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 املقر الرئي�سي

812 �سارع ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح

�ص.ب. رقم 828، �سرتة

مملكة البحرين

رقم الهاتف:  444 739  17  973+

رقم الفاك�ص: 186 731  17  973+

رقم ال�سجل التجاري 

10999

راأ�ص املال امل�رصح به

200.000.000 �سهم بقيمة 100 فل�ص 

لل�سهم: 20.000.000 دينار بحريني

راأ�ص املال املدفوع

110.013.938 �سهم بقيمة 100 فل�ص 

لل�سهم: 11.001.394 دنانري بحرينية

مدققو احل�سابات

اأرن�ست اأند يونغ

�سكرتري جمل�ص الإدارة

ال�سّيد جاد خميرب

اأع�ساء جمل�ص الإدارة

ال�سّيد عبداهلل ح�سن بوهندي ـ رئي�ص جمل�ص الإدارة

ال�سّيد عبداهلل حممد جمعة ـ نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

ال�سّيد اإبراهيم خليفة الدو�رصي

ال�سّيدة منى يو�سف املوؤيد

ال�سّيد حممد فاروق املوؤيد

ال�سّيد جهاد يو�سف اأمني

ال�سّيد ر�سا عبداهلل فرج

ال�سّيد �سوقي علي فخرو

البنوك

بنك البحرين الوطني �ص.م.ب.

البنك الأهلي املتحد �ص.م.ب.

بنك البحرين والكويت �ص.م.ب.

�ستاندرد ت�سارترد بنك

بنك HSBC ال�رصق الأو�سط

بنك م�سقط الدويل �ص.م.ب.

ويلز فارجو بنك اإن اأ



صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد ونائب القائد 
األعلى لقوة دفاع البحرين

جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة

ملك مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين
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�أن نكون �رشكة عاملية تلهم 

ن�شاطاتها �ملختلفة لتحقيق 

نتائج مبهرة.

�لفوز بثقة �لزبائن من 

خالل تقدمي خدمات 

متميزة.

�ل�شدق و�المتياز 

و�الإجناز و�لتقدير وروح 

�لفريق.

يف كل ما نفعله -  وحيثما يتم ذلك 

�لفعل - فاإن �شعار ‘تغيري �إيجابي’ ملزم 

جلميع �أ�شحاب �ل�شاأن يف �ملجموعة.
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�شمان عو�ئد ممتازة على 

��شتثمار�ت �مل�شاهمني يف 

�ملجموعة.

تاأ�شي�س عالقات وثيقة 

ود�ئمة ميكن �العتماد عليها 

مع �ل�رشكاء و�ملوردين.

تبّني �أف�شل و�أرفع �ملعايري 

�لعاملية يف جمال �حلوكمة 

�الإد�رية .

ت�شجيع موظفي �ل�رشكة على 

�لتقيد باأف�شل قو�عد �ل�شلوك 

�ل�شخ�شي و�ملهني.

 �مل�شاهمة يف نقل �مل�شاعد�ت 

�الإن�شانية �إىل �ملناطق �لتي 

تكون بحاجة �إليها.

توفري مر�فق وت�شهيالت �آمنة 

للهيئات �لتي تعمل يف �ملناطق 

�لنائية.

توفري �لدعم و�مل�شاندة 

لالأحياء و�ملجموعات �ملحلية 

يف �لدول �لتي تبا�رش فيها 

�ملجموعة �أعمالها.

توزيع �ملو�د �لغذ�ئية 

و�مل�رشوبات �لر�ئدة 

و�ملنتجات �ملنزلية �مل�شهورة 

�إىل حمالت �لهايربماركت 

و�ل�شوبرماركت و�لرّب�د�ت 

و�لفنادق.

توفري �ملنتجات �لعاملية �لتي 

يرغب فيها زبائن �أ�شو�ق 

�الأ�رشة.

توفري فر�س �لعمل ملوظفي 

�ملجموعة يف جميع �أنحاء 

�لعامل مع توفري �حلو�فز 

�ملطلوبة لهم.
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الطرق الريفية، غانا

 اإدارة مواقع الأعمال النائية يف اإفريقيا

نبذة عن �ملجموعة  5

يف ملحة: �مللخ�س �ملايل  6

كلمة رئي�س جمل�س �الإد�رة  8
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دليل �ملجموعة  25
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تقرير مدققي �حل�شابات �مل�شتقلني �إىل �ل�شادة �مل�شاهمني  32
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مالـي

واشنطن العاصمة

غانــا

الجابـون

السودان

جيبوتي

البحرين

قطـر

يقع المقرّ الرئيسي لشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية )بي إم إم آي( في مملكة البحرين، ويمتد نشاطها العالمي 
ليغطي ثالث قارات، ويتنوع ليشمل مبيعات التجزئة والتوزيع والخدمات التعاقدية وتزويد المجموعات، مدعومة في ذلك 
بقدرات لوجستية متكاملة وعالمية المستوى. تتخصص المجموعة في مبيعات الجملة والتوزيع وبيع التجزئة في المواد 

الغذائية والمشروبات، وتمثل مجموعة كبرى من الشركات العالمية ذات السمعة والماركات الشهيرة في المنتجات 
المنزلية. كما تضطلع المجموعة بدور عالمي نام في تقديم خدمات التوريد بموجب عقود مبرمة مع جهات حكومية 

ومؤسسات غير حكومية ومؤسسات عسكرية.

والمجموعة مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية، وهي إحدى أسرع الشركات نمواً في القطاع الذي تعمل فيه، وتقترب 
قيمة مبيعاتها السنوية من 230 مليون دوالر أمريكي. وتتبع المجموعة في أعمالها منهجًا يقوم على الجودة في األداء 

والتركيز على خدمة العمالء مع تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية. وتستند المجموعة إلى تاريخ طويل 
يمتّد إلى 125 سنة من العمل المتواصل في منطقة الخليج العربي، وهي اليوم تتمتع بسمعة متميزة كإحدى الشركات 

الرائدة في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي وكمؤسسة متعددة الجنسيات وسريعة النمو.
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امللخ�ص املـايل

2005   2006  2007  2008  2009  
)مباليني �لدنانري(

47.0  57.0  59.7  80.4  87.2 �ملبيعات 

7.9  9.7  8.5  13.5  15.4 �لنفقات �لعامة 

8.1  9.2  10.1  7.5  9.0 �شايف �لدخل 

511  539  539  1592  1653 �لتعد�د 

17  16  17  9  10 �ملبيعات / �شايف �لدخل )%( 

29  54  45  39  45 �لدين  / حقوق �مل�شاهمني )%( 
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ملخ�ص اإجنازات 2009

حتقيق �إير�د�ت قيا�شية جتاوزت 87 مليون 

دينار بحريني.

زيادة �الأرباح �ل�شافية بن�شبة تتجاوز %20.

بلوغ �إجمايل �الحتياطيات �لنقدية 12 مليون 

دينار بحريني.

�إعد�د ��شرت�تيجية جديدة لل�شنو�ت �خلم�س 

�لتالية.

تاأ�شي�س موؤ�ش�شة �الأ�رشة �خلريية.

�ملحافظة على م�شتويات �شهاد�ت �جلودة 

و�العتماد �لعاملية.

�إن�شاء د�ئرة جديدة لل�شحة و�ل�شالمة 

و�لبيئة.

ح�شول نادر للتجارة يف �لبحرين وز�د يف 

قطر على جو�ئز �أخرى من ماّلك �لعالمات 

�لتجارية للمو�د �لغذ�ئية و�مل�رشوبات.

�فتتاح حمالت جديدة يف �أماكن متميزة 

الأ�شو�ق �الأ�رشة يف �لبحرين.

طرح منتجات غذ�ئية جديدة مملوكة لبي �إم �إم 

�آي للمرة �الأوىل يف تاريخ �ملجموعة.

حتقيق �شنة قيا�شية للعقود �ملربمة مع 

�حلكومات و�إد�ر�ت �لدفاع من حيث ر�شا 

�لعمالء ومعدالت �لتنفيذ.

�رشكة حتديد �مل�شادر و�لتوريد�ت �لعاملية 

)جي �إ�س �إ�س( تعمل �الآن يف �أربعة مو�قع عمل 

يف �أفريقيا.
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كان �لعام 2009، بالن�شبة للكثريين، �شنة يودون ن�شيانها. �أما 

بالن�شبة ملجموعة بي �إم �إم �آي فاأعتقد �أنها كانت �شنة ال نرغب 

يف ن�شيانها. فخالل هذه �ل�شنة و��شلت �ل�رشكة حتقيق �لفائدة 

�ملرجوة جلميع �أ�شحاب �ل�شاأن، وي�شعدين �لقول نيابة عن 

جمل�س �الإد�رة، �إن �ملجموعة حققت يف تلك �ل�شنة �أقوى و�أجنح 

�أد�ء كلي حتى �الآن.

وكان من ال�سعب التنبوؤ مبا �سيحدث. وعلى 

�لرغم من عدم تاأثر �ملجموعة مبا�رشًة باالأزمة 

�ملالية �لعاملية و�لك�شاد �القت�شادي، �إاّل �أنها مل 

تكن حم�شنة �شد تاأثري�تها �جلانبية �لالحقة 

على �الأ�شو�ق يف مناطق عمل �ل�رشكة �الأ�شا�شية، 

وخا�شة يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي و�أفريقيا. 

وقد ��شتطاعت �ملجموعة ب�شبب طبيعة �أعمالها 

�لتجارية �الأ�شا�شية �ملبنية على �لطلب و�لتنوع يف 

جمال �لتجزئة و�لتوزيع للمو�د �لغذ�ئية و�مل�رشوبات و�لعقود 

�ملربمة مع �حلكومات و�إد�ر�ت �لدفاع، حماية نف�شها من �أ�رش�ر 

�الأزمة.

ورحب �جلميع باالنتعا�س �لطفيف يف �القت�شاد �لكلي �لعاملي مبا 

يف ذلك �لزيادة �جليدة يف �أ�شعار �لنفط �لتي حدثت يف نهاية �لربع 

د  �لثاين من 2009، غري �أن ��شتمر�ر �لنمو �القت�شادي وجتدُّ

�لثقة يف �الأعمال، وخا�شة يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، 

قد ظال �أمرين ال ميكن �لتنبوؤ بهما يف نهاية �ل�شنة ب�شبب �أوجه 

�لق�شور �لعامة �لتي ال ميكن توقعها و�لتاأثري �ملفرط لبع�س 

�لبنوك �لكبرية و�ملخاوف �ملت�شلة بديون �إمارة دبي.

املرونة. ��شتجابة لالأزمة، �تبعت بي �إم �إم �آي طريقة �إيجابية 

ر�ئدة، �إذ قدرت �أن زيادة �أعمالها  وتو�شيع نطاقها �أثناء فرتة 

�الأزمة �شيجعل و�شعها �أقوى حال حدوث �النتعا�س �لكامل 

لالأ�شو�ق يف �مل�شتقبل. ولذلك، مل ُتنِق�س تعاقد�تها �أو تخف�س 

�لتكاليف يف جميع �الإد�ر�ت، بل ز�دت ��شتثمار�تها من �أجل 

حتقيق منو م�شتقبلي، وو��شلت تو�شيع �أعمالها �لتجارية 

وزيادة ح�شورها �لدويل. وبهذه �ملنا�شبة �أوّد �أن �أعرب عن 

كان من ال�سعب التنبوؤ مبا �سيحدث

املرونة

الإثارة

التقدم

التحلي بروح امل�سئولية

الهتمام

الإجنازات املذهلة

التطلع اإىل امل�ستقبل

التحدي

امل�ساندة والدعم

�سنة لن تغيب عن الذاكرة

�سا�سية املبنية على طبيعة اأعمالها التجارية ا�ستطاعت املجموعة ب�سبب  الطلب حماية نف�سها من الأ
زمة. اأ�سرار الأ

كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة
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�شكري وتقديري لالإد�رة و�ملوظفني على �ملرونة �ملتو��شلة �لتي 

متيزت بها �أعمالهم وعلى روح �البتكار و�الأد�ء �جليد.

الإثارة. خالل �لعام 2009، و��شلت جميع �الأق�شام �الإد�رية 

و�لفروع و�مل�شاريع �مل�شرتكة �لعمل بنجاح وو�شعت نطاق 

�أعمالها وحققت زيادة �شنوية يف �الإير�د�ت و�أ�شهمت يف حتقيق 

�ملجموعة للربح. وت�شمنت �لتطور�ت �لتجارية �ملثرية للمرة 

�الأوىل يف تاريخ �ملجموعة طرح منتجات ��شتهالكية جديدة 

مملوكة ملجموعة بي �إم �إم �آي )منتجات �رشكة “جريت ديلي” 

مثاًل( وزيادة عدد حمالت �أ�شو�ق �الأ�رشة يف �لبحرين و�حل�شول 

على جو�ئز �إ�شافية من �أ�شحاب �لعالمات �لتجارية نظري �أعمال 

بيع �جلملة �ملوجهة للم�شتهلكني يف مملكة �لبحرين ودولة قطر 

و�إكمال فرعنا �جلديد، �رشكة حتديد �مل�شادر و�لتوريد�ت �لعاملية 

)جي �إ�س �إ�س(، �شنته �الأوىل وهو يو��شل بنجاح جيد تنفيذ 

عقود �لتموين �ملربمة مع �حلكومات و�إد�ر�ت �لدفاع يف �ل�رشق 

�الأو�شط و�أفريقيا.

التقدم. خالل �لعام 2009، و��شلت �ملجموعة �ال�شتثمار يف 

تدعيم �لكفاءة �لتنظيمية و�لقدرة على �ال�شتجابة وركزت بوجه 

خا�س على �لتوظيف و�لتدريب وتطوير �لكفاء�ت و�إد�رة �الأد�ء 

وتقنية �ملعلومات و�ملحافظة على �جلودة و�ل�شحة و�ل�شالمة 

و�الت�شاالت. ومت�شيًا مع �اللتز�م بتبني �أف�شل و�أرفع �ملعايري 

و�ملمار�شات �لعاملية، حافظت �ملجموعة على م�شتويات �شهادة 

�آيزو 2000:9001 ونظام �إد�رة �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية 

1999:18001 �خلا�شة بها وطورتها بنجاح و�أكملت �أعمال 

�لتدقيق �ل�شابقة للتاأهيل ل�شهادتي �آيزو 22000 )نظام �لتحليل 

و�ملر�قبة �حلرجة للمخاطر( و�آيزو 14001 يف �لعام 2010.

س اإلدارة 
س مجل

ي رئي
ن بوهند

س
هلل ح

عبدا
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التحلي بروح امل�سئولية. و��شلت �ملجموعة خالل �ل�شنة 

حت�شني �لقدرة �ملوؤ�ش�شية و�أ�شافت و�شائل دعم �إ�شافية لالإطار 

�الإد�ري �لعام يف �شوء ��شتمر�ر �الأزمة �لعاملية و�ال�شطر�ب 

�لذي ي�شود �ل�شوق و�أ�شبحت تركز ب�شورة �أكرب على �إد�رة 

ن مو�فقة جمل�س �الإد�رة على  �ملخاطر. ويف هذ� �الإطار، �شُتمكِّ

تطبيق نظام �إد�رة �ملخاطر �لتجارية يف �لعام 2010 �ملجموعة من 

حت�شني �إمكانيات قيا�س و�إد�رة وتخفيف �ملخاطر �لعديدة �لتي 

تو�جهها �ملجموعة ب�شبب زيادة �أعمالها �لدولية.

الهتمام. خالل �لعام 2009، ��شتمرت �ملجموعة يف �لقيام بدور 

�ملو�طن �لعام �لذي يهتم باالآخرين ويعتني بهم ويلتزم بدعم 

وم�شاندة �الأعمال �لتي تعود باخلري على �ملجتمعات �ملحلية يف 

�لدول �لتي متار�س فيها �أعمالها. ويف خطوة تعترب �الأوىل من 

نوعها ل�رشكة جتارية م�شجلة يف مملكة �لبحرين، قامت بي �إم 

�إم �آي باإن�شاء موؤ�ش�شة �الأ�رشة �خلريية الإد�رة وحماية �الأمو�ل 

بها �ملجموعة كل �شنة لالأعمال �خلريية  ودعم �ملجتمع.  نِّ �لتي جُتَ

و�شُي�شتفاد من هذه �ملوؤ�ش�شة �ملتخ�ش�شة يف حماية تلك �الأمو�ل 

من �الختال�س �أو �ال�شتخد�م يف غري ما خ�ش�شت له فيما لو 

بيعت بي �إم �إم �آي.

الإجنازات املذهلة. حققت بي �إم �إم �آي �أد�ء ماليًا قويًا خالل 

�ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2009. وكان من بني �أهم و�أبرز 

�الإجناز�ت حتقيق �إير�د�ت �ملبيعات �الإجمالية رقمًا قيا�شيًا 

جديدً� بلغ  87.2 مليون دينار بحريني يف �لعام 2009 مقابل 

80.4 مليون دينار بحريني يف �لعام �لذي �شبقه بينما بلغ 

�شايف �الأرباح 9.0 ماليني دينار بحريني لي�شبح ثالث �أعلى 

م�شتوى لالأرباح حتققه �ملجموعة يف تاريخها. و�رتفعت حقوق 

�مل�شاهمني �إىل 44.6 مليون دينار بحريني بزيادة 10.7 يف �ملائة 

ى �إىل �رتفاع �لعائد  عما كانت عليه يف �لعام 2008 وهو ما �أدَّ

على �الأ�شهم بن�شبة 20%. ومن �لتطور�ت �لهامة كذلك �لزيادة 

�لكبرية يف �ل�شيولة �لتي حتتفظ بها �ملجموعة، حيث ت�شاعفت 

تقريبًا �لود�ئع �لنقدية و�لود�ئع ق�شرية �الأجل فبلغت 12 مليون 

دينار بحريني بعد �ن كانت 6.7 مليون دينار بحريني يف �لعام 

.2008

وز�د �لدخل �لكلي �ل�شامل لل�شمة مبا يزيد على 70% مبا يظهر 

حتقيق مكا�شب �شافية غري حمققة على �ال�شتثمار�ت �ملتاحة 

للبيع مقد�رها 0.7 مليون دينار بحريني 

بعد �أن بلغت خ�شائرها 1.8 مليون دينار 

بحريني يف �لعام 2008. ومت�شيًا مع �لطريقة 

�ال�شتثمارية �حلري�شة �لتي تتبعها �ملجموعة، 

وب�شبب �نخفا�س قيمة بع�س �ال�شتثمار�ت، 

مت تخ�شي�س مليون دينار بحريني ملو�جهة 

�خل�شائر �لناجتة عن �نخفا�س قيمة �الأور�ق 

�ملالية �ملتاحة للبيع، وهي خم�ش�شات تقل 

كثريً� عن خم�ش�شات �لعام 2008 �لتي بلغت 1.78 مليون 

دينار بحريني.

و�نخف�شت �أرباح �لت�شغيل �الإجمالية يف �لعام 2009 �إىل 8.7 

مليون دينار بحريني بعد �أن كانت 9.6 مليون دينار بحريني 

يف �لعام �ل�شابق، وهذ� ُيظِهر �إىل حّد كبري زيادة �مل�رشوفات 

�لعامة و�الإد�رية )بن�شبة 16.4%( وتخفي�س �أ�شحاب �لعالمات 

�لتجارية �ال�شتهالكية وغريهم من �ملوردين لهو�م�س �لربح 

وتاأ�شي�س حمالت جديدة تابعة الأ�شو�ق �الأ�رشة و�رتفاع تكاليف 

�لتوظيف. و�نخف�شت �الأ�شول �الإجمالية من 62.4 مليون 

دينار بحريني يف �لعام 2008 �إىل 57.8 مليون دينار بحريني 

عام 2009 ب�شبب �نخفا�س �ملخزون و�ملقبو�شات �لتجارية. 

وكانت نتيجة �الأد�ء �ملايل �جلّيد للمجموعة زيادة غطاء �الأرباح 

)�مل�شاعفات( يف �لعام 2009 �إىل 1.7 بعد �أن كان 1.5 يف �لعام 

�ل�شابق بينما ز�دت �أرباح �ل�شهم من 73 فل�شًا بحرينيًا �إىل 87 

فل�شًا بحرينيًا مبا ميثل زيادة تتجاوز %19.

زيادة تتجاوز 19%.87 فل�سًا بحرينيًا مبا ميثل من 73 فل�سًا بحرينيـًا اإىل زادت اأربــاح ال�سهم 

كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة
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التطلع اإىل امل�ستقبل. على �لرغم من �لتقدم �مل�شجع �لذي 

�أحرزته �ملجموعة حتى تاريخه، فاإننا ندرك متامًا �أن �الكتفاء 

مبا حتقق ال يعترب خيارً� ملجموعة بي �إم �إم �آي. وبناًء على ذلك، 

ومت�شيًا مع �لفل�شفة �لتجارية للمجموعة �لتي تنادي بالتطلع 

�إىل �مل�شتقبل، و�فق جمل�س �الإد�رة على �ال�شرت�تيجية �جلديدة 

للمجموعة لل�شنو�ت �خلم�س �لتالية �لتي تعتمد على ثالث ركائز 

هي �أن تكون �ملجموعة �رشيكًا ي�شيف قيمة للكيانات �شاحبة 

ن�شب �مللكية �لعاملية و�أن تتميز بروح �الأد�ء �لعايل و�أن ت�شطلع 

مب�شئوليات �ملو�طنة �الإد�رية. وتت�شمن �خلطة �أهد�فًا جتارية 

كبرية لزيادة �الإير�د�ت وحتقيق ��شتمر�رية �لعمل �ملربح 

و�النت�شار �جلغر�يف، ونحن و�ثقون من قدرة �ملجموعة على 

حتقيق جميع هذه �الأهد�ف.

التحدي. ال �شك يف �أن �لعام 2010 �شيكون �شعبًا ومليئًا 

بالتحديات و��شتمر�ر عدم �لو�شوح �القت�شادي وعدم �لقدرة 

على �لتنبوؤ مبا �شتوؤول �إليه �ل�شوق. وبالنظر �إىل �ملوؤ�رش�ت 

�لب�شيطة �ملبكرة �لتي تدل على بدء �النتعا�س �القت�شادي ب�شبب 

�رتفاع �أ�شعار �لنفط �لتي ُيتوقع �أن تظل م�شتقرة، فاإننا نبقى 

متفائلني بحذر بامل�شتقبل. وجمموعة بي �إم �إم �آي هي �الآن �أكرث 

قوة وقدرة على �ال�شتجابة للتحديات �مل�شتقبلية و��شتعد�دً� 

للتعامل معها. وبعد زيادة ر�أ�شمال �ملجموعة وتوفري �شيولة 

كبرية غري متاأثرة كثريً� باالأزمة، فقد �أ�شبحت �ملجموعة يف 

و�شع ميّكنها من �ال�شتفادة من �لفر�س �لتجارية �جلديدة حيثما 

تكون.

امل�ساندة والدعم. ما كان جناح �أد�ء �ملجموعة �شيتحقق يف �لعام 

2009 لوال �لدعم �ملتو��شل و�مل�شاندة �مل�شتمرة و�الإ�شهامات 

�لتي حت�شل عليها �ملجموعة من جميع �أ�شحاب �ل�شاأن. 

وبالنيابة عن �أع�شاء جمل�س �الإد�رة �أود �أن �أعرب عن خال�س 

�متناين حل�رشة �شاحب �جلاللة �مللك �ملفدى و�شاحب �ل�شمو 

�مللكي رئي�س �لوزر�ء �ملوقر و�شاحب �ل�شمو �مللكي ويل �لعهد 

�الأمني على قيادتهم �حلكيمة للمملكة و�إ�شالحاتهم �ملبنية على 

�لروؤية �لثاقبة وت�شجيعهم للقطاع �خلا�س يف �ململكة. و�أتوجه 

ب�شكر خا�س �إىل جميع �لوز�ر�ت �حلكومية، خا�شة م�رشف 

�لبحرين �ملركزي و�شوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية ووز�رة 

�ل�شناعة و�لتجارة، على توجيهاتها وم�شاندتها �مل�شتمرة 

و�لد�ئمة للمجموعة.

و�أود �أن �أنتهز هذه �لفر�شة الأ�شيد بالثقة و�لتقدير من جانب 

�مل�شاهمني و�لعمالء و�رشكاء �لعمل وعن �إخال�س ومهنية �إد�رة 

وموظفي �ملجموعة. ويف �خلتام، �أود �أن �أ�شكر �ل�شيد جعفر 

�ملن�شور، نائب �لرئي�س �لتنفيذي ومدير عام �ل�شئون �ملالية يف 

�ملجموعة، �لذي قدم ��شتقالته يف �لعام 2009 على �خلدمات 

�ملتميزة �لتي قدمها و�الإ�شهامات �ملقدرة ل�شالح �ملجموعة طو�ل 

مدة خدمته �لتي �متدت الأربعة ع�رش عامًا.

عبد اهلل بوهندي

رئي�س جمل�س �الإد�رة
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ما هو اأثر الأزمة املالية العاملية والك�ساد القت�سادي على بي 

اإم اإم اآي خالل العام 2009؟

جوردون بويل: �أعتقد �أنه من �الإن�شاف �لقول �إن �ملجموعة مل 

تتاأثر ب�شورة مبا�رشة باالأزمة �ملالية و�ال�شطر�ب �لذي �شاد 

�الأ�شو�ق خالل �لعام 2009 الأن �أعمالها �لتجارية �الأ�شا�شية، 

وهي �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�رشوبات وحتديد �مل�شادر وعقود 

�لتموين، هي �أعمال تعتمد على �لطلب ولي�شت دورية وبالتايل 

فهي حممية �أكرث من غريها من �لك�شاد �القت�شادي �أو »معزولة« 

عنه. وحتى �أثناء فرتة �لك�شاد، يحتاج �لنا�س �إىل �ملو�د �لغذ�ئية 

و�ملنتجات �ملنزلية �الأ�شا�شية كما �أن عقود �لتموين تربم لفرت�ت 

حمددة ت�شل �إىل ما بني �شنة �إىل خم�س �شنو�ت وهو ما يوفر 

م�شدر �إير�د م�شتقر وربحية �أكرث ثباتًا.

روبرت �سميث: كان لالنخفا�س �لكبري يف �أ�شعار �لنفط �أو�خر 

�لعام 2008 و�أو�ئل �لعام 2009 �أثر �شيئ على �أعمال �لتنقيب 

و�الإنتاج يف �رشكات �لنفط و�لغاز وهو ما �أثر على �أعمال �رشكة 

حتديد �مل�شادر و�لتوريد�ت �لعاملية )جي �إ�س �إ�س( �لتابعة 

للمجموعة يف �أو�ئل هذه �ل�شنة. غري �أن هذ� �الأُثر �أ�شبح �أقل 

ب�شبب زيادة �أ�شعار �ل�شلع وخا�شة �ملعادن �لثمينة مثل �لذهب، 

وهو ما كان له تاأثري �إيجابي على عقود �ملجموعة �ملربمة 

مع �رشكات �ملناجم. و�شيكون �النتعا�س �لقوي و��شتمر�ر 

�ال�شتقر�ر يف �أ�شعار �لنفط بدءً� من �لربع �لثاين لعام 2009 

مفيدً� الأعمال �رشكة حتديد �مل�شادر و�لتوريد�ت �لعاملية )جي 

�إ�س �إ�س( يف �أفريقيا. وقد عانى �مل�رشوع �مل�شرتك، �إين�شكيب 

�لبحرين، �لتابع للمجموعة من �نخفا�س �أعمال خط �حلاويات 

ب�شبب �نخفا�س حجم �لتجارة �لدولية ولكن �الأو�شاع �أخذت 

يف �لتح�شن بدءً� من �أو�خر �ل�شنة ب�شكل تنا�شب مع �النتعا�س 

�لطفيف يف �القت�شاد �لعاملي.

مايك اإي�ستوود: حيث �إن �ملجموعة تعترب موزعًا �أ�شا�شيًا للمو�د 

�لغذ�ئية و�مل�رشوبات وعالمات �ملنتجات �ملنزلية فقد تاأثرت 

بانخفا�س هو�م�س �لربح وزيادة �الأ�شعار �لتي يعر�شها مالكو 

تلك �لعالمات وبانخفا�س معدالت �الإنفاق �ال�شتهالكي ب�شبب 

ظروف �لك�شاد �لتي يعي�شها �لعامل. وقد �أظهر زبائن حمالت 

�لهايربماركت و�ل�شوبرماركت �الأ�شا�شية �لتابعة للمجموعة، 

خا�شة يف �لبحرين، �نخفا�شًا يف معدل قيمة �مل�شرتيات ويف 

�ل�رش�ء غري �ملخطط له ملو�د ال توجد حاجة �شديدة �إليها. وكذلك 

�أثرت قو�نني �لرتخي�س �جلديدة يف �لبحرين �لد�عمة ل�شيا�شة 

�لدولة �ملرتبطة “بال�شياحة �لعائلية” على مبيعات �مل�رشوبات. 

وكان �الأثر على �أ�شو�ق �الأ�رشة �لتابع ملجموعة بي �إم �إم �آي �أقل 

الأنه يوجه خدماته لالأ�رش ذ�ت �لدخل �ملتو�شط و�ملرتفع.

عمار عقيل: ال تعترب بي �إم �إم �آي حم�شنة �شد �لتطور�ت 

�لتي تطال �لقطاع �ملايل �لعاملي �أثناء �ل�شنة. فقد �أثرت �لتغري�ت 

�مل�شتمرة يف �الأ�شو�ق �لعاملية و�الإقليمية على حمفظة �ال�شتثمار 

�خلا�شة باملجموعة على �لرغم من �أن ذلك �لتاأثري كان حمدودً� 

ب�شبب �لطريقة �ملحافظة يف �ال�شتثمار �لتي تتبعها �ملجموعة. 

وحت�شنت �أو�شاع �ملجموعة يف كثري من �جلو�نب بعد �نتعا�س 

�الأ�شو�ق يف �أو�خر �لعام. و�شجلت �ملجموعة مكا�شب غري �شائلة 

من �ال�شتثمار�ت �ملتاحة للبيع قدرها 0.7 مليون دينار بحريني 

مقارنة بخ�شائر قدرها 1.8 مليون دينار بحريني يف �لعام 

.2008

ما هي الإجراءات التي اأعدتها بي اإم اإم اآي للتعامل مع 

الأزمة؟

جوردون: بداًل من �لتفكري يف حماية �ملوجود�ت �حلالية فقط، 

و��شلت �ملجموعة �ال�شتثمار يف تنمية وتطوير �أعمالها �لتجارية 

وحت�شني �إمكانات مهام �مل�شاندة �لتي تقوم بها. وبداًل من 

خف�س �لتكاليف على جميع �مل�شتويات، نظرت �ملجموعة �إىل 

�جلو�نب �لتي ميكن �إنفاق �ملال فيها بطريقة �أكرث حكمة. فمثاًل، 

ت عن �لتعاقد  مل تفر�س حظرً� على �ل�شفر بجميع �أنو�عه بل كفَّ

مع وكاالت �ل�شفر و�ل�شياحة حلجز �لتذ�كر على خطوط �لطري�ن 

�لتجارية و��شتخدمت �الإنرتنت كو�شيلة �أف�شل حلجز �لتذ�كر 

بحيث ت�شتطيع مو��شلة �لقيام برحالت م�شاندة �الأعمال 

�لتجارية �حلالية و�مل�شتقبلية.

وو��شلت �ملجموعة توظيف �ملر�شحني ل�شغل �لوظائف �الإد�رية 

�ملطلوبة و�أعدت كفاء�ت �إ�شافية للم�شتقبل باال�شتفادة من 

عالقاتها �خلارجية �ملتينة. ويف �لنهاية، ومن خالل �لدمج بني 

�لر�أي و�حلظ، �أعدت �ملجموعة خطة ��شرت�تيجية جديدة �أثناء 

لالإدارة التنفيذية
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جوردون بويل

الرئي�س التنفيذي

مايك اإي�ستوود

مدير العمليات للتجزئة والتوزيع

روبرت �سميث

مدير العمليات خلدمات العقود 

والتموين

عمار عقيل

مدير عام ال�ضئون املالية

ل
جـوردون بـوي
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فرتة �لك�شاد ولي�س لفرتة �لن�شاط يف ظروف �ل�شوق وهو ما 

يعني �أن توجه �ملجموعة �ال�شرت�تيجي كان �أح�شن تو�فقًا مع 

�لتوقعات �القت�شادية وتوقعات �ل�شوق �مل�شتقبلية و�الأوقات 

�ملتغرية �لتي تعمل �ملجموعة يف ظلها.

مايك: ��شتجاب فرع �لتجزئة و�لتوزيع يف ق�شم �ملو�د �لغذ�ئية 

و�مل�رشوبات �لتابع للمجموعة ب�شورة فعالة ومبتكرة لظروف 

�ل�شوق �ل�شعبة، وقررت �ملجموعة عدم زيادة �الأ�شعار ب�شبب 

تخفي�س �أ�شحاب �لعالمات �لتجارية لهو�م�س ربحها وزيادتهم 

لالأ�شعار حتى تتمكن من �ملحافظة على و�شعها �لتناف�شي، 

وو��شلت �لرتكيز على قوة جمموعة �ملنتجات ذ�ت �لعالمات 

�لتي تتعامل فيها �ملجموعة.

ومن �لتطور�ت �لهامة، �إ�شافة منتجات مملوكة ملجموعة بي 

�إم �إم �آي للمرة �الأوىل تت�شمن �رش�بًا له عالمة جتارية تقوم 

�ملجموعة �الآن بت�شديره �إىل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�رشكة “جريت ديلي” مبجموعة متنوعة من �ل�شندوت�شات 

و�ل�شلطات و�ملو�د �لغذ�ئية �جلاهزة. و�إ�شافة �إىل ذلك، و��شلت 

�ملجموعة زيادة عدد فروع �أ�شو�ق �الأ�رشة يف �لبحرين بافتتاح 

حمل لبيع �ملو�د �لغذ�ئية على مد�ر �شاعات �ليوم يف درة �لبحرين 

وتوقيع عقد �إيجار �أكرب متجر يخطط لتاأ�شي�شه يف مركز ت�شويق 

جديد يف منطقة �ملاحوز. وبالنظر �إىل �أهمية “موقع” �ملتاجر 

�جلديدة ��شتطاعت �ملجموعة �ال�شتفادة من �نخفا�س �أ�شعار 

�الأر��شي و�نخفا�س �ملناف�شة على �ملو�قع �ملتميزة وح�شلت 

على �شفقات جيدة من موقع �لقوة.

روبرت: ح�شنت �ملجموعة م�شتويات ر�شا �لعمالء وز�دت 

معدالت تنفيذ �لطلبات يف بي �إم �إم �آي �ملت�شلة بالعقود �لتي يتم 

�إبر�مها مع �حلكومات و�جلهات غري �حلكومية و�إد�ر�ت �لدفاع 

يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي وجيبوتي وتوحيد �أعمال 

مكتب �لتمثيل �خلا�س بال�رشكة يف و��شنطن �لعا�شمة بالواليات 

�ملتحدة للم�شاعدة يف �حل�شول على فر�س جتارية جديدة. 

و�إ�شافة �إىل ما �شبق، بد�أت �ل�رشكة �لتابعة �جلديدة، �رشكة 

حتديد �مل�شادر و�لتوريد�ت �لعاملية )جي �إ�س �إ�س(، �لعمل يف 

�أربع مو�قع جديدة يف �أفريقيا. وح�شل �مل�رشوع �مل�شرتك �لتابع 

للمجموعة، �إين�شكيب �لبحرين، على ح�شة يف �ل�شوق وعلى 

عمالء جدد و�أعد �إجر�ء�ت جديدة لتو�شيع نطاق �أعمال �ل�شحن 

�خلا�شة به و�حل�شول على فر�س جتارية جديدة مثل عقود 

ارة �جلديدة ثنائية �لهيكل وعالية �ل�رشعة بني  ��شتخد�م �لَعبَّ

�لبحرين و�لكويت و�لعر�ق.

عمار: يف �شوء �ت�شاع �الأعمال �لدولية للمجموعة، ر�جعت 

�ملجموعة عملياتها �ملالية جلعلها منا�شبة ل�رشكة “متعددة 

�جلن�شيات”. وقد �أ�شافت �ملجموعة �ل�رش�ئب كذلك ككفاءة 

جديدة الإجر�ء�ت �ملحا�شبة و�لرقابة �ملالية. ومل�شاندة ودعم منو 

بي �إم �إم �آي يف وقت �لك�شاد، و��شلت �ملجموعة �ال�شتثمار يف 

�الأعمال �لتجارية مما �أدى �إىل �رتفاع �لنفقات �لعامة و�الإد�رية 

مبا يف ذلك تكاليف �ملوظفني جتاوزت 16%. و�الأهم من ذلك، 

رفعت �ملجموعة م�شتويات �ل�شيولة مب�شاعفة �لود�ئع �لنقدية 

و�لود�ئع ق�شرية �الأجل �إىل 12 مليون دينار بحريني تقريبًا 

وهو ما ي�شع �ملجموعة يف موقف �أف�شل لال�شتجابة �ل�رشيعة 

للفر�س �لتجارية �جلديدة.

بالنظر اإىل تو�سع الأعمال الدولية ملجموعة بي اإم اإم اآي، ما 

هي الإجراءات التي اتخذت لإدارة املخاطر املتزايدة التي 

ميكن اأن تتعر�ص لها املجموعة؟

عمار: تغريَّ موجز بيانات خماطر �ملجموعة خالل �ل�شنتني 

�ملا�شيتني. فاملجموعة معر�شة �الآن ملخاطر جغر�فية - �شيا�شية 

وتنظيمية وقانونية يف �لدول �لتي مل تكن تعمل فيها من قبل 

لالإدارة التنفيذية

ستوود
ك إي

ماي
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مثل �أفريقيا. وقد �أجرت بي �إم �إم �آي مر�جعة مكثفة للمخاطر 

�ال�شرت�تيجية خالل �لعام 2009 مبا يتنا�شب مع �ال�شرت�تيجية 

�جلديدة للمجموعة لل�شنو�ت �خلم�س �لقادمة. وو�فق جمل�س 

�الإد�رة على مقرتحات �الإد�رة باإ�شافة نظام �إد�رة �ملخاطر 

�لتجارية �جلديدة يف �لعام 2010. وقد جعلت �ملجموعة �شو�بط 

�العتماد�ت �خلا�شة بها �أكرث �رش�مة وحددت خم�ش�شات 

منا�شبة لتغطية �ال�شتثمار�ت �ل�شعيفة و�لديون �مل�شكوك يف 

حت�شيلها. وجنحت بي �إم �إم �آي يف تخفي�س ديونها �لكلية 

وهو ما حتقق ب�شكل يدعو لالإعجاب خالل فرتة �الأزمة �ملالية 

و��شطر�ب �الأ�شو�ق.

جوردون: بالتاأكيد �شت�شاعد �إد�رة �ملخاطر �لتجارية �ملجموعة 

على �إد�رة وتخفيف �ملخاطر ب�شورة �أكرث مهنية. و�أود 

�لت�شديد على �أهمية “�إ�شغاء” �الإد�رة �لعليا للموظفني و�لعمالء 

و�حل�شول منهم على �أفكار لتح�شني �إد�رة �ملخاطر بحكم �أنهم 

�أقرب �إىل م�شدر �حلدث. ود�خليًا، �أرغب يف دمج �ملخاطر �شمن 

ثقافة بي �إم �إم �آي على �أن يتحمل �ملوظفون جميعًا م�شئولية 

�ملخاطر يف جو�نب �أعمالهم �ملختلفة.

هل تفكر بي اإم اإم اآي يف نقل مقرها الرئي�سي من البحرين اإىل  

مكان اآخر؟ وما هي اأهمية بحرنة الوظائف؟

جوردون: ال �أعتقد �أن هناك �شببًا جيدً� يدعو بي �إم �إم �آي �إىل 

�لتفكري يف تاأ�شي�س مقر رئي�شي خارج �لبحرين، علمًا باأن جذور 

�ملجموعة يف �ململكة تعود �إىل ما يزيد على 125 �شنة. و�مليزة 

�لو��شحة ملجموعة بي �إم �إم �آي �أنها �أ�ش�شت عالقات قوية 

وم�شتقرة مع �أ�شحاب �لقر�ر �الأ�شا�شيني يف �حلكومة و�ل�رشكاء 

�لتجاريني و�مل�شتهلكني. وهذ� �شي�شاعدها يف �إجناز �أمورها 

ب�رشعة و�شهولة �أكرث وتطوير �أعمالها �لتجارية �ملحلية. وال 

توجد مثل هذه �مليزة يف �أي مكان �آخر خارج �لبحرين، كما �أن 

بدء تكوين عالقات مماثلة من �ل�شفر يف دولة �أخرى ال تكون 

�ملجموعة معروفة فيها جيدً� �أو تعامل فيها باحرت�م �شيحتاج �إىل 

وقت كبري وجمهود�ت جبارة.

عمار: ت�شتفيد بي �إم �إم �آي من �الأهمية �لدولية �ملتز�يدة للبحرين 

و�لبيئة �لتنظيمية �لقانونية وبرنامج �الإ�شالح �مل�شتقبلي 

وموقعها �ال�شرت�تيجي يف �خلليج �لعربي و�لتجهيز�ت 

�الأ�شا�شية �ملتميزة لدعم �الأعمال �لتجارية. ومع مو��شلة 

�ملجموعة �لتو�شع على �لنطاق �لدويل، تفكر �ملجموعة يف تاأ�شي�س 

مر�كز ت�شغيلية و�إد�رية �إقليمية، مثاًل يف �أفريقيا، ولكن تلك 

�ملر�كز ال تز�ل تتبع للمكاتب �الأ�شا�شية ملجموعة بي �إم �إم 

�آي �ملوجودة يف �لبحرين. وتبقى م�شاألة تخ�شي�س �لوظائف 

للبحرينيني مو�شوعًا حمليًا هامًا: فمن بني ما يزيد على 1500 

�شخ�س ميثلون �الأيدي �لعاملة ويعملون يف ثماين دول يف ثالث 

قار�ت ويحملون �أكرث من 30 جن�شية خمتلفة، جند �أن ما يزيد 

على 53% من �ملوظفني �لذين يعملون يف �لبحرين هم بحرينيون 

وميثلون حو�يل 40% من جميع �لرتقيات للوظائف �الإد�رية.

روبرت: بالنظر �إىل �الأعمال �لدولية للمجموعة، �أعتقد �أن عبارة 

“توطني �لوظائف” �شتكون �أن�شب من عبارة »بحرنة �لوظائف«. 
فنحن بحاجة �إىل �إيجاد طريقة لتوظيف �أف�شل �ملو�طنني كفاءة 

و�ال�شتفادة من معرفتهم باالأو�شاع �ملحلية وم�شاعدتهم على 

��شتغالل كامل قدر�تهم. و�ملجموعة بحاجة �إىل حتديد �لرو�تب 

ث
سمي

ت 
روبر



 18  - بي إم إم آي   

و�لعو�ئد ح�شب �حلاجة حتى ت�شبح “�شاحب �لعمل” �ملف�شل 

يف جميع �ملناطق �لتي تعمل بها وتوظيف �أف�شل �الأ�شخا�س 

كفاءًة مل�شاعدتها يف تطوير �الأعمال وتطوير كفاء�تهم و�الحتفاظ 

بخدماتهم.

ملاذا قررت بي اإم اإم اآي طرح ا�سرتاتيجية جديدة لل�سنوات 

اخلم�ص التالية؟ وما هي العنا�رص الأ�سا�سية يف التوجه 

ال�سرتاتيجي للمجموعة يف امل�ستقبل؟

جوردون: خالل �لعقد �ملا�شي، حققت بي �إم �إم �آي منوً� فعليًا 

وتو�شعًا على �لنطاق �لدويل وهو ما يجعلها تتحول �إىل جمموعة 

متعددة �جلن�شيات ال تنح�رش �أعمالها يف �لبحرين فقط. وحتتاج 

�ملجموعة، وهي ت�شتعد للدخول يف �لعقد �جلديد بكل حتدياته 

وغمو�شه، �إىل حتديد هويتها ب�شكل و��شح وما ت�شتطيع )وما 

ال ت�شتطيع( فعله و�ملكان �لذي �شتنفذ فيه �أعمالها. وال تّدعي 

�ملجموعة �لكمال، لذلك فاإنها �شتجري مر�جعة ��شرت�تيجية 

حملية �شاملة من �الأعلى �إىل �الأ�شفل ومن �الأ�شفل �إىل �الأعلى 

ي�شارك فيها لي�س فقط �أع�شاء جمل�س �الإد�رة و�الإد�رة �لعليا، 

بل، وهو هام جدً�، جميع �ملوظفني يف م�شتويات �الأعمال 

�ملختلفة. وتعتمد �ال�شرت�تيجية �جلديدة للمجموعة لل�شنو�ت 

�خلم�س �لتالية على ثالث ركائز هي �أن ت�شيف قيمة �ل�رشيك 

ملنتجات �لكيانات �شاحبة ن�شبة �مللكية �لعالية �لتي تتعامل معها 

و�أن تكون مدفوعة بروح �الإجناز و�أن تعمل بروح �ملو�طنة 

�لعامة �مل�شئولة. وقد حددت �ملجموعة لنف�شها �أهد�فًا جتارية 

عالية لزيادة �الإير�د�ت و��شتمر�رية حتقيق �لربح و�لتو�شع 

�جلغر�يف.

عمار: تعترب �لطريقة �لتي تتطور بها �ملجموعة عن�رشً� هامًا 

من عنا�رش توجهها �ال�شرت�تيجي �مل�شتقبلي. ويف �ملا�شي، 

كان منو �ملجموعة ع�شويًا �إىل حد كبري، �أي من خالل �لكيانات 

�ململوكة بالكامل �أو �مل�شاريع �مل�شرتكة �لتي حتتفظ بها بي �إم 

�إم �آي بال�شيطرة �الإد�رية. وحتتاج �ملجموعة �الآن �إىل �لتفكري يف 

حما�شن وم�شاوئ �لنمو غري �لع�شوي، �أي �لذي يتطلب �لتفكري 

باأ�شلوب خمتلف يف �لطريقة �لتي توؤدي بها �ملجموعة �أعمالها، 

مثل �لطريقة �الإد�رية و�ل�شو�بط �ملالية، حيث �إنها تنطوي على 

خماطر �أكرب. وحتتاج �إىل در��شة مز�يا كل فر�شة جديدة لوحدها 

ثم تقرر �لطريقة �الأف�شل للتعامل معها – �لدمج و�لتملك 

و�مل�رشوع �مل�شرتك و�لتحالف �ال�شرت�تيجي �أو �لكيان �لذي 

يديره �آخرون. و�لعن�رش �الأ�شا�شي يف �لنجاح هو �لعثور على 

�رشيك جتاري ال ت�شتطيع �لعمل معه فقط بل وتثق فيه �أي�شًا.

هل يعني هذا اأن على بي اإم اإم اآي اأن تعيد التفكري يف روؤيتها 

ور�سالتها وقيمها وثقافتها العامة؟

جوردون: طبعًا ال. �شتبقى �الأ�ش�س �لعامة �ملميزة للمجموعة 

�لتي حتت�شن ثقافة “�لفوز بالثقة” هي �أ�شا�س �ال�شرت�تيجية 

�جلديدة للمجموعة. وال �أجد �شببًا لتغيري تلك �لثقافة �إاّل �إذ� 

ق�شدت �ملجموعة، رمبا، تغيريها مبا يتنا�شب مع �لثقافات 

�ملختلفة ملو�قع عملها خارج �لبحرين.

روبرت: �أتفق مع جوردون فيما ذهب �إليه. فمجموعة بي �إم �إم 

�آي، مثلها مثل عائلة حتتاج �إىل �لتعامل مع منو “�أطفالها” من 

مرحلة �ملر�هقة �إىل مرحلة �لبلوغ. ويف حني �أنك حتتاج �إىل �إعطاء 

�الأطفال �ملجال للنمو مبفردهم، فاأنت حتتاج �أي�شًا �إىل ممار�شة 

قدر من �ل�شيطرة �الأبوية دون �أن ت�شحي بقيم �لعائلة �الأ�شا�شية 

�لتي جتمع �أفر�د �لعائلة مع بع�شهم �لبع�س. ويف عائلة ممتدة 

مثل بي �إم �إم �آي حيث ينت�رش �الأفر�د حول �لعامل، حتتاج كذلك 

�إىل �أن تاأخذ يف �حل�شبان �لثقافات �ملحلية �ملختلفة و�لطرق 

�لتي توؤدى بها �الأعمال يف تلك �لبالد. وبالن�شبة ل�رشكة حتديد 

�مل�شادر و�لتوريد�ت �لعاملية )جي �إ�س �إ�س( يف �أفريقيا، مثاًل، قد 

ي�شمل ذلك �لفروق �للغوية و�لقبلية و�أخالقيات �لعمل و�رشعة 

�تخاذ �لقر�ر �لتي تختلف من دولة �إىل �أخرى.

ما هي توقعاتك مل�ستقبل بي اإم اإم اآي يف العام 2010؟

جوردون: �أنا ل�شت �قت�شاديًا ولكن من �لو��شح جدً� بالن�شبة 

يل �أن �النتعا�س �لعاملي �لذي مت �لتب�شري به كثريً�، وجتدد �لثقة 

يف �الأعمال، �شتاأخذ وقتًا �أطول مما كان معظم �لنا�س يعتقدون. 

ونحن ندخل نظامًا عامليًا جديدً� نحتاج فيه �إىل �إعادة �لثقة من 

خالل �إتباع �أرفع م�شتويات �ل�شلوك �ل�شخ�شي و�ملهني باعتبار 

ذلك �أمرً� يف غاية �الأهمية. و�شتو��شل �ملجموعة �إتباع طريقة 

لالإدارة التنفيذية
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�إد�رية م�شتقرة وحكيمة مع مر�قبة �لتطور�ت �لتي حتدث 

على نطاق �لعامل. وتظل �الأ�ش�س �ملالية و�لت�شغيلية �الأ�شا�شية 

للمجموعة جيدة و�شت�شتفيد منها �ملجموعة يف �لتعامل مع 

�لفر�س �لتجارية �جلديدة.

روبرت: يف �لعام 2010، �شتعيد بي �إم �إم �آي طرح عطاء�تها 

�لكبرية �خلا�شة بعقود �لبائع �الأ�شا�شي �ملربمة مع �حلكومات 

و�إد�ر�ت �لدفاع يف �ل�رشق �الأو�شط و�أفريقيا. ونتوقع زيادة 

�أ�شعار �لنفط و��شتمر�ر �لزيادة �لقوية يف �أ�شعار �ل�شلع لتح�شني 

�أعمال �رشكة حتديد �مل�شادر و�لتوريد�ت �لعاملية )جي �إ�س 

�إ�س( �لتابعة للمجموعة. وعلى �لرغم من كرثة �لتحديات، متلك 

�أفريقيا �إمكانات هائلة للنمو تخطط �ملجموعة يف �لوقت �حلا�رش 

لال�شتفادة منها يف دعم خطط �لتو�شع �مل�شتمرة لها خارج 

�لبحرين.

مايك: �أظهرت �ملباحثات �لتي جرت موؤخرً� مع �أ�شحاب 

�لعالمات �لتجارية للمو�د �لغذ�ئية و�مل�رشوبات �أنهم بدءو� 

ينظرون �إىل دول جمل�س �لتعاون �خلليجي ك�شوق متجان�شة 

ولي�شت �أ�شو�قًا لكل بلد على حدة. وتاأ�شي�شًا على �شجل 

�ملجموعة غري �مل�شبوق يف �لبحرين وقطر، فاإن هدف �ملجموعة 

هو تاأ�شي�س وكاالت توزيع يف منطقة دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي للعالمات �لتجارية �لتي متثلها و�لعالمات �لتجارية 

�جلديدة �لتي متلكها. ويف �لبحرين، �شت�شتمر �ملجموعة يف زيادة 

عدد حمالت �أ�شو�ق �الأ�رشة من خالل �فتتاح حمالت بيع �ملو�د 

�لغذ�ئية على مد�ر �شاعات �ليوم يف مو�قع متميزة.

عمار: تاأخذ �ال�شرت�تيجية �جلديدة للمجموعة يف �العتبار �لعديد 

من �الحتماالت �مل�شتقبلية �ملتعلقة بالنمو �القت�شادي �لعاملي 

ن  و�الإقليمي وزيادة ��شتقر�ر �الأ�شو�ق �ملالية �لعاملية وحت�شُّ

�ملز�ج �لعام وثقة �مل�شتثمر. ومع �أن من �ل�شعب �لتنبوؤ ب�شورة 

�شحيحة باحتماالت تاأثري ذلك على بي �إم �إم �آي فاإن م�شادر 

�الطمئنان �لتي تعتمد عليها �ملجموعة هي قوتها �الأ�شا�شية 

�لعامة، حيث جند �أن ر�أ�شمال �ملجموعة قوي كما �أن قدرتها على 

ت�شييل �أمو�لها عالية وهي غري متاأثرة كثريً� باالأزمة �لعاملية 

كما �أن �أعمال �ملجموعة تركز على قطاعات معزولة نوعًا ما من 

�لناحيتني �لتجارية و�جلغر�فية. ولذلك فاإن �ملجموعة متفائلة 

بحذر فيما يتعلق بالتوقعات �مل�شتقبلية للعام 2010 حيث �إنها 

يف و�شع جيد ميكنها من �ال�شتجابة بطريقة منا�شبة للتطور�ت 

�لالحقة �أثناء �شعيها لتحقيق ��شرت�تيجيتها �لعامة و�أهد�فها 

�لتجارية.

ل
عمار عقي
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التجزئة والتوزيع

اأ�سواق الأ�رصة – البحرين

ل�شلة  �ملتو�شط  فوق  بقيمة  �الحتفاظ  	•
�ملنتجات.

حتقق  �أمو�ج  جزر  يف  �الأ�رشة  �أ�شو�ق  	•
ربحًا يف �شنة �لت�شغيل �الأوىل �لكاملة.

على  �لغذ�ئية  �ملو�د  لبيع  حمل  �فتتاح  	•
مد�ر �ل�شاعة يف دّرة �لبحرين.

للعالمة  �ملركزية  �الإنتاج  وحدة  تاأ�شي�س  	•
�لتجارية “جريت” وخمترب �أوروبي 

جديد.

يف  متجر  �أكرب  الفتتاح  �تفاقية  توقيع  	•
مركز ت�شويق جديد يف �ملاحوز.

�رصكة جريت ديلي – البحرين

جديد. تابع  فرع  تاأ�شي�س  	•
حتمل  �شاندويت�شات  جمموعة  طرح  	•

�لعالمة �لتجارية “جريت” )بالتعاون 

مع ريت�س �شو�شيز( و�ملو�د �لغذ�ئية 

�ملعباأة و�ملو�د �لغذ�ئية �خلفيفة.

للمكاتب  �لتو�شيل  خدمة  بدء  	•
و�ملد�ر�س.

بي اإم اإم اآي للم�رصوبات

يف  �ملتمثلة  للتحديات  �ال�شتجابة  	•
�لتغري�ت �لتي حدثت يف �ل�شوق مبا يف 

ذلك قو�نني �لرتخي�س �جلديدة �لد�عمة 

ل�شيا�شة “�ل�شياحة �لعائلية” �لتي 

تطبقها �حلكومة ومبادر�ت ت�شويق 

جديدة مبتكرة.

�جلديدة  �لعالمات  جمموعة  قوة  تعزيز  	•
ملنتجات ب �إم �إم �آي.

طرح م�رشوب جديد مملوك ملجموعة ب  	•
�إم �إم �آي يتم ت�شديره يف �لوقت �حلا�رش 

�إىل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�لتجزئة  فريق  �أفر�د  عدد  زيادة  	•
و�لت�شويق ومديري �لعالمات �لتجارية.

�ملحا�شبة  عالقات  حت�شني  على  �لرتكيز  	•
�الأ�شا�شية.
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حازت بي اأم اأم اآي على 
اجلوائز الدولية جلودة الرائدة مع العديد من التكرمي من املاركات العاملية 

جمال التوزيع.اخلدمات التي تقدمها يف 

�رصكة نادر التجارية – البحرين

قدرها  �الإير�د�ت  يف  زيادة  حتقيق  	•
.%12

�ملبيعات  فريق  �أفر�د  عدد  زيادة  	•
و�لت�شويق �لتجاري.

�لتو�شيل. مركبات  زيادة  	•
“هنكل” على جائزة  من  �حل�شول  	•

“�أعلى ح�شة يف �ل�شوق يف دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي” ملجموعة مزيالت 

�لر�ئحة “فا”.

زاد للت�سويق والتوزيع 

– قطر

بن�شبة  �الإير�د�ت  يف  زيادة  حتقيق  	•
.%20

�لعمالء. قاعدة  زيادة  	•
�ملنتجات. عدد  زيادة  	•

“هري�شيز” على جائزة  من  �حل�شول  	•
“موزع �لعام يف �ل�رشق �الأو�شط”، 

وم�شتند�ت “�أوت�شاندينج �أند تاميلي” 

للعام 2009 يف �ل�رشق �الأو�شط.

عقود اخلدمات والتموين

العقود املربمة مع احلكومات واإدارات 

الدفاع – ال�رصق الأو�سط واأفريقيا

الأ�سا�سي للمنطقة  البائع  عقد  	•
الرابعة يف ال�رصق الأو�سط “مركز 

متوين اإدارات الدفاع يف فالدلفيا 

:”)DSCP(

- معدالت ت�شليم قيا�شية ور�شا   

�لعمالء.

- حتقيق 95% يف �لتدقيق �ل�شنوي   

جلودة �إد�رة �لنظم.

- ممار�شة خيار 18 �شهرً� �لنهائية.  

اإين�سكيب خلدمات املالحة  عقد  	•
خلدمات الأ�سطول البحري يف 

البحرين:

��شتمر�ر �لتميز �لقيا�شي يف �الأد�ء.  -  

�ال�شتجابة لزيادة حجم �الأ�شطول   -  

�لبحري �الأمريكي يف ميناء �شلمان.

اآي جيبوتي: اإم  اإم  بي  	•
جتديد عقد متوين �جلي�س �لفرن�شي.  -  

تاأمني عقود �إ�شافية خلدمات   -  

�الأ�شاطيل �لبحرية و�خلدمات ذ�ت 

�ل�شلة ل�شفن �الأ�شاطيل �الأجنبية 

�لز�ئرة – �لربيطانية و�الأملانية 

و�لفرن�شية و�الإ�شبانية و�لدمنركية 

و�لرو�شية و�ليابانية و�ل�شينية.

م�شاندة ودعم قوة �الأطلنطي �لبحرية   -  

�الأوروبية �مل�شاركة يف �لعمليات �شد 

�لقر��شنة �ل�شوماليني يف خليج عدن.

تغيري عقد �لوكالة �الأمريكية للتنمية   -  

�لدولية من عقد “�ل�شوق �لو�حدة” 

�إىل عقد “دويل” – ��شتجابت بي �إم �إم 

�آي لذلك من خالل �ال�شرت�ك بنجاح 

مع مقاولني �آخرين لالحتفاظ بعقد 

جيبوتي.
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المغـــــرب

لبنانسوريا

ا�ردن العراق
الكويت

البحرين
المنامة
قطـر

الدوحة

عمان

اليمن

المملكة العربية 
السعودية ا�مارات

جيبـوتي

الصومـــال

السودان
الخــرطـــــــوم

إثيــوبيـــا

تشــاد

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

الكونغو

كينيـــا
أوغندا

الجابـون
ليبرفيل

غـانـا
أكــرا

بنيــن
توجــو نيجيريــا

النيجـر
بوركينا فاسو

مالي
باماكــو

موريتـانيـــــا

الجزائـــر

ساحل العاج

مصــــر

ليبيا

إيران

عالية يف جمال خدمات تتمتع جي. اأ�س. اأ�س بقدرات 
الدعم واخلدمات اللوج�ستية 

البعيدة و اأن�سطة الدعمالكاملة يف جمال تعبئة املواقع – وهي تتحمل امل�سوؤولية 

مكتب وا�سنطن – الوليات املتحدة 

الأمريكية

�الأوىل. �لكاملة  �الأعمال  �شنة  	•
يف  �لهام  �ال�شرت�تيجي  �حل�شور  	•

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�أعمال  وتطوير  عالقات  تاأ�شي�س  	•
جتارية جديدة – مبا يف ذلك برنامج 

�أفريكوم )�لقيادة �الأفريقية( �ملقرتح.

�أنظمة  يف  �لتغيري�ت  �أحدث  على  �لتعرف  	•
�لتملك �لفيدر�لية يف �لواليات �ملتحدة.

�رصكة حتديد امل�سادر والتوريدات 

العاملية )جي اإ�ص اإ�ص( – اأفريقيا

�لكاملة. �الأوىل  �الأعمال  �شنة  جناح  	•
.%11 تفوق  بن�شبة  �الإير�د�ت  زيادة  	•

يف  مو�قع  �أربعة  يف  �الأعمال  توحيد  	•
�أفريقيا.
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اإين�سكيب البحرين

نقل  حركة  يف  كبري  �نخفا�س  	•
�حلاويات ب�شبب �نكما�س �لتجارة 

�لعاملية.

�إبر�م  خالل  من  �ل�شوق  ح�شة  زيادة  	•
مبادر�ت جتارية جديدة وحت�شني 

خدمات �لعمالء.

و�ملعادن  �لفحم  خبث  توريد  بدء  	•
و�الأ�شمنت يف حاويات نقل �لكميات 

�ل�شائبة عرب ميناء خليفة بن �شلمان 

�جلديد )كان �لتوريد يتم يف �ل�شابق 

با�شتخد�م �شنادل �شغرية عرب �أر�شفة 

خا�شة(.

�للوج�شتية  �خلدمات  نطاق  تو�شيع  	•
و�خلدمة على �لياب�شة �لتي تقدم ل�شفن 

�الأ�شاطيل �لبحرية �لكبرية )حامالت 

�لطائر�ت( بحيث �أ�شبحت �ل�رشكة 

قادرة �الآن على تلبية �لطلبات يف �ملياه 

�لعميقة يف ميناء خليفة بن �شلمان.

خلدمات  جدد  عمالء  على  �حل�شول  	•
�ل�شحن.

�لركاب  ملن�شات  جديدة  مر�فق  تاأ�شي�س  	•
يف ميناء خليفة بن �شلمان و�حل�شول 

على عقود خدمات �لركاب للمرة �الأوىل 

يف خدمة �لعبار�ت عالية �ل�رشعة بني 

�لبحرين و�لكويت و�لعر�ق.

 اخلدمات العامة وخدمات امل�ساندة

اجلودة

 2000:9001 �آيزو  ب�شهادة  �الحتفاظ  	•
لل�شنة �ل�شاد�شة على �لتو�يل.

للتعامل  تكاماًل  �أكرث  طريقة  �إعد�د  	•
مع �شمان �جلودة مت�شيًا مع 

�ال�شرت�تيجية �جلديدة للمجموعة.

�ملديرين  جلميع  تركيز  ور�س  �إقامة  	•
لتوثيق �الإجر�ء�ت كجزء من �ملر�جعة 

�مل�شتمرة الأدلة �ل�شيا�شات.

ال�سحة وال�سالمة والبيئة

لل�شحة  متفرغ  جديد  فريق  تكوين  	•
و�ل�شالمة و�لبيئة.

نظام  ب�شهادة  بنجاح  �الحتفاظ  	•
�إد�رة �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية 

.1999:18001

�جلديدة  �ملو��شفة  �إىل  �ملو��شفة  تطوير  	•
.2007:18001

�ل�شحة  على  �لتدريب  مو��شلة  	•
و�ل�شالمة.

�لنفايات  – فرز  بيئية  مبادر�ت  �إ�شافة  	•
و�لتخل�س منها / �إعادة �لتدوير.
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املوارد الب�رصية

�ملو�رد  لق�شم  جديد  مدير  تعيني  	•
�لب�رشية يف �ملجموعة.

ل�شغل  �ملر�شحني  �ختيار  يف  �ال�شتمر�ر  	•
وظائف فريق بي �إم �إم �آي.

وتطوير  تدريب  يف  �ال�شتمر�ر  	•
�لكفاء�ت �لوظيفية.

�الأد�ء  تقييم  عمليات  حت�شني  	•
و�لعمليات �الإد�رية.

للدرجات  متنا�شق  جديد  هيكل  �إ�شافة  	•
�لوظيفية.

تقنية املعلومات

نظام  تطبيق  بعد  ما  �أعمال  ��شتمر�ر  	•
خطط �ال�شتجابة للحاالت �لطارئة 

�خلا�شة باملجموعة و�ملعتمدة على 

برنامج “�أور�كل” �لذي بد�أ تطبيقه منذ 

عامني.

��شتعادة  لنظام  بنجاح  �لفح�س  �إجر�ء  	•
�ملعلومات بعد �لكو�رث يف تقنية 

�ملعلومات دعمًا للتخطيط ال�شتمر�ر 

�الأعمال �لتي �أعدتها بي �إم �إم �آي.

يف  �لو��شعة  �ملنطقة  �شبكة  تطوير  	•
�لبحرين وقطر مع تطبيق تقنية 

.MPLS
�ملحلية. �ملنطقة  �شبكة  تطوير  	•

“Vision” �ملعتمد على  نظام  تطبيق  	•
ويندوز يف جيبوتي – على �أ�شا�س نظام 

�شبكة �لتموين �خلا�شة بق�شم �ملو�د 

�لغذ�ئية و�مل�رشوبات يف �لبحرين.
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بي إم إم آي البحرين
الهاتف: 444 17739 973+
الفاكس: 17731186 973+

 enquiries@bmmi.com.bh
www.bmmigroup.com

المكتب العام
الهاتف: 110 17746 973+

الفاكس: 740 17744 973+

التجزئة والتوزيع
مشروبات بي إم إم آي

الهاتف: 000 17364 973+ 
الفاكس: 957 17813 973+

أسواق األسرة
األسرة ـ سار

الهاتف: 558 17697 973+ 
الفاكس: 128 17693 973+

األسرة ـ أمواج
الهاتف: 3773 1603 973+ 

الفاكس: 3772 1603 973+

األسرة ـ درة البحرين
الهاتف: 9011 1335 973+

الفاكس: 9012 1335 973+

شركة جريت ديلي
الهاتف: 116 17746 973+

الفاكس: 740 17744 973+

االستهالكية
الهاتف: 200 17739 973+

الفاكس: 640 17735 973+

زاد للتسويق والتوزيع
الهاتف: 810 4449 974+

الفاكس: 905 4361 974+
zadmarketing@qatar.net.qa

دليل المجموعة

التموين التعاقدي )قطر(
الهاتف: 700 4061 974+

الفاكس: 905 4361 974+

شركة تحديد المصادر والتوريدات 
العالمية )جي إس إس(

المكتب الرئيس )البحرين(
الهاتف: 477 17739 973+
الفاكس: 294 17730 973+

 gss@bmmi.com.bh
www.bmmigroup.com

واشنطن العاصمة
الهاتف: 6302 729 202 1+

الفاكس: 6559 580 202 1+

غانا
الهاتف: 779543 21 233+

الفاكس: 773617 21 233+

مالي
الهاتف: 5520 24 20 223+

الفاكس: 5520 24 20 223+

الجابون
الهاتف: 5323 56 241+

الفاكس: 5409 56 241+

السودان
الهاتف: 231976 183 249+

الفاكس: 222808 183 249 +

جيبوتي
الهاتف: 607 / 600 320 253+
الفاكس: 1444 356 253+

إينشكيب البحرين
الهاتف: 161 17821 973+

الفاكس: 948 17720 973+
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مثلما يحدث يف �ل�رشكات �لتجارية �لناجحة �لتي حتقق �أرباحًا، 

�أدركت �ملجموعة منذ وقت بعيد و�جبها �ملت�شل باأ�ش�س �ملو�طنة 

�لعامة كموؤ�ش�شة م�شئولة تعمل على م�شاندة ودعم �ملجتمعات 

�ملحلية يف �لدول �لتي متار�س فيها �أعمالها. وملجموعة بي �إم �إم 

�آي �شجل طويل من �الأعمال �خلريية �لتي ت�شهد على �لتز�مها 

باأ�ش�س �ملو�طنة. فخالل �لعام 2009، مثاًل، ومت�شيًا مع 

�الإ�شرت�تيجية �جلديدة للمجموعة لل�شنو�ت �خلم�س �لتالية، 

خ�ش�شت �ملجموعة �شندوقًا خرييًا لتح�شني �إد�رة وتن�شيق 

مهام �مل�شئولية �الجتماعية �لعامة ملجموعة بي �إم �إم �آي.

موؤ�س�سة الأ�رصة اخلريية

يف �لعام 2009، �أ�ش�شت �ملجموعة �شندوقًا خرييًا خا�شًا الإد�رة 

وتوزيع �الأمو�ل �لتي كانت بي �إم �إم �آي جتمعها يف �مليز�نية 

يف �ل�شابق وتخ�ش�شها لالأغر��س �خلريية. و�شي�شتخدم 

�ل�شندوق حلماية تلك �الأمو�ل من �الختال�س �أو �ال�شتخد�م 

يف غري �الأغر��س �ملخ�ش�شة لها فيما لو بيعت �رشكة بي �إم �إم 

�آي. وقد مت تعيني جمل�س �أمناء يتكون من مديري بي �إم �إم �آي 

لالإ�رش�ف على �إد�رة تلك �ملوؤ�ش�شة. وتت�شمن �أهد�ف �ل�شندوق 

�الأ�شا�شية حتديد �ملبادر�ت ذ�ت �لقيمة يف �لبحرين وتنفيذها بداًل 

من تقدمي �ملنح �لدر��شية و�لتربعات مرة و�حدة يف �ل�شنة وذلك 

بهدف م�شاعدة قطاعات معينة من �ملجتمع يحددها �أ�شحاب 

�ل�شاأن يف �ملجموعة. ومع ��شتمر�ر �ت�شاع نطاق �أعمال �ملجموعة 

خارج �لبحرين، �شتبد�أ �ملجموعة يف در��شة �لطريقة �لتي تتمّكن 

من خاللها من تنفيذ �أعمال �ملوؤ�ش�شة �خلريية وتخ�شي�س �أمو�ل 

ملبادر�ت �مل�شاندة و�لدعم للدول �الأخرى �لتي تعمل فيها مثل 

�لدول �الأفريقية.

التعليم

ين�شب تركيز �ملجموعة �الأ�شا�شي خلطة �مل�شئولية �الجتماعية 

�لعامة على �لتعليم �لذي تعتربه �أحد �لركائز �الأ�شا�شية لتطوير 

�لدول. وتبقى �ملجموعة ملتزمة بامل�شاعدة يف حترير طاقات 

�ل�شباب وتزويدهم مبا يلزم لتمكينهم  من �مل�شاهمة ب�شكل 

�إيجابي يف تطوير �ملجتمع. وي�شمل هذ� �اللتز�م برنامج �الأ�رشة 

للمنح �جلامعية و�مل�شاركة يف مبادر�ت “متكني” للتدريب 

و�لتوظيف خلريجي مد�ر�س وجامعات �لبحرين وم�شاندة 

مركز “عالية” للتدخل �ملبكر و�ملعهد �الإقليمي للتوحد.

ويوفر برنامج �الأ�رشة للمنح �جلامعية �لر�شوم �لدر��شية 

وعالو�ت �ملعي�شة لطالب �الأ�رش ذ�ت �لدخل 

�ملنخف�س للح�شول على درجة �لبكالوريو�س 

خالل �أربع �شنو�ت يف جامعة �لبحرين. 

ويدخل هذ� �مل�رشوع �شنته �ل�شاد�شة وقد 

��شتفاد منه ما يزيد على 100 طالب ح�شلو� 

على درجات جامعية يف �إد�رة �الأعمال 

و�لهند�شة و تقنية �ملعلومات و�الآد�ب.

وت�شعر �ملجموعة بالتز�م خا�س جتاه 

�ملجتمعات �ملحلية �لتي تعمل فيها. ففي �لبحرين، يوجد مكتب 

�ملجموعة يف �لعدلية لذلك فاإنها ت�شاند �ملعهد �الإقليمي للتوحد يف 

�لعدلية، كما �أن مكتبها �لرئي�شي يف �شرتة لذلك كان طبيعيًا �أن 

ت�شاند وتدعم مركز عالية للتدخل �ملبكر يف �شرتة.

ومن �الإجناز�ت �لهامة �لتي حتققت يف �لعام 2009 ��شتطاعة 

�أربعة طالب من مركز �لتوحد من �اللتحاق باملد�ر�س �لعادية. 

و�إ�شافة �إىل ذلك، ح�شل خم�شة طالب من عالية على فر�شة 

الكت�شاب خربة عملية يف مكتب جمموعة بي �إم �إم �آي �لرئي�شي يف 

�شرتة ويف �أ�شو�ق �الأ�رشة ملدة �شهرين. وبف�شل جهود �لتدريب 

و�لتطوير �لتي يوفرها �ملعهد، ي�شتطيع هوؤالء �لطالب �الآن تنفيذ 

�ملهام �الإد�رية �الأ�شا�شية مثل �لن�شخ وحفظ �مللفات وو�شع 

�ملو�د على �الأرفف وو�شع �لبطاقات على �ل�شلع �ملختلفة. ويتيح 

ق�شاء بع�س �لوقت يف بيئة �لعمل �حلقيقية لهوؤالء �لطالب 

فر�شة ممار�شة �ملهار�ت �الجتماعية �لتي تعترب �رشورية 

الإدماجهم يف �ملد�ر�س �لعادية، كما يعطي موظفي بي �إم �إم �آي 

�الإح�شا�س باأنهم يوؤدون دورهم �الجتماعي من خالل م�شاعدة 

�لطالب وتدريبهم.

وعلى نطاق �أو�شع، تعمل بي �إم �إم �آي ب�شورة مكثفة مع 

“متكني” )�شابقًا: �شندوق �لعمل( مل�شاندة ودعم �ملو�طنني 
�لبحرينيني لي�شبحو� “موظفني موؤهلني” وللم�شاهمة يف �إيجاد 

وظائف جيدة يف �لقطاع �خلا�س. وت�شارك �أ�شو�ق �الأ�رشة 

ون�سنع احلياة من خالل طريق ما نح�سل عليه. “نك�سب العي�س عن 
ما نقدمه”.

ال�سري ون�ستون ت�سر�سل
)1965-1874(

الجتماعية
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بفعالية يف مبادرة “متكني” ملجال �لتجزئة بعد �جتياز 15 

خريجًا للفح�س �الأويل ولعمليات �الختيار و�لقبول. و�شيح�شل 

هوؤالء �خلريجون على تدريب نظري يف معهد �لبحرين لل�شيافة 

و�لتجزئة و�شيتم تعريفهم بجو �لعمل �لفعلي يف �أ�شو�ق �الأ�رشة. 

و�شتعر�س �لوظائف على �ملر�شحني �لناجحني كما �شتعر�س 

عليهم فر�س �لعمل يف جمال �لتجزئة يف �أ�شو�ق �الأ�رشة.

م�ساركة املوظفني يف ن�ساط املجتمع

ت�شجع بي �إم �إم �آي موظفيها وترعى م�شاركتهم يف جمموعة 

و��شعة من �لفعاليات �الجتماعية يف جماالت �لريا�شة و�لثقافة 

وجمع �لتربعات لالأعمال �خلريية وغريها. ويتطوع �ملوظفون 

لتوفري �خلدمات �خلريية �ملحلية مثل �ملعهد �الإقليمي للتوحد 

وعالية وغريها من �خلدمات �لهامة من خالل �لتفاعل �ل�شخ�شي 

مع �لطالب و�مل�شاعدة يف تن�شيق �حلد�ئق و�ل�شيانة بهدف 

تطوير �الأحياء.

وي�شارك موظفو بي �إم �إم �آي كذلك يف منا�شبتني �شنويتني 

هامتني جلمع �لتربعات يف �لبحرين هما �شباق �ملار�ثون و�شباق 

�لعو�مات �لبحرية �للذ�ن يحتاجان �إىل درجة عالية من �لتحمل 

وي�شاعد�ن على تطوير قدر�ت �لعمل بروح �لفريق.

امل�ساعدة على حتقيق الأحالم

تعتز بي �إم �إم �آي ب�شكل خا�س برعاية �الأفر�د �لذين يخ�ش�شون 

وقتهم وطاقتهم لتحقيق عمل جيد �أثناء �شعيهم لتحقيق 

�أحالمهم �ل�شخ�شية. وبناًء على ذلك، قامت برعاية جهود نبيل 

�لبو�شعيدي �ملو�طن �لعماين �ملقيم يف �لبحرين يف ��شتعد�ده 

ل�شباق �لقطب عام 2009 متحماًل درجات �حلر�رة �لقا�شية 

و�حتماالت �الإرهاق �لعاطفي و�لتعب �ل�شديد ليقطع 350 مياًل 

بحريًا عرب بحر من �جلليد و�جلزر �لقطبية و�إجناز عمل مل 

ي�شبقه �إليه عربي من قبل. وبتاريخ 29 �أبريل، �شجل ��شمه يف 

�لتاريخ عندما و�شل ب�شحبة فريق عماين �إىل �لو�جهة �جلليدية 

وثبت �لعلم �لعماين وعلم بي �إم �إم �آي يف �لقطب �ملغنطي�شي 

�ل�شمايل لري�ه �لعامل باأكمله. وقد ��شتفادت عدة �أعمال خريية 

يف �لبحرين وعمان من هذ� �لعمل �لذي يتطلب قدرً� كبريً� من 

�جلر�أة و�ل�شجاعة.

ورعت بي �إم �إم �آي كذلك جهود نادية �شو�ن، مذيعة �لتلفزيون 

و�لر�ديو �لبحرينية �ل�شابقة، يف حماولتها ت�شلق جبل كلمنجارو 

�لذي يعد �أعلى جبل يف �أفريقيا، وهي حماولة تدل على طموحها. 

فقد حتملت �لربد و�مل�شاعب �ل�شحية �لناجمة عن �الرتفاع 

�ل�شاهق وم�شت حتى فقدت �الإح�شا�س بقدميها لت�شل يف �لنهاية 

�إىل قمة “�أوهورو” وهي قمة جبل كلمنجارو �لذي يعترب �أعلى 

جبل ال يعتمد على مرتفعات �أخرى يف �لعامل. وقد حقق جناح 

نادية جلمعية “بامل”، �لتي تقدم �لدعم و�مل�شاعدة للعائالت 

�لبحرينية و�الأفر�د من ذوي �حلاجة، �أمو�اًل كثرية جتاوزت ما 

هو متوقع.

التوعية بال�سحة وال�سالمة

كان ملجموعة بي �إم �إم �آي دور كبري وفعال يف �مل�شاعدة على 

زيادة �لوعي بامل�شاكل �الجتماعية �لكبرية من خالل حما�رش�ت 

قدمها �خلرب�ء للموظفني ون�شائح وور�س عمل ودور�ت 

در��شية مت تقدميها يف �لبحرين وجيبوتي تتناول �مل�شاكل 

�ل�شحية مثل �الإيدز و�ل�شكري و�رشطان �لثدي و�لتدخني 

وجميعها م�شاكل حتيط بها �آر�ء مغلوطة.

وقد ��شتجابت �ملجموعة ب�شورة فورية الإنفلونز� �خلنازير �أو 

مر�س من خالل تعريف �ملوظفني باأهمية �ملحافظة على �لنظافة 

�ل�شخ�شية وتطبيق �إجر�ء�ت معينة مثل ��شتخد�م م�ّشاحات 

معقمة يف جميع عربات �لت�شوق يف �أ�شو�ق �الأ�رشة وهي �أول 

�أ�شو�ق يف �لبحرين تقوم بذلك، وتركيب وحد�ت تعقيم �ليدين 

يف جميع مناطق بي �إم �إم �آي. و�إىل جانب ذلك، �أقامت �ملجموعة 

ور�شًا دورية حول �الإ�شعاف �الأويل و�ل�شالمة يف مكان �لعمل 

ومتارين عملية ملكافحة �حلريق.
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حماية البيئة

ت�شمنت مبادر�ت حماية �لبيئة لعام 2009 

��شتخد�م �أكيا�س �لقما�س �ملتينة يف حمالت �أ�شو�ق 

�الأ�رشة لتقليل ��شتخد�م �أكيا�س �لبال�شتيك �لتي 

تعترب �شارة بالبيئة. ومت توحيد جهود �أ�شو�ق 

�الأ�رشة مع جهود موؤ�ش�شة �إعادة �لتدوير دعمًا 

لالأعمال �خلريية �لتي يوجد مقرها يف �لبحرين 

لت�شبح �أول موقع ملجمع �إعادة �لتدوير �ملحلي 

�خلا�س بهذه �ملوؤ�ش�شة. و�أقيمت كذلك حملة 

الإعادة �لتدوير د�خل �ل�رشكة لتعريف �ملوظفني 

بالطرق �ملختلفة لتقليل ��شتخد�م بع�س �ملنتجات 

و�إعادة ��شتخد�مها و�إعادة تدويرها. كما مت و�شع 

�شناديق �إعادة �لتدوير يف جميع مو�قع بي �إم �إم 

�آي للم�شاعدة على تو�شيل هذه �لر�شالة.
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يدرك جمل�س �الإد�رة �الأهمية �لكبرية 

للحوكمة �الإد�رية و�إد�رة �ملخاطر يف حماية 

حقوق وم�شالح جميع �أ�شحاب �ل�شاأن 

ودعم وم�شاندة �لنمو و��شتمر�ر حتقيق 

�لربح يف جمموعة بي �إم �إم �آي.

احلوكمة الإدارية

خالل �لعام 2009، �أخ�شع جمل�س �الإد�رة 

جميع �مل�شائل �ملتعلقة باحلوكمة �الإد�رية 

ملر�جعة �شاملة. وتطلب ذلك تعديل بع�س 

�لقو�عد و�الإجر�ء�ت �لعامة ال�شتيعاب 

متطلبات �جلهات �لرقابية �ملختلفة يف 

مملكة �لبحرين ومر�جعة �مل�شائل �لقانونية 

وغريها من �الأمور �لتي تن�شاأ عن �الأعمال 

�خلارجية للمجموعة و�لتاأكد من �إتباع 

�أف�شل �ملعايري و�ملمار�شات �لدولية.

وتن�س �ل�شيا�شات �لتي تبناها جمل�س 

�الإد�رة توجيهات ذ�ت �شلة مبمار�شات 

�حلوكمة �الإد�رية للمجموعة مبا يف ذلك 

�حلوكمة �الإد�رية و�لهيكل �لتنظيمي 

وحقوق �مل�شاهمني و�جتماعاتهم 

وتعار�س �مل�شالح و�ل�شو�بط �لد�خلية 

وخطط �الإف�شاح و�لتعوي�س وتعيني 

�ملديرين و�نتخابهم وتوجيههم.

امل�سئوليات

جمل�ص الإدارة

يعترب جمل�س �الإد�رة م�شئواًل �أمام 

�مل�شاهمني عن حتقيق وتوفري �أد�ء مايل 

جيد م�شتقر وحتقيق قيمة للم�شاهمني 

على �ملدى �لبعيد. ويعترب رئي�س جمل�س 

�الإد�رة م�شئواًل عن قيادة جمل�س �الإد�رة 

و�لتاأكد من فعالية �أعماله ومر�قبة �أد�ء 

�الإد�رة �لتنفيذية و�إبقاء �أبو�ب �حلو�ر 

مفتوحة مع �مل�شاهمني يف �ملجموعة.

جمل�ص الإدارة

�ل�شّيد عبد �هلل ح�شن بوهندي، رئي�س 

جمل�س �الإد�رة

�ل�شّيد عبد �هلل حممد جمعة، نائب رئي�س 

جمل�س �الإد�رة

�ل�شّيدة منى يو�شف �ملوؤيد

�ل�شّيد �إبر�هيم خليفة �لدو�رشي

�ل�شّيد جهاد يو�شف �أمني

�ل�شّيد ر�شا عبد�هلل فرج

�ل�شّيد �شوقي علي فخرو

�ل�شّيد حممد فاروق �ملوؤيد

�ل�شّيد جاد خميرب، �شكرتري �ل�رشكة

وقد عنيَّ جمل�س �الإد�رة ثالث جلان 

مل�شاعدته يف �ال�شطالع مب�شئولياته.

اللجنة التنفيذية

�ل�شّيد �شوقي علي فخرو، رئي�س �للجنة

�ل�شّيد �إبر�هيم خليفة �لدو�رشي

�ل�شّيدة منى يو�شف �ملوؤيد

�ل�شّيد جهاد يو�شف �أمني

جلنة التدقيق

�ل�شّيد ر�شا عبد�هلل فرج، رئي�س �للجنة

�ل�شّيد عبد �هلل حممد جمعة

�ل�شّيد حممد فاروق �ملوؤيد

جلنة ال�ستثمار

�ل�شيد عبد �هلل ح�شن بوهندي، رئي�س 

�للجنة

�ل�شيدة منى يو�شف �ملوؤيد

�ل�شيد جهاد يو�شف �أمني

�ل�شيد �شوقي علي فخرو

ويعترب ق�شم �لتدقيق �لد�خلي م�شئواًل 

ب�شورة مبا�رشة �أمام جمل�س �الإد�رة من 

خالل جلنة �لتدقيق.

موؤ�س�سة الأ�رصة اخلريية

خالل �لعام 2009، �شكلت �ملجموعة 

�شندوقًا خرييًا خا�شًا الإد�رة وحماية 

�الأمو�ل �لتي تتجمع يف �مليز�نية وتخ�ش�س 

لالأعمال �خلريية. و�شُي�شتفاد من هذ� 

�ل�شندوق �خلا�س يف حماية تلك �الأمو�ل 

من �الختال�س �أو �ال�شتخد�م يف غري ما 

خ�ش�شت له لو بيعت بي �إم �إم �آي.

جمل�ص الأمناء

�ل�شّيد عبد �هلل ح�شن بوهندي، 

رئي�س جمل�س �الأمناء 

�ل�شّيد عبد �هلل حممد جمعة، 

نائب رئي�س جمل�س �الأمناء

�ل�شّيدة منى يو�شف �ملوؤيد، 

ع�شو جمل�س �الأمناء

�ل�شّيد �إبر�هيم خليفة �لدو�رشي، 

ع�شو جمل�س �الأمناء

�ل�شّيد جهاد يو�شف �أمني، 

ع�شو جمل�س �الأمناء

�ل�شّيد ر�شا عبد�هلل فرج، 

ع�شو جمل�س �الأمناء

�ل�شّيد �شوقي علي فخرو، 

ع�شو جمل�س �الأمناء

�ل�شّيد حممد فاروق �ملوؤيد، 

ع�شو جمل�س �الأمناء

�ل�شّيدة منى يو�شف �ملوؤيد، 

ع�شو جمل�س �الأمناء

�ل�شّيد جوردون بويل، ممثل �الإد�رة

�ل�شّيد عمار عقيل، ممثل �الإد�رة

�ل�شّيد جاد خميرب، ممثل �الإد�رة

الإدارية واإدارة املخاطر
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الإدارة

يفو�س جمل�س �الإد�رة �لرئي�س �لتنفيذي 

باإد�رة �الأعمال �ليومية ملجموعة بي �إم �إم 

�آي بدعم وم�شاندة من جمموعة �الإد�رة 

�لتنفيذية وفريق �الإد�رة �لعليا �لتي تتميز 

باملوؤهالت و�خلربة. وقد �أ�ش�شت عدة 

جلان ت�رشيعية ود�ئمة وخا�شة للتعامل 

مع �جلو�نب �ملت�شلة بال�شحة و�ل�شالمة 

و�ملحافظة على �جلودة و�الأد�ء و�ملو�رد 

�لب�رشية وتطوير تقنية �ملعلومات وثقافة 

�ل�رشكة و�مل�شئولية �الجتماعية.

اأع�ساء الإدارة التنفيذية

�ل�شّيد جوردون بويل: �لرئي�س �لتنفيذي

�ل�شّيد مايك �إي�شتوود: مدير �لعمليات 

للتجزئة و�لتوزيع

�ل�شّيد روبرت �شميث: مدير �لعمليات 

لعقود �خلدمات و�لتموين

�ل�شّيد عمار عقيل: مدير عام �ل�شئون 

�ملالية

اإطار احلوكمة الإدارية

يتاألف �إطار �حلوكمة �الإد�رية يف بي �إم 

�إم �آي من قو�عد �ل�شلوك �ملهني وبيان 

�ال�شرت�تيجية و�ل�شيا�شات و�الإجر�ء�ت 

�لت�شغيلية و�ل�شو�بط �لد�خلية ونظم 

�إد�رة �ملخاطر و�إجر�ء�ت �لتدقيق �لد�خلي 

و�خلارجي و�اللتز�م، و�الت�شال �لفّعال 

و�ل�شفافية و�الإف�شاح.

قواعد ال�سلوك املهني

رغبة يف حماية �شمعة �ملجموعة، و�شعت 

بي �إم �إم �آي قو�عد لل�شلوك �ملهني حتدد 

�ل�شلوكيات �لتي ينبغي �لتم�شك بها من 

جانب �أع�شاء جمل�س �الإد�رة و�أع�شاء 

�الإد�رة �لتنفيذية و�ملوظفني. وميكن 

�الإطالع على هذه �لقو�عد �لتي مت تعديلها 

وجتديدها خالل �لعام 2009 يف ن�شخة 

مطبوعة ون�شخة �إلكرتونية، �إىل جانب 

�إمكانية �الإطالع عليها من خالل �ملوقع 

�الإلكرتوين �خلا�س باملجموعة.

ال�سرتاتيجية والأهداف

دعمًا للنمو و�لتطور �مل�شتمرين 

للمجموعة، ويف �شوء �لتغري�ت يف ظروف 

�ل�شوق �لعاملية و�الإقليمية، �أقر جمل�س 

�الإد�رة ��شرت�تيجية جديدة لل�شنو�ت 

�خلم�س �لتالية خا�شة مبجموعة بي 

�إم �إم �آي تت�شمن ثالث ركائز هي �أن 

تكون �ملجموعة �رشيكًا م�شيفًا للقيمة 

للموؤ�ش�شات �لتي تتعامل يف �الأور�ق 

�ملالية، و�أن ت�شتهدف روح �الأد�ء �لعايل، 

و�أن ت�شطلع مب�شئوليات �ملو�طنة. وقد 

حددت �ال�شرت�تيجية بو�شوح �أهد�ف 

تنمية �الإير�د�ت و�الأرباح وتاأ�شي�س �أعمال 

جتارية تكميلية جديدة وتو�شعة تو�جدها 

يف �لدول �لنامية.

 التقيد

باعتبارها �رشكة مدرجة يف �شوق �لبحرين 

لالأور�ق �ملالية، حتتفظ بي �إم �إم �آي 

ب�شيا�شات و�إجر�ء�ت �شاملة بغر�س 

�شمان �لتقيد �لتام باالأنظمة و�لقو�نني ذ�ت 

�لعالقة �لتي ي�شدرها م�رشف �لبحرين 

�ملركزي و�شوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية. 

وتتوىل جلنة �لتدقيق �الإ�رش�ف على �لتقيد 

بالقو�نني �ملتعلقة بالتد�ول با�شتغالل 

معلومات د�خلية وغريها من �ملتطلبات 

�لقانونية و�الإد�رية.

الإف�ساح والت�سالت

حتتفظ �ملجموعة ب�شيا�شة �ت�شاالت 

تتما�شى مع متطلبات م�رشف �لبحرين 

�ملركزي ل�شمان �لتاأكد من �أن عمليات 

�الإف�شاح يف بي �إم �إم �آي تتميز باالإن�شاف 

و�ل�شفافية و�ل�شمولية و�لتوقيت �ل�شحيح 

وتعك�س �شخ�شية �ملجموعة وطبيعتها 

يد �أعمالها �لتجارية و�ملخاطر �لكامنة  وتعقُّ

يف تلك �الأعمال.

وت�شمل قنو�ت �الت�شال �الأ�شا�شية 

جمعية عمومية �شنوية للم�شاهمني 

وتقريرً� وح�شابات �شنوية وكتيبًا وموقعًا 

�إلكرتونيًا ون�رش�ت �شحفية و�إعالنات 

يف �ل�شحف �ملحلية �ملنا�شبة ون�رش�ت 

�إخبارية للموظفني.

اإدارة املخاطر

تعترب �ملخاطر جزءً� ال يتجز�أ من �أعمال 

بي �إم �إم �آي، ولذلك فاإن �إد�رتها بطريقة 

جيدة تعترب عاماًل مهمًا يف ��شتمر�ر 

جناح �ملجموعة. وتتعر�س بي �إم �إم �آي 

للعديد من �ملخاطر �لتي تن�شاأ عن �لبيئة 

�القت�شادية �ملتغرية وتذبذب �لطلب 

وت�شليم �ملنتجات و�خلدمات.

و�ملخاطر �الأ�شا�شية �لتي تتعر�س لها 

�ملجموعة بدرجات متفاوتة ت�شمل خماطر 

�ل�شوق )مبا يف ذلك �أ�شعار �لفائدة و�أ�شعار 

�الأ�شهم وخماطر �لعملة( وخماطر �الئتمان 

و�ل�شيولة و�لت�شغيل و�ل�شمعة وتركيز 

�ملحفظة �ال�شتثمارية و�إد�رة ر�أ�س �ملال.

الإدارية واإدارة املخاطر
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وت�شمل �لعو�مل �لتي ت�شهم يف تلك 

�ت يف �أطر �لعمل  �ملخاطر وتكثيفها، �لتغريُّ

�لتنظيمية و�ل�شيا�شية ويف �أ�شعار تبادل 

�لعمالت و�لبيئة �لتناف�شية وظروف 

�لعمل �الأ�شا�شية �لعامة. وتعترب �إد�رة 

وتخفيف �لتاأثري�ت �ل�شلبية لهذه �ملجموعة 

�لكبرية من �ملخاطر بطريقة منهجية هدفًا 

�أ�شا�شيًا من �أهد�ف جمل�س �الإد�رة و�الإد�رة 

�لتنفيذية.

وقد �أعدت بي �إم �إم �آي �إطارً� الإد�رة 

�ملخاطر وعمليات وخطط و�إجر�ء�ت 

م�شاندة لتاأ�شي�س وعي جيد باملخاطر 

لدى �الأ�شخا�س �ملعنيني. وهناك �أولوية 

عالية لتثبيت فكرة �لتعامل مع �ملخاطر 

مب�شئولية فردية يف جميع م�شتويات 

�ملجموعة.

وخالل �ل�شنتني �ملا�شيتني، وبخا�شة 

ب�شبب �ت�شاع نطاق �أعمال بي �إم �إم �آي 

يف �أفريقيا، تغريَّ حجم �ملخاطر �لكلية 

للمجموعة و�أ�شبحت �ملخاطر �لقانونية 

و�جلغر�فية و�ل�شيا�شية يف �ملناطق خارج 

�لبحرين �أكرث و�شوحًا. وب�شبب ذلك، 

و�فق جمل�س �الإد�رة خالل �لعام 2009 

على �لعمل باإطار جديد الإد�رة �ملخاطر 

�لتجارية يخطط لتطبيقه يف �لعام 2010 

مب�شاعدة م�شت�شارين خارجيني.

الهيكل التنظيمي
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لقد قمنا بتدقيق �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة ل�رشكة �لبحرين 

للمالحة و�لتجارة �لدولية �س.م.ب. )“�ل�رشكة”( و�ل�رشكات 

�لتابعة لها )“�ملجموعة”( و�لتي ت�شمل قائمة �ملركز �ملايل 

�ملوحدة كما يف 31 دي�شمرب 2009، و�لقو�ئم �ملوحدة للدخـل 

و�لدخل �ل�شامل و�لتدفقات �لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق لل�شنة 

�ملنتهية يف ذلك �لتاريخ، وملخ�س الأهم �ل�شيا�شات �ملحا�شبية 

و�الإي�شاحات �الأخرى. 

م�سئولية جمل�ص الإدارة عن القوائم املالية

�إن �إعد�د وعر�س هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ب�شورة عادلة وفقًا 

للمعايري �لدولية الإعد�د �لتقارير �ملالية هو من م�شئولية جمل�س 

�الإد�رة. تت�شمن هذه م�شئولية: ت�شميم وتنفيذ و�ملحافظة 

على نظم �لرقابة �لد�خلية �ملعنية باإعد�د وعر�س �لقو�ئم �ملالية 

�ملوحدة ب�شورة عادلة وخالية من �أخطاء جوهرية، �شو�ًء ناجتة 

عن جتاوز�ت �أو �أخطاء و�ختيار وتطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية 

�ملنا�شبة و�إعد�د تقدير�ت حما�شبية تكون معقولة يف مثل تلك 

�لظروف.

م�سئولية مدققي احل�سابات 

�إن م�شئوليتنا هي �إبد�ء ر�أي حول هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 

��شتنادً� �إىل �أعمال �لتدقيق �لتي قمنا بها. لقد متت �أعمال �لتدقيق 

�لتي قمنا بها وفقًا ملعايري �لتدقيق �لدولية. تتطلب هذه �ملعايري 

منا �الإلتز�م باالأخالقيات �ملهنية ذ�ت �لعالقة و�أن نقوم بتخطيط 

وتنفيذ �أعمال �لتدقيق للح�شول على تاأكيد�ت معقولة باأن 

�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة خالية من �أية �أخطاء جوهرية. 

ت�شمل �أعمال �لتدقيق �لقيام باإجر�ء�ت للح�شول على �أدلة تدقيق 

موؤيده للمبالغ و�الإي�شاحات �ملف�شح عنها يف �لقو�ئم �ملالية 

�ملوحدة. �إن �ختيار �الإجر�ء�ت �ملنا�شبة يعتمد على تقدير�تنا 

�ملهنية، مبا يف ذلك تقييم خماطر �الأخطاء �جلوهرية يف �لقو�ئم 

�ملالية �ملوحدة، �شو�ء ناجتة عن جتاوز�ت �أو �أخطاء. وعند تقييم 

هذه �ملخاطر يتم �الأخذ يف �العتبار نظم �لرقابة �لد�خلية �ملعنية 

باإعد�د وعر�س �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ب�شورة عادلة و�لتي 

متكننا من ت�شميم �إجر�ء�ت تدقيق منا�شبة يف ظل �الأو�شاع 

�لقائمة، ولكن لي�س لغر�س �إبد�ء ر�أي مهني حول فعالية نظام 

�لرقابة �لد�خلية لل�رشكة. كما تت�شمن �أعمال �لتدقيق تقييم مدى 

مالئمة �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �ملتبعة ومدى معقولية �لتقدير�ت 

�ملحا�شبية �لتي �أجر�تها �الإد�رة وكذلك تقييم �لعر�س �لعام 

للقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

وباعتقادنا �إن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة 

لتمكيننا من �إبد�ء ر�أي تدقيق حول هذه �لقو�ئم. 

الراأي

يف ر�أينا �إن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة تعرب ب�شورة عادلة، من 

كافة �لنو�حي �جلوهرية، عن �ملركز �ملايل للمجموعة كما يف 

31 دي�شمرب 2009 وعن �أد�ئها �ملايل وتدفقاتها �لنقدية لل�شنة 

�ملنتهية يف ذلك �لتاريخ وفقًا للمعايري �لدولية الإعد�د �لتقارير 

�ملالية.

اأمور قانونية وتنظيمية اأخرى

كما نوؤكد �إن �ملجموعة، يف ر�أينا، حتتفظ ب�شجالت حما�شبية 

منتظمة و�ن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملعلومات �لو�ردة يف تقرير 

جمل�س �الإد�رة، فيما يتعلق بهذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة، تتفق 

مع تلك �ل�شجالت. وح�شب علمنا و�عتقادنا مل تقع خالل �ل�شنة 

�ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2009 �أي خمالفات الأحكام قانون 

�ل�رشكات �لتجارية �لبحريني �أو الأحكام عقد �لتاأ�شي�س و�لنظام 

�الأ�شا�شي لل�رشكة على وجه قد يوؤثر ب�شكل جوهري �شلبًا على 

ن�شاط �ملجموعة �أو مركزها �ملايل.

اأرن�ست اأند يونغ

30  يناير 2010 

�ملنامة، مملكة �لبحرين

تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
إلى السادة مساهمي

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
سترة، مملكة البحرين
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2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 �إي�ضاحات	 	

املوجودات

موجودات غري متداولة

8.094.961 	7.827.524  6 عقار�ت	و�آالت	ومعد�ت	

419.528 	479.528 	7 موجود�ت	غري	ملمو�ضة		

1.458.291 	1.459.065 	8 ��ضتثمار�ت	يف	�رشكات	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة		

3.569.546 	3.569.546 	9 ��ضتثمار	يف	�رشكة	زميلة	

12.780.790  11.384.046 	10 ��ضتثمار�ت	متاحة	للبيع		

26.323.116 	24.719.709 	 	

موجودات متداولة

14.436.098 	8.985.430 	11 خمزون	

400.000 	200.000  24 قر�ض	مل�رشوع	خا�ضع	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	

14.478.181 	11.773.000 	12 ذمم	جتارية	مدينة	وذمم	�أخرى		

6.719.817 	12.030.110  13 نقد	وود�ئع	ق�ضرية	�الأجل		

44.973 	52.541 	 	 �رشيبة	دخل	م�ضتحقة	�لقب�ض

36.079.069 	33.041.081  	

62.402.185 	57.760.790 جمموع املوجودات	 

احلقوق واملطلوبات

احلقوق 

11.001.394 	11.001.394 	14 ر�أ�ضمال	�ضادر	

)2.852.752( 	)2.998.041(  14 �أ�ضهم	خز�نة	

7.307.570 	9.139.413 	15 �حتياطيات	�أخرى		

24.846.290 	27.488.352 	 	 �أرباح	مبقاة

40.302.502 	44.631.118 	 	 احلقوق العائدة اإىل حاملي اأ�سهم ال�رشكة الأم 

224.988 	222.423 حقوق	غري	م�ضيطرة			 

40.527.490 	44.853.541 جمموع احلقوق 	 

مطلوبات

مطلوب غري متداول

951.158 	1.107.128  16 مكافاآت	نهاية	�خلدمة	للموظفني	

مطلوبات متداولة

19.770.749 	11.570.194 	17 ذمم	جتارية	د�ئنة	وذمم	�أخرى		

959.254 	- 	18 �أدو�ت	مالية	م�ضتقة		

193.534 	229.927 	 	 �رشيبة	دخل	م�ضتحقة	�لدفع	

20.923.537 	11.800.121 	 	

21.874.695 	12.907.249 جمموع املطلوبات	 

62.402.185 	57.760.790 جمموع احلقوق واملطلوبات	 

لقد	مت	�عتماد	�إ�ضد�ر	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	وفقًا	لقر�ر	جمل�ض	�الإد�رة	�ل�ضادر	بتاريخ	7	فرب�ير2010	ومت	توقيعها	نيابة	عنهم	من	قبل::

عبداهلل حممد جمعة عبداهلل ح�سن بوهندي  

نائب	رئي�ض	جمل�ض	�الإد�رة رئي�ض	جمل�ض	�الإد�رة	

ت�ضكل	�الإي�ضاحات	�ملرفقة	من	1	�إىل	30	جزءً�	من	هذه	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2009
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2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 �إي�ضاحات	 	

80.446.637 	87.183.154 	26 �ملبيعات	

)59.307.820( 	)64.625.909(  26 تكلفة	�ملبيعات	

21.138.817 	22.557.245 	 	 اإجمايل الربح

900.338 	721.980 	20 دخل	ت�ضغيلي	�أخر	

1.084.555 	929.474 	8 ح�ضة	�ملجموعة	من	نتائج		�رشكات	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	

)6.731.275( 	)7.708.442( م�رشوفات	�لبيع	و�لتوزيع	 

)6.757.282( 	)7.818.844( 	 	 م�رشوفات	عامة	و�إد�رية

9.635.153 	8.681.413 	 	 ربح من العمليات 

825.495 	586.093 	21 دخل	�ال�ضتثمار	

46.128 	- 	9 ح�ضة	�ل�رشكة	من	نتائج	�ل�رشكة	�لزميلة	

)959.254( 	959.254 	18 �ضايف	مك�ضب	)خ�ضارة(	غري	حمققة	من	�أدو�ت	مالية	م�ضتقة	

)1.779.639( 	)995.001( 	10 خ�ضائر	��ضمحالل	من	��ضتثمار�ت	متاحة	للبيع		

7.767.883 	9.231.759 	 	 الربح قبل ال�رشائب

)227.620( 	)212.305( 	22 م�رشوف	�رشيبة	�لدخل		

7.540.263 	9.019.454 	19 الربح لل�سنة 	

�لعائد	�إىل:

7.452.208 	9.022.019 	 	 حاملي	�الأ�ضهم	�لعادية	لل�رشكة	�الأم	

88.055 	)2.565( 	 	 حقوق	غري	م�ضيطرة		

7.540.263 	9.019.454 	 	

�لن�ضيب	�الأ�ضا�ضي	و�ملخف�ض	لل�ضهم	يف	�الأرباح،	ربح	�ل�ضنة	�لعائد

73 	87 	23 �إىل	حاملي	�الأ�ضهم	�لعادية	لل�رشكة	�الأم		)فل�ض(	

ت�ضكل	�الإي�ضاحات	�ملرفقة	من	1	�إىل	30	جزءً�	من	هذه	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 �إي�ضاحات	 	

7.540.263 	9.019.454 الربح لل�سنة	 

دخل )خ�سارة( �ساملة اأخرى 

)1.791.096( 	722.730 	10 �ضايف	مكا�ضب	)خ�ضائر(	غري	حمققة	من	��ضتثمار�ت	متاحة	للبيع	

27.234 	14.817 	 	 فروق	�رشف	ناجتة	عن	حتويل	�لعمليات	�الأجنبية

)105.900( 	)107.100( �أتعاب	مدفوعة	الأع�ضاء	جمل�ض	�الإد�رة	متعلقة	بال�ضنة	�ل�ضابقة	 

)1.869.762( 	630.447 	 	 دخل )خ�سارة( �ساملة اأخرى لل�سنة

5.670.501 	9.649.901 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة  

�لعائد	�إىل:

5.582.446 	9.652.466 حاملي	�الأ�ضهم	�لعادية	لل�رشكة	�الأم	 

88.055 	)2.565( حقوق	غري	م�ضيطرة	 

5.670.501 	9.649.901  	

ت�ضكل	�الإي�ضاحات	�ملرفقة	من	1	�إىل	30	جزءً�	من	هذه	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 �إي�ضاحات	 	

الأن�سطة الت�سغيلية

80.872.011 	87.088.470 نقد	م�ضتلم	من	�لعمالء	 

)73.166.876( 	)79.203.359( 	 	 مبالغ	مدفوعة	للموردين	و�ملوظفني

893.638 	721.407 مبالغ	م�ضتلمة	�أخرى		 

)217.563( 	)171.153( 	 	 �رش�ئب	مدفوعة	

8.381.210 	8.435.365 	 	 �ضايف	�لتدفقات	�لنقدية	من	�الأن�ضطة	�لت�ضغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)633.048( 	)723.125( 	6 �رش�ء	عقار�ت	و�آالت	ومعد�ت	

8.093 	21.508 متح�ضالت	من	��ضتبعاد	عقار�ت	و�آالت	ومعد�ت	 

)5.096.645( 	)644.652( �رش�ء	��ضتثمار�ت	متاحة	للبيع		 

2.461.126 	1.914.281 	 	 متح�ضالت	من	��ضتبعاد	��ضتثمار�ت	متاحة	للبيع	

)1.873( 	- 	 	 �قتناء	�أ�ضهم	يف	�رشكة	زميلة

1.339.929 	1.128.700  24	،8 نقد	م�ضتلم	من	�رشكات	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	

162.981 	- 	5 �قتناء	�رشكات	تابعة،	بعد	ح�ضم	�لنقد	�ملكت�ضب	

590.109 	487.249 دخل	�ال�ضتثمار		 

)1.169.328( 	2.183.961 �ضايف	�لتدفقات	�لنقدية	من	)�مل�ضتخدمة	يف(	�الأن�ضطة	�ال�ضتثمارية	 

الأن�سطة التمويلية

)455.951( 	)145.289( �رش�ء	�أ�ضهم	خز�نة	 

)4.940.800( 	)5.178.561( �أرباح	�أ�ضهم	مدفوعة	حلاملي	�أ�ضهم	�ل�رشكة	�الأم			 

)5.396.751( 	)5.323.850( �ضايف	�لتدفقات	�لنقدية	�مل�ضتخدمة	يف	�الأن�ضطة	�لتمويلية	 

1.815.131 	5.295.476 �سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه	 

27.234 	14.817 �ضايف	فروق	�رشف	�لعمالت	�الأجنبية		 

4.877.452 	6.719.817 �لنقد	وما	يف	حكمه	يف	1	يناير	 

6.719.817 	12.030.110 النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب 	 

ت�ضكل	�الإي�ضاحات	�ملرفقة	من	1	�إىل	30	جزءً�	من	هذه	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

العائد اإىل حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم      

جمموع احتياطيات اأخرى     اأ�سهم  راأ�سمال     

احلقوق  حقوق غري م�سيطرة   اأرباح مبقاة  املجموع  خزانة  )اإي�ساح 15(  �سادر    

دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  اإي�ساحات   

40.527.490 	224.988 	40.302.502 	24.846.290 	7.307.570 	)2.852.752( 	11.001.394 	 	 �لر�ضيد	يف	1	يناير	2009

9.019.454 	)2.565( 	9.022.019 	9.022.019 	- 	- 	- 	 	 �لربح	لل�ضنة

630.447 	- 	630.447 	)107.100( 	737.547 	- 	- 	 	 دخل	)خ�ضارة(	�ضاملة	�أخرى	

9.649.901 	)2.565( 	9.652.466 	8.914.919 	737.547 	- 	- 	 	 جمموع	�لدخل	)�خل�ضارة(	�ل�ضاملة	

)145.289( 	- 	)145.289( 	- 	- 	)145.289( 	- 	 	 �رش�ء	�أ�ضهم	خز�نة

)3.107.135( 	- 	)3.107.135( 	)3.107.135( 	- 	- 	- 	14 �أرباح	�أ�ضهم	نهائية	ل�ضنة	2008	

)2.071.426( 	- 	)2.071.426( 	)2.071.426( 	- 	- 	- 	14 �أرباح	�أ�ضهم	مرحلية	ل�ضنة	2009	

- 	- 	- 	)445.252( 	445.252 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لقانوين	

- 	- 	- 	)500.000( 	500.000 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لعام		

- 	- 	- 	)149.044( 	149.044 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�حتياطي	�لتربعات	

44.853.541  222.423  44.631.118  27.488.352  9.139.413  )2.998.041(  11.001.394 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009  

�لعائد	�إىل	حاملي	�الأ�ضهم	�لعادية	لل�رشكة	�الأم	 	 	 	 	

جمموع 	 	 	 �حتياطيات	�أخرى	 �أ�ضهم	 ر�أ�ضمال		 	 	

�حلقوق	 حقوق	غري	م�ضيطرة		 	�ملجموع	 �أرباح	مبقاة	 	)�إي�ضاح	15(	 خز�نة	 �ضادر	 	 	

دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 �إي�ضاحات	 	

40.116.807 	- 	40.116.807 	24.198.549 	8.313.792 	)2.396.801( 	10.001.267 	 	 �لر�ضيد	يف	1	يناير	2008

7.540.263 	88.055 	7.452.208 	7.452.208 	- 	- 	- 	 	 �لربح	لل�ضنة

)1.869.762( 	- 	)1.869.762( 	)105.900( 	)1.763.862( 	- 	- 	 	 خ�ضارة	�ضاملة	�أخرى

5.670.501 	88.055 	5.582.446 	7.346.308 	)1.763.862( 	- 	- 	 	 جمموع	)�خل�ضارة(	�لدخل	�ل�ضامل	

- 	- 	- 	)1.000.127( 	- 	- 	1.000.127 	14 �إ�ضد�ر	�أ�ضهم	منحة		

)455.951( 	- 	)455.951( 	- 	- 	)455.951( 	- 	 	 �رش�ء	�أ�ضهم	خز�نة

)2.826.461( 	- 	)2.826.461( 	)2.826.461( 	- 	- 	- 	14 �أرباح	�أ�ضهم	نهائية	ل�ضنة	2007	

)2.114.339( 	- 	)2.114.339( 	)2.114.339( 	- 	- 	- 	14 �أرباح	�أ�ضهم	مرحلية	ل�ضنة	2008	

136.933 	136.933 	- 	- 	- 	- 	- 	5 مبالغ	ناجتة	من	�قتناء	�ل�رشكات	�لتابعة		

- 	- 	- 	)54.812( 	54.812 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لقانوين	

- 	- 	- 	)500.000( 	500.000 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لعام		

- 	- 	- 	)202.828( 	202.828 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�حتياطي	�لتربعات		

		 	 40.527.490 	224.988 	40.302.502 	24.846.290 	7.307.570 	)2.852.752( 	11.001.394 	 	 �لر�ضيد	يف	31	دي�ضمرب	2008

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

تت�ضمن	�الأرباح	�ملبقاة	�إحتياطيات	غري	قابلة	للتوزيع	باإجمايل	315.000	دينار	بحريني	متعلقة	بال�رشكات	�لتابعة.	

ت�ضكل	�الإي�ضاحات	�ملرفقة	من	1	�إىل	30	جزءً�	من	هذه	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة.
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العائد اإىل حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم      

جمموع احتياطيات اأخرى     اأ�سهم  راأ�سمال     

احلقوق  حقوق غري م�سيطرة   اأرباح مبقاة  املجموع  خزانة  )اإي�ساح 15(  �سادر    

دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  اإي�ساحات   

40.527.490 	224.988 	40.302.502 	24.846.290 	7.307.570 	)2.852.752( 	11.001.394 	 	 �لر�ضيد	يف	1	يناير	2009

9.019.454 	)2.565( 	9.022.019 	9.022.019 	- 	- 	- 	 	 �لربح	لل�ضنة

630.447 	- 	630.447 	)107.100( 	737.547 	- 	- 	 	 دخل	)خ�ضارة(	�ضاملة	�أخرى	

9.649.901 	)2.565( 	9.652.466 	8.914.919 	737.547 	- 	- 	 	 جمموع	�لدخل	)�خل�ضارة(	�ل�ضاملة	

)145.289( 	- 	)145.289( 	- 	- 	)145.289( 	- 	 	 �رش�ء	�أ�ضهم	خز�نة

)3.107.135( 	- 	)3.107.135( 	)3.107.135( 	- 	- 	- 	14 �أرباح	�أ�ضهم	نهائية	ل�ضنة	2008	

)2.071.426( 	- 	)2.071.426( 	)2.071.426( 	- 	- 	- 	14 �أرباح	�أ�ضهم	مرحلية	ل�ضنة	2009	

- 	- 	- 	)445.252( 	445.252 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لقانوين	

- 	- 	- 	)500.000( 	500.000 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لعام		

- 	- 	- 	)149.044( 	149.044 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�حتياطي	�لتربعات	

44.853.541  222.423  44.631.118  27.488.352  9.139.413  )2.998.041(  11.001.394 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009  

�لعائد	�إىل	حاملي	�الأ�ضهم	�لعادية	لل�رشكة	�الأم	 	 	 	 	

جمموع 	 	 	 �حتياطيات	�أخرى	 �أ�ضهم	 ر�أ�ضمال		 	 	

�حلقوق	 حقوق	غري	م�ضيطرة		 	�ملجموع	 �أرباح	مبقاة	 	)�إي�ضاح	15(	 خز�نة	 �ضادر	 	 	

دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 �إي�ضاحات	 	

40.116.807 	- 	40.116.807 	24.198.549 	8.313.792 	)2.396.801( 	10.001.267 	 	 �لر�ضيد	يف	1	يناير	2008

7.540.263 	88.055 	7.452.208 	7.452.208 	- 	- 	- 	 	 �لربح	لل�ضنة

)1.869.762( 	- 	)1.869.762( 	)105.900( 	)1.763.862( 	- 	- 	 	 خ�ضارة	�ضاملة	�أخرى

5.670.501 	88.055 	5.582.446 	7.346.308 	)1.763.862( 	- 	- 	 	 جمموع	)�خل�ضارة(	�لدخل	�ل�ضامل	

- 	- 	- 	)1.000.127( 	- 	- 	1.000.127 	14 �إ�ضد�ر	�أ�ضهم	منحة		

)455.951( 	- 	)455.951( 	- 	- 	)455.951( 	- 	 	 �رش�ء	�أ�ضهم	خز�نة

)2.826.461( 	- 	)2.826.461( 	)2.826.461( 	- 	- 	- 	14 �أرباح	�أ�ضهم	نهائية	ل�ضنة	2007	

)2.114.339( 	- 	)2.114.339( 	)2.114.339( 	- 	- 	- 	14 �أرباح	�أ�ضهم	مرحلية	ل�ضنة	2008	

136.933 	136.933 	- 	- 	- 	- 	- 	5 مبالغ	ناجتة	من	�قتناء	�ل�رشكات	�لتابعة		

- 	- 	- 	)54.812( 	54.812 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لقانوين	

- 	- 	- 	)500.000( 	500.000 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لعام		

- 	- 	- 	)202.828( 	202.828 	- 	- 	15 حمول	�إىل	�حتياطي	�لتربعات		

		 	 40.527.490 	224.988 	40.302.502 	24.846.290 	7.307.570 	)2.852.752( 	11.001.394 	 	 �لر�ضيد	يف	31	دي�ضمرب	2008

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

تت�ضمن	�الأرباح	�ملبقاة	�إحتياطيات	غري	قابلة	للتوزيع	باإجمايل	315.000	دينار	بحريني	متعلقة	بال�رشكات	�لتابعة.	

ت�ضكل	�الإي�ضاحات	�ملرفقة	من	1	�إىل	30	جزءً�	من	هذه	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة.



 40  - بي إم إم آي   

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2009

الأن�سطة   1

�رشكة	�لبحرين	للمالحة	و�لتجارة	�ض.م.ب.	)“�ل�رشكة”(	هي	�رشكة	م�ضاهمة	عامة	تاأ�ض�ضت	فـي	مملكة	�لبحرين	وم�ضجلة	لدى	وز�رة	�لتجارة	و�ل�ضناعة	حتت	�ضجل	 	

جتاري	رقم	10999.	�إن	�ملكتب	�لرئي�ضي	لل�رشكة	م�ضجل	حتت	�ضندوق	بريد	828،	�ضرتة،	مملكة	�لبحرين.	

�إن	�الأن�ضطة	�لرئي�ضية	لل�رشكة	و�رشكاتها	�لتابعة	)�مل�ضار	�إليهما	معًا	“باملجموعة”(	هي	بيع	�الأغذية	و�ملرطبات	و�ملو�د	�الإ�ضتهالكية	�الأخرى	باجلملة	وبالتجزئة.	كما	 	

تقوم	�ملجموعة	بتقدمي	خدمات	�لتوزيع	و�ل�ضحن.	ترتكز	عمليات	�ملجموعة	يف	مملكة	�لبحرين	ودولة	قطر	وجيبوتي	وغابون	ومايل	و�ل�ضود�ن	وغانا.	

اأ�س�س التوحيد  2

ت�ضتمل	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	على	�لقو�ئم	�ملالية	لل�رشكة	و�رشكاتها	�لتابعة	كما	يف	31	دي�ضمرب	2009.	 	

مت	��ضتبعاد	جميع	�الأر�ضدة	و�ملعامالت	و�لدخل	و�مل�رشوفات	مت�ضمنة	�الأرباح	غري	�ملحققة	فيما	بني	�ملجموعة	عند	�لتوحيد.	يتم	�إ�ضتبعاد	�خل�ضائر	غري	�ملحققة	�إال	�إذ�	 	

كان	ال	ميكن	�إ�ضرتد�د	�لتكاليف.		

يتم	توحيد	�ل�رشكات	�لتابعة	من	تاريخ	ح�ضول	�ملجموعة	على	�ل�ضيطرة	وي�ضتمر	توحيدها	حتى	تاريخ	�إيقاف	�ل�ضيطرة.	عندما	تفقد	�ملجموعة	�ل�ضيطرة	على	�رشكة	 	

تابعة،	فاإن	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	تت�ضمن	نتائج	�ل�ضنة	�لتي	كانت	فيها	�ل�رشكات	�لتابعة	حتت	�ضيطرة	�ملجموعة.	يتم	��ضتبعاد	�الأر�ضدة	و�لدخل	و�مل�رشوفات	فيما	بني	

�ملجموعة	بالكامل.

�أعدت	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	لل�رشكات	�لتابعة	لنف�ض	�ل�ضنة	�ملالية	لل�رشكة	�الأم	با�ضتخد�م	�ضيا�ضات	حما�ضبية	متو�فقة.	 	

متثل	�حلقوق	غري	�مل�ضيطرة	جزء	من	�لربح	�أو	�خل�ضارة	و�ضايف	�ملوجود�ت	غري	�ململوكة	من	قبل	�ملجموعة	ويتم	عر�ضها	كبند	منف�ضل	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	و�ضمن	 	

�حلقوق	يف	قائمة	�ملركز	�ملايل	�ملوحدة	منف�ضلة	عن	حقوق	م�ضاهمي	�ل�رشكة	�الأم.	يتم	�إحت�ضاب	�إقتناء�ت	حقوق	غري	م�ضيطرة	باإ�ضتخد�م	طريقة	�ل�رشكة	�الأم	�ملمددة،	

حيث	يتم	�إثبات	�لفرق	بني	�ملقابل	و�لقيمة	�لدفرتية	حل�ضة	�ل�رشكة	من	�ضايف	�ملوجود�ت	�ملقتناة	ك�ضهرة.

فيما	يلي	�ل�رشكات	�لتابعة	لل�رشكة:	 	

الن�ساط الأ�سا�سي بلد التاأ�سي�س  ن�سبة امللكية  ال�ســم   

�إد�رة	عدة	وكاالت	جتارية	لل�ضلع	�الإ�ضتهالكية. مملكة	�لبحرين	 	%100 �رشكة	نادر	للتجارة	ذ.م.م.	 	

�إد�رة	�ضوبر	ماركت. مملكة	�لبحرين	 	%100 �ضوبر	ماركت	�الأ�رشة	ذ.م.م.	 	

ن�ضاط	�لنقل	�جلوي	و�لتخزين	و�لتوزيع	 جيبوتي	 	%100 بي.�أم.�أم.�آي	ذ.م.م.		 	

و�ال�ضتري�د	و�لت�ضدير. 	 	 	 	

�رشكة	قاب�ضة	ملجموعة	من	�ل�رشكات	�لتجارية	 مملكة	�لبحرين	 	%100 جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	 	

و�ل�ضناعية	و�خلدماتية. 	 	 هولدنغ	�ض.�ض.و.	 	
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009

اأ�س�س التوحيد	)تتمة(  2

لدى	جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	هولدنغ	�أ�ض.بي.�ضي.	�ل�رشكات	�لتابعة	�لتالية	كما	هو	بتاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل. 	

الن�ساط الأ�سا�سي بلد التاأ�سي�س  ن�سبة امللكية  ال�ســم   

�رشكة	قاب�ضة	ملجموعة	من	�ل�رشكات	�لتجارية 	 	 مملكة	�لبحرين 	%100 جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	�إي�ضت	 	

و�ل�ضناعية	و�خلدماتية. 	 	 هولدنغ	�ض.�ض.و.		 	

�رشكة	قاب�ضة	ملجموعة	من	�ل�رشكات	�لتجارية	 مملكة	�لبحرين	 	%100 جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	�ضوث	 	

و�ل�ضناعية	و�خلدماتية. 	 	 هولدنغ	�ض.�ض.و.		 	

�رشكة	قاب�ضة	ملجموعة	من	�ل�رشكات	�لتجارية	 مملكة	�لبحرين	 	%100 جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	نورث	 	

و�ل�ضناعية	و�خلدماتية. 	 	 هولدنغ	�ض.�ض.و.		 	

�رشكة	قاب�ضة	ملجموعة	من	�ل�رشكات	�لتجارية	 مملكة	�لبحرين	 	%100 جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	و�ضت		 	

و�ل�ضناعية	و�خلدماتية. 	 	 هولدنغ	�أ�ض.بي.�ضي.		 	

لدى	جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	�إي�ضت	هولدنغ	�أ�ض.بي.�ضي.	�ل�رشكة	�لتابعة	�لتالية	كما	هو	بتاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل. 	

ن�ضاط	�لنقل	�جلوي	و�لتخزين	و�لتوزيع	 �ل�ضود�ن	 	%55 جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	 	

و�ال�ضتري�د	و�لت�ضدير. 	 	 �ضريفي�زس	كو.	ذ.م.م.	 	

لدى	جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	�ضوث	هولدنغ	�أ�ض.بي.�ضي.	�ل�رشكة	�لتابعة	�لتالية	كما	هو	بتاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل.	 	

ن�ضاط	�لنقل	�جلوي	و�لتخزين	و�لتوزيع	 غابون	 	%100 جي	�أ�ض	�أ�ض	غابون	�أ�ض	�أيه	 	

و�ال�ضتري�د	و�لت�ضدير. 	 	 	 	

لدى	جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	نورث	هولدنغ	�أ�ض.بي.�ضي.	�ل�رشكة	�لتابعة	�لتالية	كما	هو	بتاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل. 	

ن�ضاط	�لنقل	�جلوي	و�لتخزين	و�لتوزيع	 مايل	 	%100 جي	�أ�ض	�أ�ض	مايل	�أ�ض	�أيه	 	

و�ال�ضتري�د	و�لت�ضدير. 	 	 	 	

لدى	جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	و�ضت	هولدنغ	�أ�ض.بي.�ضي.	�ل�رشكة	�لتابعة	�لتالية	كما	هو	بتاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل. 	

ن�ضاط	�لنقل	�جلوي	و�لتخزين	و�لتوزيع	 غانا	 	%100 �أنرتن�ضنل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	ليميتد		 	

و�ال�ضتري�د	و�لت�ضدير. 	 	 )�ضابقًا	كومب�ض	غانا	ليميتد(	 	

�رشكة	ذو	غر�ض	خا�ض	موحدة	من	قبل	�ملجموعة	حيث	ال	متتلك	�ملجموعة	ح�ضة	ملكية	فيها. 	

طبيعة ال�رشكة ذو الغر�س اخلا�س  بلد التاأ�سي�س   ال�ســم   

موؤ�ض�ضة	خريية مملكة	�لبحرين		 موؤ�ض�ضة	�الأ�رشة	�خلريية		 	
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اأ�س�س التوحيد	)تتمة(  2

�ل�رشكات	�خلا�ضعة	لل�ضيطرة	�مل�ضرتكة	من	قبل	�ل�رشكة	هي	كالتايل: 	

الن�ساط الأ�سا�سي بلد التاأ�سي�س  ن�سبة امللكية  ال�ســم   

�ل�رشكات	�لزميلة 	

�الأعمال	�لفندقية. مملكة	�لبحرين	 	%27.50 �رشكة	بنادر	للفنادق	�ض.م.ب.	 	

م�ساريع م�سرتكة  

�إد�رة	�أعدة	وكاالت	لل�ضلع	�ال�ضتهالكية. دولة	قطر	 	%50 �ل�رشكة	�لقطرية	�لبحرينية	�لعاملية	ذ.م.م.	 	

�إن�ضاء	وت�ضغيل	�ملخازن. مملكة	�لبحرين	 	%50 �رشكة	بي	�آند	بي	للتوزيع	ذ.م.م.	 	

�رشكة	خدمات	�ن�ضكيب	لل�ضحن	 	

خدمات	�ل�ضحن. مملكة	�لبحرين	 	%50 �لبحرين	ذ.م.م.	 	

��ضتري�د	وت�ضدير	وبيع	و�لتوزيع. مملكة	�لبحرين	 	%50 �رشك	خدمات	�أيه	�أند	بي	للتوزيع	ذ.م.م.	 	

ال	توجد	تغري�ت	موؤثرة	يف	ن�ضبة	�مللكية	خالل	�ل�ضنة. 	

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  3

اأ�س�س الإعداد  

�أعدت	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	وفقًا	ملبد�أ	�لتكلفة	�لتاريخية	�ملعدل،	لقيا�ض	�لقيمة	�لعادلة	لالإ�ضتثمار�ت	�ملتاحة	للبيع	و�الأدو�ت	�ملالية	�مل�ضتقة. 	

�أعدت	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	بالدينار	�لبحريني،	و�لذي	يعد	�لعملة	�لرئي�ضية	لعمليات	�ملجموعة. 	

بيان باللتزام  

�أعدت	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	للمجموعة	وفقًا	للمعايري	�لدولية	الإعد�د	�لتقارير	�ملالية	�ل�ضادرة	من	قبل	جمل�ض	معايري	�ملحا�ضبة	�لدويل	وطبقًا	الأحكام	قانون	�ل�رشكات	 	

�لتجارية	�لبحريني.	

�لتغري�ت	يف	�ل�ضيا�ضات	�ملحا�ضبية	و�الإف�ضاحات	 	

�إن	�ل�ضيا�ضات	�ملحا�ضبية	�ملتبعة	من	قبل	�ملجموعة	هي	مطابقة	لتلك	�لتي	مت	��ضتخد�مها	يف	�ل�ضنة	�ملالية	�ل�ضابقة،	با�ضتثناء	تطبيق	�ملجموعة	ملعايري	وتف�ضري�ت	�ملعايري	 	

�لدولية	الإعد�د	�لتقارير	�ملالية	وجلنة	تف�ضري�ت	�لتقارير	�ملالية	�لدولية	�جلديدة	و�ملعدلة	�لتالية	كما	يف	1	يناير	2009.	

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 2 املتعلق بالدفع على اأ�سا�س الأ�سهم  -  

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 املتعلق بالأدوات املالية: الإف�ساحات  -  

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 8 املتعلق بالقطاعات الت�سغيلية  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 املتعلق بعر�س القوائم املالية  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 23 املتعلق بتكاليف الإقرتا�س  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 32 املتعلق بالأدوات الأدوات املالية: العر�س ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 1 املتعلق بعر�س القوائم املالية – الأدوات املالية القابلة   -  

للتطبيق واإلتزامات الناجتة عند الإفال�س

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 9 املتعلق باإعادة قيا�س امل�ستقات ال�سمنية ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 39 املتعلق بالأدوات املالية: الإثبات والقيا�س   -  

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 13 املتعلق بربنامج ولء العمالء  -  

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 15 املتعلق باتفاقية اأن�ساء عقارات  -  

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 16 املتعلق بتحوطات �سايف الإ�ستثمار يف العمليات الأجنبية   -  

اإدخال حت�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )يف مايو 2008(   -  

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات )تتمة(  

ال	يتوقع	باأن	تطبيق	هذه	�ملعايري	و�لتف�ضري�ت	�ضيكون	لها	�أي	تاأثري	على	�الأد�ء	�ملايل	�أو	�ملركز	�ملايل	للمجموعة.	ولكن	تطبيق	�ملعيار	�لدويل	الإعد�د	�لتقارير	�ملالية	رقم	8	 	

و�لتعديالت	�لتي	�أدخلت	على	معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	1	و�ملعيار	�لدويل	الإعد�د	�لتقارير	�ملالية	رقم	7	كان	لها	تاأثري	على	�لعر�ض	و�الإف�ضاحات	�ملطلوبة	يف	�لقو�ئم	

�ملالية	�ملوحدة	للمجموعة.	

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 املتعلق بالأدوات املالية: الإف�ساحات  

يتطلب	�ملعيار	�ملعدل	عمل	�إف�ضاحات	�إ�ضافية	حول	قيا�ضات	�لقيمة	�لعادلة	وخماطر	�ل�ضيولة.	يجب	�الإف�ضاح	عن	قيا�ضات	�لقيمة	�لعادلة	�ملتعلقة	بالبنود	�مل�ضجلة	بالقيمة	 	

�لعادلة	ح�ضب	م�ضدر	�ملدخالت	باإ�ضتخد�م	�مل�ضتويات	�لثالث	للت�ضل�ضل	�لهرمي	للقيمة	�لعادلة،	ح�ضب	�لفئة	وجلميع	�الأدو�ت	�ملالية	�ملثبتة	بالقيمة	�لعادلة.	وباالإ�ضافة	

�إىل	ذلك،	يتطلب	حاليًا	عمل	ت�ضوية	بني	�لر�ضيد	�الإفتتاحي	و�لر�ضيد	�خلتامي	للم�ضتوى	3	لقيا�ضات	�لقيمة	�لعادلة،	وكذلك	عمل	حتويل	جوهري	بني	م�ضتويات	

�لت�ضل�ضل	�لهرمي	للقيمة	�لعادلة.	كما	تو�ضح	�لتعديالت	متطلبات	�إف�ضاحات	خماطر	�ل�ضيولة	فيما	يتعلق	مبعامالت	�مل�ضتقات	�ملالية	و�ملوجود�ت	�مل�ضتخدمة	الإد�رة	

�ل�ضيولة.	يتطلب	من	�ملوؤ�ض�ضات	تطبيق	هذ�	�لتعديل	يف	�لفرت�ت	�ل�ضنوية	�ملبتدئة	يف	�أو	بعد	1	يناير	2009،	وال	يتطلب	تقدمي	�أرقام	�ملقارنة	يف	�ملرحلة	�النتقالية.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 8 املتعلق بالقطاعات الت�سغيلية  

�ملعيار	�جلديد	�لذي	ي�ضتبدل	معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	14	�ملتعلق	بقطاعات	�الأعمال	يتطلب	“نهج	�الإد�رة”	و�لذي	مبوجبه	يتم	عر�ض	معلومات	�لقطاعات	بنف�ض	 	

�الأ�ض�ض	�مل�ضتخدمة	يف	�أغر��ض	�لتقارير	�لد�خلية.	وقد	ناجتة	عن	ذلك	تغري	يف	عر�ض	�لقطاعات	�لتي	يتم	تقدمي	تقرير	ب�ضاأنها	ومت	�إعادة	عر�ض	�إف�ضاحات	�أرقام	�ملقارنة	

لتتنا�ضب	مع	هذ�	�لعر�ض.	باالإ�ضافة	�إىل	ذلك،	فاأنه	مت	عر�ض	�لقطاعات	بطريقة	متطابقة	ب�ضكل	�أكرث	مع	�لتقارير	�لد�خلية	�ملقدمة	لرئي�ض	�لعمليات	متخذ	�لقر�ر�ت.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 املتعلق بعر�س القوائم املالية   

يتطلب	هذ�	�ملعيار	باأن	يتم	عر�ض	�لتغري�ت	يف	�حلقوق	�لناجتة	من	معامالت	مع	�مل�ضاهمني	ب�ضفتهم	مالك	)�أو	بعبارة	�أخرى	�لتغري�ت	�ملتعلقة	باملالك	يف	�حلقوق(	يف	 	

قائمة	�لتغري�ت	يف	�حلقوق.	ويتطلب	باأن	يتم	عر�ض	جميع	�لتغري�ت	�الأخرى	يف	�حلقوق	)�أو	بعبارة	�أخرى	�لتغري�ت	غري	�ملتعلقة	باملالك	يف	�حلقوق(	ب�ضكل	منف�ضل	يف	

)قائمة	�لدخل	�ل�ضامل	�ملوحدة(.	�ضو�ء	يف	قائمة	منفردة	�أو	قائمتني	مرتبطتني.	لقد	�ختارت	�ملجموعة	طريقة	عر�ض	قائمتني.	ال	ي�ضمح	بعر�ض	بنود	�لدخل	�ل�ضامل	يف	

قائمة	�لتغري�ت	يف	�حلقوق.

اإدخال حت�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية   

معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	18	�ملتعلق	باالإير�د:	قام	�ملجل�ض	باإ�ضافة	توجيهات	)�لتي	تر�فق	�ملعيار(	لتحديد	ما	�إذ�	كانت	�ملوؤ�ض�ضة	تعمل	ب�ضفة	رب	�ملال	�أو	وكيل.	 	

�ملميز�ت	�لتي	يجب	�أخذها	يف	�العتبار	ما	�إذ�	كانت	�ملوؤ�ض�ضة	تعمل	ب�ضفة	رب	�ملال	�أو	وكيل:

تتحمل	�مل�ضئولية	�الأ�ضا�ضية	بتوفري	�ل�ضلع	�أو	�خلدمات؛ 	- 	

لديها	خماطر	على	�ملخزون	 	- 	

�لقدرة	على	حتديد	�الأ�ضعار	 	- 	

يتحمل	خماطر	�الإئتمان	 	- 	

تقيم	�ملجموعة	ترتيبات	�إير�د�تها	مقابل	هذه	�ملعايري	وقد	��ضتنتجت	باأنها	تعمل	ب�ضفة	رب	�ملال	يف	جميع	�لرتتيبات.	وفقًا	لذلك	مت	تعديل	�ل�ضيا�ضة	�ملحا�ضبية	�ملتعلقة	 	

باإثبات	�الإير�د.

�إن	�لتعديالت	�الأخرى	�لناجتة	من	�لتح�ضينات	�لتي	�أدخلت	على	�ملعايري	�لدولية	الإعد�د	�لتقارير	لي�ضت	لها	�أي	تاأثري	جوهري	على	�ل�ضيا�ضات	�ملحا�ضبية	�أو	�ملركز	�ملايل	�أو	 	

�أد�ء	�ملجموعة.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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عقارات واآلت ومعدات  

تدرج	�لعقار�ت	و�الآالت	و�ملعد�ت	بالتكلفة،	بعد	ح�ضم	�ال�ضتهالك	�ملرت�كم	و�أي	��ضمحالل	يف	�لقيمة.	ال	يتم	�إ�ضتهالك	�الأر��ضي	�ململوكة	ملك	حرً�	و�الأعمال	قيد	�لتنفيذ. 	

يتم	ح�ضاب	�ال�ضتهالك	على	�أ�ضا�ض	�لق�ضط	�لثابت	بناءً�	على	�الأعمار	�الإنتاجية	�ملتوقعة	للعقار�ت	و�الآالت	و�ملعد�ت	�لتالية:	 	

5	– 20	�ضـنة مباين	مملوك	ملكًا	حرً�		 	

15		– 20	�ضنة مباين	م�ضتاأجرة		 	

2	– 10	�ضنو�ت �آالت	ومعد�ت	 	

5	�ضنو�ت مركبات	 	

يتم	عمل	مر�جعة	للقيم	�ملدرجة	للعقار�ت	و�الآالت	و�ملعد�ت	من	حيث	�الإ�ضمحالل	عندما	يكون	هناك	�أحد�ث	�أو	تغري�ت	يف	�لظروف	ت�ضري	�إىل	عدم	�إمكانية	�إ�ضرتد�د	 	

�لقيمة	�ملدرجة.	يف	حالة	وجود	�أي	من	هذه	�ملوؤ�رش�ت	وحيث	تزيد	�لقيم	�ملدرجة	على	�ملبلغ	�ملقدر	�لقابل	لال�ضرتد�د،	يتم	�إظهار	�ملوجود�ت	باملبلغ	�لقابل	لال�ضرتد�د	

و�لذي	يعد	�الأعلى	من	بني	قيمتها	�لعادلة	ناق�ضًا	تكلفة	�لبيع	و�لقيمة	�مل�ضتخدمة.	

�لنفقات	�ملتكبدة	ال�ضتبد�ل	عن�رش	�أ�ضا�ضي	من	�لعقار�ت	و�الآالت	و�ملعد�ت	�لذي	يتم	ح�ضابه	كبند	منف�ضل	يتم	ر�ضملته	من	ثم	�ضطب	�لقيمة	�ملدرجة	للعن�رش	�الأ�ضا�ضي	 	

�مل�ضتبدل.	يتم	ر�ضملة	�لنفقات	�لالحقة	�الأخرى	فقط	عند	زيادة	�ملنافع	�الإقت�ضادية	�مل�ضتقبلية	للبند	�ملتعلق	بالعقار�ت	و�الآالت	و�ملعد�ت.	يتم	�إثبات	جميع	�لنفقات	

�الأخرى	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	كم�رشوف	عند	تكبدها.

يتم	�إ�ضتبعاد	بند	من	�لعقار�ت	و�الآالت	و�ملعد�ت	عند	�لبيع	�أو	عندما	ال	يتوقع	�حل�ضول	على	منافع	�إقت�ضادية	من	�إ�ضتخد�مها	�أو	بيعها.	يتم	�إثبات	�أي	مك�ضب	�أو	خ�ضارة	 	

ناجتة	عن	��ضتبعاد	موجود	)يتم	�إحت�ضابها	على	�إنها	�لفرق	بني	�ضايف	متح�ضالت	�لبيع	و�لقيمة	�ملدرجة	للموجود(	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	يف	�ل�ضنة	�لتي	مت	فيها	

�إ�ضتبعاد	�ملوجود.

يتم	مر�جعة	�لقيمة	�ملتبقية	للموجود�ت	و�الأعمار	�الإنتاجية	وطرق	�الإ�ضتهالك	يف	نهاية	كل	�ضنة	مالية،	ويتم	تعديلها	يف	�مل�ضتقبل	�إذ�	تطلب	�الأمر.	 	

دمج الأعمال وال�سهرة  

يتم	�إحت�ضاب	دمج	�الأعمال	با�ضتخد�م	طريقة	�ل�رش�ء	للمحا�ضبة.	يتم	قيا�ض	تكلفة	�الإقتناء	كقيمة	عادلة	للموجود�ت	�ملعطى	و�أدو�ت	�أ�ضهم	حقوق	�مللكية	�ل�ضادرة	 	

و�ملطلوبات	�ملتكبدة	�أو	�ملفرت�ضة	بتاريخ	�ملبادلة،	م�ضافًا	�إليها	�لتكاليف	�ملبا�رشة	�مل�ضاحبة	لالإقتناء.	يتم	قيا�ض	�ملوجود�ت	�ملحددة	�ملكت�ضبة	و�ملطلوبات	و�اللتز�مات	

�ملحتملة	�ملفرت�ضة	من	دمج	�الأعمال	مبدئيًا	بالقيم	�لعادلة	بتاريخ	�الإقتناء،	بغ�ض	�لنظر	عن	مدى	حجم	�حلقوق	غري	�مل�ضيطرة.

يتم	مبدئيًا	قيا�ض	�ل�ضهرة	بالتكلفة،	�لتي	تعد	�لزيادة	يف	تكلفة	دمج	�الأعمال	فوق	ح�ضة	�ملجموعة	يف	�ضايف	�لقيمة	�لعادلة	للموجود�ت	�لقابلة	للتحديد	و�ملطلوبات	 	

و�الإلتز�مات	�ملحتملة.	�إذ�	كانت	تكلفة	�القتناء	�أدنى	من	�لقيمة	�لعادلة	ل�ضايف	موجود�ت	�ل�رشكة	�لتابعة	�ملقتناة	،	فاإنه	يتم	�إثبات	�لفروق	مبا�رشة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	

بعد	�الإثبات	�ملبدئي،	يتم	قيا�ض	�ل�ضهرة	بالتكلفة	بعد	ح�ضم	�إي	خ�ضائر	��ضمحالل	مرت�كمة.	لغر�ض	فح�ض	�الإ�ضمحالل،	يتم	تخ�ضي�ض	�ل�ضهرة	�ملقتناة	يف	دمج	�الأعمال	 	

من	تاريخ	�الإقتناء	لكل	جمموعة	من	�لوحد�ت	منتجة	للنقد،	و�لتي	من	�ملتوقع	�أن	ت�ضتفيد	من	�أعمال	�لدمج،	بغ�ض	�لنظر	ما	�إذ�	كانت	موجود�ت	�أو	مطلوبات	�أخرى	

للمجموعة	مت	تخ�ضي�ضها	لهذه	�لوحد�ت.

�أينما	ت�ضكل	�ل�ضهرة	جزءً�	من	�لوحدة	�ملنتجة	للنقد	وجزءً�	من	�لعمليات	�ضمن	�لوحدة	�مل�ضتبعدة،	فاإن	�ل�ضهرة	�ملرتبطة	بالعمليات	�مل�ضتبعدة	يتم	ت�ضمينها	يف	�لقيمة	 	

�ملدرجة	للعمليات	عند	حتديد	�ملك�ضب	�أو	�خل�ضارة	للعمليات	�مل�ضتبعدة.	يتم	قيا�ض	�ل�ضهرة	�مل�ضتبعدة	يف	هذه	�حلالة	على	�أ�ضا�ض	�لقيمة	�لن�ضبية	للعمليات	�مل�ضتبعدة	وجزء	

من	�لوحدة	�ملنتجة	للنقد	�ملتبقية.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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دمج الأعمال وال�سهرة )تتمة(  

عندما	تقوم	�ملجموعة	باإقتناء	�الأعمال،	يتم	ف�ضل	�مل�ضتقات	�ل�ضمنية	من	�لعقود	�ملحتوية	من	قبل	�مل�ضرتي	وال	يتم	�إعادة	تقييمها	عند	�الإقتناء	�الإ	�إذ�	نتج	عن	دمج	�الأعمال	 	

تغري�ت	يف	�رشوط	�لعقد	و�لتي	تغيري	�لتدفقات	�لنقدية	ب�ضورة	جوهرية	و�لتي	كانت	مطلوبة	مبوجب	هذ�	�لعقد.

	

اإ�ستثمارات يف ال�رشكات اخلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة   

لدى	�ملجموعة	�إ�ضتثمار�ت	يف	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة،	وهو	تعاقد	بني	�ل�رشكاء	ومن	خالله	تد�ر	�الأن�ضطة	�القت�ضادية	لل�رشكة	ب�ضكل	م�ضرتك.	تقوم	 	

�ملجموعة	باإثبات	ح�ضتها	يف	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	باإ�ضتخد�م	طريقة	�حلقوق.	تعك�ض	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	ح�ضة	�ملجموعة	يف	نتائج	هذه	�ل�رشكات.		

يتم	�إعد�د	�لقو�ئم	�ملالية	لل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	لنف�ض	�لفرتة	�ملالية	للمجموعة.	�أينما	��ضتلزم	�الأمر،	يتم	عمل	تعديالت	يف	�ل�ضيا�ضات	�ملحا�ضبية	لتتما�ضى	 	

مع	�ضيا�ضات	�ملجموعة.

يتم	�إ�ضتبعاد	�ملكا�ضب	و�خل�ضائر	�لناجتة	من	معامالت	بني	�ملجموعة	و�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	�إىل	حد	ح�ضة	�ملجموعة	يف	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	 	

م�ضرتكة.

عندما	تتجاوز	ح�ضة	خ�ضائر	�ملجموعة	ح�ضتها	يف	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة،	فاأنه	يتم	تخفي�ض	�لقيمة	�ملدرجة	�إىل	ال�ضيء	ويتم	�إيقاف	�إثبات	�خل�ضائر	 	

�الإ�ضافية	باإ�ضتثناء	عندما	تتحمل	�ملجموعة	�إلتز�مات	قانونية	�أو	قامت	بالدفع	نيابًة	عن	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة.	

اإ�ستثمار يف �رشكة زميلة  

يتم	�إحت�ضاب	��ضتثمار�ت	�ملجموعة	يف	�رشكاتها	�لزميلة	مبوجب	طريقة	�حلقوق	للمحا�ضبة.	�إن	�ل�رشكة	�لزميلة	هي	موؤ�ض�ضة	�لتي	لدى	�ملجموعة	نفوذ�	موؤثر�	عليها	 	

و�لتي	لي�ضت	�رشكة	تابعة	�أو	م�رشوع	م�ضرتك.	

مبوجب	طريقة	�حلقوق،	يتم	�إثبات	�الإ�ضتثمار	يف	�ل�رشكات	�لزميلة	يف	قائمة	�ملركز	�ملايل	�ملوحدة	بالتكلفة	م�ضافًا	�إليها	تغري�ت	ما	بعد	�القتناء	يف	ح�ضة	�ملجموعة	من	 	

�ضايف	موجود�ت	�ل�رشكات	�لزميلة.	�ل�ضهرة	�ملتعلقة	بال�رشكة	�لزميلة	يتم	ت�ضمينها	يف	�لقيمة	�ملدرجة	لالإ�ضتثمار	وهي	غري	مطفاأة.	تعك�ض	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	ح�ضة	

�ملجموعة	يف	نتائج	عمليات	�ل�رشكة	�لزميلة.	�أينما	وجدت	تغيري�ت	قد	�أثبتت	مبا�رشًة	يف	حقوق	�ل�رشكة	�لزميلة،	فتقوم	�ملجموعة	باإثبات	ح�ضتها	يف	هذه	�لتغيري�ت	

وتف�ضح	عن	هذ�،	�إذ�	��ضتلزم	�الأمر	يف	قائمة	�لدخل	�ل�ضامل	�ملوحدة.	يتم	�إ�ضتبعاد	�ملكا�ضب	�أو	�خل�ضائر	من	�ملعامالت	بني	�ملجموعة	و�رشكاتها	�لزميلة	�إىل	حد	ح�ضة	

�ملجموعة	يف	�ل�رشكة	�لزميلة.	

يتم	�إظهار	ح�ضة	�ملجموعة	يف	ربح	�ل�رشكات	�لزميلة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	هذ�	هو	�لربح	�لذي	ين�ضب	�إىل	حاملي	�أ�ضهم	�ل�رشكة	�لزميلة	ولذلك	فهو	�لربح	بعد	 	

�ل�رشيبة	وحقوق	غري	م�ضيطرة	يف	�ل�رشكات	�لتابعة	لل�رشكات	�لزميلة.	

�إن	تو�ريخ	�إعد�د	تقارير	�ل�رشكات	�لزميلة	و�ل�رشكة	�الأم	متطابقة.	�أينما	��ضتلزم	�الأمر،	يتم	عمل	تعديالت	يف	�ل�ضيا�ضات	�ملحا�ضبية	لتتما�ضي	مع	�ضيا�ضات	�ملجموعة. 	

بعد	تطبيق	طريقة	�حلقوق،	تقوم	�ملجموعة	بتحديد	ما	�إذ�	كان	�رشوريًا	�إثبات	خ�ضارة	�إ�ضمحالل	�إ�ضافية	حل�ضة	�إ�ضتثمار�ت	�ملجموعة	يف	�رشكاتها	�لزميلة.	تقوم	 	

�ملجموعة	بتاريخ	�أعد�د	كل	تقرير	بتحديد	ما	�إذ�	كان	هناك	دليل	مو�ضوعي	يثبت	�إ�ضمحالل	�الإ�ضتثمار�ت	يف	�ل�رشكات	�لزميلة.	ففي	هذه	�حلالة	تقوم	�ملجموعة	

باإحت�ضاب	قيمة	�الإ�ضمحالل	�لذي	يعد	�لفرق	بني	�لقيمة	�لقابلة	لالإ�ضرتد�د	لل�رشكة	�لزميلة	وقيمتها	�ملدرجة	و�إثبات	�ملبلغ	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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املوجودات املالية   

الإثبات املبدئي   

يتم	ت�ضنيف	�ملوجود�ت	�ملالية	�لتي	تدخل	�ضمن	نطاق	معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	39	كقرو�ض	وذمم	مدينة	وموجود�ت	مالية	متاحة	للبيع	�أو	كم�ضتقات	مالية	 	

م�ضنفة	كاأدو�ت	حتوط	يف	�لتحوط	�لفعال،	�أيهما	�أن�ضب.	تقوم	�ملجموعة	بتحديد	ت�ضنيف	موجود�تها	�ملالية	عند	�الإثبات	�ملبدئي.

يتم	�إثبات	�ملوجود�ت	�ملالية	مبدئيًا	بالقيمة	�لعادلة،	باالإ�ضافة	�إىل	ذلك،	يف	حالة	�ال�ضتثمار�ت	غري	�ملدرجة	بالقيمة	�لعادلة	�ضمن	�الأرباح	�أو	�خل�ضائر،	�ملتعلقة	بها	 	

تكاليف	�ملعاملة.

جميع	�مل�ضرتيات	و�ملبيعات	�لعادية	للموجود�ت	�ملالية	�لتي	تتطلب	ت�ضليم	�ملوجود�ت	خالل	�الإطار	�لزمني	�ملن�ضو�ض	علية	عامًة	يف	�لقو�نني	�أو	ح�ضب	�أعر�ف	 	

�ل�ضوق	)طريقة	�ل�رش�ء	�لعادية	(	يتم	�إثباتها	بتاريخ	�ل�ضد�د،	وهو	�لتاريخ	�لذي	تلتزم	فيها	�ملجموعة	ب�رش�ء	�أو	بيع	�ملوجود.

القيا�س الالحق  

يعتمد	�لقيا�ض	�لالحق	للموجود�ت	�ملالية	على	ت�ضنيفاتها	على	�لنحو	�لتايل:	 	

موجود�ت	مالية	مدرجة	بالقيمة	�لعادلة	�ضمن	�الأرباح	�أو	�خل�ضائر 	

تت�ضمن	�ملوجود�ت	�ملالية	�ملدرجة	�ضمن	�الأرباح	�أو	�خل�ضائر	على	�ملوجود�ت	�ملالية	�ملحتفظ	بها	لغر�ض	�ملتاجرة	و�الأدو�ت	�ملالية	�مل�ضتقة	�لتي	دخلت	فيها	 	

�ملجموعة	و�لتي	هي	غري	م�ضنفة	كاأدو�ت	حتوط	يف	عالقة	�لتحوط	كما	هو	حمدد	مبعيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	39.	كما	يتم	ت�ضنيف	�مل�ضتقات	�ملالية	مت�ضمنة	

�مل�ضتقات	�ل�ضمنية	كمحتفظ	بها	لغر�ض	�ملتاجرة	�الإ	�إذ�	مت	ت�ضنيفها	كاأدو�ت	حتوط	فعالة.	تدرج	�ملوجود�ت	�ملالية	�ملدرجة	بالقيمة	�لعادلة	�ضمن	�الأرباح	�أو	

�خل�ضائر	يف	قائمة	�ملركز	�ملايل	بالقيمة	�لعادلة	مع	�إثبات	�لتغري�ت	يف	�لقيمة	�لعادلة	�ضمن	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

قرو�س وذمم مدينة  

�لقرو�ض	و�لذمم	�ملدينة	هي	موجود�ت	مالية	غري	م�ضتقة	لديها	مدفوعات	ثابتة	�أو	قابلة	للتحديد	وغري	م�ضعرة	يف	�ل�ضوق	�لن�ضطة.	بعد	�لقيا�ض	�ملبدئي،	تدرج	هذه	 	

�ملوجود�ت	�ملالية	بالتكلفة	�ملطفاأة	باإ�ضتخد�م	طريقة	معدل	�لفائدة	�لفعلي،	بعد	ح�ضم	�ال�ضمحالل.	يتم	�حت�ضاب	�لتكلفة	�ملطفاأة	باأخذ	يف	�العتبار	�أية	خ�ضومات	

�أو	عالو�ت	من	�الإقتناء	و�لر�ضوم	�أو	�لتكاليف	�لتي	تعترب	جز�أ	ال	يتجز�أ	من	معدل	�لفائدة	�لفعلي.	يتم	�إثبات	�ملكا�ضب	و�خل�ضائر	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	عندما	يتم	

�إ�ضتبعاد	�أو	�إ�ضمحالل	�لقرو�ض	�أو	�لذمم	�ملدينة،	وكذلك	من	خالل	عملية	�الإطفاء.	يتم	�ضطب	�لديون	�ملعدومة	من	قائمة	�لدخل	عندما	يتم	حتديدها.	

	تقوم	�ملجموعة	بعمل	تقييم	يف	تاريخ	كل	قائمة	مركز	مايل	لتحديد	�إ�ضمحالل	�لقرو�ض	و�لذمم	�ملدينة.	بالن�ضبة	للمبالغ	�مل�ضتحقة	من	�لقرو�ض	و�لذمم	�ملدينة	 	

للعمالء	�ملدرجة	بالتكلفة	�ملطفاأة،	تقوم	�ملجموعة	�أواًل	بعمل	تقييم	فردي	يثبت	وجود	دليل	مو�ضوعي	�إ�ضمحالل	�ملوجود�ت	�ملالية	�جلوهرية	ب�ضكل	فردي،	�أو	

ب�ضكل	جماعي	للموجود�ت	�ملالية	�لتي	ال	تعترب	جوهرية	ب�ضكل	فردي.	�إذ�	حددت	�ملجموعة	باأنه	ال	يوجد	دليل	مو�ضوعي	يثبت	�إ�ضمحالل	�ملوجود	�ملايل	�ملحدد	

ب�ضكل	فردي،	�ضو�ًء	كان	جوهريًا	�أو	غري	جوهريًا،	وهو	يت�ضمن	موجود	يف	جمموعة	من	�ملوجود�ت	�ملالية	لديها	خ�ضائ�ض	خماطر	�إئتمان	مماثلة	ويتم	تقييمها	

ب�ضكل	جماعي	لالإ�ضمحالل.	�ملوجود�ت	�ملالية	�لتي	يتم	حتديدها	ب�ضكل	فردي	لالإ�ضمحالل	و�لتي	يتم	�إثبات	خ�ضارة	�إ�ضمحالل	لها	�أو	ي�ضتمر	�إ�ضمحاللها	وال	

يتم	ت�ضمينها	يف	�لتقييم	�جلماعي	لالإ�ضمحالل.	

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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املوجودات املالية	)تتمة(  

القيا�س الالحق )تتمة(  

اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع   

تت�ضمن	�الإ�ضتثمار�ت	�ملالية	�ملتاحة	للبيع	على	�أ�ضهم	حقوق	�مللكية	و�ضند�ت	�لدين.	�إ�ضتثمار�ت	�أ�ضهم	حقوق	�مللكية	�مل�ضنفة	كمتاحة	للبيع	هي	تلك	�لتي	ال	يتم	ت�ضنيفها	 	

كمحتفظ	بها	لغر�ض	�ملتاجرة	�أو	لي�ضت	م�ضنفة	كمدرجة	بالقيمة	�لعادلة	�ضمن	�الأرباح	�أو	�خل�ضائر.	�ضند�ت	�لدين	يف	هذه	�لفئة	هي	تلك	�لتي	تنوي	�ملجموعة	باإحتفاظ	

بها	لفرتة	غري	حمددة	و�لتي	ميكن	بيعها	لتلبية	�إحتياجات	�ل�ضيولة	�أو	لتلبية	�لتغري�ت	يف	�أو�ضاع	�ل�ضوق.	بعد	�الإثبات	�ملبدئي،	يتم	الحقًا	قيا�ض	�الإ�ضتثمار�ت	�ملالية	

�ملتاحة	للبيع	بالقيمة	�لعادلة	مع	�إثبات	�ملكا�ضب	�أو	�خل�ضائر	غري	�ملحققة	كدخل	�ضامل	�آخر	حتى	يتم	�إ�ضتبعاد	�الإ�ضتثمار	�أو	يتم	حتديدها	كم�ضمحلة	،	فعندها	يتم	�إثبات	

�ملك�ضب	�أو	�خل�ضارة	�ملرت�كمة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	

بالن�ضبة	لالإ�ضتثمار�ت	�ملالية	�ملتاحة	للبيع،	تقوم	�ملجموعة	بعمل	تقييم	بتاريخ	كل	قائمة	مركز	مايل	لتحديد	ما	�إذ�	كان	هناك	دليل	مو�ضوعي	يثبت	�إ�ضمحالل	�إ�ضتثمار	 	

�أو	جمموعة	من	�الإ�ضتثمار�ت.

يف	حالة	�إ�ضتثمار�ت	يف	�أ�ضهم	حقوق	�مللكية	�مل�ضنفة	كمتاحة	للبيع	فاإن	�لدليل	�ملو�ضوعي	يجب	�أن	يت�ضمن	�نخفا�ض	هام	�أو	طويل	�الأمد	يف	�لقيمة	�لعادلة	لال�ضتثمار	 	

�أدنى	من	تكلفتها.	حيثما	يوجد	دليل	مو�ضوعي	لال�ضمحالل،	فاأنه	يتم	قيا�ض	�خل�ضارة	�ملرت�كمة	كفرق	بني	تكلفة	�الإقتناء	و�لقيمة	�لعادلة	�حلالية	بعد	ح�ضم	خ�ضارة	

�ال�ضمحالل	من	تلك	�ال�ضتثمار�ت	�ملثبتة	م�ضبقًا	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	ويتم	�إلغائها	من	�لدخل	�ل�ضامل	�الآخر	و�إثباتها	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	خ�ضائر	�الإ�ضمحالل	يف	

�أ�ضهم	حقوق	�مللكية	ال	يتم	��ضرتجاعها	�ضمن	قائمة	�لدخل	�ملوحدة؛	يتم	�إثبات	�لزيادة	يف	قيمتها	�لعادلة	بعد	�الإ�ضمحالل	مبا�رشًة	يف	�لدخل	�ل�ضامل	�الآخر.

ويف	حالة	�أدو�ت	�لدين	�مل�ضنفة	كمتاحة	للبيع،	فاأنه	يتم	تقييم	�ال�ضمحالل	على	�أ�ضا�ض	نف�ض	�ملعيار	كموجود�ت	مالية	مدرجة	بالتكلفة	�ملطفاأة.	ومع	ذلك،	فاأن	�ملبلغ	 	

�مل�ضجل	لالإ�ضمحالل	هي	�خل�ضارة	�ملرت�كمة	�ملقا�ضة	كفرق	بني	�لتكلفة	�ملطفاأة	و�لقيمة	�لعادلة	�حلالية،	بعد	ح�ضم	�أي	خ�ضارة	�إ�ضمحالل	ناجتة	من	ذلك	�الإ�ضتثمار	�ملثبت	

م�ضبقًا	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	ي�ضتمر	�إ�ضتحقاق	دخل	�لفو�ئد	�مل�ضتقبلية	على	�أ�ضا�ض	�لقيمة	�ملدرجة	�ملخف�ضة	ويتم	�إ�ضتحقاقها	باإ�ضتخد�م	�ضعر	�لفائدة	�مل�ضتخدم	

خل�ضم	�لتدفقات	�لنقدية	�مل�ضتقبلية	لغر�ض	قيا�ض	خ�ضارة	�الإ�ضمحالل.	يتم	ت�ضجيل	دخل	�لفو�ئد	كجزء	من	دخل	�الإ�ضتثمار.	�إذ�	حدث	وز�دت	�لقيمة	�لعادلة	الأدو�ت	

�لدين	يف	�ل�ضنة	�لالحقة،	فاأن	�لزيادة	تتعلق	ب�ضورة	مو�ضوعية	بحدث	وقع	بعد	�إثبات	خ�ضارة	�الإ�ضمحالل	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة،	فاأنه	يتم	�إ�ضرتجاع	خ�ضارة	

�الإ�ضمحالل	من	خالل	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

املطلوبات املالية   

الإثبات املبدئي والقيا�س  

يتم	ت�ضنيف	�ملطلوبات	�ملالية	�لتي	تدخل	�ضمن	نطاق	معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	39	كمطلوبات	مالية	مدرجة	بالقيمة	�لعادلة	�ضمن	�الأرباح	�أو	�خل�ضائر	�أو	كم�ضتقات	 	

مالية	م�ضنفة	كاأدو�ت	حتوط	يف	�لتحوط	�لفعال،	�أيهما	�أن�ضب.	تقوم	�ملجموعة	بتحديد	ت�ضنيف	مطلوباتها	�ملالية	عند	�الإثبات	�ملبدئي	ويتم	�إثباتها	مبدئيًا	بالقيمة	�لعادلة.

القيا�س الالحق  

يعتمد	�لقيا�ض	�لالحق	للمطلوبات	�ملالية	على	ت�ضنيفاتها	على	�لنحو	�لتايل:	 	

املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر  

تت�ضمن	�ملطلوبات	�ملالية	�ملدرجة	بالقيمة	�لعادلة	�ضمن	�الأرباح	�أو	�خل�ضائر	على	�ملطلوبات	�ملالية	�ملحتفظ	بها	لغر�ض	�ملتاجرة	و�ملطلوبات	�ملالية	�لتي	يتم	تعيينها	عند	 	

�الإثبات	�ملبدئي	كمدرجة	بالقيمة	�لعادلة	�ضمن	�الأرباح	�أو	�خل�ضائر.	يتم	ت�ضنيف	�ملطلوبات	�ملالية	كمحتفظ	بها	لغر�ض	�ملتاجرة	�إذ�	مت	�قتناوؤها	لغر�ض	�لبيع	يف	�مل�ضتقبل	

�لقريب.	تت�ضمن	هذه	�لفئة	�الأدو�ت	�ملالية	�مل�ضتقة	�لتي	�إبرمتها	�ملجموعة	و�لتي	هي	غري	م�ضنفة	كاأدو�ت	حتوط	يف	عالقة	�لتحوط	مبوجب	معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	

	.39

يتم	�إثبات	�ملكا�ضب	�أو	�خل�ضائر	�لناجتة	من	�ملطلوبات	�ملالية	�ملحتفظ	بها	لغر�ض	�ملتاجرة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة. 	

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى  

يتم	�إثبات	�ملطلوبات	للمبالغ	�لتي	يتوجب	دفعها	يف	�لفرت�ت	�مل�ضتقبلية	للب�ضائع	�أو	�خلدمات	�مل�ضتلمة،	�ضو�ء	مت	عمل	فو�تري	لها	من	قبل	�ملوردين	�أو	ال. 	

مقا�سة الأدوات املالية  

تتم	مقا�ضة	�ملوجود�ت	و�ملطلوبات	�ملالية	و�إظهار	�ضايف	�ملبلغ	يف	قائمة	�ملركز	�ملايل	�ملوحدة	فقط	�إذ�	كان	هناك	حق	قانوين	قابل	للتنفيذ	ملقا�ضة	�ملبالغ	�ملعرتف	بها	 	

للموجود�ت	و�ملطلوبات	�ملالية	حيث	تنوي	�ملجموعة	�لت�ضوية	على	�أ�ضا�ض	�ضايف	�ملبلغ	�أو	بيع	�ملوجود	و�ضد�د	�ملطلوب	يف	�لوقت	ذ�ته.

القيمة العادلة للأدوات املالية   

يتم	حتديد	�لقيمة	�لعادلة	لالأدو�ت	�ملالية	�ملتد�ولة	بن�ضاط	يف	�الأ�ضو�ق	�ملالية	�ملنتظمة	بالرجوع	�إىل	�أ�ضعـار	�ل�ضوق	�ملعلنة	�أو	�أ�ضعار	�لتجار	�ملعلنة	يف	�ل�ضوق	)�أ�ضعار	 	

�لعطاء�ت	للمر�كز	�لطويلة	و�أ�ضعار	عند	�لطلب	للمر�كز	�لق�ضرية(،	من	غري	�أي	ح�ضومات	لتكاليف	�ملعامالت.	بالن�ضبة	لالأدو�ت	�ملالية	�لتي	ال	توجد	لها	�ضوق	ن�ضطة،	

فاأنه	يتم	حتديد	�لقيمة	�لعادلة	باإ�ضتخد�م	تقنيات	�لتقييم،	وقد	ت�ضمل	تلك	�لتقنيات	�أحد�ث	معامالت	�ل�ضوق	دون	�رشوط	تف�ضيلية؛	بالرجوع	�إىل	�لقيمة	�ل�ضوقية	�حلالية	

الأد�ة	�أخرى	م�ضابهة	لها	ب�ضورة	جوهرية؛	حتليل	�لتدفقات	�لنقدية	�ملخ�ضومة	�أو	مناذج	تقييم	�أخرى.

تكلفة اإطفاء الأدوات املالية  

يتم	�إحت�ضاب	تكلفة	�الإطفاء	باإ�ضتخد�م	طريقة	معدل	�لفائدة	�لفعلي	بعد	ح�ضم	�أي	خم�ض�ض	لالإ�ضمحالل	و�ملبلغ	�الأ�ضلي	�مل�ضتحق	�ل�ضد�د	�أو	�خل�ضم.	يتم	�حت�ضاب	 	

�لتكلفة	�ملطفاأة	باأخذ	يف	�العتبار	�أي	عالو�ت	وخ�ضومات	من	�القتناء	مت�ضمنة	تكاليف	�ملعاملة	و�لر�ضوم	�لتي	تعترب	جزءً�	ال	يتجز�أ	من	�ضعر	�لفائدة	�لفعلي.	

اإ�ستبعاد الأدوات املالية  

املوجودات املالية  

يتم	�إ�ضتبعاد	�ملوجود	�ملايل	)�أو	�أي	جزء	من	�ملوجود	�ملايل	�أو	جزء	من	جمموعة	من	موجود�ت	مالية	م�ضابه(	عندما: 	

يكون	�حلق	يف	�إ�ضتالم	�لتدفقات	�لنقدية	من	موجود	قد	�نتهى؛	�أو	 	- 	

قامت	�ملجموعة	بنقل	حقوقها	يف	��ضتالم	�لتدفقات	�لنقدية	من	موجود	ولكنها	تعهدت	بدفعها	بالكامل	دون	تاأخري	جوهري	�إىل	طرف	ثالث	مبوجب	ترتيب	مرور؛	 	- 	

و�ضو�ًء:	)�أ(	قامت	�ملجموعة	بنقل	جميع	�ملخاطر	و�ملكافاآت	�جلوهرية	�ملتعلقة	باملوجود،	�أو	)ب(	عندما	مل	يتم	نقل	�أو	�إبقاء	جميع	�ملخاطر	و�ملكافاآت	�جلوهرية	

للموجود�ت	ولكنها	قامت	بنقل	�ل�ضيطرة	على	�ملوجود�ت.

املطلوبات املالية  

يتم	�إ�ضتبعاد	�ملطلوبات	�ملالية	عندما	يكون	�اللتز�م	مبوجب	�ملطلوب	مت	�إخالئه	�أو	�إلغائه	�أو	�نتهاء	مدته.	 	

الأدوات املالية امل�ستقة

الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق  

ت�ضتخدم	�ملجموعة	�الأدو�ت	�ملالية	�مل�ضتقة	مت�ضمنًة	عقود	�ل�رشف	�الأجنبي	�الآجلة	لتحوط	�ملخاطر	�ملرتبطة	بتحويل	�لعمالت	�الأجنبية.	يتم	�إثبات	�الأدو�ت	�ملالية	 	

�مل�ضتقة	مبدئيًا	بالقيمة	�لعادلة	من	�لتاريخ	�لذي	مت	فيها	�إبر�م	�تفاقية	�مل�ضتقات	�ملالية	ويتم	الحقًا	قيا�ضها	بالقيمة	�لعادلة.	�مل�ضتقات	�لتي	حتمل	قيمًا	�ضوقية	موجبة	

تدرج	كموجود�ت	بينما	تدرج	�مل�ضتقات	�لتي	حتمل	قيمًا	�ضوقية	�ضالبة	كمطلوبات.	

ترحل	�أية	مكا�ضب	�أو	خ�ضائر	ناجتة	عن	تغري�ت	يف	�لقيمة	�لعادلة	للم�ضتقات	خالل	�ل�ضنة	و�لتي	هي	غري	موؤهلة	ملحا�ضبة	�لتحوط	و�جلزء	غري	�لفعال	لتحوط	بفعالية	 	

مبا�رشة	�إىل	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

�إن	�لقيمة	�لعادلة	لعقود	�ل�رشف	�الأجنبي	�الأجله	هو	�لفرق	بني	�ضعر	�ل�رشف	�الأجنبي	�الأجل	و�ضعر	�لعقد.	�أن	�ضعر	�ل�رشف	�الأجنبي	�الأجل	هو	�ملرجع	الأ�ضعار	 	

�ل�رشف	�الأجنبي	�الأجله	�حلالية	لعقود	ذ�ت	�إ�ضتحقاقات	مماثلة.	

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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الأدوات املالية امل�ستقة )تتمة(  

الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق  

الأغر��ض	حما�ضبة	�لتحوط،	ت�ضنف	�ملجموعة	�لتحوطات	�إىل: 	

	حتوط	�لتدفقات	�لنقدية	عندما	تغطي	خماطر	�لتعر�ض	تغري�ت	�لتدفقات	�لنقدية	�ملرتبطة	�ضو�ء	مبخاطر	معينة	متعلقة	مبوجود	ومبطلوب	�أو	معاملة	حتوط	متنباأ	 	- 	

بها	ذو	فاعلية	عالية	�أو	خماطر	�لعمالت	�الأجنبية	يف	�اللتز�مات	غري	�ملتعرف	عليها.

يف	بد�ية	عملية	�لتحوط،	تقوم	�ملجموعة	ر�ضميًا	بتوثيق	عالقة	�لتحوط	و�أهد�ف	و��ضرت�تيجية	�إد�رة	خماطر	�ملجموعة	للقيام	بالتحوط.	ت�ضتمل	عملية	�لتوثيق	على	 	

حتديد	�لعالقة	بني	�أد�ة	�لتحوط	وبند	�لتحوط	و�ملعاملة	وطبيعة	�ملخاطر	�لتي	يتم	حتوطها،	و�لطريقة	�لتي	ت�ضتخدمها	�ل�رشكة	يف	تقييم	فعالية	�أد�ة	�لتحوط	يف	مو�زنة	

�لتعر�ض	لتغيري�ت	�لقيمة	�لعادلة	�أو	�لتدفقات	�لنقدية	�ملرتبطة	باملخاطر	�ملحوطة.	من	�ملتوقع	�أن	يكون	�لتحوط	ذو	فاعلية	عالية	يف	حتقيق	مو�زنة	�لتغري�ت	يف	�لقيم	

�لعادلة	�أو	�لتدفقات	ويتم	تقييمها	ب�ضورة	م�ضتمرة	لتحديد	باأنها	ذو	فاعلية	عالية	طو�ل	فرت�ت	�إعد�د	�لتقارير	�ملالية	�لتي	مت	حتديدها.

�لتحوطات	�لتي	ت�ضتويف	معايري	حما�ضبة	�لتحوط	يتم	�إحت�ضابها	كالتايل:	 	

حتوطات التدفقات النقدية  

يتم	�إثبات	�جلزء	�لفعال	من	�ملك�ضب	�أو	�خل�ضارة	من	�أد�ة	�لتحوط	مبا�رشة	يف	�حلقوق،	بينما	يتم	�إثبات	�أي	جزء	غري	�لفعال	مبا�رشًة	قي	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	 	

يتم	حتويل	�ملبالغ	�ملدرجة	كدخل	�ضامل	�آخر	يتم	حتويلها	�إىل	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	عندما	توؤثر	معاملة	�لتحوط	على	�لربح	�أو	�خل�ضارة،	على	�ضبيل	�ملثال	عندما	يتم	 	

�إثبات	حتوطات	�لدخل	�ملايل	�أو	�مل�رشوفات	�ملالية	�أو	عند	حدوث	�لبيع	�ملتنباأ	به.	عندما	تكون	�أد�ة	�لتحوط	هي	تكلفة	�ملوجود�ت	غري	�ملالية	�أو	�ملطلوبات	غري	�ملالية،	فاأن	

�ملبالغ	�ملدرجة	يف	دخل	�ضامل	�آخر	يتم	حتويلها	�إىل	�لقيمة	�ملدرجة	�ملبدئية	للموجود�ت	�أو	�ملطلوبات	غري	�ملالية.

	

�إذ�	كانت	�ملعاملة	�ملتنباأ	بها	�أو	�الإرتباطات	�ملوؤكدة	لي�ض	من	�ملتوقع	حدوثها،	فاأن	�ملبالغ	�ملثبتة	�ضابقًا	يف	دخل	�ضامل	�آخر	يتم	حتويلها	�إىل	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	�إذ�	كانت	 	

�أد�ة	�لتحوط	قد	�نتهت	مدتها	�أو	مت	بيعها	�أو	�إلغاوؤها	�أو	تنفيذها	�أو	مل	تعد	موؤهلة	ملحا�ضبة	�لتحوط	�أو	�ألغيت،	فاأن	�ملبالغ	�ملثبتة	م�ضبقًا	يف	دخل	�ضامل	�آخر	تبقي	يف	دخل	

�ضامل	�آخر	حتى	حتدث	�ملعاملة	�ملتنباأ	بها	�أو	�الإرتباطات	�ل�ضارمة	توؤثر	على	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	

املخزون  

يـدرج	�ملخزون	بالتكلفة	�أو	�ضايف	�لقيمة	�ملتوقع	حتقيقها،	�أيهما	�أقل.	متثل	�لتكاليف	تلك	�مل�رشوفات	�ملتكبدة	لكل	منتج	حتى	و�ضوله	�إىل	موقعه	و�ضكله	�حلاليني	وحتدد	 	

على	�أ�ضا�ض	�لو�رد	�أواًل،	�ل�ضادر	�أواًل.

�إن	�ضايف	�لقيمة	�ملحققة	هي	�ضعر	�لبيع	�ملقدر	�ضمن	�الأعمال	�العتيادية،	حم�ضومًا	منها	�لتكاليف	�ملقدرة	لالإمتام	و�لتكاليف	�ملقدرة	�ل�رشورية	حلدوث	�لبيع. 	

نقد وما يف حكمه  

لغر�ض	قائمة	�لتدفقات	�لنقدية	�ملوحدة،	ي�ضمل	�لنقد	وما	يف	حكمه	على	نقد	يف	�ل�ضندوق	و�أر�ضدة	لدى	�لبنوك	وود�ئع	ق�ضرية	�الأجل	بتو�ريخ	�إ�ضتحقاق	�الأ�ضلية	لفرتة	 	

ثالثة	�أ�ضهر	�أو	�أقل،	حم�ضومًا	منها	�ضحوبات	على	�ملك�ضوف	�لقائمة.	

اأ�سهم خزانة  

يتم	خ�ضم	�أ�ضهم	ملكية	�حلقوق	�لتي	يتم	�إعادة	�رش�ئها	)�أ�ضهم	خز�نة(	من	�حلقوق.	ال	يتم	�إثبات	�أي	مك�ضب	�أو	خ�ضارة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	من	�رش�ء	�أو	بيع	�أو	 	

�إ�ضد�ر	�أو	�إلغاء	�أ�ضهم	حقوق	�مللكية	�خلا�ضة	بال�رشكة.	

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني  

تقوم	�ملجموعة	بعمل	��ضرت�كات	لنظام	�لهيئة	�لعامة	للتاأمينات	�الجتماعية	ملوظفيها	�لبحرينيني	حت�ضب	كن�ضبة	من	رو�تب	�ملوظفني.	�إن	�لتز�مات	�ملجموعة	تكون	 	

حم�ضورة	يف	نطاق	�ملبالغ	�مل�ضاهم	بها	يف	هذ�	�لنظام	و�لتي	حت�ضب	كم�رشوفات	عند	تكبدها.

كما	تقدم	�ملجموعة	مكافاآت	نهاية	�خلدمة	للموظفني	غري	�لبحرينيني،	و�لتي	ت�ضتحق	بناءً�	على	رو�تب	�ملوظفني	عند	�إنهاء	�لتوظيف	وعدد	�ضنو�ت	�خلدمة،	�رشيطة	�إمتام	 	

حد	�أدنى	من	�خلدمة.	يتم	��ضتحقاق	�لتكاليف	�ملتوقعة	لهذه	�ملكافاآت	على	مدى	فرتة	�لتوظيف.	

عقود ال�ستئجار   

حتديد	ما	�إذ�	كان	�لرتتيب،	هو	عقد	�إيجار	يعتمد	على	�لق�ضد	من	�لرتتيب	يف	بد�ية	�لتاريخ:	ما	�إذ�	كان	تنفيذ	�لرتتيب	يعتمد	على	��ضتخد�م	موجود	�أو	موجود�ت	حمددة	�أو	 	

ينقل	�لرتتيب	حق	��ضتخد�م	�ملوجود.	

يتم	ت�ضنيف	عقود	�لتاأجري	كعقود	تاأجري	ت�ضغيلية	عندما	يحتفظ	�ملوؤجر	بجميع	�ملخاطر	و�ملنافع	�لرئي�ضة	مللكية	�ملوجود.	يتم	�إثبات	مدفوعات	عقد	�لتاأجري	�لت�ضغيلي	 	

كم�رشوف	�ضمن	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	على	�أ�ضا�ض	�لق�ضط	�لثابت	على	مدى	فرتة	�لتاأجري.

اإثبات الإيراد  

يتم	�إثبات	�الإير�د	�إىل	�حلد	�لذي	من	�ملحتمل	�أن	تتدفق	�ملنافع	�الإقت�ضادية	�إىل	�ملجموعة	و�إمكان	قيا�ض	مبالغ	�الإير�د�ت	مبوثوقية.	يتم	قيا�ض	�الإير�د	بالقيمة	�لعادلة	 	

للمقابل	�مل�ضتلم،	باإ�ضتثناء	�خل�ضومات	و�ال�ضرتد�د�ت	و�ل�رش�ئب	على	�ملبيعات	�الأخرى	�أو	�لر�ضوم.	تقيم	�ملجموعة	ترتيبات	�إير�د�تها	مقابل	معايري	حمددة	من	�أجل	

حتديد	ما	�إذ�	كانت	تعمل	كرب	�ملال	�أو	وكيل.	لقد	��ضتنتجت	�ملجموعة	باأنها	تعمل	كرب	�ملال	يف	جميع	ترتيبات	�إير�د�تها.	يجب	��ضتيفاء	معايري	�الإثبات	�لتالية	قبل	�إثبات	

�الإير�د:	

بيع الب�سائع   

يتم	�إثبات	�الإير�د	من	بيع	�لب�ضائع	عندما	تنتقل	�ملخاطر	�لهامة	و�لعائدة	�إىل	�مللكية	للب�ضائع	�إىل	�مل�ضرتي،	عادة	عند	ت�ضليم	�لب�ضائع.	 	

تقدمي اخلدمات  

يتم	�إثبات	�الإير�د	من	تقدمي	�خلدمات	عندما	ميكن	تقدير	نتائج	�ملعاملة	بو�قعية،	بالرجوع	�إىل	مرحلة	�إمتام	�ملعاملة	بتاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل.		 	

دخل الفوائد   

يتم	�إثبات	�لفو�ئد	كم�ضتحقات	باإ�ضتخد�م	طريقة	معدل	�لفائدة	�لفعلي،	و�لذي	مبوجبه	يتم	خ�ضم	�ملبالغ	�لنقدية	�ملتوقعة	م�ضتقباًل	خالل	�لعمر	�لزمني	للموجود	�ملايل	�إىل	 	

�ضايف	�لقيمة	�ملدرجة	للموجود	�ملايل.		

اأرباح الأ�سهم   

يتم	�إثبات	�إير�د	�أرباح	�الأ�ضهم	عندما	يثبت	حق	�ملجموعة	يف	��ضتالم	�أرباحها.	 	

دخل الإيجار  

يتم	�إحت�ضاب	دخل	�الإيجار	�لناجت	من	�لعقود	�لت�ضغيلية	على	�أ�ضا�ض	�لق�ضط	�لثابت	على	مدى	فرتة	�لتاأجري. 	

ال�رشائب   

�رضيبية الدخل احلالية  

يتم	قيا�ض	�رشيبية	�لدخل	�حلالية	للموجود�ت	و�ملطلوبات	للفرت�ت	�حلالية	و�ل�ضابقة	باملبالغ	�ملتوقع	��ضرتد�دها	�أو	دفعها	ل�ضلطات	�ل�رش�ئب.	�إن	معدالت	�ل�رش�ئب	 	

و�لقو�نني	�ل�رشيبية	�مل�ضتخدمة	حل�ضاب	�ملبالغ	هي	تلك	�ملطبقة	�أو	�ملطبقة	ب�ضورة	�أ�ضا�ضية	بتاريخ	�إعد�د	�لتقارير	�ملالية.

�رشيبية	�لدخل	�حلالية	�ملتعلقة	بالبنود	�ملثبتة	يف	قائمة	�لدخل	�ل�ضامل	يتم	�إثباتها	يف	قائمة	�لدخل	�ل�ضامل	ولي�ضت	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة. 	

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة	)تتمة(  3

خم�س�سات  

يتم	�إثبات	�ملخ�ض�ضات	عند	وجود	�لتز�م	حايل	)قانوين	�أو	متوقع(	على	�ملجموعة	ناجت	عن	حدث	�ضابق،	ومن	�ملحتمل	�إن	يتطلب	وجود	تدفق	خارجي	للمو�رد	 	

ي�ضمل	�ملنافع	�الإقت�ضادية	لت�ضوية	هذه	�الإلتز�مات	وميكن	عمل	تقدير	موثوق	ملبالغ	هذه	�الإلتز�مات.	حيثما	تتوقع	�ملجموعة	�إ�ضرتد�د	بع�ض	�أو	جميع	�ملخ�ض�ضات،	

على	�ضبيل	�ملثال	مبوجب	عقد	�لتاأمني،	يتم	�إثبات	�لت�ضويات	كموجود	منف�ضل	ولكن	فقط	عندما	تكون	�لت�ضويات	�ضبة	موؤكدة.	يتم	عر�ض	�مل�رشوفات	�ملتعلقة	باأي	

خم�ض�ضات	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	بعد	ح�ضم	�أي	ت�ضويات.	�إذ�	كان	تاأثري	�لقيمة	�لزمنية	لالأمو�ل	جوهرية،	فاأنه	يتم	خ�ضم	�ملخ�ض�ضات	باإ�ضتخد�م	�ملعدالت	�حلالية	

ما	قبل	�ل�رشيبة	�لتي	تعك�ض،	�أينما	هو	منا�ضب،	�ملخاطر	�ملحددة	للمطلوبات.	�أينما	ي�ضتخدم	�خل�ضم،	فاأن	�لزيادة	يف	�ملخ�ض�ض	نتيجة	ملرور	�لزمن	يتم	�إثباته	كتكلفة	

متويل.

	

حتويل عملت اأجنبية  

يتم	عر�ض	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	للمجموعة	بالدينار	�لبحريني	و�لذي	يعد	�لعملة	�لرئي�ضية	لعمليات	�ملجموعة.	وهي	�لعملة	�لرئي�ضية	من	�لبيئة	�الإقت�ضادية	�لتي	 	

تعمل	بها	�ملجموعة.	تقوم	كل	وحدة	�ضمن	�ملجموعة	بتحديد	عملة	عملياتها	ويتم	قيا�ض	�لبنود	�ملت�ضمنة	يف	�لقو�ئم	�ملالية	لكل	وحدة	باإ�ضتخد�م	تلك	�لعملة.	يتم	

ت�ضجيل	�ملعامالت	بالعمالت	�الأجنبية	بالعملة	�مل�ضتخدمة	باأ�ضعار	�ل�رشف	�ل�ضائدة	بتاريخ	�ملعاملة.	

يعاد	حتويل	�ملوجود�ت	و�ملطلوبات	بالعمالت	�الأجنبية	ذ�ت	�لطبيعة	�لنقدية	�إىل	�لعملة	�مل�ضتخدمة	باإ�ضتخد�م	�أ�ضعار	�ل�رشف	�ل�ضائدة	بتاريخ	�إعد�د	�لتقارير	�ملالية.	 	

ترحل	جميع	�لفروق	�إىل	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

�إن	�لبنود	غري	�لنقدية	�ملقا�ضة	بالتكلفة	�لتاريخية	بالعمالت	�الأجنبية	يتم	حتويلها	باأ�ضعار	�ل�رشف	�ل�ضائدة	بتاريخ	�ملعامالت	�ملبدئية.	يتم	حتويل	�لبنود	غري	�لنقدية	 	

�ملقا�ضة	بالقيمة	�لعادلة	بالعمالت	�الأجنبية	باإ�ضتخد�م	�أ�ضعار	�ل�رشف	�ل�ضائدة	بالتاريخ	�لذي	مت	فيه	حتديد	�لقيمة	�لعادلة.

يتم	حتويل	موجود�ت	ومطلوبات	�لوحد�ت	�الأجنبية	�إىل	�لدينار	�لبحريني	باأ�ضعار	�ل�رشف	�ل�ضائدة	بتاريخ	�إعد�د	�لتقارير	�ملالية	ويتم	حتويل	بنود	دخلها	على	 	

�أ�ضا�ض	متو�ضط	�أ�ضعار	�ل�رشف	لل�ضنة.	يتم	�إثبات	جميع	�لفروق	�لناجتة	عن	�رشف	�لعمالت	�الأجنبية	مبا�رشًة	كبند	منف�ضل	يف	دخل	�ضامل	�آخر.	عند	�إ�ضتبعاد	وحدة	

�أجنبية،	يتم	�إثبات	�ملبالغ	�ملرت�كمة	�ملوؤجلة	�ملثبتة	يف	دخل	�ضامل	�آخر	�ملتعلقة	بالوحدة	�مل�ضتبعدة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	

اإ�سمحلل موجودات غري مالية  

تقوم	�ملجموعة	بعمل	تقييم	بتاريخ	كل	تقرير	لتحديد	ما	�إذ�	كان	هناك	دليل	مو�ضوعي	يثبت	�إ�ضمحالل	موجود	مايل.	�إذ�	وجد	مثل	هذ�	�لدليل،	�أو	عندما	يتطلب	عمل	 	

فح�ض	�إ�ضمحالل	�ضنوي	للموجود،	تقوم	�ملجموعة	بعمل	تقييم	ملبلغ	�ملوجود	�لقابل	لالإ�ضرتد�د.	�إن	�لقيمة	�لقابلة	لالإ�ضرتد�د	للموجود	هي	�لقيمة	�الأعلى	للموجود	

�أو	�لوحدة	�ملنتجة	للنقد	ناق�ضًا	تكلفة	�لبيع	وقيمتها	�مل�ضتخدمة	وهي	حمددة	للموجود	�لفردي،	�إال	�إذ�	كان	�ملوجود	غري	منتج	للتدفقات	�لنقدية	و�لتي	هي	م�ضتقلة	�إىل	

حد	بعيد	عن	تلك	�ملوجود�ت	�الأخرى	�أو	جمموعة	من	�ملوجود�ت.	

عندما	تزيد	�لقيمة	�ملدرجة	للموجود	�أو	�لوحدة	�ملنتجة	للنقد	عن	قيمها	�لقابلة	لالإ�ضرتد�د،	فاإن	�ملوجود	يعترب	م�ضمحاُل،	ويتم	�إظهار	�ملوجود	باملبلغ	�لقابل	 	

لال�ضرتد�د.	عندما	يتم	تقييم	�لقيمة	�مل�ضتخدمة	للموجود،	فان	�لتدفقات	�لنقدية	�مل�ضتقبلية	يتم	تخفي�ضها	�إىل	قيمتها	�حلالية	با�ضتخد�م	معدل	خ�ضم	ما	قبل	�ل�رشيبة	

و�لذي	يعك�ض	�لتقييمات	�حلالية	لل�ضوق	للقيمة	�لزمنية	للنقود	و�ملخاطر	�خلا�ضة	باملوجود.	عند	حتديد	�لقيمة	�لعادلة	بعد	خ�ضم	تكاليف	�لبيع،	فاإنه	يتم	��ضتخد�م	

منوذج	تقييم	منا�ضب.	هذه	�حل�ضابات	يتم	تاأيدها	من	قبل	م�ضاعفات	�لتقدمي،	�أ�ضعار	�الأ�ضهم	�ملعلنة	لل�رشكات	�لزميلة	�ملتد�ولة	�لعامه	�أو	موؤ�رش�ت	�أخرى	متاحة	

للقيمة	�لعادلة.	

يتم	عمل	تقييم	يف	تاريخ	كل	تقرير،	حول	ما	�إذ�	كان	هناك	�أي	موؤ�رش	يثبت	باأن	خ�ضائر	�ال�ضمحالل	�ملثبتة	م�ضبقًا	مل	تعد	موجودة	�أو	قد	مت	تخفي�ضها.	�إذ�	وجد	مثل	 	

هذ�	�ملوؤ�رش،	تقوم	�ملجموعة	بتقدير	�ملبلغ	�لقابل	لال�ضرتد�د	للموجود	�أو	�لوحدة	�ملنتجة	للنقد.	يتم	��ضرتجاع	خ�ضارة	�ال�ضمحالل	�ملثبتة	م�ضبقًا	فقط	�إذ�	كان	هناك	

تغيري	يف	�لتقدير�ت	�مل�ضتخدمة	لتحديد	مبلغ	�ملوجود�ت	�لقابلة	لال�ضرتد�د	منذ	تاريخ	�إثبات	�آخر	خ�ضارة	��ضمحالل.	�إن	قيمة	�ال�ضرتجاع	حمددة	بحيث	ال	تتجاوز	

�لقيمة	�ملدرجة	للموجود	قيمتها	�لقابلة	لال�ضرتد�د،	و�إال	تتجاوز	�لقيمة	�ملدرجة	�لتي	مت	حتديدها،	بعد	ح�ضم	�الإ�ضتهالك	يف	حال	عدم	�إثبات	خ�ضارة	��ضمحالل	

للموجود	يف	�ل�ضنو�ت	�ل�ضابقة.	يتم	�إثبات	هذه	�ال�ضرتجاعات	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	�إال	�إذ�	كان	�ملوجود	مدرج	باملبلغ	�ملعاد	تقييمه،	يف	هذ�	�حلالة	يتم	معاملة	

�ال�ضرتجاعات	كزيادة	�إعادة	تقييم.		
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معايري وتف�سريات جمل�س معايري املحا�سبة الدويل ال�سادرة ولكنها غري اإلزامية بعد  4

مل	تقم	�ملجموعة	بتطبيق	�ملعايري	�لدولية	الإعد�د	�لتقارير	�ملالية	وتف�ضري�ت	جلنة	تف�ضري�ت	�لتقارير	�ملالية	�لدولية	�لتي	مت	�إ�ضد�رها	ولكنها	غري	�إلز�مية	بعد:	 	

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 2 املتعلق بالدفع على اأ�سا�س الأ�سهم: معامالت املجموعة املتعلقة بالدفع على اأ�سا�س الأ�سهم التي تتم ت�سويتها نقداَ   -  

اإلزامياً يف 1 يناير 2010 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 املعدل املتعلق بدمج الأعمال ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 27 املعدل املتعلق بالقوائم املالية املوحدة واملنف�سلة اإلزامياً   -  

يف 1 يوليو 1009

معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 املتعلق بالأدوات املالية: الإثبات والقيا�س – بنود التحوط املوؤهلة اإلزامياً يف 1  يوليو 2009  -  

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 17 املتعلق بتوزيعات املوجودات غري النقدية اإىل املالك  -  

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 18 املتعلق بتحويالت املوجودات من العمالء اإلزامياً يف 1 يوليو 2009  -  

التح�سينات التي اأدخلت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )يف اأبريل 2009(  -  

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 املعدل املتعلق بدمج الأعمال ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 27 املعدل املتعلق بالقوائم املالية املوحدة واملنف�سلة  

مت	�إ�ضد�ر	�ملعايري	�ملعدلة	يف	1	يناير	2008	و�ضت�ضبح	�إلز�مية	يف	لل�ضنو�ت	�ملالية	�ملبتدئة	يف	�أو	بعد	1	يناير	2010.	يقدم	�ملعيار	�لدويل	الإعد�د	�لتقارير	�ملالية	رقم	3	 	

�ملعدل	عدد	من	�لتغري�ت	يف	حما�ضبة	دمج	�الأعمال	�لتي	حتدث	بعد	هذ�	�لتاريخ	و�لتي	توؤثر	على	مبلغ	�ل�ضهرة	�ملثبتة،	و�لنتائج	�ملعلنة	يف	�لفرتة	�لتي	حدث	فيها	�الإقتناء.	

يتطلب	معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	27	�ملعدل	ح�ضاب	�لتغري�ت	يف	ح�ضة	ملكية	�ل�رشكة	�لتابعة	)دون	خ�ضارة	�ل�ضيطرة(	كمعاملة	�حلقوق.	ولذلك،	فاأن	هذه	�ملعامالت	

�ضوف	لن	توؤدي	�إىل	حدوث	�ضهرة،	كما	�أنها	لن	توؤدي	�إىل	حدوث	ربح	�أو	خ�ضارة.	وعالوة	على	ذلك،	�ملعيار	�ملعدل	يغري	حما�ضبة	�خل�ضائر	�ملتكبدة	من	قبل	�ل�رشكة	

�لتابعة	وكذلك	خ�ضارة	�ل�ضيطرة	على	�ل�رشكة	�لتابعة.

مت	�إدخال	تعديالت	�أخرى	هامة	على	معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	7	�ملتعلق	بقائمة	�لتدفقات	�لنقدية	ومعيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	12	�ملتعلق	ب�رشيبة	�لدخل	ومعيار	 	

�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	21	�ملتعلق	بتاأثري	تغري�ت	�أ�ضعار	�رشف	�لعمالت	�الأجنبية	ومعيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	28	�ملتعلق	باال�ضتثمار	يف	�ل�رشكات	�لزميلة	ومعيار	

�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	31	�ملتعلق	باحل�ض�ض	يف	�مل�ضاريع	�مل�ضرتكة.	�إن	�لتغري�ت	ح�ضب	�ملعيار	�لدويل	الإعد�د	�لتقارير	�ملالية	رقم	3	�ملعدل	ومعيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	

27	�ملعدل	�ضتوؤثر	على	�القتناء�ت	�مل�ضتقبلية	�أو	خ�ضارة	�ل�ضيطرة	و�ملعامالت	مع	�حلقوق	غري	�مل�ضيطرة.	ميكن	تطبيق	هذه	�ملعايري	يف	وقت	مبكر.	ومع	ذلك،	ال	تنوي	

�ملجموعة	�ال�ضتفادة	من	هذه	�الإمكانية.

اإدخال حت�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية   

يف	�أبريل	2009،	�أ�ضدر	�ملجل�ض	�لدويل	ملعايري	�ملحا�ضبة	تعديالت	على	معايري	معينة،	�أن	�لهدف	�لرئي�ضي	هو	�إز�لة	�لتناق�ضات	وتو�ضيح	�ل�ضياغة.	مل	تقم	�ملجموعة	بعد	 	

بتطبيق	تعديالت	�ملعايري	�لتالية	و�لتي	تقوم	بتحديد	�لتغري�ت	�إىل	حد	كبري	وباأن	هذه	�لتغري�ت	�ضوف	لن	يكون	لها	�أي	تاأثري	جوهري	على	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة،	ومع	

ذلك،	من	�ملمكن	�أن	ينتج	عنها	تغري�ت	�ضئيلة	يف	�الإف�ضاحات.	هذه	�لتح�ضينات	قابلة	للتطبيق	لل�ضنة	�ملالية	�ملبتدئة	يف	1	يناير	2010.		

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 2 املتعلق بالدفع على اأ�سا�س الأ�سهم   -  

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 5 املتعلق باملوجودات غري املتداولة املحتفظ بها لغر�س البيع والعمليات املوقوفة  -  

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 املتعلق بالأدوات املالية: الإف�ساحات  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 8 املتعلق بال�سيا�سات املحا�سبية والتغيريات يف التقديرات املحا�سبية والأخطاء  -  

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 املتعلق بقائمة التدفقات النقدية   -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 10 املتعلق باأحداث ما بعد فرتة اإعداد التقارير املالية  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 19 املتعلق مبزايا املوظفني  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 20 املتعلق بح�سابات املنح احلكومية واإف�ساحات امل�ساعدات احلكومية  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 املتعلق بالقوائم املالية املنف�سلة واملوحدة  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 29 املتعلق باإعداد التقارير املالية بال�سيا�سات القت�سادية املت�سخمة  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 34 املتعلق باإعداد التقارير املالية املرحلية  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 املتعلق بالأدوات املالية: الإثبات والقيا�س  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 40 املتعلق بالعقارات ال�ستثمارية  -  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 41 املتعلق بالزراعة  -  

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 9 املتعلق باإعادة تقييم امل�ستقات املالية ال�سمنية  -  

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 16 املتعلق حتوطات �سايف الإ�ستثمار يف العمليات الأجنبية   -  

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009
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كما في 31 ديسمبر 2009

دمج الأعمال  5

اقتناءات مت يف �سنة 2008  

اقتناء ال�رضكات التابعة جلوبل �سور�سنج اأند �سبالي وال�رضكات التابعة املوردة  

من	خالل	�التفاقية	بتاريخ	31	دي�ضمرب	2007،	قامت	�ملجموعة	باإقتناء	100%	من	ح�ض�ض	�لت�ضويت	يف	�رشكات	غري	مدرجة	يف	غابون	ومايل	وغانا	و55%	ح�ضة	يف	 	

�رشكة	غري	مدرجة	يف	�ل�ضود�ن	يف	عملية	دمج	�أعمال	منفردة.		

�إن	�لقيمة	�لعادلة	للموجود�ت	و�ملطلوبات	غري	�ملحددة	لهذه	�ل�رشكات	كما	هو	بتاريخ	�الإقتناء	و�لقيمة	�ملدرجة	�ملماثلة	مبا�رشة	قبل	�الإقتناء	كانت	كالتايل: 	

�لقيمة �لقيمة	�لعادلة	 	 	

�ملدرجة	م�ضبقا �ملثبتة	عند	�الإقتناء	 	 	

دينار	بحريني دينار	بحريني	 	 	

203.645 	203.512 عقار�ت	و�آالت	ومعد�ت	 	

582.509 	582.509 نقد	وما	يف	حكمه		 	

3.837.126 	2.565.720 ذمم	جتارية	مدينة		 	

457.018 	429.766 خمزون	 	

5.080.298 	3.781.507 	 	

2.984.499 	3.506.070 ذمم	جتارية	د�ئنة	وم�ضتحقات		 	

138.504 	138.504 �رش�ئب	م�ضتحقة	�لدفع	 	

1.957.295 	136.933 �ضايف	�ملوجود�ت		 	

)136.933( حم�ضوم	منها:	حقوق	غري	م�ضيطرة		 	

419.528 �ل�ضهرة	�لناجتة	من	�الإقتناء	 	

419.528 اإجمايل املقابل   

دينار	بحريني 	 	 	

�لتدفق	�لنقدي	من	�الإقتناء: 	

582.509 	 	 �ضايف	�لنقد	�ملكت�ضب	لدى	�ل�رشكات	�لتابعة 	

)419.528( 	 	 �لنقد	�ملدفوع	 	

162.981 �سايف التدفق النقدي    

�عتبار�	من	1	يناير	2008،	بعد	تاريخ	�لتحويل	�الإقت�ضادي،	�ضاهمت	هذه	�ل�رشكات	مببلغ	وقدره	725.825	دينار	بحريني	الأرباح		�ل�ضنة	من	�لعمليات	�مل�ضتمرة	 	

للمجموعة	و�ضاهمت	مببلغ	وقدره	12.298.119	دينار	بحريني	لالإير�د�ت	من	�لعمليات	�مل�ضتمرة	للمجموعة.

ت�ضمل	�ل�ضهرة	و�لبالغة	419.258	دينار	بحريني	قيمة	�نخفا�ض	�لتكاليف	�ملتوقعة	و�ملو�قع	�الإ�ضرت�تيجية	�لناجتة	من	�الإقتناء	وك�ضف	�لعمالء،	�لتي	مل	يتم	�إثباتها	 	

ب�ضورة	منف�ضلة.	ب�ضبب	�ل�رشوط	�لتعاقدية	�ملفرو�ضة	عند	�القتناء،	فاإن	ك�ضف	�لعمالء	ال	ميكن	ف�ضله	ولذلك،	فاأنها	ال	ت�ضتويف	معايري	�الإثبات	كموجود�ت	غري	ملمو�ضة	

مبوجب	معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	38	موجود�ت	غري	ملمو�ضة.
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عقارات واآلت ومعدات     6

 

اأعمال اأرا�سي       

املجموع قيد التنفيذ  مركبات  اآلت ومعدات  مباين  مملوكة ملكًا حراً    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

�لتكلفة: 	

14.293.566 	275.713 	1.197.334 	4.832.105 	4.745.970 	3.242.444 يف	1	يناير	2009	 	

723.125 	369.234 	67.178 	278.957 	7.756 	- �إ�ضافات	 	

)172.620( 	- 	)60.039( 	)112.581( 	- 	- �إ�ضتبعاد�ت	 	

- 	)522.345( 	258.483 	210.701 	53.161 	- حمول	من	�أعمال	قيد	�لتنفيذ		 	

14.844.071 	122.602 	1.462.956 	5.209.182 	4.806.887 	3.242.444 يف	31	دي�ضمرب	2009	 	

�الإ�ضتهالك: 	

6.198.605 	- 	935.431 	2.974.406 	2.288.768 	- يف	1	يناير	2009	 	

969.627 	- 	190.264 	526.521 	252.842 	- خم�ض�ض	�ل�ضنة		 	

)151.685( 	- 	)42.018( 	)109.667( 	- 	- متعلقة	باالإ�ضتبعاد�ت	 	

7.016.547 	- 	1.083.677 	3.391.260 	2.541.610 	- يف	31	دي�ضمرب	2009	 	

�ضايف	�لقيم	�ملدرجة: 	

7.827.524  122.602  379.279  1.817.922  2.265.277  3.242.444   يف 31 دي�سمرب 2009 

�أعمال 	 	 	 �أر��ضي	 	 	

�ملجموع قيد	�لتنفيذ	 مركبات	 �آالت	ومعد�ت	 مباين	 مملوكة	ملكًا	حر�ً	 	 	

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 	 	

�لتكلفة: 	

13.112.282 	61.877 	1.042.162 	4.344.702 	4.421.097 	3.242.444 يف	1	يناير	2008	 	

633.048 	436.051 	34.012 	136.489 	26.496 	- �إ�ضافات	 	

203.512 	- 	95.053 	108.459 	- 	- �إقتناء	�رشكات	تابعة	)�إي�ضاح	5(		 	

409.677 	- 	63.296 	103.558 	242.823 	- حمول	من	طرف	ذو	عالقة	 	

)64.953( 	- 	)37.189( 	)27.764( 	- 	- �إ�ضتبعاد�ت	 	

- 	)222.215( 	- 	166.661 	55.554 	- حمول	من	�أعمال	قيد	�لتنفيذ	 	

14.293.566 	275.713 	1.197.334 	4.832.105 	4.745.970 	3.242.444 يف	31	دي�ضمرب	2008	 	

�الإ�ضتهالك: 	

5.474.615 	- 	847.842 	2.555.032 	2.071.741 	- يف	1	يناير	2008	 	

787.550 	- 	124.777 	445.746 	217.027 	- خم�ض�ض	�ل�ضنة	 	

)63.560( 	- 	)37.188( 	)26.372( 	- 	- متعلقة	باال�ضتبعاد�ت	 	

6.198.605 	- 	935.431 	2.974.406 	2.288.768 	- يف	31	دي�ضمرب	2008	 	

�ضايف	�لقيم	�ملدرجة: 	

8.094.961 	275.713 	261.903 	1.857.699 	2.457.202 	3.242.444 يف	31	دي�ضمرب	2008	 	
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موجودات غري ملمو�سة   7

مت�ضمنة	يف	�ملوجود�ت	غري	�مللمو�ضة	هو	�ضهرة	)ر�جع	�إي�ضاح	5(	بقيمة	مدرجة	قدرها	419.528	دينار	بحريني	)	2008:	419.528	دينار	بحريني(	و��ضم	جتاري	 	

مكت�ضب	ب�ضايف	قيمة	مدرجة	قدرها	60.000	دينار	بحريني	)2008:	ال�ضيء(.	

فح�س اإ�سمحلل ال�سهرة  

يتم	تخ�ضي�ض	�ل�ضهرة	�ملقتناة	من	خالل	دمج	�الأعمال	على	من	جمموعة	من	�لوحد�ت	�ملنتجة	للنقد	من	�أجل	فح�ض	�ال�ضمحالل	على	�لنحو	�لتايل: 	

دينار بحريني 	 	 	 	

 419.528 	 	 جلوبل	�ضور�ضنج	�أند	�ضبالي	 	

الفر�سيات الرئي�سية امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة املتداولة   

�إن	ح�ضاب	�لقيمة	�ملتد�ولة	للوحد�ت	�ملنتجة	للنقد	هي	�الأكرث	ح�ضا�ضية	لالفرت��ضات	�لتالية:	 	

�إجمايل	�لهام�ض؛ 	- 	

معدالت	�خل�ضم؛ 	- 	

�أ�ضهم	�ل�ضوق	خالل	فرتة	�ملو�زنة؛	و 	- 	

معدالت	�لنمو	�مل�ضتخدمة	لتقدير	�لتدفقات	�لنقدية	�لتي	تتعدى	فرتة	�ملو�زنة. 	- 	

�مليز�نية	 فرتة	 خالل	 زيادتها	 يتم	 �مليز�نية.	 فرتة	 بد�ية	 �ضبقت	 �لتي	 �ل�ضنو�ت	 �لثالث	 يف	 �ملحققة	 �لقيمة	 متو�ضط	 �أ�ضا�ض	 على	 هو	 �لهام�ض	 �إجمايل	 اإجمايل الهام�س – �إن	  

لتح�ضني	�لكفاءة	�ملتوقعة.

معدلت اخل�سم -	تعك�ض	معدالت	�خل�ضم	تقييمات	�ل�ضوق	�حلالية	للمخاطر	�ملحددة	ملجموعة	من	�لوحد�ت	�ملنتجة	للنقد.	مت	�إحت�ضاب	معدالت	�خل�ضم	باإ�ضتخد�م	  

�ملتو�ضط	�ملرجح	لتكلفة	ر�أ�ض	�ملال	لهذ�	�لقطاع.	مت	عمل	تعديل	�إ�ضايف	ليعك�ض	تقييمات	�ل�ضوق	الأي	خماطر	حمددة	ملجموعة	من	�لوحد�ت	�ملنتجة	للنقد	�لتي	مل	يتم	تعديل	

تدفقاتها	�لنقدية	�ملقدرة	�مل�ضتقبلية.

فر�سيات ح�سة ال�سوق	– هذه	�لفر�ضيات	هي	مهمة	الأن،	باالإ�ضافة	�إىل	�إ�ضتخد�م	معلومات	�لقطاع	ملعدالت	�لنمو	)كما	هو	مو�ضح	�أدناه(	تقيم	�الإد�رة	�لوحدة	مقارنتا	  

مع	مناف�ضيها	وقد	تتغري	خالل	فرتة	�ملو�زنة.	تتوقع	�الإد�رة	باأن	ح�ضة	�ملجموعة	يف	�ل�ضوق	�ضتكون	م�ضتقرة	خالل	فرتة	�ملو�زنة.

معدلت النمو املتوقعة -	�إن	�لفر�ضيات	هي	على	�أ�ضا�ض	بحوث	�لقطاع	�ملعلنة.	  

فر�سيات ح�سا�سية التغريات   

فيما	يتعلق	بتقييم	�لقيمة	�ملتد�ولة،	تعتقد	�الإد�رة	باأنه	ال	توجد	تغري�ت	حمتملة	ممكنة	يف	�أي	من	�لفر�ضيات	�لرئي�ضية	�ملذكورة	�أعاله	قد	توؤثر	على	�لقيمة	�ملدرجة	لتتجاوز	 	

ب�ضكل	جوهري	قيمها	�لقابلة	لالإ�ضرتد�د.	

اإ�ستثمارات يف �رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة  8

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

	1.563.665 	1.458.291 يف	1	يناير			 	

	1.084.555  929.474 ح�ضة	�ل�رشكة	يف	�أرباح	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة،	�ضايف		 	

)1.189.929(  )928.700( حم�ضوم	منها:	�أرباح	�أ�ضهم	م�ضتلمة	خالل	�ل�ضنة	 	

1.458.291 	1.459.065 يف	31	دي�ضمرب			 	
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اإ�ستثمارات يف �رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة )تتمة(  8

يو�ضح	�جلدول	�لتايل	ملخ�ض	للمعلومات	�ملالية	غري	�ملدققة	ال�ضتثمار�ت	�ملجموعة	يف	�رشكات	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	كما	هو	بتاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل:	 	

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

ح�ضة	�ملجموعة	يف	قائمة	�ملركز	�ملايل	لل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة		:	 	

3.197.101 	2.789.131 موجود�ت	متد�ولة	 	

731.699 	785.533 موجود�ت	غري	متد�ولة	 	

)1.703.866( 	)1.871.168( مطلوبات	متد�ولة	 	

)766.643( 	)244.431( مطلوبات	غري	متد�ولة	 	

1.458.291 	1.459.065 �ضايف	�ملوجود�ت		 	

ح�ضة	�ملجموعة	يف	�إير�د�ت	و�أرباح	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	 	

2.966.387 	2.895.726 �إير�د�ت	 	

1.084.555 	929.474 �لربح	لل�ضنة	 	

ا�ستثمار يف �رشكة زميلة  9

لدى	�ملجموعة	ح�ضة	بن�ضبة	27.52%	)2008:	27.52%(	يف	�رشكة	بنادر	للفنادق	�ض.م.ب.،	�لتي	تعمل	يف	�إد�رة	�لفنادق	يف	مملكة	�لبحرين.	�إن	�رشكة	بنادر	للفنادق	 	

�ض.م.ب.	هي	�رشكة	مدرجة	يف	�ضوق	�لبحرين	لالأور�ق	�ملالية.	يلخ�ض	�جلدول	�لتايل	�ملعلومات	�ملالية	ال�ضتثمار�ت	�ملجموعة	يف	�رشكة	بنادر	للفنادق	�ض.م.ب.:

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

ح�ضة	�ملجموعة	يف	قائمة	�ملركز	�ملايل	لل�رشكة	�لزميلة: 	

1.570.099 	1.199.311 موجود�ت	متد�ولة	 	

1.899.750 	2.409.210 موجود�ت	غري	متد�ولة	 	

)6.290( 	)144.962( مطلوبات	متد�ولة	 	

3.463.559 	3.463.559 احلقوق	  

ح�ضة	�ملجموعة	يف	�إير�د�ت	ونتائج	�ل�رشكة	�لزميلة: 	

82.426 	33.206 �إير�د�ت	 	

46.128 	- �أرباح	 	

3.569.546 	3.569.546 القيمة املدرجة لل�ستثمار 	  
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10  اإ�ستثمارات متاحة للبيع  

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

3.446.355 	3.120.394 �إ�ضتثمار�ت	م�ضعرة		 	

��ضتثمار�ت	غري	م�ضعرة 	

3.112.559 	2.541.048 -	مدرجة	بالتكلفة	 	

6.221.876 	5.722.604 -	مدرجة	بالقيمة	�لعادلة	 	

9.334.435 	8.263.652 	 	

12.780.790 	11.384.046 جمموع	�ال�ضتثمار�ت	�ملتاحة	للبيع	 	

ر�جع	�إي�ضاح	28	ملعلومات	�إ�ضافية	حول	حمفظة	�الإ�ضتثمار. 	

اإ�ستثمارات م�سعرة   

يتم	حتديد	�لقيم	�لعادلة	لالأ�ضهم	�لعادية	�مل�ضعرة	بالرجوع	�إىل	�أ�ضعار	�لعرو�ض	�ملعلنة	يف	�ل�ضوق	�لن�ضطة. 	

اإ�ستثمارات غري م�سعرة   

يتم	تقدير	�لقيم	�لعادلة	لالإ�ضتثمار�ت	غري	�مل�ضعرة	باإ�ضتخد�م	�أ�ضعار	�لعطاء�ت	�ملقدمة	من	قبل	مدر�ء	�ل�ضناديق	�ال�ضتثمارية.	بالن�ضبة	ل�ضناديق	�لعقار�ت،	ال	توجد	 	

�أ�ضعار	�ضوقية	حاليًا	متوفرة	ميكن	مالحظتها،	وبالتايل	فاأن	هذه	�ل�ضناديق	تدرج	ب�ضعر	�لتكلفة.			

فيما	يلي	�حلركة	يف	�لتغري�ت	�ملرت�كمة	يف	�لقيم	�لعادلة	�لناجتة	من	بيع	�إ�ضتثمار�ت	متاحة	للبيع: 	

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

)3.335.349( 	)173.427( �ضايف	�خل�ضائر	غري	�ملحققة	�لناجتة	من	�لتقييم	�لعادل	 	

1.779.639 	995.001 خ�ضائر	مثبتة	كاإ�ضمحالل	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	 	

)235.386( 	)98.844( �ضايف	مكا�ضب	حمققة	معاد	ت�ضنيفها	عند	�ال�ضتبعاد	)�إي�ضاح	21(	 	

)1.791.096(  722.730 	 	

خمزون  11

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

10.311.644 	8.639.820 ب�ضاعة	لغر�ض	�إعادة	�لبيع	 	

5.004.511 	1.172.399 ب�ضاعة	قيد	�لتح�ضيل		 	

15.316.155 	9.812.219 	 	

)880.057( 	)826.789( خم�ض�ض	�ملخزون	�ملنتهي	�ضالحيته	و�ملخزون	بطئ	�حلركة	 	

14.436.098 	8.985.430 اإجمايل املخزون بالتكلفة اأو �سايف القيمة املتوقع حتقيقها، اأيهما اأقل 	  

فيما	يلي	�حلركة	يف	�ملخ�ض�ض	�ملثبت	يف	قائمة	�ملركز	�ملايل	�ملوحدة: 	

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

646.123 	880.057 كما	يف	1	يناير		 	

516.702 	507.336 خم�ض�ض	�ل�ضنة		 	

)282.768( 	)560.604( مبالغ	م�ضطوبة	خالل	�ل�ضنة	 	

880.057  826.789 كما	يف	31	دي�ضمرب		 	
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009

ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى   12

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

9.749.716 	9.131.878 ذمم	جتارية	مدينة،	�ضايف	 	

3.743.536 	943.671 مبالغ	مدفوعة	مقدمًا	للموردين	 	

452.256 	490.714 مبالغ	م�ضتحقة	من	�رشكات	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	 	

532.673 	1.206.737 ذمم	مدينة	�أخرى	ومبالغ	مدفوعة	مقدماً	 	

14.478.181 	11.773.000 	 	

�إن	�لذمم	�لتجارية	�ملدينة	ال	ت�ضتحق	عليها	فو�ئد	يتم	ت�ضويتها	عادة	خالل	30	�إىل	90	يومًا. 	

كما	يف	31	دي�ضمرب	2009،	مت	��ضمحالل	ذمم	جتارية	مدينة	بقيمة	��ضمية	قدرها	417.490	دينار	بحريني	)2008:	228.300	دينار	بحريني(.	فيما	يلي	�حلركة	يف	 	

خم�ض�ض	�إ�ضمحالل	�لذمم	�ملدينة:

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

205.780 	228.300 يف	1	يناير		 	

37.014 	192.745 خم�ض�ض	�ل�ضنة		 	

)14.494( 	)3.555( م�ضتخدمة	خالل	�ل�ضنة		 	

228.300 	417.490 يف	31	دي�ضمرب		 	

فيما	يلي	�لتحليل	�لزمني	للذمم	�لتجارية	�ملدينة	كما	يف	31	دي�ضمرب: 	

فات موعد اإ�ستحقاقها ولكنها غري م�سمحلة    

مل يحن موعد    

اأكرث من  120-91  90-60  61-30 اأقل من  اإ�ستحقاقها     

120 يومًا يوماً  يوماً  يوماً  30 يوماً  وغري م�سمحلة  املجموع    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

393.139  119.532  228.164  436.227  474.958  7.479.858  9.131.878  2009  

217.282 	345.624 	255.859 	425.068 	1.433.818 	7.072.065 	9.749.716 	2008 	

13   النقد وودائع ق�سرية الأجل

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

	4.346.471 	4.997.136 نقد	لدى	�لبنوك	ويف	�ل�ضندوق	 	

	2.373.346 	7.032.974 ود�ئع	ق�ضرية	�الجل	 	

6.719.817 	12.030.110 	 	

يكت�ضب	�لنقد	لدى	�لبنوك	فائدة	مبعدالت	عائمة	بناءً�	على	معدالت	�لود�ئع	�ليومية	للبنك.	يتم	عمل	�لود�ئع	�لق�ضرية	�الأجل	يف	فرت�ت	متفاوتة	ترت�وح	بني	يوم	و�حد	�إىل	 	

ثالثة	�أ�ضهر،	�عتمادً�	على	�الحتياجات	�لنقدية	�لفورية	للمجموعة	ومعدالت	�لفو�ئد	�ملكت�ضبة	للود�ئع	�لق�ضرية	�الأجل.	بلغ	معدل	�لفائدة	�لفعلي	للود�ئع	�لق�ضرية	�الأجل	

كما	يف	31	دي�ضمرب	2009	%3.34		)2008:	%4(.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009

راأ�س املال  14

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

�مل�رشح	به:  

20.000.000 	20.000.000 200.000.000	�ضهم	بقيمة	�إ�ضمية	قدرها	100	فل�ض	لل�ضهم	 	

	

�ل�ضادر	و�ملكتتب	به	و�ملدفوع	بالكامل: 	

	10.001.267 	11.001.394 يف	1	يناير	 	

1.000.127 			- �أ�ضهم	منحة	�ضادرة	خالل	�ل�ضنة		 	

11.001.394 	11.001.394 يف	31	دي�ضمرب:	110.013.938	�ضهم	)2008:	110.013.938	�ضهم(	بقيمة	�إ�ضمية		قدرها	100	فل�ض	لل�ضهم	 	

)2.852.752( 	)2.998.041( �أ�ضهم	خز�نة:	6.442.759	�ضهم	)2008:	6.197.019	�ضهم(	 	

ي�ضمح	قانون	�ل�رشكات	�لتجارية	�لبحريني	لل�رشكات	باالحتفاظ	بن�ضبة	10%	من	�أ�ضهمها	�ل�ضادرة	كاأ�ضهم	خز�نة. 	

�قرتح	جمل�ض	�الإد�رة	بتوزيع	�أرباح	�أ�ضهم	نقدية	بو�قع	50	فل�ض	لل�ضهم،	باإجمايل	5.178.559	دينار	بحريني	)2008:	بو�قع	50	فل�ض	لل�ضهم	باإجمايل	5.197.473	 	

دينار	بحريني	(	و�لتي	منها	20	فل�ض	لل�ضهم	باإجمايل	2.071.426.	دينار	بحريني	)2008:	20	فل�ض	لل�ضهم	باإجمايل	2.090.338	دينار	بحريني(	مت	دفعها	

كاأرباح	�أ�ضهم	مرحلية.	�أرباح	�الأ�ضهم	�لنهائية	�ملو�ضى	بتوزيعها	تعادل	30	فل�ض	لل�ضهم،	باإجمايل	3.107.135.	دينار	بحريني	)2008:	30	فل�ض	لل�ضهم	باإجمايل	

3.107.135	دينار	بحريني(.	

�أو�ضى	جمل�ض	�الإد�رة	باإ�ضد�ر	�أ�ضهم	منحة	بو�قع	�ضهم	و�حد	لكل	ع�رشة	�أ�ضهم	حمتفظ	بها	وتخ�ضع	ملو�فقة	�مل�ضاهمني	يف	�جتماع	�جلمعية	�لعمومي	�ل�ضنوي. 	

كما	�أو�ضى	جمل�ض	�الإد�رة	بتوزيع	مكافاأة	الأع�ضاء	جمل�ض	�الإد�رة	مببلغ	وقدره108.900.دينار	بحريني	)2008:	107.100	دينار	بحريني(. 	

�لتوزيعات	�ملقرتحة	و�أتعاب	جلان	جمل�ض	�الإد�رة	هي	وفقًا	للنظام	�الأ�ضا�ضي	لل�رشكة	وخا�ضعة	ملو�فقة	�مل�ضاهمني	يف	�جتماع	�جلمعية	�ل�ضنوي. 	

�إن	�رشكة	يو�ضف	خليل	�ملوؤيد	و�أوالده	�ض.م.ب.	)مقفلة(	هي	�أكرب	�مل�ضاهمني	ومتتلك	6.57	مليون	)2008:	6.57	مليون(	�ضهم	ومتثل	ن�ضبة	%5.97	)2008:	 	

5.97%(	من	ر�أ�ض	�ملال	�لقائم.	�إن	توزيع	ملكية	�الأ�ضهم	هي	كالتايل:	

	2008 	 	 	2009 	 	 	

% من 	 	 % من	   	 	

اإجمايل راأ�س عدد  عدد  عدد   اإجمايل راأ�س	 عدد     

املال القائم امل�ساهمني	 الأ�سهم	 املال القائم  امل�ساهمني  الأ�سهم  الفئات    

	38.93 	373 	42.826.895  37.30  372 �أقل	من	%1	 41.037.836  	

	44.12 	20 	48.539.781 	45.53  19 1%	لغاية	�أقل	من	%5	 50.083.100  	

	16.95 	3 	18.647.262  17.17  3 5%	لغاية	�أقل	من	%10	 18.893.002  	

100 	396 	110.013.938  100  394  110.013.938 	 	
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009

اإحتياطيات اأخرى   15

اإحتياطي        

حتويل العملت اإحتياطي   التغريات املرتاكمة     

املجموع الأجنبية  اإحتياطي عام  تربعات  يف القيمة العادلة  اإحتياطي قانوين    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

7.307.570 	27.234 	2.500.000 	541.671 	)816.780( 	5.055.445 كما	يف	1	يناير	2009	 	

737.547 	14.817 	- 	- 	722.730 	- دخل	�ضامل	�آخر	 	

445.252 	- 	- 	- 	- 	445.252 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لقانوين	 	

500.000 	- 	500.000 	- 	- 	- حمول	�إىل	�الإحتياطي	�لعام		 	

149.044 	- 	- 	149.044 	- 	- حمول	�إىل	�إحتياطي	�لتربعات		 	

9.139.413  42.051  3.000.000  690.715  )94.050(  5.500.697 كما يف 31 دي�سمرب 2009   

8.313.792 	- 	2.000.000 	338.843 	974.316 	5.000.633 كما		يف	1	يناير	2008	 	

)1.763.862( 	27.234 	- 	- 	)1.791.096( 	- دخل	)خ�ضارة(	�ضاملة	�آخر	للفرتة	 	

54.812 	- 	- 	- 	- 	54.812 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لقانوين	 	

500.000 	- 	500.000 	- 	- 	- حمول	�إىل	�الإحتياطي	�لعام		 	

202.828 	- 	- 	202.828 	- 	- حمول	�إىل	�إحتياطي	�لتربعات		 	

7.307.570 	27.234 	2.500.000 	541.671 	)816.780( 	5.055.445 كما	يف	31	دي�ضمرب	2008	 	

اإحتياطي قانوين اأ(   

وفقًا	ملتطلبات	قانون	�ل�رشكات	�لتجارية	�لبحريني	يتطلب	من	�ملجموعة	حتويل	10%	من	ربح	�ل�ضنة	�إىل	�الإحتياطي	�لقانوين.	و�ضوف	يتوقف	هذ�	�لتحويل	 	 	

�ل�ضنوي	عندما	يبلغ	�الحتياطي	�لقانوين	50%	من	ر�أ�ض	�ملال.	قررت	�ل�رشكة	تقليل	�لتحويل	�ل�ضنوي	يف	�ل�ضنة	�حلالية	حيث	عادل	�الإحتياطي	�لقانوين	50%	من	

ر�أ�ض	�ملال	�ملدفوع.	�إن	هذ�	�الإحتياطي	غري	قابل	للتوزيع	�إال	يف	�حلاالت	�لتي	ن�ض	عليها	قانون	�ل�رشكات	�لتجارية	�لبحريني.	

احتياطي التربعات  ب(   

وفقًا	للنظام	�الأ�ضا�ضي	لل�رشكة	وتو�ضيات	جمل�ض	�الإد�رة،	يتم	حتويل	مبلغ	ال	يتجاوز	2%	من	�أرباح	�ملجموعة	لل�ضنة	�إىل	�إحتياطي	�لتربعات.	وقد	�قرتح	جمل�ض	 	 	

�الإد�رة	حتويل	مبلغ	وقدره	180.440	دينار	بحريني	)2008:	149.044	دينار	بحريني(	�إىل	�حتياطي	�لتربعات	يف	�ل�ضنة	�حلالية.	وهي	خا�ضعة	ملو�فقة	

�مل�ضاهمني	يف	�جتماع	�جلمعية	�لعمومية	�ل�ضنوي.

مت	حتويل	�حتياطي	�لتربعات	�إىل	�ضندوق	�الأ�رشة	�خلريي	عند	تاأ�ضي�ضه	ويتم	�إد�رته	من	قبل	موؤ�ض�ضات	ذ�ت	غر�ض	خا�ض. 	 	

احتياطي عام ج (   

وفقًا		ملتطلبات	�لنظام	�الأ�ضا�ضي	لل�رشكة	وتو�ضيات	جمل�ض	�الإد�رة،	يتم	حتويل	مبالغ	حمددة	�إىل	ح�ضاب	�الإحتياطي	�لعام.	�أقرتح	جمل�ض	�الإد�رة	بتحويل	 	 	

500.000	دينار	بحريني	)2008:	500.000	دينار	بحريني(	�إىل	�الإحتياطي	�لعام	يف	�ل�ضنة	�حلالية،	وهي	خا�ضعة	ملو�فقة	�مل�ضاهمني	يف	�إجتماع	�جلمعية	

�لعمومية	�ل�ضنوي.
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كما في 31 ديسمبر 2009

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني  16

�إن	�لتغري�ت	يف	�ملخ�ض�ض	�ملثبت	يف	قائمة	�ملركز	�ملايل	�ملوحدة	هي	كما	يلي	:	 	

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

777.793 	951.158 يف	1	يناير	 	

248.431 	235.133 �ملخ�ض�ض	خالل	�ل�ضنة	 	

)75.066(  )79.163( مكافاآت	نهاية	�خلدمة	�ملدفوعة  	

951.158 	1.107.128 كما	يف	31	دي�ضمرب		 	

ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى   17

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

15.256.751  8.359.350 ذمم	جتارية	د�ئنة	 	

994.287 	930.076 ذمم	د�ئنة	�أخرى		 	

3.519.711 	2.280.768 مطلوبات	م�ضتحقة	 	

19.770.749 	11.570.194 	 	

فيما	يلي	بنود	و�رشوط	�ملطلوبات	�ملالية	�ملذكورة	�أعاله 	

�لذمم	�لتجارية	�لد�ئنة	ال	ت�ضتحق	عليها	فائدة	ويتم	عادًة	ت�ضويتها	خالل	60	يومًا. 	- 	

�لذمم	�لد�ئنة	�الأخرى	و�ملطلوبات	�مل�ضتحقة	ال	ت�ضتحق	عليها	فائدة	ويبلغ	متو�ضط	فرتة	�ضد�دها	�ضهرين. 	- 	

الأدوات املالية امل�ستقة  18

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

- 	959.254 يف	1	يناير		 	

959.254 	)959.254( )مك�ضب(	خ�ضارة	من	�لتقييم	�لعادل/	ت�ضوية	�مل�ضتقات	�ملالية	 	

959.254 	- 	يف	31	دي�ضمرب		 	

ال	ترتبط	�ملجموعة	يف	�أن�ضطة	جتارية	خا�ضة	يف	�مل�ضتقات	�ملالية.	مع	ذلك،	يف	بع�ض	�الأحيان،	حتتاج	�ملجموعة	�إىل	�إجر�ء	بع�ض	معامالت	�مل�ضتقات	�ملالية	لتحوط	�ملخاطر	 	

�الإقت�ضادية	�ضمن	�إد�رة	موجود�تها	ومطلوبات	وتوجيهات	�إد�رة	�ملخاطر	�لتي	هي	غري	موؤهلة	ملحا�ضبة	�لتحوط	مبوجب	معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	39.	وبالتايل،	يتم	

ترحيل	�ملكا�ضب	�أو	�خل�ضائر	�لناجتة	من	�إعادة	قيا�ض	هذه	�مل�ضتقات	�ملالية	بالقيمة	�لعادلة	�إىل	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	ت�ضتخدم	�ملجموعة	عقود	خيار	�لعملة	الإد�رة	بع�ض	

تعر�ضات	معامالتها	ويتم	�إبر�م	هذه	يف	فرت�ت	تتطابق	مع	تعر�ضات	معامالت	�لعملة،	وعادة	ما	تكون	من	1	�إىل	12	�ضهرً�.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009

الربح لل�سنة  19

مت	�إدر�ج	�لربح	لل�ضنة	بعد	�حت�ضاب	�لتكلفة	�لتالية:	 	

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

تكاليف	�ملوظفني 	

7.742.231 	9.458.011 مكافاآت	ق�ضرية	�الأجل	 	

248.687 	250.079 م�ضاهمات	�لتاأمني	�الجتماعي	 	

248.431 	235.133 مكافاآت	نهاية	�خلدمة	)�إي�ضاح	16(	 	

8.239.349 	9.943.223 	 	

293.100 	672.327 �إيجار	– عقود	�لتاأجري	�لت�ضغيلية	 	

56.509.830 	60.867.573 خمزون	مثبت	كم�رشوف	عند	بيع	�لب�ضائع	تامة	�ل�ضنع		 	

787.550 	969.627 �إ�ضتهالك	)�إي�ضاح	6(	 	

516.702 	507.336 خم�ض�ض	�ملخزون	)�إي�ضاح	11(	 	

دخل ت�سغيلي اآخر  20

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

119.265 	131.291 دخل	�الإيجار	 	

326.538 	455.905 ديون	معدومة	مت	��ضرتد�دها	 	

6.700 	573 مك�ضب	من	�إ�ضتبعاد	عقار�ت	و�آالت	ومعد�ت	 	

447.835 	134.211 دخل	متنوع	 	

900.338 	721.980 	 	

ا�ستثمارات الدخل     21

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

248.863 	218.641 دخل	�أرباح	�أ�ضهم	 	

341.246 	268.608 دخل	�لفائدة	 	

235.386 	98.844 مك�ضب	من	��ضتبعاد	��ضتثمار�ت	متاحة	للبيع	)�إي�ضاح	10(	 	

825.495 	586.093 	 	

م�رشوف �رشيبة الدخل   22

�إن	�لعنا�رش	�لرئي�ضية	مل�رشوف	�رشيبة	�لدخل	لل�ضنو�ت	�ملنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2009	و2008	هي: 	

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

)153.861( 	)171.848( م�رشوف	�رشيبة	�لدخل	�حلايل	 	

)73.759( 	)40.457( �رشيبة	�لتوزيع	 	

)227.620( 	)212.305( ح�سب م�رشوف �رشيبة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة	  
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009

ربح لل�سهم  23

يتم	�حت�ضاب	�لن�ضيب	�الأ�ضا�ضي	لل�ضهم	يف	�الأرباح	بق�ضمة	ربح	�ل�ضنــة	�لعائد	�إىل	حاملي	�الأ�ضهم	�لعادية	لل�رشكة	�الأم	على	�ملتو�ضط	�ملرجح	لعدد	�الأ�ضهم	�لعادية	�لقائمة	 	

خالل	�ل�ضنة،	باإ�ضتثناء	متو�ضط	عدد	�الأ�ضهم	�لعادية	�مل�ضرت�ة	من	قبل	�ل�رشكة	و�ملحتفظ	بها	كاأ�ضهم	�خلز�نة	وهي	كالتايل:

يعك�ض	�لتايل	�لدخل	ومعلومات	�الأ�ضهم	�مل�ضتخدمة	يف	�إحت�ضاب	�لن�ضيب	�الأ�ضا�ضي	لل�ضهم	يف	�الأرباح: 	

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

7.452.208 	9.022.019 ربح	�ل�ضنة	�لعائد	�إىل	حاملي	�الأ�ضهم	�لعادية	لل�رشكة	�الأم		 	

�ملتو�ضط	�ملرجح	لعدد	�الأ�ضهم،	بعد	ح�ضم	�أ�ضهم	�خلز�نة،	وباإ�ضتثناء	�أ�ضهم	�ملنحة	�ل�ضادرة	 	

102.420.765 	103.622.375 			خالل	�ل�ضنة		 	

73 	87 �لن�ضيب	�الأ�ضا�ضي	لل�ضهم	يف	�الأرباح	)فل�ض(	 	

مل	يتم	عر�ض	�لربح	�ملخف�ض	لل�ضهم	وذلك	نتيجة	لعدم	�إ�ضد�ر	�ملجموعة	الأدو�ت	قد	يكون	لها	تاأثري	خمف�ض. 	

ال	توجد	معامالت	�أخرى	متعلقة	باالأ�ضهم	�لعادية	�أو	�أ�ضهم	عادية	حمتملة	بني	تاريخ	تقدمي	�لتقارير	وتاريخ	�النتهاء	من	�إعد�د	هذه	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة. 	

معاملت مع اأطراف ذات علقة  24

متثل	�الأطر�ف	ذ�ت	�لعالقة	�ل�رشكة	�لزميلة	و�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	وم�ضاهمني	رئي�ضيني	وموظفي	�الإد�رة	�لرئي�ضيني	و�أع�ضاء	جمل�ض	�الإد�رة	 	

و�رشكات	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	�أو	�ملتاأثرة	ب�ضكل	جوهري	من	قبل	هذه	�الأطر�ف.	يتم	�ملو�فقة	على	�ضيا�ضات	�لت�ضعري	و�رشوط	�لدفع	�ملتعلقة	بهذه	�ملعامالت	من	

قبل	�إد�رة	�ملجموعة.

فيما	يلي	�ملعامالت	مع	�الأطر�ف	ذ�ت	�لعالقة	�ملت�ضمنة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة: 	

2008  2009   

�رشكات	خا�ضعة �أطر�ف	 �رشكات خا�سعة  اأطراف    

ل�ضيطرة	م�ضرتكة �أخرى	ذ�ت	عالقة	 ل�سيطرة م�سرتكة	 اأخرى ذات علقة     

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار بحريني  دينار بحريني    

146.000 	- 	-  58.412 م�رشوفات	�لبيع	و�لتوزيع		 	

843.029 	- 	745.102  - تكاليف	�لبيع		 	

يتم	عمل	�ملعامالت	مع	�أطر�ف	ذ�ت	�لعالقة	باأ�ضعار	�ل�ضوق	�لعادية	�ضمن	�الأعمال	�الإعتيادية.	 	

فيما	يلي	�الأر�ضدة	مع	�الأطر�ف	ذ�ت	�لعالقة	�ملت�ضمنة	يف	قائمة	�ملركز	�ملايل	�ملوحدة: 	

2008  2009   

�رشكات	خا�ضعة �أطر�ف	 �رشكات خا�سعة  اأطراف    

ل�ضيطرة	م�ضرتكة �أخرى	ذ�ت	عالقة	 ل�سيطرة م�سرتكة	 اأخرى ذات علقة     

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار بحريني  دينار بحريني    

452.256 	- 	490.714  - ذمم	مدينة	�أخرى	 	

86.166 	- 	86.906  - ذمم	جتارية	د�ئنة		 	

400.000 	- 	200.000  - قر�ض	ل�رشكة	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	 	

�إن	�لقر�ض	ل�رشكة	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	هو	بدون	فائدة	وي�ضتحق	�لدفع	عند	�لطلب. 	
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009

معاملت مع اأطراف ذات علقة )تتمة(  24

تعوي�سات موظفي الإدارة الرئي�سيني  

�أن	موظفي	�الإد�رة	�لرئي�ضيني	هم	�الأ�ضخا�ض	�مل�ضئولني	عن	�لتخطيط	و�لتوجيه	و�إد�رة	�أن�ضطة	�ملجموعة.	يتاألف	موظفو	�الإد�رة	�لرئي�ضيني	من	�أع�ضاء	جمل�ض	�الإد�رة	 	

و�لرئي�ض	�لتنفيذي	ونائب	�لرئي�ض	�لتنفيذي	و�أثنني	من	روؤ�ضاء	�لعمليات	�لتنفيذيني	وتعوي�ضاتهم	على	�لنحو	�لتايل:

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

670.698 	804.679 مكافاآت	ق�ضرية	�الأجل		 	

41.160 	134.983 مكافاآت	نهاية	�خلدمة	للموظفني		 	

711.858 	939.662 	 	

مت�ضمنة	يف	مكافاآت	نهاية	�خلدمة	�أعاله	مكافاأة	مدفوعة	ملرة	و�حدة	للرئي�ض	�لتنفيذي	بالنيابة	�ل�ضابق،	و�لذي	قدم	��ضتقالته	من	�ملكتب	خالل	�ل�ضنة.	 	

ارتباطات والتزامات حمتملة  25

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

11.435 	- �عتماد�ت	م�ضتندية	 	

�ملبالغ	�لقائمة	الأ�ضهم	حتت	�لطلب	يف	�رشكة	زميلة	–  	

564.261 	564.261 ]بو�قع	50	فل�ض	لل�ضهم	لـ		11.285.222	�ضهم	)2008:	11.285.222	�ضهم([	 	

لدى	�ملجموعة	�إلتز�مات	حمتملة	على	هيئة	�ضمانات	بنكية	مت	�إ�ضد�رها	�ضمن	�إعمالها	�الإعتيادية	باإجمايل	1.802.329	دينار	بحريني.	كما	يف	31	دي�ضمرب	2009	 	

)2008:	686.667	دينار	بحريني(،	ال	يتوقع	باأن	تكون	هذه	�الإلتز�مات	جوهرية	عندما	يتم	�ملطالبة	بها.

اإرتباطات عقود التاأجري الت�سغيلية  

فيما	يلي	�إرتباطات	�الإيجار�ت	�مل�ضتحقة	�لدفع	مبوجب	عقود	�لتاأجري	�لت�ضغيلية	�مل�ضتقبلية	�لغري	قابلة	للنق�ض:	 	

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

216.730 	671.268 خالل	�ضنة	و�حدة	 	

245.210 	1.436.121 بعد	�ضنة	ولكن	لي�ضت	�أكرث	من	خم�ض	�ضنو�ت	 	

169.511 	368.273 �أكرث	من	خم�ض	�ضنو�ت	 	

631.451 	2.475.662 �لنفقات	�الإجمالية	لعقود	�لتاأجري	�لت�ضغيلية	�ملتعاقد	عليها	بتاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل		 	

�إن	�حلد	�الأدنى	لالإيجار�ت	�مل�ضتقبلية	�مل�ضتحقة	�لدفع	تت�ضمن	1.616.000	دينار	بحريني،	و�لتي	متثل	�تفاقية	�لتاأجري	�ملمدة	الإد�رة	مركز	جنيبي	خلم�ض	�ضنو�ت	 	

�إ�ضافية	حتى	31	مايو	2014.	

ارتباطات راأ�سمالية   

لدي	�ملجموعة	�رتباطات	نفقات	ر�أ�ضمالية	مببلغ	وقدره	60.830	دينار	بحريني	كما	يف	31	دي�ضمرب	2009	)2008:	159.121	دينار	بحريني(.	 	

بلغت	�الرتباطات	�ملتعلقة	بطلبات	�رش�ء	موؤكدة	3.442.862	دينار	بحريني	)2008:	1.987.382	دينار	بحريني(	كما	يف	تاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل. 	
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009

حتليل قطاعات الأعمال  26

الأغر��ض	�إد�رية	مت	تق�ضيم	�ملجموعة	�إىل	قطاعني	رئي�ضيني	هما: 	

عقود	�خلدمات	و�لتموين		– عقود	متوين	�الأغذية	و�ملرطبات	و�ملنتجات	�الإ�ضتهالكية	�الأخرى	و�خلدمات	�ملتعلقة	بها. 	

�لتجزئة	و�لتوزيع	-		توزيع	�الأغذية	و�ملرطبات	و�ملنتجات	�الإ�ضتهالكية	�الأخرى	بالتجزئة. 	

تر�قب	�الإد�رة	�لنتائج	�لت�ضغيلية	للقطاعات	�لت�ضغيلية	ب�ضكل	منف�ضل	لغر�ض	�تخاذ	قر�ر�ت	ب�ضاأن	تخ�ضي�ض	�ملو�رد	وتقييم	�الأد�ء.	يتم	تقييم	�أد�ء	�لقطاع	على	�أ�ضا�ض	 	

�لربح	�أو	�خل�ضارة	�لت�ضغيلية	ويتم	قيا�ضها	ب�ضورة	مطابقة	للربح	�أو	�خل�ضارة	�لت�ضغيلية	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

�أ�ضعار	�لتحويل	بني	�لقطاعات	�لت�ضغيلية	هي	دون	�رشوط	تف�ضيلية	وبطريقة	م�ضابهة	للمعامالت	مع	�أطر�ف	�أخرى.	يتم	�إ�ضتبعاد	هذه	�لتحوالت	عند	�لتوحيد. 	

املعلومات اجلغرافية  

اإيرادات من العمالء اخلارجيني  

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

47.475.175 	49.762.592 مملكة	�لبحرين	 	

18.796.620 	19.827.590 دولة	قطر	 	

14.174.842 	17.592.972 دول	�أجنبية	�أخرى	– �أفريقيا		 	

80.446.637 	87.183.154 اإجمايل الإيراد وفقًا لقائمة الدخل املوحدة   

بلغت	�الإير�د�ت	من	عميل	و�حد	22.237.841	دينار	بحريني	)2008:	22.146.599	دينار	بحريني(،	�لناجتة	من	مبيعات	من	قبل	عقود	�خلدمات	و�لتموين.		 	

موجودات غري متداولة   

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

12.001.412 	12.148.687 مملكة	�لبحرين	 	

1.540.914 	1.186.976 دول	�أجنبية	�أخرى		 	

13.542.326 	13.335.663 املجموع   

تت�ضمن	�ملوجود�ت	غري	�ملتد�ولة	لهذ�	�لغر�ض	على	�لعقار�ت	و�الآالت	و�ملعد�ت	و�ملوجود�ت	غري	�مللمو�ضة	و�إ�ضتثمار�ت	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	و�إ�ضتثمار	يف	�رشكة	 	

زميلة.
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009

حتليل قطاعات الأعمال )تتمة(  26

تعديلت عقود     

املجموع وا�ستبعادات  التوزيع والتجزئة  اخلدمات والتموين    

2008 	2009 	2008 	2009 	2008 	2009 	2008 	2009 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني  دينار	بحريني  دينار بحريني  دينار	بحريني  دينار بحريني	 دينار	بحريني  دينار بحريني    

	

80.446.637 	87.183.154 	- 	- 	43.154.627 	46.365.978 	37.292.010 	40.817.176 مبيعات	– عمالء	خارجيني	 	

- 	- 	- 	)34.479( 	- 	34.479 	- 	- مبيعات	– ما	بني	�لقطاعات	 	

)59.307.820( 	)64.625.909(  -  34.479 	)29.333.602( 	)31.395.393( 	)29.974.218( 	)33.264.995( تكلفة	�ملبيعات	 	

21.138.817 	22.557.245 	- 	- 	13.821.025  15.005.064 	7.317.792  7.552.181 اإجمايل الربح  	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

ح�ضة	�ل�رشكة	من	نتائج 	

�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة 	

1.084.555 	929.474 	- 	- 	101.303 	283.229 	983.252  646.245 م�ضرتكة	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 �ضايف	�لدخل	و�مل�رشوفات	 	

)12.588.219( 	)14.805.306( 	)1.707.825( 	)3.166.668(  )5.552.788( 	)6.296.983(  )5.327.606( 	)5.341.655( �لت�ضغيلية	�الأخرى	

الربح )اخل�سارة( من  

9.635.153 	8.681.413  )1.707.825( 	)3.166.668( 	8.369.540  8.991.310 	2.973.438 	2.856.771 العمليات	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	

املوجودات الت�سغيلية  

62.402.185 	57.760.790 	30.936.405 	35.348.679 	10.656.558  10.414.450 	20.809.222 	11.997.661 )الإي�ساح(	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	

املطلوبات الت�سغيلية  

21.874.695  12.907.249 	4.924.143 	3.292.489 	6.442.517 	5.440.348 	10.508.035  4.174.412 )الإي�ساح(   

	 	 	 	 	 	 	 	 	

633.048 	723.125  535.357 	522.075  - 	- 	97.691 	201.050 النفقات الراأ�سمالية 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	

�الإي�ضاح:	تتعلق	�لتعديالت	باإجمايل	�ملوجود�ت	و�ملطلوبات	�لت�ضغيلية	�ملتعلقة	بالعقار�ت	و�ال�ضتثمار�ت	�ملتاحة	للبيع	و�الأر�ضدة	لدى	�لبنوك	و�مل�ضتقات	�ملالية	وبع�ض	 	

�لذمم	�لد�ئنة	�لتي	يتم	�إد�رتها	على	�أ�ضا�ض	�ملجموعة.	�إن	�ال�ضتثمار�ت	يف	�مل�ضاريع	�مل�ضرتكة	�ملت�ضمنة	يف	عقود	�خلدمات	و�لتموين	تبلغ	205.154	دينار	بحريني	

)2008:	411.883	دينار	بحريني(	وتلك	�ملت�ضمنة	يف	�لتجزئة	و�لتوزيع	تبلغ	986.891	دينار	بحريني	)2008:	779.388	دينار	بحريني(.

القيم العادلة للأدوات املالية  27

ت�ضتمل	�الأدو�ت	�ملالية	للمجموعة	على	�ملوجود�ت	�ملالية	و�ملطلوبات	�ملالية.	 	

ت�ضتمل	�ملوجود�ت	�ملالية	على	�إ�ضتثمار�ت	متاحة	للبيع	وقر�ض	مل�رشوع	خا�ضع	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	وذمم	جتارية	مدينة	وذمم	�أخرى		و�أر�ضدة	لدى	�لبنوك	وود�ئع	 	

ق�ضرية	�الأجل.	ت�ضتمل	�ملطلوبات	�ملالية	على	ذمم	جتارية	د�ئنة	وذمم	�أخرى	و�الأدو�ت	�ملالية	�مل�ضتقة.	

�أن	�لقيم	�لعادلة	لالأدو�ت	�ملالية	ال	تختلف	جوهريًا	عن	قيمها	�ملدرجة.	 	
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�إن	�ملطلوبات	�ملالية	�لرئي�ضية	للمجموعة	تتاألف	من	ذمم	جتارية	د�ئنة	وذمم	�أخرى.	�إن	�لغر�ض	�لرئي�ضي	لهذه	�ملطلوبات	�ملالية	هو	متويل	�لعمليات	�ليومية	للمجموعة.	 	

لدى	�ملجموعة	قر�ض	وذمم	جتارية	مدينة	وذمم	�أخرى	و�أر�ضدة	لدى	بنوك	وود�ئع	ق�ضرية	�الأجل	�لناجتة	مبا�رشًة	من	عملياتها.	كما	حتتفظ	�ملجموعة	باإ�ضتثمار�ت	

متاحة	للبيع.	

تتعر�ض	�ملجموعة	لعدة	ملخاطر	متمثلة	يف	خماطر	�ل�ضوق	وخماطر	�الإئتمان	وخماطر	�ل�ضيولة. 	

تدير	�الإد�رة	�لعليا	للمجموعة	هذه	�ملخاطر.	يتم	دعم	�الإد�رة	�لعليا	للمجموعة	من	قبل	جلنة	�الإ�ضتثمار	�لتي	تقدم	�مل�ضورة	ب�ضاأن	�ملخاطر	�ملالية	و�إطار	حوكمة	منا�ضب	 	

للمخاطر	�ملالية	للمجموعة.	تقوم	جلنة	�الإ�ضتثمار	بتقدمي	تاأكيد�ت	�إىل	�الإد�رة	�لعليا	للمجموعة	باأن	�أن�ضطة	�ملخاطر	�ملالية	للمجموعة	حتكمها	�ضيا�ضات	و�إجر�ء�ت	مالئمة	

وباأن	�ملخاطر	�ملالية	يتم	حتديدها	وقيا�ضها	و�إد�رتها	وفقًا	ملجموعة	من	�ل�ضيا�ضات	و�ملخاطر.	يقوم	جمل�ض	�الإد�رة	مبر�جعة	وت�ضديق	هذه	�ل�ضيا�ضات	الإد�رة	كل	من	

هذه	�ملخاطر	�مللخ�ضة	�أدناه:	

خماطر ال�سوق  

خماطر	�ل�ضوق	هي	خماطر	تقلبات	�لقيمة	�لعادلة	للتدفقات	�لنقدية	�مل�ضتقبلية	�أو	�الأدو�ت	�ملالية	نتيجة	لتغري�ت	�أ�ضعار	�ل�ضوق.	ت�ضمل	�أ�ضعار	�ل�ضوق	ثالثة	�أنو�ع	من	 	

�ملخاطر	وهي:	خماطر	�ضعر	�لفائدة	وخماطر	�لعملة	وخماطر	�الأ�ضعار	�الأخرى	مثل	خماطر	�الأ�ضهم.	تتاأثر	�الأدو�ت	�ملالية	من	خالل	خماطر	�ل�ضوق	مت�ضمنة	�لقرو�ض	

و�لود�ئع	و�الإ�ضتثمار�ت	�ملتاحة	للبيع	و�الأدو�ت	�ملالية	�مل�ضتقة.

�إن	حتليل	�حل�ضا�ضية	يف	�الأق�ضام	�لتالية	يتعلق	باملركز	�ملايل	للمجموعة	كما	يف	31	دي�ضمرب	2009	و2008. 	

مت	�إعد�د	حتليل	�حل�ضا�ضية	على	�أ�ضا�ض	�أن	ن�ضبة	�الأدو�ت	�ملالية	يف	�لعمالت	�الأجنبية	غري	متغرية	كما	يف	31	دي�ضمرب	2009. 	

	

ي�ضتثني	�لتحليل	تاأثري	�لتغري�ت	يف	متغري�ت	�ل�ضوق	للقيمة	�ملدرجة	لنهاية	مكافاأة	�خلدمة	و�ملخ�ض�ضات	و�ملوجود�ت	و�ملطلوبات	غري	�ملالية	للعمليات	�خلارجية.	 	

مت	عمل	�لفر�ضيات	�لتالية	حل�ضاب	حتليالت	�حل�ضا�ضية: 	

تتعلق	ح�ضا�ضية	قائمة	�ملركز	�ملايل	فقط	باأدو�ت	�لدين	�ملتاحة	للبيع. )�أ	(	 	

	

�إن	ح�ضا�ضية	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	هو	�لتاأثري	يف	�لتغري�ت	�ملفرت�ضة	يف	�أ�ضعار	�لفائدة	على	�ضايف	دخل	�لفائدة	ملدة	�ضنة	و�حدة،	بناء	على	�ملعدل	�لعائم	للموجود�ت	 )ب	(	 	

�ملالية	و�ملطلوبات	�ملالية	�ملحتفظ	بها	يف	31	دي�ضمرب	2009.

خماطر اأ�سعار الفائدة   

�إن	خماطر	�ضعر	�لفائدة	هي	خماطر	تغري	�لقيمة	�لعادلة	�أو	�لتدفقات	�لنقدية	�مل�ضتقبلية	الأد�ة	مالية	ب�ضبب	�لتغري�ت	يف	�أ�ضعار	�ضعر	�لفائدة	يف	�ل�ضوق. 	

تتعر�ض	�ملجموعة	ملخاطر	�أ�ضعار	�لفائدة	على	موجود�تها	ومطلوباتها	�لتي	ت�ضتحق	عليها	فو�ئد	)ود�ئع	بنكية	و�ضحوبات	على	�ملك�ضوف	و�أدو�ت	دين	متاحة	للبيع(. 	

�إن	�حل�ضا�ضية	لتغري�ت	حمتملة	ممكنة	يف	�أ�ضعار	�لفائدة	مع	�الإحتفاظ	بجميع	�ملتغري�ت	�الأخرى	ثابتة	على	�أرباح	�ل�رشكة،	مل	يتم	تقدميها	حيث	ال	يتوقع	باأن	تكون	 	

جوهرية.
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خماطر اأ�سعار الأ�سهم   

�إن	�ضند�ت	�أ�ضهم	حقوق	�مللكية	�ملدرجة	وغري	�ملدرجة	للمجموعة	هي	عر�ضة	ملخاطر	�أ�ضعار	�ل�ضوق	�لناجتة	من	عدم	�لتقني	ب�ضاأن	�لقيم	�مل�ضتقبلية	لال�ضتثمار�ت	يف	 	

�الأور�ق	�ملالية.	تدير	�ملجموعة	خماطر	�أ�ضعار	�الأ�ضهم	من	خالل	تنويع	�إ�ضتثمار�تها	وو�ضع	حدود	لالأفر�د	و�إجمايل	�أدو�ت	�أ�ضهم	حقوق	�مللكية.	يتم	تقدمي	تقارير	عن	

حمفظة	�أ�ضهم	حقوق	�مللكية	�إىل	�الإد�رة	�لعليا	ب�ضورة	منتظمة.	تقوم	جلنة	�الإ�ضتثمار	مبر�جعة	وت�ضديق	جميع	قر�ر�ت	�ال�ضتثمار�ت	يف	�الأ�ضهم.			

يلخ�ض	�جلدول	�لتايل	ح�ضا�ضية	�لتغري�ت	�ملرت�كمة	يف	�لقيمة	�لعادلة	للتغري�ت	�ملحتملة	�ملمكنة	يف	�أ�ضعار	�الأ�ضهم،	مع	�الإحتفاظ	بجميع	�ملتغري�ت	�الأخرى	ثابتة.	 	

	2008 	2009  	

�لتاأثري	على التاأثري على      

�لتاأثري	على	�لربح �أ�ضهم	�حلقوق	 التاأثري على الربح  اأ�سهم احلقوق  تغري يف    

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار بحريني  دينار بحريني  اأ�سعار الأ�سهم     

- 	344.636 	-  312.039  %10 دول	جمل�ض	�لتعاون	�خلليجي	 	

- 	)344.636( 	)149.619(  )162.421(  %10- 	 	

- 	622.188 	-  572.260  %10 ��ضتثمار�ت	غري	م�ضعرة	-		مدرجة	�لقيمة	�لعادلة	 	

- 	)622.188( 	)148.096(  )424.165(  %10- 	 	

كما	لدى	�ملجموعة	��ضتثمار�ت	غري	م�ضعرة	مدرجة	بالتكلفة	حيث	�أن	تاأثري	�لتغري�ت	يف	�أ�ضعار	�الأ�ضهم	�ضوف	يتم	بيانه	فقط	عند	بيع	�ال�ضتثمار	وعندما	تعترب	 	

م�ضمحلة،	حينها	�ضوف	يتم	�إدر�جها	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

تركز حمفظة ال�ستثمار  

ين�ضاأ	تركز	حمفظة	�ال�ضتثمار	عندما	يتم	�ال�ضتثمار	يف	�رشكات	تعمل	يف	نف�ض	�لن�ضاط	�أو	�الأعمال	يف	نف�ض	�ملنطقة	�جلغر�فية	�أو	لديها	نف�ض	�ل�ضمات	�القت�ضادية	 	

و�لتي	�ضوف	تتاأثر	بنف�ض	�لظروف	�القت�ضادية	و�ل�ضيا�ضية	�أو	�رشوط	�أخرى.	تقوم	�ملجموعة	باإد�رة	هذه	�ملخاطر	من	خالل	�لتنويع	يف	متركز	�ال�ضتثمار�ت.	متركز	

��ضتثمار�ت	�ملجموعة	كما	يف	31	دي�ضمرب	2009	هو	كما	يلي:

2008 	2009 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 	 	

987.526 	574.642 �ضند�ت	 	

3.446.355 	3.120.394 �أ�ضهم	حقوق	�مللكية		 	

1.710.312 	560.049 �ضناديق	ر�أ�ضمال	م�ضمونة		 	

3.023.767 	3.974.763 �ضناديق	مفتوحة	 	

3.612.830 	3.154.198 �ضناديق	�خلا�ضة	�مللكية		 	

12.780.790 	11.384.046 	 	
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خماطر العملت الأجنبية  

�إن	خماطر	�لعمالت	�الأجنبية	هي	خماطر	تغري	قيمة	�الأد�ة	�ملالية	ب�ضبب	�لتغري�ت	يف	�أ�ضعار	�رشف	�لعمالت	�الأجنبية.	تتعر�ض	�ملجموعة	ملخاطر	تغري�ت	يف	�أ�ضعار	 	

�رشف	�لعمالت	�الأجنبية	�لتي	تتعلق	ب�ضورة	رئي�ضية	باالأن�ضطة	�لت�ضغيلية	للمجموعة	)عندما	يتم	عر�ض	�الإير�د�ت	و�مل�رشوفات	بعملة	خمتلفة	عن	�لعملة	�مل�ضتخدمة	

للمجموعة(	و�ضايف	�إ�ضتثمار�ت	�ملجموعة	يف	�ل�رشكات	�لتابعة	�الأجنبية.	

فيما	عد�	ما	هو	مو�ضح	يف	�جلدول	�أدناه،	ال	تتعر�ض	�ملجموعة	ملخاطر	عملة	ذ�ت	�أهمية.	مبا	�أن	�لدينار	�لبحريني	مثبت	بالدوالر	�الأمريكي،	ال	متثل	�الأر�ضدة	بالدوالر	 	

�الأمريكي	خماطر	عملة	جوهرية.	ال	تعترب	خماطر	�لتغري	يف	�لقيمة	�لعادلة	للعمليات	بالعمالت	�الأجنبية	جوهرية	و	لن	توؤثر	على	�أرباح	�ملجموعة.	

ي�ضري	�جلدول	�أدناه	�إىل	�لعمالت	�الأجنبية	�لتي	كان	لدى	�ل�رشكة	تعر�ضات	جوهرية	على	موجود�تها	ومطلوباتها	�لنقدية	كما	يف	31	دي�ضمرب.	يح�ضب	�لتحليل	تاأثري	 	

�لتغري�ت	بن�ضبة	5%		بالدينار	�لبحريني	مقابل	�ليورو	و�جلنية	�الإ�ضرتليني،	مع	�الإحتفاظ	بجميع	�ملتغري�ت	�الأخرى	ثابتة،	على	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	)نتيجة	حل�ضا�ضية	

�لقيمة	�لعادلة	للموجود�ت	و�ملطلوبات	�لنقدية(.	

2008 	2008 	2009  2009 	 	

جنية	�إ�ضرتليني	 يورو	 جنية اإ�سرتليني   يورو  	 	

	 	

500.570 	747.957 	1.223.347  871.251 موجود�ت	نقدية	معرو�ضة	بالعمالت	�أجنبية		 	

	

)166.705( 	)25.911( 	)154.399(  )44.380( مطلوبات	نقدية	معرو�ضة	بالعمالت	�أجنبية	 	

	

التاأثري   التاأثري قبل    

على الربح امل�ستقات املالية     

دينار بحريني دينار بحريني    

يورو	 	

41.344  41.344  2009  

36.102 	36.102 	2008 	

	

جنية	�إ�ضرتليني	 	

53.447  53.447  2009  

16.693 	16.693 	2008 	

خماطر الئتمان  

�إن	خماطر	�الإئتمان	هي	�ملخاطر	�لتي	تنتج	عن	عدم	متكن	�أحد	�أطر�ف	�الأد�ة	�ملالية	من	�لوفاء	بالتز�ماته	�الأمر	�لذي	ينتج	عنه	حتمل	�لطرف	�الآخر	خل�ضارة	مالية.	 	

تتعر�ض	�ملجموعة	ملخاطر	�الإئتمان	من	خالل	�أن�ضطتها	�لت�ضغيلية	)ب�ضورة	رئي�ضية	�لذمم	�لتجارية	�ملدينة	و�ضند�ت	�لقرو�ض(	ومن	�أن�ضطتها	�ال�ضتثمارية	مت�ضمنة	

ود�ئع	لدى	�لبنوك	و�ملوؤ�ض�ضات	�ملالية	و�ملعامالت	بالعمالت	�الأجنبية	و�الأدو�ت	�ملالية	�الأخرى.		

تتعامل	�ملجموعة	فقط	ومع	�أطرف	ذ�ت	جد�رة	�إئتمانية	جيدة.	ومن	�ضيا�ضات	�ملجموعة	باأن	جميع	عمالئها	�لذين	يرغبون	يف	�ملتاجرة	على	�رشوط	�إئتمانية	يخ�ضعون	 	

الإجر�ء�ت	حتقيق	�إئتمانية.	وباالإ�ضافة	�ىل	ذلك	،	تتم	مر�قبة	�الأر�ضدة	�مل�ضتحقة	�لقب�ض	ب�ضورة	م�ضتمرة	مع	نتيجة	باأن	تعر�ضات	�ملجموعة	لديون	معدومة	هي	غري	

جوهرية.	�إن	�حلد	�الأق�ضى	لتعر�ض	�لقيمة	�ملدرجة	هي	مو�ضحة	يف	�إي�ضاح	رقم	12.	

فيما	يتعلق	مبخاطر	�الإئتمان	�لناجتة	من	�ملطلوبات	�ملالية	�الأخرى	للمجموعة،	و�لتي	ت�ضتمل	على	نقد	و�أر�ضدة	لدى	�لبنوك	وود�ئع	ق�ضرية	�الأجل	و��ضتثمار�ت	يف	 	

�ضند�ت،	فاإن	تعر�ض	�ملخاطر	ناجت	من	عدم	قدرة	�الأطر�ف	�الأخرى	على	�ل�ضد�د	وباأن	�حلد	�الأق�ضى	للتعر�ض	يعادل	�لقيمة	�ملدرجة	لهذه	�الأدو�ت.	

تت�ضمن	�لذمم	�لتجارية	�ملدينة	على	مبلغ	وقدره	665.898.	دينار	بحريني	)2008:	2.789.636	دينار	بحريني(	م�ضتحقة	من	عميل	و�حد.	 	
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خماطر ال�سيولة  

تقلل	�ملجموعة	من	خماطر	�ضيولتها	باحلر�ض	على	توفري	�لت�ضهيالت	�مل�رشفية	لها.	�إن	�رشوط	مبيعات	�ملجموعة	تتطلب	دفع	�ملبالغ	خالل	90	يومًا	من	تاريخ	�لبيع.	 	

يتم	عادة	�ضد�د	�لذمم	�لتجارية	�لد�ئنة	خالل	60	يومًا	من	تاريخ	�ل�رش�ء.

يلخ�ض	�جلدول	�أدناه	بيان	�إ�ضتحقاق	�ملطلوبات	�ملالية	للمجموعة	كما	يف	31	دي�ضمرب	2009،	بناءً�	على	�لرتتيبات	�لتعاقدية	لل�ضد�د	غري	�ملخ�ضومة. 	

 

املجموع اأكرث من خم�س �سنوات  من 1 اإىل  5 �سنوات  من 3  اإىل 12 �سهر  اأقل من ثلثة اأ�سهر     

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

31 دي�سمرب 2009  

9.289.426  -  -  -  9.289.426 ذمم	جتارية	د�ئنة	وذمم	�أخرى		 	

9.289.426  -  -  -  9.289.426   

�ملجموع �أكرث	من	خم�ض	�ضنو�ت	 من	1	�إىل		5	�ضنو�ت	 من	3		�إىل	12	�ضهر	 �أقل	من	ثالثة	�أ�ضهر		 	 	

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 	 	

31	دي�ضمرب	2008 	

16.251.038 	- 	- 	- 	16.251.038 ذمم	جتارية	د�ئنة	وذمم	�أخرى	 	

959.254 	- 	- 	959.254 	- �أدو�ت	مالية	م�ضتقة	 	

17.210.292 	- 	- 	959.254 	16.251.038 	 	

الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة  

ت�ضتخدم	�ملجموعة	�لت�ضل�ضل	�لهرمي	�لتايل	لتحديد	و�الإف�ضاح	عن	�لقيمة	�لعادلة	لالأدو�ت	�ملالية	بتقنية	�لتقييم: 	

�مل�ضتوى	1:	�الأ�ضعار	�ملعلنه	)غري	�ملعدلة(	يف	�الأ�ضو�ق	�لن�ضطة	للموجود�ت	�ملماثلة	�أو	�ملطلوبات	�ملماثلة؛ 	

�مل�ضتوى	2:	�لتقنيات	�الأخرى	و�لتي	ميكن	مالحظة	جميع	مدخالتها	ذ�ت	�لتاأثري	�جلوهري	على	�لقيمة	�لعادلة	�مل�ضجلة	�أما	ب�ضورة	مبا�رشة	�أو	غري	مبا�رشة؛	و 	

�مل�ضتوى	3:	�لتقنيات	�لتي	ت�ضتخدم	مدخالت	ذ�ت	�لتاأثري	�جلوهري	على	�لقيمة	�لعادلة	�مل�ضجلة	و�لتي	ال	ت�ضتند	على	معلومات	ميكن	مالحظتها	يف	�ل�ضوق.	 	

كما	يف	31	دي�ضمرب	2009،	قامت	�ملجموعة	باالحتفاظ	باالأدو�ت	�ملالية	�لتالية	�ملقا�ضه	بالقيمة	�لعادلة:	 	

امل�ستوى 3 امل�ستوي 2  امل�ستوي 1  املجموع    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

موجودات مالية مقا�سه بالقيمة العادلة  

 805.930  4.342.032  3.120.394 �ضند�ت	�أ�ضهم	حقوق	ملكية	متاحة	للبيع		 8.268.356  	

 -  574.642    - �ضند�ت	دين	متاحة	للبيع	 574.642  	

 805.930  4.916.674  3.120.394  8.842.998 	 	

مطلوبات مالية مقا�سه بالقيمة العادلة  

   -    -    - م�ضتقات	مالية	بالعمالت	�أجنبية	– غري	حموطة			 -    	
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009

�سيا�سات واأهداف اإدارة املخاطر املالية )تتمة( 	28

الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة	)تتمة(	  

كما	يف	31	دي�ضمرب	2008،	قامت	�ملجموعة	باالحتفاظ	باالأدو�ت	�ملالية	�لتالية	�ملقا�ضه	بالقيمة	�لعادلة:	 	

امل�ستوى 3 امل�ستوي 2  امل�ستوي 1  املجموع    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

موجودات مالية مقا�سه بالقيمة العادلة  

571.552 	4.662.798 	3.446.355 	8.680.705 �ضند�ت	�أ�ضهم	حقوق	ملكية	متاحة	للبيع		 	

- 	987.526 	- 	987.526 �ضند�ت	دين	متاحة	للبيع		 	

571.552 	5.650.324 	3.446.355 	9.668.231 	 	

مطلوبات مالية مقا�سه بالقيمة العادلة  

- 	959.254 	- 	959.254 م�ضتقات	مالية	بالعمالت	�أجنبية	– غري	حموطة			 	

خالل	�لفرت�ت	�إعد�د	�لتقارير	�ملالية	�ملنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2009	و31	دي�ضمرب	2008،	مل	يتم	عمل	حتويالت	بني	�مل�ضتوى	1	و�مل�ضتوى	2	يف	قيا�ضات	�لقيمة	�لعادلة،	 	

ومل	يتم	عمل	حتويالت	من	و�إىل	مقيا�ض	�لقيمة	�لعادلة	�مل�ضتوى	3.	تدرج	�الإ�ضتثمار�ت	غري	�مل�ضعرة	بالتكلفة	وال	يتم	ت�ضمينها	يف	�لت�ضل�ضل	�لهرمي	�ملذكور	�أعاله.

اإدارة راأ�س املال  

�إن	�لهدف	�لرئي�ضي	الإد�رة	ر�أ�ضمال	�ملجموعة	هو	�لتاأكد	باأن	�ملجموعة	حتتفظ	بدرجات	�إئتمانية	قوية	ون�ضبة	ر�أ�ضمال	عالية	من	�أجل	دعم	�أعمالها	وزيادة	�حلد	�الأق�ضى	 	

للقيمة	�مل�ضاهمني.

يت�ضمن	ر�أ�ض	�ملال	على	�حلقوق	�لعائدة	�إىل	حاملي	�الأ�ضهم	�لعادية	لل�رشكة	�الأم	وحقوق	غري	م�ضيطرة. 	

تقوم	�ل�رشكة	باإد�رة	هيكلة	ر�أ�ضمالها	وعمل	تعديالت	على	�ضوء	�لتغري�ت	يف	ظروف	�أعمالها.	من	�أجل	�ملحافظة	على	�أو	تعديل	هيكلة	ر�أ�ض	�ملال،	ميكن	للمجموعة	تعديل	 	

مبالغ	�أرباح	�الأ�ضهم	�ملدفوعة	للم�ضاهمني	�أو	�إ�ضد�ر	�أ�ضهم	جديدة.	مل	يتم	عمل	تغيري�ت	يف	�الأهد�ف،	�ل�ضيا�ضات	و�لعمليات	خالل	�ل�ضنو�ت	�ملنتهية	يف	31	دي�ضمرب	

2009	و2008	على	�لتو�يل.	

اأحداث بعد تاريخ امليزانية  29

ال	توجد	هناك	�أية	�أحد�ث	جوهرية	قد	وقعت	الحقًا	لتاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل،	فيما	عد�	تلك	�لتي	مت	�أخذها	يف	�العتبار	يف	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة.		 	

امل�سادر الرئي�سية للتقديرات غري املوؤكدة  30

�إن	�إعد�د	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	للمجموعة	يتطلب	من	�الإد�رة	عمل	�آر�ء	وتقدير�ت	وفر�ضيات	قد	توؤثر	على	�ملبالغ	�ملدرجة	لالإير�د�ت	و�مل�رشوفات	و�ملوجود�ت	 	

و�ملطلوبات	�ملالية	و�الإف�ضاح	عن	�الإلتز�مات	�ملحتملة،	بتاريخ	تقدمي	�لتقارير.	ومع	ذلك،	عدم	�لتيقن	ب�ضاأن	هذه	�لفر�ضيات	و�لتقدير�ت	ميكن	�أن	يوؤدي	�إىل	نتائج	قد	

تتطلب	عمل	تعديل	جوهري	للمبالغ	�ملدرجة	للموجود�ت	و�ملطلوبات	�لتي	تتاأثر	يف	�لفرت�ت	�مل�ضتقبلية.	

اإ�سمحلل الذمم املدينة  

يتم	عمل	تقدير	ملبالغ	�لذمم	�لتجارية	�ملدينة	�لقابلة	للتح�ضيل	عندما	يكون	حت�ضيل	�ملبالغ	بالكامل	غري	حمتمل.	يتم	عمل	هذ�	�لتقدير	ب�ضكل	فردى	على	�لعمالء.		 	

بلغ	�إجمايل	�لذمم	�لتجارية	�ملدينة	9.549.368	دينار	بحريني	)2008:	9.978.016	دينار	بحريني(	وبلغ	خم�ض�ض	�لذمم	�لتجارية	�ملدينة	417.490	دينار	 	

بحريني	)2008:	228.300	دينار	بحريني(	كما	يف	تاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل.	�ضوف	يتم	�إثبات	�أي	فرق	بني	�ملبالغ	�لفعلية	�ملح�ضلة	يف	�لفرت�ت	�مل�ضتقبلية	و�ملبالغ	

�ملتوقعة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
كما في 31 ديسمبر 2009

امل�سادر الرئي�سية للتقديرات غري املوؤكدة )تتمة(  30

ا�سمحلل املخزون  

يـدرج	�ملخزون	بالتكلفة	�أو	�ضايف	�لقيمة	�ملتوقع	حتقيقها،	�أيهما	�أقل.	عندما	ي�ضبح	�ملخزون	قدميًا	�أو	متقادمًا،	يتم	عمل	تقدير	ل�ضايف	�لقيمة	�ملتوقع	حتقيقها.	يتم	عمل	 	

هذ�	�لتقدير	ب�ضكل	فردي	على	�ملبالغ	�لهامة.	�أما	�ملبالغ	�لغري	هامة	ب�ضكل	فردي	ولكنها	قدمية	�أو	متقادمة،	فيتم	تقييمها	ب�ضكل	جماعي	ويطبق	�ملخ�ض�ض	وفقًا	لنوع	

�ملخزون	و�لدرجة	�لعمرية	�أو	�نتهاء	�ل�ضالحية،	بناءً�	على	�أ�ضعار	�لبيع	�لتاريخية.	

بلغ	�إجمايل	خمزون	�لب�ضاعة	لغر�ض	�لبيع	8.639.820	دينار	بحريني	)2008:	10.311.644	دينار	بحريني(	وخم�ض�ض	للمخزون	�ملتقادم	و�لقدمي	مبلغ	 	

826.789	دينار	بحريني	)2008:	880.057	دينار	بحريني(	كما	يف	تاريخ	قائمة	�ملركز	�ملايل.	�ضوف	يتم	�إثبات	�أي	فرق	بني	�ملبالغ	�لفعلية	�ملحققة	يف	�لفرت�ت	

�مل�ضتقبلية	و�ملبالغ	�ملتوقعة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

الأعمار الإنتاجية للعقارات والآلت واملعدات  

حتدد	�إد�رة	�ملجموعة	�الأعمار	�الإنتاجية	�ملقدرة	لعقار�تها	و�آالتها	ومعد�تها	حل�ضاب	�الإ�ضتهالك.	يتم	حتديد	هذ�	�لتقدير	بعد	�الأخذ	يف	�العتبار	�ملدة	�ملتوقع	فيها	�إ�ضتخد�م	 	

�ملوجود	وطبيعة	�لتاآكل	و�لتقادم	�لتجاري.	تقوم	�الإد�رة	على	�أ�ضا�ض	�ضنوي	مبر�جعة	�لقيمة	�ملتبقية	و�الأعمار	�الإنتاجية	ويتم	تعديل	خم�ض�ض	�الإ�ضتهالك	�مل�ضتقبلي	

عندما	تعتقد	�الإد�رة	باأن	�الأعمار	�الإنتاجية	تختلف	عن	�لتقدير�ت	�ل�ضابقة.

ا�سمحلل ا�ستثمارات متاحة للبيع  

تقوم	�إد�رة	�ملجموعة	بت�ضنيف	�ال�ضتثمار�ت	�ملتاحة	للبيع	و�إثبات	�لتحركات	يف	قيمهم	�لعادلة	يف	�لدخل	�ل�ضامل	�الآخر.	عند	�نخفا�ض	�لقيمة	�لعادلة،	تقوم	�إد�رة	 	

�ملجموعة	بعمل	�فرت��ضات	عن	�النخفا�ض	يف	�لقيمة	لتحديد	ما	�إذ�	كان	البد	من	�إثبات	��ضمحالل	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	كما	يف	31	دي�ضمرب	2009،	بلغت	خ�ضائر	

�الإ�ضمحالل	�لتي	مت	�إثباتها	لالإ�ضتثمار�ت	�ملتاحة	للبيع	995.001	دينار	بحريني	)2008:	1.779.639	دينار	بحريني(.

تقييم ال�ستثمارات  

تقوم	�الإد�رة	با�ضتخد�م	�أف�ضل	�لتقدير�ت	يف	حتديد	�لقيم	�لعادلة	لالإ�ضتثمار�ت	يف	حقوق	�مللكية	�خلا�ضة	غري	�مل�ضعرة	بالرجوع	�إىل	�أحدث	�ملعامالت	دون	�رشوط	 	

تف�ضيلية	مت�ضمنة	�أطر�ف	�أخرى.	ومع	ذلك،	فاإن	�ملبلغ	�لفعلي	�لذي	�ضيتحقق	من	�ملعامالت	�مل�ضتقبلية	قد	يختلف	عن	�لتقدير	�حلايل	للقيمة	�لعادلة،	مع	�الأخذ	يف	�العتبار	

قلة	�لتاأكيد�ت	�لناجتة	عن	طبيعة	تقييمات	�ال�ضتثمار�ت	يف	�أ�ضهم	حقوق	�مللكية	�خلا�ضة	غري	�مل�ضعرة.	عند	حتديد	�أي	��ضمحالل	لال�ضتثمار�ت	غري	�مل�ضعرة	�ملدرجة	

بالتكلفة،	يتم	عمل	فر�ضيات	فيما	يتعلق	باملوجود�ت	�ملنتجة	للنقد	�مل�ضتقبلية،	معدل	�خل�ضم	�مل�ضتخدم	و�لفرتة	�ملتوقعة	للمنافع.	

ا�سمحلل موجودات غري مالية   

مت	�الإف�ضاح	عن	�لفر�ضيات	�لرئي�ضية	�مل�ضتخدمة	يف	فح�ض	�إ�ضمحالل	�ل�ضهرة	للمجموعة	للمبالغ	�لقابلة	لالإ�ضرتد�د	ملختلف	�لوحد�ت	�ملنتجة	للنقد،	مت�ضمنة	حتليل	 	

�حل�ضا�ضية	يف	�إي�ضاح	رقم	7.


