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30/6/1967: �سدور براءة تاأ�سي�س من اأمري البالد 
الراحل ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اخلليفة رحمة الله 

عليه بتاأ�سي�س �رشكة البحرين لل�سينما وتوزيع الأفالم.

ال�سادة 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 

العال، ال�سيد علي يو�سف عبيديل ، ال�سيد علوي 

�سيد مو�سى العلوي،عبد الرحمن عبد الغفار العلوي، 

ال�سيد جا�سم حممد فخرو.

ر�أ�س �ملال �مل�رصح 750,000 دينار.

راأ�س املال ال�سادر 500,000 دينار موزعة على 50,000 

�سهم قيمة ال�سهم الواحد ع�رشة دنانري.

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

الغفار العلوي وا�ستئجار �سينما الزبارة من ال�سيخ 

علي بن اأحمد اخلليفة.

08/06/1968: افتتاح �سينما احلمراء كاأول �سينما 
مكيفة يف البحرين.

20/07/1971 :افتتاح املبنى اجلديد ل�سينما اأوال بعد 
هدم املبنى القدمي.

�رشاء �سينما الزبارة.

06/01/1972: افتتاح �سينما الأندل�س يف مدينة 
عي�سى.

01/04/1972: ا�ستئجار داري �سينما العوايل وبوابة 
�سرتة من �رشكة نفط البحرين.

1973: اإغالق �سينما الزبارة.  

22/02/1973: ا�ستئجار �سينما اجلزيرة من الدولة.

1974: زيادة راأ�س املال ال�سادر اىل 750,000 دينار 
بطرح 25,000 حق اأف�سلية ب�سعر 30 دينار بحريني 

لل�سهم الواحد.

1975: ال�رشكة متتلك اأر�س �سوق املركزي تعوي�سا من 
الدولة لأر�س �سينما البحرين.

ن�سوب حريق يف �سينما الأندل�س.

1976: تغيري اإ�سم ال�رشكة اىل �رشكة البحرين 
لل�سينما.

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

27/08/1979: ن�سوب حريق ياأتي على �سينما اأوال 
بالكامل.

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

1981: م�ساعفة راأ�س املال ال�سادر اىل 1,500,000 
دينار بحريني  با�سدار ا�سهم منحة بواقع �سهم لكل 

�سهم وجتزئة ال�سهم اىل دينار.

1983: افتتاح املبنى اجلديد ل�سينما اأوال.

اإغالق �سينما بوابة �سرتة.

1984: قيادة ادارية جديدة لل�رشكة متمثلة يف 
الدكتورع�سام عبدالله فخرو ع�سواً منتدباً وال�سيد 

اأحمد عبد الرحمن را�سد مديراً عاماً.

1985: افتتاح فيديو البحرين يف �سارع املعار�س 
وفيديو ماتيك يف �سارع الزبارة.

بيع ح�سة ال�رشكة يف �رشكة عمان العربية لل�سينما.

1988: افتتاح فيديو البديع.

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

1990: تخفي�س راأ�س املال ال�سادر اىل 1,259,880 
دينار بحريني نتيجة  عملية �رشاء ا�سهم الدولة جراء 

بيع �سينما الأندل�س.

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

اغالق �سينما عوايل.

1992: زيادة راأ�س املال امل�رشح اىل 3 مليون دينار 
بحريني.

زيادة راأ�س املال ال�سادر اىل 1,385,868 دينار بحريني 

با�سدار 10% ا�سهم منحة.

جتزئة ال�سهم اىل مائة فل�س لل�سهم .

1993: زيادة راأ�س املال ال�سادر اىل 1,524,455 دينار 
بحريني با�سدار 10% ا�سهم منحة.

1996: افتتاح �سالتي عر�س �سينما دملون يف جممع 
التاأمينات الجتماعية.

1997: زيادة راأ�س املال ال�سادر اىل 1,722,364 دينار 
بحريني با�سدار 13% ا�سهم منحة.

افتتاح جممع �سينما ال�سيف ذو ال�ستة �سالت يف 

جممع ال�سيف التجاري.

1998: زيادة راأ�س املال ال�سادر اىل 1,998,257 دينار 
بحريني با�سدار 16% ا�سهم منحة.

05/05/2000: اندلع حريق ياأتي على دار �سينما 
الن�رش بالكامل وتتعر�س �سينما احلمراء لالأغالق 

املوؤقت.

28/06/2000: افتتاح �سالتي دار �سينما اجلزيرة يف 
جزيرة املحرق.

26/12/2000: افتتاح دار �سينما �سار ذات الأربعة 
�سالت يف منطقة �سار.

07/02/2001: اعادة افتتاح �سينما احلمراء بعد امتام 
الرتميم.

30/04/2001: اغالق فيديو الرفاعني وفيديو عوايل.

19/09/2001: افتتاح املجمع ال�سينمائي الثاين ذو 
الع�رش �سا�سات يف جممع ال�سيف.

07/05/2002: افتتاح مطعم رنديفو.

2002: اغالق فيديو ماتيك.

28/02/2003: اغالق فيديو البديع.

31/12/2003: اغالق فيديو البحرين.

31/01/2004: اغالق فيديو دملون.

11/04/2004: زيادة راأ�س املال ال�سادر اىل 2,297,993 
دينار بحريني با�سدار 15% ا�سهم  منحة.

29/04/2004: افتتاح جممع �سينمائي ي�سم 14 
�سا�سة يف جممع �ستي �سنرت بالدوحة.

16/06/2004: زيادة راأ�س املال امل�رشح اىل ع�رشة 
ماليني دينار.

30/09/2004: اغالق �سينما دملون.

04/01/2005: التوقيع على ان�ساء جممع �سينمائي 
ي�سم 20 �سا�سة يف البحرين �سيتي �سنرت.

16/01/2005: زيادة راأ�س املال ال�سادر اىل 2,597,734 
دينار بحريني با�سدار ا�سهم حق الأف�سلية ب�سعر 

500 فل�س لل�سهم.

29/03/2005: زيادة راأ�س املال ال�سادر اىل 2,942,430 
دينار بحريني با�سدار 15% ا�سهم منحة.

18/03/2006: زيادة راأ�س املال املدفوع اىل 3,383,795 
دينار با�سدار  15% ا�سهم منحة.

25/05/2006: زيادة راأ�س املال املدفوع اىل 3,825,160  
دينار با�سدار 4,413,650 ا�سهم حق اأف�سلية ب�سعر 

600 فل�س لل�سهم.

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

01/01/2007: افتتاح مطعم تكاتك الهندي يف 
جممع �سينما اأوال.

15/01/2007: التوقيع على عقد ايجار لن�ساء 
جممع �سينمائي يحتوي على 13 �سا�سة يف جممع 

فيالجيو بدولة قطر.

22/10/2007: تقلي�س عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة اىل 
�سبعة اأع�ساء.

24/01/2008: وفاة رئي�س جمل�س الدارة احلاج علي بن 
يو�سف فخرو  طيب الله ثراه.

10/02/2008: تاأ�سي�س �رشكة بريد توك.

 03/03/2008: زيادة راأ�س املال املدفوع اإىل
590,192, 4 دينار باإ�سدار 20% اأ�سهم منحة.

30/04/2008: بيع اأر�س ال�سوق املركزي.

22/10/2009: افتتاح �سينما �سينيكو 13 يف جممع 
فيالجيو - الدوحة.

26/11/2009: افتتاح �سينما �سينيكو 20 يف جممع 
�سيتي �سنرت البحرين.

21/01/2010: اإفتتاح �سالة اأوال للولئم

02/09/2010: اإفتتاح الفرع الثالث لربيد توك يف 
ال�سيتي �سنرت

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

22/03/2011: زيادة راأ�س املال املدفوع اإىل 5,508,230  
دينار باإ�سدار ٪20 اأ�سهم منحة

07/04/2011: اإفتتاح الفرع الثاين ملطعم رنديفو يف 
ال�سيتي �سنرت

�سطـور�سطـور�سطـور
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5 اأع�ساء جما�س الإدارة 

6 كلمة رئي�س جمل�س الإدارة 

8 تقرير احلوكمة الإدارية  

16 تقرير مراقب احل�سابات 

17  بيان املركز املايل املوحد 

18 بيان الدخل املوحد 

19 بيان الدخل ال�سامل املوحد 

20 البيان املوحد للتغريات يف حقوق امل�ساهمني 

21  البيان املوحد للتدفقات النقدية 

22 الإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة 

المحتـــــــــويـاتالمحتـــــــــويـاتالمحتـــــــــويـات
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د. ع�سام عبد�لله فخرو

رئي�س جمل�س الإدارة

�أحمد عبد�لرحمن ر��سد

الرئي�س التنفيذي

علي يو�سف عبيديل

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

جالل حممد جالل

عـ�ســو

حممد �إبر�هيم كانو

عـ�ســو

جهاد يو�سف �أمني

عـ�ســو

فريد يو�سف �ملوؤيد

عـ�ســو

�سوقي علي فخرو

عـ�ســو

اإلدارةاإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة
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�ل�سادة �مل�ساهمني �لكر�م،

بالأ�سالة عن نف�سي وعن اإخواين ال�سادة اأع�ساء جمل�س الإدارة الكرام، 

ي�رشفني اأن اأتقدم بهذا التقرير ال�سنوي يف ختام �سنة �سعبة مرت بها 

والتي  البالد،  �سهدتها  التي  القا�سيه  الأمنية  الأزمة  ظل  يف  ال�رشكة 

بداأت اأحداثها منذ 14 فرباير 2011م، وقد كان وقع هذه الأحداث كبرياً 

بوجه  ال�سياحة  قطاع  وعلى  عامه  التجارية  القطاعات  معظم  على 

ال�سينما، حيث كان عزوف  يندرج منه قطاع  الذي  القطاع  وهو  خا�س 

العامل  هو  الأزمه  خالل  البحرين  اإىل  ال�سفر  عن  اخلليجيني  املواطنني 

ما  وهو  واملطاعم  ال�سينما  دور  ال�رشكة من  اإيرادات  تدين  الأ�سا�سي يف 

اإنعك�س على اإجمايل الربح ال�سايف املحقق لهذا العام، فقد اإنخف�ست 

دينار بحريني  اإىل 2٫737٫318  دينار بحريني لعام 2010م  من 4٫419٫183 

لعام 2011م، والأمل وطيد باأن الأمور �سوف ت�ستقر وترجع لطبيعتها يف 

القريب العاجل اإن �ساء الله.

اأنه قد مت  الأفا�سل،  اأن نبني مل�ساهمينا  واإعتزازنا  واإنه من دواعي �رشورنا 

�سنرت  ال�سيتي  وذلك يف  رنديفو  الثاين ملطعم  الفرع  اإفتتاح  الله  بعون 

البحرين، وقد مت الإفتتاح يف �سهر اأبريل عام 2011م وقد لقي جناحاً كبرياً 

ونال اإ�ستح�سان اجلمهور حيث كان الإقبال وفق ما توقعته الإدارة، وهذا 

يعد عامالً م�سجعاً ودافعاً قوياً للم�سي قدماً، اإن �ساء الله، يف اإفتتاح 

املزيد من املطاعم داخل البحرين وخارجها.  

كما واأن اإدارة ال�رشكة �ستقوم بعون الله باإجراء جتديدات على جممعي 

ال�سينما ومطعم رنديفو مبجمع ال�سيف من اأجل حتقيق املزيد من النمو 

يف حجم العمليات لهذا العام، وذلك بف�سل تفعيل الأداء والو�سول به 

اإىل مزيد من العطاء من اأجل املحافظة على مكانة ال�رشكة وم�سريتها 

واملثابرة من اأجل حتقيق اأهدافها ح�سب اخلطة التو�سعية املر�سومة لها 

من قبل جمل�س الإدارة.

رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارةكلمة رئيس مجلس اإلدارة

النجاح الكبري الذي 

حققته ال�رشكة من 

خالل م�رشوعيها 

يف دولة قطر خلق 

حافزاً قوياً لدى الإدارة 

التنفيذية للتطلع 

اإىل املزيد من التو�سع 

اخلارجي وخا�سة يف 

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي
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وعلى �سعيد تو�سعات ال�رشكة فهناك العديد من اخلطط التي ت�سعى 

اأجل مواجهة  اأو خارجها من  البحرين  داخل  تنفيذها �سواء  الإدارة على 

على  اأثرت  التي  الأمنية  الأزمة  على  املرتتبة  الإقت�سادية  التداعيات 

التو�سعات اخلارجية فاإن النجاح الكبري  اأن�سطة ال�رشكة. فعلى �سعيد 

الذي حققته ال�رشكة من خالل م�رشوعيها يف دولة قطر خلق حافزاً قوياً 

لدى الإدارة التنفيذية للتطلع اإىل املزيد من التو�سع اخلارجي وخا�سة يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي، لذا فاإن الإدارة ت�سعى اإىل ت�سييد جممعني 

من  ويتكون  اخلليج  جممع  يف  الأول  قطر  دولة  يف  اآخرين  �سينمائيني 

اأربع  13 �سالة عر�س والآخر يف جممع اخلور مبنطقة اخلور ويحتوي على 

اأن هناك  نهاية عام 2012م. كما  اإفتتاحهما قبل  املوؤمل  �سالت، ومن 

العديد من اخلطط التو�سعية �سيتم الإعالن عنها يف الوقت املنا�سب.    

حدود  يف  2011م  دي�سمرب   31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  نتائج  وجاءت 

الأزمة  تاأثريات  ب�سبب  2011م  املاليه  لل�سنة  التقديريه  املوازنه  ن�سف 

اأ�سهر فرباير ومار�س واأبريل حيث  الأمنية والتي كانت وطاأتها الأكرب يف 

بداأت يف التح�سن وبتدرج من �سهر مايو اإىل اأن بلغت 80% من الإيرادات 

الطبيعية مع نهاية العام، لذا فاإن النتائج املالية املوحدة لل�رشكة جندها 

اأقل من العام املا�سي اإذ بلغ ربحية ال�سهم الواحد هذة ال�سنة 50 فل�ساً 

باملقارنه مع 80 فل�س مت حتقيقه العام املا�سي.

اأما فيما يتعلق بق�سية اأر�س ال�سوق املركزي بالكويت فاإن ال�رشكة يف 

على  وتوزيعها  املدينني  ممتلكات  ت�سفية  عليه  يرتتب  �سوف  ما  اإنتظار 

بالكويت والتي مت  العامة لالإ�ستثمار  الهيئة  الدائنني بوا�سطة  جمموع 

تعيينها مديراً للتفلي�سه.

 31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  يف  لل�رشكة  املالية  النتائج  على  وبناءاً 

املخ�س�سات  باإعتماد  بتو�سيته  الإدارة  جمل�س  يتقدم  2011م  دي�سمرب 

التالية لإقرارها من ال�سادة امل�ساهمني: 

اأرباح نقدية بواقع 50 فل�س لل�سهم الواحد، وهو ما يعادل  توزيع   1

مبلغ وقدره 2٫754٫115 دينار بحريني على ال�سادة امل�ساهمني.

حتويل مبلغ 273٫732 دينار بحريني اإىل الإحتياطي القانوين.  2

 134٫000 وقدره  مببلغ  الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  مكافاأة  تخ�سي�س   3

دينار بحريني.

حتويل الر�سيد املتبقي وقدره 12٫884٫543 دينار بحريني اإىل الأرباح   4

امل�ستبقاه.

اإىل  والولء  التقدير  اآيات  اأ�سمى  يرفع  اأن  الإدارة  جمل�س  ي�رش  اخلتام  يف 

مقام ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى.  البحرين 

خليفة رئي�س الوزراء املوقر. و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد الأمني �سائلني املوىل العلي القدير اأن يحفظ مملكة 

البحرين و�سعبها من اأي �سوء، ووفقنا الله جميعاً اإىل ما فيه اخلري واأن مين 

على بالدنا احلبيبه الأمن وال�سالم والطماأنينه والوئام.

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،

رئي�س جمل�س الإدارة
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�حلوكمة �لإد�رية  

تلتزم �رشكتنا مبراعاة الأ�سول واملبادئ ال�سليمة للحوكمة الإدارية وتوؤكد على اأهمية اإتباع اأف�سل املمار�سات يف العمل وحتقيق اأعلى معايري املحا�سبة 

عن امل�سئولية، ال�سفافية، النزاهة والعدالة يف كافة جمالت اأعمالها ويف جميع معامالتها مع الأطراف املعنية و�ساحبة امل�سلحة. مينحنا هذا الثقة 

لأنه توجد لدينا املقومات الأ�سا�سية للنمو امل�ستقبلي ول�سمان حتقيقنا لطموحاتنا بطريقة عقالنية وقابلة لال�ستدامة. وتلتزم ال�رشكة بتحقيق 

الإدارية عن طريق  وتوجه ممار�سات احلوكمة  الإدارية.  ال�سليمة للحوكمة  الإجراءات  تنفيذ  يتعاملون معنا عن طريق  والفائدة جلميع من  امل�سلحة 

ال�رشاف املبا�رش والقوي ملجل�س الإدارة، الف�ساح عن املعلومات الالزمة يف الوقت املنا�سب، �سيا�سات املحا�سبة عن امل�سئولية التي تت�سم بال�سفافية 

وامل�ستويات العالية للنزاهة يف �سنع القرارات. ونحن نوؤمن اإميانا قويا باأن احلوكمة الإدارية القوية تعترب �رشورية ول غنى عنها يف حتقيق القيمة والفائدة 

بطريقة م�ستمرة.

وقد اأقر جمل�س اإدارة �رشكة البحرين لل�سينما تنفيذ مبادئ احلوكمة الإدارية التي وافقت عليها جلنة التدقيق بتاريخ 27 �سبتمرب 2011. و�سوف تن�رش 

لئحة احلوكمة الإدارية على موقع ال�رشكة على الإنرتنت يف ربع ال�سنة املقبل. و�سيقوم جمل�س الإدارة بت�سليم التقرير الأول لل�رشكة حول احلوكمة 

الإدارية يف يوم 26 فرباير 2012. ويف الوقت احلا�رش تقوم جلنة التدقيق بدعم من الرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل الأول ملا وراء البحار مبتابعة التزام 

ال�رشكة مببادئ احلوكمة الإدارية.

حتر�س �رصكة �لبحرين لل�سينما على مر�عاة جميع عنا�رص �لالئحة با�ستثناء �لأمور �لتالية: 

متت مناق�سة تخطيط التعاقب الوظيفي للرئي�س التنفيذي يف اجتماع جمل�س الإدارة الذي عقد يف 27 �سبتمرب 2011 ومت تخويل جلنة التعيينات بتويل 

امل�سئولية عن تخطيط التعاقب الوظيفي للرئي�س التنفيذي.

وبالنظر اإيل اأن جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة يتمتعون باخلربات الكاملة يف جمال ن�ساطنا وبا�ستثناء ع�سو واحد يف املجل�س فاإن جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة 

ي�سغلون منا�سبهم يف املجل�س ملدة تربو على �ست �سنوات ومن ثم راأت جلنة التعيينات عدم وجود ثمة حاجة لتدريب اأع�ساء املجل�س. 

تتوفر بع�س املعلومات املطلوبة يف امللحق هـ من الالئحة مثل املكافاأة التف�سيلية لأع�ساء جمل�س الإدارة ومكافاأة امل�سئولني التنفيذيني وحوافز الأداء 

لالطالع عليها من خالل الدائرة املالية بال�رشكة مبراعاة احل�سول على املوافقة امل�سبقة لرئي�س املجل�س ويتم تقدمي ملخ�س لها يف التقرير ال�سنوي. 

تظل احلوكمة الإدارية لل�رشكة خا�سعة للمراجعة امل�ستمرة من اأجل حت�سني مراعاة اللتزام بها وفقا للمعايري الدولية واأف�سل املمار�سات املعمول بها. 

يعد جمل�س الإدارة م�سئول م�سئولية مبا�رشة عن العمل مبراعاة �سيا�سات اجلهات التنظيمية ومراعاة اأحكام القوانني ال�سارية.  

ت�سكيل جمل�س �لإد�رة:

مدة �لنتهاء �جلن�سية  �سنة �مليالد  ��سم ع�سو جمل�س �لإد�رة 

2013 بحريني    1947 د. ع�سام عبد الله فخرو 

2013 بحريني    1942 ال�سيد علي يو�سف عبيديل 

2013 بحر يني    1948 ال�سيد جالل حممد جالل 

2013 بحريني    1953 ال�سيد فريد يو�سف املوؤيد 

2013 بحريني    1953 ال�سيد �سوقي علي فخرو 

2013 بحريني    1958 ال�سيد جهاد يو�سف اأمني 

2013 بحريني    1940 ال�سيد حممد ابراهيم كانو 

الرئي�سية يف املجل�س يف حتقيق امل�سلحة  اإدارتها ونورد يف اجلدول التايل تفا�سيل ت�سكيل جمل�س الإدارة. تتمثل املهام  اإدارة ال�رشكة جمل�س  يتوىل 

التمكن من  املالية واملوارد الأخرى بغر�س  املوارد  ال�سليمة لل�رشكة واقرار الأغرا�س الإ�سرتاتيجية لل�رشكة و�سمان توفري  القيادة  للم�ساهمني وتوفري 

حتقيق هذه الأهداف.  

تخ�سي�س �ملهام بني �أع�ساء جمل�س �لإد�رة:   

�للجنة �لتنفيذية، �لتعيني و�ملكافاآت جلنة �لتدقيق  ��سم ع�سو جمل�س �لإد�رة   

)رئي�س اللجنة( الرئي�س   د. ع�سام عبد الله فخرو 

×× نائب الرئي�س   ال�سيد علي يو�سف عبيديل 

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

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

)رئي�س اللجنة( ع�سو جمل�س الإدارة  ال�سيد �سوقي علي فخرو 

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

×× ع�سو جمل�س الإدارة   ال�سيد حممد ابراهيم كانو 

تقرير الحوكمة اإلدارية 
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

الحوكمة اإلداريةالحوكمة اإلدارية
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يوجد لدى جمل�س الإدارة الذي يعقد اإجتماعاته على الأقل اأربع مرات يف كل عام برنامج من املهام التي يتعني عليه املوافقة عليها. وجميع اأع�ساء 

املجل�س يف الوقت احلا�رش هم اأع�ساء م�ستقلني وغري تنفيذيني فيما عدا رئي�س املجل�س.   

وخالل �لعام 2011 عقد جمل�س �لإد�رة خم�سة �جتماعات ح�رصها �أع�ساء �ملجل�س كما يلي:  

عدد �حل�سور �أع�ساء جمل�س �لإد�رة 

5 د. ع�سام عبد الله فخرو 

4 ال�سيد علي يو�سف عبيديل 

4 ال�سيد جالل حممد جالل 

5 ال�سيد فريد يو�سف املوؤيد 

4 ال�سيد �سوقي علي فخرو 

4 ال�سيد جهاد يو�سف اأمني 

4 ال�سيد حممد ابراهيم كانو 

�إجر�ء�ت جمل�س �لإد�رة:  

توجد لدى ال�رشكة طريقة حمددة جيدا بعر�س املواد واملعلومات الكافية على املجل�س قبل النظر يف اأعماله يف كل اجتماع املجل�س حتى يت�سنى 

لأع�ساء املجل�س امل�ساركة يف املناق�سات والقيام مب�سئولياتهم ب�سكل فعال.  

بعد النتهاء من النظر يف املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال املجل�س واجتماعات اللجان بالت�ساور مع رئي�س املجل�س �سوف يتم توزيع جميع املواد 

واملعلومات ال�رشورية على اأع�ساء املجل�س واللجان مقدما ل�سمان امتام املداولت واملناق�سات بفعالية يف اإجتماعات املجل�س. يتم ت�سجيل كل ما يدور 

يف كل اجتماع ويتم اإعداد حما�رش الجتماعات تبعا لذلك. ويتم توزيع م�سودة حم�رش الجتماع على اأع�ساء املجل�س لالطالع عليها واقرارها/املوافقة 

عليها وبعد ذلك يتم توقيعها من قبل اأع�ساء املجل�س.  

يطلع جمل�س الإدارة على جميع املعلومات والبيانات ذات العالقة باأن�سطة ال�رشكة.  

ت�سمل �مل�سئوليات �ملحددة ملجل�س �لإد�رة ما يلي:  

مراجعة ا�سرتاتيجية ال�رشكة واقرار امليزانية ال�سنوية.   	•
درا�سة الأداء الت�سغيلي واملايل.  	•

اإقرار عمليات التملك والت�رشف يف ال�ستثمارات.  	•
درا�سة اأنظمة ال�رشكة يف جمالت الرقابة املالية واإدارة املخاطر.  	•

تاأمني التطوير الإداري املنا�سب.   	•
اإقرار التعيينات يف جمل�س الإدارة.  	•

�سمان وجود حوار مر�سي مع امل�ساهمني.   	•

�نتخاب �أع�ساء جمل�س �لإد�رة: 

يتوىل اإدارة ال�رشكة جمل�س اإدارة يعني/ينتخب على التوايل وفقا لأحكام النظام الأ�سا�سي واملادة 175 من القانون. يجب على امل�ساهم الذي ميلك %10 

اأو اأكرث من راأ�س املال تعيني ع�سو واحد يف جمل�س الإدارة. يجوز لالجتماع العادي للجمعية العمومية من وقت لآخر حتديد ع�سو جمل�س الإدارة غري 

املذكورين اأعاله.  

يتم انتخاب ع�سو جمل�س الإدارة ملدة 3 �سنوات قابلة للتجديد. ل يجوز تعيني اأو انتخاب اأي �سخ�س لع�سوية جمل�س الإدارة ما مل يوافق كتابيا على 

هذا التعيني. يخ�سع جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة لنتهاء مدة ع�سويتهم بالتدوير وتكون لهم الأحقية لإعادة انتخابهم.  

مكافاآت �حل�سور: 

بلغ اإجمايل مكافاآت احل�سور للعام 2011 مبلغا قدره 17٫500 دينار بحريني. حتدد قيمة املكافاآت ال�سنوية لأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل امل�ساهمني 

يف نف�س الإجتماع ال�سنوي للم�ساهمني الذي يقرون فيه البيانات املالية لل�سنة املالية ال�سابقة لل�رشكة.    

وقد بلغ بدل احل�سور 500 دينار بحريني لكل اجتماع ح�سب ما قرره املجل�س يف العام 2008.  

�سيا�سات تعامالت �لأ�سخا�س �لرئي�سيني يف �لأور�ق �ملالية:  

يلتزم اأع�ساء جمل�س الإدارة والأ�سخا�س الرئي�سيني مبراعاة اأنظمة ولوائح معينة تتعلق ب�سيا�سات تعامالت الأ�سخا�س الرئي�سيني يف الأوراق املالية 

ويتعني عليهم الف�ساح عن تفا�سيل ح�س�سهم يف ال�رشكة. يخ�سع التزام ال�رشكة مبراقبة اأنظمة ولوائح تعامالت الأ�سخا�س الرئي�سيني يف الأوراق 

املالية املقررة من بور�سة البحرين لإ�رشاف جلنة التدقيق التي تعمل حتت رئا�سة جمل�س الإدارة. وقد مت خالل ال�سنة مراجعة وحتديث جميع الإجراءات 

وامل�ستندات ذات العالقة.  
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جلان جمل�س �لإد�رة:  

قام جمل�س الإدارة بت�سكيل اللجنة التنفيذية للتعيينات والأجور وجلنة التدقيق مع حتديد �سالحياتها وم�سئولياتها عن القيام باملهام املناطة بها.  

اللجنة التنفيذية للتعيينات والأجور:  

تتكون اللجنة التنفيذية للتعيينات والأجور حاليا من ثالثة اأع�ساء يف جمل�س الإدارة حتت رئا�سة الدكتور ع�سام عبدا لله فخرو. وقد عقدت اأربعة 

اجتماعات للجنة خالل العام.  نو�سح يف اجلدول التايل تفا�سيل ت�سكيل اللجنة وح�سور اجتماعاتها:  

عدد مرات احل�سور اأع�ساء جمل�س الإدارة 

4 د. ع�سام عبد الله فخرو 

4 ال�سيد علي يو�سف عبيديل 

2 ال�سيد حممد ابراهيم كانو  

قام جمل�س �لإد�رة بتخويل �مل�سئوليات �لتالية �إيل �للجنة �لتنفيذية:  

اإعداد والتو�سية باخلطط ال�سرتاتيجية لكي تعر�س على جمل�س الإدارة والتي تو�سح الأغرا�س والأولويات الطويلة الأجل املقررة من املجل�س.   	•

تنفيذ ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات ال�رشكة والتي يقررها جمل�س الإدارة.   	•

متابعة النتائج الت�سغيلية واملالية على �سوء اخلطط وامليزانيات املقررة.  	•

متابعة جودة وفعالية العملية ال�ستثمارية مقارنة بالأهداف والتوجيهات الر�سادية املو�سوعة.  	•

حتديد اأولوية تخ�سي�س راأ�س املال واملوارد الفنية والب�رشية.  	•

تقييم اخلطط التو�سعية وال�ستثمارات امل�ستقبلية.  	•

تعيني الأع�ساء اجلدد يف جمل�س الإدارة ومراجعة �سيا�سات الأجور والتعوي�سات يف ال�رشكة. 	•

جلنة �لتدقيق:

تتكون جلنة التدقيق يف الوقت احلايل من اأربعة اأع�ساء م�ستقلني ويراأ�سها ال�سيد �سوقي علي فخرو. وقد عقدت اللجنة خم�سة اجتماعات خالل 

العام. نو�سح يف اجلدول التايل التفا�سيل اخلا�سة بت�سكيل اللجنة وح�سور الأع�ساء لإجتماعاتها:  

عدد مرات  احل�سور اأع�ساء جمل�س الإدارة 

5 ال�سيد �سوقي علي فخرو 

3 ال�سيد فريد يو�سف املوؤيد 

3 ال�سيد جالل حممد جالل 

5 ال�سيد جهاد يو�سف اأمني 

قام جمل�س �لإد�رة بتخويل �مل�سئوليات �لتالية �إيل جلنة �لتدقيق: 

مراجعة م�سودة البيانات املالية لل�رشكة وبيان النتائج املرحلية قبل اإقرارها من جمل�س الإدارة ومراجعة التقارير التف�سيلية املقدمة من  	•

املدقق اخلارجي ب�ساأنها.  

مراجعة مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية لل�رشكة والإجراءات الت�سغيلية الأخرى.  	•

القيام مبراجعة دورية للتاأثري املحتمل على البيانات املالية لل�رشكة من اأمور معينة مثل ا�سمحالل ال�ستثمارات والتغيريات املقرتحة يف  	•

املعايري الدولية للتقارير املالية التي تطبق على ال�رشكة.  

مراجعة مدى اللتزام مبراعاة ال�سرتاطات املحددة املن�سو�س عليها يف دليل اللوائح ال�سادرة من م�رشف البحرين املركزي.   	•

مراجعة واقرار بنود التكليف اخلا�س بتدقيق احل�سابات.   	•

مراجعة التقرير ال�سنوي ب�سان اأنظمة ال�رشكة اخلا�سة بالرقابة الداخلية ومدى فعاليتها وابالغ جمل�س الإدارة بنتائج املراجعة وا�ستالم  	•

التحديثات الدورية اخلا�سة مبجالت املخاطر الرئي�سية للرقابة املالية. 

مراجعة التقارير حل اخت�سا�سات التدقيق الداخلي وبرنامج عمله والتقارير ربع ال�سنوية ب�ساأن عمله خالل العام.   	•

تنفيذ ومراجعة لئحة احلوكمة الإدارية.   	•

مبوجب الخت�سا�سات املقررة لها فاإن جلنة التدقيق تقوم مبتابعة �سالمة البيانات املالية لل�رشكة واأية اإعالنات ر�سمية تتعلق باأداء ال�رشكة. كما اأن 

اللجنة م�سئولة عن متابعة فعالية التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي.

تقرير الحوكمة اإلدارية )تـابـــع(
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

الحوكمة اإلداريةالحوكمة اإلدارية
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للرقابة  ال�رشكة  اأنظمة  ال�رشكة واملدققني اخلارجيني. وتقوم ب�سفة �سنوية مبراجعة  تاأمني املحافظة على عالقة طيبة ما بني  وهي م�سئولة عن 

الداخلية وعمليات متابعة وتقييم املخاطر التي تواجه ال�رشكة. كما تقوم اللجنة مبراجعة فعالية التدقيق الداخلي وهي م�سئولة عن اإقرار تو�سية 

الرئي�س التنفيذي، تعيني واإنهاء عمل املدققني الداخليني. وتقوم اللجنة مبراجعة اخت�سا�ساتها وفعاليتها ب�سفة �سنوية وتقدم تو�سياتها اإيل جمل�س 

الإدارة بخ�سو�س اأية تغيريات مطلوبة على �سوء هذه املراجعة. 

جتتمع اللجنة مع اأع�ساء جمل�س الإدارة ومع اإدارة ال�رشكة كما  جتتمع كلما وعندما يكون ذلك �رشوريا مع املدققني اخلارجيني والداخليني بال�رشكة.  

عليها  املتفق  لالخت�سا�سات  وفقا  اإجراءاتهم  بتنفيذ  يقومون  حيث  الداخلي  التدقيق  مبهام  البحرين،  ثورن�ستون،  غراند  موؤ�س�سة  تكليف  مت  وقد 

ويقدمون تقارير دورية مبا�رشة اإيل جلنة التدقيق.  

�لرقابة �لد�خلية: 

يوا�سل جمل�س الإدارة مراجعة مدى فعالية نظام ال�رشكة اخلا�س بالرقابة على العمليات ومدى اللتزام بالأنظمة، اإدارة املخاطر وترتيبات امل�ستوى 

العايل للرقابة الداخلية بال�رشكة. وقد ا�ستملت هذه املراجعات على تقييمات لو�سائل الرقابة الداخلية وب�سفة خا�سة اأدوات الرقابة املالية الداخلية 

من خالل مهام التدقيق الداخلي، تاأكيد الإدارة باملحافظة على و�سائل الرقابة والتقارير املقدمة من املدقق اخلارجي بخ�سو�س الأمور التي يتم التعرف 

عليها يف نطاق اأعمال التدقيق القانونية التي يقوم بها. 

�لإلتز�م بالأنظمة: 

يوجد بال�رشكة ق�سم منف�سل خا�س باللتزام بالأنظمة تتمثل مهامه يف الهتمام بكافة ال�سرتاطات النظامية املقررة من م�رشف البحرين املركزي 

واملتطلبات اللزامية التي ي�سعها م�رشف البحرين املركزي اإ�سافة اإيل ال�رشوط القانونية املقررة من بور�سة البحرين التي تدرج فيها اأ�سهم �رشكة 

البحرين لل�سينما. وتقع على عاتق امل�سئول املايل الأول توىل هذه املهام وخالل العام مل تفر�س على ال�رشكة اأية غرامات من قبل اجلهات النظامية 

امل�سئولة ب�سبب عدم اللتزام بالأنظمة اأو عدم مراعاة اأحكام القانون.

�لهيكل �لتنظيمي لل�رصكة:  .1

جمل�س الإدارة

الرئي�س

التنفيذي

اللجنة التنفيذية 

للتعيينات والأجور

جلنة التدقيق

�سكرترية الرئي�سامل�ست�سار القانوين
�سكرترية  الرئي�س 

التنفيذي

رئي�س عمليات ال�سينمارئي�س عمليات املطاعمرئي�س ال�سئون الإداريةامل�سئول املايل الأولرئي�س الربجمة
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2.  نبذة عن �أع�ساء جمل�س �لإد�رة:

�لدكتور ع�سام عبد �لله فخرو – �لرئي�س 

عبدالله يو�سف فخرو واأولده الرئي�س 

غرفة جتارة و�سناعة البحرين الرئي�س 

جمل�س التنمية القت�سادية ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة البحرين القاب�سة )ممتلكات( ع�سو جمل�س الإدارة 

�سوق البحرين لالأوراق املالية )1977- 2010(  ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة البحرين لل�سينما �س.م.ب. الرئي�س وع�سو اللجنة التنفيذية 

ال�رشكة القطرية البحرينية الدولية لل�سينما ذ.م.م. نائب الرئي�س 

بنك البحرين الوطني �س.م.ب. نائب الرئي�س وع�سو اللجنة التنفيذية 

ال�رشكة العامة للتجارة و�سناعة الأغذية �س.م.ب. املدير التنفيذي 

�رشكة البحرين للموا�سي �س.م.ب. ع�سو جمل�س الإدارة  

الأعمال الدولية )زيروك�س( ذ.م.م.  الرئي�س 

فخرو لاللكرتونيات )اريك�سون( ذ.م.م. الرئي�س 

�رشكة فخرو للمطاعم )ماكدونالدز( ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة  

بدجيت لتاأجري ال�سيارات )البحرين( الرئي�س 

�رشكة فخرو خلدمات التاأمني ذ.م.م. الرئي�س 

�رشكة فخرو للمقاولت الرئي�س 

فخرو لل�سحن ع�سو جمل�س الإدارة 

غو رنت اأكار )قطر( الرئي�س 

غو رنت اأكار )الإمارات( الرئي�س 

فخرو لل�سيارات الرئي�س 

غلف غورميه جروب ذ.م.م. الرئي�س 

اأرادو�س لإدارة العقارات ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

�ل�سيد يو�سف علي عبيديل – نائب �لرئي�س

�رشكة يو�سف علي عبيديل ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة البحرين لل�سينما �س.م.ب. ع�سو جمل�س الإدارة 

برادايز رياليتي هوليداي �س.م.ب. )م( ع�سو جمل�س الإدارة 

اجلامعة امللكية للبنات �س.م.ب. ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة الربوج التجارية ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

ذي مول ريال �ستيت ديفلومبنت �س.م.ب. ع�سو جمل�س الإدارة 

غلف غورميه جروب ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 
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�ل�سيد حممد �بر�هيم كانو – ع�سو جمل�س �لإد�رة 

ابراهيم خليل كانو �س.م.ب. )م( ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة البحرين لل�سينما �س.م.ب.  ع�سو جمل�س الإدارة 

ال�رشكة العربية الدولية للتجارة وقطع غيار ال�سيارات ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة البحرين للت�سويق واخلدمات ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة اأوال اخلليج للت�سنيع �س.م.ب )م( ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة اجلزيرة لل�سيارات ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة دار امليثاق لل�سحافة والن�رش �س.م.ب. )م( ع�سو جمل�س الإدارة 

اجلامعة امللكية للبنات �س.م.ب.   

ال�سيارات الآ�سيوية ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة الوادي الأخ�رش للعقارات ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة الربوج التجارية ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

ذي مول ريال �ستيت ديفلومبنت �س.م.ب. ع�سو جمل�س الإدارة 

ذي غلف غورميه جروب ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

كانو لل�سيارات �س.�س.و. ع�سو جمل�س الإدارة 

�ل�سيد فريد يو�سف �ملوؤيد – ع�سو جمل�س �لإد�رة 

�رشكة البحرين لل�سينما �س.م.ب.  ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة جمموعة يو�سف خليل املوؤيد واأولده نائب الرئي�س 

البحرين لإدارة العقارات الرئي�س 

كراون اند�سرتيز ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة البحرين لإن�ساء الأ�سا�سات ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

البحرين �سكراب مولد كومباين ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

�ل�سيد جهاد يو�سف �أمني

م�ست�سفى البحرين الوطنية ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو اللجنة التنفيذية 

البحرين الوطنية للتاأمني �س.م.ب. ع�سو اللجنة التنفيذية  

البحرين الإمارات للتاأمني ع�سو  

املتحدة للتاأمني ع�سو جمل�س الإدارة وجلنة ال�ستثمار 

ترافكو �س م ب واأ�سواق مرتو ع�سو جمل�س الإدارة  

�رشكة البحرين للموا�سي ع�سو جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق 

�رشكة البحرين للمالحة والتجارة الدولية �س م ب ع�سو جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية  

�رشكة بنادر للفنادق �س م ب ع�سو جمل�س الإدارة  

�رشكة البحرين لل�سينما �س م ب ع�سو جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق 

ذي غلف غورميه جروب ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة  
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�ل�سيد جالل حممد جالل – ع�سو جمل�س �لإد�رة 

مطبعة اأوال ذ.م.م. الع�سو املنتدب 

�رشكة البحرين لل�سينما �س.م.ب. ع�سو جمل�س الإدارة 

البحرين للحا�سبات الآلية رئي�س جمل�س الإدارة  

كراون بالزا البحرين �رشكة البحرين لل�سياحة –  ع�سو جمل�س الإدارة  

�رشكة خدمات مطار البحرين )با�س( رئي�س جمل�س الإدارة  

اآير ريانتا ال�رشق الأو�سط، البحرين ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة البحرين لل�سياحة ع�سو جمل�س الإدارة 

بيادكو البحرين ع�سو جمل�س الإدارة 

جمموعة �رشكات حممد جالل واأولده الع�سو املنتدب 

اخلليج للحا�سبات الآلية �س.م.ب. )م( رئي�س جمل�س الإدارة 

جممع ال�سوق احلرة البحرين �س.م.ب.  ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة ال�سقر الذهبي للعقارات ع�سو جمل�س الإدارة 

بانز  البحرين ع�سو جمل�س الإدارة 

 

�ل�سيد �سوقي علي فخرو – ع�سو جمل�س �لإد�رة 

حممد فخرو واأخوانه ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة البحرين لل�سينما �س.م.ب.  ع�سو جمل�س الإدارة 

�ساتداون خلدمات ال�سيانة ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة  

ال�رشكة البحرينية الكويتية للتاأمني �س.م.ب. ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة البحرين للمالحة والتجارة الدولية �س.م.ب. ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة فخرو لال�ستثمار ذ.م.م.  ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة فخرو التجارية ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة علي بن يو�سف فخرو واأولده ع�سو جمل�س الإدارة 

ال�رشكة البحرينية للرتفيه العائلي ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة منتجع الزلق �س.م.ب. )م(   ع�سو جمل�س الإدارة 

وفندق �سوفيتيل الزلق البحرين ثال�سا �سي و�سبا  

�رشكة ت�سييد للعقارات �س.م.ب. )م(  ع�سو جمل�س الإدارة 

�رشكة بيادر لإدارة املطاعم ع�سو جمل�س الإدارة 

�سوقي علي فخرو واأولده ذ.م.م. ع�سو جمل�س الإدارة 

تقرير الحوكمة اإلدارية )تـابـــع(
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

الحوكمة اإلداريةالحوكمة اإلدارية
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مهام رئي�س جمل�س �لإد�رة وفريق �لإد�رة �لتنفيذية: 

يتم حتديد التق�سيم ما بني م�سئوليات رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�رشكة بو�سوح تام ومت اقراره من جمل�س الإدارة. يتوىل رئي�س املجل�س 

قيادة املجل�س يف و�سع اإ�سرتاتيجية ال�رشكة وحتقيق اأهدافها. ويتوىل الرئي�س امل�سئولية عن تنظيم اأعمال جمل�س الإدارة و�سمان فعاليته وو�سع جدول 

اأعماله. يقوم الرئي�س بت�سهيل امل�ساهمة الفعالة لأع�ساء جمل�س الإدارة والعالقات البناءة يف فيما بينهم و�سمان ح�سول اأع�ساء املجل�س على 

معلومات دقيقة ووا�سحة وبدون تاأخري وتاأمني التوا�سل الفعال مع امل�ساهمني. 

يتوىل الرئي�س التنفيذي املهام املبا�رشة اخلا�سة بالإدارة اليومية لل�رشكة ويكون م�سئول جتاه جمل�س الإدارة عن الأداء املايل والت�سغيلي لل�رشكة. وقد كان 

ال�سيد اأحمد را�سد الرئي�س التنفيذي لل�رشكة وظل يعمل فيها منذ العام 1984. وهو حائز على درجة الدبلوما الوطنية العادية يف درا�سات الأعمال من 

اجنلرتا. ويتوىل ال�سيد اأحمد را�سد امل�سئوليات الت�سغيلية العامة لل�رشكة. ويتوىل رئا�سة الإدارة التنفيذية لل�رشكة ويقوم بو�سع ال�سيا�سات والإجراءات 

لالأنظمة العاملة يف ال�رشكة.  

�سيا�سة �لبالغ عن �ملخالفات:

ت�سجع ال�رشكة ال�سلوك الأخالقي يف جميع اأن�سطتها التجارية ويف اأعمالها وقد و�سعت لهذا الغر�س اآلية لالبالغ عن ال�سلوكيات غري القانونية وغري 

الأخالقية. تتبع ال�رشكة �سيا�سة لالإبالغ عن املخالفات تكون للموظفني مبوجبها احلرية لالبالغ عن خمالفات القانون، الأنظمة، اللوائح اأو ال�سلوكيات 

غري الأخالقية اإىل روؤ�سائهم املبا�رشين اأو اإىل ال�سخ�س الآخر الذي يتم اإخطاره من قبل الإدارة. تتم مراجعة هذه البالغات التي يتلقاها جمل�س الإدارة 

ويقوم بدرا�ستها. تتم املحافظة على �رشية هذه املخالفات ول يتم اإخ�ساعها لأية ممار�سة متييزية.  

�إقر�ر�ت �لرئي�س �لتنفيذي و�مل�سئول �ملايل �لأول: 

يقدم الرئي�س التنفيذي وامل�سئول املايل الأول اإىل جلنة التدقيق اإقرارات �سنوية ب�ساأن التقارير املالية و�سوابط الرقابة الداخلية. 

و�سيلة �لت�سال مع �مل�ساهمني و�مل�ستثمرين:  

	 �سوف يتم يف ربع ال�سنة احلايل جتديد موقع ال�رشكة على الإنرتنت لكي ي�ستمل على روابط لعالقات امل�ستثمرين.  •

	 قامت ال�رشكة بتعيني بي اإت�س اأر �سي لتقدمي خدمات �سجل الأ�سهم للم�ساهمني وامل�ستثمرين.  •

	 موقع بور�سة البحرين على الإنرتنت.  •

	 العالنات اإىل امل�ستثمرين من خالل الن�رش يف ال�سحف العربية والإجنليزية.  •

	 يقوم امل�سئول املايل الأول مبهام الت�سال مع وزارة ال�سناعة والتجارة، بور�سة البحرين وم�رشف البحرين املركزي. •
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تقرير حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

لقــد قمنـا بفح�س البيانات املالية املوحدة املـرفقة ل�ســركة البحرين لل�سينمـا �س.م.ب )»ال�رشكة«( وال�رشكة التابعة لها )والتي تعرف »املجموعة«( والتي تتكون من 

بيان املركز املايل املوحد كما فــي 31 دي�سمبــر 2011، وبيان الدخل املوحد، وبيان الدخل ال�سامل املوحد، والبيان املوحد للتغريات يف حقوق امل�ساهمني، والبيان املوحد 

للتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة والإي�ساحات حول البيانات املالية.

م�سئولية جمل�س �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية

اإن اإعداد البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية تكون من م�سئولية جمل�س اإدارة ال�رشكة.  وتت�سمن هذه امل�سئولية 

الحتفاظ بنظم للرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �رشورية لإعداد البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وخالية من الأخطاء اجلوهرية �سواًء الناجتة عن 

الحتيال اأو اخلطاأ.

م�سئولية مر�قب �حل�سابات

وتنح�رش م�سئوليتنا يف اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية املوحدة بناءاً على اأعمال التدقيق التي قمنا بتنفيذها.  لقد متت اأعمال فح�سنا وفقاً ملعايري التدقيق 

الدولية.  وتتطلب هذه املعايري منا اللتزام بالأخالقيات املهنية ذات العالقة، واأن نقوم بتخطيط واإجناز اأعمال التدقيق للح�سول على درجة مقبولة من القناعة باأن 

البيانات املالية املوحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية.  

اإجراءات  املالية، وتعتمد  البيانات  اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ والإف�ساحات التي تت�سمنها  باإجراءات تدقيق معينة للح�سول على  اأعمال التدقيق القيام  وتتطلب 

التدقيق املختارة على تقديراتنا املهنية، مبا يف ذلك تقييمنا ملخاطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية �سواء الناجتة عن الحتيال اأو اخلطاأ.  وحني القيام بتقييم مثل 

تلك املخاطر يكون على عاتقنا الأخذ بعني العتبار نظم الرقابة الداخلية املنا�سبة لتمكني ال�رشكة من اإعداد البيانات املالية وعر�سها ب�سورة عادلة لأجل ت�سميم 

اإجراءات التدقيق املالئمة يف مثل تلك الظروف، ولي�س بغر�س اإبداء الراأي املهني حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية لل�رشكة.  كما تت�سمن اأعمال التدقيق القيام 

بتقييم لل�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي جتريها الإدارة، وكذلك تقييم العر�س العام للبيانات املالية املوحدة.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها توفر لنا اأ�سا�ساً مقبولً لتمكيننا من اإبداء راأينا.

�لــــــــر�أي 

براأينــا، اأن البيانــات املاليـة املوحدة تظهـــر ب�سورة عادلة، من كافــة النواحــــي املاديـــــة، املركــز املالـــي املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2011، واأدائها 

املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى

عالوة على ذلك، وطبقا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 21 ل�سنة 2001، نفيد:

باأننا قـد ح�سلنا على جميع املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها �رشورية لأغرا�س الفح�س؛   1

اأن ال�رشكة قـد قامت بجرد املخزون وفقاً لالإجراءات املتعارف عليها، كما قامت ال�رشكة بالحتفاظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة، واأن هذه البيانات املالية املوحدة   2

متفقة معها؛ و

اأن املعلومات املالية املبينة بتقرير جمل�س اإدارة ال�رشكة متفقة مع الدفاتر املحا�سبية لل�رشكة.  3

بالإ�سافــة اإلــى ذلك، لــم يرد اإىل علمنا ما يجعلنا نعتقد باأن ال�ســركة قد خالفت اأي من الأحكام ذات العالقة من قانــون ال�ســــركات التجاريــة البحرينــي 

ال�سادر باملر�ســوم بقانون رقم )21( ل�سنة 2001، اأو اأحكام عقــد التاأ�سيـــ�س اأو النظام الأ�سـا�ســي لل�ســــركة ب�ســـورة قــد يكـون لهـــا تاأثيــر مادي علــى 

اأعمال ال�ســـركة اأو مـركــزها املالـــي كمــا فــي 31 دي�سمرب 2011.

املنامة - مملكة البحرين

6 فرباير 2012

تقــرير مراقــب الحـســـابـات 
اإىل ال�سادة امل�ساهمني 

مراقــب الحـســـابـاتمراقــب الحـســـابـات
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بيـــــان المركـــز المـالـــي الموحــد 
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية كما يف 31 دي�سمرب 2011 

الموحــدالموحــد

2010  2011 اإي�ساحات   

�ملوجـــود�ت

�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

12٫406٫490  11.680.457  6 ممتلكات واآلت ومعدات 

3٫361٫730  1.457.755  7 ا�ستثمار يف م�ساريع م�سرتكة 

15٫104٫937  13.628.276  8 ا�ستثمارات متوفرة للبيع 

30٫873٫157  26.766.488   

�ملوجود�ت �ملتد�ولة   

217٫265  240.023  9 املخزون 

2٫652٫959  2.342.053  10 ذمم جتارية مدينة واأخرى 

3٫448٫478  5.263.573  11 النقدية و�سبه النقدية 

6٫318٫702  7.845.649   

37٫191٫859  34.612.137 جمموع �ملوجود�ت  

حقوق �مللكية و�ملطلوبات

ر�أ�س �ملال و�لحتياطيات

4٫590٫192  5.508.230  12 راأ�س املال  

4٫743٫573  4.743.573  )i(13 عالوة اإ�سدار اأ�سهم  

984٫722  )1.346.045(  )ii(13 احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات  

4٫792٫043  4.557.442  )iii(13 احتياطي اإعادة تقييم 

2٫295٫096  2.568.828  )iv(13 احتياطي قانوين 

700٫000  700.000  )v(13 احتياطي اأعمال خريية 

153٫251  -  )vi(13 احتياطي عام 

16٫234٫955   15.638.658 اأرباح م�ستبقاة  

34٫493٫832  32.370.686   

�ملطلوبات �ملتد�ولة 

2٫698٫027  2.241.451  14 ذمم جتارية دائنة واأخرى 

37٫191٫859  34.612.137 جمموع حقوق �مللكية و�ملطلوبات  

اإن البيانات املالية املوحدة واملبينة على ال�سفحات من 16 اإىل 41 مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 6 فرباير 2012 ومت التوقيع عليها بالنيابة 

عنهم من قبل كل من:

علي يو�سف عبيديل د. ع�سام عبدالله فخرو   

نائب رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س جمل�س الإدارة   
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بيـــــــان الدخــل الموحــد 
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 

الدخــل الموحــدالدخــل الموحــد

2010  2011 اإي�ساحات   

 

12٫934٫762  10.138.185 اإيرادات العمليات  

)8٫859٫833(  )7.537.599( تكاليف العمليات  

4٫074٫929  2.600.586 �إجمايل ربح �لعمليات  

�مل�ساريــف

)1٫512٫498(  )1.418.780( م�ساريف عمومية واإدارية  

)50٫423(  )48.174( تربعات  

)26٫322(  )23.374(  16 تكاليف التمويل 

)1٫589٫243(  )1.490.328(   

ربح �لعمليات لل�سنة قبل ح�سة ربح �ل�ستثمار يف

2٫485٫686  1.110.258      م�ساريع م�سرتكة و�إير�د�ت �أخرى  

755٫415  911.043  7 �سايف ح�سة ربح ال�ستثمار يف م�ساريع م�سرتكة 

2٫038٫123  2.631.592  17 اإيرادات اأخرى 

2٫793٫538  3.542.635   

ربح �ل�سنة قبل خ�سائر �لنخفا�س يف �ل�ستثمار�ت

 5٫279٫224  4.652.893      �ملتوفرة للبيع  

)649٫041(  )1.781.575(  8 خ�سائر النخفا�س يف ال�ستثمارات املتوفرة للبيع 

ربح �ل�سنة قبل مكافاأة �أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�لتحويل 

4٫630٫183  2.871.318      �إىل �حتياطي �لأعمال �خلريية   

)111٫000(  )134.000(  19 مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة 

)100٫000(  -  )v(13 تربعات اإىل احتياطي الأعمال اخلريية 

)211٫000(  )134.000(   

4٫419٫183  2.737.318 �سايف ربح �ل�سنة   

80 فل�س 50 فل�س   18 �لعائد على �ل�سهم 
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بيـــــــان الدخــل الشـامــل
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية كما يف 31 دي�سمرب 2011 

الدخــل الشـامــلالدخــل الشـامــل

2010  2011 اإي�ساحات   

4٫419٫183  2.737.318 �سايف ربح ال�سنة  

الدخل ال�سامل الآخر / )اخل�سائر(

)خ�سائر( / اأرباح  غري حمققة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات

476٫256  )1.043.922(  8       املتوفرة للبيع 

�سايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة لبيع

)1٫092٫190(  )1.692.719(      ال�ستثمارات املتوفرة للبيع  

�سايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة لالنخفا�س يف

345٫413  405.874  8      ال�ستثمارات املتوفرة للبيع 

)306٫936(  )234.601(  6 عجز اإعادة تقييم الرا�سي 

)577٫457(  )2.565.368( اخل�سائر ال�ساملة الأخرى لل�سنة  

3٫841٫726  171.950 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة  
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البيــان الموحـد للتغــيرات في حقـــوق المســـاهـمين 
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 

حقـــوق المســـاهـمينحقـــوق المســـاهـمين

احتياطي اأعمال احتياطي    احتياطي القيمة  عالوة      

املجمـــوع اأرباح م�ستبقاة  خريية  احتياطي عـــام  احتياطي قانوين  اإعادة تقييم  العادلة لال�ستثمارات  اإ�سدار اأ�سهم  اأ�سهم خزينة  راأ�س املــــال  اإي�ساحات   

31٫786٫512  14٫029٫277  600٫000  153٫251  2٫295٫096  5٫098٫979  1٫255٫243  3٫927٫656  )163٫182(  4٫590٫192 يف 31 دي�سمرب 2009   

)2٫213٫505(  )2٫213٫505(  -  -  -  -  -  -  -  - اأرباح الأ�سهم عن �سنة 2009  

163٫182  -  -  -  -  -  -  -  163٫182  -  12 التغري يف اأ�سهم اخلزينة 

815٫917  -  -  -  -  -  -  815٫917  -  - عالوة اإ�سدار اأ�سهم خزينة  

امل�ساهمة يف احتياطي

100٫000  -  100٫000  -  -  -  -  -  -  -  )v(13     الأعمال اخلريية 

3٫841٫726  4٫419٫183  -  -  -  )306٫936(  )270٫521(  -  -  - جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة  

34٫493٫832  16٫234٫955  700٫000  153٫251  2٫295٫096  4٫792٫043  984٫722  4٫743٫573  -  4٫590٫192 يف 31 دي�سمرب 2010   

)2٫295٫096(  )2٫295٫096(  -  -  -  -  -  -  -  -  12 اأرباح الأ�سهم عن �سنة 2010 

-  )918٫038(  -  -  -  -  -  -  -  918٫038  12 اأ�سهم منحة 

-  153٫251  -  )153٫251(  -  -  -  -  -  -  )vi(13 املحول اإىل الأرباح امل�ستبقاة 

171٫950  2٫737٫318  -  -  -  )234٫601(  )2٫330٫767(  -  -  - جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة  

-  )273٫732(  -  -  273٫732  -  -  -  -  -  )iv(13 املحول اإىل الحتياطي القانوين 

32.370.686  15.638.658  700.000  -  2.568.828  4.557.442  )1.346.045(  4.743.573  -  5.508.230 يف 31 دي�سمرب 2011  
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البيـــان الموحـــد للتـدفقـات النقــدية
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية كما يف 31 دي�سمرب 2011 

للتـدفقـات النقــديةللتـدفقـات النقــدية

2010  2011 اإي�ساحات   

�أن�سطــــة �لعمليــــات    

4٫419٫183  2.737.318 �سايف اأرباح ال�سنة  

الت�سويات:

772٫175  777.436  6 ال�ستهالك  

)755٫415(  )911.043(  7 ح�سة الربح من ا�ستثمارات ال�رشكة يف امل�ساريع امل�سرتكة 

100٫000  -  )v(13 املحول اإىل احتياطي الأعمال اخلريية  

649٫041  1.781.575  8 خ�سائر النخفا�س يف ال�ستثمارات املتوفرة للبيع 

)668٫314(  )704.918(  17 اإيرادات اأرباح الأ�سهم  

)31٫067(  )118.719(  17 اإيرادات فوائد بنكية 

 17 اأرباح اإعادة تنظيم م�ساهمة ال�رشكة يف القطرية البحرينية  

-  )297.165(      الدولية لل�سينما ذ.م.م  

)1٫225٫701(  )1.421.237(  17 مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع 

)1٫605(  2.729  17 خ�سائر / )اأرباح( بيع ممتلكات واآلت ومعدات 

26٫322  23.374  16 تكاليف التمويل 

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)29٫445(  )18.468( املخزون  

)1٫128٫517(  310.906 ذمم جتارية مدينة واأخرى  

347٫925  )456.576( ذمم جتارية دائنة واأخرى  

2٫474٫582  1.705.212 �سايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�سطة العمليات  

�لأن�سطة �ل�ستثمارية

)1٫044٫928(  )295.220(  6 �رشاء ممتلكات واآلت ومعدات 

18٫162  2.197 املح�سل من بيع ممتلكات واآلت ومعدات  

)8٫000(  -  7 ا�ستحواذ ا�ستثمارات يف م�ساريع م�سرتكة 

31٫580  1.998.441 تخفي�س راأ�س مال امل�ساريع امل�سرتكة  

)1٫502٫458(  )5.385.221(  8 �رشاء ا�ستثمارات متوفرة للبيع 

2٫140٫730  4.170.777 املح�سل من بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع  

31٫067  118.719  17 اإيرادات فوائد بنكية م�ستلمة 

236٫826  1.113.742  7 اأرباح اأ�سهم م�ستلمة من م�ساريع م�سرتكة 

668٫314  704.918  17 اأرباح اأ�سهم م�ستلمة  

571٫293  2.428.353 �سايف التدفقات النقدية الناجتة من الأن�سطة ال�ستثمارية  

�لأن�سطة �لتمويلية

979٫099  - اإ�سدار اأ�سهم خزينة خالل ال�سنة  

)26٫322(  )23.374(  16 تكاليف متويل مدفوعة 

)2٫213٫505(  )2.295.096(  12 اأرباح اأ�سهم مدفوعة 

)1٫260٫728(  )2.318.470( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة التمويلية  

1٫785٫147  1.815.095 �سايف �لزيادة يف �لنقدية و�سبه �لنقدية  

1٫663٫331  3.448.478 النقدية و�سبه النقدية كما يف بداية ال�سنة  

3٫448٫478  5.263.573  11 النقدية و�سبه النقدية كما يف نهاية ال�سنة 
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إيضـاحــات حـــول البيـــانـات المـاليــة الموحـــدة 
)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 

البيـــانـات المـاليــة الموحـــدةالبيـــانـات المـاليــة الموحـــدة

ن�ساط �ل�رصكة ونظامها �لأ�سا�سي  1

�رشكة البحرين لل�سينما �س.م.ب )»ال�رشكة«( وال�رشكة التابعة لها )»املجموعة«( وهي �رشكة م�ساهمة بحرينية عامة.  تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم 

الأمريي ال�سادر بتاريخ 30 نوفمرب 1967.  وال�رشكة م�سجلة لدى وزارة ال�سناعة والتجارة يف مملكة البحرين، ومتار�س اأن�سطتها مبوجب ال�سجل 

التجاري رقم 1192 ال�سادر بتاريخ 11 اأغ�سط�س 1968.

تتمثل الأن�سطة الرئي�سية للمجموعة يف عر�س الأفالم وبيع وتاأجري اأ�رشطة الفيديو واأ�رشطة الكا�سيت والأقرا�س املدجمة والدعاية والإعالن، 

بالإ�سافة اإىل ت�سغيل املطاعم وتقدمي اخلدمات املتعلقة بالت�سلية والرتفيه.

اإن املكتب الرئي�سي لل�رشكة م�سجل يف مملكة البحرين.

هيكلة �ملجموعة  2

اإن هيكلة املجموعة مو�سحة كما يلي:

�ل�رصكات �لتابعة

ن�سبة امللكية ن�سبة امللكية  بلـد   ا�ســم 

الفعلية لعام 2010 الفعلية لعام 2011  الأن�سطة الرئي�سية  التاأ�سي�س  ال�رشكة التابعة 

%100  %100 اإدارة وتاأجري العقارات  مملكة البحرين  اأرادو�س لإدارة املمتلكات ذ.م.م 

امل�ساريع امل�سرتكة

ن�سبة امللكية ن�سبة امللكية  بلـد   ا�ســم 

الفعلية لعام 2010 الفعلية لعام 2011  الأن�سطة الرئي�سية  التاأ�سي�س  امل�رشوع امل�سرتك 

%31  %31 عر�س الأفالم ال�سينمائية  مملكة البحرين  جممع �سينما �سار 

%10  %10 تقدمي اخلدمات اللوج�ستية  مملكة البحرين  ال�رشكة اللوج�ستية �س.م.ب )مقفلة( 

%45  %45 اإدارة مطعم ومقهى  مملكة البحرين  جمموعة جلف جورميه  ذ.م.م 

 ال�رشكة القطرية البحرينية

%23  %23 عر�س الأفالم ال�سينمائية  دولة قطر      الدولية لل�سينما ذ.م.م 
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�أ�سا�س �لإعــــــد�د  3

بيان �للتز�م

لقد مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية املعلنة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات 

ال�سادرة عن اللجنة املخت�سة بتف�سري التقارير املالية بالإ�سافة اإىل متطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني رقم 21 ل�سنة 2001.  

�أ�سا�س �لعر�س

لقد مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقاً لل�سيا�سات املحا�سبية املبينة اأدناه، حيث اأن هذه ال�سيا�سات يتم تطبيقها على اأ�سا�س منتظم 

ومتماثل لكل ال�سنوات املعرو�سة اإل اإذا ذكر خالف ذلك.  لقد مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبداأ التكلفة التاريخية، واملعدل باإعادة قيا�س 

ال�ستثمارات املتوفرة للبيع واإعادة تقييم الأرا�سي اململوكة بقيمتها ال�سوقية كما يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد.

اإن اإعداد البيانات املاليـة وفقـاً للمعاييـر الدولية لإعداد التقارير املالية يتطلب ا�ستخــدام تقديـرات حما�سبية معينة وحمـددة.  كما يتطلب 

اأي�ساً من الإدارة ا�ستخدام تقديراتها اخلا�سة فيما يتعلق بتطبيقاتها لل�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.

�ملعايري و�لتعديالت و�لتف�سري�ت �لتي مت تطبيقها يف عام 2011، �إل �أنها ل تنطبق على �أن�سطة �ملجموعة

اإن املعايري التالية والتعديالت على املعايري والتف�سريات لإ�سدار املعايري يجب تطبيقها يف الفرتات املحا�سبية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2011، 

اإل اأن هذه املعايري والتعديالت والتف�سريات ل تنطبق على اأن�سطة املجموعة:

�ملفعل يف �لفرت�ت    

�ملحا�سبية �لتي تبد�أ يف �أو بعد �لعنـــــو�ن  �ملعيار �أو �لتف�سري 

املطبق لأول مرة للمعيار الدويل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )1( 

1 يوليو 2010 / 1 يناير 2011 لإعداد التقارير املالية   

1 يوليو 2010 اندماج الأعمال  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )3( 

1 يناير 2011  الأدوات املالية: »الإف�ساحات«  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )7(  

1 فرباير 2010 الأدوات املالية: »العر�س«  املعيار املحا�سبي الدويل رقم )32( 

 تف�سري رقم )13( ال�سادر عن جلنة 

1 يناير 2011 برامج ولء العمالء  تف�سيــرات التقاريــر املالية الدوليــة 

القيد على كل من اأ�سول املنفعة املحددة  تف�سري رقم )14( ال�سادر عن جلنة تف�سيــرات  

1 يناير 2011 واحلد الأدنى ملتطلبات التمويل والتفاعل  التقاريــر املالية الدوليــة 

 تف�سري رقم )19( ال�سادر عن جلنة تف�سيــرات 

1 يوليو 2010 اإطفاء الديون املالية باأدوات حقوق امللكية  التقاريــر املالية الدوليــة 
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�لتح�سينات / �لتعديالت للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية  )2010/2011(

حتتوي التح�سينات / التعديالت للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وال�سادرة يف 2010/2011 على عددٍ من التعديالت والتي يعتربها جمل�س 

ينتج  تعديالت  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  للمعايري  التح�سينات  ت�ستمل على  ولكن �رشورية.   الدولية غري م�ستعجلة  املحا�سبية  املعايري 

عنها تغيريات يف العر�س املحا�سبي، والهدف من العرتاف اأو القيا�س، وكذلك يف امل�سطلحات اأو تعديالت حتريرية متعلقة مبعايري دولية لإعداد 

تقارير مالية فردية.  اإن هذه التعديالت �سارية التطبيق على بيانات املجموعة ال�سنوية املدققة للعام 2011 وي�سمح بتطبيقها املبكر من قبل 

املجموعة.  ل يتوقع وجود تغيريات جوهرية على ال�سيا�سات املحا�سبية نتيجة لهذه التعديالت.

�ملعايري و�لتعديالت و�لتف�سري�ت �لتي مت �إ�سد�رها ومل يبد�أ �رصيان تطبيقها يف عام 2011

اإن املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية التالية ال�سادرة / املعدلة كما يف 1 

يناير 2011 اأو يف الفرتات الالحقة، مل تخ�سع للتطبيق املبكر من قبل اإدارة املجموعة:

�ملفعل يف �لفرت�ت  �لعنـــــو�ن  �ملعيار �أو �لتف�سري 

�ملحا�سبية �لتي تبد�أ يف �أو بعد   

1 يناير 2012 عر�س البيانات املالية  املعيار املحا�سبي الدويل رقم )1( 

1 يناير 2012 �رشائب الدخل  املعيار املحا�سبي الدويل رقم )12( 

1 يناير 2013 منافع املوظفني  املعيار املحا�سبي الدويل رقم )19( 

1 يناير 2013 البيانات املالية املنف�سلة  املعيار املحا�سبي الدويل رقم )27( 

ال�ستثمار يف ال�رشكات ال�سقيقة  املعيار املحا�سبي الدويل رقم )28( 

1 يناير 2013 وامل�ساريع امل�سرتكة   

املطبق لأول مرة للمعيار الدويل  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )1( 

1 يوليو 2011 لإعداد التقارير املالية   

1 يوليو 2011 الأدوات املالية: »الإف�ساحات«  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )7(  

1 يناير 2013 الأدوات املالية: »الت�سنيف والقيا�س«  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( 

1 يناير 2013 البيانات املالية املوحدة  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )10( 

1 يناير 2013 اتفاقيات ال�رشاكة  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )11( 

1 يناير 2013 الإف�ساح عن امل�سالح يف الكيانات الأخرى  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )12( 

1 يناير 2013 قيا�س القيمة العادلة  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )13( 

 

�سوف لن يكون هناك اأي تاأثري يف النتائج الت�سغيلية للمجموعة للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 يف حال قامت املجموعة بالتطبيق املبكر 

لأي من املعايري التي تنطبق على املجموعة والواردة اأعاله.

�أهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية  4

فيما يلي ملخ�ساً لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد البيانات املالية.  

�أ�سا�س توحيد �لبيانات �ملالية

تت�سمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لل�رشكة الأم و�رشكتها التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال حق ال�سيطرة عليها ب�سكل فعال اإىل اأن 

يحني التاريخ الذي تتوقف فيه ال�سيطرة الفعلية على ال�رشكة التابعة، وتتحقق ال�سيطرة الفعلية عندما يكون لدى ال�رشكة الأم القدرة على 

التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�رشكة التابعة وذلك للح�سول على منافع من اأن�سطتها.  جميع احل�سابات، العمليات والأرباح / 

اخل�سائر غري املحققة وامل�سرتكة يتم اإلغاوؤها عند توحيد البيانات املالية املوحدة.  



25 التقرير ال�سنوي 2011

إيضـاحــات حـــول البيـــانـات المـاليــة الموحـــدة  )تـابـــع(

)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 

البيـــانـات المـاليــة الموحـــدةالبيـــانـات المـاليــة الموحـــدة

�أهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية  )تـابـــع(  4

ممتلكات، �آلت ومعد�ت

تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بقيمة التكلفة التاريخية بعد طرح خم�س�س ال�ستهالك املرتاكم، فيما عدا الأرا�سي اململوكة والتي يتم 

اإظهارها بالقيمة العادلة والتي قيمت من قبل مثمن عقارات حمايد.  وتت�سمن التكلفة جميع النفقات التي مت اإنفاقها على املوجودات ب�سورة 

مبا�رشة لو�سعها يف احلالة الت�سغيلية التي متكنها من حتقيق الغر�س الذي مت �رشاوؤها من اأجله.  ويتم حتويل الزيادة يف القيمة الدفرتية الناجتة 

عن اإعادة تقييم الأرا�سي اململوكة اإىل بيان الدخل املوحد ال�سامل.  اإن النخفا�س الذي يعادل الزيادة يف ال�سنوات ال�سابقة لنف�س الأ�سل فاإنه 

يحت�سب يف احتياطي اإعادة التقييم، اأما �سائر النخفا�سات الأخرى فاإنها حتت�سب يف بيان الدخل ال�سامل.  ويف حالة ا�ستبعاد اأ�سول معاد 

تقييمها، فاإن احتياطي التقييم لتلك املوجودات يحول مبا�رشة اإىل الأرباح امل�ستبقاة.

ويتم احت�ساب املخ�س�س الالزم ل�ستهالك تكلفة املمتلكات والآلت واملعدات بطريقة الق�سط الثابت للو�سول اإىل القيمة املتبقية املتوقعة 

لها لتغطية عمرها الإنتاجي املتوقع كالتايل:

20 �سنة مباين على اأرا�سي مملوكة 

20 �سنة اأو مدة عقد الإيجار اأيهما اأقل مباين على اأرا�سي م�ستاأجرة / حت�سينات مباين م�ستاأجرة 

3- 10 �سنوات جتهيزات واأثاث ومعدات مكتبية  

5 �سنوات �سيــــــارات 

ل يحت�سب ا�ستهالك على الأرا�سي اململوكة حيث تعترب الأرا�سي ذات عمر اإنتاجي غري متناهي.

تتمثل الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ يف النفقات التي تتكبدها املجموعة يف �سبيل ت�سييد التجهيزات التجارية اجلديدة والتي يتم ر�سملتها 

واحت�ساب ال�ستهالك عليها حني بدء الت�سغيل التجاري الفعلي لها.

اأرباح وخ�سائر بيع املمتلكات والآلت واملعدات يتم حتديدها على اأ�سا�س القيمة الدفرتية والتي يتم اأخذها يف العتبار حني احت�ساب �سايف الربح.  

يتم احت�ساب م�ساريف ال�سيانة والتجديدات �سمن بيان الدخل املوحد حني تكبدها. 

تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات للتاأكد من عدم انخفا�س قيمتها على اأ�سا�س ربع �سنوي.  وعندما ي�سري اأي حدث 

اأو تغري يف الظروف املحيطة بتلك املوجودات اإىل اأن قيمتها الدفرتية قد ل يكون من املمكن حتقيقها اأو يف حالة وجود اأية موؤ�رشات تفيد باأن 

القيمة الدفرتية للموجودات املعنية تتجاوز قيمتها املقدرة املمكن حتقيقها فحينئٍذ يتم وب�سورة فورية تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�سل املعني 

مل�ستوى قيمته املمكن حتقيقها.

�مل�رصوع �مل�سرتك

يعرف امل�رشوع امل�سرتك بامل�رشوع الذي تعاقد عليه طرفان اأو اأكرث بهدف اقت�سام ال�سيطرة على ن�ساط اقت�سادي معني. وحتت�سب ح�سة املجموعة 

يف امل�رشوعات امل�سرتكة حما�سبياً با�ستخدام طريقة احلق يف امللكية اإذا ما اعتقدت اإدارة املجموعة باأن لديها تاأثري جوهري - بدلً من ال�سيطرة 

اإدارة ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لتلك امل�رشوعات امل�سرتكة.  وتتطلب الطريقة املحا�سبية  اأو غري مبا�رشة على  امل�سرتكة - ب�سورة مبا�رشة 

املعروفة بطريقة احلق يف امللكية اإظهار ال�ستثمار يف امل�رشوع امل�سرتك مبدئياً ب�سعر التكلفة ومن ثم ت�سوية التكلفة بالتغريات الالحقة التي 

تطراأ على ح�سة املجموعة بناًء على نتائج العمليات التي حققها امل�رشوع امل�سرتك.  ويتم تطبيق طريقة احلق يف امللكية اعتباراً من تاريخ ح�سول 

املجموعة على حق ال�سيطرة امل�سرتكة ويتم اإيقاف هذا التطبيق حني انتهاء حق املجموعة يف ال�سيطرة امل�سرتكة على امل�رشوع. 
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��ستثمار�ت متوفرة للبيع

اإن ال�ستثمارات التي يعتزم الحتفاظ بها ملدة زمنية غري حمددة والتي رمبا تكون هناك حاجة لبيعها بهدف توفري ال�سيولة النقدية اأو نتيجة 

للتغريات يف اأ�سعار الفائدة ت�سنف كا�ستثمارات متوفرة للبيع.  وتظهر هذه ال�ستثمارات �سمن املوجودات غري املتداولة، اإل اإذا ما اأف�سحت 

الإدارة عن عزمها الحتفاظ بتلك ال�ستثمارات ملدة تقل عن 12 �سهراً من تاريخ املركز املايل اأو اإذا ما كانت هناك حاجة لبيعها لتوفري راأ�س مال 

عامل، ففي مثل تلك احلالت ت�سنف هذه ال�ستثمارات �سمن املوج ودات املتداولة.  وتظهر ال�ستثمارات املتوفرة للبيع يف بداية الأمر ب�سعر 

التكلفة ولحقاً يتم اإظهارها بقيمتها العادلة.  ويتم احت�ساب الأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة من جراء التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات 

املتوفرة للبيع يف بيان الدخل ال�سامل املوحد.  حتت�سب القيمة العادلة لال�ستثمارات املدرجة يف الأ�سواق املالية الن�سطة على اأ�سا�س الأ�سعار 

املدرجة  لال�ستثمارات غري  الن�سطة وكذلك  الأ�سواق غري  املدرجة يف  لال�ستثمارات  العادلة  القيمة  وحتدد  العالقة.   ذات  الأ�سواق  املدرجة يف 

با�ستخدام طرق التقييم الأخرى املقبولة واملتعارف عليها.  ويف حالة عدم وجود طرق موثوق بها لحت�ساب القيمة العادلة لال�ستثمارات غري 

املدرجة يتم ت�سجيل تلك ال�ستثمارات ب�سعر التكلفة بعد تنزيل قيمة التدهور يف قيمتها.

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتوفرة للبيع يتم احت�سابها يف بيان الدخل ال�سامل املوحد حتى يتم بيع تلك ال�ستثمارات وعند ذلك 

يتم احت�ساب املكا�سب اأو اخل�سائر املحققة يف بيان الدخل املوحد.

تقوم املجموعة بتاريخ كل بيان مركز مايل موحد بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة اأ�سل مايل اأو جمموعة من 

املجموعة  املالية، فحينها تقوم  الأ�سول  تلك  انخفا�س قيمة  التحقق من  ومت  الدليل  ذلك  التاأكد من وجود مثل  واإذا ما مت  املالية،  الأ�سول 

باحت�ساب ذلك النخفا�س يف تلك الأ�سول.  يف حالة اأدوات امللكية امل�سنفة كا�ستثمارات متوفرة للبيع، فاإن اأي انخفا�س جوهري اأو اأي انخفا�س 

دليــل مو�سوعـــي على  يعترب  تكلفتها  دون قيمة  ما  وي�سل مل�ستوى  الأمد  زمني طويل  ياأخذ منحدر  امللكية  لأدوات  العادلة  يف قيمتها 

انخفا�س قيمة تلك املوجــودات.  واإذا ما توفر مثل ذلك الدليل على النخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات واملوجودات املالية املتوفرة للبيع، فاإن 

اخل�سائر املرتاكمة املحت�سبة باأخذ الفرق ما بني كلفة ال�ستهالك والقيمة العادلة احلالية مطروحاً منها اأية خ�سائر انخفا�س من قيمة تلك 

الأ�سول والتي مت احت�سابها �سابقاً كربح اأو خ�سارة يتم ا�ستبعادها من حقوق امللكية واحت�سابها يف بيان الدخل املوحد.  

خطة خيار�ت منح �لأ�سهم للموظفني

تدير املجموعة خطة خيارات منح الأ�سهم للموظفني املعنيني. يتم تقييم مدفوعات خطة خيارات منح الأ�سهم للموظفني بالقيمة العادلة 

تاأثري العوامل غري ال�سوقية املرتبطة باأحقية الدخول �سمن تلك اخلطة( يف تاريخ منح الأ�سهم. حتت�سب القيمة العادلة  )م�ستبعداً منها 

املحددة ملدفوعات خطة خيارات منح الأ�سهم للموظفني من تاريخ منح الأ�سهم على اأ�سا�س الق�سط الثابت وذلك على مدار الفرتة املكت�سبة 

�سمن تلك اخلطة، واأي�ساً طبقاً لتقديرات املجموعة لالأ�سهم املمنوحة بالت�ساوي واملعدلة بتاأثري �رشوط الكت�ساب غري ال�سوقية.  اإن املح�سل 

امل�ستلم، �سايف من تكاليف اأية معاملة مبا�رشة، يخ�سم من راأ�س املال )بالقيمة ال�سمية( وعالوة الإ�سدار حني اكت�ساب تلك الأ�سهم.

�ملخزون

يتم اإظهار املخزون ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل، وحتدد تكلفة املخزون على اأ�سا�س متو�سط التكلفة والتي 

تت�سمن جميع امل�ساريف التي تنفق على املخزون �سمن ظروف العمل العتيادية حتى و�سول ذلك املخزون اإىل املواقع املحددة ل�ستالمه وباحلالة 

التي يجب اأن يكون عليها.  ويتم تقييم �سايف القيمة املمكن حتقيقها على اأ�سا�س �سعر البيع املقدر يف ظروف العمل العتيادية مطروحاً منه 

م�ساريف البيع.  ويتم احت�ساب خم�س�س ملواجهة املخزون القدمي والتالف وبطئ احلركة كلما كان ذلك �رشورياً.

�لذمم �لتجارية �ملدينة

اإظهار الذمم التجارية املدينة بالقيمة املتوقع حتقيقها.  ويتم عمل تقدير ملخ�س�س الأر�سدة املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها بناءاً على  يتم 

املراجعة ال�ساملة التي تقوم بها الإدارة يف نهاية ال�سنة املالية جلميع الأر�سدة امل�ستحقة للمجموعة يف نهاية ال�سنة.  ومت عمل املخ�س�س 

للديون امل�سكوك يف حت�سيلها خالل ال�سنة.  

ذمم جتارية د�ئنة

تظهر الذمم التجارية الدائنة بالقيمة التي يجب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل ال�سلع واخلدمات امل�ستلمة �سواًء مت ا�ستالم فواتري بقيمتها من 

قبل املورد اأو مل يتم ا�ستالم تلك الفواتري.
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�ملخ�س�سات

تقوم املجموعة باحت�ساب املخ�س�سات حينما يكون عليها التزام قانوين قائم اأو نتيجة لأحداث �سابقة حتتم عليها حتويل بع�س من مواردها 

القت�سادية للغري لت�سوية ذلك اللتزام، �رشيطة اأن يكون بالإمكان حتديد قيمة ذلك اللتزام بطريقة موثوق بها.

حقوق �ملوظفني

يتم احت�ساب خم�س�س مل�ستحقات نهاية اخلدمة للموظفني من الإجازات ال�سنوية والعطل وتذاكر ال�سفر وم�ستحقات اأخرى ق�سرية الأجل 

الناجتة يف الوقت الذي يحني ا�ستحقاقهم لها. ت�ساهم املجموعة عن املوظفني البحرينيني يف نظام التقاعد املدار من قبل الهيئة العامة 

للتاأمني الجتماعي التابعة حلكومة مملكة البحرين، وهذا النظام التقاعدي حمدد املنافع وحتت�سب ال�سرتاكات التي ت�سددها املجموعة يف النظام 

املذكور يف بيان الدخل لل�سنة التي ت�ستحق عنها.  مبوجب هذا النظام التقاعدي يرتتب على املجموعة التزام قانوين قائم ل�سداد امل�ساهمات 

حني ا�ستحقاقها ، ول يرتتب على املجموعة اأية التزامات ب�سداد منافع م�ستقبلية اأخرى.

اأما خم�س�سات نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني غري البحرينيني فقد مت احت�سابها مبوجب متطلبات قانون العمل البحريني وعلى اأ�سا�س �سنوي. 

�أ�سهم �خلزينة

متثل اأ�سهم اخلزينة اأ�سهم ال�رشكة التي مت اإ�سدارها ومن ثم اإعادة �رشاوؤها ومل يتم اإعادة اإ�سدارها اأو اإلغاوؤها حتى تاريخ املركز املايل.  يتم اإظهار 

الأ�سهم فيتم  القيمة ال�سمية لأ�سهم اخلزينة وتكلفة �رشاء هذه  الفرق بني  اأما  املال،  راأ�س  اأ�سهم اخلزينة بقيمتها ال�سمية كخ�سم من 

ت�سويته يف الأرباح امل�ستبقاة �سمن البيان املوحد للتغريات يف حقوق امل�ساهمني، ويتم احت�ساب املكا�سب اأو اخل�سائر الناجتة من بيع اأ�سهم اخلزينة 

�سمن البيان املوحد للتغريات يف حقوق امل�ساهمني.

توزيع �أرباح �لأ�سهم

يتم اإدراج اأرباح الأ�سهم يف البيان املوحد للتغريات يف حقوق امل�ساهمني يف الفرتة التي تتم امل�سادقة عليها من قبل امل�ساهمني يف املجموعة 

يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.

عقود �إيجار

يتـم ت�سنيف عقود الإيجار التي مبوجبها تبقى معظم املخاطر واملنافع مع املوؤجر كعقود اإيجار ت�سغيلية.  مت احت�ساب املدفوعات املتعلقة بعقود 

الإيجار الت�سغيلية )�سافية من اأية حوافز م�ستلمة من املوؤجر( يف بيان الدخل املوحد بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقود الإيجار.

�إير�د�ت �لعمليات

اإن التكاليف والإيرادات الناجتة عن عر�س الأفالم امل�ستاأجرة من موزعني اآخرين واإيرادات الإعالن يتم احت�سابها �سمن بيان الدخل املوحد على 

اأ�سا�س مبداأ ال�ستحقاق.

تت�سمن اإيرادات العمليات اأي�ساً بيع الأطعمة وامل�رشوبات وتاأجري اأ�رشطة الفيديو والأ�رشطة املو�سيقية والأ�سطوانات املدجمة.  ويتم احت�سابها 

عند نقل ال�سلعة اأو تقدمي اخلدمة للم�ستهلك. 

�إير�د�ت �أخرى

يتم احت�ساب الإيرادات الأخرى حني اكت�ساب املجموعة حلق ا�ستالمها.

�ملعامالت بالعمالت �لأجنبية

تدون املعامالت املالية التي تتم بالعمالت الأجنبية يف دفاتر املجموعة بالدينار البحريني بعد حتويلها با�ستخدام اأ�سعار ال�رشف ال�سائدة بتاريخ 

اإجراء تلك املعامالت. اأما املكا�سب واخل�سائر الناجتة من اإنهاء تلك املعامالت ومن حتويل املوجودات واملطلوبات املثبتة بعمالت اأجنبية اإىل الدينار 

البحريني با�ستخدام اأ�سعار ال�رشف يف نهاية ال�سنة فيتم احت�سابها يف بيان الدخل املوحد.

�لنقدية و�سبه �لنقدية

لغر�س البيان املوحد للتدفقات النقدية تتكون النقدية و�سبه النقدية من الأر�سدة النقدية بال�سندوق ولدى البنوك واأر�سدة الودائع الثابتة 

امل�ستحقة خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل و�سايف بنك �سحب على املك�سوف.
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اإن اإعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية يتطلب من اإدارة املجموعة ا�ستخدام توقعات وفر�سيات من �ساأنها اأن توؤثر 

على املبالغ املذكورة للموجودات واملطلوبات ومن �ساأنها اأي�ساً اأن توؤثر على املوجودات واملطلوبات الطارئة كما يف تاريخ البيانات املالية املوحدة، 

والتي بدورها �ستوؤثر على املبالغ املذكورة لالإيرادات وامل�رشوفات خالل فرتة اإعداد التقرير.  اإن حتديد التقديرات يتطلب اتخاذ القرارات التي تعتمد 

على اخلربات ال�سابقة، واخلربات احلالية وتوقعات الأو�ساع امل�ستقبلية، وكل املعلومات الأخرى املتوفرة.  اإن النتائج الفعلية قد تكون خمتلفة عن 

هذه التوقعات.

اإن اأهم احل�سابات التي تتطلب ا�ستخدام توقعات وفر�سيات من قبل الإدارة تتعلق بالتايل:

العمر الإنتاجي للممتلكات، الآلت واملعدات؛  	•

النخفا�س يف ال�ستثمارات املتوفرة للبيع؛ 	•

املخ�س�سات؛ و 	•

اللتزامات الطارئة. 	•

�لعمر �لإنتاجي للممتلكات، �لآلت و�ملعد�ت

يتم احت�ساب املخ�س�س الالزم ل�ستهالك ممتلكات واآلت ومعدات املجموعة بطريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها الإنتاجي املتوقع. 	•

احلايل  الو�سع  اأ�سا�س  املراجعة على  وتتم  �سنوي.   ربع  ب�سكل  الإدارة  يتم مراجعة العمر الإنتاجي للممتلكات والآلت واملعدات من قبل  	•!
للموجودات والفرتة املقدرة التي �سوف ت�ستمر خاللها املوجودات يف حتقيق منافع اقت�سادية للمجموعة.  

�لنخفا�س يف �ل�ستثمار�ت �ملتوفرة للبيع

تقوم الإدارة مبراجعة دورية ربع �سنوية للتاأكد من وجود دليل مادي ومو�سوعي على تدهور حالة اأحد اأو جمموعة من املوجودات املالية.  وتتم 

املراجعة على اأ�سا�س النخفا�س اجلوهري اأو النخفا�س طويل املدى يف القيمة العادلة للموجودات املعنية مل�ستوى يقل عن قيمة تكلفتها.

�ملخ�س�سات

كما يف 31 دي�سمرب 2011، قامت اإدارة املجموعة باحت�ساب خم�س�س ملواجهة اأي انخفا�س يف قيمة الذمم املدينة مببلغ 14٫272 دينار بحريني 

)2010: 14٫272(.  عند تقييم كفاية خم�س�س النخفا�س يف الذمم التجارية املدينة، تتخذ الإدارة توقعها وفقاً ملجمل الأحوال القت�سادية، 

واأر�سدة اأعمار الذمم التجارية املدينة، واخلربة التاريخية يف �سطب الديون، واجلدارة الئتمانية للعمالء والتغري يف �رشوط الدفع.  عند حدوث اأي تغري 

يف القت�ساد، اأو ال�سوق اأو يف عميل حمدد قد يتطلب اإجراء الت�سويات يف خم�س�س النخفا�س يف الذمم التجارية املدينة املحت�سبة يف البيانات 

املالية املوحدة.

كما قامت املجموعة اأي�سا باحت�ساب خم�س�س املخزون القدمي وبطيء احلركة. يف 31 دي�سمرب 2011، بلغ خم�س�س املخزون القدمي وبطيء احلركة 

قيمة 29٫083 دينار بحريني )2010: 29٫083 دينار بحريني(. هذه التقديرات تاأخذ بعني العتبار التغريات يف الأ�سعار اأو التكلفة ب�سبب الأحداث 

الالحقة لتاريخ بيان املركز املايل املوحد.

�للتز�مات �لطارئة

بحكم طبيعتها، يتم حتديد هذه اللتزامات الطارئة فقط عند حدوث اأو عدم حدوث اأحد الأحداث امل�ستقبلية اأو اأكرث.  يعترب تقييم مثل هذه 

اللتزامات الطارئة على ممار�سة اتخاذ القرار والتقديرات الهامة للنتائج والأحداث امل�ستقبلية.
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مباين على   

�أر��سي   

جتهيــــز�ت، م�ستاأجرة/    

�أعمــــــــال �أثاث،   حت�سينات على  �أر��ســــــي   

ر�أ�سماليــــة ومعد�ت   مباين  ومبانـــــــي   

�ملجمـــوع قيــــد �لتنفيذ  �ســــــيار�ت  مكتبية  م�ستاأجرة  مملوكـــــــة   

�لتكلــفة �أو �لتقييم

16٫986٫298  33٫000  97٫017  8٫753٫376  2٫417٫316  5٫685٫589 يف 31 دي�سمرب 2009 

1٫044٫928  453٫224  5٫993  495٫499  90٫212  - الإ�سافات 

)31٫532(  -  )3٫300(  )28٫232(  -  - ال�ستبعادات   

)9٫371(  -  -  )9٫371(  -  - املحول اإىل املخزون 

)306٫936(  -  -  -  -  )306٫936( العجز من اإعادة التقييم 

17٫683٫387  486٫224  99٫710  9٫211٫272  2٫507٫528  5٫378٫653 يف 31 دي�سمرب 2010 

295٫220  49٫343  -  176٫296  67٫696  1٫885 الإ�سافات 

)7٫388(  -  )5٫993(  )1٫395(  -  - ال�ستبعادات   

املحول اإىل اأعمال

-  )512٫730(  -  512٫730  -  -    راأ�سمالية قيد التنفيذ 

-  -  -  )57٫197(  -  57٫197 اإعادة ت�سنيف 

)4٫290(  -  -  )4٫290(  -  - املحول اإىل املخزون 

)234٫601(  -  -  -  -  )234٫601( العجز من اإعادة التقييم 

17٫732٫328  22٫837  93٫717  9٫837٫416  2٫575٫224  5٫203٫134 يف 31 دي�سمرب 2011 

�ل�ستهـالك �ملرت�كم

4٫519٫697  -  47٫688  3٫410٫455  685٫850  375٫704 يف 31 دي�سمرب 2009 

772٫175  -  17٫506  617٫437  118٫197  19٫035 ا�ستهالك ال�سنة 

)14٫975(  -  )2٫423(  )12٫552(  -  - ال�ستبعادات   

5٫276٫897  -  62٫771  4٫015٫340  804٫047  394٫739 يف 31 دي�سمرب 2010 

777٫436  -  12٫608  620٫816  121٫846  22٫166 ا�ستهالك ال�سنة 

-  -  -  )5٫207(  -  5٫207 اإعادة ت�سنيف 

)2٫462(  -  )1٫343(  )1٫119(  -  - ال�ستبعادات   

6٫051٫871  -  74٫036  4٫629٫830  925٫893  422٫112 يف 31 دي�سمرب 2011 

�سايف �لقيمة �لدفرتية

12٫406٫490  486٫224  36٫939  5٫195٫932  1٫703٫481  4٫983٫914 يف 31 دي�سمرب 2010 

11٫680٫457  22٫837  19٫681  5٫207٫586  1٫649٫331  4٫781٫022 يف 31 دي�سمرب 2011 
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)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 
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ممتلكات، �آلت ومعد�ت  )تـابـــع(  6

كما يف 31 دي�سمرب 2011 مت اإعادة تقييم اأر�س �سينما اأوال اململوكة لل�رشكة من قبل مثمــن عقاري م�ستقل وذلك علــى اأ�ســـا�س قيمتها 

ال�سوقية يف ال�سوق العقارية املفتوحة، حيث نتج عن ذلك التقييم عجز مببلــغ 234٫601 دينار بحرينــي )2010: عجز مببلغ 306٫936 دينار 

بحريني( وقد مت احت�ساب ذلك النخفا�س يف بيان الدخل ال�سامل املوحد. 

تتمثل الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ يف التكاليف التي تكبدتها املجموعة لبناء مبنى مكون من خم�سة طوابق يف املنامة.

��ستثمار يف م�ساريع م�سرتكة  7

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

�لتكلفـــة

2٫517٫290  2.493.710 الر�سيد الفتتاحي 

8٫000  - ا�ستحواذ ا�ستثمار يف ال�رشكة اللوج�ستية �س.م.ب )مقفلة( 

)580(  - تخفي�س ال�ستثمار يف جمموعة جلف جورميه ذ.م.م 

-  )1.670.276( تعديل امل�ساهمة يف ال�رشكة القطرية البحرينية الدولية ذ.م.م 

)31٫000(  )31.000( تخفي�س راأ�س املال ل�سينما �سار 

2٫493٫710  792.434 الر�سيد النهائي 

�لأرباح �مل�ستبقاة

349٫431  868.020 الر�سيد الفتتاحي 

895٫746  975.797 ح�سة الربح من ال�رشكة القطرية البحرينية الدولية لل�سينما ذ.م.م )اإي�ساح 22( 

530  2.140 ح�سة الربح من جممع �سار ال�سينمائي )اإي�ساح 22( 

)140٫861(  )66.894( ح�سة اخل�سائر من جمموعة جلف جورميه ذ.م.م )اإي�ساح 22( 

)236٫826(  )1.113.742( اأرباح اأ�سهم م�ستلمة من ال�رشكة القطرية البحرينية الدولية لل�سينما ذ.م.م  

868٫020  665.321 الر�سيد النهائي 

�سايف �لقيمة �لدفرتية

3٫361٫730  1.457.755 يف 31 دي�سمرب 

مت ا�ستخراج املعلومات املالية املذكورة اأعاله واخلا�سة با�ستثمارات املجموعة من احل�سابات الإدارية غيــر املدققة كما يف ولل�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2011.  

��ستثمار�ت متوفرة للبيع  8

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

15٫437٫070  15.104.937 الر�سيد الفتتاحي 

1٫502٫458  5.385.221 الإ�سافات  

)2٫007٫219(  )4.442.259( ال�ستبعادات 

)خ�سائر( / مكا�سب القيمة العادلة غري املحققة املحت�سبة يف احتياطي 

476٫256  )1.043.922(      القيمة العادلة لال�ستثمارات 

15٫408٫565  15.003.977  

)303٫628(  )1.375.701( خ�سائر النخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات املتوفرة للبيع 

15٫104٫937  13.628.276 الر�سيد النهائي 
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��ستثمار�ت متوفرة للبيع  )تـابـــع(  8

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

حتليل �ل�ستثمار�ت:

10٫313٫244  9.685.887 اأ�سهم مدرجة يف اأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي لالأوراق املالية 

4٫762٫893  3.913.589 حمافظ ا�ستثمارية مداره 

28٫800  28.800 ا�ستثمارات غري مدرجة 

15٫104٫937  13.628.276  

خ�سائر النخفا�س املحت�سبة يف بيان الدخل التايل:

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

303٫628  1.375.701 خ�سائر النخفا�س يف ال�ستثمارات املوفرة للبيع 

�سايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة املحت�سب يف بيان

345٫413  405.874      الدخل ال�سامل املوحد 

649٫041  1.781.575  

قامت املجموعة باختبار م�ستوى النخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات املتوفرة للبيع والذي نتج عنه انخفا�س يف قيمة بع�س ال�ستثمارات املتوفرة 

للبيع، وعليه مت احت�ساب خ�سائر النخفا�س مببلغ 1٫781٫575  دينار بحريني )2010:  649٫041 دينار بحريني( وذلك يف بيان الدخل املوحد.

يتم تقييم الأ�سهم املدرجة يف الأ�سواق املالية لدول جمل�س التعاون اخلليجي واملحافظ ال�ستثمارية املدارة بالقيمة العادلة لتلك الأ�سهم �سنوياً 

يف نهاية اآخر يوم عمل من ال�سنة املالية كما يف 31 دي�سمرب.  اإن ال�ستثمارات يف املحافظ ال�ستثمارية املدارة ترتكز ب�سكل اأ�سا�سي يف دول 

جمل�س التعاون.  اإن ال�ستثمارات يف املحافظ ال�ستثمارية املدارة وال�ستثمارات غري املدرجة تقيم ب�سعر التكلفة ناق�سا قيمة النخفا�س وذلك 

با�ستخدام املعلومات املتوفرة عن عوائد امل�ساريع والتدفقات النقدية املتناق�سة واملتواجدة عند مدراء ال�سناديق.

مت احت�ساب ال�ستثمارات املتوفرة للبيع بالعمالت التالية:

2010  2011 �لعملــــــة 

4٫013٫132  4.629.509 الدينار البحريني 

5٫060٫377  4.124.344 الدولر الأمريكي 

5٫024٫400  3.931.781 الدينار الكويتي 

500٫176  811.469 الريال القطري 

460٫177  92.070 الريال ال�سعودي 

32٫819  26.442 الدرهم الماراتي 

13٫856  12.661 الريال العماين 

15٫104٫937  13.628.276  

�ملخــزون  9

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

269٫634  269.106 خمزون الأفالم وقطع غيار املعدات 

)52٫369(  )29.083( خم�س�س املخزون القدمي وبطيء احلركة  

217٫265  240.023  



 �رشكة البحرين لل�سينمـا �س.م.ب32

إيضـاحــات حـــول البيـــانـات المـاليــة الموحـــدة  )تـابـــع(

)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 

البيـــانـات المـاليــة الموحـــدةالبيـــانـات المـاليــة الموحـــدة

ذمم جتارية مدينة و�أخرى  10

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

315٫781  245.155 ذمم جتارية مدينة 

)14٫272(  )14.272( خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

301٫509  230.883  

1٫284٫970  1.100.298 قرو�س بدون فائدة للموظفني خلطة �رشاء اأ�سهم املوظفني )اإي�ساح 21( 

749٫973  630.020 اإيداعات / مقدم اإيجار 

151٫080  151.551 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين 

79٫474  140.142 مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 25( 

19٫051  37.817 مبالغ مدفوعة مقدماً 

66٫902  51.342 ذمم مدينة اأخرى 

2٫652٫959  2.342.053  

اإن اأعمار الذمم التجارية املدينة كما يف 31 دي�سمرب والتي مل تتعر�س لأي انخفا�س يف قيمتها مو�سحة كالآتي:

�أكرث من بني 30 �إىل  �أقل من    

ً 60 يوما 60 يوماً  30 يوماً  �ملجموع    

137.180  45.032  48.671  230.883  2011

149٫499  76٫120  75٫890  301٫509  2010

الذمم التجارية املدينة ب�سكل عام ت�ستحق ال�سداد خالل فرتة ائتمانية ترتاوح ما بني 30 يوماً اإىل 90 يوماً.

تتمثل الإيداعات يف املبالغ املدفوعة ل�سمان حقوق التاأجري يف جممع �سيتي �سنرت البحرين.

�لنقدية و�سبه �لنقدية  11

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

2٫008٫419  4.263.542 الودائع الثابتة 

1٫231٫797  774.881 احل�سابات اجلارية لدى البنوك 

208٫262  225.150 النقد يف ال�سندوق 

3٫448٫478  5.263.573  

ت�ستحق الودائع الثابتة خالل فرتات تزيد عن 30 يوماً من تواريخ اإيداعها وتكت�سب فوائد مبعدلت ترتاوح ما بني 3% و3٫75% �سنوياً )2010: %3 

و4٫5% �سنوياً(.

اإن اأر�سدة احل�سابات اجلارية لدى البنوك عبارة عن اأر�سدة جارية ل تكت�سب اأية فوائد.
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ر�أ�س �ملال  12

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

�مل�رصح به

 100٫000٫000 �سهم عادي بقيمـة ا�سمية قـدرها 100 فل�س

 بحريني لل�سهم الواحد )2010: 100٫000٫000 �سهم عادي

10٫000٫000  10.000.000 بقيمة ا�سمية قدرها 100 فل�س بحريني لل�سهم الواحد(. 

�ل�سادر و�ملكتتب به و�ملدفوع بالكامل

 55٫082٫300 �سهم عادي بقيمــة ا�سميـة قــدرها 100 فل�س

 بحريني لل�سهم الواحد )2010: 45٫901٫920 �سهم عادي

4٫590٫192  5.508.230 بقيمة ا�سمية قدرها 100 فل�س بحريني لل�سهم الواحد( 

يف الجتماع العادي للجمعية العمومية الذي عقد يف 22 مار�س 2011، قرر امل�ساهمون توزيع اأرباح اأ�سهم نقدية بقيمة 50 فل�س لل�سهم الواحد 

)2009: 50 فل�س لل�سهم الواحد(، حيث بلغ جمموع اأرباح الأ�سهم النقدية املوزعة مبلغ وقدره 2٫295٫096 دينار بحريني )2009: 2٫213٫505 دينار 

بحريني(، واأ�سهم منحة بن�سبة 20% من راأ�س املال املدفوع البالغة 918٫038 دينار بحريني )2009: ل �سيء دينار بحريني( .  كما وافق امل�ساهمون 

على مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة والبالغة 134٫000 دينار بحريني )2009: 111٫000 دينار بحريني( عن �سنة 2010.  

معلومات �إ�سافية متعلقة بامل�ساهمني

اأ�سماء وجن�سيات امل�ساهمني الأ�سا�سيني الذين ميلكون ما يعادل 5%  اأو اأكرث من جمموع اأ�سهم راأ�س املال وعدد الأ�سهم التي ميتلكونها   )1

كما يف 31 دي�سمرب 2011:

ن�سبة �مل�ساهمة عدد �لأ�سهم  �جلن�سية    

يف �مللكية     

%6٫93  3٫816٫061 بحرينية  ال�رشكة البحرينية للرتفيه العائلي �س.م.ب   

%9٫12  5٫023٫708 بحرينيني  اأع�ساء جمل�س الإدارة   

%83٫95  46٫242٫531 متعددة  جمهور امل�ستثمرين وال�رشكات   

%100  55٫082٫300    

لدى ال�رشكة فئة واحدة من اأ�سهم راأ�س املال حيث يتمتع جميع امل�ساهمني بحقوق ت�سويت مت�ساوية.  )2

اإن توزيع ملكية راأ�س مال ال�رشكة بني فئات امللكية املختلفة ون�سب امللكية كما يف 31 دي�سمرب 2011 مو�سح كالتايل:  )3

�لن�سبة �ملئوية من جمموع �لأ�سهم عدد �لأ�سهم  عدد �مل�ساهمني   

%48٫81  26٫886٫208  457 اأقل من %1 

%31٫69  17٫452٫290  20 ما بني 1% و%5 

%19٫50  10٫743٫802  3 ما بني 5% و%10 

%100٫00  55٫082٫300  480  
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ر�أ�س �ملال )تـابـــع(

تفا�سيل ملكية اأ�سهم ال�رشكة فيما بني اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�رشكة مو�سحة كالتايل:  )4

2010  2011  

عدد الأ�سهم عدد �لأ�سهم   

1٫728٫641   2.074.369 د. ع�سام عبدالله فخرو 

768٫807   922.568 حممد اإبراهيم كانو 

518٫160   621.792 جهاد يو�سف اأمني 

264٫325   317.189 فريد يو�سف املوؤيد 

268٫146   321.773 جالل حممد جالل 

256٫373   307.647 علي يو�سف عبيديل 

381٫975   458.370 �سوقي علي يو�سف فخرو 

4٫186٫427   5.023.708  

�لحتياطيــات  13

عالوة �إ�سد�ر �أ�سهم:  1

متثل الفرق ما بني ال�سعر والقيمة ال�سمية لالأ�سهم حل�ساب عالوة اإ�سدار الأ�سهم.   

�حتياطي �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت:  2

يتم احت�سـاب املكا�ســب واخل�سـائر الناجتـة عـن التغري فـي القيــم العادلـة لال�ستثمارات املتوفــرة للبيع �سمــن بيان الدخل ال�سامل املوحد.  

خالل العام بلغت خ�سائر القيمة العادلة 1٫043٫922 دينار بحريني )2010: مكا�سب 476٫256 دينار بحريني( والتي مت احت�سابها يف احتياطي 

القيمة العادلـــة لال�ستثمارات )اإي�ساح 8(.

�حتياطي �إعادة تقييم:  3

ميثل احتياطي اإعادة التقييم �سايف الزيادة الناجمة من عملية اإعادة تقييم الأرا�سي اململوكة )اإي�ساح رقم 6(، وهذا الحتياطي غري قابل 

للتوزيع.  خالل ال�سنة، بلغ عجز اإعادة التقييم 234٫601 دينار بحريني )2010: فائ�س اإعادة التقييم: 306٫936 دينار بحريني(، حيث مت احت�سابه 

يف احتياطي اإعادة التقييم. 

�حتياطي قانوين:  4

الحتياطـــي  ح�ساب  اإىل  التوزيـع  قبل  ال�سنة  اأرباح  �سايف  من   %10 يعادل  ما  حتويل  يتم  البحريني،  التجارية  ال�رشكات  قانون  مبوجب 

القانونــي الغري قابل للتوزيع حتى يبلغ ر�سيـــد ذلك الحتياطـــي ن�سبـــة 50% من راأ�س املال ال�ســادر علـى الأقـــل.  خالل ال�سنة، مت 

حتويل مبلغ وقدره 273٫732 دينار بحريني اإىل ح�ساب الحتياطي القانوين )2010: ل �سيء دينار بحريني(.

�حتياطي �لأعمال �خلريية:  5

بلغت املخ�س�سات التــي مت احتجازها حل�ســــاب القيام باأعمال خرييــة مميــزة 100٫000 دينار بحريني )2010: 100٫000 دينار بحريني(.

�حتياطي عام:  6

ميثل الحتياطي العام املبالغ املحولة يف ال�سنوات ال�سابقة من الأرباح امل�ستبقاة للمجموعة لغر�س مواجهة اخلطط التو�سعية امل�ستقبلية 

للمجموعة. خالل ال�سنة احلالية مت حتويل الر�سيد يف الحتياطي العام والبالغ 153٫251 دينار بحريني اإىل الأرباح امل�ستبقاة والذي مت اعتماده 

من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي واملنعقد يف تاريخ 22 مار�س 2011.
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ذمم جتارية د�ئنة و�أخرى  14

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

728٫113  644.161 ذمم جتارية دائنة 

1٫485٫825  1.145.200 مبالغ م�ستحقة  

158٫136  184.171 اأرباح اأ�سهم مل تتم املطالبة بها 

97٫934  125.902 خم�س�سات متعلقة بقانون العمل  

42٫911  49.401 مبالغ م�ستلمة من العمالء 

174٫438  82.186 ذمم مبالغ حمتجزة 

10٫670  10.430 ذمم دائنة اأخرى 

2٫698٫027   2.241.451  

الذمم التجارية الدائنة ب�سكل عام ت�ستحق ال�سداد خالل فرتة ائتمانية ترتاوح ما بني 30 يوماً اإىل 60 يوماً من تاريخ ا�ستالم فاتورة املورد، حيث اأن 

جميع املبالغ امل�ستحقة ت�ستحق ال�سداد خالل فرتة اأقل من �سنة واحدة.

بنك �سحب على �ملك�سوف  15

كما يف 31 دي�سمرب 2011 ح�سلت املجموعة على ت�سهيالت ائتمانية لل�سحب على املك�سوف بحد اأق�سى قدره  1٫850٫000 دينار بحريني )2010 : 

1٫850٫000 دينار بحريني(، وهذه الت�سهيالت قد مت احل�سول عليها بهدف ا�ستخدامها يف تاأمني التمويل الالزم من راأ�س املال العامل للمجموعة. اإن هذه 

الت�سهيالت غري م�سمونة وحتت�سب عليها معدلت فائدة �سنوية ترتاوح ما بني 4٫75% و8٫75% �سنوياً )2010: ما بني 4٫75% و8٫75% �سنوياً(، كما اأن هذه 

الت�سهيالت ت�ستحق ال�سداد حني الطلب.  كما يف 31 دي�سمرب 2011، الت�سهيالت الئتمانية مل ت�ستخدم بوا�سطة املجموعة.

تكاليف �لتمويل  16

ال�سنة املنتهية يف �ل�سنة �ملنتهية يف   

31 دي�سمرب 2011  31 دي�سمبـر 2010  

26٫322  23.374 تكاليف وفوائد بنكية 

�إير�د�ت �أخرى  17

ال�سنة املنتهية يف �ل�سنة �ملنتهية يف   

31 دي�سمرب 2011  31 دي�سمبـر 2010  

1٫605  )2.729( )خ�سائر( / اأرباح من بيع ممتلكات ،اآلت ومعدات 

-  297.165 ربح تعديل امل�ساهمة يف ال�رشكة القطرية البحرينية الدولية لل�سينما ذ.م.م 

668٫314  704.918 اإيرادات اأرباح اأ�سهم 

1٫225٫701  1.421.237 مكا�سب حمققة من بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع 

33٫364  30.864 اإيراد تاأجري عقارات 

31٫067  118.719 اإيرادات فوائد بنكية 

78٫072  61.418 اإيرادات متنوعة 

2٫038٫123  2.631.592  
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�لعائد على �ل�سهم  18

يتم احت�ساب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم بتق�سيم �سايف الربح املتاح للم�ساهمني على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية املتداولة 

خالل ال�سنة.

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

4٫419٫183  2.737.318 �سايف الربح املتاح للم�ساهمني 

45٫082٫300  55.082.300 املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية املتداولة 

80 فل�س 50 فل�س  العائد الأ�سا�سي على ال�سهم الواحد  

ل توجد اأ�سهم عادية خمففة حمتملة يف 31 دي�سمرب 2011 )2010: ل�سيء(.

�أرباح مو�سى بتوزيعها ومكافاأة �أع�ساء جمل�س �لإد�رة  19

اقرتح جمل�س الإدارة توزيع اأرباح اأ�سهم نقدية مببلغ 50 فل�س لل�سهم الواحــد )2010: 50 فل�س لل�سهـــم( اأي مـا جمموعه 2٫754٫115 دينار 

بحرينـــي كاأرباح اأ�سهم )2010: 2٫295٫096 دينار بحريني(.  كما اأو�سى ب�ســــداد مكافاأة لأع�ساء جملـــ�س الإدارة بقيمـــة 134٫000 دينـــار 

بحرينـــي )2010: 134٫000 دينار بحريني(.  اإن هذه التو�سيات خا�سعة ملوافقـة امل�ساهمني خالل اجتمـاع اجلمعية العمومية.  كما اأن هذه 

الأرباح املو�سى بتوزيعها ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة ل تنعك�س على هذه البيانات املالية املوحدة.

تكاليف �ملوظفني  20

والبالغة   2011 دي�سمرب   31 فـــــي  املنتهية  لل�سنة  املوظفني  وتكاليف  اأجور  والإدارية  العمومية  وامل�ساريف  العمليات  تكاليف  تت�سمن 

1٫852٫278 دينار بحريني )2010: 1٫899٫789 دينار بحريني(.

حقوق �ملوظفني

بلغت تكلفة م�ساهمة املجموعة يف نظام الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي مبملكة البحرين للموظفني البحرينيني لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2011 مبلغ 102٫385 دينار بحريني )2010: 112٫300 دينار بحريني(.

عدد �ملوظفني

بتاريــــخ 31 دي�سمبـــر 2011 بلغ جمموع عدد موظفــــي املجموعة العاملني بـــدوام كامــــل ودوام جـــزئي 366 مـــوظف )2010: 336 

موظف(. 

برنامج �رص�ء �أ�سهم للموظفني  21

و�سعت املجموعة برنامج حوافز ل�رشاء اأ�سهم للموظفني ومتت املوافقة على ذلك من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

الذي عقد بتاريخ 7 دي�سمرب 2004، وبتاريــخ 26 نوفمرب 2010.  

قامت املجموعة مبنح حقوق �رشاء اأ�سهــم لأولئك املوظفيــن بقيمة 500 فلــ�س بحريني لل�سهم الواحد يف 1 دي�سمرب 2005 وبقيمة 600 

فل�س لل�سهم الواحد يف 31 دي�سمرب 2010 لهوؤلء املوظفني.  ومت اإبرام عقود �رشاء مع اأولئك املوظفني ومبوجب تلك العقود تبقى تلك الأ�سهم 

حمتفظ بها ب�سفة الأمانة لدى �رشكة »اأرادو�س لإدارة املمتلكات ذ.م.م« ول�سالح املوظفني املعنيني وذلك حلني قيام كل واحد من املوظفني 

قبل  من  ممنوحة  فوائد  عليها  حتت�سب  ل  بقرو�س  الأ�سهم  �رشاء  مبالغ  متويل  مت  وقد  لـه.  املخ�س�سة  الأ�سهم  قيمة  كامل  ب�سداد  املعنيني 

املجموعة لكل واحد من املوظفني املعنيني.  وهذه القرو�س م�سمونة بالأ�سهم امل�سرتاة لكل واحد من اأولئك املوظفني، ويتم �سدادها باأق�ساط 

�سهرية مدتها ع�رش �سنوات.  وتنتقل ملكية الأ�سهم للموظفني املعنيني حني �سداد كامل قيمة القر�س. مل يتم احت�ساب اأية م�ساريف مقابل 

�رشاء الأ�سهم املذكورة �سمن البيانات املالية لل�سنة احلالية نظراً لعدم مادية املبلغ امل�رشوف.
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�ملعامالت مع �مل�ساريع �مل�سرتكة  22

فيما يلي ح�سة املجموعة من املوجودات واملطلوبات ونتائج العمليات مع امل�ساريع امل�سرتكة والتي مت اإدراجها يف هذه البيانات املالية املوحدة 

بطريقة حق امللكية:

بيان �ملركز �ملايل �أ( 

2010    2011    

ال�رشكة القطرية      

جمموعة البحرينية  �ل�رصكة �لقطرية      

جلف جورميه الدولية لل�سينما  جممع �سار  جمموعة جلف  �لبحرينية �لدولية  جممع �سار   

ذ.م.م ذ.م.م  ال�سينمائي  جورميه ذ.م.م  لل�سينما ذ.م.م  �ل�سينمائي   

460٫670  4٫652٫353  54٫895  437.249  4.536.514  50.478 موجودات طويلة الأجل  

404٫759  6٫367٫974  118٫673  508.719  3.209.123  66.042 موجودات متداولة 

865٫429  11٫020٫327  173٫568  945.968  7.745.637  116.520  

)114٫397(  )1٫118٫871(  )88٫438(  )849.302(  )1.562.501(  )124.043( مطلوبات متداولة 

751٫032  9٫901٫456  85٫130  96.666  6.183.136  )7.523( �سايف املوجودات 

بيان �لدخل ب( 

2010    2011    

ال�رشكة القطرية      

جمموعة البحرينية  �ل�رصكة �لقطرية      

جلف جورميه الدولية لل�سينما  جممع �سار  جمموعة جلف  �لبحرينية �لدولية  جممع �سار   

ذ.م.م ذ.م.م  ال�سينمائي  جورميه ذ.م.م  لل�سينما ذ.م.م  �ل�سينمائي   

362٫128  8٫315٫896  524٫400  441.411  8.045.249  306.941 اإيرادات العمليات 

)140٫861(  895٫746  530  )66.894(  975.797  2.140 ح�سة �سايف ربح ال�سنة 

اإن املعلومات املالية املتعلقة با�ستثمارات املجموعة يف امل�ساريع امل�سرتكة املذكورة اأعاله قد مت ا�ستخراجها من احل�سابات الإدارية غري املدققة 

واملعدة كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011.

�لتقارير �لقطاعية  23

يتم عر�س معلومات القطاعات الأ�سا�سية فيما يتعلق بقطاعات اأعمال املجموعة وذلك توافقاً مع اإدارة املجموعة وهيكلة التقارير الداخلية.

اإن عمليات املجموعة يف مملكة البحرين مندرجة حتت قطاعات الأعمال الأ�سا�سية التالية:

�سالت العر�س 	•
املطاعم وال�سرتاحات 	•

فيديو ودي يف دي - اإيجار وبيع اأ�رشطة ودي يف دي الفيديو 	•
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�لتقارير �لقطاعية  )تـابـــع(  23

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

فيديو �ملطاعم    

�ملجموع �أخــرى  ودي يف دي  و�ل�سرت�حات  �سالت �لعر�س   

�ليــر�د�ت

10.138.185  635.538  -  3.469.348  6.033.299 جمموع املبيعات اخلارجية 

3.686.749  43.508  -  1.011.804  2.631.437 ناق�ساً: جمموع التكلفة املتغرية 

6.451.436  592.030  -  2.457.544  3.401.862 نتائج القطاع 

3.850.850 ناق�ساً: التكلفة الثابتة     

2.600.586 اإجمايل الأرباح الت�سغيلية     

)1.490.328( �سايف امل�رشوفات املالية والإدارية     

911.043 ح�سة ربح امل�ساريع امل�سرتكة     

خ�سارة النخفا�س يف ال�ستثمارات

)1.781.575(      املتوفرة للبيع     

2.631.592 اإيرادات اأخرى     

2.871.318 �سايف �لدخل     

فيديو �ملطاعم    

�ملجموع �أخــرى  ودي يف دي  و�ل�سرت�حات  �سالت �لعر�س   

11.818.148  202.575  -  830.761  )10.784.812( موجودات حمددة 

1.103.084  21.476  -  211.006  870.602 مطلوبات حمددة 

لدى املجموعة موجودات بقيمة 22٫793٫989 دينار بحريني ومطلوبات بقيمة 1٫138٫367 دينار بحريني ل ميكن تعريفها بالتحديد.

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010

فيديو �ملطاعم    

�ملجموع �أخــرى  ودي يف دي  و�ل�سرت�حات  �سالت �لعر�س   

�ليــر�د�ت

12٫934٫762  619٫495  36٫140  3٫711٫156  8٫567٫971 جمموع املبيعات اخلارجية 

4٫702٫749  49٫029  86٫853  927٫810  3٫639٫057 ناق�ساً: جمموع التكلفة املتغرية 

8٫232٫013  570٫466  )50٫713(  2٫483٫346  4٫928٫914 نتائج القطاع 

4٫157٫084 ناق�ساً: التكلفة الثابتة     

4٫074٫929 اإجمايل الأرباح الت�سغيلية     

)1٫589٫243( �سايف امل�رشوفات املالية والإدارية     

755٫415 ح�سة ربح امل�ساريع امل�سرتكة     

)649٫041( خ�سارة النخفا�س يف ال�ستثمارات املتوفرة للبيع     

2٫038٫123 اإيرادات اأخرى     

4٫630٫183 �سايف �لدخل     
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إيضـاحــات حـــول البيـــانـات المـاليــة الموحـــدة  )تـابـــع(

)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 

البيـــانـات المـاليــة الموحـــدةالبيـــانـات المـاليــة الموحـــدة

�لتقارير �لقطاعية  )تـابـــع(  23

فيديو �ملطاعم    

�ملجموع �أخــرى  ودي يف دي  و�ل�سرت�حات  �سالت �لعر�س   

12٫873٫351  491٫770  594  369٫268  12٫011٫719 موجودات حمددة 

728٫113  87٫523  14  129٫711  510٫865 مطلوبات حمددة 

لدى املجموعة موجودات بقيمة 24٫356٫383 دينار بحريني ومطلوبات بقيمة 1٫523٫505 دينار بحريني ل ميكن تعريفها بالتحديد.

تدير املجموعة عملياتها داخل مملكة البحرين ودولة قطر فقط، وت�سري تقديرات الإدارة اإىل اأن املجموعة يف كلتا الدولتني تتعر�س اإىل م�ستوى 

متماثل من املخاطر والعوائد، وعليه مل يتم اإظهار اأية معلومات عن القطاع اجلغرايف.

�للتز�مـــات  24

�لتز�مات عقود �لإيجار �لت�سغيلية �أ( 

 31 كما يف  لالإلغــاء  القابلة  وغري  الت�سغيلية  الإيجار  عقود  جراء  من  الناجتة  امل�ستقبلية  الإيجار  لاللتزامات  الأدنى  احلد  اإجمايل  اإن 

يلي: دي�سمرب كما 

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

921٫006  1.168.818 اأقل من �سنة 

2٫868٫816  4.675.272 اأكرث من �سنة واأقل من خم�س �سنوات 

6٫257٫357  7.555.119 اأكرث من خم�س �سنوات 

10٫047٫179  13.399.209  

بلغت امل�ساريف املتعلقة بعقود الإيجار واملدرجـة �سمن بيان الدخـل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 ما قيمته 1٫087٫478 

دينار بحريني )2010: 1٫143٫817 دينار بحريني(.

�للتز�مات �لر�أ�سمالية  ب( 

ن�ساأت النفقات الراأ�سمالية من جراء التعاقدات التي متت لبناء مطعم رنديفو يف البحرين �سيتي �سنرت مول وبناء مبنى مكون من خم�سة 

طوابق يف املنامة كما يف تاريخ بيان املركـز املايل املوحد، ومل يعرتف بها يف هـذه البيانــات املالية املوحدة والتــي بلغت 60٫500 دينــار 

بحريني )2010: مطعم رنديفو يف جممع �سيتي �سنرت البحرين بلغت 1٫174٫000 دينار بحريني(.

�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة  25

والأعمال  املبا�رشين  عائالتهم  واأفراد  املجموعة  �رشكة �سمن  لأي  الإدارة  واأع�ساء جمل�س  امل�سرتكة  امل�ساريع  من  العالقة  ذات  الأطراف  تتكون 

التجارية واملوؤ�س�سات التي تقع حتت �سيطرتهم. اإن معامالت املجموعة مع الأطراف ذات العالقة م�سادق عليها من قبل الإدارة.

ملخ�س باأر�سدة الأطراف ذات العالقة يف 31 دي�سمرب كما يلي:

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

32٫988  38.707 جممع �سار ال�سينمائي 

46٫486  101.435 ال�رشكة القطرية البحرينية الدولية لل�سينما ذ.م.م 

79٫474  140.142  

ملخ�س العمليات مع الأطراف ذات العالقة كما يلي:
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)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 

البيـــانـات المـاليــة الموحـــدةالبيـــانـات المـاليــة الموحـــدة

�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة  )تـابـــع(  25

ال�سنة املنتهية فـي �ل�سنة �ملنتهية فـي    

31 دي�سمبـر 2010 31 دي�سمرب 2011   

جممع �سار ال�سينمائي

175٫550  98.650 تكاليف الأفالم 

79٫852  63.678 الرواتب 

6٫000  6.000 ر�سوم اإدارية 

14٫842  9.595 م�سرتيات الأغذية اخلفيفة 

64٫021  53.535 م�ساريف اأخرى 

ال�رشكة القطرية البحرينية الدولية لل�سينما ذ.م.م

39٫035  36.796 الرواتب 

22٫663  27.832 م�ساريف اأخرى 

24٫000  24.000 ر�سوم اإدارية 

6٫750  50.100 م�سرتيات الأغذية اخلفيفة 

�ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية و�إد�رة �ملخاطر  26

املوجودات واملطلوبات املالية  املت�سمنة يف بيان املركز املايل املوحد ت�ستمل على النقدية و�سبه النقدية وال�ستثمارات املتوفرة للبيع وال�ستثمارات 

يف امل�ساريع امل�سرتكة والذمم التجارية املدينة واأخرى والذمم التجارية الدائنة واأخرى.  اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتعلقة بكل من هذه املوجودات 

واملطلوبات قد مت الإف�ساح عنها كالً على حدة يف البند اخلا�س بها. 

اإدارة املخاطر  يقوم ق�سم ال�سئون املالية باملجموعة باإدارة خماطر الإدارة عن طريق ا�ستخدام  �سيا�سات موافق عليها من قبل جمل�س الإدارة. 

يقوم ق�سم ال�سئون املالية باملجموعة بتقييم و حتويط املخاطر املالية بالتعاون مع وحدات املجموعة الت�سغيلية. ويزود جمل�س الإدارة مبادئ 

موثقة ملخاطر الإدارة ال�ساملة، بالإ�سافة اإىل مبادئ موثقة تغطي جمالت خا�سة كمخاطر حتويل العمالت الأجنبية، معدلت الفائدة، خماطر 

الئتمان و خماطر ا�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة وغري امل�ستقة وا�ستثمار ال�سيولة الزائدة.  

�إد�رة ر�أ�س �ملال  

يتكون راأ�س املال من الأ�سهم العتيادية والحتياطيات املتعلقة مب�ساهمي املجموعة.  

اإن الهدف الأ�سا�سي للمجموعة يف اإدارة راأ�س املال هو التاأكد من املحافظة على ن�سبة راأ�س املال لتدعيم اأعمال املجموعة وتنمية عوائد امل�ساهمني.

الأهداف  اأي تغيري يف  يتم  للظروف القت�سادية.  مل  الت�سويات وذلك وفقاً  باإعداد  املال لديها، كما تقوم  راأ�س  باإدارة هيكلة  تقوم املجموعة 

وال�سيا�سات والعمليات خالل ال�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2011 و2010.

تقوم املجموعة مبراقبة راأ�س املال عن طريق ا�ستخدام طريقة ن�سبة املديونية، والتي هي عبارة عن �سايف املديونية مق�سوماً على جمموع راأ�س 

النقدية و�سبه  منها  والأخرى خم�سوماً  الدائنة  التجارية  والذمم  ويندرج �سمن �سايف مديونية املجموعة  املديونية،  اإليه �سايف  املال م�سافاً 

النقدية.  راأ�س املال يت�سمن راأ�س املال مع الحتياطيات املتعلقة مب�ساهمي املجموعة.

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

2٫698٫027  2.241.451 ذمم جتارية دائنة واأخرى 

)3٫448٫478(  )5.263.573( ناق�ساً:  النقد واأر�سدة لدى البنوك 

)750٫451(  )3.022.122( �سايف املديونية 

4٫590٫192  5.508.230 راأ�س املال 

4٫743٫573  4.743.573 عالوة الإ�سدار 

984٫722  )1.346.045( احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات 
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)املبالغ مبينة بالدينار البحريني( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 
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�ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية و�إد�رة �ملخاطر )تـابـــع(  26

31 دي�سمرب 2010 31 دي�سمرب 2011   

4٫792٫043  4.557.442 احتياطي اإعادة التقييم 

2٫295٫096  2.568.828 الحتياطي القانوين 

153٫251  - الحتياطي العام 

700٫000  700.000 احتياطي الأعمال اخلريية 

16٫234٫955  15.638.658 الأرباح امل�ستبقاة 

34٫493٫832  32.370.686 جمموع راأ�س املال 

33٫743٫381  29.348.564 راأ�س املال و�سايف املديونية 

-  - ن�سبة املديونية 

ل يوجد على ال�رشكة اأية �سايف مديونية كما يف 31 دي�سمرب 2011 و2010.  وبناًء على ذلك فاإنه مل يتم احت�ساب ن�سبة املديونية. 

خماطر �لعمالت  هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة للتقلبات يف �سعر ال�رشف للعمالت الأجنبية. اإن لدى املجموعة ا�ستثمارات 

متوفرة للبيع بالدولر الأمريكي، ومعامالت بعمالت اأجنبية مثل الريال ال�سعودي والريال القطري.  اإن الدينار البحريني مقوم بالريال ال�سعودي 

والريال القطري والدولر الأمريكي، لذلك فاإن الإدارة ترى باأنه ل يوجد تاأثري مادي ملخاطر العمالت.

�ملخاطر �لئتمانية  هي املخاطر الناجمة عن ف�سل اأحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته املالية حني ا�ستحقاقها مما يوؤدي اإىل تعر�س الطرف الآخر 

خل�سائر مالية.  لقد مت اإيداع النقدية لدى بنوك حملية تتمتع بت�سنيف ائتماين جيد.  كما اأن تركيز املخاطر الئتمانية فيما يتعلق بالذمم التجارية 

املدينة حمدود ب�سبب العدد الكبري لعمالء املجموعة وتنوع الأ�سواق النهائية التي يبيعون فيها.  تعتقد اإدارة املجموعة باأنه ل توجد خماطر 

ائتمانية اإ�سافية على املبالغ املخ�س�سة ملواجهة اخل�سائر الناجتة من عدم  حت�سيل الذمم التجارية املدينة للمجموعة.

خماطر �لأ�سعار  هي املخاطر الناجمة عن تعر�س املجموعة لها ب�سبب امتالك املجموعة لهذه ال�ستثمارات وامل�سنفة يف بيان املركز املايل 

املوحد كا�ستثمارات متوفرة للبيع.   واملجموعة ل تتعر�س ملخاطر اأ�سعار ال�سلع، ما عدا الأرا�سي اململوكة والتي يتم اإعادة تقييمها على اأ�سا�س 

�سنوي.  ولإدارة خماطر الأ�سعار الناجمة عن ا�ستثمارات املجموعة يف اأ�سهم حقوق امللكية، فاإن املجموعة قد نوعت ا�ستثماراتها يف ال�سناديق 

ال�ستثمارية املدارة. ويتم تنويع ال�سناديق املدارة مبوجب ال�سقف ال�ستثماري و املحدد من قبل املجموعة.

خماطر معدل �لفائدة  هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلبات معدلت الفائدة ال�سائدة بال�سوق، اأما املوجودات واملطلوبات 

الأخرى للمجموعة فال تتاأثر بح�سا�سية مبخاطر معدلت الفائدة.

خماطر �ل�سيولة  هي خماطر عدم قدرة املن�ساأة يف احل�سول على الأموال الالزمة ل�سداد اللتزامات امل�ساحبة لالأدوات املالية.  قد تنتج 

خماطر ال�سيولة من عدم قدرة املجموعة على بيع موجوداتها املالية بال�رشعة املنا�سبة وب�سعر يقارب قيمتها العادلة.

تقوم اإدارة املجموعة باإدارة خماطر ال�سيولة عن طريق التاأكد من توافر الأموال النقدية الكافية وت�سهيالت البنوك الئتمانية غري امل�ستخدمة 

وب�سورة م�ستمرة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها امل�ستقبلية حني حلولها.

�لقيمة �لعادلة  هي املبلغ الذي ميكن مبادلة اأي اأ�سل اأو �سداد اأي التزام به بني طرفني ملمني بتفا�سيل املعاملة وعلى اأ�س�س جتارية. 

اإن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ل تختلف اختالفاً جوهرياً عن قيمتهم الدفرتية.

�لأحد�ث �لالحقة  27

لقـد قمنــا مبراجعـة الأحـداث الالحقـة حيـث مل يتبني لنا وجود اأية اأحـداث لها تاأثــري جوهري علـى البيانــات املاليـة لل�سنــة املنتهيــة 

يف 31 دي�سمرب 2011.
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