدد امل�س�همني ون�سبة ملكيتهم مو�سح ك�لت�يل: ج( 

عدد الأ�سهمعدد امل�ساهمني31 دي�سمرب 2016

 الن�سبة املئوية من

جمموع الأ�سهم

41.76%44027.604.862اأقل من %1

45.62%2530.152.115ما بني 1% و%5

12.62%28.341.783ما بني 5% و%10

46766.098.760%100

عدد الأ�سهمعدد امل�س�همني31 دي�سمرب 2015

 الن�سبة املئوية من

جمموع الأ�سهم

45.78%46430.259.595اأقل من %1

41.68%2427.552.429م� بني 1% و%5

12.54%28.286.736م� بني 5% و%10

49066.098.760%100

رأس المال - تابع  15

تف��سيل ملكية اأ�سهم ال�رشكة فيم� بني اأع�س�ء جمل�س اإدارة ال�رشكة كم� يف 31 دي�سمرب مو�سحة ك�لت�يل: د( 

2016

عدد الأ�سهم

2015

عدد الأ�سهم

3.187.4133.187.413د. ع�س�م عبدالله يو�سف فخرو

262.808369.176علي يو�سف علي عبيديل

277.783277.783حممد اإبراهيم خليل ك�نو

386.127386.127جالل حممد يو�سف جالل

380.625380.625فريد يو�سف خليل املوؤيد

910.466857.466جه�د يو�سف عبدالله اأمني

570.044550.044�سوقي علي يو�سف فخرو

5.975.2666.008.634

االحتياطيــات  16

عالوة اإ�سدار اأ�سهم: اأ( 

متثل عالوة اإ�سدار الأ�سهم الفرق م� بني �سعر التنفيذ والقيمة ال�سمية لالأ�سهم ال�س�درة.

احتياطي اإعادة تقييم: ب( 

)اإي�س���ح  اململوك��ة  الأرا�س��ي  تقيي��م  اإع���دة  الن�جم��ة م��ن عملي��ة  الزي���دة  التقيي��م �س���يف  اإع���دة  احتي�ط��ي  ميث��ل 

اإع���دة  احتي�ط��ي  يف  تغي��ري  هن���ك  يك��ن  مل  ال�س��نة,  خ��الل  للتوزي��ع.   ق�ب��ل  غ��ري  الحتي�ط��ي  وه��ذا   ,)6 رق��م 

بحرين��ي(. دين���ر  ل�س��يء   :2015( التقيي��م 

احتياطي قانوين: ت( 

يع���دل %10  م���  يت��م حتوي��ل  ل�س��نة 2001,   21 رق��م  بق�ن��ون  ال�س���در  البحرين��ي  التج�ري��ة  ال���رشك�ت  ق�ن��ون  مبوج��ب 

يبل��غ  حت��ى  للتوزي��ع  ق�ب��ل  الغ��ري  الق�نون����ي  الحتي�ط�����ي  اإىل ح�س���ب  التوزي���ع  قب��ل  ال�س��نة  اأرب���ح  �س���يف  م��ن 

احل��د  ال���رشكة  ا�س��توفت  الأق�����ل.  عل���ى  ال�س�����در  امل���ل  راأ���س  م��ن   %50 ن�سب�����ة  الحتي�ط�����ي  ذل��ك  ر�سي�����د 

دين���ر  ل�س��يء   :2015( الق�ن��وين  الحتي�ط��ي  اإىل  مبل��غ  اأي  حتوي��ل  يت��م  مل  وب�لت���يل  ال�س���بق  يف  واملطل��وب  الأدن��ى 

بحرين��ي(.

احتياطي الأعمال اخلريية: ث( 

اإىل  بحرين��ي  دين���ر   98.960 مبل��غ  حتوي��ل  مت  الع���م,  خ��الل  اخلريي��ة.  الأعم���ل  ل�س�ل��ح  جمن��ب  احتي�ط��ي  ميث��ل 

بحرين��ي(. دين���ر   116.375  :2015( اخلريي��ة  الأعم���ل  احتي�ط��ي 

الأرباح امل�ستبقاة ج( 

يف  به���  يع��رتف  مل  الت��ي  امل�س���همني  م��ع  العملي���ت  وجمي��ع  الأخ��رى  اخل�س���ئر  اأو  املك��س��ب  جمي��ع  �س���يف  متث��ل 

بن��د اآخ��ر.

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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حقوق نهاية الخدمة للموظفين  17

املوظفون البحرينيون:

بلغت تكلفة م�س�همة املجموعة يف نظ�م الهيئة الع�مة للت�أمني الجتم�عي يف مملكة البحرين للموظفني البحرينيني عن ال�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 مبلغ 198.226 دين�ر بحريني )2015: 145.004 دين�ر بحريني(.

املوظفون الأجانب:

اإن التغري يف خم�س�س نه�ية اخلدمة للموظفني غري البحرينيني ك�ن ك�لت�يل:

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

237.281194.102يف 1 ين�ير

81.86964.639املب�لغ امل�ستحقة خالل ال�سنة

)21.460()22.851(املدفوع خالل ال�سنة

296.299237.281يف 31 دي�سمرب

500429عدد موظفي املجموعة

ذمم تجارية دائنة وأخرى  18
31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

1.757.5832.761.810ذمم جت�رية دائنة

1.374.6981.653.451 مب�لغ م�ستحقة

376.486409.353اأرب�ح اأ�سهم مل تتم املط�لبة به�

21.82815.196مب�لغ م�ستحقة اإىل اأطراف ذات عالقة )اإي�س�ح 29(

158.137133.311 خم�س�س�ت حقوق املوظفني

63.10345.010مب�لغ م�ستلمة مقدم�ً من العمالء

79.66250.956ذمم دائنة اأخرى

3.831.4975.069.087

يتم �سداد الذمم التج�رية الدائنة ب�سكل ع�م خالل فرتة ائتم�نية ترتاوح م� بني 30 اإىل 60 يوم�ً من ت�ريخ ا�ستالم ف�تورة املورد. وحيث 

اأن جميع املب�لغ امل�ستحقة ت�ستحق ال�سداد خالل فرتة اأقل من �سنة واحدة.  اإن القيمة الدفرتية للذمم التج�رية الدائنة واأخرى 

امل�سنفة على اأنه� مطلوب�ت م�لية تق��س ب�لتكلفة املطف�أة تق�رب قيمته� الع�دلة.

املب�لغ امل�ستحقة اإىل اأطراف ذات عالقة غري م�سمونة ول تتحمل اأي ف�ئدة ولي�س له� �رشوط �سداد حمددة.

بنك سحب على المكشوف  19

كم� يف 31 دي�سمرب 2016 ح�سلت املجموعة على ت�سهيالت ائتم�نية لل�سحب على املك�سوف بحد اأق�سى قدره 3.500.000 دين�ر 

بحريني )2015: 3.500.000 دين�ر بحريني(, وقد مت احل�سول على هذه الت�سهيالت بهدف ا�ستخدامه� يف التمويل الالزم لراأ�س امل�ل 

الع�مل للمجموعة.  اإن ه���ذه الت�سهيالت غي����ر م�سمون�����ة ويحت�س����ب عليه���� معدلت ف�ئ�����دة �سن��وية تت����راوح م� 

بي����ن 3% و8.75% �سنوي�ً )2015: م� بني 3% و8.75% �سنوي����ً(, كم� اأن هذه الت�سهيالت ت�ستحق ال�سداد عند الطلب. كم� يف 31 

دي�سمرب 2016, مل ت�ستخدم الت�سهيالت الئتم�نية من قبل املجموعة )2015: ل�سيء( . 

إيرادات تشغيلية أخرى  20
 ال�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2016

 ال�سنة املنتهية ف�ي

31 دي�سمب�ر 2015

137.250144.469اإيراد ت�أجري عق�رات

110.469127.956ر�سوم الطب�عة

64.17028.320ر�سوم اإدارية

18.89111.681مك��سب فروق العملة ب�ل�س�يف

14.5059.025اأرب�ح التدريب املهني

-4.948اأرب�ح من بيع ممتلك�ت واآلت ومعدات

20.849-اإيراد موقف اأوال لل�سي�رات

81.081-اإيراد توزيع الأفالم

67.89345.922اإيرادات متنوعة

418.126469.303

مصروفات عمومية وإدارية  21
31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

1.397.8751.359.727تك�ليف املوظفني

283.000291.000مك�ف�أة اأع�س�ء جمل�س الإدارة وتك�ليف جل�س�ت جمل�س الإدارة

171.283151.348ت�أمني اجتم�عي

131.120108.899م�رشوف�ت عقد الإيج�ر

26.67932.494م�رشوف�ت ال�سي�نة

89.06698.184م�رشوف�ت طب�عة واأدوات مكتبية

75.86562.077تربع�ت

111.76525.478اأتع�ب مهنية ور�سوم ا�سرتاك

94.47085.144ر�سوم احلكومة

6.06035.276اأتع�ب التدريب املهني

11.6639.354م�رشوف�ت ت�أمني

188.701140.032م�رشوف�ت اأخرى

2.587.5472.399.013

)خسارة(/ربح من االستثمارات  22
31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

311.735804.943اأرب�ح الأ�سهم

)خ�س�ئر(/مك��سب حمققة من بيع موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة

94.690)859.770(     من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر

خ�س�ئر غري حمققة من بيع موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل

)1.829.094()575.168(     الأرب�ح اأو اخل�س�ئر- �س�يف )اإي�س�ح 12(

135.49822.480اأرب�ح من الودائع البنكية

27.586102.926دخل الفوائد من ال�سندات وال�سكوك

9.888-الربح من ا�ستبع�د ا�ستثم�ر يف م�رشوع م�سرتك

)960.119()794.167(

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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العائد على السهم  23

يتم احت�س�ب الع�ئد الأ�س��سي على ال�سهم بتق�سيم �س�يف الربح املت�ح للم�س�همني على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم الع�دية 

املتداولة خالل ال�سنة.

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

4.869.4346.310.267�س�يف الربح املت�ح للم�س�همني

63.634.61464.448.126املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم الع�دية املتداولة

98 فل�س77 فل�س الع�ئد الأ�س��سي على ال�سهم الواحد

مت احت�س�ب الع�ئد على ال�سهم بتق�سيم �س�يف ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم الع�دية الق�ئمة خالل ال�سنة 

والب�لغة 63.634.614 �سهم�ً �س�في�ً من املتو�سط املرجح لأ�سهم اخلزينة التي بلغ عدده� 2.464.146 �سهم�ً.

ل توجد اأ�سهم ع�دية خمففة حمتملة يف 31 دي�سمرب 2016 )2015: ل�سيء( وب�لت�يل الع�ئد الأ�س��سي واملخفف لل�سهم متط�بق.

أرباح موصى بتوزيعها ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  24

اأرباح الأ�سهم

املعلن عنها واملدفوع

وفق�ً للقرارات املتفق عليه� خالل اجتم�ع اجلمعية العمومية املنعقد بت�ريخ 26 م�ر�س 2016, متت م�س�دقة امل�س�همني على توزيع 

اأرب�ح اأ�سهم نقدية مببلغ 50 فل�س�ً لل�سهم الواحد للع�م 2015 )2014: 50 فل�س�ً لل�سهم الواحد( وبلغ جمموع الأرب�ح النقدية م� 

جمموعه 3.185.725 دين�ر بحريني )2014: 3.294.481 دين�ر بحريني(.

املو�سى به من جمل�س الإدارة

بحرين��ي  دين���ر   3.166.548 ق��دره  مببل��غ   2016 31دي�س��مرب  يف  املنتهي��ة  لل�س��نة  اأرب���ح  توزي��ع  ال���رشكة  اإدارة  اأو�س��ى 

يف  عليه���  امل�س���همني  واف��ق  اإذا  م�س��تحقة  ت�سب��ح  به���  املو�س��ى  الأرب���ح  ه��ذه  بحرين��ي(.  دين���ر   3.185.725  :2015(

املوح��دة. امل�لي��ة  البي�ن���ت  ه��ذه  يف  احت�س���به�  يت��م  مل  وب�لت���يل  ال�س��نوية,  الع�دي��ة  الع�م��ة  اجلمعي��ة  اجتم���ع 

مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

امل�ستحق وامل�رشوف

وق��دره 170.000  للع���م 2016 مبلغ���ً  الإدارة  وامل�رشوف��ة كمك�ف���أة لأع�س���ء جمل���س  امل�س��تحقة  املب�ل��غ  بل��غ جمم��وع 

اأو  الأرب���ح  بي���ن  يف  الإدارة  جمل���س  اأع�س���ء  مك�ف���أة  احت�س���ب  يت��م  بحرين��ي(.  دين���ر   176.000  :2015( بحرين��ي  دين���ر 

تخ�سه���. الت��ي  ال�س��نة  يف  املوح��د  الآخ��ر  ال�س���مل  والدخ��ل  اخل�س���ئر 

املو�سى به من جمل�س الإدارة

الإدارة  جمل���س  لأع�س����ء  بحرين��ي  دين���ر   170.000 مببل����غ  مك�ف�����أة  ب�س����رف  الإدارة  جمل�����س  اأع�س����ء  اأو�س��ى 

ملوافق��ة  خ��سع��ة  التو�سي��ة  ه��ذه  بحرين��ي(,  دين���ر   176.000  :2015(  2016 دي�س��مرب   31 يف  املنتهي���ة  لل�س��نة 

العمومي��ة. اجلمعي��ة  اجتم���ع  يف  امل�س���همني 

برنامج شراء أسهم للموظفين  25

يف  امل�س���همني  قب��ل  م��ن  عليه���  املوافق��ة  مت��ت  وق��د  املوظف��ني  لبع���س  اأ�س��هم  ���رشاء  خط��ة  املجموع��ة  تدي��ر 

  .2010 نوفم��رب   26 وبت�ري����خ   2004 دي�س��مرب   7 بت�ري��خ  عق��دا  والذي��ن  الع�دي��ة  غ��ري  العمومي��ة  اجلمعي��ة  اجتم�ع��ي 

ق�م��ت املجموع��ة مبن��ح حق��وق ���رشاء اأ�سه����م لبع���س املوظفي����ن بقيم��ة 500 فل�����س بحرين��ي لل�س��هم الواح��د 

يف 1 دي�س��مرب 2005 وبقيم��ة 600 فل���س لل�س��هم الواح��د يف 31 دي�س��مرب 2010. ومبوج��ب عق��ود ال���رشاء املربم��ة م��ع 

املمتل��ك�ت  لإدارة  »اأرادو���س  ���رشكة  ل��دى  الأم�ن��ة  ب�سف��ة  الأ�س��هم  بتل��ك  الحتف���ظ  تق��رر  فق��د  املوظف��ني,  ه��وؤلء 

املجموع��ة  وتق��وم  لالأ�س��هم.  املخ�س�س��ة  املب�ل��غ  ك�ف��ة  ب�س��داد  قي�مه��م  حل��ني  املعني��ني  املوظف��ني  ل�س�ل��ح  ذ.م.م« 

لإدارة  اأرادو���س  ���رشكة  و�س��تقوم  للموظف��ني.  فوائ��د  ب��دون  قرو���س  تق��دمي  ع��رب  الأ�س��هم  ه��ذه  ���رشاء  بتموي��ل 

�س��هرية  دفع���ت  اأ�س����س  عل��ى  �س��داده�  املق��رر  القرو���س  لتل��ك  ك�سم���ن  ب�لأ�س��هم  ب�لحتف���ظ  ذ.م.م  املمتل��ك�ت 

للموظف��ني ح��ني  الأ�س��هم  تل��ك  و�س��تنتقل ملكي��ة  الأ�س��هم,  اإ�س��دار  ت�ري��خ  مت�س���وية خ��الل ع���رش �س��نوات م��ن 

اأ�س��هم,  ���رشاء  بخط��ة  متعلق��ة  م�س�ري��ف  اأي��ة  احت�س���ب  يت��م  مل  ال�س��نة,  خ��الل  القرو���س.  ك�ف��ة  �س��داد  يت��م 

جوهري��ة.  غ��ري  املب�ل��غ  ه��ذه  اأن  الإدارة  ت��رى  اإذ 

لذل��ك,  ووفق���ً  دي�س��مرب 2005 خ��الل ع���م 2016  املعرو�س��ة يف 1  الأ�س��هم  ���رشاء  الأق�س���ط خلط��ة  مت �س��داد جمي��ع 

ذ.م.م. املمتل��ك�ت  لإدارة  اأرادو���س  الأ�س��هم م��ن ���رشكة  نق��ل  مت 

 

 319.797 دي�س��مرب   31 ف�����ي  كم���  للموظفي�����ن  املمنوح��ة  فوائ��د  ب��دون  للق�����رو�س  الدفرتي�����ة  القيم��ة  بلغ��ت 

بحرين��ي( دين���ر   478.997  :2015( بحرين�����ي  دين���ر 

معلومات إضافية متعلقة بالمشاريع المشتركة  26

فيم� يلي عر�س املوجودات واملطلوب�ت امل�لية ونت�ئج عملي�ت امل�س�ريع امل�سرتكة املحت�سبة بطريقة حق امللكية:

اأ(     بيان املركز املايل

20162015

�رشكة املرجان

 لإدارة املطاعم

ذ.م.م

 جممع �سار

ال�سينمائي

 قطر والبحرين

 الدولية

لل�سينما ذ.م.م

 جممع �س�ر

ال�سينم�ئي

 قطر والبحرين

 الدولية

لل�سينم� ذ.م.م

556.57776.1108.631.58881.6568.976.869 موجودات طويلة الأجل

51.938163.5894.501.911143.7154.251.428موجودات متداولة

608.515239.69913.133.499225.37113.228.297

)1.859.272()14.693()2.052.496()25.416()174.771(مطلوب�ت متداولة

433.744214.28311.081.003210.67811.369.026�س�يف املوجودات

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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معلومات إضافية متعلقة بالمشاريع المشتركة - تابع  26

ب(     بيان الأرباح اأو اخل�سائر

20162015

�رشكة املرجان

 لإدارة املطاعم

ذ.م.م

 جممع �سار

ال�سينمائي

 قطر والبحرين

 الدولية

لل�سينما ذ.م.م

 جممع �س�ر

ال�سينم�ئي

 قطر والبحرين

 الدولية

لل�سينم� ذ.م.م

222.5581.799.756259.5043.218.036)290.960()خ�سائر(/اإيرادات العمليات

 ح�سة �سايف )خ�سارة(/ربح

ال�سنة
)145.480(68.993413.94380.446740.147

تت�سمن املبالغ املذكورة اأعاله:

17.05215.1021.042.26613.830570.912ال�ستهالك والإطفاء

12.508-8.587--دخل الفوائد

ا�س��تخراجه�  مت  ق��د  اأع��اله  واملدون��ة  امل�س��رتكة  امل�س���ريع  يف  املجموع��ة  ب��س��تثم�رات  املتعلق��ة  امل�لي��ة  البي�ن���ت  اإن 

.2016 دي�س��مرب   31 يف  املنتهي��ة  ال�س��نة  ع��ن  املدقق��ة  غ��ري  الإداري��ة  احل�س���ب�ت  م��ن 

العملي���ت  اأن  يت��م عر�سه��� حي��ث  ذ.م.م« مل  املرج���ن لإدارة املط�ع��م  امل�س��رتك »���رشكة  امل�لي��ة للم���رشوع  البي�ن���ت  اإن 

مل تب��داأ كم��� يف 31 دي�س��مرب 2015.

التقارير القطاعية  27

اإدارة  م��ع  توافق���ً  وذل��ك  املجموع��ة  اأعم���ل  يتعل��ق بقط�ع���ت  الأ�س��س��ية فيم���  القط�ع���ت  يت��م عر���س معلوم���ت 

الداخلي��ة. التق�ري��ر  وهيكل��ة  املجموع��ة 

اإن عملي�ت املجموعة يف مملكة البحرين مندرجة حتت قط�ع�ت الأعم�ل الأ�س��سية الت�لية:

• �س�لت العر�س	

• املط�عم وال�سرتاح�ت	

• اأخرى, ت�سمل موجودات مك�تب ال�رشكة وال�سي�رات	

التقارير القطاعية - تابع  27

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016:

�سالت العر�س

 املطاعم/

املجموعاأخــرىال�سرتاحات

الإيــــرادات

13.582.6387.890.5231.407.20122.880.362جمموع املبيع�ت اخل�رجية

)9.485.450(-)1.779.621()7.705.829(ن�ق�س�ً: جمموع التكلفة املتغرية

5.876.8096.110.9021.407.20113.394.912نتائج القطاع

)5.548.341(ن�ق�س�ً: التكلفة الث�بتة

7.846.571جممل الربح الت�سغيلي

418.126اأرب�ح ت�سغيلية اأخرى

)2.587.547(م�رشوف�ت عمومية واإدارة

�س�يف ممتلك�ت واآلت ومعدات

)172.385(     م�سطوبة

5.504.765اأرباح الت�سغيل

ح�سة الربح من عملي�ت امل�س�ريع

337.456     امل�سرتكة

مك��سب غري حمققة من ا�ستثم�رات

70.505     عق�رية

)960.119(خ�س�ئر من ا�ستثم�رات, �س�يف

)83.173(تك�ليف متويلية

4.869.434�سايف الربح

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015:

�س�لت العر�س

 املط�عم/

املجموعاأخ��رىال�سرتاح�ت

الإيــــرادات

12.864.5297.345.2301.514.77021.724.529جمموع املبيع�ت اخل�رجية

)9.136.344(-)1.690.832()7.445.512(ن�ق�س�ً: جمموع التكلفة املتغرية

5.419.0175.654.3981.514.77012.588.185نتائج القطاع

)4.979.472(ن�ق�س�ً: التكلفة الث�بتة

7.608.713جممل الربح الت�سغيلي

469.303اأرب�ح ت�سغيلية اأخرى

)2.399.013(م�رشوف�ت عمومية واإدارة

5.679.003اأرباح الت�سغيل

ح�سة الربح من عملي�ت امل�س�ريع

820.593     امل�سرتكة

مك��سب غري حمققة من ا�ستثم�رات

674.106     عق�رية

)794.167(خ�س�ئر من ا�ستثم�رات, �س�يف

)69.268(تك�ليف متويلية

6.310.267�سايف الربح

ف���إن  امللكي��ة  حق��وق  بطريق��ة  ح�س���به�  يت��م  والت��ي  قط��ر  دول��ة  يف  امل�س��رتكة  امل�س���ريع  عملي���ت  ب��س��تثن�ء 

خ��س��ة  معلوم���ت  اأي  ع��ن  الإف�س���ح  يت��م  مل  وعلي��ه,  فق��ط.  البحري��ن  مملك��ة  يف  عملي�ته���  تدي��ر  املجموع��ة 

اجلغرافي��ة.  ب�لقط�ع���ت 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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االرتباطـات  28

اأ(   ارتباطات عقود الإيجار الت�سغيلية

وغ��ري  الت�س��غيلية  الإيج���ر  عق��ود  ج��راء  م��ن  الن�جت��ة  امل�س��تقبلية  الإيج���ر  لرتب�ط���ت  الأدن��ى  احل��د  اإجم���يل  اإن 

يل��ي: كم���  دي�س��مرب   31 يف  كم���  لالإلغ�����ء  الق�بل��ة 

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016

1.471.0461.315.953اأقل من �سنة

5.366.2335.345.210اأكر من �سنة واأقل من خم�س �سنوات

1.573.5572.009.111اأكر من خم�س �سنوات

8.410.8368.670.274

لل�س��نة  املوح��د  اخل�س���ئر  اأو  الأرب�����ح  بي���ن  �سم��ن  واملدرج���ة  الإيج�����ر  بعق������ود  املتعلق��ة  امل�س�����ريف  بلغ��ت 

بحرين��ي(. 1.414.134دين���ر   :2015( بحرين��ي  دين���ر   1.549.937 قيمت��ه  م���   2016 دي�س��مرب   31 يف  املنتهي��ة 

ب(     الرتباطات الراأ�سمالية

تطوي��ر  اأعم���ل  اأج��ل  م��ن  مت��ت  الت��ي  التع�ق��دات  ج��راء  م��ن  الن��س��ئة  الراأ�س��م�لية  الرتب�ط���ت  قيم��ة  بلغ��ت 

بي���ن  يف  به���  الع��رتاف  يت��م  مل  ولك��ن  بحرين��ي  دين���ر   3.572.360 املوح��د  امل���يل  املرك��ز  بي���ن  بت�ري��خ  اأوال  م���رشوع 

وم���رشوع  ال�س��يل  وادي  �س��ينم�  تطوي��ر  ب�أعم���ل  متعلق��ة  بحرين��ي  دين���ر   7.802.253  :2015( املوح��د  امل���يل  املرك��ز 

الرئي�س��ي(. املكت��ب  تو�س��عة 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  29

ل��ه  اأو عندم��� مي�ر���س نف��وذ موؤث��ر وتك��ون  الآخ��ر  اأحده��م حت��ت �س��يطرة  الأط��راف ذات عالق��ة عندم��� يق��ع  تعت��رب 

���رشك�ت  العالق��ة  ذات  الأط��راف  وت�س��مل  ب��ه.  املتعلق��ة  والت�س��غيلية  امل�لي��ة  ال�سي��س���ت  التحك��م يف  الق��درة عل��ى 

للمجموع��ة. التنفيذي��ة  الإدارة  واملديري��ن  الرئي�س��يني  وامل�س���همني  موؤث��ر  نف��وذ  املجموع��ة  عليه���  مت�ر���س 

املجموع��ة  �سم��ن  ���رشكة  لأي  الإدارة  جمل���س  واأع�س���ء  امل�س��رتكة  امل�س���ريع  م��ن  العالق��ة  ذات  الأط��راف  تتك��ون 

املجموع��ة  مع�م��الت  اإن  �س��يطرتهم.  حت��ت  تق��ع  الت��ي  واملوؤ�س�س���ت  التج�ري��ة  والأعم���ل  املب����رشين  ع�ئالته��م  واأف��راد 

الإدارة. قب��ل  م��ن  عليه���  م�س���دق  العالق��ة  ذات  الأط��راف  م��ع 

نف��وذ  مم�ر�س��ة  اأو  ال�س��يطرة  عل��ى  الق��درة  املجموع��ة  اإدارة  جمل���س  لأع�س���ء  يك��ون  الت��ي  التج�ري��ة  املع�م��الت  اإن 

الإدارة. قب��ل  م��ن  عليه���  م�س���دق  وه��ي  ع�دي��ة  جت�ري��ة  اأ�س���س  عل��ى  تت��م  املوردي��ن  اأو  العم��الء  عل��ى  موؤث��ر 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - تابع  29

ملخ�س ب�أر�سدة الأطراف ذات العالقة يف 31 دي�سمرب كم� يلي:

 الأطراف ذات

العالقة

  مب�لغ م�ستحقة من

)اإي�س�ح 11(

  مب�لغ م�ستحقة اإىل

)اإي�س�ح 18(

 31 دي�سمرب

2016

 31 دي�سمرب

2015

 31 دي�سمرب

2016

 31 دي�سمرب

2015

9.1266.629--م�رشوع م�سرتكجممع �س�ر ال�سينم�ئي

--21.2353.732م�رشوع م�سرتكقطر والبحرين الدولية لل�سينم� ذ.م.م

---11.518م�رشوع م�سرتك�رشكة املرج�ن لإدارة املط�عم ذ.م.م

1.73212.7028.567-اإدارة م�سرتكةكي�ن�ت متعددة *

32.7535.46421.82815.196

*  يندرج �سمن الكي�ن�ت املتعددة اأر�سدة ل�رشك�ت ذات عالقة التي ل تعترب جوهرية.

املب�لغ امل�ستحقة من واإىل الأطراف ذات العالقة غري م�سمونة ول تتحمل اأي ف�ئدة ولي�س له� �رشوط �سداد حمددة.

ملخ�س العملي�ت مع الأطراف ذات العالقة كم� يلي:

 ال�سنة املنتهية

 فـي 31 دي�سمرب

2016

 ال�سنة املنتهية ف�ي

31 دي�سمب�ر 2015

جممع �سار ال�سينمائي

255.892294.629م�رشوف�ت مب��رشة

62.91763.704الرواتب

6.0006.000ر�سوم اإدارية

63.53051.959م�س�ريف اأخرى

قطر والبحرين الدولية لل�سينما ذ.م.م

36.94349.133الرواتب

48.91024.419م�س�ريف اأخرى

58.17022.320ر�سوم اإدارية

31.92866.358�رشاء حقوق امتي�ز

�رشكة املرجان لإدارة املطاعم ذ.م.م

-4.998الرواتب

-4.788م�رشوف�ت اأخرى

الكيانات التي تندرج حتت اإدارة م�سرتكة

82.53271.780م�س�ريف مب��رشة

5.0002.000اإيرادات الت�سغيل من الإعالن�ت

347.793259.771م�س�ريف اأخرى

118.169106.248م�س�ريف اإيج�ر مك�تب ال�رشكة

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر  30

ل��دى  واأر�س��دة  النقدي��ة  عل��ى  ت�س��تمل  املوح��د  امل���يل  املرك��ز  بي���ن  يف  املت�سمن��ة  امل�لي��ة  واملطلوب���ت  املوج��ودات 

التج�ري��ة  وال��ذمم  اخل�س���رة  اأو  ب�لرب��ح  حم��ددة  الع�دل��ة  ب�لقيم��ة  م�لي��ة  وموج��ودات  الأج��ل  ق�س��رية  وودائ��ع  البن��وك 

املوج��ودات  ه��ذه  م��ن  ب��كل  املتعلق��ة  املح��س��بية  ال�سي��س���ت  اإن  واأخ��رى.   الدائن��ة  التج�ري��ة  وال��ذمم  واأخ��رى  املدين��ة 

به���.  اخل����س  البن��د  يف  ح��ده  عل��ى  كالً  عنه���  الإف�س���ح  مت  ق��د  واملطلوب���ت 

املخ�ط��ر  عل��ى  حتت��وي  الت��ي  امل�لي��ة  الأدوات  ه��ي  املجموع��ة  قب��ل  م��ن  امل�س��تخدمة  الرئي�س��ية  امل�لي��ة  الأدوات  اإن 

ك�لت���يل: وه��ي 

• ذمم جت�رية مدينة واأخرى؛	

• ا�ستثم�رات ب�لقيمة الع�دلة من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر؛	

• ودائع ق�سرية الأجل؛ 	

• النقدية واأر�سدة لدى البنوك؛ و	

• ذمم جت�رية دائنة واأخرى.	

فيما يلي ملخ�س بالأدوات املالية م�سنفة طبقاً لفئتها كما يف 31 دي�سمرب 2016:

املوجودات املالية

 القيمة العادلة من

التكلفة املطفاأة خالل الأرباح اأو اخل�سائر

ً 2.817.578-ذمم مدينة واأخرى ب��ستثن�ء املب�لغ املدفوعة مقدم�

-8.307.280ا�ستثم�رات ب�لقيمة الع�دلة من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر

5.000.000-ودائع ق�سرية الأجل

470.021-النقدية واأر�سدة لدى البنوك

8.307.2808.287.599جمموع املوجودات امل�لية

املطلوبات املالية

 املطلوبات املالية بالتكلفة

املطفاأة

3.673.360ذمم جت�رية دائنة واأخرى

3.673.360جمموع املطلوب�ت امل�لية
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فيم� يلي ملخ�س ب�لأدوات امل�لية م�سنفة طبق�ً لفئته� كم� يف 31 دي�سمرب 2015:

املوجودات املالية

 القيمة العادلة

 من خالل الأرباح اأو

التكلفة املطفاأة اخل�سائر

ً 3.334.760-ذمم مدينة واأخرى ب��ستثن�ء املب�لغ املدفوعة مقدم�

-15.146.930ا�ستثم�رات ب�لقيمة الع�دلة من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر

2.600.000-ودائع ق�سرية الأجل

1.122.564-النقدية واأر�سدة لدى البنوك

15.146.9307.057.324جمموع املوجودات امل�لية

املطلوبات املالية

 املطلوبات املالية بالتكلفة

املطفاأة

4.935.776ذمم جت�رية دائنة واأخرى

4.935.776جمموع املطلوب�ت امل�لية

إدارة المخاطر 
واأه��داف املجموع��ة  اأع��اله,  الإي�س���ح معلوم���ت ع��ن تعر���س املجموع��ة ل��كل م��ن املخ�ط��ر املذك��ورة  يعر���س ه��ذا 

امل�لي��ة  البي�ن���ت  ه��ذه  تت�سم��ن  اأي�س���ً  املجموع��ة.  م���ل  راأ���س  واإدارة  اخلط��ر  واإدارة  قي����س  واإج��راءات  وال�سي��س���ت 

اإ�س�في��ة. كمي��ة  اإف�س�ح���ت 

وم��ع  للمجموع��ة,  املخ�ط��ر  اإدارة  و�سي��س���ت  اأه��داف  حتدي��د  يف  الك�مل��ة  امل�س��ئولية  الإدارة  جمل���س  ع�ت��ق  عل��ى  اإن 

التنفي��ذ  تكف��ل  الت��ي  الإج��راءات  وتنفي��ذ  ت�سمي��م  �سالحي��ة  تفوي���س  مت  فق��د  له��م,  النه�ئي��ة  امل�س��ئولية  اإبق���ء 

مرحلي��ة  تق�ري��ر  تق��دمي  يت��م  املجموع��ة.   يف  واللت��زام  املخ�ط��ر  اإدارة  ق�س��م  اإىل  وال�سي��س���ت,  لالأه��داف  الفع���ل 

الأه��داف  ومالئم��ة  اتخ�ذه���  مت  الت��ي  العملي���ت  فع�لي��ة  ملراجع��ة  الإدارة  جمل���س  اإىل  واللت��زام  املخ�ط��ر  اإدارة  م��ن 

الداخلي��ني  املدقق��ني  قب��ل  م��ن  وعملي�ته���  املخ�ط��ر  اإدارة  �سي��س���ت  مراجع��ة  اأي�س���ً  تت��م  املو�سوع��ة.   وال�سي��س���ت 

التدقي��ق. جلن��ة  اإىل  النت�ئ��ج  وترف��ع  للمجموع��ة 

تتعر�س املجموعة للمخ�طر الآتية جراء ا�ستخدام الأدوات امل�لية:

• خم�طر ال�سوق
خم�طر معدل الأرب�ح  -  

خم�طر العمالت  -  

خم�طر الأ�سع�ر  -  

• خم�طر الئتم�ن
• خم�طر ال�سيولة

ال�س��وقية.  الف�ئ��دة  مع��دلت  تقلب���ت  نتيج��ة  امل�لي��ة  الأدوات  قيم��ة  تغ��ري  خم�ط��ر  ه��ي  الف�ئ��دة  مع��دل  خم�ط��ر 

الأج��ل ت�س��تحق  الث�بت��ة ق�س��رية  الودائ��ع  ال�س��وق.  املك�س��وف يحت�س��ب علي��ه فوائ��د مبع��دلت  بن��ك �س��حب عل��ى 

تت�أث��ر  ل  الأخ��رى  واملطلوب���ت  املوج��ودات  ب���أن  الإدارة  تعت��رب  ال�س��وق.   يف  ال�س���رية  الف�ئ��دة  مبع��دلت  ف�ئ��دة  عليه��� 

الف�ئ��دة. مع��دلت  خم�ط��ر  بح�س��س��ية 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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للعم��الت  ال���رشف  �س��عر  يف  للتقلب���ت  نتيج��ة  امل�لي��ة  الأدوات  قيم��ة  تغي��ري  خم�ط��ر  ه��ي  العم��الت  خم�ط��ر 

للمجموع��ة  الت�بع��ة  اخل�س���رة  اأو  ب�لرب��ح  حم��ددة  الع�دل��ة  ب�لقيم��ة  م�لي��ة  موج��ودات  احت�س���ب  يت��م  الأجنبي��ة. 

الأجنبي��ة  التع�م��الت  تت��م  كم���  اخلليج��ي,  التع���ون  جمل���س  دول  وعم��الت  الأمريك��ي,  ب�ل��دولر  اأ�س��س��ي  ب�س��كل 

جمل���س  دول  عم��الت  مق�ب��ل  يف  ال���رشف  ث�ب��ت  البحرين��ي  الدين���ر  اإن  والي��ورو.  القط��ري  والري���ل  ال�س��عودي  ب�لري���ل 

العم��الت  اأ�س��ع�ر  التغ��ريات يف  ب��س��تمرار  تراق��ب  للمجموع��ة  امل�لي��ة  الإدارة  اإن  الأمريك��ي.  وال��دولر  اخلليج��ي  التع���ون 

الأجنبي��ة.  العم��الت  ملخ�ط��ر  التعر���س  م��ن  وحت��د  الأجنبي��ة 

املحتف��ظ  امل�لي��ة  الأوراق  اأ�س��ع�ر  خم�ط��ر  ب�س��بب  املجموع��ة  له���  تتعر���س  الت��ي  املخ�ط��ر  ه��ي  الأ�س��ع�ر  خم�ط��ر 

ب�لقيم��ة  م�لي��ة  ا�س��تثم�رات  بن��د  حت��ت  املوح��د  امل���يل  املرك��ز  بي���ن  يف  وامل�سنف��ة  املجموع��ة  قب��ل  م��ن  به��� 

اأو اخل�س���ئر. لإدارة خم�ط��ر الأ�س��ع�ر الن��س��ئة ع��ن ال�س��تثم�رات يف الأ�س��هم وال�س��ندات,  الع�دل��ة م��ن خ��الل الأرب���ح 

املجموع��ة. ت�سعه���  الت��ي  للح��دود  وفق���ً  وذل��ك  ال�س��تثم�رية  حمفظته���  بتنوي��ع  املجموع��ة  تق��وم 

فيم� يلي حتليل ح�س��سية القيمة الع�دلة لال�ستثم�رات:

الت�أثري على حقوق امللكية/الربح التغريالو�س��ف

موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر
%5-/+415.364 -/+

موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر
%10-/+830.728 -/+

ح��ني  امل�لي��ة  ب�لتزام�ت��ه  ب�لوف���ء  الأط��راف  اأح��د  ف�س��ل  ع��ن  الن�جم��ة  املخ�ط��ر  ه��ي  الئتم�ني��ة  املخ�ط��ر 

حملي��ة  بن��وك  ل��دى  النقدي��ة  اإي��داع  مت  لق��د  م�لي��ة.   خل�س���ئر  الآخ��ر  الط��رف  تعر���س  اإىل  ي��وؤدي  مم���  ا�س��تحق�قه� 

املدين��ة ع���يل  التج�ري��ة  ب�ل��ذمم  يتعل��ق  الئتم�ني��ة فيم���  املخ�ط��ر  تركي��ز  اأن  ائتم���ين جي��د. كم���  تتمت��ع بت�سني��ف 

للمجموع��ة  ب�لإعالن���ت  متعلق��ة  خدم���ت  يوف��ر  الط��رف  ه��ذا  واح��د.  ط��رف  م��ن  ال��ذمم  ه��ذه  اأغل��ب  اأن  ب�س��بب 

ب��راأي  التع�قدي��ة.  دفع�ت��ه  �س��داد  ع��ن  يتخل��ف  اأو  ين���زع  ومل  ال���رشكة  م��ع  اخلدم���ت  به��ذه  طوي��ل  ارتب���ط  ولدي��ه 

اإن احل��د الأعل��ى للتعر���س للمخ�ط��ر ب�لن�س��بة للموج��ودات  اأن املجموع��ة لي�س��ت ح�س��س��ة ملخ�ط��ر الئتم���ن.  الإدارة, 

الدفرتي��ة. لقيمته���  م�س���وي�ً  يعت��رب  امل�لي��ة  واملطلوب���ت 

اللتزام���ت  ل�س��داد  الالزم��ة  الأم��وال  عل��ى  احل�س��ول  يف  املن�س���أة  ق��درة  ع��دم  خم�ط��ر  ه��ي  ال�س��يولة  خم�ط��ر 

موجوداته���  بي��ع  عل��ى  املجموع��ة  ق��درة  ع��دم  م��ن  ال�س��يولة  خم�ط��ر  تنت��ج  ق��د  امل�لي��ة.  ل��الأدوات  امل�س�حب��ة 

الع�دل��ة. قيمته���  يق���رب  وب�س��عر  املن��س��بة  ب�ل���رشعة  امل�لي��ة 

الك�في��ة  النقدي��ة  الأم��وال  تواف��ر  م��ن  الت�أك��د  طري��ق  ع��ن  ال�س��يولة  خم�ط��ر  ب���إدارة  املجموع��ة  اإدارة  تق��وم 

وت�س��هيالت البن��وك الئتم�ني��ة غ��ري امل�س��تخدمة وب�س��ورة م�س��تمرة لتمكينه��� م��ن الوف���ء ب�لتزام�ته��� امل�س��تقبلية 

حلوله���. ح��ني 

قيا�س القيمة العادلة

الت��زام  لنق��ل  دفع��ه  �س��يتم  ال��ذي  اأو  اأ�س��ل  لبي��ع  علي��ه  احل�س��ول  �س��يتم  ال��ذي  ال�س��عر  ه��ي  الع�دل��ة  القيم��ة 

القي����س. ت�ري��خ  ال�س��وق يف  امل�س���ركني يف  ب��ني  يف مع�مل��ة منتظم��ة 

املدين��ة  التج�ري��ة  ال��ذمم  ت�س��مل  متك��رر  ب�س��كل  الع�دل��ة  ب�لقيم��ة  قي��س��ه�  يت��م  ل  والت��ي  امل�لي��ة  الأدوات  اإن 

وودائ��ع  البن��وك  ل��دى  واأر�س��دة  النقدي��ة  عل��ى  اأي�س���ً  ت�س��مل  كم���  مقدم���ً,  املدفوع��ة  املب�ل��غ  ب��س��تثن�ء  والأخ��رى 

له����ذه  الأج��ل  الق�س��رية  للطبيع��ة  ونظ��راً  اأن��ه  الإدارة  ت��رى  والأخ��رى.   الدائن��ة  التج�ري��ة  وال��ذمم  الأج��ل  ق�س��رية 

كم���  الدفرتي��ة  قيمته���  ع��ن  كثي����راً  تختل��ف  ل  امل�لي��ة  الأدوات  له��ذه  الع�دل��ة  القيم��ة  ف�����إن  امل�لي��ة  الأدوات 

.2016 دي�س��مرب   31 ف����ي 
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قيا�س القيمة العادلة - تابع

ب�لإ�س�ف��ة  متك��رر  ب�س��كل  قي��س��ه�  يت��م  الت��ي  امل�لي��ة  ل��الأدوات  الع�دل��ة  القيم��ة  ت�سل�س��ل  يح��دد  الت���يل  اجل��دول 

ل��الأدوات  الع�دل��ة  القيم��ة  قي����س  حتدي��د  يف  وامل�س��تخدمة  امللحوظ��ة  غ��ري  املدخ��الت  واأه��م  التقيي��م  تقني���ت  اإىل 

الع�دل��ة:   والقيم��ة  امللحوظ��ة  املدخ��الت  م��ن  املتب�دل��ة  العالق��ة  اجل��دول  يو�س��ح  كم���  امل�لي��ة 

 املوجودات غري

املالية

 القيمة العادلة

يف

31 دي�سمرب 2016

القيمة العادلة يف

31 دي�سمرب 2015

 م�ستوى

 املدخالت يف

 ت�سل�سل

القيمة العادلة

 و�سائل التقييم

 امل�ستخدمة

 واملدخالت

الرئي�سية

اأهم املدخالت

 غري امللحوظة

 العالقات املتبادلة بني

 املدخالت غري امللحوظة

والقيمة العادلة

4.670.8774.670.877اأر�س مملوكة
مدخالت

امل�ستوى الث�ين

 تق�رير تقييم

م�ستقلة

 معدلت ال�سوق

 احل�لية ومعدل �سعر

املرت املربع

 عالقة اإيج�بية بني معدل

 �سعر املرت املربع والقيمة

ال�سوقية

7.758.0157.687.510ا�ستثم�رات عق�رية
مدخالت

امل�ستوى الث�ين

 تق�رير تقييم

م�ستقلة

 معدلت ال�سوق

 احل�لية ومعدل �سعر

 املرت املربع

 عالقة اإيج�بية بني معدل

 �سعر املرت املربع والقيمة

ال�سوقية

املوجودات املالية

6.065.11212.843.914ا�ستثم�رات مدرجة
مدخالت

امل�ستوى الأول

 اأ�سع�ر الأ�سهم

 كم� هي مدرجة يف

اأ�سواق الأوراق امل�لية.

ل ينطبقل ينطبق

 ا�ستثم�رات يف حقوق

ملكية غري مدرجة
1.993.9091.912.984

مدخالت

امل�ستوى الث�لث

 �س�يف تقييم

 املوجودات

 والتحديث�ت امل�لية

 امل�ستلمة من مدراء

ال�سن�ديق

 معدلت اخلروج

 املتوقعة, التدفق�ت

 النقدية امل�ستقبلية

 املتوقعة, �س�يف

 املوجودات واأ�س��س

 الأرب�ح املتوقعة مع

 الأخذ بعني العتب�ر

 املعلوم�ت املتوفرة لدى

 الإدارة وخربات ال�سوق

يف ال�سن�عة املم�ثلة.

 كلم� ارتفعت التدفق�ت

 النقدية امل�ستقبلية اأو

 ارتفعت الأرب�ح ارتفع

 �س�يف القيمة الع�دلة

 للموجودات وب�لت�يل تكون

معدلت اخلروج اأعلى.

248.259390.032�سكوك و�سندات
مدخالت

امل�ستوى الأول

 موؤثرات الأ�سع�ر من

 بلومربج امل�ستلمة

 من قبل و�سط�ء

املجموعة

ل ينطبقل ينطبق

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016   

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( شركة البحرين للسينما ش.م.ب )تابع( 
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الع�دل��ة  ب�لقيم��ة  املق��س��ة  امل�لي��ة  ل��الأدوات  واخلت�مي��ة  الفتت�حي��ة  الأر�س��دة  يف  التغ��ري  يو�س��ح  الت���يل  اجل��دول 

الث�ل��ث: امل�س��توى  ملدخ��الت  والت�بع��ة 

ا�ستثم�رات حقوق ملكية غري مدرجة

1.912.984يف 31 دي�سمرب 2015

106.189اإ�س�ف�ت خالل ال�سنة

)25.264(ال�ستبع�دات خالل ال�سنة

1.993.909يف 31 دي�سمرب 2016

ل يوجد اأية حتويالت بني امل�ستوي�ت خالل ال�سنة.

ا�ستثم�رات حقوق ملكية غري مدرجة

1.947.390يف 31 دي�سمرب 2014

136.743اإ�س�ف�ت خالل ال�سنة

)171.149(ال�ستبع�دات خالل ال�سنة

1.912.984يف 31 دي�سمرب 2015
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اإدارة راأ�س املال

يتكون راأ�س امل�ل من الأ�سهم العتي�دية والحتي�طي�ت املتعلقة مب�س�همي املجموعة.  

اإن الهدف الأ�س��سي للمجموعة يف اإدارة راأ�س امل�ل هو الت�أكد من املح�فظة على ن�سبة راأ�س امل�ل لتدعيم اأعم�ل املجموعة وتنمية 

عوائد امل�س�همني.  

تقوم املجموعة ب�إدارة هيكلة راأ�س امل�ل لديه�, كم� تقوم ب�إعداد الت�سوي�ت وذلك وفق�ً للظروف القت�س�دية.  مل يتم اأي تغيري يف 

الأهداف وال�سي��س�ت والعملي�ت خالل ال�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2016 و2015.

تقوم املجموعة مبراقبة راأ�س امل�ل عن طريق ا�ستخدام طريقة ن�سبة املديونية, والتي هي عب�رة عن �س�يف املديونية مق�سوم�ً على 

جمموع راأ�س امل�ل م�س�ف�ً اإليه �س�يف املديونية, ويندرج �سمن �س�يف مديونية املجموعة الذمم التج�رية الدائنة والأخرى خم�سوم�ً 

منه� النقدية و�سبه النقدية. راأ�س امل�ل يت�سمن راأ�س امل�ل مع الحتي�طي�ت املتعلقة مب�س�همي املجموعة.

مب� اأن لدى ال�رشكة نقدية و�سبه نقدية, ودائع ق�سرية الأجل وموجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الأرب�ح اأو اخل�س�ئر اأكرب من 

املديونية كم� يف 31 دي�سمرب 2016, ف�إنه مل يتم احت�س�ب اأو الإف�س�ح عن ن�سبة املديونية.
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تو�سلت املجموعة يف ت�ريخ 27 �سبتمرب 2016 اإىل اتف�ق مع �رشكة م�جد الفطيم لدور ال�سينم� - البحرين �س.�س.و لت�سكيل �رشكة 

جديدة »فوك�س �سينكو ل�سينم� البحرين ذ.م.م« حيث �سيتم حتويل جميع اأعم�ل �سيتي �سنرت البحرين و�ستبيع املجموعة 50% من 

ح�سته� و�ستحول ال�سيطرة يف هذه الأعم�ل مل�سلحة مع �رشكة م�جد الفطيم لدور ال�سينم� - البحرين �س.�س.و. مت اإقرار هذه 

التف�قية من قبل امل�س�همني يف اجتم�ع اجلمعية العمومية غري الع�دية الذي عقد يف 7 نوفمرب 2016. وقعت اإدارة املجموعة يف 

وقت لحق من �سهر دي�سمرب 2016 مذكرة تف�هم مع �رشكة م�جد الفطيم لدور ال�سينم� - البحرين �س.�س.و. ملراجعة بع�س بنود 

العقد الأ�سلي املوقع يف 27 �سبتمرب 2016.

كم� يف 31 دي�سمرب 2016, مل يتم النته�ء من جميع ال�رشوط النه�ئية املتفق عليه� من قبل اأطراف التف�قية وعليه مل يتم تنفيذ 

املع�ملة. ت�ريخ التوقف الطويل ح�سب التف�قية يف 31 م�ر�س 2017.
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ل توجد اأحداث لحقة بعد ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 وقبل ت�ريخ اإ�سدار هذا التقرير والتي من املتوقع اأن يكون له� اأثر 

جوهري على هذه البي�ن�ت امل�لية املوحدة.

إعادة تصنيف أرقام المقارنة  33

مت اإع�دة ت�سنيف بع�س اأرق�م املق�رنة لل�سنة امل��سية لإعط�ء مق�رنة ع�دلة مع عر�س ال�سنة احل�لية. اإع�دة الت�سنيف هذه مل توؤثر 

على �س�يف الأرب�ح اأو الدخل ال�س�مل الآخر اأو جمموع حقوق امل�س�همني املعلنة �س�بق�ً.


