




 صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد  األمين نائب القائد 
األعلى ورئيس الوزراء

صاحب الجاللة
 الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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سطور

من  تأسيس  براءة  صدور   :1967/6/30
الراحل الشيخ عيسى بن سلمان  أمري البالد 
شركة  بتأسيس  عليه  اهلل  رمحة  اخلليفة 

البحرين للسينما وتوزيع األفالم.

السادة املؤسسني:

بن  علي  السيد  الوزان،  الرمحن  عبد  علي 
عبد  نونو،  ابراهيم  عزرا  فخرو،  يوسف 
حممد  السيد  اخلليفة،  حممد  بن  الرمحن 
عبد  ابراهيم  علي  السيد  جالل،  يوسف 
السيد   ، عبيديل  يوسف  علي  السيد  العال، 
علوي سيد موسى العلوي، عبد الرمحن عبد 

الغفار العلوي، السيد جاسم حممد فخرو.

رأس املال املصرح 750٫000 دينار.

موزعة  دينار   500.000 الصادر  املال  رأس 
الواحد  السهم  قيمة  سهم   50.000 على 

عشرة دنانري.

بعد  أعماهلا  تباشر  الشركة   :1968/06/06
والنصر من  والبحرين  أوال  شراء دور سينما 
واستئجار  العلوي  الغفار  عبد  الرمحن  عبد 
أمحد  بن  علي  الشيخ  من  الزبارة  سينما 

اخلليفة.

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

1971/07/20 :افتتاح املبىن اجلديد لسينما 
أوال بعد هدم املبىن القدمي.

شراء سينما الزبارة. من املرحوم الشيخ علي 
بن أمحد آل خليفة.

يف  األندلس  سينما  افتتاح   :1972/01/06
مدينة عيسى.

1972/04/01: استئجار داري سينما عوايل 
وبوابة سترة من شركة نفط البحرين.

1973: إغالق سينما الزبارة.  

1973/02/22: استئجار سينما اجلزيرة من 
الدولة.

1974: زيادة رأس املال الصادر اىل 750٫000 
بسعر  أفضلية  حق   25٫000 بطرح  دينار 

30٫000 دينار حبريين للسهم الواحد.

املركزي  سوق  أرض  متتلك  الشركة   :1975
تعويضا من الدولة ألرض سينما البحرين.

نشوب حريق يف سينما األندلس.

1976: تغيري إسم الشركة اىل شركة البحرين 
للسينما.

1978/06/17: نشوب حريق أخر يف سينما 
األندلس.

على  يأيت  حريق  نشوب   :1979/08/27
سينما أوال بالكامل.

سينما  اىل  النصر  سينما  حتويل   :1979
مكيفة.

اىل  الصادر  املال  رأس  مضاعفة   :1981
اسهم  باصدار  حبريين   دينار   1٫500٫000
السهم  وجتزئة  لكل سهم  بواقع سهم  منحة 

اىل دينار.

1983: افتتاح املبىن اجلديد لسينما أوال.

إغالق سينما بوابة سترة.

ادارية جديدة للشركة متمثلة  1984: قيادة 
عضوًا  فخرو  عبداهلل  الدكتورعصام  يف 
راشد  الرمحن  عبد  أمحد  والسيد  منتدبًا 

مديراً عاماً.

شارع  يف  البحرين  فيديو  افتتاح   :1985
املعارض وفيديو ماتيك يف شارع الزبارة.

العربية  عمان  شركة  يف  الشركة  حصة  بيع 
للسينما.

1988: افتتاح فيديو البديع.

وزارة  على  األندلس  سينما  بيع   :1989
االعالم.

اىل  الصادر  املال  رأس  ختفيض   :1990
عملية  نتيجة   حبريين  دينار   1٫259٫880
شراء اسهم الدولة جراء بيع سينما األندلس.

1991: بيع حق االستغالل لسينما اجلزيرة.

اغالق سينما عوايل.

1992: زيادة رأس املال املصرح اىل 3 مليون 
دينار حبريين.

 1٫385٫868 اىل  الصادر  املال  رأس  زيادة 

دينار حبريين باصدار %10 اسهم منحة.

جتزئة السهم اىل مائة فلس للسهم.

اىل  الصادر  املال  رأس  زيادة   :1993
 10% باصدار  حبريين  دينار   1٫524٫455

اسهم منحة.

1996: افتتاح صاليت عرض سينما دملون يف 
جممع التأمينات االجتماعية.

اىل  الصادر  املال  رأس  زيادة   :1997
 13% باصدار  حبريين  دينار   1٫722٫635

اسهم منحة.

افتتاح جممع سينما السيف ذو الستة صاالت 
يف جممع السيف التجاري.

اىل  الصادر  املال  رأس  زيادة   :1998
 16% باصدار  حبريين  دينار   1٫998٫257

اسهم منحة.

على  يأيت  حريق  اندالع   :2000/05/05
سينما  وتتعرض  بالكامل  النصر  سينما  دار 

احلمراء لألغالق املؤقت.

سينما  دار  صاليت  افتتاح   :2000/06/28
اجلزيرة يف جزيرة احملرق.

ذات  سار  سينما  دار  افتتاح   :2000/12/26
األربعة صاالت يف منطقة سار.

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

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

السينمائي  اجملمع  افتتاح   :2001/09/19
الثاين ذو العشر شاشات يف جممع السيف.

يف  رنديفو  مطعم  افتتاح   :2002/05/07
جممع السيف.

2002: اغالق فيديو ماتيك.

2003/02/28: اغالق فيديو البديع.

2003/12/31: اغالق فيديو البحرين.

2004/01/31: اغالق فيديو دملون.

2004/04/11: زيادة رأس املال الصادر اىل 
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 15% باصدار  حبريين  دينار   2٫297٫993
اسهم  منحة.

2004/04/29: افتتاح جممع سينمائي يضم 
14 شاشة يف جممع سيت سنتر بالدوحة.

2004/06/16: زيادة رأس املال املصرح اىل 
عشرة ماليني دينار.

2004/09/30: اغالق سينما دملون.

جممع  انشاء  على  التوقيع   :2005/01/04
سينمائي يضم 20 شاشة يف البحرين سييت 

سنتر.

الصادر  املال  رأس  زيادة   :2005/01/16
باصدار  حبريين  دينار   2٫597٫734 اىل 
2٫846٫843 اسهم حق األفضلية بسعر 500 

فلس للسهم.

2005/03/29: زيادة رأس املال الصادر اىل 
 15% باصدار  حبريين  دينار   2٫942٫430

اسهم منحة.

املدفوع  املال  رأس  زيادة   :2006/03/18
اسهم   15% باصدار  دينار   3٫383٫795 اىل 

منحة.

املدفوع  املال  رأس  زيادة   :2006/05/25
 4٫413٫650 باصدار  دينار   3٫825٫160 اىل 

اسهم حق أفضلية بسعر 600 فلس للسهم.

البحرين  مركز  اغالق   :2006/11/13
للسنوكر.

تكاتك  مطعم  افتتاح   :2007/01/01
اهلندي يف جممع سينما أوال.

اجيار  عقد  على  التوقيع   :2007/01/15
 13 على  حيتوي  سينمائي  جممع  النشاء 

شاشة يف جممع فيالجيو بدولة قطر.

2007/10/22: تقليص عدد أعضاء جملس 
اإلدارة اىل سبعة أعضاء.

االدارة  جملس  رئيس  وفاة   :2008/01/24
احلاج علي بن يوسف فخرو  طيب اهلل ثراه.

2008/02/10: تأسيس شركة بريد توك.

 2008/03/03: زيادة رأس املال املدفوع إىل
أسهم   20% بإصدار  دينار   4  .590.192

منحة.

2008/04/30: بيع أرض السوق املركزي.

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

2009/11/26: افتتاح سينما سينيكو 20 يف 
جممع سييت سنتر البحرين.

2010/01/21: إفتتاح صالة أوال للوالئم

لربيد  الثالث  الفرع  إفتتاح   :2010/09/02
توك يف السييت سنتر

قطر  شركة  تأسيس   :2010/12/31
والبحرين الدولية للسينما ذ.م.م

املدفوع  املال  رأس  زيادة   :2011/03/22
%20 أسهم  إىل 5٫508٫230  دينار بإصدار 

منحة

ملطعم  الثاين  الفرع  إفتتاح   :2011/04/07
رنديفو يف السييت سنتر

بريد  التخارج من شركة  01/01/2012: مت 
الشركاء  على  الشركة  حصة  بيع  بعد  توك 

اآلخرين.

فيالجيو  جممع  اغالق   :2012/05/28
بالدوحة ملدة 115 يوم بسبب حادث حريق 

مؤسف يف اجملمع.

2013/03/21:  إعادة افتتاح مطعم رنديفو 
السيف بعد إجراء التجديدات 

الرئيسي  املقر  انتقال   :2013/10/06
سنابس فخرو،  برج  إىل 

املدفوع  املال  رأس  زيادة    :2014/03/26
إىل 6٫609٫876 دينار حبريين بإصدار 20 % 

أسهم منحة

يف  تكاتك  مطعم  إفتتاح    :2015/12/27
مدينة التنني بديار احملرق

و إغالق  أوال  2016/01/03: إغالق سينما 
مطعم تكاتك يف جممع أوال

2016/04/14: إفتتاح 6 شاشات سينمائيه 
جديده يف جممع وادي السيل

2016/04/19: إفتتاح 3 شاشات سينمائيه 

جديده يف جممع اخلور - قطر

13 شاشه سينمائيه  2016/05/26: إفتتاح 
جديده يف اجللف مول - قطر

يف  رنديفو  مطعم  إفتتاح   :2016/08/25
السيل وادي  جممع 

جملس  أعضاء  عدد  زيادة   :2017/08/28
وذلك  أعضاء  مثانية  إىل  سبعة  من  اإلدارة 
أمحد  السيد/  التنفيذي  الرئيس  بتعيني 

عبدالرمحن راشد كعضو ثامن يف اجمللس .

2017/08/28: زيادة رأس املال املدفوع إىل  
بإصدار  وذلك  حبريين   دينار   8.262.345

%25 أسهم منحه من رأس املال الصادر.

الشركة  %50 من حصة  بيع   2017/09/27
يف سينما سينيكو 20 يف السييت سنتر

 15 /03/ 2018  افتتاح مبىن أوال بالزا

2018/10/25 افتتاح 10 شاشات سينمائية 
يف جممع الواحة باجلفري

اجلزيرة  سينما  إغالق   2018/12/31
باحملرق

 2019/11/30  اغالق سينما سار سينيبلكس

03/18/ 2020 إغالق دور السينما واملطاعم 
تطبيقًا ألمر حكومي بسبب جائحة كورونا 

)كوفيد- 19(

يف  سينما  شاشتني  إفتتاح   2021 /02/25
غالرييا مول بديب.

السينما  دور  إفتتاح  إعادة   2021 /07/23
مبوجب أمر حكومي.

غالرييا  يف  السينما  إغالق   2021 /12/25
مول بديب.
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1192 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 1968مرقم السجل التجاري
)راجع كذلك إيضاح رقـم 1(

رئيس جملس اإلدارةد. عصام عبداهلل يوسف فخروأعضاء جملس اإلدارة   -
نائب رئيس جملس اإلدارةعلي يوسف علي عبيديل   -

العضو املنتدبأمحد عبدالرمحن راشد البستكي   -
فريد يوسف خليل املؤيد

جهاد يوسف عبداهلل أمني
جالل حممد يوسف جالل
حممد إبراهيم خليل كانو

شوقي علي بن يوسف فخرو

أمحد عبدالرمحن راشد البستكيالرئيس التنفيذي

رئيس جلنة التدقيقشوقي علي بن يوسف فخروجلنة التدقيق   -
فريد يوسف خليل املؤيد

جالل حممد يوسف جالل

الطابق 27 املكتب الرئيسي
بناية 470، طريق 1010

جممع 410
بـرج فخرو

ص.ب: 26573
السنابس

مملكة البحرين

بنك البحرين الوطين البنـوك
بنك البحرين والكويت 

البنك األهلي املتحد 
بنك الكويت الوطين

بنك املشرق
البنك العريب
بنك السالم

يب دي أومـدقـقـو احلسابـات
الطابق 17

برج مكاتب الدبلومات التجاري
ص.ب: 787

املنطقة الدبلوماسية
مملكة البحرين

شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )مقفلة(مسجلو األسهم
ص.ب: 3203

املنامة
مملكة البحرين

كـفـيـن تـكـنـولـوجـيـز )البحـرين( ذ.م.ممساعدو مسجلي األسهم
ص.ب: 514

املنامة
مملكة البحرين

احملتويات

8جملس اإلدارة

10كلمة رئيس جملس اإلدارة

17فريق اإلدارة

18تقرير احلوكمة اإلدارية

45تقرير مدقق احلسابات املستقل

50بيان املركز املايل املوحد

51بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد

52البيان املوحد للتغريات يف حقوق املسامهني

53البيان املوحد للتدفقات النقدية

53اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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د. عصام عبداهلل يوسف فخرو

رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عبداالرحمن راشد البستكي

 العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

علي يوسف علي عبيدلي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 محمد إبراهيم كانو

 عضو

جملس اإلدارة
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جالل محمد جالل

عضو

جهاد يوسف أمين

 عضو

فريد يوسف المؤيد

عضو

شوقي علي بن يوسف فخرو

 عضو

جملس اإلدارة
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د. عصام عبداهلل يوسف فخرو

رئيس مجلس اإلدارة

حضرات املسامهني الكرام، 

اليت   2021 املالية  السنة  أداء اجملموعة يف  السنوي عن  التقرير  الفرصة ألقدم لكم، نيابًة عن جملس اإلدارة،  يسعدين أن أغتنم هذه 
لألسف مل تكن الظروف فيها مالئمة كما كنا نتمىن.  لقد ألقت جائحة كوفيد-19 بظالهلا خالل السنة املالية 2021 وفرضت حتدياتٍ 
غري مسبوقة على العامل أمجع، وهبذا الصدد، فإننا نشارك بدعائنا جلميع من تضرر من هذه األزمة، مبا يف ذلك عائالت وأصدقاء 
وأقارب املوظفني واملسامهني الكرام يف شركتنا حيث أننا مل نتعرض ألزمةٍ صحيةٍ عامليةٍ هبذا احلجم منذ أجيال، وحنن ممتنون لقيادة 
السينما، ليس فقط يف  اليت اختذهتا ملكافحة هذه اجلائحة. هذا وال تزال دور  الناجعة  والتدابري  الفعالة  إدارهتا  البحرين على  مملكة 
تأثريات  ببطء من  التعايف  بدء  ورغم  اليقني.  والقيود وحالة عدم  املؤقتة  اإلغالقات  العامل، تعاين من  ولكن يف مجيع أحناء  البحرين 

اجلائحة، إال أن صناعة السينما مل تعد كما كانت عليه قبل كوفيد-19. 

بعد عمليات إغالق وإعادة فتح متتالية، متت إعادة إفتتاح دور السينما أخريًا يف يوليو 2021 ولكن بنسبة استيعاب قليلة. وبعد إعادة 
افتتاح دور السينما، كانت أولوية جمموعتنا هي ضمان صحة وسالمة زبائننا. ومع ذلك، مل يكن حضور السينما مشجعًا ألن العديد 
من األفالم اجلديدة إما مت تأجيل إصدارها أو صدرت مباشرًة على منصات الوسائط اإللكترونية مثل نيتفليكس وأمازون برامي فيديو 
وديزين-هوتستار. كما  أثَّر السماح بفتح دور سينما وعرض األفالم يف اململكة العربية السعودية على عدد حضورالسعوديني لدور السينما 

يف كافة أحناء البحرين.

وقد كان تركيزنا الفوري يف االستجابة  للوباء هو التخفيف من املخاطر واخلسائر ومراقبة السيطرة على النفقات لضمان أن تكون لدى 
الشركة سيولة كافية. وقد ساعدنا الدخل من االستثمار يف العقارات وسوق رأس املال على تغطية النفقات التشغيلية والبقاء يف السوق 

خالل هذه األوقات الصعبة غري املسبوقة.

 

أداء  تحسين  على  المجموعة  تركز   
كفاءاتها وأصولها األساسية بما يتماشى 
مع استراتيجيتنا الخاصة بتقليل األصول

كلمة رئيس جملس اإلدارة للمسامهني
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كما شكلت اآلثار املستمرة جلائحة كوفيد-19 حتدياتٍ تشغيلية خطرية للشركة حيث اضطررنا إىل اختاذ بعض القرارات الصعبة. ونتيجًة 
لذلك، مت إهناء إتفاقية مع شركة إجيل هيلز ديار لتطوير جممع سينما بعدد 13 صالة  يف مراسي البحرين. وعالوة على ذلك، مت أيضًا 

نقل إدارة جممع سينما بعدد صالتني إثنتني يف جالرييا مول يف ديب إىل طرفٍ ثالثٍ ومت إهناء اتفاقية اإلدارة مع املالك.

مؤشرات األداء املايل لسنة 2021: 

ذات  والقيود  اجلائحة  أثرت  النتائج،  حيث  ومن   .2021 عام  خالل  جمموعتنا  ألداء  الرئيسية  املؤشرات  معكم  استعرض  أن  اآلن  أود 
الصلة هبا تأثريًا كبريًا على أدائنا باملقارنة مع ما قبل جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، فإن تنفيذ مبادراتٍ سريعةٍ خلفض التكاليف على 
مجيع مستويات الشركة لعب دورًا رئيسيًا يف قدرة اجملموعة على الصمود، وسجلت اجملموعة أرباحًا يف غضون عام واحد.  بلغ الدخل 
التشغيلي للسنة املالية 2021 ما قدره 2.31 مليون دينار حبريين مقارنًة مببلغ 2.24 مليون دينار حبريين يف السنة املالية السابقة. وسجلت 
اجملموعة صايف ربٍح مببلغ 1.04 مليون دينار حبريين للسنة املالية 2021 مقارنًة بصايف خسارة بلغت 14.13 مليون دينار حبريين يف عام 

2020. وبلغت رحبية السهم لعام 2021 ما قدره 13 فلسًا، وإمجايل حجم امليزانية 72.34 مليون دينار حبريين.   

التوقعات املستقبلية: 

واجهت اجملموعة حتديات مالية وتشغيلية بسبب جائحة كوفيد-19، وهو ما أدى إىل تأخري غري مقصودٍ يف بعض املشاريع. ويسعدنا أن 
نبلغكم بأنه سيتم افتتاح مشروع الغو-كارتينغ يف جممع البحرين للجمهور يف الربع األول من عام 2022. ستتكون الغو-كارتينغ يف جممع 
البحرين من أربعة أقسام، وهي: غو-كارتينغ داخلي، ومتاهة مرايا، ومضمار تزجل سكيتبورد ولعبة تسلق باحلبال، وهو ما سيمثل مركزًا 

ترفيهيًا جديدًا للناس. 

التغيري أمرٌ ال مفر منه، ولذلك تظل اجملموعة حريصة على االستجابة والتحول متاشيًا مع ظروف  إن هذه اجلائحة تذكريٌ قويٌ بأن 
السوق املتغرية حيث تركز اجملموعة على حتسني أداء كفاءاهتا وأصوهلا األساسية مبا يتماشى مع استراتيجيتنا اخلاصة بتقليل األصول. 
ويف هذا الصدد، تقوم اجملموعة حاليًا بتقييم إمكانية إدارة وتشغيل دور السينما نيابة عن مالكي اجملمعات التجارية بدال من إدارهتا 
لنفسها وبالتايل جتنب الدخول يف اتفاقيات إجيار وحتمل عبء القيام باستثمارات ضخمة يف دور السينما، وذلك إىل أن ختف حتديات 

جائحة كوفيد-19. 

تركز اجملموعة على خلق مصادر جديدة للدخل نظرًا لتأثري اجلائحة على أعمال السينما واملطاعم، وسوف نقوم بتحديث خططنا 
االستثمارية اجلديدة يف العام املقبل.

كلمة رئيس جملس اإلدارة للمسامهني )تابع(
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حوكمة الشركات: 

قدم جملس اإلدارة تقريره األول عن حوكمة الشركات يف 26 فرباير 2012، ويشكل تقرير حوكمة الشركات لعام 2021 جزًءا من هذا 
التقرير السنوي. 

مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركة وتقرير البيئة واملسؤولية االجتماعية واحلوكمة:  

وبالتايل من  تؤثر على حياة اجلميع،  الشركات  اليت تقوم هبا  وأن اإلجراءات  أن تزدهر مبفردها  للشركات  بأنه ال ميكن  نعتقد  حنن 
والبيئة.   للمجتمع  املستدامة  والتنمية  العامة  املصلحة  مع  املتناغم  بالنمو  نؤمن  حنن  اجتماعيًا.  مسؤولًة  الشركات  تكون  أن  الضروري 
أول تقريٍر  أرفقنا  للشركات كما مت تفصيله يف تقرير احلوكمة، كما  املسؤولية االجتماعية  العام، شاركنا يف عددٍ من أنشطة  وخالل 

للمجموعة عن البيئة واملسؤولية االجتماعية واحلوكمة لعام 2021 مع تقرير حوكمة الشركة.

املخصصات املقترحة: 

يف العام املاضي، بسبب تركيزنا على محاية السيولة وبالنظر إىل اخلسارة يف ذلك العام، مل نقترح أية توزيعات أرباح لعام 2020، وكانت 
هذه ضربة قاسية اللتزام شركتنا وسجلها يف توزيع أرباح أسهم يف كل سنةٍ دون انقطاع.  وهلذا، يسعدنا أن نقترح توزيع أرباٍح للعام 

احلايل 2021 بناًءا على أداء الشركة هذه السنة.   

يود جملس اإلدارة أن يوصي باملوافقة على املخصصات التالية للمسامهني:

أرباح نقدية بنسبة 15٪ )1,183,706 دينار حبريين( ما يساوي 15 فلس للسهم الواحد.

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة ورواتب املدراء التنفيذيني:

104,000 دينار حبريين، كما تنازل أعضاء اجمللس عن  لتبلغ  إدارة اجملموعة باإلمجاع توزيع مكافآت أعضاء اجمللس  إقترح جملس 
أتعاب حضور اجتماعات جملس اإلدارة واللجان لعام 2021 هبدف ختفيف بعض األعباء املالية على اجملموعة.

وفًقا للمادة 188 من قانون الشركات التجارية البحريين ومرسوم التعديل رقم 2020/28، يتم اإلفصاح عن تفاصيل الرواتب واملكافآت 
أو  إداريًة  أمورًا  توليهم  اإلدارة عن  اليت تدفع ألعضاء جملس  واملصروفات وغريها  التمثيل  وبدالت  وأتعاب احلضور  األرباح  وحصص 

استشاريًة أو أية أعمال أخرى للشركة، وقد مت دفعها خالل عام 2021 على النحو التايل:

كلمة رئيس جملس اإلدارة للمسامهني )تابع(
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كلمة رئيس جملس اإلدارة للمسامهني )تابع(كلمة رئيس مجلس اإلدارة للمساهمين  )تابع(
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شكر وتقدير:

أود أن أشكر مجيع موظفينا على تفانيهم يف عملهم، كما أشكر جملس اإلدارة على توجيهاهتم ودعمهم املستمر للشركة. حنن نقدر 
بصدٍق ثقة ودعم مجيع مسامهينا وتوجيهاهتم.  

 باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جملس اإلدارة، أود أن أعرب عن شكري وعميق امتناين وتقديري حلضرة صاحب اجلاللة امللك محد 
القائد  بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين وصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد نائب 
األعلى ورئيس جملس الوزراء لتوجيهاهتما الدائمة ودعمهما املستمر. كما أود أن أتقدم بالشكر جلميع رؤساء ومسئويل وزارات ومؤسسات 

وهيئات الدولة يف مملكة البحرين على املساعدة القيمة اليت قدموها للمجموعة. 

كلمة رئيس جملس اإلدارة للمسامهني )تابع(
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خامتة:

بينما خنطو خطواتنا األوىل على طريِق عام آخر من اجلائحة، تظل حالة عدم اليقني اليت تكتنف مدى وتأثريات كوفيد-19 قائمًة 
وسيكون رد فعلنا يف مواجهة هذه األوقات غري العادية وهنج الشركات يف التكيف والتطور خالل هذه التقلبات هو ما سيحدد مدى جناحنا 
يف عبور هذه األزمة. لقد متكنت صناعة السينما على مر السنني من النجاة من هجمة وسائل الترفيه األخرى اليت متثلت يف الترفيه 
املنزيل مثل التلفزيون والقنوات الفضائية وأجهزة أشرطة الفيديو وأقراص الفيديو وغريها واآلن البث عرب منصة الوسائط اإللكترونية 
على اإلنترنت. ستستمر منصات الوسائط اإللكترونية والسينما يف التعايش جنبًا إىل جنب بسبب متيز الواحدة عن األخرى يف احملتوى، 

ففي حني أن البث عرب اإلنترنت عبارة عن سرد قصص طويلة، فإن السينما متثل رحلًة متميزة عرب 3 ساعاتٍ من التشويق واإلثارة. 

لقد ثابرت شركتكم دائمًا وصمدت خالل السراء والضراء على مر السنني. حنن على ثقةٍ من أن صناعة السينما ستزدهر، ليس اآلن، 
ولكن الحًقا عندما تعود احلياة إىل طبيعتها فور انتهاء ذعر الناس من الفريوس والنظر إىل ما حصل على أنه مرحلةٌ حزينُة من حياهتم 

مضت وانتهت.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر وجزيل االحترام،

الدكتور عصام عبد اهلل فخرو

رئيس جملس اإلدارة

كلمة رئيس جملس اإلدارة للمسامهني )تابع(كلمة رئيس مجلس اإلدارة للمساهمين  )تابع(
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اإلدارة
17فريق اإلدارة

18-43تقرير احلوكمة

فريق
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كريمة فرهاد
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18التقرير السنوي 2021

السياسة: 

وأخالقيات  معايري  بأعلى  االلتزام  إىل  تصبو  وهي  الشركات  حوكمة  مدونة  اعتمدت  اليت  الشركات  أوائل  من  للسينما  البحرين  شركة 
حوكمة الشركات الرشيدة. حتقق الشركة هدفها من احلوكمة الرشيدة للشركات من خالل االلتزام املستمر بالقواعد واللوائح اليت تضعها 

اجلهات الرقابية والتنظيمية وإعادة صياغة السياسات واملمارسات باستمرار مبا يتماشى مع أفضل املمارسات. 

تعتمد الشركة ميثاق حوكمة الشركات وفق األحكام املنصوص عليها يف الضوابط عالية املستوى يف اجمللد 6 من كتاب قواعد مصرف 
والفعالية يف  الشفافية  لتعزيز  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزارة  الصادرة عن  الشركات  التوجيهية حلوكمة  واملبادئ  املركزي  البحرين 
الشركة. لدى الشركة إطار حمدد بشكل جيدٍ للممارسات اجليدة للشركات على مجيع مستويات املنظمة وهو ما يضمن التنفيذ السلس 
خلطط الشركة واالستخدام الفعال للموارد وتطبيق املمارسات العادلة. وهذا ميكن الشركة من تلبية املتطلبات الرقابية التنظيمية املتعلقة 
باإلفصاح العام عن البيانات املالية والكشف عن أية معلوماتٍ جوهريةٍ وغريها من املعلومات ذات الصلة يف الوقت املطلوب. وهذا يسهل 

توصيل املعلومات بشكٍل حيادٍي وسريع لذوي املصلحة لتمكينهم من اختاذ قرارات مستنرية.

لقد مكنت السياسات واإلجراءات الرصينة حلوكمة الشركات الشركة من االستجابة بسرعة للتحديات والتغريات املتصاعدة اليت نتجت 
عن اجلائحة. وقد استطاعت الشركة التكيف مبرونة للتعامل مع خماطر األعمال اليت مثلتها اجلائحة، ومشلت إجراءات التكيف هذه 

زيادة وترية اجتماعات جملس اإلدارة، والتواصل املستمر مع املالك خلفض تكاليف اإلجيار والتحكم الفعال يف التكاليف.

يؤمن جملس إدارة الشركة بأنه ال ميكن حتقيق التميز املؤسسي إال من خالل االمتثال الدائم للقواعد واللوائح وتبنيها كعادة وأساس 
من أساسيات الثقافة املؤسسية للشركة. يلتزم جملس إدارة الشركة بأعلى مستويات األخالقيات املؤسسية واحلوكمة الفعالة يف مجيع 
التوازن بني احتياجات سائر ذوي  تعامالت الشركة. يركز جملس اإلدارة على أهداف الشركة وجناحها على املدى الطويل مع حتقيق 
أعضاء  واستقاللية  أهلية  بتقييم  تقوم  كما  اإلدارة،  وفعالية جملس  كفاءة  لضمان  اإلدارة  أداء جملس  بتقييم  الشركة  تقوم  املصلحة. 

اجمللس لضمان الشفافية وعدم التحيز يف أعمال وعمليات الشركة.

تقوم الشركة وبانتظام بنشر التقارير السنوية والبيانات املالية الفصلية على موقعها اإللكتروين. عالوًة على ذلك والتزامًا مبيثاق حوكمة 
الشركات، تنشر الشركة على املوقع إخطارت الدعوة لالجتماع السنوي للجمعية العامة واجتماع اجلمعية العامة غري العادية وغريها من 

املعلومات ذات الصلة وكذلك املبادئ التوجيهية حلوكمة الشركات لفائدة ذوي املصلحة. 

لدى الشركة فريقٌ مؤهل مسؤول عن ضمان االلتزام باملتطلبات الرقابية والتنظيمية املنصوص عليها من قبل مصرف البحرين املركزي 
ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغريها من اجلهات الرقابية والتنظيمية. تلتزم الشركة مببدأ »االمتثال أو التوضيح« وتسعى للحفاظ 
على أعلى معايري احلوكمة داخل املؤسسة وإبقاء مسامهيها وعمالئها وسائر ذوي املصلحة على اطالع تام على عمليات ومستجدات 

الشركة لتمكينهم من اختاذ قرارات مستنرية.
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 تطورات حوكمة الشركة خالل العام، 2021 

املسامهون الرئيسيون كما يف 31 ديسمرب 2021 

تتكون هيكلية أسهم الشركة حاليًا من أسهٍم عاديةٍ فقط وال توجد فئات متعددة أو خمتلفة من األسهم العادية. أسهمُ الشركة مدرجةٌ 
يف بورصة البحرين بقيمةٍ امسيةٍ قدرها 100 فلس للسهم. مجيع األسهم مدفوعة بالكامل. فيما يلي أكرب املسامهني يف الشركة كما يف 

31 ديسمرب 2021: 

نسبة امللكية %عدد األسهماجلنسيةاالسم

5.80 %4,789,244حبريين1 - الدكتور عصام عبداهلل فخرو 

5.07 %4,185,137حبرينية2- شركة البحرين للترفية العائلي ش.م.ب

توزيع امللكية حسب اجلنسية

جمموع األسهمعدد املسامهنياجلنسية

54481,824,671حبرينيون

24679,525عرب

7119,254أجانب

57582,623,450اجملموع

فيما يلي توزيع حصص امللكية بالنسبة املئوية ملختلف اجلنسيات:

% 99.03  - حبريين     

% 0.82  - عريب   

% 0.15  - إجنيب   
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توزيع املسامهني حسب حصة امللكية 

نسبة امللكية )%(عدد األسهم احملتفظ بهاعدد املسامهنيحصة امللكية )سهم(رقم

6.0 %4074,928,955أقل من 50,000   1

21.2 %12417,556,350 50,000 إىل 2500,000

72.8 %4460,138,145 500,000 إىل 5,000,000 3

---أكثر من 5,000,000 4

حصة احلكومة من امللكية: 

ال متلك حكومة البحرين أية أسهم يف الشركة.

جملس اإلدارة 

البحرين للسينما على عاتق أعضاء جملس اإلدارة  يلعب جملس إدارة الشركة دورًا هامًا يف توجيه الشركة. تقع مسؤولية إدارة شركة 
الذين يتمتعون باخلربة العالية والكفاءة، وهم مسؤولون عن إدارة  الشركة بطريقة عادلة وشفافة وفًقا للمتطلبات التنظيمية والرقابية. 
إهنم ملتزمون باختاذ القرارات اليت ختدم مصلحة الشركة من أجل تعظيم القيمة للمسامهني وصاحل اجملتمع. يتبع اجمللس هنجًا حياديًا 

منصًفا ومتوازنًا، وهو قدوةٌ ومثاٌل حيتذى به يف مجيع أحناء الشركة.

يتوىل جملس إدارة الشركة مسؤولية صياغة السياسات واخلطط ووضع األهداف طويلة األجل والقصرية األجل مبا يتماشى مع أغراض 
االحنراف عنها. كما  إجراءات تصحيحية يف حالة  اختاذ  الشركة وضمان  أهداف  تنفيذ وحتقيق  باإلشراف على  إليه  ويُعهد  الشركة، 
حيدد اجمللس مسؤوليات اإلدارة التنفيذية لضمان توافق إجراءات اإلدارة مع مصلحة وازدهار الشركة. يتمتع اجمللس بإمكانية الوصول 
الكامل إىل مجيع املعلومات لتمكينه من اختاذ قرارات مستنرية. يضع جملس اإلدارة أهداف الشركة على املدى القصري والطويل وتتماشى 

األهداف قصرية األجل مع أهداف الشركة طويلة األجل. 

االنضباط وضمان سيطرة أفضل  لزيادة وحتسني  اقتراحاتٍ  ويقدم  اإلدارة  وكفاءة فريق  بانتظام مبراقبة فعالية  اإلدارة  يقوم جملس 
وفعالة على شؤون الشركة.  حيرص أعضاء جملس اإلدارة على أن يكونوا على اطالع تام على آخر التطورات التقنية يف جمال أعمال 
السينما يف البحرين وخارجها لتحسني جتربة العمالء. كما قد يسعى اجمللس أحيانًا إىل احلصول على استشارة مستقلة من مهنيني 

خمتصني للمساعدة يف اضطالع أعضاء اجمللس مبسؤولياهتم بكفاءة.

رئيس جملس اإلدارة مسؤوٌل عن قيادة وتشجيع جملس اإلدارة يف حتقيق أهداف الشركة وتعزيز الثقة واالنسجام بني األعضاء. مدة 
الترشح  عضوية عضو جملس إدارة الشركة هي ثالث سنوات من تاريخ تعيني / إعادة تعيني العضو، وبعد ذلك جيب على كل عضو 
إلعادة انتخابه. يقوم جملس اإلدارة سنويًا باستعراض تركيبة العضوية فيه لضمان أن يكون أعضاء اجمللس قادرين على االضطالع 

مبسؤولياهتم جتاه الشركة. 
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إجراءات املجلس 

حتدد الئحة النظام الداخلي للمجلس بالتفصيل إجراءات وطريقة عمل جملس اإلدارة. لدى الشركة نظام معتمد يتم مبوجبه إرسال 
جداول أعمال االجتماعات والوثائق الداعمة األخرى يف وقتٍ مبكر إىل أعضاء اجمللس لتمكينهم من اإلعداد مسبًقا ملناقشة والبت يف 

مجيع األمور املدرجة على جدول األعمال. 

يشمل تفويض ومسؤوليات جملس اإلدارة ما يلي:

تقييم دراسات اجلدوى للمشاريع اجلديدة واختيارها. •
اإلفصاح عن املعلومات املالية للسلطات احلكومية وعموم اجلمهور يف املواعيد احملددة لذلك.  •
ضمان أن تكون البيانات املالية خاليًة من األخطاء والغش واالحتيال. •
اإلشراف على توجيه وإدارة الشركة وفًقا لقانون الشركات التجارية وغريه من اللوائح واألنظمة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين  •

ومصرف البحرين املركزي.
واضح  • داخلية  رقابة  نظام  وجود  والتأكد من  واحملاسيب  املايل  النظام  تقارير  إعداد  والنزاهة يف  الدقة  االلتزام مبتطلبات  ضمان 

وتأمني استقاللية التدقيق والنظام لضمان االمتثال للقوانني واألنظمة. 
التوصية بتوزيع عوائد أرباح على املسامهني.  •
ضمان ختصيص املوارد حبكمةٍ لتحقيق األهداف املوضوعة يف اخلطة االستراتيجية للشركة.  •
استعراض ومراجعة حدود التسهيالت االئتمانية مع البنوك. •
إجراء تقييم دوري لألداء التشغيلي للشركة وإعطاء تعليمات لتحسني هذا األداء. •
القيام مبراجعة دورية خلطط التعاقب ملناصب الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة التنفيذية اآلخرين الذين يرجعون يف املسؤولية  •

مباشرًة إىل الرئيس التنفيذي.
ضبط إدارة الشركة عن طريق إصدار اللوائح والقواعد ووضع السياسات واإلجراءات. •
مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية لضمان أن تتم مكافأة املسؤولني التنفيذيني بشكٍل منصفٍ وعادل.  •
استعراض ومراجعة املشاريع اخلريية. •

تقرير احلوكمة 2021 )تابع(



22التقرير السنوي 2021

املعامالت الرئيسية اليت تتطلب موافقة جملس اإلدارة:

تعيني العضو املنتدب/ الرئيس التنفيذي للشركة. •
املوافقة على البيانات املالية. •
املوافقة على االستثمارات اليت تتجاوز احلد األعلى لصالحيات اللجنة التنفيذية. •
املوافقة على حيازة أو بيع حقوق براءات االختراع والعالمات التجارية والتراخيص وغريها من حقوق امللكية الفكرية.  •
املوافقة على سياسات وإجراءات الشركة.  •
املوافقة على امليزانيات التقديرية وميزانية املصروفات الرأمسالية والعقود الكبرية وخطط تنويع األنشطة والتصرف يف االستثمارات  •

وبيعها.
التخصيص األمثل للموارد فيما بني خمتلف اإلدارات واألنشطة لتحقيق أهداف الشركة. •
املوافقة على اخلطة االستراتيجية للشركة.  •

نبذة عن أعضاء جملس اإلدارة - العضوية يف جمالس إدارة الشركات األخرى

الدكتور عصام عبداهلل فخرو - رئيس جملس اإلدارة

رئيس جملس إدارة 
نائب رئيس جملس إدارة 
نائب رئيس جملس إدارة 
نائب رئيس جملس إدارة 

رئيس اللجنة التنفيذية
عضو جملس إدارة تنفيذي

عضو جملس إدارة
عضو جملس إدارة
رئيس جملس إدارة
رئيس جملس إدارة
عضو جملس إدارة
رئيس جملس إدارة

رئيس جملس إدارة
عضو جملس إدارة
رئيس جملس إدارة
رئيس جملس إدارة
رئيس جملس إدارة
رئيس جملس إدارة
رئيس جملس إدارة
رئيس جملس إدارة

رئيس جملس إدارة فخري

عبداهلل يوسف فخرو وأوالده
شركة قطر البحرين الدولية للسينما ذ.م.م

سينيكو )قطر(
بنك البحرين الوطين
بنك البحرين الوطين

الشركة العامة للتجارة وصناعة األغذية ش م ب )ترافكو(
شركة ترافكو اللوجستية
شركة البحرين للمواشي

شركة األعمال الدولية )زيروكس(
فخرو لإلكترونيات

شركة فخرو للمطاعم )ماكدونالدز(
بدجت لتأجري السيارات )البحرين(

شركة فخرو خلدمات التأمني
شركة فخرو للشحن 

غو لتأجري السيارات )قطر( 
فخرو للسيارات )يب واي دي(

أكسس لالتصاالت )ديب(
استثمارات اململكة ش.ش.و 

بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب
جوري للحدائق

شركة فوكس سينيكو للسينما ذ.م.م.
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السيد أمحد عبدالرمحن راشد البستكي - العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

شركة قطر البحرين الدولية للسينما ذ.م.معضو منتدب ومدير عام
شركة فوكس سينيكو للسينما ذ.م.م.عضو جملس إدارة
شركة بروج لتطوير العقارات والتجارة ذ.م.معضو جملس إدارة

السيد علي يوسف عبيديل - نائب رئيس جملس اإلدارة

ترانس جلف كونسلت لالستشاراتعضو جملس إدارة
شركة يوسف علي عبيديل ذ.م.معضو منتدب
شركة يوسف علي عبيديل للمشاريع ذ.م.معضو منتدب

اجلامعة امللكية للبناتعضو جملس إدارة
شركة ذا مولز للتطوير العقاريعضو جملس إدارة
شركة بردايس ريالييت القابضة ش.م.ب.م.عضو جملس إدارة

السيد جالل حممد جالل - عضو جملس اإلدارة

جمموعة شركات حممد جالل وأوالدهالعضو املنتدب
شركة اخلليج للحاسبات اآلليةرئيس جملس اإلدارة الفخري

شركة البحرين للحاسبات اآلليةرئيس جملس اإلدارة 
شركة أوال للخرسانة اجلاهزةعضو جملس إدارة 
شركة البحرين لألسواق احلرةعضو جملس إدارة 
بيادكوعضو جملس إدارة 

مطبعة أوالالعضو املنتدب 

السيد حممد إبراهيم كانو - عضو جملس اإلدارة

إبراهيم خليل كانو ش.م.ب )م(الرئيس ورئيس جملس اإلدارة 
اجلامعة امللكية للبنات ش.م.ب )م(عضو جملس اإلدارة 

السيد فريد يوسف املؤيد - عضو جملس اإلدارة

شركة يوسف خليل املؤيد وأوالده ش.م.ب )م(نائب رئيس جملس اإلدارة 
شركة عقارات يوسف خليل املؤيد وأوالده ذ.م.منائب رئيس جملس اإلدارة

أشرفنائب رئيس جملس اإلدارة 
شركة البحرين إلدارة العقاراترئيس جملس اإلدارة 

شركة البحرين لبناء األساساتعضو جملس إدارة 
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مصانع التاجعضو جملس إدارة 
شركة فريد املؤيد وأوالده ذ.م.م عضو جملس إدارة 

شركة اخلرسانة الوطنية ذ.م.منائب رئيس جملس اإلدارة 

السيد  جهاد يوسف أمني - عضو جملس اإلدارة

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.بعضو جملس إدارة 
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.بعضو اللجنة التنفيذية واالستثمار 

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.بعضو جلنة الترشيح واملكافآت واحلوكمة
شركة البحرين الوطنية للتأمني ش.م.ب )م(عضو جملس إدارة 

شركة البحرين الوطنية للتأمني ش.م.ب )م(عضو اللجنة التنفيذية واالستثمار
جمموعة ترافكو ش.م.بعضو جملس إدارة

جمموعة ترافكو ش.م.بعضو جلنة التدقيق
جمموعة ترافكو ش.م.بعضو جلنة احلوكمة

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب عضو جملس إدارة
شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب نائب رئيس اللجنة التنفيذية 

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب رئيس جلنة االستثمار 
شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب عضو جلنة الترشيح واملكافآت 

شركة البحرين للمواشي ش.م.ب )م(عضو جملس إدارة
الشركة املتحدة للتأمني ش.م.ب عضو جملس إدارة

الشركة املتحدة للتأمني ش.م.ب عضو اللجنة التنفيذية واالستثمار 

شركة البحرين لألسواق احلرةعضو جملس إدارة
شركة البحرين لألسواق احلرةعضو جلنة االستثمار 

شركة البنادر للفنادق ش.م.بنائب رئيس جملس اإلدارة

السيد شوقي علي فخرو - عضو جملس اإلدارة

شركة منتجع الزالق ش.م.ب.عضو جملس إدارة 
شركة منتجع الزالق ش.م.ب.رئيس جلنة التدقيق وااللتزام

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب نائب رئيس جملس اإلدارة
شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب رئيس اللجنة التنفيذية 

الشركة البحرينية الكويتية للتأمني ش.م.بعضو جملس إدارة
الشركة البحرينية الكويتية للتأمني ش.م.بنائب رئيس جلنة التدقيق 

علي بن يوسف فخرو وأوالده ذ.م.مرئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب
شوقي علي فخرو وأوالده ذ.م.مرئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب

حممد فخرو وإخوانه ذ.م.مرئيس جملس اإلدارة
فخرو للتوكيالت التجارية ذ.م.مرئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب
فخرو لالستثمار ذ.م.مرئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب
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مؤسسة أريج التجارية ذ.م.مرئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب
أمواج ملعدات املياه ذ.م.م

)شركات تابعة لشركة فخرو لالستثمار ذ.م.م(
فخرو خلدمات تقنية املعلومات ذ.م.مرئيس جملس اإلدارة
شات داون خلدمات الصيانة ذ.م.مرئيس جملس اإلدارة
مجعية األسرة اخلرييةعضو جملس األمناء
مؤسسة يوسف بن عبد الرمحن فخرو اخلرييةعضو جملس األمناء

مجعية البحرين اخلرييةعضو جملس إدارة
مجعية البحرين اخلرييةرئيس جلنة االستثمار 

حاالت عضوية اجمللس:

تُفسَر مصطلحات مستقل، غري مستقل، تنفيذي، غري تنفيذي وفًقا للتعريفات املعطاة هلا يف ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة. يتألف جملس اإلدارة من عضوين تنفيذيني غري مستقلني  ومخسة أعضاء غري تنفيذيني مستقلني وعضو 

واحدٍ غري تنفيذي غري مستقل. تتم سنويًا مراجعة استقاللية أعضاء جملس اإلدارة وفًقا للمعايري املنصوص عليها يف ميثاق حوكمة 
الشركات. 

 

مستقل / غري مستقلتنفيذي / غري تنفيذياسم العضو
غري مستقلتنفيذيالدكتور عصام عبداهلل فخرو

غري مستقلتنفيذيالسيد أمحد عبدالرمحن راشد البستكي

مستقلغري تنفيذيالسيد علي يوسف عبيديل

مستقلغري تنفيذيالسيد جالل حممد جالل

مستقلغري تنفيذيالسيد حممد إبراهيم كانو

مستقلغري تنفيذيالسيد فريد يوسف املؤيد

غري مستقلغري تنفيذيالسيد جهاد يوسف أمني

مستقلغري تنفيذيالسيد شوقي علي فخرو
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تشكيلة املجلس:
 

سنة اسم العضو
سنة االنتخاب لعضوية اجلنسيةامليالد

املجلس ألول مرة
سنة انتهاء 
العضوية 

احلالية
19842022حبريين1947الدكتور عصام عبداهلل فخرو

20172023حبريين1951السيد أمحد عبدالرمحن راشد البستكي
19672022حبريين1942السيد على يوسف عبيديل
19822022حبريين1948السيد جالل حممد جالل

19862022حبريين1940السيد حممد إبراهيم كانو
19922022حبريين1953السيد فريد يوسف املؤيد
19982022حبريين1958السيد جهاد يوسف أمني
20082022حبريين1953السيد شوقي علي فخرو

انتخاب أعضاء جملس اإلدارة:

توضح املواد 175 و 176 من قانون الشركات التجارية البحريين واملادة 27 من النظام األساسي للشركة طريقة وإجراءات انتخاب أعضاء 
جملس اإلدارة. تقدم جلنة الترشيح واملكافآت توصية إىل جملس اإلدارة لتعيني أعضاء جملس اإلدارة بعد تقييم دقيق خلرباهتم وقدراهتم 
مث يقوم املسامهون كأكرب سلطةٍ يف الشركة بانتخاب أعضاء جملس اإلدارة يف االجتماع السنوي للجمعية العامة للشركة. يتم انتخاب 
أعضاء جملس اإلدارة ملدة ثالثِ سنواتٍ ومن مث تنتهي عضويتهم بالتناوب. جيوز أن تتم إعادة انتخاب عضو جملس اإلدارة املنتهية 

واليته بعد 3 سنوات ما مل يتم استبعاده مبوجب أحكام قانون التجارة البحريين أو النظام األساسي للشركة. 

لقد مت انتخاب األعضاء احلاليني يف اجمللس )باستثناء السيد أمحد عبدارمحن راشد البستكي( يف االجتماع السنوي للجمعية العامة 
الذي عُقد يف عام 2019 وتنتهي فترة واليتهم يف االجتماع السنوي للجمعية العامة الذي سيُعقد يف عام 2022 ولذلك، فإهنم يسعون 
إىل إعادة تعيينهم ملدة 3 سنواتٍ أخرى بدًءا من اختتام اجتماع اجلمعية العامة العادية الذي سيُعقد يف عام 2022 حىت اجتماع اجلمعية 

العامة العادية الذي سيُعقد يف عام 2025.

تقرير احلوكمة 2021 )تابع(



التقرير السنوي 2021 27

تهيئة أعضاء جملس اإلدارة اجلدد

تقوم الشركة بتنفيذ برنامج هتيئة ألعضاء جملس اإلدارة اجلدد، ويشمل هذا الربنامج تعريفهم على طبيعة أعمال الشركة وتفاصيل 
التنفيذية  اإلدارة  فريق  وأعضاء  املشتركة  واملشاريع  التابعة  بالشركات  والتعريف  الشركة  تديرها  اليت  واملطاعم  السينما  دور  جممعات 
واملدققني الداخليني ومدققي احلسابات اخلارجيني واحملامني ومجيع املعلومات األخرى الالزمة لتمكينهم من أداء واجباهتم بكفاءة. 
كما يتم تزويد أعضاء جملس اإلدارة باستبيان للتأكد من مستوى معرفتهم باجملموعة. ويف بعض احلاالت قد تقوم الشركة بتنفيذ 

برنامج تدرييب ألعضاء جملس اإلدارة لتزويدهم باملعرفة املطلوبة عن صناعة الترفيه والضيافة. 

ملكية أعضاء جملس اإلدارة من أسهم الشركة

عدد األسهمنوع األسهماسم عضو جملس اإلدارة
4,789,244عادي الدكتور عصام عبداهلل فخرو

1,865,861عاديالسيد أمحد عبدالرمحن راشد البستكي
-عادي السيد علي يوسف عبيديل
482,658عادي السيد جالل حممد جالل

358,094عادي السيد حممد إبراهيم كانو
475,781عادي السيد فريد يوسف املؤيد
2,000,000عادي السيد جهاد يوسف أمني
712,555عادي السيد شوقي علي فخرو

10,684,193اجملموع

اجتماعات جملس اإلدارة:

تلتزم الشركة بالبند إتش سي 1-3-3 من ميثاق حوكمة الشركات الذي ينص على أنه جيب أن جيتمع جملس اإلدارة أربع مرات على 
األقل يف السنة. وباإلضافة إىل اجتماعات جملس اإلدارة، يتخذ جملس اإلدارة قراراتٍ مستعجلةٍ يف األمور اليت تتطلب إجراًءا فوريًا وذلك 
عن طريق اختاذ قرارات بالتمرير، وتتم املصادقة من قبل جملس اإلدارة على هذه القرارات يف اجتماع جملس اإلدارة الالحق. فيما يلي 

جدول بتفاصيل اجتماعات جملس اإلدارة واللجان اليت عقدت خالل عام 2021 وتفاصيل حضور األعضاء:
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ملخص اجتماعات جملس اإلدارة واللجان 

وحضور أعضاء جملس اإلدارة

اسم العضو

اللجنة التنفيذيةجملس اإلدارة
 جلنة احلوكمة

والتدقيق
جلنة الترشيح واملكافآت

 اللجنة الفرعية للجنة
التنفيذية

املجموع

 جمموع عدد

االجتماعات

 االجتماعات اليت

حضرها
نسبة احلضور

 جمموع عدد

االجتماعات

 االجتماعات اليت

حضرها

 جمموع عدد

االجتماعات

 االجتماعات اليت

حضرها

 جمموع عدد

االجتماعات

 االجتماعات اليت

حضرها

 جمموع عدد

االجتماعات

 االجتماعات اليت

حضرها

 جمموع عدد

االجتماعات

 االجتماعات اليت

حضرها
نسبة احلضور

100%1004422991919%44دكتور عصام عبداهلل فخرو

100%10044991717%44السيد أمحد عبدالرمحن راشد البستكي

90%754422109%43السيد على يوسف عبيديل

100%1004488%44السيد جالل حممد يوسف جالل

70%504322107%42السيد حممد إبراهيم خليل كانو

100%1004488%44السيد فريد يوسف خليل املؤيد

94.7%1004422981918%44السيد جهاد يوسف أمني

100%10044221010%44السيد شوقي علي يوسف فخرو

 ميكن الدعوة لعقد اجتماٍع جمللس اإلدارة بناًءا على طلب أي عضوين من أعضاء اجمللس أو من رئيس اجمللس أو نائب رئيس اجمللس. 
يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحًا إذا حضره غالبية أعضاء جملس اإلدارة إما شخصيًا أو عن طريق وسائل االتصال املرئي أو اهلاتف.

الالزمة لالجتماع يف وقتٍ مبكٍر لتمكني اعضاء جملس اإلدارة من  يتم تعميم دعوة احلضور وجدول األعمال وغريها من املستندات 
االطالع عليها لغرض اختاذ قرارات متأنية ومدروسة. 
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 تواريخ اجتماعات جملس اإلدارة وتفاصيل احلضور: 

2021/02/162021/04/282021/08/052021/11/03اسم عضو جملس اإلدارة

نعمنعمنعمنعمالدكتور عصام عبداهلل فخرو
نعمنعمنعمنعمالسيد أمحد عبدالرمحن راشد البستكي

نعمنعمالنعمالسيد على يوسف عبيديل
نعمنعمنعمنعمالسيد جالل حممد جالل

النعمالنعمالسيد حممد إبراهيم كانو
نعمنعمنعمنعمالسيد فريد يوسف املؤيد
نعمنعمنعمنعمالسيد جهاد يوسف أمني
نعمنعمنعمنعمالسيد شوقي علي فخرو

سياسة مكافآت جملس اإلدارة:

توضح املادة 188 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 طريقة دفع مكافآت أعضاء جملس اإلدارة. يتم تعويض أعضاء 
جملس اإلدارة بناًءا على حضورهم اجتماعات اجمللس واللجان كما تدفع هلم أيضًا املكافأة السنوية. تعترب املشاركة يف االجتماعات عن 
طريق اهلاتف/ مكاملات الفيديو مبثابة حضوٍر يف االجتماع ويتقاضى أعضاء جملس اإلدارة أتعابًا تبعًا لذلك. يتم دفع املكافآت ألعضاء 
جملس اإلدارة تعويضًا هلم عن مشاركتهم ومسامهتهم يف أنشطة جملس اإلدارة والشركة. إن مكافأة أعضاء جملس اإلدارة بشكٍل عادٍل 
الثمني  والوقت  والقدرات، وذلك من خالل تقدير جهودهم  الذين ميتلكون اخلربة واملعرفة  الشركة على االحتفاظ باألعضاء  يساعد 
الذي يقدمونه للشركة لغرض تطويرها. تتم املوافقة على مكافأة أعضاء جملس اإلدارة من قبل املسامهني يف االجتماع السنوي للجمعية 
للمعايري احملاسبية  الشركة وفًقا  الدخل كجزٍء من مصروفات  اإلدارة على قائمة  املدفوعة ألعضاء جملس  املكافآت  العامة، ويتم قيد 

الدولية إلعداد التقارير املالية.

قرر أعضاء جملس إدارة الشركة التنازل عن أتعاب حضور االجتماعات وعن 50% من مكافآهتم لعام 2021.

إمجايل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة: 

مت ذكر مقدار إمجايل املكافآت املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة يف السنتني املاليتني 2020 و2021 يف إيضاح رقم 29 من البيانات املالية. 

مدونة السلوك / األخالق املهنية: 
لدى الشركة مدونة سلوك / مدونة أخالق مهنية توضح املعايري املتوقعة من كل موظف يف الشركة.

جيب أال يفصح أي موظفٍ عن أية معلوماتٍ عن الشركة سواء أثناء اخلدمة أو بعدها ألي شخٍص أو جهةٍ من خارج الشركة.  •

ال تقوم الشركة باإلفصاح عن أية معلومات عن العمالء / الشركاء التجاريني إىل أي شخص أو جهةٍ أخرى.  •

تقوم الشركة بالتعامل مع شكاوى العمالء بسرعة ولباقة.  •

جيب على كل موظفٍ محاية أصول وممتلكات الشركة. •

يُحظر على املوظف أن يأخذ رشوًة من أي شخص من خارج الشركة فيما يتعلق بأعمال الشركة. •
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اهليكل التنظيمي:

االمتثال:

رئيس الشؤون املالية هو أيضًا مسؤول االلتزام يف الشركة. لقد امتثلت الشركة جلميع القوانني والقواعد واألنظمة اليت تسري على الشركة 

وليس هناك عدم امتثال إجرائي ألٍي من أحكام القوانني السارية.  لدى الشركة دليل سياسة التزام واضح يغطي كافة إجراءات ووظيفة 

االلتزام. فيما يلي بعض السمات الرئيسية لدليل االلتزام: 

استقاللية وظيفة االلتزام. •

مسؤولية وظيفة االلتزام. •

التعاون مع اجلهات الرقابية والتنظيمية. •

متابعة ورصد نشاطات الدوائر واألقسام واإلبالغ عنها. •

العالقة مع التدقيق الداخلي. •

العالقة مع اإلدارات األخرى. •

مسؤوُل االلتزام مسؤوٌل عن تقييم خماطر االلتزام املرتبطة باألنشطة التجارية للشركة ويساعد العضو املنتدب/ الرئيس التنفيذي يف 

الفعالة ملخاطر االلتزام اليت تواجهها الشركة والتخفيف من آثارها. يتوىل جملس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على إدارة خماطر  اإلدارة 

االلتزام للشركة. 

جملس اإلدارة

 العضو املنتدب والرئيس
التنفيذي

اللجنة التنفيذية

  جلنة الترشيح
واملكافآت

جلنة احلوكمة والتدقيق

 سكرتري الشركة
 ومسؤول الشوون

املؤسسية
 رئيس الشؤون

اإلدارية
 رئيس املشاريع

 والتطوير
 رئيس الشؤون
 املالية ومسؤول

 االلتزام
رئيس العمليات

املدير العام 
)املطاعم(
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توزيع املهام يف جملس اإلدارة: 

 جلنةالصفةاسم عضو جملس اإلدارة
 احلوكمة

والتدقيق

 اللجنة
التنفيذية

 جلنة الترشيح
واملكافآت

)الرئيس()الرئيس(-رئيس اجمللسالدكتور عصام عبداهلل فخرو
 العضو املنتدب والرئيسالسيد أمحد عبدالرمحن راشد البستكي

التنفيذي
-عضو-

عضوعضو-نائب رئيس اجمللسالسيد علي يوسف عبيديل
--عضوعضو اجمللسالسيد جالل حممد جالل

عضوعضو-عضو اجمللسالسيد حممد إبراهيم كانو
--عضوعضو اجمللسالسيد فريد يوسف املؤيد
عضوعضو-عضو اجمللسالسيد جهاد يوسف أمني
عضو-)الرئيس(عضو اجمللسالسيد شوقي علي فخرو

جلان املجلس: 

بعض  بتفويض  اإلدارة  جملس  قام  الشركة.  يف  بكفاءة  احلوكمة  تطبيق  لتسهيل  املختلفة  اللجان  من  عددًا  اإلدارة  جملس  شَكل  لقد 
مسؤولياته إىل اللجان ولكنه يظل مسؤواًل عن القرارات اليت تتخذها اللجان. إن الغرض الرئيسي من تشكيل اللجان هو متكني جملس 
اإلدارة من االهتمام باألمور األكثر أمهية يف إدارة الشركة. تقوم اللجان بتقدمي اقتراحاتٍ وتوصياتٍ إىل جملس اإلدارة كلما كان ذلك 
ضروريًا. يقوم اجمللس بتقييم أداء اللجان بشكل دوري، ويأخذ علمًا مبحاضر اجتماعات اللجان يف اجتماعات جملس اإلدارة للشركة. 

يتم تشكيل اللجان مبراعاة متطلبات القانون.

اللجنة التنفيذية: 

يرأس الدكتور عصام عبداهلل فخرو اللجنة التنفيذية اليت تتألف حاليًا من مخسة أعضاء من جملس اإلدارة. لدى الشركة نظام داخلي 
واضح للجنة التنفيذية حيدد املسؤوليات املنوطة هبا. 

مهام اللجنة التنفيذية: 

مراجعة السياسات فيما يتعلق باملخاطر واملوجودات/ األصول واملطلوبات/ اخلصوم. •
املوافقة على امليزانية التقديرية لكل سنة مالية والتغيريات اليت تُجرى عليها، ومراجعة األداء مقابل تلك امليزانيات ومؤشرات األداء  •

الرئيسية.
استثمار فائض أموال الشركة وفًقا لسياسة االستثمار املعتمدة وتقييم أداء كل استثمار مقابل العائد املتوقع من االستثمار. •
حتليل وإقرار اخلطة االستراتيجية للشركة لكل سنةٍ ماليةٍ قبل عرضها على جملس اإلدارة. •

الفعلي  العدد  بلغ  وقد  أدىن،  السنة كحد  اجتماعات يف  التنفيذية ثالثة  اللجنة  تعقد  التنفيذية،  للجنة  الداخلي  النظام  وفًقا ألحكام 
لالجتماعات اليت عقدهتا اللجنة التنفيذية خالل السنة 4 اجتماعات. يوضح اجلدول التايل تفاصيل تشكيل اللجنة التنفيذية وحضور 

األعضاء الجتماعات اللجنة:
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تواريخ االجتماعات

2021/01/272021/06/152021/09/222021/12/07اسم العضو

نعمنعمنعمنعمالدكتور عصام عبداهلل فخرو

نعمنعمنعمنعمالسيد أمحد عبدالرمحن راشد البستكي

نعمنعمنعمنعمالسيد علي يوسف عبيديل

نعمنعمالنعمالسيد حممد إبراهيم كانو

نعمنعمنعمنعمالسيد جهاد يوسف أمني

تنازل األعضاء عن أتعاب حضور اجتمعات اللجنة التنفيذية يف سنة 2021.

ولدى الشركة أيضًا جلنة فرعية للجنة التنفيذية تتكون من ثالثة أعضاء برئاسة الدكتور عصام عبد اهلل فخرو، وذلك ملساعدة اللجنة 
التنفيذية وتقدمي توصيات بشأن األمور ذات الطبيعة العاجلة. يف عام 2021، عقدت اللجنة الفرعية للجنة التنفيذية تسعة اجتماعات 
للتصدي لألمور اليت تتطلب إجراءاتٍ عاجلة. فيما يلي تفاصيل اجتماعات وحضور اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنفيذية اليت عقدت 

خالل العام:
 

2021/01/042021/01/122021/02/212021/03/222021/04/01اسم العضو

نعمنعمنعمنعمنعمالدكتور عصام عبداهلل فخرو

نعمنعمنعمنعمنعمالسيد أمحد عبدالرمحن راشد البستكي

نعمنعمنعمنعمنعمالسيد جهاد يوسف أمني

2021/06/152021/08/222021/08/232021/09/12اسم العضو

نعمنعمنعمنعمالدكتور عصام عبداهلل فخرو

نعمنعمنعمنعمالسيد أمحد عبدالرمحن راشد البستكي

نعمنعمنعمنعمالسيد جهاد يوسف أمني

جلنة الترشيح واملكافآت

اإلدارة. مت تعديل  اللجنة حاليًا من مخسة أعضاء من جملس  وتتألف  واملكافآت،  الترشيح  الدكتور عصام عبداهلل فخرو جلنة  يرأس 
2019 ليشمل طريقة الترشيح  31 يوليو  النظام الداخلي للجنة الترشيح واملكافآت واملوافقة عليه يف اجتماع جملس اإلدارة املنعقد يف 
وانتخاب / إعادة انتخاب أعضاء جملس اإلدارة، واحلد األدىن لعدد اجتماعات جلنة الترشيح واملكافآت يف السنة هو اجتماعان اثنان. 

حيدد النظام الداخلي للجنة الترشيح واملكافآت املسؤوليات احملددة املنوطة هبا. 
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مهام جلنة الترشيح واملكافآت: 

املوافقة على خطط اإلحالل والتعاقب ملناصب اإلدارة التنفيذية العليا قبل عرض هذه اخلطط على جملس اإلدارة إلقرارها. •
مراجعة املكافآت وأتعاب حضور اجللسات ألعضاء جملس اإلدارة وتقدمي توصياتٍ إىل جملس اإلدارة بشأهنا.  •
ضمان وجود سياسات وإجراءات مناسبة لتقييم أداء اإلدارة التنفيذية. •
لكل تعيني، وحتديد وترشيح أعضاء لعضوية اجمللس  • وإعداد وصف  اإلدارة،  واملعارف واخلربات يف جملس  املهارات  توازن  تقييم 

عندما وكلما تنشأ شواغر يف اجمللس.
تقدمي توصية للمجلس عن أي تغيري يف الوصف الوظيفي ألعضاء فريق اإلدارة العليا، عند احلاجة.  •

 وفًقا ألحكام النظام الداخلي للجنة الترشيح واملكافآت، تعقد اللجنة اجتماعني اثنني كحد أدىن يف السنة، وبلغ عدد االجتماعات اليت 
عقدهتا اجتماعني إثنني خالل السنة. يوضح اجلدول التايل تفاصيل تشكيل جلنة الترشيح واملكافآت وحضور األعضاء الجتماعات هذه 

اللجنة:

تواريخ االجتماعات 
2021/01/272021/09/22اسم العضو

نعمنعمالدكتور عصام عبداهلل فخرو
نعمنعمالسيد علي يوسف عبيديل

نعمنعمالسيد حممد إبراهيم خليل كانو
نعمنعمالسيد جهاد يوسف أمني

نعمنعمالسيد شوقي علي يوسف فخرو

تنازل أعضاء جلنة الترشيح واملكافآت عن أتعاب حضور اجتمعات اللجنة يف سنة 2021.

جلنة احلوكمة والتدقيق: 

واجبات جلنة  اإلدارة.  أعضاء جملس  من  ثالثةٍ  من  حاليًا  اللجنة   وتتألف  والتدقيق،  احلوكمة  فخرو جلنة  علي  السيد شوقي  يرأس 
احلوكمة والتدقيق هي كما يلي: 

مراجعة واعتماد سالمة القوائم املالية الفصلية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة. •
النظر يف وتقدمي توصية جمللس اإلدارة فيما يتعلق بتعيني واستقالة أو إقالة املدققني اخلارجيني والداخليني للشركة وحتديد رسوم  •

التدقيق.
حتليل تأثري أي تغيري يف معايري احملاسبة على البيانات املالية. •
مناقشة السياسات احملاسبية واملالية الرئيسية وأمور إعداد التقارير عن السنة املالية. •
ضمان وجود سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية ومبادئ توجيهية مناسبة يف الشركة. •
مراجعة وفحص امتثال الشركة للمتطلبات القانونية. •
مناقشة املالحظات الرئيسية اليت يقدمها املدققون اخلارجيون واملدققون الداخليون وردود إدارة الشركة عليها. •
فحص ومراجعة نظام الرقابة الداخلية وتقدمي تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياهتا على أساس سنوي. •
استعراض ومراجعة وظائف إدارة املخاطر والتدقيق الداخلي. •
وأية  • املخاطر  أنظمةٍ إلدارة  وأية  االمتثال  ومراقبة  الداخلية  الرقابة  وإجراءات  الداخلي  التدقيق  كفاءة موظفي  ومناقشة  مراجعة 

تغيرياتٍ عليها.
مناقشة خطاب اإلدارة الذي يصدر من املدققني اخلارجيني. •

وفًقا للشروط املرجعية للجنة احلوكمة والتدقيق، تقوم الشركة بعقد أربعة اجتماعاتٍ على األقل للجنة احلوكمة والتدقيق يف السنة.
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خالل عام 2021، بلغ عدد اجتماعات جلنة احلوكمة والتدقيق أربعة اجتماعات. يوضح اجلدول التايل تفاصيل تشكيل جلنة احلوكمة 
والتدقيق وحضور األعضاء الجتماعات اللجنة:

تواريخ االجتماعات 
2021/02/142021/04/282021/08/052021/11/03العضو

نعمنعمنعمنعمالسيد شوقي علي فخرو

نعمنعمنعمنعمالسيد جالل حممد جالل

نعمنعمنعمنعمالسيد فريد يوسف خليل املؤيد

تنازل األعضاء عن أتعاب حضور اجتمعات اللجنة يف سنة 2021.

تضارب املصاحل: 

لدى الشركة سياسةٌ صارمةٌ لتضارب املصاحل حتددُ بشكل واضح اإلجراء املطلوب يف حالة حدوث تضارب يف املصاحل فيما يتعلق بأية 
معاملة ختص أيًا من أعضاء جملس اإلدارة.  وفًقا هلذه السياسة، جيب على كل عضو جملس إدارة اإلفصاح للشركة عن أي تضارب حايل 
أو حمتمل يف املصاحل، مباشرًا كان أو غري مباشر. ميتنع عضو جملس اإلدارة عن املشاركة يف املناقشة والتصويت يف األمور املطروحة 
يف االجتماع اليت قد تكون للعضو فيها أية مصلحة حىت تكون القرارات املتخذة خالية من أية حماباةٍ أو تضارٍب يف املصاحل. خالل عام 

2021، مل يكن هناك أي حالة امتناٍع عن التصويت ألي عضٍو يف جملس اإلدارة بسبب تضارب املصاحل.

يف حالة وجود تضارب حمتمل يف املصاحل لدى أي عضو يف جملس اإلدارة يف أية معاملةٍ معينة، جيب احلصوُل على موافقةٍ مسبقةٍ من 
األعضاء اآلخرين الذين ليس هلم مصلحة يف املعاملة قبل طرح مقترح املعاملة على جملس اإلدارة ملناقشته والتصويت عليه. ويف هذه 
احلالة، ميتنع العضو صاحب املصلحة عن املشاركة يف املناقشة. يتم تسجيل غياب العضو/ األعضاء ذوي املصلحة يف حمضر االجتماع 

ذي الصلة.

املعامالت مع األطراف ذات الصلة:

تتم مجيع املعامالت مع األطراف ذات الصلة على أسس جتاريةٍ حبتةٍ وتكون موافًقا عليها من قبل إدارة الشركة. ال جيوز ألي موظفٍ 
أو عضو يف جملس اإلدارة أو فردٍ من فريق اإلدارة التنفيذية أن يتاجر يف أسهم الشركة بناًءا على معلوماتٍ داخليةٍ جوهريةٍ غري معلنةٍ 

للعموم. يرجى الرجوع إىل إيضاح رقم 32 يف البيانات املالية لالطالع على تفاصيل املعامالت مع األطراف ذات الصلة.

الرقابة الداخلية:

لدى الشركةِ نظامٌ جيدٌ للرقابة الداخلية لضمان تنفيذ عمليات الشركة بطريقةٍ فعالةٍ وعادلة. تضمن الرقابة الداخلية دقة واكتمال املوارد 
املالية، وحتقيق األهداف التشغيلية واالستراتيجية، ومنع واكتشاف االحتيال واألخطاء، ومحاية املوارد، وضمان االستخدام األمثل ملوارد 
الشركة، واختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة وجود تباين أو اختالفات، وتقليل املخاطر وضمان االمتثال للسياسات واإلجراءات. إدارة 
الشركة مسؤولةٌ عن اإلشراف على ومراقبة كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة من خالل إجراء عمليات تدقيق منتظمة، 
وتوحيد طرق وإجراءات العمل، وتطبيق السياسات واإلجراءات، وحتديد مسؤوليات املوظفني إخل. تقوم جلنة احلوكمة والتدقيق واإلدارة 

التنفيذية بشكٍل دورٍي بتقييم مدى كفاية سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية.
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أدوار رئيس جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: 
 

وأعضاء  للشركة  التنفيذي  والرئيس  املنتدب  العضو  واإلشراف عليها.  التنفيذية  لإلدارة  واإلرشاد  التوجيه  بتقدمي  اإلدارة  يقوم جملس 
والتوجه  طريق  خارطةِ  تقدمي  عن  مسؤول  اإلدارة  جملس  رئيس  للشركة.  اليومية  الشؤون  إدارة  عن  مسؤولون  اآلخرون  العليا  اإلدارة 
االستراتيجي لإلدارة التنفيذية لغرض حتقيق أهداف الشركة يف حني أن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن أداء الشركة املايل والعمليايت. لقد 
مت رسم وحتديد واجبات ومسؤوليات كل من رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب/ الرئيس التنفيذي للشركة بوضوٍح وبدون تركِ جماٍل 

للتضارب أو ازدواجية الواجبات أو السلطات، كما مت حتديد واجبات ومسؤوليات مجيع رؤساء الدوائر بشكٍل واضح.  

خطط اإلحالل/ التعاقب: 

ورئيس  املالية  الشؤون  ورئيس  اإلدارية  الشؤون  رئيس  أي  الدوائر،  رؤساء  ومجيع  التنفيذي  الرئيس  إحالٍل  خطَط  الشركة  وضعت  لقد 
العمليات ورئيس املشاريع والتطوير لضمان احلفاظ على أعلى مستوىً من الكفاءة التشغيلية واألداء السلس لإلدارة التنفيذية من دون 
أن تتأثر بغياٍب قصري األمد أو طويل األمد ملوظفني تنفيذيني يف الشركة.  يقوم جملسُ اإلدارة سنويًا مبراجعةِ خطط اإلحالل والتعاقب 

لضمان أن تكون هذه اخلطط متوافقًة مع متطلباتِ واحتياجاتِ الشركة. 

سياسة تعامالت الشخص الرئيسي:

املعلومات  استخدام  إساءة  منع  هو  السياسة  هذه  من  األساسي  والغرض  الرئيسيني،  األشخاص  لتعامالت  سياسًة  الشركُة  وضعت  لقد 
الداخلية. يشمل تعريف األشخاص الرئيسيني أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفني املعنيني وأي شخص آخر يوصف بأنه 
شخص رئيسي. تنطبق على  أعضاء جملس اإلدارة واألشخاص الرئيسيني اآلخرين أنظمة وقواعد سلوك حمددة تتعلق بسياسات التعامل 
التجاري لألشخاص الرئيسيني حيث جيب عليهم اإلفصاح لبورصة البحرين عن تفاصيل مسامهاهتم أو حصصهم يف أسهم الشركة وأي 
تغريٍ يف حصصهم احلالية يف الشركة. يكون مسؤول االلتزام مسؤواًل عن ضمان االلتزام بأحدث أنظمة بورصة البحرين املتعلقة مبتاجرة 
وتعامالت األشخاص الرئيسيني. لقد قامت الشركة خالل عام 2021 باستيفاء وتعبئة االستمارات/ النماذج واملستندات املطلوب رفعها 

إىل بورصة البحرين/ البحرين للمقاصة. 

تقييم األداء:

ينص البند إتش. سي. 8-3-9 من ميثاق حوكمة الشركات على أنه جيب اإلفصاح يف التقرير السنوي عن  تقييم أعضاء جملس اإلدارة 
فيما يتعلق بفعاليتهم وإسهاماهتم، ولقد مت خالل عام 2021 إجراء ذلك التقييم حسب التايل:

قام كل عضِو جملس إدارة بعمل تقييم ذايت لنفسه كعضو جملس إدارة وبوصفه عضوًا يف كل جلنة، وذلك بغرض تقييم أدائهم  •
مقابل ما هو مطلوب منهم. 

لقد مت تقييم اجمللس من قبل كل عضو جملس إدارة وذلك بغرض تقييم أداء اجمللس ككل.  •
مت تقييم كل جلنةٍ من قبل كل عضٍو فيها عن السنة املالية 2021 للتأكد من قيام اللجنة بأداء وظيفتها لتحقيق األغراض املرجوة  •

منها وأداء املسؤوليات امللقاة على عاتقها.
قام رئيسُ جملِس اإلدارة ورئيسُ كِل جلنةٍ بعمل تقييٍم ذايٍت ألدائه بغرض ضمان االستمرار يف العمل مبستوىً عاٍل من الفعالية.  •

سياسة اإلبالغ عن املخالفات: 

وضعت الشركة سياسة اإلبالغ عن املخالفات كجزء من سياستها حلوكمة الشركات. تقوم الشركة بضمان احلفاظ على أعلى درجات 
انتهاكٍ  أِي  أيَ موظفٍ من اإلبالغ عن  املخالفات  الشركة لإلبالغ عن  الشركة. متكن سياسة  السلوك األخالقي واملهين يف كل أنشطة 
للقواعد واألنظمة أو ألي من أحكام القانون أو أي سلوكٍ ال يتماشى مع األخالق املهنية إىل رئيسه املباشر أو أِي شخص آخر حتدده 

الشركُة هلذا الغرض. يكون التقرير سريًا وغري متحيٍز وال يتعرض مقدم التقرير أليةِ ممارساتٍ عقابية أو انتقامية. 
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مصادقة الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون املالية: 

لقد صادق الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون املالية للشركة على أن احلسابات الفصلية واخلتامية للشركة تقدم صورًة حقيقيًة وعادلًة عن 
حالة وشؤون الشركة وأهنا ال حتتوي على أيةِ أخطاء جوهرية، ولقد كان يتم تقدمي هذه املصادقات إىل جلنة احلوكمة والتدقيق وكذلك 

إىل جملس اإلدارة خالل السنة املالية 2021. 

وسائل االتصال مع املسامهني واملستثمرين: 

عادة ما يكون مجيع أعضاء جملس اإلدارة حاضرين يف االجتماعات السنوية العادية وغري العادية للجمعية العامة لإلجابة على  •
األسئلة اليت يطرحها أي من احلضور حيث أن الشركة ملزمةٌ قانونًا باالمتثال لألنظمة والقوانني املتعلقة باإلفصاح عن املعلومات. 

لقد قامت الشركة بتعيني البحرين للمقاصة كمسجل ووكيل حتويل األسهم وشركة كيفني تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م )كيه إف يت  •
ذ.م.م( كمسجٍل فرعٍي، وقد أوصي جملس إدارة الشركة بإعادة تعيينهما للسنة املالية 2021.

نشرت الشركة نتائجها السنوية لكل ربع سنة وللسنة املالية 2021 بأكملها باللغة العربية واإلجنليزية من خالل الصحف وعلى موقع  •
بورصة البحرين على االنترنت.

تتوفر للمسامهني سهولة الوصول إىل مجيع املعلومات املالية وميكنهم احلصول على مناذج/ استمارات التوكيل واالستمارات األخرى  •
ذات الصلة من الشركة. 

تقوم الشركة بنشر بياناهتا املالية الفصلية واخلتامية على موقعها على شبكة اإلنترنت. •
رئيس الشؤون املالية هو نقطة االتصال مع بورصة البحرين ومصرف البحرين املركزي. •
كما تقوم الشركة أيضًا بالتواصل مع موظفيها من خالل قنوات االتصال الداخلي. •

االمتثال مليثاق حوكمة الشركات لعام 2018 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

بيانات مسؤول حوكمة الشركات:

قامت الشركة بتعيني السيد أمحد عبدالرمحن راشد البستكي كمسؤول حوكمة الشركة يف سنة 2018. يقود السيد أمحد عبدالرمحن راشد 
البستكي عمليات شركة البحرين للسينما منذ أكثر من ثالثة عقود، ولديه خربة واسعة يف قطاع الترفيه واملطاعم.

تقييم جملس اإلدارة واللجان:

لقد قامت جلنة الترشيح واملكافآت بتقييم فعالية جملس اإلدارة وجلان جملس اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة للسنة املالية 2021 وفقًا 
للصيغة املوصى هبا من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.  

نبذة عن مدققي احلسابات القانونيني للشركة:

يوضح اجلدول التايل التفاصيل املتعلقة باملدقق اخلارجي:

يب دي أو اسم مكتب التدقيق
منذ 2002، 20 سنةعدد سنوات اخلدمة كمدقق خارجي للشركة

 السيد ناث فنكيتاكالماسم الشريك املسؤول عن تدقيق حسابات الشركة
 سنتانمدة خدمة الشريك كشريك مسؤول عن تدقيق الشركة

 هذه املعلومة حمتفٌظ هبا لدى مكتب الشركة وستُوفر عندجمموع رسوم التدقيق للسنة املالية 2021
الطلب بعد موافقة جملس اإلدارة

 رسوم وأتعاب خاصة أخرى خلدمات ال ختص التدقيق، خبالف
ال شيءتدقيق البيانات املالية لسنة 2021
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االمتثال ألحكام ميثاق حوكمة الشركات: 

 غرياملبدأ
ممتثل

 ممتثل
جزئًيا

 ممتثل
 بشكل
كامل

 التوضيح يف
 حالة عدم
االمتثال

املبدأ 1: جيب أن يكون للشركة جملس إدارة فعال ومؤهل علميًا وذو خربة.
--نعم-

التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  جملس  أعضاء  لدى  يكون  أن  جيب   :2 املبدأ 
-نعم--إخالصًا ووالًءا كاملني للشركة.

املبدأ 3: جيب على جملس اإلدارة أن يقوم بوضع قيودٍ صارمةٍ وشديدةٍ على 
-نعم--التدقيق والتقارير املالية والرقابة الداخلية وااللتزام بالقانون.

املبدأ 4: جيب على الشركة أن تقوم بوضع إجراءاتٍ صارمةٍ لتعيني وتدريب 
--نعم-وتقييم أعضاء جملس اإلدارة.

املسؤولني  وكبار  اإلدارة  الشركة مكافأة أعضاء جملس  5: جيب على  املبدأ 
--نعم-بطريقة عادلة ومسؤولة.

املبدأ 6: جيب على جملس اإلدارة وضع هيكل إداري واضح وفعاٍل للشركة، 
-نعم--وحتديد املسميات الوظيفية والصالحيات واملهام واملسؤوليات.

على  وتشجعهم  املسامهني،  مع  تتواصل  أن  الشركة  على  جيب   :7 املبدأ 
--نعم-املشاركة وحتترم حقوقهم.

-نعم--املبدأ 8: جيب أن تقوم الشركة باإلفصاح عن حوكمتها.

املبدأ 9: جيب على جملس اإلدارة التأكد من سالمة البيانات املالية املقدمة 
-نعم--للمسامهني، من خالل االستعانة مبدققي احلسابات اخلارجيني.

إىل  االجتماعية  املسؤولية  خالل  من  الشركة  تسعى  أن  جيب   :10 املبدأ 
-نعم--ممارسة دورها كمواطن صاحل.

االلتزام  اإلسالمية  اخلدمات  تقدم  اليت  الشركات  على  جيب   :11 املبدأ 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقمببادئ الشريعة اإلسالمية.

تلتزم شركة البحرين للسينما ش.م.ب حالًيا جبميع أحكام املدونة باستثناء ما يلي:

املبدأ األول: أن يكون للشركة جملس إدارة فعال ومؤهل علمًيا وذو خربة

الرئيس  يتطلب املبدأ األول أن يكون رئيس جملس إدارة الشركة من األعضاء املستقلني وأال يكون يف أي حاٍل من األحوال هو نفسه 
التنفيذي للشركة. إن رئيس جملس إدارة الشركة ليس عضوًا مستقاًل ولكنه ليس الرئيس التنفيذي للشركة. ومع ذلك، فإن هذا ال يقلل 
من أعلى معايري حوكمة الشركات اليت حتافظ عليها الشركة وذلك بسبب )أ( إنه يتم الدخول يف املعامالت التجارية على أساس جتاري 
حبت، )ب( وجود نظام فعال إلدارة تضارب املصاحل يف قرارات جملس اإلدارة، و )ج( يف حالة وجود اقتراح وتكون لبعض أعضاء جملس 
اإلدارة صلة به أو مصلحة فيه، ميتنع العضو املعين عن املشاركة يف املناقشة أو التصويت على ذلك االقتراح إلجازته كقرار. يتم اتباع 
أعلى معايري احلوكمة والسياسات املؤسسية إلدارة تضارب املصاحل دون السماح بأي نوع من الثغرات يف التنفيذ. ولذلك، فإن وضع الدكتور 
عصام عبداهلل فخرو كعضو جملس إدارة غري مستقل ال يضعف من قدرته على احلكم على األمور بشكل خال من التضارب مع املصاحل 

الشخصية. 
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كما يشترط املبدأ األول أال يشارك أي عضو يف عضوية جملس إدارة أكثر من ثالث شركات مسامهة عامة. حيتفظ عضو جملس إدارة 
الشركة السيد جهاد يوسف أمني بعضوياتٍ يف أكثر من ثالثة جمالس إدارة لشركاتٍ مسامهةٍ عامة حبرينية، ولكن عضويته يف جملس 
اإلدارة يف أكثر من ثالث شركات مسامهة عامة حبرينية ال تقلل من قدرته على صيانة مصاحل الشركة كما ال تؤثر على فعالية وكفاءة 
جملس اإلدارة، ذلك أن السيد جهاد يوسف أمني عضوٌ فعاٌل يف جملس اإلدارة ويويل االهتمام املطلوب ملسؤولياته كعضو جملس إدارة 
البحرين  إدارة شركة  وعضويته يف جملس  األخرى  اإلدارات  كونه عضوًا يف جمالس  بني  املصاحل  تضارب يف  أي  هناك  وليس  للشركة 

للسينما. 

املبدأ الرابع: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيني وتدريب وتقييم أعضاء 

 جملس اإلدارة

يشترط املبدأ الرابع أن تتألف جلنة الترشيح من ثالثة أعضاء على األقل، مجيعهم  مستقلون أو غري تنفيذيني. تتكون جلنة الترشيح 
يف الشركة من مخسة أعضاء، ثالثةٌ منهم مستقلون غري تنفيذيني، وعضوٌ واحدٌ غري مستقل وغري تنفيذي، وعضوٌ واحدٌ غري مستقل 
وتنفيذي، كما إن رئيس اللجنة ليس عضوًا مستقاًل. ومع ذلك، فإن هذا ال يقلل من أعلى معايري حوكمة الشركات اليت حتافظ عليها 

الشركة يف االضطالع الفعَّال بواجبات تعيني أعضاء جملس اإلدارة وتدريبهم وتقييمهم.

املبدأ اخلامس: جيب على الشركة مكافأة أعضاء جملس اإلدارة وكبار املسؤولني بطريقة 

عادلة ومسؤولة

يتطلب املبدأ اخلامس أن تتألف جلنة املكافآت من ثالثة أعضاء على األقل، غالبيتهم من األعضاء املستقلني أو غري التنفيذيني، وأن يكون 
رئيس اللجنة من األعضاء املستقلني. تتكون جلنة املكافآت يف الشركة من مخسة أعضاء، ثالثةٌ منهم مستقلون غري تنفيذيني، وعضوٌ 
واحدٌ غري مستقل وغري تنفيذي، وعضوٌ واحدٌ غري مستقل وتنفيذي، كما إن رئيس اللجنة ليس عضوا مستقال. ومع ذلك، فإن هذا ال يقلل 
 من أعلى معايري حوكمة الشركات اليت حتافظ عليها الشركة فيما يتعلق مبكافأة أعضاء جملس اإلدارة وكبار املسؤولني بطريقةٍ عادلة.

 املبدأ السابع: جيب على  الشركة أن تتواصل مع املسامهني، وتشجيعهم على املشاركة وحتترم 

حقوقهم

املسامهني يف  لتوضيح حقوق  املوقع  ذلك  إلكتروين وختصيص قسم حمدد ضمن  موقع  بإنشاء  الشركة  تقوم  أن  السابع  املبدأ  يتطلب 
املشاركة يف االجتماعات والتصويت يف مجيع اجتماعات املسامهني، ونشر املستندات اهلامة املتعلقة باالجتماعات ومن ضمنها الدعوة 
لالجتماعات وحماضر االجتماعات. مل تقم الشركة بتخصيص قسم حمدد على موقعها اإللكتروين لوصف حقوق املسامهني يف املشاركة 
والتصويت يف كل اجتماع للجمعية العامة للمسامهني. ومع ذلك، يتم ذكر هذه احلقوق يف إخطارات الدعوة لالجتماعات اليت يتم وضعها 
على املوقع اإللكتروين. ليس لدى الشركة وسائل إلكترونية لتقدمي التوكيالت الجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني. ومع ذلك، يتم وضع 
إخطارات الدعوة الجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني وحماضرها على موقع الشركة وموقع بورصة البحرين على اإلنترنت حيث تكون 

هذه املعلومات متاحة للمسامهني.
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إن شركة البحرين للسينما ش.م.ب متوافقٌة حالًيا مع مجيع أحكام ميثاق احلوكمة باستثناء 

ما يلي: 

ينص البند إتش سي 1-4-5 من الضوابط عالية املستوى )حوكمة الشركات( الصادرة عن مصرف البحرين املركزي على أن يكون  •
رئيس جملس اإلدارة عضوًا مستقاًل غري أن الدكتور عصام عبداهلل فخرو عضو جملس إدارة غري مستقل إذ أن للشركة معامالت 
جتارية مع شركات يشغل فيها الدكتور عصام عبداهلل فخرو منصب عضو جملس إدارة. ومع ذلك، فإن هذا ال يقلل من أعلى معايري 
حوكمة الشركات اليت حتافظ عليها الشركة وذلك بسبب )أ( إنه يتم الدخول يف هذه املعامالت التجارية على أساس جتاري حبت، 
)ب( وجود نظام فعال إلدارة تضارب املصاحل يف قرارات جملس اإلدارة، و )ج( يف حالة وجود اقتراٍح ولبعض أعضاء جملس اإلدارة 
صلة به أو مصلحة فيه، ميتنع العضو املعين عن املشاركة يف املناقشة أو التصويت على ذلك االقتراح إلجازته كقرار. يتم اتباع أعلى 
معايري احلوكمة والسياسات املؤسسية إلدارة تضارب املصاحل دون السماح بأي نوٍع من الثغرات يف التنفيذ. ولذلك، فإن وضع الدكتور 
عصام عبداهلل فخرو كعضو جملس إدارة غري مستقل ال يضعف من قدرته على احلكم على األمور بشكٍل خاٍل من التضارب مع 

املصاحل الشخصية. 

تنص أحكام البند إتش سي 1-3-6 من الضوابط عالية املستوى )حوكمة الشركات( الصادرة عن مصرف البحرين املركزي على أن  •
ال يشغل عضو جملس إدارة الشركة منصب عضو جملس إدارة يف أكثر من ثالث شركات عامة يف البحرين، مع اشتراط عدم وجود 
أي تضارب يف املصاحل، وال ينبغي للمجلس أن يقترح انتخاب/ إعادة انتخاب أي عضو جملس إدارة كهذا. حيتفظ عضو جملس 
إدارة الشركة السيد جهاد يوسف أمني بعضوية يف أكثر من ثالثة جمالس إدارة لشركات مسامهة عامة حبرينية، ولكن عضويته 
يف جملس اإلدارة يف أكثر من ثالث شركات مسامهة عامة حبرينية ال تقلل من قدرته على صيانة مصاحل الشركة كما ال تؤثر على 
فعالية وكفاءة جملس اإلدارة، ذلك أن السيد جهاد يوسف أمني عضوٌ فعاٌل يف جملس اإلدارة ويويل االهتمام املطلوب ملسؤولياته 
كعضو جملس إدارة للشركة وليس هناك أي تضارب يف املصاحل بني كونه عضوًا يف جمالس اإلدارات األخرى وعضويته يف جملس 

إدارة شركة البحرين للسينما. 

تنص أحكام البندين إتش سي 4-2-2 و إتش سي 5-3-2 من الضوابط عالية املستوى )حوكمة الشركات( الصادرة عن مصرف  •
البحرين املركزي على أن يكون رئيس جلنة الترشيح واملكافآت عضوًا مستقاًل. الدكتور عصام عبداهلل فخرو هو عضو جملس إدارة 
غري مستقل إذ أن للشركة معامالت جتارية مع شركات يشغل فيها الدكتور عصام عبداهلل فخرو منصب عضو جملس إدارة. ومع 
ذلك، فإن هذا ال يقلل من أعلى معايري حوكمة الشركات اليت حتافظ عليها الشركة. ولذلك، فإن وضع الدكتور عصام عبداهلل فخرو 

كعضٍو غري مستقل ال يضعف من قدرته على احلكم على األمور بشكٍل خاٍل من التضارب مع املصاحل الشخصية. 

البند إتش سي 1-3-7 من الضوابط عالية املستوى )حوكمة الشركات( الصادرة عن مصرف البحرين املركزي أن حيضر  • يتطلب 
أعضاء جملس اإلدارة 75٪ على األقل من جمموع اجتماعات جملس اإلدارة يف السنة املالية. بلغ حضور السيد حممد إبراهيم كانو 
البند إتش سي  والتزامًا بأحكام   ،2021 )عضو جملس اإلدارة( ما نسبته 50٪ من اجتماعات جملس اإلدارة اليت عُقدت يف سنة 

1-3-10 قامت الشركة حسب األصول بإبالغ مصرف البحرين املركزي عن مستوى حضوره والظروف اليت أدت إىل عدم حضوره.

مل ختصص الشركة قسمًا حمددًا على موقعها اإللكتروين لوصف حقوق املسامهني يف املشاركة والتصويت يف كل اجتماع للجمعية  •
اإللكتروين.  املوقع  اليت يتم وضعها على  الدعوة لالجتماعات  للمسامهني. ومع ذلك، يتم ذكر هذه احلقوق يف إخطارات  العامة 
إخطارات  وضع  يتم  ذلك،  ومع  للمسامهني.  العامة  اجلمعية  الجتماعات  التوكيالت  لتقدمي  إلكترونية  وسائل  الشركة  لدى  ليس 
الدعوة الجتماعات اجلمعية العامة املسامهني وحماضرها على موقع الشركة وموقع بورصة البحرين على اإلنترنت حيث تكون هذه 

املعلومات متاحة للمسامهني.

تفاصيُل املكافآتِ اليت مت دفعها للمسؤولني التنفيذيني مذكورةٌ يف تقرير جملس اإلدارة، كما ميكن احلصول من الشركة على نبذةٍ  •
بتقدمي طلب بذلك، وخيضع هذا األمر ملوافقة رئيس جملس  الشركة  املديرين وحصص مسامهتهم يف  لكبار  الذاتية  السرية  عن 

اإلدارة.

ميكن احلصول على تفاصيل الرسوم املدفوعة للمدققني عن خدمات تدقيق احلسابات وخدمات أخرى غري التدقيق من املكتب  •
الرئيسي للشركة. 
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تقرير املسؤولية االجتماعية للشركة

شركة البحرين للسينما من أوائل الشركات اليت تبنت مبدأ املسؤولية االجتماعية للشركات. وعلى مدى أكثر من 5 عقود خلقت هلا إرًثا 
من املشاركة الفاعلة يف تعزيز الرفاه االجتماعي واملعيشة املستدامة. لقد كان تركيز اجملموعة دائمًا على املسامهة يف تنمية اجملتمع 
القيام به من أجل  بالقيام مبا يتوجب عليها  وبالتايل تؤمن  والبيئة،  الشركة تأثري أفعاهلا على اجملتمع  البيئة. تدرك  واحملافظة على 
البيئة، وهي تؤمن حًقا ببناء مستقبٍل أفضل للجميع من  التنمية االجتماعية واالقتصادية. تلتزم الشركة بتقليل تأثري عملياهتا على 

خالل القيام بأنشطة للقضاء على التفاوت الفاحش وحتقيق التنمية العادلة للمجتمع وخلق الوعي بالقضايا البيئية.
 

الرب  مؤسسات  ملختلف  التربع  خالل  من  اجملتمع  من  والضعيفة  احملرومة  الشرائح  مستوى  برفع  دائمًا  للسينما  البحرين  شركة  تلتزم 
والصناديق اخلريية وغريها من املنظمات اليت تعمل من أجل رفع مستوى معيشة الفقراء وتشجيع التعليم ودعم مرافق الرعاية الصحية 
ومراجعة  استعراض  يتم  لديهم.  للمجتمع  االنتماء  شعور  غرس  بغرض  احملتاجني  ومساعدة  وغريها،  االجتماعية  اخلدمات  وتوفري 
مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات املتعلقة بتعليم ورعاية األطفال، والثقافة والدين، واالستدامة، واجلمعيات اخلريية، والتربعات، 

واملوافقة عليها دوريًا.

لدى الشركة سياسة مسؤولية اجتماعية حمددة جيدًا ومتت املوافقة عليها من قبل جملس اإلدارة يف 5 أغسطس 2021. حتدد سياسة 
املسؤولية االجتماعية للشركة األهداف الرئيسية واجملاالت اليت تركز عليها وأعضاء اللجنة ومسؤولياهتا. 

تأثري إجيايب يف اجملتمعات  والصناديق اخلريية إلحداث  الرب  املنظمات غري احلكومية ومؤسسات  للسينما مع  البحرين  تتعاون شركة 
املسؤولية  جماالت  حتت  اجملموعة  تقدمها  اليت  والتربعات  املسامهات  تندرج  التربعات.  منح  خالل  من  عام  بشكل  واجملتمع  احمللية 
التعليمية للشباب واألطفال )3( رعاية املسنني واأليتام  التنمية  البالد )2(  الرعاية الصحية يف  التالية: )1( حتسني مرافق  االجتماعية 
واحملتاجني واملعوزين )4( تنوير اجملتمع من خالل نشر الوعي اإلسالمي )5( النهوض بالرياضة والثقافة )6( رعاية األمومة )7( رعاية 

املتضررين من احلروب )8( استدامة البيئة و )9( تشجيع الفن والثقافة.

األنشطة اخلريية املنتظمة:

الدين والثقافة العربية

لدى شركة البحرين للسينما أيضًا سياسة تقدمي مساعداتٍ ماليةٍ للموظفني املسلمني يف كل سنة ضمن “خطة هدية املوظف” لتمكينهم 
من السفر إىل مكة املكرمة ألداء فريضة احلج. ومع ذلك، يف عام 2021، وبسبب القيود املفروضة على السفر من قبل احلكومة لغرض 

مكافحة جائحة كورونا، مل تتمكن الشركة من منح هذا االمتياز ملوظفيها.
 

تطوير شباب وأطفال البحرين: 

توفر شركة البحرين للسينما فرص عمل لطالب اجلامعات وغريهم من الشباب البحرينني املستحقني لتمكينهم من كسب معيشتهم  •
أثناء الدراسة، وهذا التدريب يوفر هلم تطبيق املعرفة النظرية على الواقع العملي.  

التعليم هو أساس الثقافة والطريق إىل التطور والتقدم، ولذلك دأبت الشركة باستمرار على رعاية برامج تدريب املوظفني البحرينني  •
ضمن برنامج متكني لتطوير املهارات الوطنية.

تقدم الشركة تذاكر جمانية لذوي االحتياجات اخلاصة واأليتام وأطفال املدارس.     •
تسمح الشركة بعرض إعالنات لألغراض التعليمية والتثقيفية وما خيدم املصلحة الوطنية على شاشات دور السينما باجملان. •
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االستدامة البيئية:

باستمرار جهودًا كبريًة  الشركة  البيئة. تبذل  للسينما بقيم وأخالقيات أساسية فيما يتعلق باستدامة ومحاية  البحرين  تتمسك شركة 
لضمان إعادة استخدام وتدوير املخلفات لتقليل كمية النفايات اليت تُرسل إىل مكب النفايات. ويف هذا الصدد، تستخدم شركة البحرين 
للسينما أجهزة عرض ذوات تقنية رقمية بداًل من أجهزة العرض التناظرية التقليدية بغرض تقليل املخاطر البيئية اليت تنجم عن بكرات 

العرض 35 ملم.

اجلمعيات والصناديق اخلريية املعتمدة اليت استفادت من اهلبات والتربعات اليت قدمتها شركة البحرين للسينما خالل عام 2021 هي 
كما يلي: 

مجعية البوكوارة اخلريية •
مجعية املالكية اخلريية •
مجعية املصلى اخلريية •
مجعية املنامة اخلريية •
مجعية خدمة القرآن الكرمي •
مركز دار يوكو لرعاية الوالدين  •
جمموعة السيدات الدولية  •
دار احملرق لرعاية الوالدين  •
اجلمعية البحرينية ألولياء أمور املعاقني وأصدقائهم •
مجعية احلد اخلريية •
مجعية صندوق الشاخورة اخلريي •
مجعية الرفاع اخلريية •
اجلمعية اخلليجية لإلعاقة •
مجعية احملرق اخلريية •
مجعية البيان •
مجعية الصم البحرينية  •
مجعية توبلي اخلريية •
مجعية األنفال •
املؤسسة امللكية لألعمال اإلنسانية  •
وزارة الصحة •
احتاد البحرين أللعاب القوى •
يب سي آي سي إيه آي •

أبرز املبادرات اخلريية للشركة يف عام 2021:

تقدم شركة البحرين للسينما التربعات ليس فقط ملختلف اجلمعيات والصناديق اخلريية ولكن أيضًا ملساعدة األفراد احملتاجني. لقد 
سامهت الشركة مببلٍغ إمجايٍل قدره 16,996 دينار حبريين ملختلف األغراض اخلريية خالل عام 2021. 

 االحتياطي اخلريي كما يف 31 ديسمرب 2021: 

لغرض خدمة اجملتمع على نطاق أوسع، قامت شركة البحرين للسينما بشراء مبىنً سكنيًا يف سنة 2014 هبدف االستفادة من إيرادات 
اإلجيار اليت يتم حتصيلها منه ملشروع خريي كبري، وذلك عن طريق حتويل إيرادات اإلجيار إىل االحتياطي اخلريي. ولقد بلغ رصيد 

االحتياطي اخلريي للشركة 305,695 دينار حبريين كما يف 31 ديسمرب 2021.
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تقرير البيئة واملسؤولية االجتماعية واحلوكمة 2021 

باإلضافة  وتوزيع األفالم  السينما  دور  وإدارة  للسينما ش.م.ب )سينيكو( شركة مسامهة عامة تعمل يف جمال تشغيل  البحرين  شركة 
إىل إدارة املطاعم واالستثمار يف العقارات. كوهنا شركة ملتزمة بالكامل، فإن اهلدف األمسى لسينيكو هو احلفاظ على مسعة ومكانة 
الشركة وحتقيق رضا عمالئنا دون املساس مبسؤولياتنا جتاه البيئة أو اجملتمع الذي حنن جزء منه. حنن يف شركة البحرين للسينما 
نسعى جاهدين لتحقيق التميز والشفافية يف مجيع عملياتنا ونضع مسؤولياتنا جتاه البيئة واملسؤولية االجتماعية واحلوكمة يف صلب 

قيم الشركة.

حيتوي هذا التقرير على أهداف مستقبلية وبيانات تتعلق بالبيئة واملسؤولية االجتماعية واحلوكمة للسنة املالية 2021.

البيئة - 

املسؤولية 

االجتماعية - 

احلوكمة

التفاصيلجماالت التركيز

ئة
بي

ال

استخدام الطاقة

املسامهة يف حتقيق رؤية صاحب السمو امللكي ويل العهد جلعل البحرين خالية من 	 
انبعاثات الكربون )صفر كربون( حبلول عام 2060

التأكيد على استخدام مصادر الطاقة املتجددة	 
مراقبة استهالك املياه وإدارة فعالة الستخدامها	 

استخدام وإدارة املوارد 
التركيز على إعادة استخدام املوارد وإعادة تدويرها وتقليل األثر البيئي	 
وضع سياسات لإلدارة الفعالة وتعزيز االستدامة	 
تشخيص القضايا املتعلقة باملناخ واالستثمار فيها يف عام 2022	 

املبادرات اخلضراء
زيادة الرقمنة وأمتتة العمليات للحد من استخدام الورق يف مجيع أحناء الشركة	 
التركيز على حجز تذاكر السينما عرب اإلنترنت وإصدار تذاكر رقمية يف املستقبل للحد 	 

من النفايات الورقية

ية
اع

تم
الج

ة ا
لي

ؤو
ملس

ا
التنوع واملساواة بني 

اجلنسني

من بني 227 موظًفا يف الشركة، هناك 204 موظًفا من الرجال و 23 من النساء	 
تشغل املرأة 30 يف املائة من مناصب املستوى التنفيذي	 
تتقاضى النساء العامالت يف الشركة 13 يف املائة من جمموع الرواتب اليت تصرفها 	 

الشركة 
حتسني عدد النساء العامالت يف الشركة وتشجيع التنوع	 

الصحة والسالمة

االلتزام بأعلى مستويات برامج الصحة والسالمة يف مجيع أحناء الشركة	 
مراجعة سياسة الصحة والسالمة للشركة بانتظام مبا يتماشى مع أفضل املعايري وتقليل 	 

املخاطر
إهلام الناس للتركيز على حتسني صحتهم ولياقتهم من خالل العديد من املبادرات 	 

وفعاليات التوعية

رضا املوظفني وعدم 
التمييز

تقدمي برامج تدريبية لتطوير مهارات املوظفني والتقدم الوظيفي	 
يتم شهريًا منح تذاكر سينما جمانية للموظفني للترفيه عنهم وعن عائالهتم 	 
لدينا سياسة صارمة لعدم التمييز، وتوجد قنوات لإلبالغ بسرية وتكتم عن أية خمالفة 	 

أو قضية تتعلق باملوظفني ومعاجلة خماوفهم
توفر الشركة تأمينًا صحيًا جلميع املوظفني لتقليل مصاريفهم الطبية وتوفري صحة 	 

ووقاية أفضل هلم.
مشاركة املوردين 

املستدامة
حنن نقوم بتشجيع موردينا على تنفيذ مبادرات البيئة واملسؤولية االجتماعية واحلوكمة 	 

ومشاركة التزاماتنا مبراعاة أفضل املمارسات

الرعاية االجتماعية 
واحلفاظ على الثقافة

خالل عام 2021، قدمت سينيكو 16,996 دينار حبريين لعددٍ من اجلمعيات اخلريية 	 
والرعاية االجتماعية

حنن حنافظ على مبىن تراثي )سينما احلمرا( يف البحرين لتعريف األجيال القادمة 	 
على تارخينا وثقافتنا
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مة
وك

حل
ا

التنوع يف جملس اإلدارة
يتكون اجمللس من مثانية أعضاء خبلفيات وخربات واسعة لتوجيه وإدارة الشركة	 
يشغل أعضاء جملس اإلدارة املستقلون 62٪ من مقاعد جملس اإلدارة	 

مدونة قواعد السلوك 
واألخالق املهنية

لدى الشركة مدونة سلوك رمسية وسياسة أخالق مهنية وآلية لإلبالغ عن أية ممارسة ال 	 
تتوافق مع األخالق املهنية 

تشجيع موردي الشركة على االلتزام بسياسة مدونة قواعد السلوك اخلاصة بالشركة	 
تعزيز اختاذ القرارات بطريقة تتوافق مع األخالق املهنية واإلدارة الفعالة للمخاطر، 	 

التزامًا بسياسات الشركة

حوكمة الشركات 
واملسؤولية االجتماعية 

للشركات

اإلفصاح السنوي عن حوكمة الشركات واملسؤولية االجتماعية للشركات يف التقرير 	 
السنوي

تقوم جلان جملس اإلدارة باإلشراف على ومراقبة االلتزام بأفضل ممارسات احلوكمة 	 
وأنشطة املسؤولية االجتماعية 

تعزيز الشفافية وأخالقيات مزاولة األعمال	 

االستدامة

توسيع احملفظة االستثمارية واالستثمار يف السندات اخلضراء والطاقة املتجددة 	 
والسندات املستدامة 

االستثمار يف املعيشة املستدامة	 
التقرير األول عن االستدامة املتعلق بالبيئة واملسؤولية االجتماعية واحلوكمة سيشكل 	 

جزًءا من التقرير السنوي للسنة املالية 2021

فرضت جائحة كوفيد-19 العديد من التحديات املالية والتشغيلية على الشركة يف السنة املالية 2021، وبسببها مل تتمكن الشركة من 
اختاذ مبادرات كنا ننوي القيام هبا يف البداية. هذه اجلائحة تذكرنا وتؤكد لنا أمهية أنشطة البيئة واملسؤولية االجتماعية واحلوكمة اآلن 
أكثر من أي وقت مضى. إن تغري املناخ قضية خطرية وحنن يف شركة البحرين للسينما ملتزمون ببناء مستقبٍل أفضل  لألجيال القادمة.

الدكتور عصام عبداهلل فخرو
       رئيس جملس اإلدارة 

     التاريخ: 17/02/2022  

تقرير احلوكمة 2021 )تابع(
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
الــرأي

معًا  إليهما  )ويشار  هلا  التابعة  والشركة  )»الشـركة«(  ش.م.ب  للسينمــا  البحرين  لشــركة  املوحدة  املاليـة  البيانـات  بتدقيق  قمنـا  لقد 
2021، وبيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر  31 ديسمبــر  »باجملموعة«( واليت تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما فــي 
املوحد، والبيان املوحد للتغريات يف حقوق املسامهني، والبيان املوحد للتدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات حول 
البيانات املالية املوحدة، مبا يف ذلك ملخص ألهم السياسات احملاسبية املتبعة. بـرأينا، إن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة 
عادلة، يف مجيع النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 ديسمرب 2021 وأدائها املايل املوحد وتدفقاهتا النقدية 

املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

أساس الرأي

تقريرنا ضمن  املعايري موضحة يف  إن مسؤولياتنا مبوجب هذه  الدولية.  التدقيق  ملعايري  وفقًا  بنا  التدقيق اخلاصة  أجرينا عملية  لقد 
قسم مسؤوليات املدقق فيما خيص تدقيق البيانات املالية املوحدة. وحنن مستقلون عن اجملموعة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي 
للمحاسبني املهنيني التابعة جمللس معايري السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني باإلضافة إىل املتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا 
للبيانات املالية املوحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا هلذه املتطلبات. حنن نعتقد بأن أدلة التدقيق اليت حصلنا 

عليها كافية ومناسبة لتوفري أساس معني لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور اليت تعترب، وفق حكمنا وتقديرنا املهين، أهنا األكثر أمهية يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021. مت تناول هذه األمور يف سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل، ويف صياغة رأينا بشأهنا، وحنن 

ال نقدم رأيًا منفصاًل حول هذه األمور. تتضمن أمور التدقيق الرئيسية ما يلي:

االعتراف باإليرادات

تتمثل اإليرادات يف العائدات من عرض األفالم املستأجرة من املوزعني اآلخرين واإلعالنات ومبيعات املواد الغذائية واملشروبات. تركز 
اجملموعة على اإليرادات باعتبارها مقياس رئيسي لألداء. بشكل افتراضي، يتضمن هذا القسم خماطر االحتيال ولذلك مت اعتباره كخطر 

جوهري.

التدقيق األخذ باالعتبار مدى مالئمة واحتساب اإليرادات وفقًا لسياسات اجملموعة احملاسبية مبا يف ذلك تلك  مشلت إجراءاتنا يف 
الداخلي  الرقابة  نظام  وفعالية  تصميم  بفحص  قمنا  لقد  السياسات.  هلذه  العملي  االمتثال  وتقييم  واالمتيازات  باخلصومات  املتعلقة 
املطبق من قبل اجملموعة على دورة اإليرادات. قمنا أيضًا بفحص معامالت البيع اليت حتدث يف أي من اجلانبني من تاريخ املركز املايل 
املوحد لتقييم ما إذا مت االعتراف باإليرادات يف الفترة الصحيحة. لقد قمنا أيضًا بتنفيذ مراجعات حتليلية لإليرادات معتمدة على 

اجتاهات املبيعات الشهرية وهوامش الربح. مشلت هذه التحليالت مقارنة اإليرادات املستلمة مقابل إحصاءات حضور السينما.

تقييم االستثمارات العقارية

متتلك اجملموعة استثمارات عقارية كما هو مبني يف إيضاح 9 من البيانات املالية املوحدة واليت تشكل مبلغ جوهري يف البيانات املالية 
املوحدة وتكون عرضة للتغري يف القيمة العادلة. تعتمد القيمة العادلة الستثمارات اجملموعة العقارية على تقييم إدارة اجملموعة وذلك 
باستخدام خرباء خارجيني مستقلني. تشتمل أساليب التقييم على استخدام صايف العائد املخصوم واألدلة السوقية ألسعار معامالت 

العقارات املماثلة. تتضمن أساليب التقييم هذه على عدم وضوح كبري بالقياس.

تضمنت إجراءاتنا يف التدقيق على تقييم استقاللية، جدارة، كفاءة وموضوعية خبري التثمني وتقييم مدى مالئمة املنهج واالفتراضات 
املستخدمة من قبل اخلبري.

 تقرير املدقق املستقل إىل السادة مسامهي
شركة البحرين للسينما ش.م.ب
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة - تابع

أمور التدقيق الرئيسية - تابع

تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

كما فـي 31 ديسمرب 2021، متتلك اجملموعة استثمارات فـي أدوات ماليـة مدرجـة وغري مدرجة كما هـو مبيـن فـي إيضاح 15. األدوات 
املالية املدرجة حتتسب قيمتها العادلة بناًء على سعر السوق. تطبق اإلدارة أحكاما هامة يف حتديد القيمة العادلة لالستثمارات الغري 
مدرجة. يتم الوصول للقيمة العادلة لالستثمارات غري املدرجة عن طريق استخدام تقنيات تتضمن تقييم صايف املوجودات يف الشركة 

املستثمر فيها أو املعلومات املالية املقدمة من قبل مديري الصناديق. تتضمن أساليب التقييم هذه على عدم وضوح كبري بالقياس.

وأسواق األسهم  البحرين  بورصة  املدرجة يف  العادلة لالستثمارات  القيمة  اختبار مدى معقولية  اليت قمنا هبا  التدقيق  مشلت إجراءات 
األخرى وأيضًا لالستثمارات غري املدرجة واليت مت استخدام تقنيات أخرى معتمدة من قبل اإلدارة. وقمنا أيضًا بتقييم أساليب التقييم 

املستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات الغري مدرجة يف سوق مايل نشط.

تقييم املمتلكات واآلالت واملعدات واالستثمار يف شركة زميلة

متثل املمتلكات واآلالت واملعدات واالستثمار يف الشركة الزميلة جزًءا كبريًا من البيانات املالية املوحدة للمجموعة. تطبق اإلدارة إجتهادًا 
هامًا عند تقييم متطلبات اخنفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات واالستثمار يف الشركة الزميلة. تأخذ اإلدارة يف االعتبار العوامل 

التالية يف تقييمها:

تسبب فيـروس كـورونا املستجد )كـوفيد- 19( بضغوطات على تطلعات النمو االقتصادي، ومعدالت النمو املقدرة يف اإليرادات اليت  •
تعكس التوقعات املنقحة وتوقعات السوق؛

بعد  • وما  احلالية  عدم حتقيق اإليرادات املتوقعة من املطاعم ودور السينما بسبب اإلغالق اإللزامي واإلقفال التام يف الفترات  
هناية العام؛ و

التقديرات اهلامة املستخدمة يف حتديد االفتراضات الرئيسية اليت تدعم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة واإليرادات ومعدالت  •
اخلصم املتوقعة يف التقييم العام للقيمة املستخدمة واملبلغ القابل لالسترداد للممتلكات واآلالت واملعدات واالستثمار يف شركة زميلة.

التقديرات اهلامة املستخدمة يف حتديد االفتراضات الرئيسية اليت تدعم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة، واإليرادات املتوقعة  •
الشركة  واالستثمار يف  واملعدات  واآلالت  للممتلكات  لالسترداد  القابل  واملبلغ  اإلستخدام حاليًا  اليت يف  والقيمة  ومعدالت اخلصم 

الزميلة.

تضمنت إجراءات التدقيق اليت قمنا هبا اختبار مدى معقولية املبلغ القابل لالسترداد للممتلكات واآلالت واملعدات واالستثمار يف شركة 
زميلة، بناًء على األحكام واالفتراضات والنهج املتبع من قبل اإلدارة. قمنا بتقييم نقدي لألحكام واالفتراضات والنهج املستخدم من قبل 
اإلدارة لتحديد القيمة اليت يف اإلستخدام حاليًا واملبلغ القابل لالسترداد للممتلكات واآلالت واملعدات واالستثمار يف الشركة الزميلة وقمنا 
بإجراء حتليالت احلساسية على االفتراضات الرئيسية املستخدمة يف النموذج. قمنا أيضًا بتقييم مدى اكتمال ودقة اإلفصاح املتعلق 

بتقييم اخنفاض القيمة لتقييم االمتثال ملتطلبات املعايري احملاسبية ذات الصلة.

 تقرير املدقق املستقل إىل السادة مسامهي )تابع(
شركة البحرين للسينما ش.م.ب
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املعلومات األخرى

إن املعلومات األخرى تكون من مسؤولية إدارة اجملموعة. تشمل املعلومات األخرى املعلومات املتضمنة يف تقرير رئيس جملس اإلدارة 
وتقريـر حوكمة الشــركة ولكنهـا ال تتضمـن البيانــات املالية املوحــدة وتقريـر مدقق احلسابات اخلارجـي. ال يشتمل رأينا يف البيانات 

املالية املوحدة على املعلومات األخرى وعليه فنحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد املبين على االستنتاج يف هذا الشأن.

فيما يتعلق بفحصنا للبيانات املالية املوحدة، تنحصر مسؤوليتنا على قراءة املعلومات األخرى، وعند القيام بذلك، نأخذ بعني االعتبار 
ما إذا كانت املعلومات األخرى متعارضة بشكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة أو املعرفة الناجتة من التدقيق، أو خالفًا لذلك أهنا 
تظهر بأخطاء جوهرية. بناًء على العمل الذي قمنا بتنفيذه، إذا استنتجنا أن هناك أخطاء جوهرية يف هذه املعلومات األخرى، فإّن 

املطلوب منا أن نفصح عنها. يف هذا الشأن ليس لدينا ما نفصح عنه. 

مسؤوليات اإلدارة وأولئك املكلفني باحلوكمة عن البيانات املالية املوحدة

تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، وعن الرقابة 
الداخلية اليت تعتربها اإلدارة ضرورية للمساعدة يف إعداد بيانات مالية موحدة ختلو من األخطاء اجلوهرية، سواًء كانت نامجة عن 

االحتيال أو اخلطأ.

عند إعداد البيانات املالية املوحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة اجملموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث 
أمكن، عن األمور املتعلقة باملنشأة املستمرة، واستخدام األساس احملاسيب للمنشأة املستمرة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية اجملموعة 

أو وقف عملياهتا، أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك.

يكون أولئك املكلفون باحلوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.

مسؤوليات املدقق فيما خيص تدقيق البيانات املالية املوحدة 

تتلخص أهدافنا يف احلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية ككل ختلو من األخطاء اجلوهرية، سواًء كانت نامجة 
عن االحتيال أو اخلطأ، وإصدار تقرير املدقق الذي يتضمن رأينا. يعترب التأكيد املعقول مستوى عايل من التأكيد، لكنه ال يضمن بأن 
عملية التدقيق اليت تتم وفقًا ملعايري التدقيق الدولية سوف تكشف دائمًا عن األخطاء اجلوهرية عند وجودها. ميكن أن تنجم األخطاء 
عن االحتيال أو اخلطأ وتعترب هامة إذا كان من املمكن أن تؤثر بشكل معقول، سواًء منفردة أو جمتمعة، على القرارات االقتصادية اليت 

يتخذها املستخدمون على أساس هذه البيانات املالية.

تقرير مدقق الحسابات المستقل  )تابع(
 تقرير املدقق املستقل إىل السادة مسامهي )تابع(

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
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كجزء من عملية التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، فإننا منارس احلكم املهين وحنافظ على منهج الشك املهين يف مجيع مراحل 
التدقيق. حنن أيضًا:

البيانات املالية، سواًء كانت نامجة عن االحتيال أو اخلطأ، ونصمم وننفذ إجراءات  • حندد ونقيم خماطر األخطاء اجلوهرية يف 
التدقيق اليت تستجيب لتلك املخاطر، وحنصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفري أساس لرأينا. وتكون خماطرة عدم الكشف 
عن األخطاء اجلوهرية النامجة عن االحتيال أعلى من خماطرة عدم الكشف عن األخطاء اجلوهرية النامجة عن اخلطأ، حيث قد 

ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو اإلغفاالت املقصودة أو تشويه احلقيقة أو جتاوز الرقابة الداخلية.

حنصل على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة يف الظروف احملددة، لكن ليس  •
لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

نقيم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات العالقة اليت قامت هبا اإلدارة. •

نتوصل إىل إستنتاج معني حول مدى مالئمة استخدام اإلدارة لألساس احملاسيب للمنشأة املستمرة، واستنادًا إىل أدلة التدقيق اليت  •
مت احلصول عليها، ما إذا كانت توجد شكوك كبرية متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك يف قدرة اجملموعة على االستمرار كمنشأة 
مستمرة. إذا استنتجنا وجود شكوك كبرية، يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا إىل اإلفصاحـات ذات العـالقة يف البيانات املالية، 
أو إن كانت تلك اإلفصاحات غري كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا. تستند إستنتاجاتنا إىل أدلة التدقيق اليت يتم احلصول عليها 
حىت تاريخ تقرير املدقق اخلاص بنا. ومع ذلك، ميكن لألحداث أو الظروف املستقبلية أن تدفع اجملموعة إىل وقف أعماهلا بصفتها 

منشأة مستمرة.

املالية متثل املعامالت  • البيانات  وبُنيتها وحمتواها، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت  املالية  للبيانات  الشامل  العرض  نقيم 
واألحداث األساسية بطريقة حتقق عرضًا عادالً.

احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية من اجلهات أو األنشطة التجارية داخل اجملموعة إلبـداء  •
الرأي حـول البيانات املاليـة املوحـدة. حنـن املسؤولـون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ التدقيق للمجموعة. حنن ال نزال املسؤولني 

الوحيدين عن رأينا حول التدقيق.

كما أننا نتواصل مع اإلدارة وأولئك املكلفني باحلوكمة فيما خيص، من بني أمور أخرى، نطاق وتوقيت التدقيق املخطط هلما ونتائج 
التدقيق اهلامة، مبا يف ذلك أي أوجه قصور هامة يف الرقابة الداخلية نقوم بتحديدها خالل عملية التدقيق.

ونقدم ألولئك املكلفني باحلوكمة بيانًا يفيد بامتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، ونطلعهم على مجيع العالقات 
واملسائل األخرى اليت يُعتقد بشكل معقول أهنا قد تؤثر على استقالليتنا، وحيث أمكن، اإلجراءات الوقائية ذات العالقة.

البيانات املالية املوحدة  من بني األمور اليت مت إبالغها ألولئك املكلفني باحلوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أمهية يف تدقيق 
للفترة احلالية، وبالتايل فهي متثل أمور التدقيق الرئيسية. كما أننا نصف هذه األمور يف تقرير املدقق اخلـاص بنا ما مل حتظر القوانني 
أو األنظمة اإلفصاح العلين عن هذه األمور أو عندما حندد، يف حاالت نادرة جدًا، أنه ال ينبغي اإلبالغ عن مسألة معينة يف تقريرنا ألن 

اآلثار السلبية لذلك من املتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع املصلحة العامة املتحققة عن ذلك اإلبالغ.

 تقرير املدقق املستقل إىل السادة مسامهي )تابع(
شركة البحرين للسينما ش.م.ب
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تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية البحريين، نفيـد مبا يلي:أ( 

أننا قـد حصلنا على مجيع املعلومات واإليضاحات اليت رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ ( 1)

أن الشركة قـد قامت جبرد املخزون وفقًا لإلجراءات املتعارف عليها، كما قامت الشركة باالحتفاظ ( 2)

بسجالت حماسبية منتظمة، وأن البيانات املالية متفقة معها؛ و

أن املعلومات املالية املبينة بتقرير رئيس جملس اإلدارة متفقة مع الدفاتر احملاسبية للشركة.( 3)

وفقـًا ملتطلبـات وزارة الصــناعة والتجــارة والسـياحة مبـوجـب خطاهبــا املــؤرخ 30 ينايـر 2020 خبصـوص متطلبات املادة الثامنة  ب( 

من الفرع الثاين للفصل األول من ميثاق حوكمة الشركات نفيد مبا يلي:

قامت الشركة بتعيني مسئول حلوكمة الشركة؛ و( 1)
الشركة معتمدة من قبل جملس ( 2) للحوكمة داخل  الشركة دليل إرشادي وإجراءات مكتوبة  يوجد لدى 

اإلدارة. 

باإلضافــة إلــى ذلك، لــم يرد إىل علمنا ما جيعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أي من األحكام ذات العالقة من قانــون الشــــركات 
البحرين  مصرف  وتوجيهات   )6 اجمللد  من  الصلة  ذات  )األحكام  املركزي  البحرين  ملصرف  اإلرشادي  والدليل  البحرينــي،  التجاريــة 
املركزي، أو اللوائح والقرارات املتعلقة هبا والقواعد واإلجراءات لبورصة البحرين أو أحكام عقــد التأسيس أو النظام األسـاســي للمجموعة 

بصـــورة قــد يكـون هلـــا تأثيــر جوهري علــى أعمال اجملموعة أو مركزها املايل املوحد كما يف 31 ديسمرب 2021.

املنامة - مملكة البحرين

17 فربايـر 2022

تقرير مدقق الحسابات المستقل  )تابع(
 تقرير املدقق املستقل إىل السادة مسامهي )تابع(

شركة البحرين للسينما ش.م.ب
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)املبالغ مبينة بالدينار البحريين(

31 ديسمرب 312020 ديسمرب 2021           إيضاحات
املوجـودات

املوجودات غري املتداولة
73,716,4094,425,862ممتلكات وآالت ومعدات

81,969,7361,610,429أعمال رأمسالية قيد التنفيذ
922,314,08521,910,000استثمارات عقارية

103,082,5922,871,953حق استخدام املوجودات
129,677,1349,692,624استثمار يف شركة زميلة

اجلزء غري املتداول من ذمم مدينة ناجتة عن استبعاد 
143,152,3516,304,703أنشطة تشغيلية

9,337,976  9,952,285  15موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
53,864,59256,153,547

املوجودات املتداولة
13153,968126,582خمزون

144,157,7794,030,108ذمم جتارية مدينة وأخرى
1510,204,84210,589,855موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

3,702,229  3,966,736  16النقدية وأرصدة لدى البنوك
18,483,32518,448,774

72,347,91774,602,321جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
رأس املال واالحتياطيات

178,262,3458,262,345رأس املال 
18911,442911,442)أ(عالوة إصدار أسهم 

184,557,4424,557,442)ب(احتياطي إعادة تقييم
184,131,1734,131,173)ج(احتياطي قانوين

18305,695310,695)د(احتياطي أعمال خريية
1841,956,87340,913,683)هـ(أرباح مستبقاة
)370,975()370,975(17أسهم خزينة 

59,753,99558,715,805
املطلوبات غري املتداولة

19199,645767,460اجلزء الغري متداول من متويل املراحبة
201,437,2642,010,793منافع هناية اخلدمة للموظفني ومنافع املوظفني األخرى

212,442,9602,360,402اجلزء غري املتداول من التزامات اإلجيار
  4,079,869  5,138,402

املطلوبات املتداولة
195,546,1825,502,087اجلزء املتداول من متويل املراحبة

211,338,0181,287,206اجلزء املتداول من التزامات اإلجيار
221,629,853964,583ذمم جتارية دائنة وأخرى

2,993,985  -23سحب على املكشوف
8,514,05310,747,861

12,593,92215,886,516جمموع املطلوبات
72,347,91774,602,321جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

إن هذه البيانـات املالية املوحـدة قـد تـم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل جملس اإلدارة، ومت التوقيع عليها بالنيابة عنـه من قبــل كـل مـن:

د. عصام عبداهلل يوسف فخرو علي يوسف علي عبيديل أمحد عبدالرمحن راشد البستكي 
رئيس جملس اإلدارة  نائب رئيس جملس اإلدارة العضو املنتدب 

بيان املركز املايل املوحد
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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)املبالغ مبينة بالدينار البحريين(

إيضاحات
 السنة املنتهية

يف 31 ديسمرب 2021

 السنة املنتهية يف 31

 ديسمرب 2020

302,317,0112,242,316إيرادات التشغيل

)3,218,472()2,883,411(تكاليف التشغيل

 )976,156( )566,400(جممل اخلسارة من التشغيل

)447,807(262,010,464دخل /)خسارة( من االستثمارات، صايف
24976,6321,317,271دخل آخر

)2,847,392()963,742(25مصروفات عمومية وإدارية
)10,905,664(-12خسارة إخنفاض يف اإلستثمار يف شركة زميلة

)270,474()244,425(27تكاليف متويل

صايف الربح /)اخلسارة( والدخل الشامل اآلخر /)اخلسارة
)14,130,222(1,212,529الشاملة األخرى( للسنة من العمليات املستمرة  

-)169,339(11خسارة من العمليات املتوقفة

)14,130,222(1,043,190صايف الربح /)اخلسارة( والدخل الشامل اآلخر /)اخلسارة
الشاملة األخرى( للسنة    

)179( فلس13 فلس28العائد األساسي /)اخلسارة األساسية( على السهم

 إن هذه البيانـات المالية الموحـدة قـد تـم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنـه
:من قبــل كـل مـن

د. عصام عبداهلل يوسف فخرو علي يوسف علي عبيديل أمحد عبدالرمحن راشد البستكي 
رئيس جملس اإلدارة  نائب رئيس جملس اإلدارة العضو املنتدب 

بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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إيضاحات
رأس املــــال

عالوة

إصدار 

أسهم

احتياطي

إعادة تقييم

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

أعمال 

خريية

أرباح 

مستبقاة
املجمـوعأسهم خزينة

يف 31 ديسمرب 
 20198,262,345   927,7284,557,4424,131,173310,69557,017,385)368,426(74,838,342

أرباح أسهم 
موزعة عن سنة 

2019 29-----)1,973,480(-)1,973,480(

)18,835()2,549(----)16,286(-17شراء أسهم خزينة

صايف اخلسارة 
الشاملة األخرى 

للسنة
-----)14,130,222(-)14,130,222(

يف 31 ديسمرب 

 2020 8,262,345911,4424,557,4424,131,173310,69540,913,683)370,975(58,715,805

مبالغ مدفوعة 

ألعمال خريية 
)5,000(--)5,000(---- 18 )د(

صايف الدخل 

الشامل اآلخر 

للسنة

              -              -              -              -           -1,043,190             -1,043,190

يف 31 ديسمرب 

2021
8,262,345   911,4424,557,4424,131,173305,69541,956,873(370,975(59,753,995

البيان املوحد للتغريات يف حقوق املسامهني
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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 السنة املنتهية يف

31 ديسمرب

 السنة املنتهية يف

31 ديسمرب
20212020إيضاحات

األنشطـة التشغيلية
)14,130,222(1,043,190صايف الربح /)اخلسارة( للسنة

التسويات:
االستهالك   7655,949965,642

اإلطفاء على حق استخدام املوجودات  10581,7461,073,442
خسارة إخنفاض على ممتلكات وآالت ومعدات  25-1,060,971

خسارة إخنفاض على ممتلكات وآالت ومعدات متعلقة بعمليات متوقفة  1176,513-
مكاسب من إهناء التزامات اإلجيار  -)1,214(

خسارة اخنفاض على حق استخدام املوجودات  25-354,990
التزامات إجيار مل تعد مستحقة الدفع مشطوبة  24-)277,543(

158,827-25         تكاليف مشاريع ما قبل التشغيل مشطوبة
122,165-25         ذمم جتارية مدينة وأخرى مشطوبة

1,514,749)402,808(9        خسائر/)مكاسب( القيمة العادلة غري احملققة يف االستثمارات العقارية
99,670-25        خسارة من إستبعاد إستثمارات عقارية

10,905,664-12        خسارة اخنفاض يف االستثمار يف شركة زميلة
33,079-25        خمزون مشطوب

)شطب(/ خمصص املخزون التالف  13)15,930(123,643
إمتيازات إجيار على إلتزامات اإلجيار  21)380,659()319,805(

صايف احلصة من خسارة يف مشاريع مشتركة  -9,407
صايف حصة اخلسارة من استثمار يف شركة زميلة  1215,4905,821

صايف مكسب غري حمقق يف املوجودات املالية من خالل  
الربح أو اخلسارة  26)615,062()265,292(

دخل أرباح األسهم   26)388,000()387,929(
دخل الفوائد من تداول السندات  26)528,145()368,944(

دخل فوائد على أرصدة احلسابات اجلارية يف البنوك  26)80,817()19,315(
مكسب حمقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو اخلسارة  26)11,122()40,690(
دخل فائدة من ذمم مدينة طويلة األجل  24)390,104()531,957(

تكاليف متويل  27244,425270,474
-85,752    أعمال رأمسالية قيد التنفيذ مشطوبة                                                                    8 

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
خمزون  )11,456()7,721(

ذمم جتارية مدينة وأخرى  )127,671(523,310
ذمم جتارية دائنة وأخرى  665,270)1,760,738(

منافع املوظفني األخرى  )557,904()557,904(
)118,336(   )15,625(           منافع هناية اخلدمة للموظفني، صايف    

)1,565,756( )156,968(        صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

البيان املوحد للتدفقات النقدية
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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إيضاحات

 السنة املنتهية

يف 31 ديسمرب 2021

 السنة املنتهية يف 31

ديسمرب 2020

األنشطة التمويلية
)18,835(-17شراء أسهم خزينة

)482,669()523,720(املبالغ املدفوعة من متويل مراحبة
)144,180()370,530(21التزامات اإلجيار املدفوعة

)2,190,156(-أرباح أسهم مدفوعة
-)5,000(18 )د(مبالغ مدفوعة ألعمال خريية

)129,588(    )152,251(   تكاليف متويل مدفوعة

)2,965,428( )1,051,501(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

3,258,4921,253,953صايف الزيادة يف النقدية وأرصدة لدى البنوك

)545,709(    708,244النقد وما يف حكمه كما يف بداية السنة

3,966,736708,244النقد وما يف حكمه كما يف هناية السنة

النقد وأرصدة لدى البنوك 163,966,7363,702,229متمثلة فـي: 
)2,993,985(   -    سحب على املكشوف                                                                         23

        3,966,736 708,244

٣١ ديسمب

األنشطة االستثمارية
)107,227()23,009(7شراء ممتلكات وآالت ومعدات

)120,117()1,277(9شراء استثمارات عقارية
3,152,3523,152,353احملصل من إستبعاد أنشطة تشغيلية 
1,920,294-12توزيعات مستلمة من الشركة الزميلة

)736,377()445,059(اإلضافات يف األعمال الرأمسالية قيد التنفيذ
6,200-احملصل من املشاريع املشتركة

5,000-احملصل من بيع إستثمارات عقارية

احملصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح

 أو اخلسارة

396,88875,399

24390,104531,957دخل فائدة من ذمم مدينة طويلة األجل
26528,145368,944دخل الفوائد من السندات والصكوك

2680,81719,315دخل فوائد مستلمة على أرصدة احلسابات اجلارية يف البنوك 
281,467-12أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة

أرباح أسهم مستلمة                                                                                                     26            388,000387,929
4,466,9615,785,137صايف النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

البيان املوحد للتدفقات النقدية
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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1      نشاط الشركة ونظامها األساسي

شركة البحرين للسينما ش.م.ب )»الشركة«( والشركة التابعة هلا )ويشار إليهما معًا »باجملموعة«( هي شركة مسامهة حبرينية عامة، 
تأسست مبوجب املرسوم األمريي الصادر بتاريخ 30 نوفمرب 1967م. إن الشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجـــارة والسياحــة فـي 

مملكــة البحريـن، ومتارس أنشطتهــا مبوجـب السجــل التجــاري رقــم 1192 الصادر بتاريــخ 11 أغسطس 1968م.

تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة يف عرض األفالم، إعالنات وتشغيل املطاعم وتقدمي اخلدمات املتعلقة بالتسلية والترفيه، واألنشطة 
العقارية بالعقارات اململوكة أو املؤجرة، وجتارة/بيع األثاث ومجيع املواد املنزلية وجتارة وبيع اآلالت واملعدات واألجزاء األخرى. 

إن املكتب الرئيسي للشركة مسجل يف مملكة البحرين.

تتضمــن هــذه البيانات املالية املوحدة املوجـودات واملطلوبات باإلضافة إىل نتائج العمليات للفروع واليت تديــر أعماهلـا مبوجـب أرقـام 
السجـالت التجارية التالية: 1192-1 ، 1192-9 ، 1192-16 ، 1192-20، 1192-22 ، 1192-24 ، 1192-25 ، 1192-26 ، 1192-27، 

و1192-28.

إن البيانـات املالية املوحـدة واملبينة علـى الصفحات من 12 إىل 59 قـد تـم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل جملس اإلدارة بتاريـخ 
17 فربايـر 2022.

2       هيكلة املجموعة

إن هيكلة اجملموعة موضحة كما يلي:

الشركات التابعة

اســم
الشركة التابعة

بلـد
التأسيس

األنشطة الرئيسية
نسبة امللكية 
الفعلية لعام

2021

نسبة امللكية
الفعلية لعام

 2020

شركة التنني األمحر ش.ش.و*
اململكة

العربية السعودية
إدارة املطاعم

100 %100 %وجتارة غو-كارتينغ

سينكو سينما ذ.م.م **
دولة اإلمارات العربية 

100 %100 %عرض األفالم السينمائيةاملتحدة

*  مل تبدأ الشركة عملياهتا بعد.

** يف 5 أغسطس 2021، أصدر جملس إدارة الشركة قرارًا بإغالق نشاط سينكو سينما ذ.م.م وبناًء على ذلك، أفصحت الشركة عن 
العملية كعمليات متوقفة يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر خالل عام 2021 وأفصحت عن النتائج يف )إيضاح 11(.

جمموع املوجودات وصايف الربح/)اخلسارة( للسنة للشركات التابعة أعـاله مت استخراجها لغرض توحيد البيانات املالية مـن احلسابات 
اإلدارية غيـر املدققة كما يف، وللسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021.

اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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هيكلة املجموعة - تابع  2

الشركة الزميلة

اســم
الشركة التابعة

بلـد
التأسيس

األنشطة الرئيسية
نسبة امللكية 
الفعلية لعام

2021

نسبة امللكية
الفعلية لعام

 2020

شركة ڤي أو إكس سينيكو 
سينما ذ.م.م

مملكة البحرين
عرض األفالم السينمائية وبيع 

املأكوالت واملشروبات
% 50% 50

دخلت اجملموعة يف اتفاقية مع شركة ماجد الفطيم لدور السينما - البحرين ش.ش.و وذلك يف تاريخ 27 سبتمرب 2016 لتشكيل شركة 
جديدة “ ڤي أو إكس سينيكو سينما ذ.م.م” )واليت تعمل مبوجب السجل التجاري رقم 1-108609، الصـادر بتاريـــخ 21 ديسمرب 2016(. 
وما إن مت االنتهاء من شروط هذه املعاملة وكما هو متفق عليه من قبل أطراف االتفاقية، قامت اجملموعــة بتسجيـل هذا كإستثمار فـي 

شـركة زميلة وكذلك تسجيل املكاسب الناجتة عن استبعاد األنشطة التشغيلية كما يف 30 يونيـو 2017. 

بناًء على االتفاقية املربمة، قامت شركة البحرين للسينما ش.م.ب ببيع 50% من أعماهلا السينمائية يف جممع سييت سنتر البحرين إىل 
شركة ماجد الفطيم لدور السينما - البحرين ش.ش.و، وقام كال من الشريكني بدفع 50% من حصتهما يف األعمال السينمائية يف جممع 
سييت سنتر وملصلحة هذه الشركة اجلديدة. إن الغرض من هذه الشركة اجلديدة هو تشغيل األعمال السينمائية يف مملكة البحرين. 
وبناًء على الشروط التعاقديـة، فـإن اجملموعة، متتلك احلـق فـي املشاركة )ولكن ليس هلا حق السيطرة( يف القرارات املتعلقة بالسياسات 
التشغيلية والتمويلية لشركة ڤي أو إكس سينيكو سينما ذ.م.م، وبالتايل مت تصنيف هذا االستثمار على إنه استثمار يف شركة زميلة. شركة 

ڤي أو إكس سينيكو سينما ذ.م.م حصلت على ترخيص لتشغيل عمليات عرض األفالم خالل 2017. 

وفقًا لبنود االتفاقية، شاركت شركة البحرين للسينما ش.م.ب، مببلغ وقدره 500,000 دينار حبريين والذي ميثل 50% من رأس املال 
املصرح به واملدفوع للشركة اجلديدة “شركة ڤي أو إكس سينيكو سينما ذ.م.م”.

3    أساس اإلعداد

بيان االلتزام
الدولية والتفسريات  التقارير املالية املعلنة من قبل جملس معايري احملاسبة  الدولية إلعداد  البيانات املالية وفقًا للمعايري  لقد مت إعداد 
الصادرة عن اللجنة املختصة بتفسري التقارير املالية وطبقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية، الدليل اإلرشادي ملصرف البحرين املركزي 
)األحكام ذات الصلة من اجمللد رقم 6( وتوجيهات مصرف البحرين املركزي، واللوائح والقرارات املتعلقة هبا، وقواعد وإجراءات بورصة 

البحرين.

أساس التوحيد

البيانات املالية املوحدة تتضمن بيانات مالية موحدة للشركة وشركتها التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال حق السيطرة عليها بشكل فعلي 
إىل أن حيني التاريخ الذي تتوقف فيه السيطرة الفعلية على الشركة التابعة، وتتحقق السيطرة الفعلية عندما يكون لدى الشركة القدرة 
على التحكم يف السياسات املالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها.  وتتم إعادة تقييم السيطرة الفعلية 
على الشركة التابعة عندما تشري احلقائق والظروف احمليطة إىل وجود أية تغيريات يف عناصر تلك السيطرة. وتعرض البيانات املالية 
املوحدة نتائج عمليات الشركة وشركتها التابعة )»اجملموعة«( كما لو أهنا كانت كيانًا واحدًا. األرصدة والعمليات املشتركة بني شركات 

اجملموعة يتم إلغاؤها بالكامل عند توحيد البيانات املالية.  

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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أساس العرض
لقد مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقًا للسياسات احملاسبية املبينة أدناه، حيث أن هذه السياسات يتم تطبيقها على أساس 
التارخيية  التكلفة  ملبدأ  وفقًا  املوحدة  املالية  البيانات  إعداد  لقد مت  إذا ذكر خالف ذلك.  إال  املعروضة  السنوات  لكل  ومتماثل  منتظم 

وباستخدام مبدأ االستمرارية، فيما عدا اآليت:

األدوات املالية - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة؛ •
استثمارات عقارية؛ و •
الشركة الزميلة. •

مت قياس البنود املدونة أعاله بالقيمة السوقية العادلة باستثناء الشركة الزميلة واليت مت استخدام طريقة حقوق امللكية لقياسها يف تاريخ 
بيان املركز املايل. 

إن إعــداد البيانات املاليـة املوحدة وفقـًا للمعاييـر الدولية إلعداد التقارير املالية يتطلب استخــدام تقديـرات حماسبية هامة. كما يتطلب 
أيضًا من اإلدارة استخدام تقديراهتا اخلاصة فيما يتعلق بتطبيقاهتا للسياسات احملاسبية للمجموعة.

مت تطبيق السياسات بصورة منتظمة على مجيع السنوات املعروضة، ما مل يذكر خالف ذلك.

التحسينات/التعديالت على املعايري الدولية إلعداد التقاريـر املالية/معاييـر احملاسبـة 

الدوليـة

واليت  التعديالت  الدولية على عددٍ من  املالية/معايري احملاسبة  التقارير  الدولية إلعداد  املعايري  التعديالت على  التحسينات /  حتتوي 
يعتربها جملس املعايري احملاسبية الدولية غري مستعجلة ولكن ضرورية. وتشتمل التحسينات على املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
على تعديالت ينتج عنها تغيريات حماسبية ألغراض العرض، واالعتراف أو القياس، وكذلك يف املصطلحـات أو التعديـالت التحريرية 
املتعلقة مبجـوعة متنوعة من املعاييـر الدوليـة إلعداد التقارير املالية بشـكـل فردي. إن هــذه التعديـالت ســارية املفعول عــلى البيانات 

املالية املوحدة السنـوية املدققة للمجموعة للفترات الالحقة مع السماح بالتطبيق املبكر.

املعايري والتعديالت والتفسريات اليت مت إصدارها وتطبيقها يف عام 2021

إن املعايري اجلديدة التالية والتعديالت على املعايري احلالية أو التفسريات للمعايري الصادرة من جملس املعايري احملاسبية الدولية إلزامية 
ألول مرة للفترات املالية اليت تبدأ فـي أو بعد 1 يناير 2021، وقد مت تطبيقها عند إعداد هذه البيانات املالية املوحدة:

العنـــــواناملعيار أو التفسري
ساري املفعول للفترات السنوية 

اليت تبدأ يف أو بعد

املعيار الدويل إلعداد 

التقارير املالية رقم )16(
1 أبريل 2021 امتيازات اإلجيار املتعلقة بـ )كوفيد - 19(

     بعد 30 يونيو 2021

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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اعتبارًا من 1 يونيو 2020، مت تعديل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( لتوفري وسيلة عملية حلساب عقود اإلجيار املتعلقة 
بامتيازات اإلجيار اليت تنشأ كنتيجة مباشرة لوباء بفريوس كورونا املستجد )كوفيد-19( واليت تتوافر فيها الضوابط التالية:

التغري يف مدفوعات اإلجيار الذي ينتج عنه تعديل يف املقابل املايل لعقد اإلجيار والذي مياثل إىل حد كبري عقد اإلجيار قبل إجراء )أ( 
التعديل أو أقل منه؛

التخفيض هو يف مدفوعات إجيار تؤثر فقط يف املدفوعات األصلية املستحقة يف أو قبل 30 يونيو 2021؛ و)ب( 
ال يوجد تغيري جوهري يف شروط وأحكام اإلجيار األخرى.)ج( 

قد يتم احتساب امتيازات اإلجيار اليت تستويف هذه الضوابط وفقًا للوسيلة العملية، مما يعين أن املستأجر ال حيتـاج إىل تقييم ما إذا 
كان امتياز اإلجيار يستويف تعريف تعديل عقد اإلجيار. يطبق املستأجرون متطلبات أخرى يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

)16( يف حساب االمتياز.

اختارت اجملموعة االستفادة من الوسيلة العملية جلميع امتيازات اإلجيار اليت تستويف الضوابط. مت تطبيق الوسيلة العملية بأثر رجعي، 
مما يعين أنه مت تطبيقها على مجيع امتيازات اإلجيار اليت تستويف الضوابط، واليت حدثت للمجموعة يف الفترة من يناير 2021 إىل 

أكتوبر 2021.

إن احتساب امتيازات اإلجيار كتعديل يف عقد اإلجيار كان من املمكن أن يؤدي إلعادة قياس اجملموعة اللتزامات اإلجيار الحتساب 
مقابل اإلجيار املعدل باستخدام معدل اخلصم املعدل مع تأثري التغري على التزامات اإلجيار املسجلة مقابل حق استخدام املوجودات. 
من خالل التطبيق للوسيلة العملية، ال يتعني على اجملموعة تعديل معدل اخلصم املعدل، حيث أن التأثري الناتج من التغري يف التزامات 

اإلجيار يتم االعتراف به يف الربح أو اخلسارة يف الفترة اليت حيدث فيها احلدث أو احلالة اليت تؤدي إىل وجود امتياز اإلجيار.

يف 31 مارس 2021، أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية تعدياًل آخر للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( امتيازات اإلجيار 
ذات الصلة بفريوس كوفيد-19 إىل ما بعد 30 يونيو 2021، والذي مدد الوسيلة العملية املذكورة أعاله للتخفيضات يف مدفوعات اإلجيار 
اليت كانت مستحقة يف األصل يف أو قبل 30 يونيو 2022. هذا التعديل ساري املفعول للفترات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 1 أبريل 2021 
مع السماح بالتطبيق املبكر. جيب تطبيق التعديل بشكل إلزامي من قبل تلك الكيانات اليت اختارت تطبيق امتيازات اإلجيار ذات الصلة 
بــ )كوفيد - 19( املعدلة السابقة. وفقًا لذلك، قامت اجملموعة بتطبيق التعديل على امتيازات اإلجيار املتعلقة بــ )كوفيد - 19( ملا بعد 30 

يونيو 2021 يف البيانات املالية السنوية احلالية.

مت الكشف عن تأثري تطبيق الوسيلة العملية يف إيضاح 6 )أ(.

املعايري والتعديالت والتفسريات اليت مت إصدارها وبدأ سريان مفعوهلا يف عام 2021، إال أنها 

ال تنطبق على أنشطة املجموعة

التعديالت اجلديدة على املعايري والتفسريات الصادرة إلزامية للفترات احملاسبية اليت تبدأ فـي أو بعد 1 يناير 2021، أو السنة الالحقة، 
إال أهنا ليست ذات صلة بأنشطة اجملموعة:

العنـــــواناملعيار أو التفسري
ساري املفعول للفترات 

السنوية اليت تبدأ يف أو بعد

معيار احملاسبة الدويل رقم )32(، املعيار
  الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )4(، 

    )7(، )9( و)16(

إصالح معيــار سعــر الفائــدة - معــدالت    الفائدة بني املصارف 
“املرحلة 2”

1 يناير 2021
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املعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة اليت مت إصدارها ومل يبدأ سريان مفعوهلا يف عام 

2021

مت إصدار املعايري احملاسبية والتفسيــرات اجلديـــدة/املعدلة التالية، ولكنها ليســت إلزامية للسنة املالية املنتهيــة فـي 31 ديسمرب 2021، 
هلا  يكون  قد  أو  وسوف  31 ديسمرب 2021،  فـــي  املنتهيـــة  للسنة  املوحدة  املالية  البيانــات  إعـــداد  عند  اعتمــادها  يتـــم  مل  وبالتايل 
أثر على البيانات املالية املوحدة املستقبلية للمجموعة. يف مجيع احلاالت، تعتزم اجملموعة اعتماد هذه املعايري اعتبارًا من تاريخ بدء 

التطبيق كما هو مبني يف اجلدول أدناه:

العنـــــواناملعيار أو التفسري
ساري املفعول للفترات 

السنوية اليت تبدأ يف أو بعد

1 يناير 2022الرجوع إىل اإلطار املفاهيمي املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )3(

1 يناير 2022 املمتلكات، اآلالت واملعدات - املتحصالت قبل قصد االستخداممعيار احملاسبة الدويل رقم )16(

1 يناير 2022العقود غري اجملدية - تكلفة الوفاء بالعقدمعيار احملاسبة الدويل رقم )37(

1 يناير 2023اإلفصاح عن السياسات احملاسبيةمعيار احملاسبة الدويل رقم )1(

1 يناير 2023تصنيف االلتزامات إىل متداولة وغري متداولـةمعيار احملاسبة الدويل رقم )1(

1 يناير 2023تعريف التقديرات احملاسبيةمعيار احملاسبة الدويل رقم )8(

معيار احملاسبة الدويل رقم )12(
الضرائب املؤجلة املتعلقة باملوجودات  

واملطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة    
1 يناير 2023

رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدويل  املعيار 
)17(

تعديل على املعيار الدويل إلعداد التقارير  املالية رقم )17( 
1 يناير 2023

التطبيق املبكر للمعايري أو التعديالت يف 2021

مل تقم اجملموعة بالتطبيق املبكر ألي من املعايري أو التعديالت اجلديدة يف عام 2021. لن يكون هناك أي تغيري يف النتائج التشغيلية 
للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021، لو قامت اجملموعة بالتطبيق املبكر ألي من املعايري املذكورة أعاله واليت تنطبق على 

اجملموعة.
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4     أهم السياسات احملاسبية

فيما يلي أدناه ملخصًا ألهم السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية. إن هذه السياسات قد مت تطبيقها على أساس منتظم 

ومتماثل لكل السنوات املعروضة ما مل يذكر خالف ذلك.

ممتلكات وآالت ومعدات

تظهر املمتلكات واآلالت واملعدات بقيمة التكلفة التارخيية بعد طرح خمصص االستهالك املتراكم. وتتضمن التكلفة مجيع النفقات اليت 
مت إنفاقها على املوجودات بصورة مباشرة لوضعها يف احلالة التشغيلية اليت متكنها من حتقيق الغرض الذي مت شراؤها من أجله. ويتم 
إن االخنفاض  املوحد.   اآلخر  الشامل  الدخل  بيان  إىل  اململوكة  األراضي  تقييم  إعادة  الناجتة عن  الدفترية  القيمة  الزيادة يف  حتويل 
الذي يقابل الزيادة يف السنوات السابقة لنفس األصل فإنه حيتسب يف احتياطي إعادة التقييم، أما سائر االخنفاضات األخرى فإهنا 
حتتسب يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد. ويف حالة استبعاد موجودات معاد تقييمها، فإن احتياطي التقييم لتلك 

املوجودات حيول مباشرة إىل األرباح املستبقاة.

ويتم احتساب املخصص الالزم الستهالك تكلفة املمتلكات واآلالت واملعدات بطريقة القسط الثابت للوصول إىل القيمة املتبقية املتوقعة 
هلا لتغطية عمرها اإلنتاجي املتوقع كالتايل:

20 سنةمباين على أراضي مملوكة
مباين على أراضي مستأجرة / حتسينات على مباين 

مستأجرة
20 سنة أو مدة عقد اإلجيار أيهما أقل

3- 15 سنةتركيبات وأثاث ومعدات مكتبية 
5 سنواتسيــــــارات

ال حيتسب استهالك على األراضي اململوكة حيث تعترب األراضي ذات عمر إنتاجي غري متناهي.

يتم  واليت  التجارية اجلديدة  التجهيزات  تتكبدها اجملموعة يف سبيل تشييد  اليت  النفقات  التنفيذ يف  قيد  الرأمسالية  األعمال  تتمثل 
رمسلتها واحتساب االستهالك عليها حني بدء التشغيل التجاري الفعلي هلا.

أرباح وخسائر بيع املمتلكات واآلالت واملعدات يتم حتديدها على أساس القيمة الدفترية واليت يتم أخذها يف االعتبار حني احتساب 
صايف الربح.  

يتم احتساب مصاريف الصيانة والتجديدات ضمن بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد حني تكبدها. 

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات واآلالت واملعدات للتأكد من عدم اخنفاض قيمتها على أساس ربع سنوي.  وعندما يشري أي حدث 
أو تغري يف الظروف احمليطة بتلك املوجودات إىل أن قيمتها الدفترية قد ال يكون من املمكن استردادها أو يف حالة وجود أية مؤشرات تفيد 
بأن القيمة الدفترية للموجودات املعنية تتجاوز قيمتها القابلة لالسترداد املقدرة فحينئذٍ يتم وبصورة فورية ختفيض القيمة الدفترية 

لألصل إىل قيمتها القابلة لالسترداد.

استثمارات عقارية

أو  أراضي ومباين مملوكة حمتفظ هبا إما للحصول على عوائد إجيارية طويلة األمد  العقارية بشكل أساسي من  تتكون االستثمارات 
ألغراض تنمية قيمتها الرأمسالية.
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التكلفة مبا يف  بسعر  األمر  بادئ  احتساهبا يف  يتم  االستثمارات  وهذه  األجل.  كاستثمارات طويلة  العقارية  االستثمارات  يتم تصنيف 
ذلك التكاليف املصاحبة والالزمة إلجناز معامالت شراءها. يتم احتساب مجيع النفقات الالحقة األخرى كمصروفات يف الفترة اليت مت 
تكبدها فيها. بعد االحتساب املبدئي للعقارات االستثمارية يتم إعادة تقييمها واحتساهبـا بقيمتها العادلـة اليت متثل قيمتها فـي السـوق 
املفتـوح واحملددة سنـويًا من قبـل مثمـن عقـاري خارجـي مستقـل، أما املكاسب أو اخلسائر غري احملققة والنامجة عن ذلك التقييم فيتم 
إدراجها يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد للسنة اليت يتم فيها التقييم. والقيمة العادلة متثل املبلغ الذي يتم مبوجبه 
الدراية واملعرفة بظروف وطبيعة تلك األصول موضوع  التجارية االعتيادية بني األطراف ذوي  الظروف  املعنية ضمن  املوجودات  تبادل 

التبادل يف األسواق املعنية.

يتم إضافة النفقات الالحقة املتعلقة باالستثمارات العقارية إىل قيمتها الدفترية عندما يكون هناك احتمال قوي ومعقول بوجود منافع 
اقتصادية مستقبلية ستتدفق على اجملموعة من تلك االستثمارات تفوق معدالت األداء االعتيادية املتوقعة منها.  

يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات العقارية إذا ما مت استبعادها أو إذا ما مت سحبها من اخلدمة بصورة دائمة ومل تعد هناك أية منافع 
أو اخلسارة  الربح  بيان  العقارية ضمن  استبعاد االستثمارات  النامجة عن  أو اخلسائر  املكاسب  مستقبلية يتوقع جنيها منها. وحتتسب 

والدخل الشامل اآلخر املوحد يف السنة اليت يتم فيها االستبعاد.

يتم إثبات اإلجيار املستحق على أساس طريقة القسط الثابت على مدى اإلجيار. عندما يتم إعطاء حافز )مثل فترة اإلجيار اجملاين( 
بإيرادات  االعتراف  نتيجة  منفصل  كأصل  تسجيله  يتم  مبلغ  أي  يتم تضمينها  ال  العقاري  لالستثمار  الدفترية  القيمة  فإن  للمستأجر 

اإلجيار على هذا األساس.

عقود اإلجيار

تقوم اجملموعة باحتساب العقد، أو جزء من العقد، كعقد إجيار عندما مينح العقد احلق يف استخدام األصل لفترة من الوقت مقابل 
تبادل تعويض مايل. عقود اإلجيار هي تلك العقود اليت تفي باملعايري التالية:

يوجد أصل حمدد؛)أ( 
حتصل اجملموعة بشكل كبري على مجيع املنافع االقتصادية جراء استخدام األصل؛ و)ب( 
متتلك اجملموعة احلق يف االستخدام املباشر لألصل. )ج( 

تأخذ اجملموعة بعني االعتبار ما إذا كان املورد ميتلك حقوق جوهرية الستبدال األصل. إذا تبني أن املورد ميتلك تلك احلقوق، فعند 
ذلك ال ميكن معاملة العقد على إنه كعقد إجيار. عند حتديد ما إذا كانت اجملموعة حتصل بشكل كبري على مجيع املنافع االقتصادية 
جراء استخدام األصل، فإن اجملموعة تأخذ بعني االعتبار فقط املنافع االقتصادية اليت تنشأ عن استخدام األصل، وليس تلك املرتبطة 

بامللكية القانونية أو غريها من الفوائد احملتملة.

عند حتديد ما إذا كان للمجموعة احلق يف االستخدام املباشر لألصل، تأخذ اجملموعة بعني االعتبار ما إذا كانت ستدير كيف وألي 
غرض سيستخدم األصل خالل فترة االستخدام. إذا مل تكن هناك قرارات مهمة جيب اختاذها ألهنا حمددة مسبقًا نظرًا لطبيعة األصل، 
تأخذ اجملموعة بعني االعتبار ما إذا كانت متواجدة خالل تصميم األصل بطريقة حتدد مسبقًا كيف وألي غرض سيستخدم األصل 
خالل فترة االستخدام. إذا كان العقد أو جزء من عقد ال يستويف هذه املعايري، تقوم اجملموعة بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير 

املالية األخرى السارية بدالً من املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية )16(.

يتم تسجيل مجيع عقود اإلجيار من خالل االعتراف حبق استخدام املوجودات والتزامات اإلجيار باستثناء:

عقود اإلجيار ذات القيمة املنخفضة؛ و •
عقود اإلجيار ذات مدة 12 شهرًا أو أقل. •
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يتم قياس التزامات اإلجيار بالقيمة احلالية للمدفوعات التعاقدية اليت جيب سدادها للمؤجر خالل مدة عقد اإلجيار، مع معدل خصم 
حمدد من خالل الرجوع إىل املعدل احملدد يف عقد اإلجيار ما مل ميكن حتديده بسهولة )كما هو احلال يف العادة(، يف هذه احلالة، يتم 
استخدام معدل االقتراض للمجموعة يف تاريخ بدء عقد اإلجيار. يتم تضمني مدفوعات اإلجيار املتغرية عند قياس التزام اإلجيار فقط 
إذا كانت تعتمد على مؤشر أو معدل. يف مثل هذه احلاالت، يتم افتراض أن العنصر املتغري سيبقى ثابت خالل مدة عقد اإلجيار عند 

احتساب القياس املبدئي اللتزام اإلجيار. يتم تسجيل دفعات اإلجيار املتغرية األخرى كمصروف يف الفترة اليت تتعلق هبا.

عند االعتراف املبدئي، تشتمل القيمة الدفترية اللتزامات اإلجيار على التايل:

املبالغ املتوقع دفعها مبوجب أي ضمان متعلق بالقيمة املتبقية؛ •
السعر املمكن ألي خيار شراء مينح لصاحل اجملموعة إذا كان وبشكل معقول وواضح وممكن تقييم ذلك اخليار؛ و •
أي غرامات مستحقة الدفع إلهناء عقد اإلجيار، إذا مت تقدير مدة عقد اإلجيار على أساس تنفيذ خيار اإلهناء. •

يتم قياس حق استخدام املوجودات املبدئي بنفس مبلغ التزامات اإلجيار، ويتم ختفيضه ألي حوافز إجيار حمصلة، بينما يتم زيادة 
قيمته جراء اآليت:

مدفوعات اإلجيار املدفوعة يف أو قبل بدء اإلجيار؛ •
التكاليف املباشرة األولية املتكبدة؛ و •
قيمة أي خمصص معترف به عندما يُطلب من اجملموعة تعاقديًا تفكيك، إزالة أو استعادة األصل املؤجر ملا كان عليه. •

الحقًا بعد القياس املبدئي اللتزامات اإلجيار، تزداد قيمة هذه االلتزامات كنتيجة عن الفائدة املستحقة مبعدل ثابت على رصيد اإلجيار 
املستحق، بينما تنخفض بقيمة دفعات اإلجيار. يتم إطفاء حق استخدام املوجودات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلجيار 

املتبقية أو على مدى العمر االقتصادي املتبقي لألصل، والذي نادر احلدوث ما يكون أقصر من مدة عقد اإلجيار.

عندما تقوم اجملموعة مبراجعة تقديرها ملدة أي عقد إجيار، فإهنا تقوم بتعديل القيمة الدفترية اللتزام اإلجيار لتعكس املدفوعات 
اليت يتعني دفعها على مدى املدة املعدلة، واليت يتم خصمها بنفس معدل اخلصم املطبق عند بدء اإلجيار. تتم مراجعة القيمة الدفترية 
اللتزامات اإلجيار بشكل مماثل عند مراجعة العنصر املتغري ملدفوعات اإلجيار املستقبلية اليت تعتمد على النسبة أو املؤشر املعدل. يف كلتا 
احلالتني، يتم إجراء تعديل معادل على القيمة الدفترية حلق استخدام املوجودات، مع إطفاء القيمة الدفترية املعدلة على مدى فترة 

اإلجيار )املعدلة( املتبقية.
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عندما تعيد اجملموعة التفاوض بشأن الشروط التعاقدية لعقد اإلجيار مع املؤجر، التسجيل احملاسيب يعتمد على طبيعة التعديل:

 
إذا نتج عن إعادة التفاوض استئجار أصل إضايف أو أكثر مببلغ يتناسب مع السعر املستقل حلق استخدام املوجودات اإلضافية اليت  •

مت احلصول عليها، يتم احتساب التعديل على أنه عقد إجيار منفصل وفقًا للسياسة املذكورة أعاله؛

يف مجيع احلاالت األخرى اليت ينتج فيها جراء إعادة التفاوض زيادة يف نطاق عقد اإلجيار )سواء كان ذلك متديد لفترة اإلجيار أو  •
استئجار أصل إضايف أو أكثر(، تتم إعادة قياس التزام اإلجيار باستخدام معدل اخلصم السائد يف تاريخ وقت التعديل، مع تعديل 

حق استخدام املوجودات بنفس املبلغ؛ و

إذا أسفر إعادة التفاوض عن اخنفاض يف نطاق عقد اإلجيار، فإن القيمة الدفترية اللتزام اإلجيار وحق استخدام املوجودات يتم  •
ختفيضهم بنسبة متناسبة تعكس اجلزء من الكل لإلهناء الكامل للعقد ويتم االعتراف بالفرق الناتج عن هذا التعديل يف الربح أو 
اخلسارة. مث يتم تعديل التزام اإلجيار مرة أخرى للتأكد من أن قيمته الدفترية تعكس مبلغ املدفوعات اجلديد الذي مت التفاوض 
عليه وفترة العقد اجلديد الذي مت التفاوض عليه، مع مدفوعات اإلجيار املعدلة واملخصومة باستخدام معدل اخلصم السائد يف 

تاريخ التعديل. يتم تعديل حق استخدام املوجودات بنفس املبلغ.

واإلجيارات  القيمة  املنخفضة  اإلجيارات  يتم رمسلة  )16( ال  رقم  املالية  التقارير  الدويل إلعداد  املعيار  املتاحة يف  اإلعفاءات  بناًء على 
قصرية األجل يف بيان املركز املايل. يتم حتميل مجيع املبالغ املدفوعة مقابل عقود اإلجيار هذه على بيان الربح أو اخلسارة على أساس 

القسط الثابت خالل فترة عقد اإلجيار.
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استثمار يف شركة زميلة

الشركة الزميلة هي كيان متارس اجملموعة عليه نفوذًا كبريًا، ولكن ال يصل حلد السيطرة عليه، ويكون ذلك النفوذ من خالل املشاركة 
يف سياسة قرارات التمويل التشغيل، وعادة متتلك اجملموعة ما بني 20% و50% من حقوق التصويت. يتم احتساب الشركات الزميلة 

باستخدام طريقة حقوق امللكية، ويكون ذلك من التاريخ الذي بدأ فيه النفوذ الكبري حىت تاريخ التوقف الفعلي هلذا النفوذ.

الناتج بعد عملية  التغري  الشهرة، معدلة حبسب حصة اجملموعة يف  بالتكلفة متضمنًا  الزميلة  الشركات  يتم احتساب االستثمارات يف 
االستحواذ يف األرباح املستبقاة للشركات الزميلة واالحتياطيات األخرى. يتم مراجعة القيمة الدفترية لالستثمارات يف الشركات الزميلة 
دوريًا وإذا كان هناك أي اخنفاض يف قيمتها، يتم ختفيض قيمة تلك االستثمارات يف الفترة اليت يتم حتديد االخنفاض فيها. يتم 

احتساب نتائج الشركات الزميلة بطريقة حقوق امللكية وفقًا ألحدث بيانات مالية مدققة أو غري مدققة يتم إصدارها.

يتم احتساب خسائــر الشــركة الزميلــة يف البيانات املالية للمجموعة حىت يتــم استنزال قيمة االستثمار فـي الشركة الزميلة إىل ال شيء، 
إذ أن اخلسائر يتم تسجيلها وفقًا ملدى تعهد اجملموعة باستمرارية الدعم املايل لالستثمار يف الشركة الزميلة.

يتم استبعاد األرباح واخلسائر الناجتة من عمليات الشركات الزميلة إىل مدى ملكية اجملموعة يف تلك االستثمارات.

 أهم السياسات احملاسبية - تابع

املوجودات املالية

تصنف اجملموعة موجوداهتا املالية إىل فئات القياس التالية:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة؛ و( 1
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة.( 2

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

يتم االعتراف باملوجودات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف املعاملة املباشرة القتنائها، فيما عدا تكلفة املعاملة يف األدوات 
املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة، حيث يتم االعتراف هبا فورًا يف الربح واخلسارة وال يتم تضمينها مع املبلغ الذي مت 
قياس األداة املالية مبدئيًا به. يتم قياس أدوات حقوق امللكية وأدوات الدين بالقيمة العادلة ويتم االعتراف جبميع التغريات يف القيمة 

العادلة يف بيان الربح أو اخلسارة مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9(.
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موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

أو إصدارها والحقًا  اقتناءها  لتكاليف معاملة  العادلة باإلضافة  بقيمتها  ابتداًء  املطفأة  بالتكلفة  املدرجة  املالية  املوجودات  إثبات  يتم 
يتم تسجيلها بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصًا خمصص االخنفاض. فئات املوجودات املالية اليت تقاس 

بالتكلفة املطفأة موضحة أدناه:

ذمم جتارية مدينة وأخرىأ( 

اخنفضت  اليت  املدينة  للذمم  تقدير  عمل  يتم  حتقيقها.  املتوقع  بالقيمة  األخرى  املدينة  والذمم  املدينة  التجارية  الذمم  إدراج  يتم 
قيمتها بناًء على مراجعة مجيع املبالغ املستحقة يف هناية السنة. يتم شطب الديون املعدومة خالل السنة اليت يتم حتديدها فيها. يتم 
االعتراف بمخصص انخفاض القيمة بناء علی الخسائر المتوقعة علی مدى عمر الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى مامل يتم 
حتصيلهاعلی مدى أكثر من 12 شهرًا، ويف هذه الحالة يتم إثبات خسائر االنخفاض يف القيمة علی نموذج خسائر االئتمان المتوقع 

املؤلف من ثالث مراحل الذي يتم إعداده داخليًامن قبل اجملموعة.

النقدية وشبه النقديةب( 

تسجل النقدية وشبه النقدية يف البيانات املالية املوحدة بتكلفتها املطفأة خمصومًا منها اخلسائر االئتمانية املتوقعة. تتكون النقدية 

وشبه النقدية من األرصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك واليت تتعرض ملخاطر طفيفة من التقلبات يف قيمتها القابلة لالسترداد.

املطلوبات املالية

تتكون املطلوبات املالية للمجموعة من ذمم دائنة جتارية وأخرى. عند االعتراف األويل هلا يتم تسجيلها بالقيمة العادلة ويعاد قياسها 
الحقًا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ذمم جتارية دائنة وأخرى

تظهر الذمم التجارية الدائنة واألخرى بالقيمة اليت جيب سدادها يف املستقبل مقابل السلع واخلدمات املستلمة سواًء مت استالم فواتري 
بقيمتها من قبل املورد أو مل يتم استالم تلك الفواتري.
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متويل مراحبة

يتم تسجيل القروض بشكل مبدئي بقيمتها العادلة، ناقصًا تكاليف املعاملة املتعلقة هبا. بعد القياس املبدئي، يتم قياسها الحقًا بالتكلفة 
االخر  الشامل  والدخل  أو اخلسارة  الربح  بيان  باملكاسب واخلسائر يف  االعتراف  يتم  الفعلي.  الفائدة  باستخدام طريقة معدل  املطفأة 

املوحد عندما يتم اإلعفاء من االلتزام أو يتم إلغائه أو إذا انتهى.

املخصصات

تقوم اجملموعة باحتساب املخصصات حينما يكون عليها التزام قانوين أو استنتاجي قائم نتيجة ألحداث سابقة حتتم عليها حتويل 
بعضًا من مواردها االقتصادية للغري لتسوية ذلك االلتزام، شريطة أن يكون باإلمكان حتديد قيمة ذلك االلتزام بطريقة موثوق هبا.

املخزون

يتم إظهار املخزون بسعر التكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل. وحتدد تكلفة املخزون على أساس متوسط التكلفة واليت 
تتضمن مجيع املصاريف اليت تنفق على املخزون ضمن ظروف العمل االعتيادية حىت وصول ذلك املخزون إىل املواقع احملددة الستالمه 
وباحلالة اليت جيب أن يكون عليها. ويتم تقييم صايف القيمة املمكن حتقيقها على أساس سعر البيع املقدر يف ظروف العمل االعتيادية 

مطروحًا منه مصاريف البيع.  ويتم احتساب خمصص ملواجهة املخزون القدمي والتالف وبطيء احلركة كلما كان ذلك ضروريًا.

منافع نهاية اخلدمة للموظفني

منافع قصرية األجلأ( 

تقاس منافع املوظفني قصرية األجل على أساس غري خمصوم ويتم حتميلها مىت ما قدمت اخلدمة ذات العالقة. يتم عمل خمصص 
للمبلغ املتوقع دفعه ضمن املكافآت النقدية قصرية األجل أو خطط املشاركة يف األرباح، إذا كان على اجملموعة التزام قانوين أو استنتاجي 

قائم كنتيجة خلدمات سابقة قام املوظفون بتقدميها، وإذا ما كان باإلمكان تقدير هذا االلتزام بصورة موثوقة.

منافع ما بعد نهاية اخلدمةب( 

يتم احتساب خمصص ملستحقات هناية اخلدمة للموظفني من اإلجازات السنوية والعطل وتذاكر السفر ومستحقات أخرى قصرية األجل 
الناجتة عن خدماهتم على أساس االستحقاق. تساهم اجملموعة عن املوظفني البحرينيني يف نظام التقاعد املدار من قبل اهليئة العامة 
للتأمني االجتماعي التابعة حلكومة مملكة البحرين، وهذا النظام التقاعدي حمدد املنافع وحتتسب االشتراكات اليت تسددها اجملموعة 
يف النظام املذكور يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد للسنة اليت تستحق عنها. مبوجب هذا النظام التقاعدي يترتب 
على اجملموعة التزام قانوين قائم لسداد املسامهات حني استحقاقها، وال يترتب على اجملموعة أية التزامات بسداد منافع مستقبلية 

أخرى.

اجملموعة  تقوم  البحريين.  العمل  قانون  متطلبات  مبوجب  فتدفع  البحرينيني  غري  للموظفني  املستحقة  اخلدمة  هناية  خمصصات  أما 
باستحقاق خمصص هناية اخلدمة على أساس سنوي.
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رأس املال

يتم تصنيف األدوات الصادرة من قبل اجملموعة كحقوق ملكية فقط إىل احلد الذي ال ينطبق عليها تعريف األصل أو االلتزام املايل. يتم 
تصنيف األسهم العادية للمجموعة كأدوات حقوق امللكية. 

أسهم اخلزينة

متثل أسهم اخلزينة أسهم اجملموعة اليت مت إصدارها ومن مث إعادة شراؤها ومل يتم إعادة إصدارها أو إلغاؤها حىت تاريخ بيان املركز 
املايل املوحد. يتم إظهار أسهم اخلزينة بقيمتها االمسية كخصم من االحتياطيات، أما الفرق بني القيمة االمسية ألسهم اخلزينة وتكلفة 
شراء هذه األسهم فيتم تسويته يف األرباح املستبقاة أو حساب عالوة إصدار أسهم ضمن البيان املوحد للتغريات يف حقوق املسامهني، 

ويتم االعتراف باملكاسب أو اخلسائر الناجتة من بيع أسهم اخلزينة ضمن البيان املوحد للتغريات يف حقوق املسامهني.

توزيع أرباح األسهم

يتم إدراج توزيعات أرباح األسهم يف البيان املوحد للتغريات يف حقوق املسامهني يف الفترة اليت تتم املصادقة عليها من قبل املسامهني 
يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي.

االعـتراف باإليـرادات

تنشأ اإليرادات بشكل أساسي من مبيعات عرض أفالم السينما، البضائع، وإعالنات شاشات السينما. يتم إثبات اإليرادات باستخدام 
األساس التايل:

تسجيل اإليرادات وفقًا للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )15(

يتم إثبات إيرادات بيع التذاكر )مبيعات عرض األفالم( عندما يتم اإليفاء بااللتزام وهو الوقت الذي يتم فيه عرض الفيلم الذي – 
مت شراء التذكرة ألجله. يتم تسجيل املبالغ احملصلة مقدمًا اخلاصة ببيع التذاكر كإيراد مؤجل ويتم إثباهتا مىت ما مت عرض الفيلم.

يتم إثبات إيرادات بيع األطعمة واملشروبات )إيرادات املطعم( عندما تنتقل السيطرة على األطعمة واملشروبات واليت تكون يف نقطة – 
الشراء هلا من قبل العميل. مبلغ العملية يستحق الدفع مباشرة عند شراء العميل لألطعمة واملشروبات.

يتم إثبات إيرادات اإلعالنات على مدى الوقت الذي تقدم فيه اخلدمة. السعر املرتبط هبذه اخلدمات يتم إثابته مىت ما مت البدء – 
بعرض هذه الوسائط حىت تاريخ االنتهاء احملدد يف العقود مع العمالء. 
يتم االعتراف باإليرادات األخرى حني اكتساب اجملموعة احلق يف استالمها.
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املعامالت بالعمالت األجنبية

يتـم احتسـاب املعامـالت اليت يتـم إبرامها بالعمـالت األجنبية وفقـًا ألسعار الصـرف السـائدة بتاريـخ إبـرام تلك املعامـالت. إن املكاسب 
واخلسائر الناجتة عن تسوية تلك املعامالت وعن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املثبتة بالعمالت األجنبية إىل الدينار البحريين، 
بالتكلفة  يتم قياسها  اليت  نقدية  الغري  البنود  إن  أو اخلسارة.  الربح  بيان  االعتراف هبا يف  يتم  السنة،  الصرف يف هناية  وفقًا ألسعار 
التارخيية واملثبتة بعملة أجنبية، يتم حتويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة كما يف تواريخ املعامالت األولية. أما البنود الغري نقدية 
اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة واملثبتة بعملة أجنبية، فيتم حتويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة يف التاريخ الذي مت فيه حتديد 

القيمة العادلة.

5(    األحكام احملاسبية اهلامة واملصادر الرئيسية للتقديرات احملتملة

إن إعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يتطلب من إدارة اجملموعة استخدام توقعات وفرضيات من 
شأهنا أن تؤثر على املبالغ املذكورة للموجودات واملطلوبات ومن شأهنا أيضًا أن تؤثر على املوجودات واملطلوبات احملتملة كما يف تاريخ 
البيانات املالية املوحدة، واليت بدورها ستؤثر على املبالغ املذكورة لإليرادات واملصروفات خالل فترة إعداد التقرير. إن حتديد التقديرات 
املعلومات األخرى  االقتصادية وكل  واملستقبلية لألوضاع  والتوقعات احلالية  السابقة  اليت تعتمد على اخلربات  القرارات  يتطلب اختاذ 

املتوفرة. إن النتائج الفعلية قد تكون خمتلفة عن هذه التقديرات.

إن أهم اجملاالت اليت تتطلب استخدام توقعات وفرضيات من قبل اإلدارة تتعلق بالتايل:

العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت واملعدات؛  •
العمر اإلنتاجي حلق استخدام املوجودات؛ •
تصنيف االستثمارات؛ •
االعتراف باإليرادات؛ •
قياس القيمة العادلة؛ •
مبدأ االستمرارية؛ •
حق ممارسة النفوذ املؤثر؛ •
اإلجراءات القانونية؛ •
حتديد مدة اإلجيار ومعدالت االقتراض لعقود اإلجيار؛ •
االخنفاض يف قيمة املوجودات؛ و •
االلتزامات احملتملة. •

العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت واملعدات

يتم احتساب املخصص الالزم الستهالك ممتلكات وآالت ومعدات اجملموعة بطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي.  يتم 
مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت واملعدات من قبل اإلدارة بشكل ربع سنوي.  وتتم املراجعة على أساس الوضع احلايل للموجودات 

والفترة املقدرة اليت سوف تستمر خالهلا املوجودات يف حتقيق منافع اقتصادية للمجموعة.

العمر اإلنتاجي حلق استخدام املوجودات

يتم إطفاء العمر االفتراضي حلق استخدام املوجودات خالل عمرها اإلنتاجي. يعتمد العمر اإلنتاجي على تقديرات اإلدارة للفترة اليت 
ستحصل اجملموعة على اإليرادات من خالل هذه املوجودات، واليت تتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار ومالءمتها. التغيريات 
املوحد يف فترات  أو اخلسارة  الربح  بيان  واملبالغ احململة على  الدفترية  القيمة  اختالفات كبرية يف  تؤدي إىل  أن  التقديرات ميكن  يف 

حمددة.
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تصنيف االستثمارات

مالية  كموجودات  تصنيفها  املمكن  من  كان  إذا  ما  استثمار  شراء  عند  اجملموعة  تقرر  للمجموعة،  احملاسبية  السياسات  تطبيق  عند 
يعاد تقييمها الحقًا إما بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة. ويعكس هذا التصنيف منوذج أعمال اجملموعة يف إدارة املوجودات املالية 

وخصائص تدفقاهتا النقدية التعاقدية.

االعتراف باإليرادات

يتم قياس االيرادات علی أساس المقابل الذي تتوقع اجملموعة استحقاقها يف العقد مع العميل، وتستثىن المبالغ اليت تم حتصيلها هناية 
عن أطراف ثالثة. تعترف اجملموعة باإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة على منتج أو خدمة إىل العميل. 

قياس القيمة العادلة

إن عدد من موجودات ومطلوبات اجملموعة املدرجة يف بيان املركز املايل املوحد تتطلب قياس و/أو إفصاح عن القيمة العادلة.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية والغري املالية للمجموعة يستخدم املدخالت واملعطيات امللحوظة يف السوق قدر 
اإلمكان. إن املدخالت املستخدمة يف حتديد قياس القيمة العادلة يتم تصنيفها إىل عدة مستويات موضحة كالتايل، بناًء على مدى 

إمكانية مالحظة هذه املدخالت يف طرق التقييم املستخدمة )التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة(:

األسعار املعلنة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة للعناصر املطابقة. املستوى 1:   

مدخالت ملحوظة بشكل مباشر أو غري مباشر خبالف مدخالت املستوى 1. املستوى 2:   

مدخالت غري ملحوظة )مثال على ذلك، املدخالت اليت ال يتم توفريها من بيانات السوق(. املستوى 3:   

إن تصنيف أي بند يف املستويات املوضحة أعاله يعتمد على احلد األدىن للمدخالت املستخدمة واليت تؤثر بشكل جوهري على قياس 
القيمة العادلة هلذا البند، ويتم االعتراف بتحويل البنود ضمن املستويات املختلفة يف الفترة اليت حدث فيها ذلك التحويل.

إن موجودات ومطلوبات اجملموعة واليت إما تتطلب قياس القيمة العادلة هلا أو اإلفصاح فقط عن القيمة العادلة هلا كما يف 31 ديسمرب 
2021 و2020 موضح يف إيضاح رقم 33.

مبدأ االستمرارية

املال  تقوم إدارة اجملموعة مبراجعة املركز املايل على أساس دوري وتقوم بتقييم احلاجة إىل أي متويل إضايف ملقابلة متطلبات رأس 
العامل، كما تقوم أيضًا بتقدير األموال الالزمة ملواجهة االلتزامات عند استحقاقها.

حق ممارسة النفوذ املؤثر

عندما متتلك اجملموعة حصة أقل من 20% من حقوق التصويت واجملموعة متارس نفوذًا مؤثرًا، يتم تصنيف االستثمار كاستثمار يف 
شركة زميلة. ويف مقابل ذلك، عندما متتلك اجملموعة حصة أكثر من  20% لكنها ال متارس نفوذًا مؤثرًا، فإنه يتم تصنيف االستثمار 
على أنه موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة أو من خالل الدخل الشامل اآلخر، نظرًا ألن سيطرة اجملموعة تعترب 

مؤقتة يف طبيعتها. تعترب اجملموعة مسيطرة على الشركات التابعة إذا كان استثمار اجملموعة فيها أكثر من 50% من حق التصويت. 
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اإلجراءات القانونية

يتم مراجعة القضايا املعلقة من قبل اجملموعة ومتابعة التطورات يف اإلجراءات القانونية كما يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد، من أجل 
تقييم احلاجة إىل املخصصات واإلفصاحات يف البيانات املالية املوحدة.  من بني العوامل اليت ينظر فيها ألجل اختاذ القرارات بشأن 
املخصصات هو طبيعة القضايا، واملطالبات، واإلجراءات القانونية واملستوى احملتمل للضرر نتيجة حكم القضاء، والظروف اليت رفعت 
فيها القضية أو املطالبة ومدى تقدم القضايا )مبا يف ذلك األحداث الالحقة بعد تاريخ البيانات املالية املوحدة ولكن قبل إصدار هذه 
القانونيني، واخلربات السابقة يف حاالت مماثلة وأي قرار من إدارة اجملموعة  البيانات املالية املوحدة( ورأي ووجهة نظر املستشارين 

بشأن طريقة الرد يف القضايا، واملطالبات.    

حتديد مدة اإلجيار ومعدالت االقتراض لعقود اإلجيار

متارس إدارة اجملموعة االجتهاد أثناء حتديد ما إذا كان األمر واضحًا بشكل معقول أثناء اختبار خيارات التأجري عند بدئها أو خالل 
مدة عقد اإلجيار. يتم مراجعة القيمة الدفترية اللتزامات اإلجيار بناًء على بعض العناصر املتغرية ملدفوعات اإلجيار املستقبلية مثل 
اخلصــم  وأســعار  اإلجيار  اللتزامات  الدفترية  القيمة  لتحديد  املستخدمة  االقتراض  معدالت  إن حتديد  القيمة.  مؤشرات  أو  املعدالت 
الدفتــرية حلق استخدام األصل املستأجر تتضمن إىل حد ما، تقديرات اإلدارة. أي تغيريات على تقدير  القيمة  املستخدمة لتحديــد 

اإلدارة قد يكون هلا تأثري على مدة وكذلك على القيمة الدفترية ملوجودات والتزامات اإلجيار.

االخنفاض يف قيمة املوجودات

تقوم اجملموعة بعمل خمصص لالخنفاض يف الذمم التجارية املدينة الحتساب اخلسارة املقررة من عدم قدرة الزبائن على تسديد 
املدفوعات املطلوبة. كما يف 31 ديسمرب 2021، قامت إدارة اجملموعة باحتساب خمصص ملواجهة أي اخنفاض يف قيمة الذمم التجارية 
املدينة مببلغ 17,898 دينار حبريين )2020: 17,898 دينار حبريين(. وفقًا للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( يتم استخدام 
ضمن  األخرى  والديون  القروض  لكل  املتوقعة  للخسائر  خمصص  تسجيل  اجملموعة  على  يتعني  املتوقعة.  االئتمانية  اخلسارة  منهجية 
املوجودات املالية الغري حمتفظ هبا كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. يستند هذا املخصص على اخلسارة 
االئتمانية املتوقعة مع احتمالية التخلف عن السداد يف اإلثىن عشر شهرًا التالية ما مل يكن هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ 

نشأهتا، ويف هذه احلالة حيتسب املخصص على احتمالية التخلف عن السداد على مدى عمر األصل.

تستند معدالت اخلسارة املتوقعة على مؤشر الدفع للمبيعات على احلساب خالل الفترة املباشرة اليت تسبق 31 ديسمرب 2021 وخسائر 
االئتمان التارخيية املقابلة اليت حدثت خالل هذه الفترة. يتم تعديل معدالت اخلسارة التارخيية لتعكس املعلومات احلالية واملستقبلية 
حول عوامل االقتصاد الكلي اليت تؤثر على قدرة العمالء على دفع الذمم املدينة. حددت اجملموعة معدل الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان 
اليت تبيع فيها سلعها وخدماهتا لتكون أكثر العوامل ذات الصلة، وبالتايل تعدل معدالت اخلسارة التارخيية بناًء على التغيريات املتوقعة 

يف هذه العوامل.

كما قامت اجملموعة أيضا باحتساب خمصص املخزون القدمي وبطيء احلركة. يف 31 ديسمرب 2021، حسب رأي إدارة اجملموعة، إن 
املخصص املطلوب للمخزون القدمي وبطيء احلركة هو 109,290 دينار حبريين )2020: 125,220 دينار حبريين(. هذه التقديرات تأخذ 
بعني االعتبار التغريات يف األسعار أو التكلفة بسبب األحداث الالحقة لتاريخ بيان املركز املايل املوحد للحد الذي تؤكد فيه هذه األحداث 

وجود أية ظروف كما يف هناية السنة.
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االخنفاض يف قيمة املوجودات - تابع

تقوم اجملموعة مبراجعة القيم الدفترية ملوجوداهتا، باستثناء الشهرة، لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على اخنفاض قيمة تلك 
املوجودات. عند تقييم االخنفاض يف القيمة، يتم توزيع وربط املوجودات اليت ال تنتج تدفقات نقدية مستقلة إىل وحدة توليد النقد 
املناسبة. تطبق اإلدارة بالضرورة اجتهادها عند توزيع وربط املوجودات اليت ال تولد تدفقات نقدية مستقلة إىل الوحدة املناسبة لتوليد 
النقد، وكذلك يف تقدير توقيت وقيمة التدفقات النقدية األساسية ضمن حساب القيمة قيد االستخدام. قد تؤثر التغيريات الالحقة على 

توزيع وربط وحدة توليد النقد أو يف توقيت التدفقات النقدية على القيمة الدفترية للموجودات املعنية.

االلتزامات احملتملة

حبكم طبيعتها، تنشأ االلتزامات احملتملة فقط بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث املستقبلية. إن تقييم مثل هذه االلتزامات 

احملتملة يتضمن ممارسة درجة عالية من االجتهاد والتقديرات لنتائج األحداث املستقبلية.

6(  املعامالت واألحداث اهلامة

أعلنــت منظمــة الصحـة العامليــة حالـة طـوارئ صحيــة عاملية ناجتة عـن فيــروس كـورونــا املستجد )كوفيد - 19( يف 30 ينايـر 2020. 
منذ ذلك احلني، تعرضت اجملموعة لتعطيل كبري يف عملياهتا يف النواحي التالية:

إغالق قاعات السينما واملطاعم بسبب إلزام احلكومات احمللية ملراكز التسوق وغريها من احملالت التجارية “غري الضرورية” بوقف  •
عملياهتا الطبيعية؛

تعطيل يف توريد املخزون من املوردين الرئيسيني؛ •
اخنفاض يف الطلب على األفالم يف قاعات السينما والطلبات الداخلية للمطاعم، كنتيجة ملتطلبات وتوصيات التباعد االجتماعي؛و •
عدم وضوح جوهري فيما يتعلق مبوعد رفع اإلغالق احلكومي، وختفيف متطلبات التباعد االجتماعي واآلثار طويلة املدى للجائحة  •

على الطلب على املنتجات األساسية للمجموعة.

بناًء على طبيعة العمليات والصناعة اليت تعمل فيهـا، قامت إدارة اجملموعة بتقييم التأثري الكبري لـفريوس كورونا املستجد )كوفيد - 19( 

يف اجملاالت التالية:

إمتيازات اإلجيار؛ •
املنح احلكومية؛ •
مبدأ اإلستمرارية؛ و •
االلتزامات واملطلوبات احملتملة. •
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)أ( إمتيازات اإلجيار

كما متت مناقشته يف )إيضاح 4(، اختارت اجملموعة تطبيق الوسيلة العملية اليت أدخلتها التعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير 
املالية رقم )16( على مجيع امتيازات اإلجيار اليت تفي باملعايري. تفي مجيع امتيازات اإلجيار املربمة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 

2021 إىل حد كبري مبعايري تطبيق الوسيلة العملية.

319,805 دينار  380,659 دينار حبرينـــي )2020:  أدى تطبيـــق الوسيلة العملية إلـــى ختفيـــض إمجالـــي إلتزامات اإلجيـــار مببلغ 
حبريين(. مت تسجيل تأثري هذا التخفيض يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد يف السنة اليت حدث فيها احلدث أو 

احلالة اليت أدت إىل تلك املدفوعات.

)ب( املنح احلكومية

تقدمت اجملموعة بطلب للحصول على برامج الدعم احلكومية املقدمة استجابة للجائحة العاملية. تلقت اجملموعة منحة حكومية مببلغ 
98,662 دينار حبريين )2020: 304,719 دينار حبريين( تتعلق بدعم رواتب موظفي اجملموعة. اختارت اجملموعة تسجيل هذه املنحة 
على  املساعدة  بإنفاق  االلتزام  اجملموعة  على  كان  رواتبهم.  املدعومة  باملوظفني  الصلة  ذات  التكاليف  احلكومية عن طريق ختفيض 
نفقات الرواتب، وعدم تقليل عدد املوظفني دون املستويات احملددة لفترة زمنية حمددة. ليس لدى اجملموعة أي التزامات مل يتم الوفاء 
 156,000 هبا فيما يتعلق هبذا الربنامج. تلقت اجملموعة أيضًا منحة دعم استمرارية األعمال مببلغ125,850 دينار حبريين )2020: 

دينار حبريين(.

)ج(  مبدأ االستمرارية

التجارية  976,156 دينار حبريين( من عملياهتا  566,400 دينــار حبريين )2020:  تكبدت اجملمــوعة إمجايل خسارة تشغيل قــدرها 
األساسية. أجرت اجملموعة تقييمًا ملا إذا كانت وفق مبدأ اإلستمرارية يف ضوء الظروف االقتصادية احلالية ومجيع املعلومات املتاحة 
تأثري  والسيولة. قد يواصل  املال  ورأس  للمجموعة  املستقبلي  األداء  اليت تغطي  التوقعات  املستقبلية. مت إعداد  والشكوك  املخاطر  حول 
فريوس كورونا املستجــد )كوفيد - 19( فــي التطــور، ولكن يف الوقـت احلايل تُظهـر التوقعات أن اجملموعة لديها مــوارد كافيــة ملواصلة 
تشغيــل عملياهتا وأن عملها وفـق مبــدأ اإلستمرارية ال يزال إىل حد كبري دون تأثر وال تغري منذ 31 ديسمرب 2021. ونتيجة لذلك، مت 

إعداد البيانات املالية املوحدة بشكل مناسب وفقَ أساس مبدأ االستمرارية.

)د ( االلتزامات واملطلوبات احملتملة

قامت اجملموعة بتقييم أثر أي اضطرابات تشغيلية، مبا يف ذلك أي حتديات تعاقدية وتغيريات يف األعمال أو العالقات بني اجملموعة 
والعمالء واملوردين، من منظور أي زيادة حمتملة يف املطلوبات وااللتزامات ومل يالحظ وجود أي مشاكل.

مل تالحظ اإلدارة أي تأثري هام آخر على عناصر البيانات املالية األخرى خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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7   ممتلكات وآالت ومعدات

أراضـي 
ومبانـــــي 
مملوكـــــة

مباين على أراضي 
مستأجرة/

حتسينات على 
مباين مستأجرة

تركيبات،
أثاث، ومعدات

املجمـــوعســــياراتمكتبية
التكلـفة أو التقييم

821,7161,303,01510,304,822201,60712,631,160   يف 31 ديسمرب 2019
107,227-107,227-     -اإلضافات

)4,570(             )4,570(             --              -              املشطوبات

821,7161,303,01510,412,049197,03712,733,817   يف 31 ديسمرب 2020
23,009-23,009-     -اإلضافات

متعلق بعمليات متوقفة 
)إيضاح 11(

              -              -  )90,734(-       )90,734(

821,7161,303,01510,344,324197,03712,666,092   يف 31 ديسمرب 2021

االستهـالك املتراكم واخنفاض القيمة

134,6271,234,6464,745,291171,3476,285,911يف 31 ديسمرب 2019
41,08637,911871,86814,777965,642استهالك السنة

)4,569()4,569(-             -             -             املشطوبات
1,060,971-          1,060,971-              -             اخنفاض القيمة**

175,7131,272,5576,678,130181,5558,307,955يف 31 ديسمرب 2020
41,0861,255604,8458,763655,949استهالك السنة

متعلق بعمليات متوقفة 
)إيضاح 11(

             -              -)14,221(           -)14,221(

216,7991.273,8127,268,754190,3188,949,683يف 31 ديسمرب 2021

صايف القيمة الدفترية

604,91729,2033,075,5706,7193,716,409يف 31 ديسمرب 2021

646,00330,4583,733,91915,4824,425,862يف 31 ديسمرب 2020

يتعلق اخنفاض القيمة مبطعم رنديفو يف وادي السيل وجممع السيف ومبجمع السينما يف جممع السيف.   **

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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8    أعمال رأمسالية قيد التنفيذ

31 ديسمرب 312020 ديسمرب 2021

1,610,429389,380الرصيد االفتتاحي
445,0591,221,049اإلضافات خالل السنة

-           )85,752(املشطوبات

1,969,7361,610,429الرصيد اخلتامي

31 ديسمرب 312020 ديسمرب 2021

1,799,6481,428,169)أ( جوكارتنغ ومغامرة احلبل 
170,088123,688)ب(التنني األمحر    
 58,572     -)ج(مراسي جالريا   

1,969,7361,610,429

املتكبدة لتطوير مشروع سباق الكارت الكهربائي ومغامرة احلبل يف مشروع جممع البحرين ومن املتوقع أن يكتمل )أ( 
بنهاية مارس 2022.

املبالغ املتكبدة لتطوير مطعم يف ديار احملرق واملتوقع أن تكتمل بنهاية مارس 2022.)ب( 
مشروع مراسي جالرييا مت إلغائه وشطبه خالل السنة.)ج( 

9     استثمارات عقارية

31 ديسمرب 312020 ديسمرب 2021

21,910,00023,409,302الرصيد االفتتاحي
1,277120,117اإلضافات 

)104,670(-االستبعادات
)1,514,749(402,808مكاسب / )خسائر( القيمة العادلة، صايف )ايضاح 26(

22,314,08521,910,000الرصيد اخلتامي

تتمثل العقارات االستثمارية يف ممتلكات أوال وأراضي السيف وممتلكات اجلفري وقد مت تقييمها بشكل عادل من قبل مثمنني عقارات 
مستقلني حيملون مؤهالت مهنية معترف هبا وذات صلة. استخدمت اجملموعة القيم األدىن واألكثر حتفظًا. بناًء على تقارير التقييم 
مببلغ  حمققــة  غيــــر  خسائر   :2020( حبرينــي  دينــار   402,808 مببلغ  العادلة  القيمة  يف  حمققة  غري  مبكاسب  االعتراف  مت  هذه، 

1,514,749 دينار حبريين( للســنة املنتهيــة فــي 31 ديسمرب 2021 يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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10    حق استخدام املوجودات

مبىن الراحة صاالت 
املجموع        أخرىاملكاتبوالتسليةاملطاعمالعرض

التكلفـة
289,55720,4565,479,006-314,537,574631,419 ديسمرب 2019

)28,774(----)28,774(عقود مت إهناؤها خالل السنة
10,884---10,884-االضافات

)14,545(  -         --)14,545(  -              تعديالت عقود اإلجيار

289,55720,4565,446,571-314,508,800627,758 ديسمرب 2020
792,385-         -           792,385--              االضافات

20,4566,238,956 289,557 627,758792,385  314,508,800 ديسمرب 2021

اإلطفاء املتراكم واخنفاض القيمة 
)1,146,186()9,819()104,229(-)126,804()905,334(  كما يف 31 ديسمرب 2019

)354,990(----)354,990(اخنفاض القيمة*
)1,073,442()9,819(  )87,467(  -)99,547(  )876,609( اإلطفاء احملتسب خالل السنة

)2,574,618()19,638()191,696(-)226,351( )2,136,933(الرصيد كما يف 31ديسمرب 2020
)581,746()818(  )65,376(  )13,206(  )111,520(  )390,826( اإلطفاء احملتسب خالل السنة

)3,156,364()20,456( )257,072()13,206(  )337,871()2,527,759(الرصيد كما يف 31ديسمرب 2021

صايف القيمة الدفترية
3,082,592-      311,981,041289,887779,17932,485 ديسمرب 2021

97,8618182,871,953-      312,371,867401,407 ديسمرب 2020

اإلطفاء على حق استخدام املوجودات حممل على بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد كما يلي:

السنة املنتهية يف 
31 ديسمرب 2021

 السنة املنتهية يف
 31 ديسمرب 2019

517,966985,975تكاليف التشغيل
87,467     63,780مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح ٢٥(

581,7461,073,442

*  يتعلق اخنفاض القيمة مبطعم رنديفو يف وادي السيل وجممع السيف ومبجمع السينما يف جممع السيف.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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11     العمليات املتوقفة

خالل سنة 2021، أصدر جملس إدارة الشركة قرارًا بإغالق نشاط شركة سينكو سينما ذ.م.م. اجملودودة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ووفًقا لذلك، أفصحت الشركة عن العملية ضمن العمليات املتوقفة يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخراملوحد.

بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر للعمليات املتوقفة كما يلي:
السنة املنتهية يف

31 ديسمرب 2021

7,999دخل التشغيل
33دخل آخر

)43,619(تكاليف تشغيل
)55,770(مصاريف عمومية و إدارية

)77,982(خسارة من إقفال أعمال جتارية *

)169,339(

* اخلسارة من إقفال األعمال التجارية تشمل املمتلكات واآلالت واملعدات املشطوبة مببلغ 76,513 دينار حبريين.

12     استثمار يف شركة زميلة

31 ديسمرب 312020 ديسمرب 2021

9,692,62422,805,870الرصيد االفتتاحي
)5,821()15,490(حصة اخلسارة للسنة )إيضاح 26(

)1,920,294(-التوزيعات خالل السنة
)10,905,664(-خسارة اخنفاض القيمة

)281,467(    -أرباح أسهم مستلمة
9,692,624    9,677,134    الرصيد اخلتامي

قيمتها  بلغت  واليت  االستحواذ  الشهرة عند  قيمة  زميلة على  الدفترية إلستثمار اجملموعة يف شركة  القيمة  2020، تضمنت  قبل سنة 
19,857,324 دينار حبريين. أجرت اإلدارة تقييمًا لفحص إخنفاض قيمة الشهرة كما يف 31 ديسمرب 2020 وسجلت خسارة اخنفاض يف 

القيمة قدرها 10,905,664 دينار حبريين يف سنة 2020. 

يف رأي اإلدارة، إن القيمة الدفترية للشهرة والبالغة 8,906,660 دينار حبريين املتضمنة يف القيمة الدفترية للشركة الزميلة مل تنخفض 
قيمتها كما يف 31 ديسمرب 2021.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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12     استثمار يف شركة زميلة - تابع

 مت استخراج حصة اجملموعة يف صايف الربح أو اخلسارة يف االستثمار يف شركة زميلة من البيانات املالية املدققة كما يف وللسنة املنتهية:

31 ديسمرب 312020 ديسمرب 2021
)مدقق))مدقق)

2,631,8783,424,830املوجودات غري املتداولة
812,361471,073املوجودات املتداولة

)814,740()691,484(املطلوبات غري املتداولة
)1,599,235( )1,301,808(املطلوبات املتداولة

1,481,928  1,450,947  صايف املوجودات
725,474740,964     حصة اجملموعة يف صايف املوجودات يف الشركة الزميلة

2,024,0321,721,557اإليرادات التشغيلية
)11,643()30,981(     صايف اخلسارة خالل السنة

)5,821()15,490(       حصة اجملموعة يف صايف اخلسارة الربح يف الشركة الزميلة
 

13    املخـزون

31 ديسمرب 312020 ديسمرب 2021
                          

263,258251,802األطعمة واملشروبات وقطع غيار املعدات
)125,220()109,290(خمصص املخزون القدمي وبطيء احلركة 

153,968 126,582

احلركة يف خمصص املخزون القدمي والبطيء احلركة كاآليت:

31 ديسمرب31 ديسمرب
2021                             2020

125,2201,577الرصيد االفتتاحي
123,643-املخصص خالل السنة
-       )15,930(املشطوب خالل السنة

109,290125,220الرصيد اخلتامي

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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14     ذمم جتارية مدينة وأخرى

31 ديسمرب31 ديسمرب
2021                             2020

271,09775,534ذمم جتارية مدينة
)17,898(   )17,898(   خمصص الذمم التجارية املدينة منخفضة القيمة

253,19957,636
1,1354,873قروض بدون فائدة للموظفني

398,704197,634إيداعات / مقدم إجيار
39,328228,328مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

40,07718,459مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 32(
67,596116,270مبالغ مدفوعة مقدمًا

3,152,3533,152,353متحصالت ناجتة من إستبعاد أنشطة تشغيلية*
205,387254,555    ذمم مدينة أخرى

4,157,7794,030,108

* متثل املبالغ املستحقة من استبعاد أنشطة تشغيلية يف اجلزء املتداول من إمجايل صايف املقبوضات النقدية املستحقة مقابل بيع %50 
من حقوق تشغيل سينما سييت سنتر للمجموعة. يتم عرض جزء من صايف املبلغ وقدره 3,152,351 دينار حبريين والذي يستحق بعد 
12 شهرًا من تاريخ البيانات املالية املوحدة كجزء غري متداول يف بيان املركز املايل املوحـد. برأي إدارة اجملموعـة، أن القيمة العادلـة 

هلذه الذمـم املدينـة ال ختتلف اختـالفًا جوهــريًا عن قيمتهـا كما فـي 31 ديسمرب 2021، حيث أن تأثري اخلصم ال يعترب جوهريًا.

31 ديسمرب31 ديسمرب
2021                             2020

3,152,3516,304,703اجلزء غري املتداول
3,152,3533,152,353اجلزء املتداول

6,304,7049,457,056

 يتم احتساب الذمم التجارية املدينة واألخرى للمجموعة بالدينار البحريين.

يتم سداد الذمم التجارية املدينة بشكل عام خالل فترة ائتمانية تتراوح ما بني 30 إىل 90 يومًا.

تطبق اجملموعة النهج املبسط للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )9( لقياس اخلسائر االئتمانية باستخدام خمصص خسارة 
ائتمان متوقعة على مدى عمر الذمم التجارية املدينة واملوجودات التعاقدية األخرى. لقياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس 

مجاعي، يتم جتميع الذمم التجارية املدينة واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة بناء على خماطر االئتمان واألعمال املماثلة. إن 
املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة حتمل خصائص خماطر مماثلة للذمم التجارية املدينة اليت حتمل عقود مماثلة.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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14     ذمم جتارية مدينة وأخرى - تابع
تستند معدالت اخلسارة املتوقعة إىل خسارة االئتمان للمجموعة على مدار فترة مقدارها سنة ما قبل هناية السنة. يتم بعد ذلك تعديل 
معدالت اخلسارة التارخيية بناًء على املعلومات احلالية واملستقبلية مع األخذ باالعتبار عوامل االقتصاد الكلي اليت تؤثر على عمالء 
اجملموعة. حددت اجملموعة إمجايل الناتج احمللي ومعدل التضخم كعوامل رئيسية لالقتصاد الكلي يف البلدان اليت تعمل فيها اجملموعة.

إن احلركة يف خمصص الذمم التجارية املدينة منخفضة القيمة كما يلي:
 31 ديسمرب

2021
 31 ديسمرب

2020

17,898438,380الرصيد االفتتاحي

)420,482(            -مشطوبات

17,898    17,898    الرصيد اخلتامي

إن الذمم التجارية املدينة من املتوقع استالمها بالكامل بناًء على اخلربة السابقة. كما أنه ليس من ممارسات اجملموعة احلصول على 
ضمانات مقابل الذمم املدينة، وبالتايل فهي غري مضمونة.

املبالغ املستحقة من األطراف ذات العالقة غري مضمونة وال حتتسب عليها فوائد وبدون مواعيد سداد حمددة وميكن حتقيقها من قبل 
إدارة اجملموعة.

15    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

 31 ديسمرب
2021

 31 ديسمرب
2020

9,464,1278,656,031استثمارات يف أسهم مدرجة
488,158681,945استثمارات غري مدرجة وصناديق مدارة

10,204,84210,589,855سندات وصكوك

20,157,12719,927,831

التغري خالل السنة
19,927,83119,697,248الرصيد االفتتاحي

)34,709()385,766(االستبعادات
مكاسب القيمة العادلة غري احملققة للموجودات املالية بالقيمة العادلة

615,062265,292     من خالل الربح أو اخلسارة، بالصايف )إيضاح 26(

20,157,12719,927,831الرصيد اخلتامي

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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15    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة - تابع
 31 ديسمرب

2021
 31 ديسمرب

2020

9,952,2859,337,976موجودات غري متداولة
10,204,84210,589,855موجودات متداولة

20,157,12719,927,831

مت تصنيف االستثمارات يف األسهم املدرجة والغري مدرجة يف أسواق األوراق املالية ضمن املوجودات الغري متداولة، حيث تظهر اإلدارة 
رغبتها يف االحتفاظ هبا ملدة طويلة األجل. بينما مت تصنيف السندات والصكوك على أهنا متداولة، حيث إن الغرض من االحتفاظ هبذه 

املوجودات هو احلصول على مكاسب قصرية املدى من عمليات البيع والشراء الروتينية.

يتم تقييم القيمة العادلة لالستثمارات الغري مدرجة والصناديق املدارة على أساس تقارير تقييم املشروع املستلمة من مديري الصناديق 
املستقلني وأحدث بيانات مالية مستلمة للشركات املستثمر فيها أينما ينطبق ذلك.

إن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة تشتمل أيضًا سندات دين مدرجة يف خمتلف أسواق السندات بأسعارها 
املدرجة كما يف 31 ديسمرب 2021.

إن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مقومة بالعمالت التالية:

 31 ديسمربالعملــة
2021

 31 ديسمرب
2020

8,923,4808,095,335الدينار البحريين
345,808268,486الدينار الكوييت

10,886,70411,563,170الدوالر األمريكي
840            1,135الريال العماين

20,157,12719,927,831

مراحبة  متويل  مقابل  ضمان  حبريين(  دينار   10,589,855  :2020( حبريين  دينار   10,204,842 مبلغ  ذات  والصكوك  السندات  متثل 
)إيضاح 19(.

16     النقدية وأرصدة لدى البنوك

 31 ديسمرب
2021

 31 ديسمرب
2020

3,893,8673,632,860احلسابات اجلارية لدى البنوك
69,369     72,869النقد يف الصندوق

3,966,7363,702,229

إن أرصدة احلسابات اجلارية لدى البنوك تدر أرباحًا.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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17      رأس املال
 31 ديسمرب

2021
 31 ديسمرب

2020
املصرح به

100,000,000 سهم عادي بقيمـة امسية قـدرها 100 فلس حبريين للسهم )2020: 
100,000,00010,000,00010,000,000 سهم عادي بقيمة امسية قدرها 100 فلس حبريين للسهم(.

الصادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل
82,623,450 سهم عادي بقيمــة امسيـة قــدرها 100 فلس حبريين للسهم

8,262,345 8,262,345 )2020: 82,623,450 سهم عادي بقيمة امسية قدرها 100 فلس حبريين للسهم(
أسهم خزينة

370,975    370,975    3,709,737 سهم خزينة عادي بقيمــة امسيـة قــدرها 100 فلس حبريين للسهم
)2020: 3,709,737 سهم عادي بقيمة امسية قدرها 100 فلس حبريين للسهم(

أسهم خزينة
خالل سنة 2020، استحوذت الشركة على أسهم خزينة عددها 25,490 دينار حبريين بلغت قيمتها االمسية 2,549 دينار حبريين وذلك 
8 من عقد  18,835 دينار حبريين، وفقًا للمادة رقم  0.745 دينار حبريين أي ما يعادل  0.730 دينار حبريين إىل  مبعدل يتراوح بني 
التأسيس للشركة والذي يسمح للشركة بشراء أسهم خزينـة حىت 10% من امجالـي راس املال الصادر واملدفوع بالكامل. مت االفصاح عن 
القيمة االمسية السهم اخلزينة اليت امتلكتها الشركة كقيمة مطروحة من االحتياطات، يف حني مت احتساب الفرق ما بني القيمة االمسية 
أسهم  الشركة  أسهم. ومتتلك  لعالوة إصدار  16,286 دينار حبريين كتسوية مقابلة  بلغ  والذي  وقيمة شراؤها  املمتلكة  السهم اخلزينة 
خزينة يبلغ عددها 3,709,737 )2020: 3,709,737 دينار حبريين( أي ما يعادل 4.49% من امجايل رأس املال الصادر واملدفوع بالكامل 

كما يف 31 ديسمرب 2021 )2020: 4.49% من إمجايل رأس املال الصادر واملدفوع بالكامل(. 

معلومات إضافية متعلقة باملسامهني
أمسـاء وجنسيات املسامهيـن األساسيني الذين ميلكون ما يعادل 5% أو أكثـر من جمموع أسهـم رأس املال الصــادر كمـا يلي: أ( 

نسبة املسامهة
 يف امللكية        عدد األسهماجلنسية31 ديسمرب 2021

5.07 %4,185,137حبرينيةالشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
5.80 %4,789,244حبرييند. عصام عبداهلل يوسف فخرو

89.13 %73,649,069متعددةمجهور املستثمرين والشركات
82,623,450% 100

نسبة املسامهة
 يف امللكية        عدد األسهماجلنسية31 ديسمرب 2020

6.92 %5,717,565حبرينيةالشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
5.80 %4,789,244حبرييند. عصام عبداهلل يوسف فخرو

87.28 %72,116,641متعددةمجهور املستثمرين والشركات
82,623,450   % 100

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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17      رأس املال- تابع

لدى الشركة فئة واحدة من أسهم حقوق امللكية حيث يتمتع مجيع املسامهني حبقوق تصويت متساوية. ب( 

إن توزيع أسهم حقوق امللكية للشركة على أساس عدد املسامهني ونسبة ملكيتهم موضح كالتايل: ج( 

النسبة املئوية من
جمموع األسهمعدد األسهمعدد املسامهني31 ديسمرب 2021

38.64 %54631,923,554أقل من %1
50.50 %2741,725,515ما بني 1% و%5

10.86 %28,974,381   ما بني 5% و%10

57582,623,450% 100

النسبة املئوية من
جمموع األسهمعدد األسهمعدد املسامهني31 ديسمرب 2020

40.10 %50133,135,268أقل من %1

47.18 %2738,981,373ما بني 1% و%5

12.72 %210,508,809   ما بني 5% و%10

53082,623,450% 100

تفاصيل ملكية أسهم الشركة فيما بني أعضاء جملس إدارة الشركة كما يف 31 ديسمرب موضحة كالتايل: د( 

       2021       2020

عدد األسهمعدد األسهم

4,789,2444,789,244د. عصام عبداهلل يوسف فخرو
358,094358,094حممد إبراهيم خليل كانو
482,658482,658جالل حممد يوسف جالل

475,781475,781فريد يوسف خليل املؤيد
2,000,0002,000,000جهاد يوسف عبداهلل أمني

712,555712,555شوقي علي يوسف فخرو
1,865,861  1,865,861  أمحد عبدالرمحن راشد البستكي

10,684,19310,684,193

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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18      االحتياطيــات

عالوة إصدار أسهم:أ( 

متثل عالوة إصدار األسهم الفرق ما بني سعر التنفيذ والقيمة االمسية لألسهم الصادرة.

احتياطي إعادة تقييم:ب( 

ميثـل احتياطــي إعــادة التقييم صايف الزيــادة النامجــة مــن عملية إعــادة تقييم األراضي اململوكة )إيضاح رقم 7(. هذا االحتياطي 
غري قابل للتوزيع. خالل السنة، مل يكن هناك أي تغيري يف احتياطي إعادة التقييم )2020: ال شيء دينار حبريين(.

احتياطي قانوين:ج( 

مبوجب قانون الشركات التجارية البحريين، جيب حتويل ما يعادل 10% من صايف أرباح السنة قبل املخصصات إىل حساب االحتياطـــي 
القانونــي الغري قابل للتوزيع حىت يبلغ رصيـــد ذلك االحتياطـــي نسبـــة 50% من رأس املال الصــادر علـى األقـــل. إن هذا االحتياطي 
غري قابل للتوزيع باستثناء دفعات توزيع أرباح األسهم حسب املسموح به يف قانون الشركات التجارية البحريين. حيث أن هذا الشرط مت 

استيفائه، مل يتم حتويل مبالغ إىل االحتياطي القانوين عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 )2020: الشيء دينار حبريين(.

احتياطي أعمال خريية:د( 

ميثل احتياطي خمصص لصاحل األعمال اخلريية. خالل العام، مل يتم حتويل أي مبلغ إىل احتياطي األعمال اخلريية )2020: ال شيء 
دينار حبريين(. ومع هذا، مت دفع مبلغ 5,000 دينار حبريين من هذا اإلحتياطي خالل السنة )2020: الشي دينار حبريين(

أرباح مستبقاةه( 

متثل صايف مجيع املكاسب واخلسائر األخرى ومجيع العمليات مع املسامهني اليت مل يعترف هبا يف بند آخر.

19    متويل مراحبة
31 ديسمرب31 ديسمرب

2020             2021             إيضاحاتالقسط األخري

767,4601,291,180)أ(30 أبريل 2023متويل مراحبة
4,978,3674,978,367)ب(7 أبريل 2022مراحبة السلع

5,745,8276,269,547
)5,502,087()5,546,182(اجلزء املتداول من متويل املراحبة

767,460    199,645اجلزء غري املتداول من متويل املراحبة

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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19    متويل مراحبة - تابع

ميثل متويل املراحبة املبلغ املأخوذ من مصرف السالم من أجل متويل املصروفات الرأمسالية للمجموعة بغرض شراء 10 شاشات )أ( 
للمجمع اجلديد يف اجلفري. وحتتسب عليه أرباح مبعدل 8% سنويًا )صايف معدل األرباح يبلغ 2.4% بعد تسوية نسبة الدعم من 
والربح. مت  للقرض  القيمة األساسية  60 قسطا متساويًا من  املبلغ املستحق األساسي على حنو  متكني وقدرها 5.6%(. يتم سداد 
ضمان التمويل مقابل ستة شيكات أمنية غري مؤرخة مع بنك أخر، ومباشرة التنازل عن مجيع إيرادات اإلجيار احلالية واملستقبلية 

من العقارات املوجودة يف القضيبية. 

متثل مراحبة السلع املبلغ املأخوذة من بيت التمويل الكوييت )البحرين(، لشراء صكوك مصرف البحرين املركزي مع هامش الربح. )ب( 
يتم االحتفاظ بالصكوك املشتراة كضمانات للسداد وختضع هلامش الطلب بنسبة 80% ونسبة تصفية 70% )إيضاح 15(.

يتم اإلفصاح عن متويل املراحبة الذي يتم سداده خالل اثنيت عشر شهرا من تاريخ بيان املركز املايل كجزء متداول من متويل املراحبة.

يف رأي اإلدارة، من الغري متوقع أن ختتلف القيم العادلة لتمويل املراحبة بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.

20      منافع نهاية اخلدمة للموظفني ومنافع املوظفني األخرى

31 ديسمرب31 ديسمرب
            2021            2020

)أ( 314,533330,158منافع هناية اخلدمة للموظفني 

)ب( 1,244,7311,680,635منافع املوظفني األخرى  

1,437,2642,010,793

منافع نهاية اخلدمة للموظفني:)أ( 

بلغت تكلفة مسامهة اجملموعة يف نظام اهليئة العامة للتأمني االجتماعي يف مملكة البحرين للموظفني البحرينيني عن السنة املنتهية يف 
31 ديسمرب 2021 مبلغ 103,689 دينار حبريين )2020: 120,474 دينار حبريين(.

إن التغري يف خمصص االلتزام اخلاص بنهاية اخلدمة لكل املوظفني كان كالتايل:
31 ديسمرب31 ديسمرب

            2021            2020

330,158448,494الرصيد االفتتاحي

16,98034,306املبالغ املستحقة خالل السنة

)152,642( )32,605(املدفوع خالل السنة

330,158  314,533  الرصيد اخلتامي

228245        عدد موظفي اجملموعة

منافع املوظفني األخرى:)ب( 
كـإكـراميات  سنتـر(  سيت  عمليات  من  حصة  بيع  مكاسب  من   %10( حبريين  دينار   3,913,056 مبلغ  اجملموعة  قدمت   ،2017 خالل 
للموظفيـن املوجودين، حيث بلغ املبلغ املدفوع هلــم 27,790,325 دينــار حبريين كما فــي 31 ديسمرب 2021 )2020: 2,232,421 دينار 

حبريين(.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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21    التزامات اإلجيار

31 ديسمرب31 ديسمرب
             2021             2020

3,647,6084,281,899الرصيد االفتتاحي

)144,180()370,530(مدفوعات اإلجيار

)319,805()380,659(امتيازات إجيار )ايضاح 24(

)277,543(-التزامات إجيار مل تعد مستحقة الدفع مت شطبها )ايضاح 24(

)14,546(-تعديل على عقود اإلجيار

792,38510,884إضافات

)29,987(-إهناء عقود إجيار

92,174140,886تكاليف متويلية )إيضاح 27(
3,780,9783,647,608الرصيد اخلتامي

)1,287,206(  )1,338,018(ناقصًا: اجلزء املتداول من التزامات اإلجيار
2,442,9602,360,402اجلزء غري املتداول من التزامات اإلجيار

حتليل االستحقاق - التدفقات النقدية التعاقدية غري املخصومة:
31 ديسمرب31 ديسمرب

             20212020

1,323,5911,177,120أقل من سنة واحدة
2,302,7352,319,710سنة إىل مخس سنوات

405,463494,101أكثر من 5 سنوات
4,031,7893,990,931جمموع التزامات اإلجيار غري املخصومة

22     ذمم جتارية دائنة وأخرى

31 ديسمرب31 ديسمرب
             2021             2020

361,297110,895ذمم جتارية دائنة

813,829378,074مبالغ مستحقة 

64,035-أرباح أسهم مل تتم املطالبة هبا

59,25518,364مبالغ مستحقة إىل أطراف ذات عالقة )إيضاح 32(

76,86242,040خمصصات منافع املوظفني 

204,121271,737مبالغ مستلمة مقدمًا من العمالء

79,438  114,489ذمم دائنة أخرى
1,629,853964,583

يتم سداد الذمم التجارية الدائنة بشكل عام خالل فترة تتراوح ما بني 30 إىل 60 يومًا من تاريخ استالم فاتورة املورد. مجيع املبالغ 
املستحقة تستحق السداد خالل فترة أقل من سنة واحدة. إن القيمة الدفترية للذمم التجارية الدائنة وأخرى املصنفة على أهنا مطلوبات 

مالية تقاس بالتكلفة املطفأة تقارب قيمتها العادلة.

املبالغ املستحقة إىل أطراف ذات عالقة غري مضمونة وال تتحمل أي فائدة وليس هلا شروط سداد حمددة.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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23    سحب على املكشوف
31 ديسمرب31 ديسمرب

             2021             2020
2,993,985-سحب على املكشوف

4,640,0005,250,000حد التسهيالت االئتمانية للسحب على املكشوف

كما يف 31 ديسمرب 2021 لدى اجملموعة تسهيالت ائتمانية للسحب على املكشوف مببلغ 4,640,000 دينار حبريين )2020: 5,250,000 
دينار حبريين(، وقــد تــم احلصــول على هذه التسهيــالت هبدف استخدامها يف التمويــل الالزم لرأس املال العامل للمجموعة.  إن هـــذه 
التسهيالت غيــــر مضمونـــــة وحيتســــب عليهـــا معدالت فائـــــدة سنــوية تتــــراوح ما بيــــن 3.52% إىل 4.02% سنويًا )2020: ما بني 

%4.57 إىل %5 سنويًا(، كما أن هذه التسهيالت تستحق السداد عند الطلب. 

24     دخل آخر
السنة املنتهيةالسنة املنتهية
يف 31 ديسمربيف 31 ديسمرب
             2021             2020

390,104531,957دخل فائدة من ذمم مدينة طويلة األجل
380,659319,805امتيازات إجيار )إيضاح 21(

277,543-التزامات إجيار مل تعد مستحقة الدفع مت شطبها )إيضاح 21(
125,850156,000منحة حكومية لدعم استمرارية األعمال )إيضاح 6)ب((

16,74020,460رسوم إدارية
63,27911,506إيرادات متنوعة

976,6321,317,271

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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25    مصروفات عمومية وإدارية

السنة املنتهيةالسنة املنتهية
يف 31 ديسمربيف 31 ديسمرب
            2021            2020

632,871390,373تكاليف املوظفني*
103,689147,567تأمني اجتماعي

63,78087,467اطفاء على حق استخدام املوجودات )إيضاح 10(
12,626158,827تكاليف ما قبل التشغيل للمشاريع

31,60341,996رسوم حكومية
11,20113,535رسوم مهنية

11,20921,781مصروفات الصيانة
11,99655,324تربعات

8,8977,517مصروفات تأمني
2,68116,601مصروفات طباعة وأدوات مكتبية

354,990-خسارة اخنفاض القيمة على حق إستخدام املوجودات
1,060,971-خسارة اخنفاض القيمة على ممتلكات وآالت ومعدات

33,079-خمزون مشطوب
123,643-خمصص املخزون التالف

122,165-ذمم جتارية مدينة وأخرى مشطوبة
99,670-اخلسارة على استبعاد استثمارات عقارية 

40,000-مكافأة أعضاء جملس اإلدارة وتكاليف جلسات جملس اإلدارة
71,886      73,189مصروفات أخرى

963,7422,847,392

صايف تكلفة املوظفني، يشمل املنحة احلكومية املستلمة للموظفني البحرينيني واليت تبلغ 98,662 دينار حبريين )2020: 304,718       *
دينار حبريين(.

26    دخل/ )خسارة( من االستثمارات، صايف
السنة املنتهيةالسنة املنتهية
يف 31 ديسمربيف 31 ديسمرب
            2021            2020

528,145368,944دخل الفوائد من السندات والصكوك
مكسب غري حمقق على املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل

615,062265,292     الربح أو اخلسارة، صايف )إيضاح 15(
388,000387,929دخل أرباح األسهم

)1,514,749(402,808مكاسب / )خسائر( القيمة العادلة الغري حمققة من االستثمارات العقارية )ايضاح 9(
-11,122     مكسب من بيع حق أسهم 

مكسب حمقق من بيع موجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
40,690-    الربح أو اخلسارة

صايف احلصة من اخلسارة من االستثمار يف شركة زميلة 
)5,821()15,490(     )إيضاح 12(

)9,407(-صايف احلصة من اخلسارة من االستثمار يف مشاريع مشتركة
80,81719,315دخل فوائد على أرصدة حسابات البنوك اجلارية

2,010,464  )447,807(

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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27     تكاليف متويل
السنة املنتهيةالسنة املنتهية
يف 31 ديسمربيف 31 ديسمرب
            20212020

25,63137,946فوائد على قرض طويل األجل

92,174140,886فوائد على التزامات اإلجيار )إيضاح 21(

91,642  126,620فوائد متعلقة بسحب على املكشوف ورسوم بنكية
244,425270,474

28    العائد /)اخلسارة( على السهم

يتم احتساب العائد األساسي/)اخلسارة األساسية( على السهم بتقسيم صايف الربح/)اخلسارة( املتاح للمسامهني على املتوسط املرجح 
لعدد األسهم العادية الصادرة خالل السنة.

يف 31 ديسمربيف 31 ديسمرب
20212020

)14,130,222(1,043,190صايف الربح/ )اخلسارة( املتاح للمسامهني

78,913,713  78,913,713  املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية الصادرة
  )179(  فلس  13  فلسالعائد األساسي / )اخلسارة األساسية( على السهم الواحد 

مت احتساب العائد األساسي/)اخلسارة األساسية( على السهم بتقسيم صايف ربح/)خسارة( السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم 
العادية الصادرة خـالل السنة والبالغـة 78,913,713 سهمًا صافيًا من املتوسـط املرجـح ألسهم اخلزينة البالغ عـددها 3,709,737 سهمًا. 

ال توجد أسهم عادية خمففة حمتملة يف 31 ديسمرب 2021 )2020: ال شيء( وبالتايل العائد األساسي واملخفف للسهم متطابق.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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29    أرباح األسهم ومكافأة أعضاء جملس اإلدارة

أرباح األسهم

املعلن عنها واملدفوع

مل يتم التوصية، املوافقة، والدفع ألي توزيعات أرباح عن سنة 2020 )2019: 25 فلسًا للسهم(.

املوصى به من جملس اإلدارة

أوصى أعضاء جملس اإلدارة بتوزيع أربـاح أسهم للسنـة املنتهية فـي 31 ديسمبـر 2021 مببلغ 1,183,706 دينار حبريين )2020: الشيء 
السنوي،  العمومية  أرباح األسهم املوصى هبا تصبح مستحقة إذا وافق املسامهني عليها يف اجتماع اجلمعية  دينار حبريين(. توزيعات 

وبالتايل مل يتم احتساهبا يف هذه البيانات املالية املوحدة.

مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

املستحق واملصروف

مل يسجل أو يصرف أي مبلغ كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 )2020: الشيء دينار حبريين(. يتم 
احتساب مكافأة أعضاء جملس اإلدارة يف بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد يف السنة اليت ختصها.

املوصى به من جملس اإلدارة

أوصت إدارة الشركة بدفع مكافــأة ألعضـاء جملس اإلدارة للسنة املنتهيـة يف 31 ديسمرب 2021 مببلغ 112,000 دينار حبريين )2020: 
الشيء دينار حبريين(، هذه التوصية خاضعة ملوافقة املسامهني يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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30  التقارير القطاعية

التقارير  وهيكلة  اجملموعة  إدارة  مع  توافقًا  وذلك  اجملموعة  أعمال  بقطاعات  يتعلق  فيما  األساسية  القطاعات  معلومات  عرض  يتم 
الداخلية.

إن عمليات اجملموعة يف مملكة البحرين مندرجة حتت قطاعات األعمال األساسية التالية:

صاالت العرض •
املطاعم واالستراحات •
أخرى، تشمل موجودات مكاتب اإلدارة الرئيسية والسيارات •

عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021:

صاالت العرض
 املطاعم /

املجموعأخرىاالستراحات
اإليــــرادات

746,098522,3441,048,5692,317,011جمموع املبيعات اخلارجية
)510,153(   -              )142,211()367,942(ناقصًا: جمموع التكلفة املتغرية

378,156380,1331,048,5691,806,858نتائج القطاع
)2,373,258(ناقصًا: التكلفة الثابتة

)566,400(جممل اخلسارة من التشغيل
976,632دخل آخر

2,010,464دخل من االستثمارات، صايف
)963,742(مصروفات عمومية وإدارية

)244,425(     تكاليف متويل

)1,212,529(صايف الربح للسنة الناجتة من العمليات

عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020:

صاالت العرض
 املطاعم /

املجموعأخرىاالستراحات
اإليــــرادات

624,099509,4481,108,7692,242,316جمموع املبيعات اخلارجية
)513,622(   -              )206,104()307,518(ناقصًا: جمموع التكلفة املتغرية

303,3441,108,7691,728,694  316,581  نتائج القطاع
)2,704,850(ناقصًا: التكلفة الثابتة

)976,156(جممل اخلسارة من التشغيل
1,317,271دخل آخر

)447,807(خسارة من االستثمارات، صايف
)2,847,392(مصروفات عمومية وإدارية

)10,905,664(اخنفاض يف قيمة االستثمار يف شركة زميلة
)270,474(     تكاليف متويل

)14,130,222(صايف اخلسارة للسنة

املجموعة تدير عملياتها يف مملكة البحرين فقط. وعليه، مل يتم اإلفصاح عن أي معلومات خاصة بالقطاعات اجلغرافية. 

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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31    االلتزامات احملتملة والرأمسالية

2021، ليس لدى اجملموعة أي التزامات حمتملة ناشئة يف سياق األعمال االعتيادية )2020: بلغت الشيء دينار  31 ديسمرب  كما يف 
حبريين(.

النفقات الرأمسالية املتعاقد عليها ملشاريع خمتلفة يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد ولكن مل يتم االعتراف هبا يف هذه البيانات املالية 
املوحدة بلغت 105,379 دينار حبريين )2020: 463,712 دينار حبريين(.

32    املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة

تعترب األطراف ذات عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو عندما ميارس نفوذ مؤثر وتكون له القدرة 
على التحكم يف السياسات املالية والتشغيلية بالطرف اآلخر. وتشمل األطراف ذات العالقة شركات متارس عليها اجملموعة نفوذ مؤثر 

واملسامهني الرئيسيني ومديرين اإلدارة التنفيذية للمجموعة.

املباشرين  عائالهتم  وأفراد  اجملموعة  ضمن  شركة  ألي  اإلدارة  جملس  وأعضاء  املشتركة  املشاريع  من  العالقة  ذات  األطراف  تتكون 
واألعمال التجارية واملؤسسات اليت تقع حتت سيطرهتم. إن معامالت اجملموعة مع األطراف ذات العالقة مصادق عليها من قبل اإلدارة.

أو  العمالء  على  مؤثر  نفوذ  أو ممارسة  السيطرة  على  القدرة  إدارة اجملموعة  فيها ألعضاء جملس  يكون  اليت  التجارية  املعامالت  إن 
املوردين تتم على أسس جتارية عادية.

ملخص العمليات مع األطراف ذات العالقة كما يلي:
السنة املنتهية فـي 
31 ديسمرب 2021

السنة املنتهية فـي 
31 ديسمبـر 2020

جممع سينما سار
9,340-مصاريف أخرى

شركة قطر البحرين الدولية للسينما ذ.م.م
29,88928,483رواتب املوظفني - تعويض
41,61416,695مصاريف أخرى - تعويض

37,20020,460رسوم إدارية

شركة ڤي أو إكس سينيكو سينما ذ.م.م
1,074-املصروفات املباشرة

2843,703مصاريف أخرى

 رواتب، مكافآت ورسوم حضور اجللسات ألعضاء جملس اإلدارة
84,00063,000 رواتب

40,000-رسوم حضور اجللسات

الكيانات اليت تندرج حتت إدارة مشتركة
10,4796,656مصاريف مباشرة

123,340114,610مصاريف أخرى
68,31697,523مصاريف إجيار مكاتب اإلدارة الرئيسية

مكافأة موظفو اإلدارة الرئيسيون*
297,713267,303الرواتب واملنافع قصرية األجل األخرى
16,30426,588الرواتب واملنافع طويلة األجل األخرى

* موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة واملسؤولية عن التخطيط، التوجيه والتحكم يف أنشطة اجملموعة.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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32   املعامالت مع األطراف ذات العالقة - تابع

ملخص بأرصدة األطراف ذات العالقة يف 31 ديسمرب كما يلي:

نوع العالقة
مبالغ مستحقة إىل )إيضاح 22(مبالغ مستحقة من )إيضاح 14(

31 ديسمرب 
2021

31 ديسمرب 
2020

31 ديسمرب 
2021

31 ديسمرب 
2020

 شركة قطر البحرين الدولية

للسينما ذ.م.م
--39,31417,368مشروع مشترك

 شركة ڤي أو إكس سينيكو

سينما ذ.م.م
6,2466,530--شركة زميلة

7631,09153,00911,834إدارة مشتركةكيانات متعددة *

40,07718,45959,25518,364

*  تندرج ضمن الكيانات املتعددة أرصدة مع العديد من شركات األطراف ذات العالقة واليت تعترب أرصدهتا الفردية غري  جوهـريـة.

املبالغ املستحقة من وإىل األطراف ذات العالقة غري مضمونة وال تتحمل أي فائدة وليس هلا شروط سداد حمددة.

أوصى أعضـاء جملــس اإلدارة بدفع مكافــأة ألعضـاء جملس اإلدارة للسنة املنتهيـة يف 31 ديسمرب 2021 مببلغ 112,000 دينار حبريين 
)2020: الشيء دينار حبريين(، هذه التوصية خاضعة ملوافقة املسامهني يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي.

33   املوجودات واملطلوبات املالية وإدارة املخاطر

املوجودات واملطلوبات املالية املتضمنة يف بيان املركز املايل املوحد تشتمل على النقدية وأرصدة لدى البنوك، موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، والذمم التجارية املدينة وأخرى، ومتويل مراحبة، والسحب على املكشوف والذمم التجارية الدائنة 
وأخرى. إن السياسات احملاسبية املتعلقة باألساليب املتبعة عند االعتراف هبذه األدوات املالية قد مت اإلفصاح عنها كاًل على حده يف 

البند اخلاص هبا. 

إن األدوات املالية الرئيسية املستخدمة من قبل اجملموعة واليت تنشأ منها خماطر األدوات املالية هي كالتايل:

ذمم جتارية مدينة وأخرى؛ •

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة؛ •

متويل مراحبة؛ •

سحب على املكشوف؛  •

النقدية وأرصدة لدى البنوك؛ و •

ذمم جتارية دائنة وأخرى. •

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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33   املوجودات واملطلوبات املالية وإدارة املخاطر - تابع

فيما يلي ملخص باألدوات املالية مصنفة حسب فئتها كما يف 31 ديسمرب 2021:

القيمة العادلة من خالل
التكلفة املطفأةالربح أو اخلسارةاملوجودات املالية

4,090,183-ذمم جتارية مدينة وأخرى باستثناء املبالغ املدفوعة مقدمًا
-20,157,127موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

3,966,736-النقدية وأرصدة لدى البنوك

20,157,1278,056,919جمموع املوجودات املالية

 املطلوبات املالية بالتكلفة املطلوبات املالية
 املطفأة

1,552,991ذمم جتارية دائنة وأخرى، صافية من تكاليف املوظفني
5,745,827متويل مراحبة

7,298,818جمموع املطلوبات املالية

فيما يلي ملخص باألدوات املالية مصنفة حسب فئتها كما يف 31 ديسمرب 2020:

القيمة العادلة من خالل
بالتكلفة املطفأةالربح أو اخلسارةاملوجودات املالية

3,913,838-ذمم جتارية مدينة وأخرى باستثناء املبالغ املدفوعة مقدمًا
-19,927,831موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

3,702,229-               النقدية وأرصدة لدى البنوك
19,927,8317,616,067جمموع املوجودات املالية

املطلوبات املالية بالتكلفة
املطفأة املطلوبات املالية

922,453ذمم جتارية دائنة وأخرى، صافية من تكاليف املوظفني
2,993,985سحب على املكشوف

6,269,547متويل مراحبة

10,186,075جمموع املطلوبات املالية

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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33   املوجودات واملطلوبات املالية وإدارة املخاطر - تابع

إدارة املخاطر 

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض اجملموعة لكل من املخاطر املذكورة أدناه، وأهداف، سياسات وإجراءات اجملموعة عند قياس 
وإدارة اخلطر وتفاصيل إدارة اجملموعة لرأس املال. أيضًا تتضمن هذه البيانات املالية املوحدة إفصاحات كمية إضافية.

إن على عاتق جملس اإلدارة املسؤولية الكاملة يف حتديد أهداف وسياسات إدارة املخاطر للمجموعة، ومع بقاء املسؤولية النهائية عليهم، 
فقد مت تفويض صالحية تصميم وتنفيذ اإلجراءات اليت تكفل التنفيذ الفعال لألهداف والسياسات، إىل قسم إدارة املالية يف اجملموعة. 
املوضوعة بشكل منتظم. تتم أيضًا  والسياسات  اليت مت اختاذها ومدى مالئمة األهداف  العمليات  اإلدارة مدى فعالية  يراجع جملس 

مراجعة سياسات إدارة املخاطر وعملياهتا من قبل املدققني الداخليني للمجموعة وترفع النتائج إىل جلنة التدقيق.

تتعرض اجملموعة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات املالية:

· خماطر السوق	
خماطر معدل األرباح– 
خماطر العمالت– 
خماطر األسعار– 

· خماطر االئتمان	
· خماطر السيولة	
· خماطر التشغيل	

حســابات  حتمل  السوقية.  الربح  معدالت  تقلبات  نتيجة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  قيمة  تغري  خماطر  هي  األرباح  معدل  خماطر 
متويــل املراحبة والسحب على املكشوف معدالت أرباح ثابتة. تعترب اإلدارة بأن املوجودات واملطلوبات األخرى ال تتأثر حبساسية خماطر 

معدالت الفائدة.

هي خماطر تغيري قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات يف سعر الصرف للعمالت األجنبية. تتكون املوجودات املالية  خماطر العمالت 
التعاون  جملس  دول  وعمالت  األمريكي،  بالدوالر  من  أساسي  بشكل  للمجموعة  التابعة  اخلسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
اخلليجي، كما تتم التعامالت األجنبية بالريال السعودي والريال القطري واليورو. إن الدينار البحريين ثابت الصرف يف مقابل عمالت 
دول جملس التعاون اخلليجي والدوالر األمريكي. إن اإلدارة املالية للمجموعة تراقب باستمرار التغريات يف أسعار العمالت األجنبية وحتد 

من التعرض ملخاطر العمالت األجنبية. 

خماطر األسعار هي املخاطر اليت تتعرض هلا اجملموعة بسبب خماطر أسعار األوراق املالية والسندات والصكوك احملتفظ هبا من قبل 
اجملموعة واملصنفة يف بيان املركز املايل املوحد حتت بند موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. إلدارة خماطر 
األسعار الناشئة عن االستثمارات يف األسهم والسندات، تقوم اجملموعة بتنويع حمفظتها االستثمارية وذلك وفقًا للحدود اليت تضعها 

اجملموعة.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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فيما يلي حتليل حساسية القيمة العادلة لالستثمارات:

 الوصف
التأثري على حقوق امللكية / الربحالتغري

+/- 1,007,856  +/- 5 %موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

+/- 2,015,713 +/- 10 %موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

خماطر االئتمان هي املخاطر الناجتة من فشل أحد األطراف يف الوفاء بالتزامه ويتسبب يف تكبد الطرف اآلخر خلسارة مالية. تنشأ 
خماطر االئتمان من النقد وما يف حكمه وكذلك التعرضات االئتمانية للعمالء، مبا يف ذلك املبالغ غري املسددة املستحقة من الغري. يتم 
وضع النقد لدى البنوك احمللية وغري احمللية اليت تتمتع بتصنيفات ائتمانية جيدة. إن تركيز خماطر االئتمان فيما يتعلق باحلسابات 
املالية  التقارير  الدويل إلعداد  للمعيار  النهج املبسط  التجارية املدينة حمدود بسبب قاعدة عمالء اجملموعة املتنوعة. تطبق اجملموعة 
رقم )9( لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة واليت تستخدم خمصص خسائر االئتمان املتوقع على مدى أعمار مجيع الذمم التجارية 
املدينة واملبالغ املستحقة من األطراف ذات عالقة )إيضاح 32(. نتيجة هلذا العامل، تعتقد اإلدارة أنه ال توجد خماطر ائتمانية إضافية 

أكثر من املبالغ اليت مت عمل خمصص هلا مرتبطة بالذمم التجارية املدينة للمجموعة.

خماطر السيولة هي خماطر عدم قدرة املنشأة يف احلصول على األموال الالزمة لسداد االلتزامات املصاحبة للمطلوبات املالية. قد تنتج 
خماطر السيولة من عدم قدرة اجملموعة على بيع موجوداهتا املالية بالسرعة املناسبة وبسعر يقارب قيمتها العادلة.

غري  االئتمانية  البنوك  وتسهيالت  الكافية  النقدية  األموال  توافر  من  التأكد  طريق  عن  السيولة  خماطر  بإدارة  اجملموعة  إدارة  تقوم 
املستخدمة وبصورة مستمرة لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتا املستقبلية حني حلوهلا.

األحداث  أو  واألنظمة  األفراد  الداخلية،  العمليات  ناتج من  أو فشل  الناجتة عن عدم كفاية  للخسارة  التعرض  التشغيل هي  خماطر 
اخلارجية. تسعى اجملموعة إىل تقليل هذه املخاطر من خالل وضع سياسات وإجراءات مستمرة لتحديد هذه املخاطر ومراقبتها وإدارهتا.

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم احلصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف 
السوق يف تاريخ القياس.

املبالغ املدفوعة  التجارية املدينة واألخرى باستثناء  العادلة بشكل متكرر تشمل الذمم  إن األدوات املالية واليت ال يتم قياسها بالقيمة 
مقدمًا، النقدية وأرصدة لدى البنوك، متويل املراحبة، السحب على املكشوف والذمم التجارية الدائنة واألخرى.  ترى اإلدارة أنه ونظرًا 
للطبيعة القصرية األجل هلــذه األدوات املالية فــإن القيمة العادلة هلذه األدوات املالية ال ختتلف كثيــرًا عن قيمتها الدفترية كما فــي 31 

ديسمرب 2021.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021
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قياس القيمة العادلة - تابع

اجلدول التايل حيدد التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر باإلضافة إىل 
تقنيات التقييم وأهم املدخالت غري امللحوظة واملستخدمة يف حتديد قياس القيمة العادلة لألدوات املالية كما يوضح اجلدول العالقة 

املتبادلة من املدخالت غري امللحوظة والقيمة العادلة:  

القيمة العادلة 
يف 31

ديسمرب 2021

القيمة العادلة 
يف 31

ديسمرب 2021

 تسلسل
 القيمة
 العادلة

 وسائل التقييم
 املستخدمة
 واملدخالت

الرئيسية
أهم املدخالت
 غري امللحوظة

 العالقات
 املتبادلة بني

 املدخالت
 غري امللحوظة

 والقيمة
العادلة

املوجودات غري املالية

املستوى 22,314,08521,910,000استثمارات عقارية
الثاين

تقارير تقييم 
مستقلة

معدالت السوق 
احلالية ومعدل 
سعر املتر املربع

عالقة إجيابية 
بني معدل سعر 

املتر املربع 
والقيمة السوقية

املوجودات املالية
املستوى 9,464,1278,656,031استثمارات مدرجة

األول
أسعار األسهم 

كما هي مدرجة 
يف أسواق األوراق 

املالية.

ال ينطبقال ينطبق

استثمارات يف حقوق 
ملكية غري  

مدرجة/صناديق مدارة

املستوى 488,158681,945
الثالث

صايف تقييم 
املوجودات 

والتحديثات املالية 
املستلمة من مدراء 

الصناديق

معدالت اخلروج 
املتوقعة، 

التدفقات النقدية 
املستقبلية 

املتوقعة، صايف 
املوجودات وأساس 

األرباح املتوقعة 
مع األخذ بعني 

االعتبار املعلومات 
املتوفرة لدى 

اإلدارة وخربات 
السوق يف 

الصناعة املماثلة.

كلما ارتفعت 
التدفقات النقدية 

املستقبلية أو 
ارتفعت األرباح 

ارتفع صايف 
القيمة العادلة 

للموجودات 
وبالتايل تكون 

معدالت اخلروج 
أعلى.

املستوى 10,204,84210,589,855صكوك وسندات
األول

مؤثرات األسعار 
من بلومربج 

املستلمة من قبل 
وسطاء اجملموعة

ال ينطبقال ينطبق

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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اجلدول التايل يوضح التغري يف األرصدة االفتتاحية واخلتامية لألدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة والتابعة للمستوى الثالث:

 استثمارات حقوق ملكية غري
مدرجة/صناديق مدارة

681,945يف 31 ديسمرب 2020
)26,441(خسارة القيمة العادلة الغري حمققة

)167,346(االستبعادات خالل السنة

488,158يف 31 ديسمرب 2021

 استثمارات حقوق ملكية غري
مدرجة/صناديق مدارة

687,837يف 31 ديسمرب 2019
4,185مكاسب القيمة العادلة الغري حمققة

)10,077(  االستبعادات خالل السنة

681,945يف 31 ديسمرب 2020

ال يوجد أية حتويالت بني املستويات خالل السنة 2020 و2021.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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إدارة رأس املال

يتكون رأس املال من األسهم االعتيادية واالحتياطيات املتعلقة مبسامهي اجملموعة.  

إن اهلدف األساسي للمجموعة يف إدارة رأس املال هو التأكد من احملافظة على نسبة مناسبة من رأس املال لتدعيم أعمال اجملموعة 
وتنمية عوائد املسامهني.  

تقوم اجملموعة بإدارة هيكلة رأس املال لديها، كما تقوم بإجراء التعديالت عليه وذلك وفقًا للظروف االقتصادية.  مل يتم أي تغيري يف 
األهداف والسياسات والعمليات خالل السنتني املنتهيتني يف 31 ديسمرب 2021 و2020.

تقوم اجملموعة مبراقبة رأس املال عن طريق استخدام طريقة نسبة املديونية، واليت هي عبارة عن صايف املديونية مقسومًا على جمموع 
رأس املال مضافًا إليه صايف املديونية، ويندرج ضمن صايف مديونية اجملموعة الذمم التجارية الدائنة واألخرى خمصومًا منها النقد وما 

يف حكمه. رأس املال يتضمن رأس املال مع االحتياطيات املتعلقة مبسامهي اجملموعة.

 31 مبا أن لدى اجملموعة نقد وما يف حكمه، موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة أكرب من املديونية كما يف 
ديسمرب 2021، فإنه مل يتم احتساب أو اإلفصاح عن نسبة املديونية.
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34   إيضاحات داعمة لبيان التدفقات النقدية

يتطلب معيار احملاسبة الدويل رقم )7( - »بيان التدفقات النقدية« إفصاحات إضافية عن التغريات يف املطلوبات التمويلية »للمنشأة« 
الناجتة عن بنود التدفقات النقدية والغري نقدية.

1 يناير 2021

 املبلغ الذي
 مت احلصول
 عليه خالل

السنة

 تكاليف
 التمويل

املستحقة

 املبلغ املسدد
 خالل السنة

 من القيمة
 األساسية
للتمويل

 تكاليف
 التمويل
املسددة

 احملول إىل
 مطلوبات
متداولة

  اجلزء غري 
 املتداول 

31 ديسمرب 
2021

--)126,620( )5,639,708( 2,993,9852,645,723126,620سحب على

املكشوف

199,645)5,546,182( )25,631(  )523,720(25,631-                6,269,547متويل مراحبة

199,645)5,546,182()152,251()6,163,428(9,263,5322,645,723152,251اجملموع

1 يناير 2020

 املبلغ الذي
 مت احلصول
 عليه خالل

السنة

 تكاليف
 التمويل

املستحقة

 املبلغ املسدد
 خالل السنة

 من القيمة
 األساسية
للتمويل

 تكاليف
 التمويل
املسددة

 احملول إىل
 مطلوبات
متداولة

  اجلزء غري 
 املتداول 

31 ديسمرب 
2020

-)2,993,985()91,642()12,286,154(897,96514,382,17491,642سحب على

املكشوف

767,460)5,502,087( )37,946(  )482,669(    37,946-               6,752,216متويل مراحبة

767,460)8,496,072( )129,588(7,650,18114,382,174129,58812,768,823اجملموع

35  األحداث بعد فترة إعداد التقرير

مل تكن هناك أحداث مهمة بعد 31 ديسمرب 2021 وقبل تاريخ التقرير من املتوقع أن يكون هلا تأثري كبري على هذه البيانات املالية املوحدة.

 اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
عن شركة البحرين للسينما ش.م.ب كما يف هناية السنة 31 ديسمرب 2021




