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اإلدارة مجلس خالدالعوجانالسيد  : أعضاء اإلدارة – عبداللطيف مجلس رئيس
جونس كارفيلد و – السيد اإلدارة مجلس بالعضوالمنتدنائبرئيس

سلمانكانوالسيد عضو – عادل
عليالحسنالسيد محمد عضو –  بشار

محمدأحمديالسيد عضو – شريف
بيترس رون عضو – السيد

سورانا سوريش عضو – السيد

والمكافآت الترشيحات خالدالعوجانالسيد  : لجنة الرئيس – عبداللطيف
سلمانكانوالسيد عادل

أحمديشريفمحمدالسيد
سورانا سوريش السيد

التدقيق سورانا : لجنة سوريش الرئيس – السيد
عليالحسنالسيد محمد بشار

جونس كارفيلد السيد

التنفيذية جونس : اللجنة كارفيلد الرئيس – السيد
سلمانكانوالسيد عادل

محمدأحمديالسيد شريف
بيترس رون السيد

الشركات حوكمة سلمانكانوالسيد  : لجنة الرئيس – عادل
محمدأحمديالسيد شريف

سورانا سوريش السيد
بيترس رون السيد

الرئيسي الفاخرة : المكتب الخليج مكاتب
338مجمع، العاشرالطابق

العدلية
11612.ب
البحرين - المنامة مملكة

األسهم .مكارڤــي : مسجلو .م ذ كمبيوترشير
514.ب
المنامة

البحرين مملكة

الوطني  : البنـوك البحرين بنك
والكويت البحرين بنك

الحسابـات أو : مدقـقـو دي بي
الدبلوماتالتجاري 17 مكاتب برج

787.ب
المنامة

البحرينملكةم
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اإلدارة ( 1 مجلس ةالتنفيذيةواإلدارأعضاء

اإلدارة ومجلس المجلس مسئوليات

اإلدارةعتبري والحفاظمسئولامجلس والحكيم السليم الستثمار عن المساهمين أنالمساهمينعلىمصالحأمام دورالمجلس ، كما : ومسئولياته
تقتصرعلى ل ولكن تشمل رصد

بشكلعام. الشركةأداءومتابعة رصد
اإلدارةورسمومتابعة لألدارةالعليا. الخطةالمستقبليةأداء رصد
االطرافذاتالعلأقةومراقبة مع المعاملأت إساءة ومنع المصالح لل .تضارب

دقيق إعداد الماليةنهاية اجتماعات .السنةالماليةبيانات
وإعداد وضمانن.المساهميعقد

للمساهمين مستحقة أرباح توزيع تهيئة .تنفيذهاتوصية
لقواعدالسلوكلنظاممتثاللاورصدوتنفيذ المتعلقة .الشركة

وسياساتها الشركة أهداف بالمسئوليةالمجتمعية.مراجعة اختيار
اإلدارةالتنفيذية. لمديرالعامامقابلةوتعيينو في المختارين االعضاء من وغيره الصدد

هذا أومجتمعين. في منفردين االعضاء عاتق على اإلدارة مجلس مهام تنفيذ مسئولية تقع الجوهرية

المعامالت اعتماد في المجلس موافقة المعامألت

تتطلب وتقييمواعتمادالمجلالجوهرية مراجعة :التالية وهيكالتالي لها س إستراتيجية

الميزانية .الشركة
تخصيص .السنوية

المسئوليات .الرأسماليةوالستثماراتالرئيسيةالموارد
العليا. والتطويرالتدريبة،ياإلدار لألدارة والتنموية المستقبلية والخطط

اإلدارة مجلس أعضاء وإقالة تعيين نظام

فيتعيينأعإعادةوأتعيينيتم سنوات ثألث كل اإلدارة العموميةاجتماعضاءمجلس السنويةالجمعية  .العادية

تتماستقالة اإلدارة مجلس العموميةاجتماعخأللعادةً أعضاء السنويةالجمعية المجلس.العادية من استقالته االعضاء أحد تقديم عند أو

الشركة ألسهم اإلدارة مجلس أعضاء تداول

أعض يقم فيلم المنتهية السنة خلأل أسهم أية بتداول اإلدارة   .312017مجلس



ش.م.ب العائلي للترفيه البحرينية الشركة
حوكمةالشركاتتقرير

5- 

اإلدارة ( 1 مجلس  )تتمة( - ةالتنفيذيةواإلدارأعضاء

المجلس قبل من المطبقة االلتزام رقابة وإجراءات السلوك قواعد

منن مستوى أعلى على الحفاظ الشركة وموظفي اإلدارة مجلس من المتوقع الشخصنيمن مدوننةالمهننياالخنلأوالسنلوك الشنركة . أنشنتت
السلوك توفرإطارالمهنيلقواعد بموظفيهناإن  . لديهالجميعالعاملينااوقانونيااأخلأقيااالتي الشنركة تتصل كيف تعرف السلوك قواعد مدونة

فيه الشركة تعمل الذي والمجتمع والمساهمين

البحرطبقوقد شركة إدارة مدونةمجلس العائلي السلوكالمهنيينللترفيه الشركة. قواعد الخلأقيات المتثال لمراقبة التبليغ وسياسة

السننلوك قواعنند النندولي، المهنننيمدونننة الصننعيد علننى التجاريننة االعمننال ممارسننة اننول واضننحة الحكومنناتوالتعامننلتننوفرتوجيهننات مننع
ا والسلوك التجاريين والشركاء فنيمكنوالمجتمعاتالمحلية نمناذلعام أفضنل إلنى بنالنظر اوكمنةاانالعمنل تنوفركمنالشنركات.ممارسنات

من واسعة مجموعة سيا في العاملين لجميع مدونةتموالقانونية. االخلأقيةالحالتإطاراسلوكيا الشنركات"  نشر قسم "اوكمة في السلوك
اإللكتروني الشركة موقع من

  .312017ـاءكمافـأعض7ساإلدارةـمجليتكون

مجلساإلدارةــوتعيينأعضتمانتخاب سنوات. 3دةـلم2016مارسـفاء
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اإلدارة ( 1 مجلس  )تتمة( - ةالتنفيذيةواإلدارأعضاء

الحالي اإلدارة مجلس أعضاء بمؤهلأت المتعلقة المعلومات يوضح التالي الجدول

الوظيفيهنيالمستوىالمسمالعضواتسلسل المسمى

/غير تنفيذيتنفيذي

مستقل /غير مستقل

سنوات

التــــالمؤهالخبرة

خالدالعوجانالسيد1 أعمالعبداللطيف اإلدارةرجل مجلس التجارة84مستقلغيرتنفيذي/ رئيس في جامعي اانكلتر -مؤهل

الخليجسكارفيلدجونالسيد2 فنادق لمجموعة التنفيذي اإلدارةالرئيس مجلس رئيس المنتدبنائب مستقلوالعضو /غير الثانيHCIMAاألحترافي36تنفيذي المستوى

سلمانكانوالسيد3 أعمالعادل و33مستقلغيرتنفيذي/ عضورجل االعمال إدارة النقلالجويماجستيرفي إدارة

محمدالحسنالسيد4 أعمالبشار اقتصادبكالوريوس40مستقلغيرتنفيذي/ عضورجل

محمدأحمديالسيد5 أعمالشريف / مستقلعضورجل تنفيذي كهربائيةبكالوريوسهندسة40غير

بيترس6 رون السيد
فنادق لمجموعة التنفيذي الرئيس نائب

الخليج
مستقلعضو /غير 37تنفيذي

5ECGSالعالي االعمال إدارة مستوى  - Wفي

2

الخليجوراناسوريشسالسيد7 فنادق لمجموعة المالي مستقلعضوالمدير /غير تجارية38تنفيذي دراسات ICAIمحاسبقانونيوخريج
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اإلدارة ( 1 مجلس  )تتمة( - ةالتنفيذيةواإلدارأعضاء

سمالعضواتسلسل

في العضويات عدد

المدرجةالشركاتفياإلدارةمجالس

واحدةخالدالعوجانعبداللطيفالسيد1

الشيءسكارفيلدجونالسيد2

سلمانكانوالسيد3 الشيءعادل

محمدالحسنالسيد4 الشيءبشار

محمدأحمديالسيد5 الشيءشريف

بيترس6 رون الشيءالسيد

الشيءسوريشسوراناالسيد7

اجت أربعة عقد الشركة لإلدارةسنوييجبعلى المنتهيةخعلىاالقل.  اً ماعات بعقتد317201السنة الشتركة ستبعة، قامتت
اجتماع: . لمجلساإلدارةاجتماعات لكل الحضور وأسماء اإلدارة لمجلس األجتماعات تواريخ يلخص التالي الجدول

تسلس

نوفمبر27أكتوبر30يوليو31أبريل24أبريل10فبراير20يناير8سمالعضوال

خالدالعوجانعبداللالسيد1         طيف

        *عقيلرئيسالسيد2

         سكارفيلدجونالسيد3

سلمانكانوالسيد4         عادل

محمدالحسنالسيد5         بشار

محمدأحمديالسيد6         شريف

بيترس7 رون         **السيد

        سوريشسوراناالسيد8

في اإلدارة مجلس من رئيس عقيل  .82017السيد

فيانض اإلدارة مجلس إلى بيترس رون  .312017السيد

وقدره مبلغ اإلدارة لمجلس المدفوعة المكافآت أساسية. 21.600إجمالي كأتعاب بحريني دينار

التا معلوماتالجدول يلخص المهنيلي الشركة: والمسمىالوظيفيعنالمستوى في التنفيذية اإلدارة العضاء

التنفيذيتسلسل اإلدارة الوظيفيعضو المهنيالمسمى المستوى

االسم

العملي

سنوات

المؤهالتالخبرة

العامإبراهيمعبدوالسيد1 فنادقGM22اإلدارةالمدير F&Bإدارة

تيبوليا2 كي الماليلسيد تجاريةFC34اإلدارةالمدير دراسات خريج

وقدره مبلغ التنفيذية لإلدارة المدفوعة بحريني52.800المكافآت  .دينار
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اللجــــــان ( 2

المجلس لجان عن معلومات يلخص وأهدافهم: وأعضاءهالجدولالتالي

التدقيق النظرالداخلية، الرقابةونظامالداخليقالتدقيبرنامجمراجعةلجنة

. اإلدارةردودومتابعتةالتحتريالتداخلي، التدقيقنقاطأهمفي

 .والخارجيينالداخليينالمدققينبينماالتنسيق

مستقلغير/تنفيذيسوريشسوراناالسيد

محمدالحسنالسيد مستقل/تنفيذيغيربشار

ستقلمغير/تنفيذيسجونكارفيلدالسيد

أر عقد الشركة التدقيقسنوييجبعلى للجنة المنتهية  .اً علىاالقلبعةاجتماعات بعقد312017السنة اللجنة تواريخ، قامت
حول معلومات يلخص التالي اجتماعات. الجدول لكلاجتماع: اجتماعاتاللجنةأربعة الحضور وأسماء تسلسل

اإلدارةالتنفيذي عضو 1أكتوبر29يوليو30أبريل23فبراير12

2     سوريشسوراناالسيد

3     بشارمحمدالحسنالسيد

البلغت     سكارفيلدجونالسيد

مبلغوقدرهالمدفوعةالمكافآت التدقيق لجنة بحرينيلسنة008.3 كأتعابأساسية. 2017 الترشي

لجنة والمكافآتح

يجتتادإ

واإلدارةاإلدارةلمجلتتسأعضتتاءليصتتبحواالمتتؤهليناالشتتخاص

تحديتتد. التتتداخليينالمتتدققينتعيتتتينباستتتثناءللشتتتركة، العليتتا

التوصياتعمتتل. اللجتتانوأعضتتاءاإلدارةمجلتتسوتركيبتتةحجتتم

خطةتطتوير. االعضتاءوتعيينإلقالةاإلدارةمجلسإلى

 .باستمرارالخطتةومراجعةالعلياواإلدارةاإلدارةلمجلسمستقبلية

عبداللطيفالسيد

العوجانخالد

غير

عادلالسيدمستقل/تنفيذي

شريفالسيدمستقل/تنفيذيغيركانوسلمان

سوراناالسيدمستقل/تنفيذيغيرأحمديمحمد

العضاءمستقلغير/تنفيذيسوريش

والحوافز المكافآت سياسات وتحديد واقتراح مراجعة ا

مجلس يتناستببمعتدألت بما االخذ العليا، مع واإلدارة إلدارة وتشتغيل

اإلنتاجية على تحفيزهم أجل من الشأن هذا في السوق بنجاح

الشركة
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 )تتمة( -اللجــــــان  ( 2

الترشيح للجنة اجتماعين عقد الشركة المنتهيةسنوياً المكافآتويجبعلى السنة المكافآتوالترشيحلجنة ، قامت317201. خألل
حولتواريخيناجتماعبعقد معلومات يلخص التالي اجتماعاللجنة. الجدول لكلاجتماع: وأسماء الحضور تسلسل

1أكتوبر30أبريل24سمالعضوا

2   العوجانخالدعبداللطيفالسيد

3   كانوسلمانعادلالسيد

4   أحمديمحمدشريفالسيد

مكافآت   سوريشسوراناالسيد

مبلغوقدرهأعضاءبلغت والمكافآت بحرينيلسنة2.250الترشيح كأتعابأساسية. 7201 الشركات

حوكمة لجنة داخليمحت نظام وعمليتاتوأفتراد، وتحترصهي بسياستات اط اآلختترين

مصتتالح وأصتتحاب المستتاهمين احتياجتتات تلبيتتة علتتى با

التوجيتتهوالتتتحكم ختتألل متتن تحقيقتته ستتيتم التتذي . وهتتو لكامتتل الجيتتدة

التجاريتتة الممارستتات باستتتخدام الشتتركة أنشتتطة وإدارة والنزاهتتتتة

لجنتتتتةحوكمتتتتةوالمستتتتائلةوالموضتتتتوعية . تطبتتتتق ثقافةالشركة

اإلدارةواإلدارةللمنظمة،  الشركة مجلس التزام اتجتتتاهالعليتتتا

ونهتتتجالشتتتركة الشتتتركة حوكمتتتة هيكتتتل مبتتدألأللتتتتزام

يكتتون أن ً متتن بتتدأل نزاهتتة مبتتدأ ليكتتون الستتلوك بقواعتتد لألمتثال

كانوالسيد

عادلسلمان كارفيلدالسيدمستقل/تنفيذيغير

شريفالسيدمستقلغير/تنفيذيسجون

بيترسمستقل/تنفيذيغيرأحمديمحمد

رون السيد سوراناالسيدمستقلغير /تنفيذي

عقدمستقلغير /تنفيذيسوريش

الشركة على يجب ً. اجتماعينللجنة االقلسنويا على الشركة حوكمة المنتهيةفي السنة الشرك، قامتلجنة317201 . حوكمة
اجتماعين اجتماع:ةبعقد الحضورلكل وأسماء اللجنة اجتماع تواريخ حول معلومات يلخص التالي الجدول تسلسل التن

فيذيعضواإلدارة كانوالسيد1أكتوبر24أبريل10

2   عادلسلمان كارفيلدالسيد

شريفالسيد3   **سجون

بيترس4   أحمديمحمد

5     *السيدرون سوراناالسيد

فيانض   سوريش

مجلساإلدارة إلى بيترس رون السيد 31 كارفيلدحضرالسيد .2017

الشركةساجتماعجون 10حوكمة فيغيابالسيد رئيسأبريل  .عقيل
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لجنة أعضاء لسنة2.500وقدرهحوكمةالشركاتبلغتمكافآت أساسية. 7201بحريني كأتعاب

 )تتمة( -اللجــــــان  ( 2

التنفيذية رئيساللجنة من وتتألف اإلدارة مجلس قبل من التنفيذية اللجنة يعين

مناثنوالح . تقوماللجنةداالدنى المجلس أعضاء من ين

الصادرة المسائل بتحديد اإلدارة مجلس عن بالنيابة التنفيذية

خاص اجتماع عقد تتطلب أل والتي اإلدارة مجلس عنرئيس

المقرر التالي األجتماع حتى تأجيلها ينبغي أل ولكن للمجلس

للمجلس

مستقلغير /تنفيذيعقيلرئيسالسيد

سلمانكانوالسيد مستقل/تنفيذيغيرعادل

مستقل/تنفيذيغيرأحمديمحمدشريفالسيد

مستقلغير/تنفيذيسجونكارفيلدالسيد

بيترس رون مستقلغير/تنفيذيالسيد

في المنتهية للشركةبعقد ، قامت317201السنة التنفيذية معلوماتحولالجدولالثألثةاجتماعات. اللجنة يلخص تالي اجتماع
لكل الحضور وأسماء اللجنة اجتماع تواريخ تسلسل

اإلدارةالتنفيذي عضو 1أكتوبر24يوليو24فبراير6

2    *عقيلرئيسالسيد

3    سجونكارفيلدالسيد

4    عادلسلمانكانوالسيد

5    أحمديمحمدشريفالسيد

رونبي وقد    **ترسالسيد

مبلغ التنفيذية اللجنة أعضاء مكافآت بلغت بحرينيلسنة3.600 كأتعابأساسية. 7201 في

اإلدارة مجلس من رئيس عقيل السيد انض .82017

اإلدارةفي مجلس إلى بيترس رون السيد 312017. 
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ةحوكمةالشرك ( 3

الشركةمدونة حوكمة

الشركةأنه وموظفي اإلدارة مجلس من المتوقع الشخصييحافظواأنمن والسلوك االخألق من مستوى أعلى فيعلى المهني
الشركة في . مدونةتعامألتهم تجارتها في العاملين لجميع وقانونيا أخألقيا إطارا توفر التي السلوك لقواعد مدونة الشركة أنشأت . وقد

كيفيةعألقةاعدالسلوكقو الشركة.  توضح فيه تعمل الذي والمجتمع والمساهمين بموظفيها طبقالشركة قد اإلدارة مجلس أن كما
وسياسة المهني السلوك الشركة.قواعد الخألقيات األمتثال لمراقبة التبليغ

خألل للشركة الشركات لحوكمة التوجيهية المبادئ على تغييرات أي هناك تكن  .7201لم

الشركاتاالمتثال حوكمة لمدونة

الحكومات مع الدولي، والتفاعل الصعيد على التجارية االعمال ممارسة حول واضحة توجيهات توفر المهني السلوك قواعد مدونة
التجاري بيئةالعملوالمجتمعاتوالشركاء في العام والسلوك للين الحوكمة ممارسات أفضل نماذج إلى قواعدباألمتثال . مدونة شركات

إطارا تضع قسمالسلوك في السلوك مدونة نشر . وسيتم والقانونية االخألقية القضايا من واسع مدى سياق في العاملين جميع لسلوك
الشر األلكتروني"حوكمة الشركة موقع " من  .كات

العائلي للترفيه البحرينية الشركة باستثناءتمتثل القانون أحكام جميع مع يلي: حاليا ما

رقم (1 المجلد1.8.6HCالبند من النافذة بحو6االحكام المتعلق المركزي البحرين لمصرف اإلرشادي الدليل كمةمن
مستقلين مدراء ثألثة عن أعضائها عن يقل أل بحيث الشركات حوكمة لجنة بإنشاء اإلدارة مجلس من يطلب والذي الشركات

للجنة الحالي التشكيل ذلك، فإن هومع مستقلين. غيرتنفيذيينوثألثةمدراءمستقلينعضوينحوكمةالشركات

المجلدHC .13.2رقم  (2 من النافذة بحوكمة6االحكام المتعلق المركزي البحرين لمصرف اإلرشادي الدليل من
يطلب التدقيقمديرالشركاتوالذي لجنة رئيس يكون التدقيقالمستقألً  اً بأن لجنة الشركة.. رئيس مستقألً عن ليس حالية

تتمتع التي الشركات حوكمة معايير أعلى من تقلل أل النقاط هذه أن يرون وهم اإلدارة مجلس اجتماع في أعأله المذكورة النقاط نوقشت
ال البحرين مصرف قبل من مطلوب هو كما المجلس لجان تكوين جعل الممكن غير من الحالي الوقت في وأنه بها كمتاالشركة مركتزي

المجلد من النافذة التنظيميتة6االحكام للمتطلبتات وفقتا اللجان صياغة على وسيعمل النقطة هذه اإلدارة مجلس ألحظ ، فقد ذلك . ومع
المناسب الوقت في

الشركة إدارة مجلس مدونتةاعتمد . تتوفر الشتركة الخألقيتات األمتثتال لمراقبتة التبليتغ وسياستة الشتركات حوكمتة استلوكمدونتة قواعتد
والستلوك االعمتال وشتركاء المحليتة والمجتمعتات الحكومتات متع الدولي، والتفاعل الصعيد على االعمال إدارة بشأن واضحة توجيهات
ستلوكي عمتل إطتار الستلوك مدونتة . وتحتدد الشتركات حوكمتة نمتاذج فتي المتبعتة الممارستات أفضتل مراعتاة متع العمتل مكان في العام

في الموظفين موقتعلجميع " فتي الشتركات قسم "حوكمة في السلوك قواعد نشر يتم . سوف والقانونية االخألقية المسائل من واسع نطاق
اإلنترنت على الشركة

المصالح تضارب

عام منهناكلمتظهر 7201خألل للمصالح. أي تضارب حدوثحاألت حال لفي أينتيجةلمصالحتضارب أو تجارية معاملة أي
من اإلدارةنوع مجلتس عضتو علتى ، يجتب اتخاذهتا يتعتين التي أويمتنتعالمعنتيأنالقرارات المعاملتة تلتك مناقشتة فتي المشتاركة عتن

الصدد هذا . وفي اتخاذه تضتاربإدارةأعضاءمجلسيبلغالقرارالواجب أي عتن المصتالحقالشركةعادة فتي أيمحتمتل مناقشتة بتل
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المال رأس

احتياطي

قانوني

حتياطيا

رأسمالــــــي

احـأرب

اةمستبقـــ

أسهـــــم

المجمـــــوعخزينــــــــة

3120154.000.000677.57668.2452.146.354  (400.000)  6.492.175

للسنة اآلخر الشامل والدخل الربح 155.631  -  155.631  -  -  - صافي

األ  -  -  (15.563)  -  15.563  - (12)إيضاححتياطيالقانونيالمحولإلى

3120164.000.000693.13968.2452.286.422  (400.000)  6.647.806

للسنة اآلخر الشامل والدخل الربح 1.017.877  -  1.017.877  -  -  - صافي

القانوني األحتياطي إلى  -  -  (101.788)  -  101.788  - (12 )إيضالمحول

السنةأسهمأرباح خألل  (270.000)  -  (270.000)  -  -  - (20)إيضاح2016مدفوعة

3120174.000.000794.92768.2452.932.511  (400.000)  7.395.683
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312017312016إيضاحات

التشغيلية األنشطة
1.017.877155.631السنةأرباحصافي

ات:التسوي
وآ 5117.993119.977ألتومعداتاستهألكممتلكات

(/ خسائر ماليةأرباح موجودات من المحققة غير العادلة القيمة
الخسائربالقيمة أو االرباح خألل من 45.366  (904.288)  7العادلة

ملموسة غير موجودات 63.6996.949إطفاء

بنكية فوائد  (4.899)  (3.390)  18دخل

 (229.046)  (229.046)  18أرباحأسهمدخل

ومعداتأرباح وآألت ممتلكات  (3.050)  (4.440)  18بيع

التشغيل ومطلوبات موجودات في التغيرات
 (9.098)  (10.623)   نالمخزو

أخرى مدينة ً وذمم مقدما مدفوعة  (20.197)  49.219مبالغ

وأخرى دائنة تجارية  (36.420)  84.493ذمم

للموظفين الخدمة نهاية 10.8239.741بالصافيحقوق

النقدية 132.31734.954التشغيليةاالنشطةالناتجةمنصافيالتدفقات

االستثمارية األنشطة
ومعدات وآألت ممتلكات  (4.110)  (312.924)  5شراء

غيرملموسةشراء  -  (22.723)  6موجودات

ومعدات وآألت ممتلكات بيع من 4.4403.050المحصل

183.3904.899مستلمةبنكيةفوائد

18229.046229.046مستلمةأسهمأرباح

النقدية 232.885  (98.771)   األستثماريةاالنشطةالناتجةمن (/في )المستخدمةصافيالتدفقات

التمويليةاألنشطة
مدفوعة أسهم  -  (270.000)  20أرباح

النقدية  -  (270.000)   التمويليةاالنشطةفيالمستخدمةصافيالتدفقات

وشبهالنقديةالزيادة  )النقص(/ صافي النقدية 267.839  (236.454)   في

السنة بداية في كما النقدية وشبه 585.857318.018النقدية

السنة نهاية في كما النقدية وشبه 10349.403585.857النقدية



ش.م.ب العائلي للترفيه البحرينية الشركة
للسن المالية البيانات حول فياإليضاحات 312017المنتهية

البحريني بالدينار مبينة  )المبالغ

21- 

األساسي (1 ونظامها الشركة نشاط

ش العائلي للترفيه بحرينية  .م.بالشركةالبحرينية مساهمة شركة "( هي التجتارةوالصتناعةوزارةلتدىمسجلةعامة )"الشركة
البحري السجلالتجـارسالشـن. وتمـفيمملكة بموجب   .131994بتاريخ32196رقمـركةأنشطتها

المتعلقتتة الختتدمات وتقتتديم المطتتاعم تشتتغيل فتتي تتمثتتل للشتتركة الرئيستتية النشتتاطات وآليتتاتإن معتتدات وتتتوفير العتتائلي بالترفيتته
الشركة. االعمالفياألستثمارالتسلية، وكذلك الهداف مماثلة أهداف لها أنشطة تزاول التي

امتيتتازينإلثنتتينمتتـركةبتشغيتتـالشتت  2011عتتام المطتتاعمبمملكتتةالبحريتتـل استتم "بنتتدروزاستتتيكاالولـنن تحتتت  " وهاوس
تحتاسم "الثاني تحتتاستمال، أنشأت2012عامبنيجنز". ممطع جديتد مطعم الطعاموبتدأت "كوتشتيناايطاليانتا" شركة

تقديم خدمة أيضا للتموين".  فيعام اسم "كازبا إغألقمطعم2014 وتتمفتتحمطعتم  "هتاوس"بندروزاستيك ، تم عتـام ". فتي
استـم "بيتتي تحتت نشتاطاتمطعتم "بيتتي"2015 إيقتـاف التجتتاري  ، تتم السجتـل ذلتـك، فتإن متن الرغتـم علتـى نشطا زال أل

للمطعم عام (."  بنيجنزالشركةمطعمجديد "مطعمافتتحت 2017 فيمملكةالبحرين )أمواج

مسجل للشركة الرئيسي المقر إن وحاألتها الفروع أسماء

الفـرع اسم التجاري

السجل الحالـةرقم لل العائليالشركةالبحرينية
ترفيه 32196 -04كازبانشطة32196 -01

 -05هاوسبندروزاستيكنشطة

 -06مرحلإلطفالنشطة32196

32196 32196 -07بنيجينزنشطة

 -13كوتشيناإيطاليانانشطة

32196 32196 -14بيتينشطة

أساساإلعداد (2نشطة

بيانااللتزام إعتتداد

تتتم لقتتد

البيانتت الماليتتة المحاستتبةالدوليتتةات مجلتتسمعتتايير قبتتل متتن المعلنتتة الماليتتة التقتتارير إلعتتداد الدوليتتة ً للمعتتايير وفقتتا وطبقا المالية التقارير
بتفسير المختصة اللجنة عن الصادرة والتفسيرات اإلرشتادي الشتركاتالتجاريتة، التدليل قتانون لمتطلبتات النافتذ المركزي )االحكتام

البحرين لمصرف رقتم المجلتد 6متن والقترارات البحترينالمركتزي، القتوانين مصترف البحرين( وتوجيهتات بورصة وإجراءات
بها، قواعد المتعلقة العرض أساس إعداد

تم الماليةلقد

البيانات اً وفقباستخدامفرضيةاألستمرارية كموجتوداتلمبدأالتكلفتةالتاريخيتة المصتنفة بال، عتدااألستتثمارات المركزالمالي.مالية
بيان العادلةبتاريخ بالقيمة سجلت والتي الخسارة أو بالربح محددة العادلة قيمة وفقإن المالية البيانات ً ــإعداد

التقاريا استخــدامتقديـراتمحاسبيةمعينةومحـددة، يتطلبرالماليةــللمعاييرالدوليةإلعداد كما ً يتطلب أيضا تقدمناإلدارة
للشركة.  تماإلفصاحفتيإيضتاحاستخدام المحاسبية للسياسات بتطبيقاتها يتعلق فيما الخاصة يراتها األ4 فيهتتا تكتتون
الحستتاباتالتتتي التقتتدير، أو متتن عاليتتة درجتتة علتتى تنطتتوي التتتي الحستتابات عتتن والتقتتديرات فتراضتتات .المستخدمة للبياناتالمالية هامة

العرضهي وعملة الوظيفية

العملة البحرينيال  .دينار
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اإلعداد  (2 تابع -أساس

المالي التقاريـر إلعداد الدولية المعايير على 2014/20162015/2017فيةالتحسينات/التعديالت

دورة فتتي الصتتادرة الدوليتتة المحاستتبة /معايير الماليتتة التقتتارير إلعتتداد الدوليتتة المعتتايير علتتى التحستتينات / التعتتديألت تحتتتوي
ضتترورية.  2015/2017 ولكتتن مستتتعجلة غيتتر الدوليتتة المحاستتبية المعتتايير مجلتتس يعتبرهتتا والتتتي التعتتديألت متتن عتتدد علتتى

العترض الغتراض محاستبية تغييرات عنها ينتج تعديألت على المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على التحسينات وتشتمل
الت أو المصطلحات في القياس، وكذلك أو إلعتدادواألعتراف الدوليتة المعتايير متن متنوعة بمجموعة المتعلقة التحريرية عديألت

ً متـ ابتتـداء للشتـركة المدققتة السنـوية المالية البيانات عــلى المفعول ســارية التعديـألت هــذه . إن فردي بشـكـل المالية نالتقارير
ا12017بـعـد بتالتطبيق الستماح متع الألحقتة السياستاتوالفتترات علتى جوهريتة تغييترات وجتود يتوقتع . وأل لمبكتر

التعديألت لهذه نتيجة المحاسبية

عام في اعتمادها وتم تطبيقها سريان بدأ التي والتفسيرات   2017والتعديالت

أثر أي فيجوهريأليجود تطبيقها تم التي المعايير على التعديألت ا2017من البيانات هذه لمالية.على

عام في تطبيقها سريان وبدأ إصدارها تم التي والتفسيرات أنشطة2017والتعديالت على تنطبق ال أنها المع  ، إال

للفتراتالمحاسبيةةإلزاميالصادرةرييالمععلىااتأوالتفسيرةرالحالييياىالمععلتوالتعديألةالتاليةرالجديديياإن فـالتي
أوبعديتبدأ الفتراتالألحقة12017 علىأنشطةالشركة، أو تنطبق أل أنها التفسير :إأل

أو المعيار المفعولالعنـــــوان

ساري للفترات
بعدالتيالسنوية

أو في تبدأ المحاسبة
الم12017الدخلضرائب  (12رقم ) معيار

التقارير إلعداد الدولي المعيار فيالمنشآتاالخرىاإلفصاحعن   (12 )الية الحصص عام2017يناير1

في تطبيقها سريان يبدأ ولم إصدارها تم التي والتفسيرات والتعديالت ا2017

للسنة إلزامية ليســت إصدارها، ولكنها تـم قد التالية والتفسيــرات الجديـــدة/المعدلة المحاسبية المعايير إن المنتهيــةفـي لمالية 31
المنتهيـــةفـــي2017ديسمبر للسنة المالية البيانــات إعـــداد في اعتمــادها يتـــم ومنالمتوقع312017. ولم على

تؤثر ، تعتزمالالشركةأن الحاألت جميع . في االولي التطبيق فترة تاريخبدءشركةفي اعتبارًا من المعايير هذه تطبيق أدناه
الجدول في مبين هو كما التطبيق التفسير

أو المعيار المفعولالعنـــــوان

ساري للفترات
بعدالسنوية

أو في تبدأ التي رقم
الدولي المحاسبة رقم12019ضرائبالدخل  (12
الدولي المحاسبة تكلفةاألقتراض  (23 رقم12019

الدولي المحاسبي الزميلةوالمشاريع   (28 المنشآت في األستثمارات المشتركة
1

رقم2018

الدولي المحاسبة رقم2018يوليو1األستثماريةالعقارات   (40

المالية التقارير إلعداد الدولي التطبيقالو  (1 إلعدادالتقارير الدولية للمعايير مرة ل المالية
1

رقم2018

المالية التقارير إلعداد الدولي أساساالسهم  (2 على الدفع رقم12018
المالية التقارير إلعداد الدولي تجميعاالعمال  (3 ا12019

التقارير إلعداد الدولي رقم12018عقودالتأمين  (4رقم )المعيار
المالية التقارير إلعداد الدولي رقم12018االدواتالمالية  (9
المالية التقارير إلعداد الدولي رقم12019اتفاقياتالشراكة  (11
المالية التقارير إلعداد الدولي العقودمعالعمألءاإل  (15 من يرادات رقم12018
المالية التقارير إلعداد الدولي عقوداإليجار  (16 رقم12019
المالية التقارير إلعداد الدولي إلعداد12021عقودالتأمين  (17

الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسير ال
والمبالغالمسبقة  (22رقم )التقارير االجنبية بالعملة المعامألت إلعداد12018

الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسير رقم
المالية بشأنمعالجات  (23 اليقين عدم 12019ضريبةالدخل
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اإلعداد  (2 تابع -أساس

ا والتفسيرات والتعديالت عامالمعايير في تطبيقها سريان يبدأ ولم إصدارها تابع - 2017تم

أي هناك للشتركةتغييرلنيكون التشتغيلية بتالتطبيق2017ديستمبر31فتيللستنةفيالنتائج الشتركة قامتت حتال فتي
المتذكورةأعتألهالمبكر المعتايير من باستتثناءتطبيتق ، الي كتلمتن الماليتةرقتمعتدادالتقتاإلالمعيتارالتدولي المعيتار ، و(9)رير رقمإلالدولي

التقاريرالمالية من (16)عدادالتقاريرالماليةرقمإلوالمعيارالدولي  (15)عداد على ، االمرالذي يؤثر الماليةتصشأنهأن الموجودات بعض وقياس
حالياً كما  ،نيف قبلإدارةالشركةرهذهالمعاييرتقييمتأثييتم التطبيق .من في التعديالت أو

2017للمعايير المعايير من المبكرالي

بالتطبيق الشركة تقم لم الجديدة المعدلةأو عام أهمالسياساتالمحاسبية (3 .2017

البيانتاتالماليتة إعتداد في

المتبعة المحاسبية السياسات ً الهم ملخصا يلي منتت. فيما أستاس علتى تتمتطبيقهتا السياستات هتذه إن ظم التقرير هذا المعروضةفي
السنوات لكل ذلكومتماثل غير على ومعدات .، مالمينص وآالت ممتلكات تظهر بالتكلفة

والمعدات واآلألت الممتلكات

األستهألكالمتراكمالتاريخية مخصص طرح جميتعالنفقتاتبعد التكلفتة ، وتتضتمن الحتصرفالتي في لوضعها مباشرة بصورة
علىالموجودات من شراؤها تم الذي الغرض منتحقيق تمكنها التي التشغيلية الة أجله الثابتت القسط بطريقة المتبقية قيمتها

استنزال

بعد والمعدات واآلألت الممتلكات تكلفة ألستهألك الألزم المخصص احتساب ويتم يلي المتوقعكما اإلنتاجي لتغطيةعمرها
كافية استهألك وبمعدألت 20 سنة مستأجرةمبان أراضي على ي

3 - 7 السنوات طبخمأدوات 5
والمعداتالمكتبيةسنوات االثاثوالتركيبات
سنوات5 السيارات متا الصتل الدفترية
زادتالقيمة ما

عتنإذا قيمتته إلتى االصتل لتذلك يتتمتخفتيضالقيمتةالدفتريتة تحقيقهتا الممكتن الممكتن القيمتة ً. اتحقيقه فورا المكاسبإن استبعادخسائرالو عن
تحديدهاالناجمة

معالممتلكاتواآلألتوالمعداتيتم قيمةالمبيعات مقابلة طريق .الدفتريةالقيمةعن الربح صافي إلى الخسائرللوصول
المكاسبأو احتساب يتم المباعة، وعليه للموجودات ايتم والتجديدات الصيانة مصاريف حتساب بيان

أوالخسائرضمن واالرباح الشاملالدخل الموجوداتغيرالملموستةموجوداتغيرملموسة .عنداستحقاقهااآلخر

اقتنتاءتمثل تكلفتة التشتغيل

امتيتاز حقتوق ذات . وتكتاليفتطتويرالمكتان الملموستة الموجتوداتغيتر الموجو األفتراضيلهذه العمر أساس على
الثابت القسط بطريقة وإطفاؤها رسملتها يتم المحدد .العمر دات سنويا يتم الدفترية القيمة لتعرضهامراجعة

مؤشر قيداألستخدام، أوعندظهور االصل ذلك يعد لم عندما األمتياز لحقوق خألل . السنة تحقيقها الممكن غير ربمامن
قيمتهاالدفترية بأن يشير ألنخفاض
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المحاسبية  (3 السياسات تابع -أهم

المالية الموجودات

الشركة إلىتقوم المالية الموجودات الخستارة، بتبويب أو بتالربح محتددة العادلتة بالقيمة مدينتة.  وموجوداتمالية وذمتم قتروض
االصل على الحصول تم خألله من الذي الغرض على يعتمد التبويب هذا

الخسارة (أ أو بالربح محددة العادلة بالقيمة مالية موجودات

أدوات في األستثمارات جميع قياس فييتم الموجودات تصنيف .  ويتم العادلة بالقيمة المالية االدوات وعقود الملكية حقوق
كموجودات الفئة باألستتثمامتداولةغيرهذه لألحتفتاظ صتريحة نيتة اإلدارة لدى كان عتنرإألإذا ً متن12تقتل شتهرا

رأ لرفتتع االصتتول تبيتتع أن الشتتركة احتاجتتت إذا المتتالي، أو المركتتز بيتتان ستتيتمتتتاريخ الحالتتة هتتذه ، فتتي التشتتغيلي المتتال س
المتداولة االصول في إدراجها

شتراء أو ببيتع الشتركة فيته تلتتزم التذي التاريخ وهو التداول تاريخ في األستثمارات بيع أو شراء الموجتوداتتحتسبقيمة
إلنجتتتازمعتتتامألالمعنيتتتة والألزمتتتة المصتتتاحبة التكتتتاليف األستتتتثمارات استتتتبعادءتالشتتتراوتتضتتتمنتكلفتتتةشتتتراء . يتتتتم

األستتثماراتحقوقتنتهياألستثماراتعندما متن النقديتة التتدفقات علتى صتألحيتهاالحصول متدة انتهتت نقلهتاالتتي تتم أو
الملكية ومنافع مخاطر كافة بتحويل الشركة وقامت

الخألحقاً إعادةتقييميتمو أو بالربح محددة العادلة بالقيمة تغيتراتأيةويتماحتسابالعادلة.  بقيمهاسارةالموجوداتالمالية
العادلة القيم بيانلهذهاألستثماراتألحقةفي اآلخر.في الشامل والدخل الخسائر أو االرباح

دائنة (ب وذمم قروض

.  تنشتأ نشتط ستوق فتي مدرجتة وغيتر للتحديتد قابلتة أو ثابتتة ستداد دفعتات ذات مشتتقة غيتر ماليتة أصول هي االصول هذه
األعتترافباال . عنتد التعاقديتة النقديتة االصتول متن أخترى أنواع أيضاً على وتشتمل للعمألء الخدمات تقديم خألل من ساس

ويتتم إصتدارها أو اقتنائهتا إلتى مباشترة تعتزي التتي المعتامألت تكتاليف ً إليهتا مضتافا العادلتة بالقيمتة تسجيلها يتم لها االولي
باستخ المطفأة ً بالتكلفة ألحقا القيمة.تسجيلها انخفاض ناقصاً مخصص الفعلي الفائدة معدل طريقة دام

المدينة الذمم على للشركة المدينة والذمم القروض لدىالبنوكاالخرىوالنقديةتشتمل المالي.   وأرصدة المركز بيان في

أخرى مدينة ذمم

مخصص عمل ويتم تحقيقها المتوقع بالقيمة االخرى المدينة الذمم إظهار بناءاً يتم تحصيلها في المشكوك المدينة علتىلالرصدة
السنة نهاية في المستحقة االرصدة لجميع الشاملة المراجعة

لدىالبنوكالنقدية وأرصدة

النقدية التدفقات بيان لدىالبنوكتتكونالنقديةلغرض ولدىالبنوكمناالرصوأرصدة بالصندوق النقدية  .دة
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الم (3 السياسات تابع -حاسبيةأهم

الماليةالمطلوبات
المالية ويعتادللشركةتتكونالمطلوبات العادلتة بالقيمتة تستجيلها يتتم لهتا االولتي األعتتراف . عنتد وأخترى تجاريتة دائنتة منذمم

الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة ً بالتكلفة ألحقا قياسها

دائن ةوأخرىذممتجارية

الت الذمم الدائنةتظهر استتألمفتواتيرواالخترىجارية ً تتم ستواء المستتلمة والختدمات للستلع المستتقبل فتي دفعهتا يتتم التتي بالقيمتة
الفواتير تلك استألم يتم لم أو المورد قبل من بقيمتها

المخزون

القيمة صافي أو التكلفة بسعر المخزون تكلفةالمخأيهماأقلالممكنتحقيقهايتمإظهار أستاس . وتحتسب علتى أوألً زون يترد متا
أوأل إلتىيصدر المختزون ذلتك وصتول حتتى المختزون علتى العاديتة الظتروف فتي تنفتق التتي المصتاريف جميتع تتضمن والتي

الشركة عليهامخازن المتفق القيمة  .وبالحالة ضتمنالممكنتحقيقهاإنصافي المختزون ذلتك لبيتع المقدر السعر عن عبارة هي
التجارية للموادالظروف مخصص احتساب لذلك.القديمةواألعتيادية. ويتم ضرورة هناك كانت كلما الحركة والبطيئة التالفة

والتحقق المخزون القيمتةمنهيتماحتساب االشتياء . تشتطب النظتام فتي تحتديثها وجدت، يتم . األختألفات، إن شهري علىأساس
دوري أساس على للتلف القابلة أو

المال رأس

أوالماليةصنيفاالدواتيتمت االصتل تعريتف عليهتا ينطبتق أل التذي الحتد إلتى فقتط مساهمين كحقوق الشركة قبل من الصادرة
الملكية حقوق كأدوات للشركة العادية االسهم تصنيف .  يتم المالي األلتزام

الخزينة أسهم

التيتسمى إلغائهتايبيتانالمركتزالمتالتتاريخفتيإعتادةشتراؤهاتمأسهمالشركة أو إصتدارها إعتادة يتتم حتتى الخزينتة  .أستهم
األ بقيمتها الخزينة أسهم منوتظهر القيمةاألاألحتياطياتسميةوتخصم بين الفرق شتراءهتذه ، أما وتكلفتة الخزينة السهم سمية الرأسمالي

األحتياطي في تسويته فيتم بيعأسةالناجمالخسائرأوالمكاسبيتماحتساب  . االسهم عن المساهمينحقتوقفتيبيتانهمالخزينتة
للموظفين

الخدمة نهاية مستحقات مستحقات

قصيرةاالجل مستحقاتتقاس
تحميلهتام يتتم مخصتوم غيتر أستاس على االجل قصيرة . الموظفين ذاتالعألقتة الخدمتة قتدمت متا تتى يتتمعمتل خط

أو االجل قصيرة النقدية المكافآت ضمن دفعه المتوقع للمبلغ مخصص علىالشركةإطالمشاركة كان االرباح، إذا في ، وإلتزام
بتقديمها الموظفون قام سابقة لخدمات كنتيجة قائم قانوني تقديرهذا باإلمكان كان ما بصورةموثوقة. لتزاماألذا الخدمة

نهاية بعد ما مكافآت احتساب
للموظفينمناإلجازيتم الخدمة نهاية قصتيرةاالجتلوالعطتلوالستنويةاتمستحقات أخترى ومستتحقات الستفر تتذاكر خدماتهم

عن . علىأساساألستتحقاقالناتجة تستاهمالشتركة متنقبتل المتدار التقاعتد نظتام فتي البحترينيين المتوظفين عتن األجتماعيالهيئتة
للتأمين العامة مملكةالبحرين لحكومة وتحتسباألشتراكات ،التابعة المنافع محدد التقاعدي النظام وهذا التيتسددها الشركة

المذكورفي النظام في الشتاملاآلختر والتدخل الخستائر أو االرباح تستتحقعنهتا. بيان التتي للستنة هتذاالنظتام بموجتب قائ
قانوني التزام الشركة على يترتب المساهماتحيناستحقاقهاالتقاعدي الشتركةوأليترتبعلى ، ملسداد أيتةالتزامتاتبستداد مستقبلية . منافع

أخرى غيرالبحرينيين

للموظفين المستحقة الخدمة نهاية مخصصات فيتمأما قتانونالعمتلالبحرينتي متطلبتات بموجتب احتسابها . مستحقاتالشركةباستحقاق. تقتوم
وعلىأساسسنوي المطلوبات ضمن البحرينيين غير للموظفين الخدمة نهاية
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يراداالعترافباإل

وإيترادات العتائلي الترفيته بختدمات المتعلقتة الختدمات وتقتديم والمشتروبات المتأكوألت بيتع متن المكتسبة المبالغ اإليرادات تمثل
أخرى المتنوعة ملكية وعوائد أخطار نقل يتم عندما المبيعات اإليتراداتبضائعيتماستحقاق مبلتغ قيتاس ويمكن المشتري إلى

موثوقة بصورة

استألمها.يتم لحق الشركة اكتساب حين االخرى واإليرادات االسهم أرباح احتساب

رالتشغيليةعقوداإليجا

كعقتود المتؤجرة بتالموجودات العألقتة ذات والمنتافع المختاطر معظتم المتؤجر متع تبقتى بموجبهتا التي اإليجار عقود تصنيف يتم
تشغيلية المتعلقةبعقووإيجار المدفوعات التشغيلية )صافيةمنيتماحتساب ( فيداإليجار المؤجر من ممنوحة حوافز بيانأية

الخسائر الشاملاآلخراالرباحأو العقودوالدخل تلك فترة مدى على الثابت القسط  .بطريقة

األجنبية بالعمالت المعامالت

دفتاترالمعامألتتدون فتي االجنبيتة بتالعمألت تتتم بتتاريخاترجمتهتبعتدالشتركةالماليةالتتي الستائدة الصترف أستعار باستتخدام
من . المعامألتإجراءتلك الناتجة والخسائر والمطلوبتاتتسويةأماالمكاسب الموجتودات تحويتل ومتن المعتامألت النقديتةتلتك

بتاريخ السائدة الصرف أسعار باستخدام تتم فإنها أجنبية السنةالماليةالمتداولةبعمألت فتينهاية احتسابها أوبيتانويتم االربتاح
فتيالموجوداتيتمترجمة  .الخسائر الصرف سعر باستخدام االجنبية بالعمألت والمتداولة العادلة بالقيمة تقاس التي النقدية غير

باستتخدا االجنبيتة بتالعمألت المتداولتة التاريخيتة بالتكلفتة تقتاس التتي النقديتة غيتر البنتود ترجمتة . يتتم العادلة القيمة تحديد متاريخ
المعامألت تاريخ في السائدة الصرف أسعار

المحتملة (4 للتقديرات الرئيسية والمصادر الهامة المحاسبية األحكام

إدارة متن يتطلب المالية التقارير إلعداد الدولية ً للمعايير وفقا المالية البيانات متنالشتركةإنإعداد وفرضتيات توقعتات استتخدام
ال المبالغ على تؤثر والمطلوبتاتالطارئتشأنهاأن الموجتودات على تؤثر أيضاً أن شأنها ومن والمطلوبات للموجودات ةمذكورة
المالية البيانات تاريخ لإليراداتوالمصتكمافي المذكورة المبالغ على ستؤثر بدورها إعتدادالتقريتر. ، والتي فتترة ختألل روفات على

تعتمد التي القرارات اتخاذ يتطلب التقديرات تحديد االوضتاعالمستتقبلية، إن وتوقعتات الحاليتة ، والخبرات السابقة الخبرات المتوفرة
االخرى المعلومات هذهالتوقعات. وكل عن مختلفة تكون قد الفعلية النتائج إن بالتالي

تتعلق اإلدارة قبل من وفرضيات توقعات استخدام تتطلب التي الحسابات أهم إن اإلنتاجي

العمر والممتلكاتواآلألتوالمعداتللموجوداتغير العادلة ؛الملموسة
القيمة قياس المخصصات
اإل

اإلوستمرارية؛ مبدأ
اإلنتاجي .المحتملةلتزامات

غيرالملموسةوالممتلكاتالعمر للموجودات وواآلالتوالمعدات

الملموسة غير الموجودات أواستهألك إطفاء يتم عمرهتااإلنتتاجي. لمعداتعلىمتاآلألتواوالممتلكات دى تحديتدالعمتر يتتم يتت
، حيتتث الموجتودات تلتتك ختألل متتن اإليترادات تتحقتق أن الممكتتن متن التتتي للفتترة اإلدارة ً لتوقعتتات وفقتا اإلنتتاجي ممراجعتهتتا مستمر

ً وبشكل دوريا أنتنتج يمكن القيمةالدفترية في الجوهرية فتيالتقتديراتبسببفروقات التغيتر احتستابهافتي ويتتم اآلخربيتان
الشامل والدخل الخسائر أو االرباح فتراتمحددة  .في



ش.م.ب العائلي للترفيه البحرينية الشركة
للسن المالية البيانات حول فياإليضاحات 312017المنتهية

البحريني بالدينار مبينة  )المبالغ

27- 

المحتملة  (4 للتقديرات الرئيسية والمصادر الهامة المحاسبية تابع -األحكام

العادلة القيمة قياس

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

والمعطيت المتدخألت يستتخدم للشتركة الماليتة وغيتر المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة قياس للستوقإن الملحوظتة ات
اإلمكان ً علتىقدر كالتالي، بناء موضحة مستويات عدة إلى تصنيفها يتم العادلة القيمة قياس تحديد في المستخدمة المدخألت إن

هذ مألحظة إمكانية العادلة(.مدى القيمة المستخدمة )تسلسل التقييم طرق في هالمدخألت

االول المستوى النشطمدخألت االسواق ( في المعدلة المعلنة )غير المطابقة.االسعار والمطلوبات للموجودات ة

الثاني المستوى تصتنيفمدخألت يتتم لم والتي ً معلناً عنها أسعارا تعتبر أل التي المدخألت المستتوىكافة متدخألت ضتمن ها
غيـ أو مباشـر بشكل إما األلتزام أو لالصل ملحوظة وتكون مباشر.االول ر

الثالث المستوى متنمدخألت توفيرهتا يتتم أل التتي ، المتدخألت ذلتك علتى واأللتتزام )مثتال لالصتل ملحوظتة غيتر مدخألت
السوق بيانات

أعأله المذكورة المستويات في بند أي تصنيف علتىإن جتوهري أثتر لته والتذي المتدخألت متن مستتخدم مستوى أقل على يعتمد
فيهتا يحتدث التتي الفتترة فتي احتستابها يتتم المختلفتة المستتويات ضتمن البنتود بتين التحتويألت .  إن البنتد لهتذا العادلة القيمة قياس

االتحتول بالقيمتتة مستتجلة وهتتي الماليتة الموجتتودات متتن فقتتط واحتتد نتتوع الشتتركة لتتدى أستتاسرجعتتيلعادلتتةإن . اإلفصتتاحعلتتى
رقم إيضاح في موجود القياس وأسس العادلة القيمة  .24بتسلسل

المخصصات

الش قيمتةالذمــركةباحتســقامتإدارة فتي انخفتاض أي لمواجهة المتوقعتةخستائرالألحتستاباالخترىمالمدينتةـتـابمخصص
للشتركةعن ديونهم تسديد من المستهلكين التذمماألنخفتاضبلتغالشتركة،  ة، بترأي312017  .عجز قيمتة فتي

بحرينتتتي15.505االختتترى بحرينتتتي(.  15.505: 2016)دينتتتار االحتتتوالتبنتتتيدينتتتار ً لمجمتتتل وفقتتتا توقعهتتتا اإلدارة
األئ الديون، والجدارة شطب في التاريخية المدينة، والخبرة الذمم أعمار شتروطتمانيةاألقتصادية، وأرصدة فتي والتغير للعمألء

فتيالدفع األنخفتاض مخصص في التسويات إجراء يتطلب قد محدد عميل في أو السوق األقتصاد، أو في تغير أي حدوث عند
المدينة المالية. االخرىالذمم البيانات في المحتسبة

ال مخصتتص باحتستتاب أيضتتا الشتتركة وبطتتيءالحركتتكمتتاقامتتت القتتديم إدارة312017. فتتيمختتزون رأي يوجدالشركة، حستتب
مطلوبللأل القديموبطيءالحركةمخصص تقتديراتصتافي  (.: ألشيءدينار2016) مخزون وتستتند االكثر

االدلة على للمخزون البيعية ً القيمة فيوقتوثوقا المتاحة بعتيناألعتبتار .عملالتقديرات تأختذ التقتديرات هذه االتغيترات
في أيتةظتروف وجتود االحتداث هتذه فيته تؤكتد التذي للحد المالي المركز بيان لتاريخ الألحقة االحداث بسبب أوالتكلفة السعار السنة

نهاية في كما اإل

متطلبتستمراريةمبدأ

لمقابلة إضافي تمويل أي إلى الحاجة بتقييم وتقوم دوري أساس على المالي الموقف بمراجعة الشركة إدارة تقوم اترأس مستتاهمو
ذلتتك، يؤكتتد إلتتى . إضتتافة استتتحقاقها عنتتد األلتزامتتات لمواجهتتة الألزمتتة االمتتوال ً بتقتتدير أيضتتا تقتتوم العامتتل، كمتتا المتتال للشركة

األستمرارية حالة من للتأكد الشركة احتياجات لتمويل وذلك الكافي المالي الدعم توفير على الشركة اإل

طبيعتهاالمحتملةلتزامات

بحكم هذهاأللتزامات تحديد حدوثأالمحتملةيتم عدم أو حدوث عند أوأكثتر. فقط المستقبلية االحداث حد يعتبترتقيتيم األلتزامات
هذه واالحداثالمستقبلية. المحتملةمثل للنتائج الهامة والتقديرات القرار اتخاذ ممارسة على
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معداتالوواآلالتممتلكاتال (5

مباني
أراضي على

رةمستأج
أدوات
المطبخ

االثاث
والتركيبات
والمعدات

وعالمجمــــــياراتالسـالمكتبية

التكلـفة
3120151.100.288554.774701.77474.6472.431.483

4.110  -  4.110  -  - اإلضافات
 (7.102)  (7.102)  -  -  - األستبعادات

3120161.100.288554.774705.88467.5452.428.491
46.631264.5531.740312.924  - اإلضافات

 (74.199)  (8.182)  (66.017)  -  - األستبعادات

3120171.100.288601.405904.42061.1032.667.216

الستهالكالمتراكما
312015837.160479.269587.96660.7921.965.187

السنة 48.20915.34551.4185.005119.977استهألك
 (7.102)  (7.102)  -  -  - األستبعادات

312016885.369494.614639.38458.6952.078.062
السنة 48.35118.09146.4885.063117.993استهألك

 (74.199)  (8.182)  (66.017)  -  - األستبعادات

312017933.720512.705619.85555.5762.121.856

الدفترية القيمة صافي

312017166.56888.700284.5655.527545.360

312016214.91960.16066.5008.850350.429

في المحتسب والمعدات واآلألت الممتلكات اآلخراستهألك الشامل والدخل الخسائر أو يلي:االرباح كما

في المنتهية السنة
312017

في المنتهية السنة
312016

110.553105.855 (17التشغيل )إيضاح
تشغيلية غير 7.44014.122مصاريف

117.993119.977

واآلألتوالمعداتقيمةفياستهألكتكاليفالتشغيلتتمثل المطاعمالمستخدمةالممتلكات  .في

قيمته شهري بإيجار مؤجرة مباني من بحريني(. 10.361: 2016بحريني ) 14.431الشركة دينار
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ملموسة (6 غير موجودات
312017312016

ةالتكلفـ
األفتتاحي 263.693263.693الرصيد

السنةاإلضافات  -  22.723خألل

الختامي 286.416263.693الرصيد

المتراكم اإلطفاء
259.676252.727األفتتاحيالرصيد

السنة عن المحتسب 3.6996.949اإلطفاء

الختامي 263.375259.676الرصيد

الدفترية القيمة 23.0414.017صافي

امتيازتتش عن المدفوع األمتياز رسوم على الملموسة غير التجاريةلملالموجودات سوب." وبرامجالحابنيجنزمطعم "العألمة

غيترالملموستنيتمس للموجودات الدفترية القيمة وتعديل اإلةوياً مراجعة ضترورياً.  لمواجهتة ذلتك كتان كلمتا قيمتهتا فتي نخفتاض
سنوات للخمس المخفضة غير اإليرادات مخصصاإلوبناءاً على احتساب فإن ضرورياً.  القادمة يعد لم نخفاض

العادلة  (7 بالقيمة مالية أوالخسائرمنخاللموجودات األرباح
312017312016

األفتتاحي 5.909.2415.954.607الرصيد
العادلة )إيضاح للقيمة محققة ( غير  (45.366)  904.288 (18/)خسائر

الختامي 6.813.5295.909.241الرصيد

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

منتشتمل العادلة بالقيمة الخسائرخأللالموجوداتالمالية أو ماليتةمدرجتةعلتىاالرباح نلتالوراقـتـستوقالبحريفتيأوراق
السوقعلىاءً ــبنةــبالقيمةالعادلمتقييمهاــثيتــ، حيةــالمالي  . 2017ديسمبر31فيأسعار

ونزـالمخ (8
312017312016

9.5786.719ةـاالغذي
18.91112.286المشـروبات

6.0644.925أخـرى

34.55323.930



ش.م.ب العائلي للترفيه البحرينية الشركة
للسن المالية البيانات حول فياإليضاحات 312017المنتهية

البحريني بالدينار مبينة  )المبالغ

30- 

مدينة  (9 ً وذمم مقدما أخرىمبالغمدفوعة
312017312016

أخرى مدينة 36.74738.782ذمم
االخرىمخصص المدينة الذمم في  (15.505)  (15.505) انخفاض

21.24223.277
مقدما مدفوعة 74.30656.110مبالغ

ً للموظفين مقدما مدفوعة 356336مبالغ
5.2507.200ودائع

101.15486.923

بالدينارالاالمدينةالذممالمدفوعةمقدماً والمبالغال محددة بحريني.خرى

المدينة الذمم قيمة في األنخفاض مخصص في التغير التالي الجدول  :االخرىيوضح

312017312016

األفتتاحي 15.50512.508الرصيد
السنة خألل المكون 2.997  - المخصص

الختامي 15.50515.505الرصيد

اخترىــاالخةــةللذممالمدينــلدفتريدةاــركةأناالرصــرىإدارةالشــت كمتاةـتـاالعادلــنقيمتهــرياً عــاً جوهــألفــألتختلف
312017. 

وشبهالنقديةالنقدية  (10
312017312016

403.083  - *ثابتةودائع
تحتالطلبأرصدة 476.223222.393 **حسابات

24.1127.790 *ساباتالجاريةأرصدةالح
الصندوق في 1.9001.250نقد

وأرصدة 502.235634.516البنوكلدىنقد
المطالب غير االسهم أرباح لسداد  (48.659)  (152.832) (15)إيضاحبهانقدمخصص

النقدية وشبه 349.403585.857النقدية

لدى الجارية الحسابات فائدة.أرصدة أي تدر أل البنوك

بتتين متتا تتتتتراوح فائتتدة بمعتتدل فوائتتتد الطلتتب تحتتت حستتتابات بتتتين2016% )0.750% إلتتتى0.25أرصتتدة : متتا
 . (سنويا  %0.425% إلى0.225

من أقل خألل الثابتة الودائع تاريخ90استحقاق بمعدلابتدائهايوماً من سنويا(. 1.5: 2016% سنويا )1.5فائدة
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المال (11 رأس

312017312016
به المصرح

بقيمة200.000.000: 2016) 200.000.000 عادي     ( سهم
الواحد100 للسهم بحريني 20.000.00020.000.000فلس

بالكامل والمدفوع الصادر
اسمية( 40.000.000: 2016) 40.000.000 بقيمة عادي هم
الواحد100 للسهم بحريني 4.000.0004.000.000فلس

الخزينة أسهم

أسهم شراء والتجارةعلموافقةمتفقةمعخزينةتم يتجاوزــىشــوزارةالصناعة أل رأسمال  %10ما الصادرالشركةمن
اإلسميةالسهعبالكامل. والمدفو القيمة األحتياطيات. تمعرض من كخصم الستهممالخزينة األسمية القيمة بين الفرق تمتسوية

شراء وتكلفة رأسالخزينة احتياطي في  (.13)إيضاحماليهذهاالسهم

بالمساهمين متعلقة إضافية معلومات

في الذينيملكون ، ديسمبر31كما االساسيين المساهمين وجنسيات مايعادلنسبةأسماء أوأكث 5% منمجمتوعر أستهمرأس المال
التييمتلكونها االسهم وعدد الرئيسيون :كالتالي

المساهمون 2017الجنسية

االسهم2016
عدد نسبةالملكية عدداالسهم نسبةالملكية المستثمرين

جمهور .24.602متعددة 500 61.51%  24.605. 625 للف 60.51%
الخليج مجموعة ش.م.ب.نادق .9.700بحرينية 000 24.25%  9.700. 000 اإلدارة 24.25%

مجلس أعضاء .1.697ينبحريني 500 4.24%  1.694. 375 4.24% 36.

000. 000 90%  36.000. 000 خزينة 90%
أسهم 4.000. 000 10%  4.000. 000 10% 40.

000. 000 100%  40.000. 000 الشر 100%

أسهم جميع وهيأسهمعاديةتندرج واحدة فئة تحت حقوقالتصويت. كة في متساوون المساهمين وجميع إن

مالالشركة رأس ملكية توزيع أسهمالمساهمين وعدد الصادر التاليةوالمبينةأدناهونسب الفئات ضمن موضحة االسهم :ملكيتهم

عدد عددالمساهمين نسب
المملوكةمن االسهم االسهمة

عدد مجموع 2017

اإلدارة20162017201620172016

مجلس أعضاء 1.697. 500 1.694. 375 من 4.24%  774.24%
1% 16.386. 996 16.547. 121 من 41.37%  92692940.97%
.8.215 %10من  1% 504 8.058. 504 من 20.14%  111120.54%
20% 9.700. 000 9.700. 000 1124.25%  24.25% 36.

000. 000 36.000. 000 خزينة 90%  94594890%
أسهم 4.000. 000 4.000. 000  -  -  10%  10% 40.

000. 000 40.000. 000 945948100%  100% 
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تابع - الرأسالم (11

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

االسهم عـدد
20172016

خالدالعوجانالسيد 1.000.0001.000.000عبداللطيف
سلمانكانوالسيد 192.500192.500عادل

عليالحسنالسيد محمد 100.000100.000بشار
محمدأحمديالسيد 105.000101.875شريف

100.000100.000 *كارفيلدجونسالسيد
سورانا سوريش 100.000100.000 *السيد

رئيس 100.000100.000 **عقيل

1.697.5001.694.375

اإلدارة مجلس .م.بقبلمنمعينينأعضاء ش للفنادق الخليج   .مجموعة

تعيين فتييتم اإلدارة مجلتس متن استتقالتهم تمتت .م.ب، وقتد ش للفنتادق الخلتيج مجموعة طريق عن اإلدارة مجلس أعضاء
2017. 

قانوني (12 احتياطي

مالـمتحويــ 212001ــونرقـومبقانـادربالمرســالصيــاريةالبحرينــاتالتجــركـونالشـبمتطلباتقانــبموج
ص %10يعادل ذلتكمن رصتيد يبلتغ حتتى للتوزيتع قابتل الغيتر القتانوني األحتيتاطي حستاب إلتى التوزيع قبل الشركة أرباح افي

المال %50نسبة رأس العام، . المصدرمن تحويلخألل بحريني101.788تم حتيتاطياباألـتـإلىحسدينار
بحريني(. 15.563: 2016 دينار

ياحتياطيرأسمال (13

القيمةحتياطياأليتمثل في الزيادة الخزينةسميةاإلالرأسماليفي السهم الشراء سعر  (.11)إيضاحالمشتراةللسهمعلى

الخدمةللموظفينحقوق  (14 نهاية

 :البحرينيونالموظفون
نظام في الشركة مساهمة للموظفييــلتأميناألجتماعلعامةلهيئةاالبلغتتكلفة البحرين المنتهيةـنالبحرينييــفيمملكة للسنة ن

بحريني(. 3.781: 2016بحريني ) 3120173.376 دينار

االجانب: الموظفون
البحرينيين غير للموظفين الخدمة نهاية مخصص في كالتالي: موضحإنالتغير

312017312016

األفتتاحي 63.32253.581الرصيد
19.03317.031السنةمستحقات

السنة خألل  (7.290)  (8.210) مدفوعات

الختامي 74.14563.322الرصيد

السنة نهاية في الشركة موظفي 10284عدد
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وأخرى (15 دائنة تجارية ذمم

312017312016

دائنة تجارية 116.47373.451ذمم
عألقة )إيضاحمبالغ ذات 3.0111.670 (22الطراف

غير أسهم أدناه( 10بها )إيضاحأرباح الموضح 152.83248.659والجدول
أخرى دائنة وذمم مستحقة 237.624142.135مصاريف

الموظفين سفر وتذاكر إجازات 40.10432.013مخصص

550.044297.928

احتساب البحريني، حيثيتم بالدينار الدائنة التجارية فترةسدادهايتمالذمم خألل المورد60عام فاتورة تاريخ  .يوماً من

محددة سداد شروط لها وليس فائدة أي تتحمل وأل مضمونة غير العألقة ذات لالطراف المستحقة المبالغ

التجارية للذمم الدفترية االرصدة أن الشركة إدارة العادلة. لقيمتهامقاربةالدائنةترى

السنوي الترتيب حسب بها مطالب غير أسهم أرباح تفاصيل يلي فيما

20172016لسنةالمتعلق

20001.5751.582
20011.3821.390
20053.3453.392
200810.82510.868
201013.27613.325
201217.77918.102
2016104.650  - 

152.83248.659

التشغيلإيرادات (16
في المنتهية السنة

312017

في المنتهية السنة
312016

629.217590.835االغذيةمبيعات
629.427556.038مشروباتالمبيعات

الخدمات 78.78687.263رسوم
االلعاب آألت 4314.467مبيعات

37  - تبغالمبيعات

1.337.8611.238.640
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التشغيل (17 تكاليف

في المنتهية السنة
312017

في المنتهية السنة
312016

356.226312.027الموظفينتكاليف
173.520165.835االغذيةتكاليف
203.636168.029مشروباتالتكاليف

وآأل ممتلكات 110.553105.855 (5ومعدات )إيضاحاستهألك
اإليجار 132.477126.179تكاليف

أخرى تشغيلية 201.753181.324تكاليف

1.178.1651.059.249

اآلخراالستثمار (18 والدخل

في المنتهية السنة
312017

في المنتهية السنة
312016

/)خسائر للموجوداتالماليةغيرمحأرباح العادلة القيمة في للتغير ققة
أوالخسائربالقيمةالعادلة االرباح  (45.366)  904.288 (7)إيضاحمنخألل

229.046229.046أسهمأرباح
بنكية 3.3904.899فوائد

ومعدات وآألت ممتلكات بيع 4.4403.050أرباح
متنوعة 6716.212إيرادات

1.141.835197.841

علىالسهماألساسيوالمخففالعائد  (19

االساسي العائد صافيالتربحالمخففويتماحتساب تقسيم أساس على السهم الخستارةعلى المتوستطأو علتى للمستاهمين المتتاح
قب من المشتراة العادية االسهم عدد متوسط استبعاد بعد الصادرة العادية االسهم لعدد خزينة.المرجح كأسهم الشركة ل

في المنتهية السنة
312017

في المنتهية السنة
312016

للمساهمينحصافيالرب 1.017.877155.631المتاح

العادية االسهم لعدد المرجح 36.000.00036.000.000المتوسط

والمخففالعائد أدناه()ألحظالعلىالسهماالساسي فلس4.32فلس28.27فقرة

للتخفيف عرضة تكون قد عادية أسهم أية الشركة لدى توجد العائدأل العائدفي يكون لعائتدلالمخفتفمماثتلالستهملتىع، وعليه
السهم على االساسي
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األرباح (20 توزيعات

دفعها وتم معلنة أرباح
أربتتاح دفتتع علتتى تمثتتلد270.000أستتهمتمتتتالموافقتتة والتتتي الصتتادر7.5بحرينتتي المتتال رأس مجمتتوع % متتن

في المنتهية ( للسنة الخزينة أسهم المنتهية2016) 2016ــديسمب31 )صافي للسنة بحريني دينار 31ـ: ألشيء
فتي ( 2015 المنعقتد الستنوية العموميتة الجمعيتة اجتماع في عليها اإلعتألنوالتتي152017الموافقة تتم

في ألحقة. 2017ودفعها فترة في

اإلدارة مجلس من به الموصى
فتي المنتهية السنة عن لالعضاء أسهم أرباح أي بتوزيع الشركة إدارة مجلس 270.00: 2016) 312017يقترح

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

اتااللتزامــ (21

التشغيلية (أ اإليجار عقود التزامات

متنجتـىأللتزامتاتاإليجتـتـالحداالدنإجماليإن الناتجتة التشتغيليةـارالمستتقبلية اإليجتار لإللغتاءالغيترراءعقتود قابلتة
يلي:( 5)إيضاح كما

312017312016

سنة من 173.177124.337أقل
سنوات خمس من وأقل سنة من 678.019498.756أكثر

سنوات خمس من 310.970183.150أكثر

1.162.166806.243

الرأسماليةااللتزامات (ب

نتجت رأسمالية نفقات توجد تاريخأل في كما التعاقدات جراء الماليمن المركـز بحرينيألشيء: 2016)بيان  (.دينار

العالقة (22 ذات األطراف مع المعامالت

يؤثراعتباريتم نفوذ له يكون أو اآلخر الطرف على السيطرة قدرة االطراف الحد يكون عندما عألقة ذوي كأطراف االطراف
اآلخرالقراراتعلى للطرف والتشغيلية علىالاتذشملاالطرافت .المالية اإلدارةمساهمينعألقة وأعضاء رئيسيين

لهمئيسيينللشركةالر المقربين العائلة أعضاءوأفراد أو الرئيسيين مساهميها للشركة، أو يكون بحيث االخرى والشركات
لهم المقربين العائلة وأفراد أوتأثراإلدارةالرئيسيين مؤثر االطرافنفوذ العألقة  .بهذه ذات االطراف مع الشركة إنمعامألت

اإلدارة قبل من تجاريةعاديةتتومصادقعليها أسس على   .م

كالتالي موضحة العألقة ذات االطراف مع المعامألت تفاصيل

عألقة ذات االطراف
نوعية
المعاملةالعألقة طبيعة

في المنتهية السنة
312017

في المنتهية السنة
312016

اإلدارة مجلس أعضاء
الخليج فنادق مجموعة

أعضاء
جلسم

اإلدارة

نظير لالعضاء حضور أتعاب
اإلدارة مجلس اجتماعات 33.75025.450حضور

الموظفين 4.179 - رواتب
العمومية للجمعية قاعة 1.2141.194إيجار

الموظفين 2761.245مصاريف

عبداللطيف شركة
لالغذية الدولية العوجان

مساهم
12.1789.905ترياتأطعمةمشمشترك

البحرين غاز
مساهم
للطبخمشترك غاز 4.1763.769شراء
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العالقة (22 ذات األطراف مع تابع - المعامالت

طرف حسابات عألقة: ذاتملخصأرصدة

العألقة نوعية
أطراف مع
عألقة 312017312016ذات

مستحق عالقة )إيضاحمبالغ ذات       (15ألطراف

.م.ب ش الخليج فنادق  -  297مساهممجموعة

لالغذية الدولية العوجان عبداللطيف مشتركشركة 2.1641.670مساهم

.م .م ذ البحرين غاز مشتركشركة  -  550مساهم

3.0111.670

القطاعية (23 التقارير

مح الشركة المختاطروالعوائتدإنأنشطة متن متماثتل لمستتوى تتعرض والتي المطاعم بتشغيل أيضتاً ددة تملتك الشتركة أن منفصتلة، كمتا
مالية قطاعات تشكل أل األستثمارات لهذه والعوائد الملكية أن محددة، حيث استثمارات متنالضتروري لتيس فإنته لتذا التشغيلية

القطاعات عن معلومات أية إظهار ت

الشركة عنالقطاعاتالجغرافيةإن معلومات إظهار يتم لم ، وعليه البحرين مملكة داخل بالكامل عملياتها دير هذهالبيانتات في  .المالية
24) 

وإدارةالمخاطر المالية والمطلوبات الموجودات الماليووة

والمطلوبووات الموجووودات المتضتتمنةفتتي المركتتزالمتتالي بيتتان وموجتتوداتماليتتة، ممدينتتةأختترىوذمتت ،النقديتتةوشتتبهالنقديتتةتشتتتملعلتتى
ختتألل المحاستتبيةالمتعلقتتةبتتالموجودات  ،التتربحأوالخستتارةمتتن وأختترى. إنالسياستتات دائنتتة تجاريتتة وذمتتم بها الخاص

البند في حدة ً على كأل عنها اإلفصاح تم قد المالية والمطلوبات المال رأس

إدارة هو المال

رأس إدارة في للشركة االساسي الهدف إن وتنميتة أعمتالالشتركة لتتدعيم المتال رأس نستبة علتى المحافظتة من التأكد المساهمين عوائد
بإعداد تقوم

لديها، كما المال رأس هيكلة بإدارة الشركة التستوياتتقوم أيتغييترفتي يتتم األقتصتادية.  لتم ً للظتروف وفقتا وذلتك ف المنتهيتين
السنتين خألل والعمليات والسياسات االهداف 31 20172016. 
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المخاطر (24 وإدارة المالية والمطلوبات تابع - الموجودات

مقستوما المديونيتة صتافي عتن عبتارة هتي المديونيتة، والتتي نستبة طريقتة استتخدام طريتق عن المال رأس بمراقبة الشركة تقوم
صافي ً إليه مضافا المال رأس مجموع صتافيمديوالمديونيتة. على ضتمن الدائنتةوأخترىنيتةالشتركةوينتدرج  ،التذممالتجاريتة

النقدية. مخصو وشبه النقدية الشركة.ماً منها بمساهمي المتعلقة األحتياطيات مع المال رأس يتضمن المال رأس

312017312016

وأخرى دائنة تجارية 550.044297.928ذمم

النقديةناقصا وشبه  (634.516)  (502.235)   النقدية

 (336.588)  47.809   (الفائضالمديونية/) صافي

المال رأس 7.395.6836.647.806مجموع

المديونية وصافي المال 7.443.4926.311.218رأس

المديونية  -  %0.64نسبة

المنت للسنة المديونية نسبة احتساب يتم السنة. 312016فيلم نهاية في فائض لديها الشركة أن حيث

المخاطر المخاطرمسئولمجلساإلدارةإدارة إدارة هيكل ومراقبة تأسيس عن عام المستئوليةأنهرغموللشركةبشكل متحمتل
وسياستاتاالكاملةف أهداف تنفيذ تضمن التي العمليات وتشغيل تنسيق مهمة المجلس أوكل يقتومقد . وحيتث الماليتة لقستم لشتركة

القسم يعدها التي والسياسات االهداف ومألئمة العمليات سير فعالية حول شهرية بتقارير اإلدارة مجلس بتزويد المالي المراقب

بوضع المجلس إلدارةيقوم العامة تغطيالمبادئ التي مختاطراألئتمتانوكذلكالسياسات مثتل الفائضة ، مختاطرأستعارمجاألتمحتددة
السيولة واستثمار االجنبي الصرف ومخاطر الفائدة االئتمان

مخاطر الوفتاءبتاألأحدمخاطرعجزهي عن اآلختر.يتمتزاملاالطراف للطترف ماليتة خستارة يستبب ممتا عليتة المتفتق جيتتد
ائتمتتاني تصتتنيف ذات وعالميتتة محليتتة بنتتوك لتتدي النقتتد ايتتداع فيمتتايتعلتتقتركيتتزمختتاطر األئتمتتان  .محدوداالختترىالتتذممالمدينتتة

لهذاالعامل أليوجتدمختاطر ، ونتيجة أنته اإلدارة إضتافيةتترى للتذممالمدينتةاالختريائتمتان مصتاحبة المبتالغ تحصيلها.التتجتاوز
المخاطر (24واجب

الماليةوإدارة والمطلوبات تابع - الموجودات
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الفائوودة معوودل االدوامخوواطر قيمتتة تغيتتر معتتدألتالفائتتدةهتتيمختتاطر تقلبتتات نتيجتتة علتتىتتح . الستتوقيةتالماليتتة الفوائتتد ستتب
الطلب للودائع  .خأللالعامتــبمعدلثابالحساباتتحت فقط األالثابتةيتمالتفاوض إعادة . أماعند األستحقاق تاريخ في ستثمار

والمطلوبات بحساسيةللشركةالموجودات تتأثر فأل ائدة.معدألتالفبمخاطراالخرى

متن الناجمـتـة اآلختر الشتامل والتدخل الخستائر أو االرباح الفائتدة، متعاحتماليتةحساسية معتدألت فتي المعقـتـولة ثبتاتالتغيترات
تكونجوهريةلمتغيراتاالخرىجميعا أن يتوقع قبلاإلدارة ، أل مخواطر .من

االدواتالمالعموالتأسووعار قيمتة فتتي التقلبتات متتن الناجمتتة المختاطر هتتي علتتىأستتعار تطترأ التتتي للتغيترات نتيجتتة اليتتة معظمهتا
االجنبيتة بتالعمألت الشركة االجنبية. عمليات العمألت التدوألراالمريكتيبصرف بالتدينارالبحرينتي المقتوم وحيتثأن الدو

مقابل الصرف ثابت البحريني ألراالمريكيفإنالدينار تتوقعانة الشركة إدارة يوجدتأثير السيولة .  العمألتلمخاطرجوهريأل

ً بمخاطرالتمويل،  مخاطر أيضا إليه ويشار الألزمتةلستداد االمتوال الحصتولعلتى الشتركةفتي قتدرة عتدم مخاطر الماليةهي
لالدوات المصاحبة األلتزامات الماليتةبسترعة موجوداتهتا بيتع علتى الشتركة قتدرة عتدم عتن الستيولة مختاطر تنتتج وقد ال

للقيمتة مقاربتتة .وبقيمتة الستيولةبصتتورةعادلتتة متطلبتتات بمتابعتتة الشتركة إدارة االمتتوالالكافيتتةمنتظمتةتقتتوم تتوفر متتن للتأكتتد استحقاقها
عند األلتزامات لمقابلة األسعار

مخاطر فتيبيتان المصتنفة لألستتثمارات الشتركة امتتألك بستبب االستعار لمختاطر عتنالتعترض الناجمتة المختاطر كموجوداتهي
المالي المركز بالقيمةالعادلة فتيأستعارئرحأوالخسااربمنخأللاالمالية التغيتر لمختاطر الشتركة تتعرض فت.  وأل

استثماراتها نوعت قد الشركة الملكية، فإن حقوق أسهم في الشركة استثمارات عن الناجمة االسعار مخاطر السلع.  وإلدارة المدارةي
األستثمارية الصناديق الصناديقا تنويع .ويتم قبلالشركة من والمحدد األستثماري السقف بموجب لمدارة لأل

العادلة القيمة حساسية تحليل بالقيمةالعادلتة مالية كموجودات المالي المركز بيان في الموجودة الخساحاربتمتنختأللاالستثمارات
التأثيركالتالي: رئأو

ال
التغيـــرربحعلى الوصف 340.

موجو /+-5%  /+-676 بالقيمةالعادلة مالية الدخلالشاملاآلخردات خألل .681من

العادلة  /+-10%  /+-353 بالقيمة مالية الدخلالشاملاآلخرموجودات خألل العادلةمن

القيمة بينالمشتاركين منتظمة معاملة في التزام لنقل دفعه سيتم الذي أو أصل لبيع عليه الحصول سيتم الذي السعر هي .في
تاريخالقياس في السوق العادل

بالقيمة قياسها يتم أل والتي المالية االدوات متكتررتشتملالتذممإن بشتكل ة االخترىوالمدينتة النقديتةوالتذممالنقديتة وشتبة الدائنة
العادلتةلهتذه. التجارية القيمتة فــإن المالية االدوات لهــذه االجل القصيرة ً للطبيعة ونظرا أنه اإلدارة ترى االدواتالماليتة كث

تختلف أل كمافــي الدفترية قيمتها  .3ً12017 عن
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المتدخأل وأهتم التقيتيم تقنيتات إلتى باإلضافة متكرر بشكل قياسها يتم التي المالية لالدوات العادلة القيمة تسلسل يحدد التالي لتالدواتالجدول العادلتة القيمتة قيتاس تحديتد فتي والمستتخدمة الملحوظتة تغيتر
العادلة والقيمة الملحوظة المدخألت من المتبادلة العألقة الجدول يوضح كما المالية

العادلة فيالقيمة

312017

في المدخالت تسلسلمستوى

العادلة القيمة

المستخدمة التقييم وسائل

لرئيسيةوالمدخالتا

الملحوظة غير المدخالت

الهامة

المدخالت بين المتبادلة العالقات

العادلةةغيرالملحوظ والقيمة

المالية الموجودات

خأللمدرجة من أوالخسائرالقيمةالعادلة 6.813.529االرباح

2016 :5.909.241) 

مدخألت

االولالمستوى

المدرجة االسهم أسعار

ورصةفيالب
ينطبق ينطبقأل أل

خألل العادلة القيمة مدخألت مستويات بين تحويألت أي  .20172016السنواتأليوجد

الالحقة (25 األحداث

في المنتهية السنة بعد الشركة على جوهرية ألحقة أحداث البيانا312017توجد هذه اعتماد علىتوقبلتاريخ أثر لها والتي البيانات. المالية هذه


