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 المقر الرئيسي
812 شارع الشيخ جابر األحمد الصباح

ص.ب. رقم 828، سترة
مملكة البحرين

رقم الهاتف: 444 739 17 973+
رقم الفاكس: 111 735 17 973+

رقم السجل التجاري 
10999

رأس المال المصرح به
200.000.000 سهم بقيمة 100 فلس للسهم: 

20.000.000 دينار بحريني

رأس المال المدفوع
133.116.860 سهم بقيمة 100 فلس 
للسهم: 13.311.686 دنانير بحرينية

مدققو الحسابات
أرنست أند يونغ

سكرتير مجلس اإلدارة
السّيد جاد مخيبر

أعضاء مجلس اإلدارة
السّيد عبداهلل حسن بوهندي - رئيس مجلس اإلدارة

السّيد عبداهلل محمد جمعة - نائب رئيس مجلس اإلدارة
السّيدة منى يوسف المؤيد
السّيد محمد فاروق المؤيد
السّيد جهاد يوسف أمين

السّيد رضا عبداهلل فرج
السّيد شوقي علي فخرو

السّيد سهيل حاجي

البنوك
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
ستاندرد تشارترد بنك

بنك HSBC الشرق األوسط
بنك مسقط الدولي ش.م.ب.

بي أن بي باريبا



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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يقع المقر 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. 

وتتخصص 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 واإلدارة المتكاملة للمرافق واللوجستيات 

والشراء لجهات حكومية وغير حكومية.

والمجموعة مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية، 
وهي إحدى أسرع الشركات نموًا في القطاع الذي 

تعمل فيه، وتقترب قيمة مبيعاتها السنوية من 250 
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 من 130 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 سريعة النمو.

تركيز إقليمي

مع امتداد عالمي
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الثقة واالنفتاح والعدل 
واألخالق في كل أمور 

حياتنا.

التحسين المستمر في 
الكادر البشري واألنظمة 

بهدف تطوير األداء.

الشعور بالفخر 
والمسؤولية لتحقيق 
األهداف الشخصية 

والمهنية.

تقدير إنجازات 
األشخاص والحصول 

على هذا التقدير.

اإليمان بقوة عمل 
الفريق بقلب واحد.

روح الفريقاالمتناناإلنجازالتمّيزالصدق

نحن شركة عالمية تلهم نشاطاتها 
المختلفة لتحقيق نتائج مبهرة.

نحن نفوز بثقة الزبائن من خالل تقديم 
خدمات متميزة.

نحن نقّيم الصدق واالمتياز واإلنجاز 
والتقدير وروح الفريق.
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2012
إنجـــازات

130
عدد السنوات التي ستحتفل 

بها بي إم إم آي في عيدها 
السنوي للعام 2013

50>
عدد العالمات التجارية الرائدة 
التي نمثلها مما يجعلنا في 

صدارة موزعي المشروبات 
في مملكة البحرين

30
جنسية مختلفة تساهم في 

تقديم نتائج رائعة

29>
عالمة لسلع تجارية نمثلها 

في البحرين وقطر

بالأرقام

املوظفني ح�سب الدولة

585

445

314

286

188

41

26

24

2

الإيرادات ح�سب املنطقة )مليون دينار بحريني(

البحرين – 57.035

دول الخليج األخرى – 19.179

إفريقيا – 16.070

الجابون

الواليات 
المتحدة

جنوب 
السودان

شمال 
السودان 

جيبوتي

قطر

مالي

غانا

البحرين
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م�ستويات اخلدمة

غرب إفريقيا
االستفادة من فرص جديدة 

لـشركة تحديد المصادر 
والتوريدات )جي إس إس( العالمية  

في غينيا وبوركينا فاسو.

شرق إفريقيا
احتمالية تعاقدات قوية في شرق 
إفريقيا تجعل جي إس إس تعمل 
على توفير تواجد لها في تنزانيا 
باالضافة إلى عملياتها في كينيا.

السودان
تم تجديد العقود مع الحكومة 

 والمؤسسات الغير حكومية 
)جي إس إس( باالضافة إلى 

االستحواذ على عقود جديدة. 
نقل الموقع األساسي لجنوب 

السودان.

جيبوتي
 تطوير مجاالت أعمال اضافية 

من خالل توفير الدعم اللوجستي 
 لتسليم المعدات الثقيلة. 

رفع كفاءة المستودعات من 
خالل تطبيق أنظمة تكنولوجيا 

المعلومات للمجموعة.

منطقة الخليج العربي
خدمات عقود قوية واستمرارية 

توريد المبيعات في قطر 
والبحرين مع التركيز على تطوير 

قاعدة أوسع للعمالء.

البحرين
تحقيق نظام اإلدارة المتكامل. 

إنشاء غرفة مراقبة مركزية لتعزيز 
األمن التشغيلي. إنشاء بنية 

تحتية واسعة للمجموعة لتقنية 
المعلومات.
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الإيرادات - مباليني الدنانري�سايف الأرباح - مباليني الدنانري

12

11

08

09

10 8.610
2012

6.641
2011

9.092
2010

9.022
2009

7.452
2008

12

11

08

09

10

حقوق امل�ساهني - مباليني الدنانري

12

11

08

09

10

العائد على حقوق امل�ساهني - يف املائة

12

11

08

09

10

اإيرادات ال�سهم - بالفل�س البحريني

المؤشرات 
المالية

92.284

87.307

84.777

87.183

80.446

49.834

40.305

44.631

47.717

47.596

17

18

20

19

14

69

53

73

87

73



املوؤ�رشات املالية

2008  2009  2010  2011  2012 بالدينار البحريني، باستثناء ما ورد على خالف ذلك 
40,305,502  44,631,188  47,717,313  47,595,743  49,834,374 صناديق المساهمين 

21,874,695  12,798,349  13,203,251  15,255,545  15,443,190 مجموع المطلوبات 
80,446,637  87,183,154  84,777,999  87,307,067  92,284,375 المبيعات 
13,488,557  15,418,386  15,084,085  17,279,462  18,910,584 النفقات العامة 

7,452,208  9,022,019  9,092,327  6,641,980  8,589,263 صافي الربح 
73  87  73  53  69 النصيب األساسي للسهم )بالفلس(  
1.5  1.7  1.5  1.1  1.4 تغطية أرباح األسهم  

%12  %16  %15  %10  %13 العائد على الموجودات )%( 
%17  %18  %18  %20  %21 المبيعات / النفقات العامة )%( 

%54  %29  %28  %32  %31 الدين / حقوق المساهمين )%( 
%9  %10  %11  %8  %9 المبيعات / صافي الدخل )%( 
%41  %43  %41  %42  %38 المبيعات خارج البحرين )%( 

1,592  1,653  2,011  1,787  1911 الموظفون )العدد في نهاية السنة( 

بيانات تستشرف المستقبل
المالي واستراتيجيتها.  البيانات في هذا العرض تتعلق بالمستقبل، بما في ذلك بيانات تستشرف المستقبل وتتعلق بموقف مجموعة بي إم إم آي  بعض 
وتشمل هذه البيانات المخاطر المعروفة وغير المعروفة، والظروف التي يكتنفها انعدام اليقين واالفتراضات وعوامل مهمة أخرى يمكن أن تجعل النتائج الحالية 
لمجموعة بي إم إم آي أو أدائها أو إنجازاتها مختلفة اختالفًا جوهريًا عن النتائج المستقبلية أو األداء أو اإلنجازات المذكورة صراحة أو ضمنًا في هذه البيانات. وال 
تعطي مجموعة بي إم إم آي أو أي شخص آخر أي عرض أو توكيد أو ضمان بأن الوقائع المذكورة صراحة أو ضمنًا في أية بيانات تستشرف المستقبل في هذه 
الوثيقة ستحدث بالفعل ونحذر من االعتماد غير المبرر على مثل هذه البيانات التي تستشرف المستقبل. ومع مراعاة الخضوع ألية التزامات مستمرة بموجب 
القانون الواجب التطبيق أو أية قواعد إلدراج أسهم الشركات في سوق البحرين لألوراق المالية، تنفي مجموعة بي إم إم آي التزام أو تعهد بنشر أي نحديث أو 
تعديل ألية بيانات تستشرف المستقبل في هذه الوثيقة مما من شأنه أن يعكس أي تغيير في التوقعات التي تتعلق بهذه البيانات أو أي تغيير في األحداث أو 

األوضاع أو الظروف التي تقوم على أساسها هذه البيانات. 

7 المؤشرات المالية    
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السّيد عبداهلل حسن 
بوهندي

رئي�س جمل�س الإدارة

السّيد رضا عبداهلل فرج
ع�سو جمل�س الإدارة

السّيد عبداهلل محمد 
جمعة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

السّيد شوقي علي 
فخرو

ع�سو جمل�س الإدارة

السّيدة منى يوسف 
المؤيد

ع�سو جمل�س الإدارة

السّيد محمد فاروق 
المؤيد

ع�سو جمل�س الإدارة 

السّيد جهاد يوسف 
أمين

ع�سو جمل�س الإدارة

السّيد سهيل حاجي
ع�سو جمل�س الإدارة

أعضاء 
مجلس اإلدارة
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السّيد جوردون بويل
الرئي�س والرئي�س التنفيذي

السّيد عمار عقيل
الرئي�س املايل 

ونائب الرئي�س التنفيذي - 

وظائف الدعم 

السّيد مايك إيستوود
نائب الرئي�س التنفيذي - 

امل�رشوبات، بيادر والتجارة 

الإلكرتونية

السّيد روبرت سميث
نائب الرئي�س التنفيذي -  خدمات 

العقود والتوريد

أعضاء 
اإلدارة التنفيذية

لجنة المكافآت والترشيح
السّيد عبداهلل حسن بوهندي

الرئي�س

السّيد شوقي علي فخرو
نائب الرئي�س

السّيد جهاد يوسف أمين
ع�سو

 السّيدة منى يوسف المؤيد
ع�سو

اللجنة التنفيذية
السّيد شوقي علي فخرو

الرئي�س

السّيدة منى يوسف المؤيد

السّيد جهاد يوسف أمين

لجنة التدقيق
السّيد محمد فاروق المؤيد

الرئي�س

السّيد رضا عبداهلل فرج

السّيد عبد اهلل محمد جمعة

لجنة االستثمار
السّيد عبد اهلل حسن بوهندي

الرئي�س

السّيدة منى يوسف المؤيد

السّيد جهاد يوسف أمين

السّيد شوقي علي فخرو

السّيد سهيل حاجي
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ل يزال القت�ساد العاملي بحاجة للتخّل�س من تداعيات الأزمة العاملية التي 

ع�سفت بالعامل ما بني العامني 2008 و2009 ول تزال هذه الأزمة  تلقي 

بظاللها على العامل باأ�رشه، ومن ذلك ركود التجارة العاملية وانح�سار 

ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.   

�سهدت جمموعة اأنظمة التوريد العاملي منوًا ملحوظًا يف اإفريقيا، الأمر الذي 

اأ�ساف اإىل ر�سيد املجموعة املايل. لقد دفعنا عدم ال�ستقرار يف ال�سودان 

وال�سطرابات املدنّية يف مايل اإىل زيادة اجلهود لتخفيف الأخطار العملياتية 

من خالل ا�ستخدام املعلومات والأخبار املتوفرة لل�رشكة لإر�سادنا 

ت لتح�سد الكم الأكرب 
ّ
وحت�سني اأداءنا على الأر�س، ولكّن عملياتنا ا�ستمر

من الزخم. 

 يسّرني وبالنيابة عن مجلس اإلدارة في 
بي إم إم آي أن أقّدم لكم تقرير مجموعتنا السنوّي 
والبيانات المالّية الموّحدة للعام 2012 المنصرم. لقد 
كان العام الماضي مليئًا بالتحّديات، وانعكس ذلك 

بعّدة أوجه على أداء أعمالنا التي تراجعت بعض 
الشيء في أوج األزمة. وبالرغم من ذلك فقد شهد 
العام الماضي انتعاشًا متماسكًا وتقّدمًا متواصاًل 

وتماسكًا عملياتيًا معياريًا، كما زاد التركيز على 
أنظمة االستثمار والتنويع المستدام.

تقرير
رئيس مجلس اإلدارة

مع دخول العام 2012 كانت بي اإم اإم اآي قد و�سلت اإىل م�ستوى منا�سب 

من الر�سا بعد اأن جنحت يف حتقيق عوائد جّيدة مل�ساهميها يف العام 2011، 

وذلك بالرغم من امل�ساعب التي جابهتها يف ذلك العام، ي�ساف ذلك اإىل 

النجاح الذي حّققته املجموعة على �سعيد الثقة يف العمل والذي �سهد اأي�سًا 

ين القول 
ّ
عامًا اآخر من النجاح الكبري. وبعد 130 عامًا من الأعمال، ي�رش

ة اأخرى يف حتقيق عوائد مالية رهيبة، كما 
ّ
باأّن بي اإم اإم اآي قد جنحت مر

حر�ست املجموعة على اإدخال اإ�سالحت جديدة على اأعمالها مع دخول 

كّل �سنة. نعم، لقد وا�سلنا اأعمالنا من موقع القّوة يف العام 2012 بالرغم 

من اأّننا مل يكن لدينا نفوذ وا�سع، كما اأّننا جنحنا يف حتقيق اأرباح وافرة 

، وهي 
ّ
واحتياطات نقدية قوّية. من طبيعة الأعمال اأّنها يف تغرّي م�ستمر

ت�سمل اأي�سًا الربح واخل�سارة والإخفاق والنجاح. اإّنه ملن دواعي �رشوري 

اأن اأرى هذا النجاح الباهر الذي حّققته جمموعة بي اإم اإم اآي، فهي جتربة 

عملية تثبت قوة التنّوع يف العملّيات التي اأ�سهمت يف تقليل الأخطار امل�ساحبة 

للتغيري يف اأية اأعمال، وهي اأي�سًا قادرة على ا�ستيعاب املعيقات وا�ستثمار 

فر�س جديدة حتى واإن كانت �رشكات اأخرى قد ف�سلت يف ذلك.

بالإ�سافة اإىل ما �سبق فقد زادت جمموعة بي اإم اإم اآي من كمّية عائداتها 

بغزارة، واأحرزت تقدمًا نوعيًا على �سعيد هوام�س الربح العامة بعد العام 

2011، كما ح�سدت املجموعة اأرباحًا ل باأ�س بها من منتجات امل�رشوبات 

ومن �سعبة امل�ستهلك. على �سبيل املثال، منت اأرباح املبيعات العامة اإىل 

92.3 مليون دينار بحريني بعد اأن كانت 87.3 مليون دينار يف العام 

2011. وحققت املجموعة �سايف ربح وقدره 8.6 مليون دينار مقارنة بـ 

6.7 مليون دينار بحريني خالل العام 2011، وهذا وقد تقّل�ست ن�سبة 

الأرباح ب�سكل جزئي نتيجة توفري احتياط مايل يف الربع الأخري من العام 

تفاديًا ملخاطر احتمال انتهاء اأحد العقود احلكومّية الرئي�سّية. بالإ�سافة 

لذلك، زادت اأ�سول بي اإم اإم اآي من 63.4 مليون دينار بحريني يف العام 

2011 اإىل 65.7 مليون دينار يف 2012.
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لقد كان العام 2012 عامًا لتطوير القدرة الت�سغيلية، فقد مت تطوير اأنظمة 

وتكنولوجيات جديدة يف �سبيل النجاح املتوا�سل، وذلك متا�سيًا مع 

ا�سرتاتيجيتنا للعام 2015. كما تبنت املجموعة تطوير بنيتها التحتّية على 

كافة امل�ستويات.

با�سمي وباإ�سم جمل�س الإدارة، اأوّد اأن اأعرب عن خال�س امتناين جلاللة 

امللك، و�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي ويل 

العهد، وذلك لقيادتهم الر�سيدة وت�سجيعهم لنمو القطاع اخلا�س يف اململكة. 

واأود اأن اأتقّدم ب�سكر خا�س لكافة الدوائر احلكومّية والوزارات، خا�سًة 

البنك املركزي البحريني والبور�سة البحرينّية ووزارة ال�سناعة والتجارة 

ملا قدموه من دعم واإر�ساد متوا�سل. ودعوين اأي�سًا اأغتنم هذه الفر�سة 

لأعرب عن امتناين لكافة امل�ساهمني والزبائن و�رشكاء العمل ملا اأبدوه من 

اإخال�س وثقة يف العمل. كما اأود اأن اأتقّدم بال�سكر لطاقمنا الإداري وموّظفينا 

ملا حتّلو به من مهنّية واإتقان متناهي، فبف�سلهم ا�ستطعنا اأن نتجاوز 

العقبات التي جابهناها يف العام 2012 وخ�سنا عامًا اآخر من النجاح.   

عبد اهلل ح�سن بوهندي

رئي�س جمل�س الإدارة

92.3مليون دينار بحريني
اجمالي ايرادات المبيعات في العام 2012 بزيادة 

ملحوظة عن 3.87 مليون في العام 2011
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بذل فريق �رشكتنا خالل العام 2012 جهودًا م�سنية لتجديد نظام 

املوؤ�س�سة التعاقدي التوزيعي مع حكومة الوليات املتحدة عن طريق فتح 

الباب لتقدمي العطاءات، وانطوت عملية التجديد على خماطرة تقنّية بحتة. 

وا�ستندت متطّلبات العطاء على اأ�سا�س ال�سعر الأف�سل ولي�س على معايري 

الأداء، اإّل اأّن ذلك ولالأ�سف مل ُينِجح بي اإم اإم اآي يف هذه املهّمة، مّما دفعنا 

لتقدمي طلب ل�ستئناف القرار ال�سابق بخ�سو�س قبول العطاءات. بالرغم 

من ا�ستمالّية عقد التوزيع هذا فقد وّقعت بي اإم اإم اآي اأكرث من 30 عقد اآخر 

جميعها يتما�سى مع �سيا�سات املوؤ�ّس�سة القائمة على التنويع. بالإ�سافة 

لذلك، �سهدت املجموعة انكما�سًا عامًا فيما يتعّلق بعائدات تعاقدها مع 

احلكومة الأمريكّية، فالتزام اجلهات املختلفة ببنود العقد يعتمد ب�سكل 

رئي�س على تلبية الحتياجات ال�سرتاتيجّية الع�سكرّية للوليات املّتحدة، 

فاملنظومة الع�سكرية الأمريكّية تعي�س حالة تغرّي م�ستمر بغية التعامل مع 

الق�سايا اجليو �سيا�سّية املعا�رشة.

مع دخول العام 2012، كانت بي إم إم آي قد وصلت 
إلى مستوى مناسب من الرضا بعد أن نجحت في 

تحقيق عوائد جّيدة لمساهميها في العام 2011، 
وذلك بالرغم من المصاعب التي جابهتها في 
ذلك العام، يضاف ذلك إلى النجاح الذي حّققته 
المجموعة على صعيد الثقة في العمل والذي 

شهد أيضًا عامًا آخر من النجاح المعياري. وبعد 
أن مّرت بي إم إم آي بواقع مضطرب خالل العام 
المنصرم فقد كان هذا العام عام إصالح وإعادة 
تأهيل، وكان من جملة ذلك حرصها على توفير 
الموارد الالزمة لتطبيق أنظمة وإجراءات حديثة 

في نطاق أعمالها، وهو ما عاد على بي إم إم آي 
بنمو وفير في عوائدها. كما نجحنا ومن خالل 

المهام التي أوكلناها أنفسنا في تحقيق مردودات 
جيدة، ومن ذلك إنجازنا لنظام اعتماد األنظمة 

اإلدارية المتكاملة، ويشمل نظام السالمة الغذائية 
والبيئة ونظام سالمة الصحة والجودة، ويزّودنا ذلك 

بالمؤهالت األساسّية التي تتيح لنا توسيع حقل 
أعمالنا التعاقدّية مع الحكومات والمنظمات غير 

الحكومية والمنظمات العالمية األخرى. 

من اجلانب الإيجابي، نرى اأن موؤ�ّس�ستنا عا�ست حالة منّو ملحوظ على 

عّدة م�سويات رئي�سّية. فعلى �سعيد اأعمال التوزيع الغذائي فقد كان العام 

املا�سي الأف�سل بالن�سبة لـ بي اإم اإم اآي والتي �سهدت تقّدمًا ملمو�سًا يف 

اأدائها ومنّوًا �رشيعًا يف ق�سم امل�ستهلك. كما �سهدت تقدمًا على �سعيد 

توزيع منتجات امل�رشوبات على مدار ال�سنوات املا�سية. اإّن هذا التقّدم هو 

نتاج عملّيات التح�سني والتطوير التي اتبعتها املوؤ�ّس�سة يف حقول التوزيع 

واإدارة املخازن. لقد اجتازت �سعبة امل�ستهلك بعالماتها التجارية كافة 

املقايي�س، فعلى مقيا�س “ريد بول” زادت مبيعات بي اإم اإم اآي لل�رشكات 

الأخرى بواقع مليون وحدة �سنويًا باملقارنة مع ما جمموعه 4.2 مليون 

عبوة �سنويًا، ي�ساف ذلك اإىل النجاح لذي حّققناه على م�ستوى ت�سنيفات 

العالمات التجارية �سمن بع�س املقايي�س الإقليمّية.

مع نهاية العام املا�سي، كانت �سعبة امل�رشوبات يف بي اإم اإم اآي قد طّورت 

مكانتها، فقد ازدادت اأهداف منّو املوازنة عّما يقارب 22% من الن�سبة 

املن�سودة باملقارنة مع العام 2011. تتمّتع بي اإم اإم اآي بح�سة يف ال�سوق 

ترتاوح بني 55 – 60% من جممل ال�سوق على نطاق كافة العالمات 

التجارية، وقد �سهدت املوؤ�ّس�سة انتعا�سًا وافرًا يف حجم املبيعات. اأّما 

التحّديات الناجمة عن موقع متجر امل�رشوبات فقد ا�ستمرت بالرغم من 

اأّن التجارة الإلكرتونّية للم�رشوبات تزيد حاليًا عن 5% من جممل مبيعات 

امل�رشوبات، ويفرت�س اأن تزيد هذه الن�سبة قريبًا مع ا�ستثمارنا يف جمال 

الت�سويق املتزايد عرب الإنرتنت وازدياد قدرة التو�سيل.

�سّجَل قطاع التوريد اخلارجي والتوزيع يف اإفريقيا نتائج رائعة يف �سمال 

ال�سودان، لكن ومع بداية العام 2012 �سهدنا تاأ�سي�س دولة جديدة وهي 

جنوب ال�سودان وكان عقدنا مع الأمم املتحدة ل يزال حمدودًا، هذا وي�سري 

قطاع التوريد اخلارجي والتوزيع الآن على طريق النمو. 

ما فتئت مناطق اإفريقيا الغنية باملعادن اأن تكون وجهة لل�رشاع ال�سيا�سي 

والتحّولت ال�سيا�سّية، وهو ما دفع �رشكة حتديد امل�سادر والتوريدات 

العاملية )جي اإ�س اإ�س( لإجراء التغيري املنا�سب على �سبيل تخفيف الأخطار 

 اإىل الأمام مع �سمان عدم التاأثر بالوقائع املختلفة 
ّ

امل�ساحبة وامل�سي

د الذي ح�سل يف مايل. لقد كان اأداءنا يف دولتي مايل وغانا جيدًا جدًا 
ّ
كالتمر

على مدار الفرتة املا�سية، كما اأّن وجودنا يف الغابون ي�سهم يف دعم عجلة 

النمو �سّيما مع دخول العام 2013. وكجزء من التزامنا نحو نظام اعتماد 

الأنظمة الإدارّية املتكاملة )IMS(، اأطلقنا برنامج “روؤية اإفريقيا” بغية دمج 

اأنظمتنا القيا�سّية مع كافة الدول ابتداًء من جيبوتي وال�سودان. وتعقد بي 

اإم اإم اآي العزم على اإطالق برنامج ن�سخة فرن�سا خالل العام 2013 والذي 

�سيحاكي اأنظمة حلول تكنولوجيا املعلومات امل�ستخدمة يف مايل والغابون.

تقرير
الرئيس التنفيذي
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يرجع الف�سل يف ات�ساع عملياتنا ال�سوقّية )نظام الأ�رشة( ب�سكل ل باأ�س 

 الذي �سهدته اأنظمة 
ّ

فيه اإىل الزدياد الوا�سح يف �سل�سلة التوريد والرقي

التخزين لدى موؤ�ّس�ستنا، ففي العام 2012، مّت تو�سع “الأ�رشة” اإىل مكان 

 يف منطقة الرفاع يف جممع النخيل، وقد اأ�سبحت القائدة 
ّ

اآخر ا�سرتاتيجي

القت�سادّية يف هذه املنطقة وطّورت فيها جتارة البيع بالتجزئة. كما اأّمّنا 

موقعَا اآخر لالأ�رشة يف اجلفري، ونطمح الآن لتو�سيع نطاق اأعمالنا اإىل املنطقة 

ال�رشقّية يف ال�سعودّية. 

اأّما العام 2012 فقد كان بالن�سبة لـ بي اإم اإم اآي عامًا هاّمًا، وحّققت 

ة منذ تاأ�سي�سها، وكان 
ّ
املجموعة خالله احلجم الأكرب من مبيعاتها لأّول مر

بالن�سبة لها عام حتطيم املقايي�س. لقد دفع ذلك جنبًا اإىل جنب مع ا�ستثمارنا 

الوفري يف حقول الأنظمة والبنى التحتّية اإىل و�سع حجر الأ�سا�س الذي على 

اأ�سا�سه �سننتقل اإىل مرحلة النمّو املقبلة.

وقد متّكنت املجموعة بف�سل موظفيها الأوفياء وثقافتها الكامنة، من اإحداث 

مردرد مايل وفري عرب حماولتها املختلفة على مدار ال�سنة. كما وا�سلت 

املجموعة تطوير اأدائها الإداري والعملياتي واأنظمتها املعلوماتّية.  ندخل 

الآن عامنا الثالثني بعد املئة واأنا على ثقة اأكرب من ذي قبل عن قدراتنا وما 

هو بانتظارنا يف امل�ستقبل يف منطقة اخلليج وغريها من الدول الأفريقّية.

جوردون بويل

الرئي�س التنفيذي
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مع دخولنا لعالم 
الرقميات، ظهرت 

الحاجة لتطوير 
أعمالنا عن طريق 

إيجاد البنية التحتية 
واألنظمة اإلدارية 

األساسّية.
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اعتمادات األنظمة اإلدارّية
بلغت اأعمال بي  اإم اإم اآي على مدى عامني ذروتها يف العام 2012 حني 

كانت املجموعة قد اأجنزت نظام الإدارة املتكاملة لتقدمي العتمادات التي تلي 

نطـاقات اعـتـماد �سهادة الآيزو 9001 و18001، وي�سمل العتماد اجلديد 

اإدخال اأربعة معايري اإ�سافية لالأمن الغذائي واأمان البيئة واجلودة وال�سحة. 

خالل العام 2012 اأولت املجموعة من خالل مبادرتها اجلديدة اهتمامًا 

خا�سًا لتاأ�سي�س نظام اإدارة الأمن الغذائي وتطبيقه على �سائر اأجزاء عملية 

البيع التجاري والإنتاج املركزي ون�ساطات بيع التجزئة. وت�سّمنت هذه 

العملية تدريب العاملني ب�سكل مكّثف بالإ�سافة اإىل توظيف برنامج تعليمي 

داخلي قبيل اإمتام برنامج العتماد الكامل يف نوفمرب.

مع دخولنا لعالم الرقميات، ظهرت الحاجة لتطوير 
أعمالنا عن طريق إيجاد البنية التحتية واألنظمة 

اإلدارية األساسّية. ليس ذلك فحسب، ولكن على 
مختلف النظم المستخدمة، التكامل لممارسة 

األعمال التجارية. ترى بي إم إم آي بأّن تطبيق هذه 
األنظمة على مختلف األقسام ومختلف أقطار العالم 

وعبر القارات يمّثل تحّديًا جوهريًا.

وت�سيف مديرة اأنظمة اجلودة لورا ميجيا: “بف�سل نظام الإدارة املتكاملة 

اأ�سبحنا نتعامل مع كرا�سة واحدة �ساملة بدًل من كرا�سات متعّددة، 

ولعّل املهّمة امللقاة على كاهلنا الآن تخل�س يف تطبيق هذا الإجراء بنجاح يف 

الدول الأخرى. اأعتقد باأّن تاأثريات هذا التغيري قد تاأخذ بع�س الوقت، لكّننا 

قطعنا �سوطًا كبريًا على �سبيل تطوير الكفاءة”. بعد تطبيقها يف البحرين، 

يتم الآن تطبيق نظام الإدارة املتكاملة يف قطر وغانا، كما اأّن دوًل اأخرى 

بانتظار هذا التغيري.

كما يرى مدير الأمن وال�سحة والأمان �سوتي�س بودو باأّن اإجناز نظام 

الإدارة املتكاملة من �ساأنه اإتاحة املجال لل�رشكة لرت�سيد اأنظمتها الت�سغيلّية 

على اأ�سا�س �سيا�سة مركزية. ويقول: “لقد كان عدم القدرة على اإثبات 

جدوى املعايري واحدًا من الأ�سباب التي اأعاقت قدراتنا الت�سغيلية يف 

اإفريقيا يف بع�س الأحيان”. ويتبع: “يتيح لنا نظام الإدارة املتكاملة اإ�سفاء 

طابع الر�سمّية والقانونّية على العرو�س التي نقّدمها لال�سطالع بعمليات 

متعّددة اجلن�سيات التي ُيطلب فيها مثل هذا النوع من ال�سهادات. كما اأّن 

النظام اجلديد مينحنا الثقة يومًا بعد اآخر يف وفاءنا بالتزاماتنا جتاه هذه 

العقود، وهذا بف�سل و�سع نظام الإدارة املتكاملة ملعايري اجلودة. اأرى 

بب�ساطة اأّن هذه ال�سهادة جتعلنا �رشكة قائدة مناف�سة”.

اإّن نظام الإدارة املتكاملة يعك�س التزام بي اإم اإم اآي باأّنها �ستوا�سل 

م�سوارها يف تطوير اأدائها، وهو ما �سيتيح لها اجلمع بني زيادة ر�سا 

امل�ستهلك وزيادة رفاهية العاملني وزيادة الأمان يف اإنتاج وتوزيع 

منتجاتها الغذائية. كما يتيح هذا النظام توحيد الأعمال يف �سائر الأق�سام 

ورفع الكفاءة على كافة ال�ُسُعد وتعزيز عملية اتخاذ القرار. كما زادت 

الرقابة على الأعمال بعد تدريب مراجعي احل�سابات الداخلّيني �سمن 

برنامج نظام الإدارة املتكاملة، وجميعهم يعملون يف كافة املجالت، 

وحظيت هذه اخلطوة مبباركة مراجعي احل�سابات اخلارجيني التابعني 

للمجموعة.  

في صميم

أعمالنا الناجحة
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الترابط في نظام السالمة واألمن الوظيفي يحقق راحة 
البال. ان الغاية من غرفة التحكم المركزية لدى بي إم إم آي 
والمعروفة داخليًا بـ “بي انترسبت” ببساطة: لتوفير مكان 

مركزي ومراقبة ذات كفاءة والتخفيف من المخاطر. حيث 
تتمثل مهمتها في تجميع معلومات مبنية على معلومات 
لمراقبة واعطاء األوامر وتوجيه النشاطات لتجنب المناطق 
ذات المخاطر العالية، وبالتالي تأسيس نظام جديد لإلدارة 
األمنية ضمن المؤسسة. مع النمو المستمر لـ بي إم إم آي 
تظهر الحاجة اآلن إلى نظام سالمة وظيفية مستقر أكثر 

من أي وقت مضى.
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في كل بلد لدينا منّسق 
صحة وأمان، كما نقوم بإجراء 

ورش عمل باإلضافة لحلقة 
دراسية سنوية تعقد في 

أبريل من كل عام تحت عنوان 
أسبوع الصحة واألمان.

الصحة واألمان والبيئة
ي�ستوجب تنّوع املجالت العملّية من حيث القطاع واملنطقة اجلغرافية زيادة 

يف اإجراءات الأمان. اأن�ساأت بي اإم اإم اآي �سنة 2012 غرفة مراقبة مركزّية 

لزيادة اإجراءات الأمان للعاملني والأ�سول على حد �سواء. بب�ساطة ميكننا 

القول باأّن مهّمة هذه الغرفة هي زيادة كفاءة عملية املراقبة وتخفيف اأثر 

املخاطر. وبعد دخول عامل جديد يف حماية الدوائر التلفزيونية املغلقة، 

اأ�سبح بالإمكان الآن مراقبة كافة املناطق يف البحرين من مكان واحد، 

وُيعتقد اأّن قدرة املراقبة هذه �ست�سمل عمليات املجموعة يف اإفريقيا يف 

امل�ستقبل القريب. بالإ�سافة لذلك ميكن تطبيق برنامج متابعة اإدارة ال�سفر 

لطماأنة العاملني يف بي اإم اإم اآي عن اأمان رحالتهم من واإىل مقر ال�رشكة 

و�سمان عودتهم ب�سالم، وي�سمل الربنامج اإن�ساء مركز اإدارة الأزمات 

بحيث يكون على ات�سال مع خدمات الطوارئ وال�سفارات ويكون قادرًا 

على معاجلة كافة اأ�سكال الطوارئ. كما �سيتابع الربنامح يف امل�ستقبل ق�سايا 

الإ�سالحات عن طريق تاأ�سي�س بروتوكولت لإدارة املنافع املركزية. يف 

جمال ال�سحة واحلوادث، يعمل املركز كنقطة الت�سال الأويل للت�ساوؤلت 

الطارئة وال�ستف�سارات.

يف هذا القبيل يقول �سوتي�س: “من الناحية الأمنية، نعمل بجّد لتطوير 

اأنظمتنا وتطبيق معاير عالية يف الأمان. ميّثل هذا الإجراء الهام البنية 

التحتية لدعم عملياتنا يف اإفريقيا التي تعّج بعدم ال�ستقرار والفو�سى 

ّممت غرفة املراقبة كو�سيلة حلماية الأ�سخا�س  كمايل وال�سودان. لقد �سُ

واملمتلكات على حّد �سواء”.

يتم الآن تطبيق معايري ال�سحة والأمان على �سائر عملياتنا يف اإفريقيا. ففي 

كل بلد لدينا من�ّسق �سحة واأمان، كما نقوم باإجراء ور�س عمل بالإ�سافة 

حللقة درا�سية �سنوية تعقد يف اأبريل من كل عام حتت عنوان “اأ�سبوع 

ال�سحة والأمان”.

وبح�سب �سوتي�س فـيقول: “اإّننا الآن ننظر اإىل تطبيق كافة معايري ال�سحة 

والأمان والبيئة يف �سائر �سبكتنا مع حلول العام 2015”، وي�ستاأنف: 

الإداري نحن مقبلون على تطور ملحوظ يف معايرينا  التزامنا  من  “كجزء 
عرب عملياتنا املختلفة، وهو ما �سريفع من �ساأن خدماتنا دوليًا”.

اأولت بي اإم اإم اآي من خالل نظام الإدارة املتكاملة عناية ق�سوى لالأمور 

البيئّية، وكان من جملة ذلك تعيني مدراء امللكّية يف املواقع الرئي�سّية 

كاملتاجر التابعة للمجموعة بغية �سمان اأعلى درجات كفاءة الطاقة. واأعلنت 

املجموعة عن اإطالق برنامج اإعادة تدوير يف البحرين لإعادة ت�سنيع الزجاج 

والبال�ستيك والورق ومثيالتها. ُيذكر اأّن بي اإم اإم اآي وّقعت اتفاقًا اأ�سبحت 

مبوجبه تتقا�سى عائدًا ماديًا على كل طن يجري اإعادة تكراره، ويجري 

حتويل العائدات ل�سالح مبادرات برنامج امل�سئولية الجتماعية لل�رشكات.



قضايا متعّلقة بتكنولوجيا المعلومات
بالإ�سافة جليبوتي، جرى تاأ�سي�س اأنظمة مالية جديدة لعمليات جتريد 

�سلع يف ال�سودان وغانا، ويجري تاأ�سي�س اأنظمة مماثلة يف مايل، بينما 

يكمن التحّدي الرئي�سي يف ترجمة هذا النظام اإىل الفرن�سّية. وجرى خالل 

العام امل�سادقة على ترقية الأنظمة الأ�سا�سّية اإىل برنامج “اأوراكل” 

مع و�سع بنية اأ�سا�سية مللّقم جديد، ويعمل برنامج “اأوراكل” اجلديد 

على ت�سغيل نظاَمي تكنولوجيا املعلومات املحّلي الرئي�سي والثانوي 

)Vision 2000(، كما ويقّدم الدعم الكامل حول اإنتاج امل�رشوبات 

والتوزيع بالتجزئة ون�ساطات البيع يف املتاجر، وي�سهم برنامج 

عمليات البيع. عمدت بي اإم اإم اآي اإىل تنميط  كفاءة  رفع  “اأوراكل” يف 
�سولريز” للبيانات  “�سن  مركز  اإجراءات  تقنّيات “HP” لتنفيذ 

املختلفة.  فروعها  عرب  املجموعة  عمليات  وملقمات ويندوز “HP” يف 

�سِهد العام 2012 تطورًا يف بيئة اأعمال املجموعة، وقد اأ�سيفت تقنّيات 

ات�سال جديدة كتقنية عقد املوؤمترات با�ستخدام الفيديو القوّي بني 

فروع املوؤ�س�سة عرب القارة. وجرى كذلك اإدخال نظام اإدارة الوثائق 

وغري ذلك من التح�سينات.  ،”SharePoint“

تعترب تكنولوجيا املعلومات يف وقتنا احلايل �رشورية للعديد من الأنظمة 

الإدارّية. ويقّدم نظام “Intellix” حلول اأحادية ميكن تعديلها ل�سبط 

معايري اجلودة وال�سحة والأمان والأمن الغذائي واملعايري البيئّية، كل 

ذلك يف اإطار عملية واحدة. 

ويف هذا ال�سدد يقول مايك كروجر – رئي�س ق�سم تكنولوجيا املعلومات: 

كنا يف  حيثما  عليه  احل�سول  ن�ستطيع  بحيث  احلل  هذا  طّورنا  “لقد 
اأي مكان حول العامل. وعند اكتمال نظام الإدارة املتكاملة يف عملياتنا 

باإفريقيا �سنكون قادرين على اإدارة النظام اجلديد يف اإفريقيا اأي�سًا”. 

ما فتئت تكنولوجيا املعلومات حلقة الدعم الأهم لعمليات املجموعة. ومع 

قرب افتتاحنا ملطاعم ومقاهي جديدة )جريت كافيه( �سيكون اإلزامًا علينا 

تطوير اأنظمة حديثة اخت�سا�سّية لإدارة خمتلف جوانب قطاع ال�سيافة. 

نحن ل ننكر باأّن التقنيات احلديثة قد تكون مكلفة بع�س ال�سيء، ولكّن 

هذه الأنظمة تنطوي على فر�س �سانحة جديدة.

كما �سهدت املجموعة تطورات هامة على �سعيد متكني التجارة 

الإلكرتونّية يف العام 2012، واأُدخلت اأنظمة حما�سبة اإلكرتونية على 

املبيعات التي �سهدت - وما زالت - منّوًا متوا�ساًل يف جتارة البيع 

بالتجزئة ملنتجات امل�رشوبات. لذلك، ترمي بي اإم اإم اآي اإىل اإحالل تقنيات 

تكنولوجية ب�سكل كامل ومن خمتلف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات اإىل 

اأن�سطة الت�سويق والتوثيق وو�سع املعايري والإدارة والأمن، والأهم من 

ذلك يف اإبرام العقود والإ�رشاك املبا�رش للزبائن. 

19 في صميم أعمالنا الناجحة    
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21 حول المنتجات الغذائية    

على مستوى المحال التجارية
اأ�سهمت اأحداث العام 2011 يف اإحلاق موؤ�س�سة “الأ�رشة” بركب التغيري. 

وقد �سهَد متجرها الرئي�سي يف �سار منوًا مت�سارعُا قبل تلك الفرتة تراوح 

بني 3 اإىل 5% نظرًا لكون ذلك املكان يعّج باملغرتبني والعائالت املي�سورة. 

وكنتيجة لذلك انخف�س الإقبال يف �سار بن�سبة 17%، بالرغم من اأّن الرتاجع 

يف حجم املبيعات مل يتجاوز 2% اإثر تنامي اأن�سطة ال�سلة القيمية بعد التطّور 

الذي �سهدته املنتجات كّمًا ونوعًا، اإ�سافة لزيادة الرقابة على املخزون. 

ملعاجلة هذا الرتاجع الب�سيط بداأت حماّلت اأمواج التابعة ملجموعة الأ�رشة 

باإجراء رزمة اإجراءات حت�سينّية قبل �سنتني، وكان لذلك الف�سل يف رفع 

م�ستوى النمو ب�سكل دراماتيكي و�سل اإىل 40%. كما اأ�سهم توافر الأمن 

يف منطقة دّرة البحرين يف زيادة حجم ال�سّكان الوافدين، وانعك�س ذلك يف 

زيادة اأعداد الزبائن الذين يرتادون املتجر.

انتقلت موؤ�س�سة الأ�رشة اإىل جمّمع النخيل مبنطقة الرفاع �سنة 2012، 

وت�سهد هذه املنطقة توافد اأعداد �سخمة من �سكان “رفاع فيوز” واملناطق 

املجاورة كمنطقة عوايل. ومن املقّرر اأن ُيعلن عن افتتاح املتجر اجلديد 

يف مار�س من العام 2013، عدا عن متجر خام�س �سُيعَلن عن افتتاحه يف 

منطقة اجلفري ل�سد حاجة اأعداد ال�سكان املتزايدة يف املنطقة. هذا ويجري 

التخطيط لتو�سيع نفوذ موؤ�س�سة الأ�رشة يف البالد جنبًا اإىل جنب مع البحث 

عن اأماكن يف املنطقة ال�رشقية باململكة العربية ال�سعودية لإقامة فروع 

للموؤ�س�سة هناك.

حول المنتجات

الغذائية
كّرست بي إم إم آي جزءًا أصياًل من أعمالها لمنتجات 

األغذية، وواجهت في مشوارها في تصنيع هذه 
المنتجات مصاعب جّمة من حيث توفير المصادر 

وكذلك التوزيع والبيع بالتجزئة. لكّن شهرتنا من 
حيث الجودة والمنتج كانت مصدر إلهام للبدء 

بعمليات استثمار حقيقية في مجال التخزين 
وتوسيع نفوذ المجموعة في ميدان بيع التجزئة عبر 

قنواتها اإلنتاجية المختلفة، كأقسام المشروبات 
والمحالت التجارية والمقاهي والمطاعم.

خالل فرتة التنظيم، متكنت موؤ�س�سة الأ�رشة من احلفاظ على هوام�س 

اأرباح ل باأ�س بها، ومتكنت من اإحراز تقّدم ابتداءًا من نقطة ال�سفر يف العام 

2011، وُقّدر حجم النمو يف تلك الفرتة بـ40%. ويف هذا القبيل يقول املدير 

العام ملوؤ�س�سة الأ�رشة ال�سيد جعفر الع�سفور: “متّكنا من حتقيق منو 

بقيمة 17% من حجم املوازنة الأ�سلّية. ل يعزى هذا النمو اإىل حجم املبيعات 

ح�رشًا، فالأنظمة املتطّورة وو�سوح العمل وزيادة الرقابة جميعها اأ�سهم يف 

اإحداث الفرق”. بالإ�سافة ملا �سبق، كان ال�ستغالل الأمثل للموارد �سببًا يف 

حت�سني عملية التخزين ورفع معايري الكمالّية وتد�سني اأ�سناف جديدة من 

املنتجات والعالمات التجارية املو�سمية.

لكن ومع التغري امل�ستمّر يف الرتكيبة ال�سكانّية )ومعظمهم من املغرتبني( 

ظهرت احلاجة لتغيري نوعية املنتجات لتالئم الوافدين املتغريين، لذا 

بداأت موؤ�س�سة الأ�رشة با�سترياد منتجات من جنوب اإفريقيا وغريها من 

الدول بعد اأن كانت تعتمد على اأوربا وبريطانيا فقط. اإّن هذه املبادرات من 

�ساأنها متكني املوؤ�س�سة من تقدمي منتجات تتما�سى مع توّقعات امل�ستهلكني 

الذين هم يف تغرّي. وتبقى عمليات الت�سويق عرب املتاجر مرتكزة على تلبية 

احتياجات املقيمني املحلّيني من مزارعني ومنتجني ودعمهم، كما �سيتم 

اإطالق العديد من املبادرات الأخرى �سنة 2013. 

ومن النقاط الأخرى التي رّكزت عليها موؤ�س�سة الأ�رشة خالل العام 

التدريب والتخطيط التوارثي وتنمية املوارد الب�رشّية، واأطلقت الأ�رشة عددًا 

من الوحدات التدريبية يف جمال خدمات الزبائن. من ناحية اأخرى اأجرت 

املوؤ�س�سة بع�س الإ�سالحات على نظام الولء لتطويره وجعله يواكب 

ال�سوق وبالتايل تقدمي املنتجات باأ�سعار مناِف�سة. تنتج موؤ�س�سة الأ�رشة ما 

يزيد عن 15 األف �سنف خمتلف، ن�سفها اأو اأكرث يجري ت�سديره للخارج، 

علمًا اأن كثريًا من هذه املنتجات تتلف يف حال الطبيعة مع طول الوقت. لكّن 

التحدي احلقيقي يبقى يف مراقبة املخزون، وقد جرى تطوير نظام مراقبة 

يرتبط باأنظمة تكنولوجية حديثة ت�سمل �سائر خمازن املجموعة، الأمر 

الذي ي�سّهل توزيع الب�ساعة على متاجر التفرقة التابعة ملوؤ�س�سة الأ�رشة يف 

الوقت املنا�سب. 
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%10-5
مبيعات التجزئة للمشروبات على اإلنترنت كل شهر

المشروبات
اأتاح النمو املت�سارع يف �سعبة امل�رشوبات للموؤ�س�سة حتقيق اأرباح فاقت 

املوازنة الأ�سلية لت�سل اإىل 6.9 مليون دينار بحريني بالرغم من �سعوبة 

الو�سول اإىل ملتقى طرق ميناء �سلمان. اإّن هذا النمو هو نتاج ازدياد اأعداد 

الزوار من دول جمل�س التعاون اخلليجي وازدياد الأرباح يف قطاع ال�سياحة 

بعد انتكا�سة العام 2011. كما لعب تنامي عمليات الت�سويق التجاري 

وظهور الهتمام بالتجارة الإلكرتونّية دورًا هامًا يف حتقيق هذه الأرباح. يف 

هذا امليدان يعّلق ال�سيد “لن مور” رئي�س ق�سم امل�رشوبات: “اإّن ما ن�سبته 

5 اإىل 10% من عمليات بيع التجزئة لدينا يجري اإمتامها عرب الإنرتنت كل 

�سهر. لقد منت هذه التجارة من ل �سيء قبل ب�سعة اأعوام لت�سمل الآن اإىل 

ماليني املبيعات. لدينا ثالث عربات توزيع، وغالبًا ما تكون مليئة بن�سبة 

100% يف يومني اأو ثالثة اأيام من كل الأ�سبوع”.  

كغريها من الأ�سواق التي ت�سل ن�سبة مبيعاتها الإلكرتونية 50 من جممل 

دورة راأ�س املال، تلعب التجارة الإلكرتونّية يف البحرين دورًا يف اإنارة الطريق 

لإنعا�س جتارة التجزئة م�ستقباًل يف البالد، وجرى خالل العام اإ�سدار خمطط 

لتطوير موقع اإلكرتوين معترب مع حلول العام 2013. بالإ�سافة لذلك، 

اقرِتح يف العام املا�سي تاأ�سي�س جمموعة “الأ�رشة �سيليكت” لأغرا�س بيع 

التجزئة للخ�سار والفواكه ومنتجات اأخرى م�سابهة، ومن املتوقع اأن ُيعلن 

 عن افتتاح الق�سم يف بدايات العام 2013. على النقي�س من غريها، باتت 

بي اإم اإم اآي يف مكانة قوّية توؤّهلها للبدء باأن�سطة التجارة اللكرتونية، 

فهي توّفر برنامج بيع بالتجزئة للمجموعة باأكملها، كما اأّنها تزخر بنظام 

اإلكرتوين وخربة ُي�سهد لها يف الإدارة والتخزين والتوزيع والتخطيط 

والتنفيذ. بالرغم من اأّن موؤ�س�سة الأ�رشة وق�سم امل�رشوبات هما امل�ستفيد 

الأّول واملبا�رش من هذه اخلطة، اإّل اأّنها �ست�سيف اأ�سنافًا جديدة و�ست�سهم يف 

تو�سيع حقل بيع التجزئة ب�سكل رهيب. 

عملت �سعبة ت�سويق امل�رشوبات يدًا بيد مع �سائر مدرائها على مدار العام، 

وهو ما انعك�س ب�سكل وا�سح يف حجم النمو املتزايد. كما �سجلت املجموعة 

اأداءًا جيدًا على �سعيد اأن�سطة البيع باجلملة خالل العام، وبلغت دورة راأ�س 

املال 12 مليون دينار بحريني. ل �سّك باأّن التخطيط والتنفيذ من اأهّم عوامل 

النجاح، لذا كان اعتماد بي اإم اإم اآي على خمازنها اخلا�سة وامل�سمومنة 

بال�سندات �سببًا يف ت�سهيل عمليات التوريد وتقليل اإمكانية نفاذ املخزون. 

خالل العام املن�رشم، جرى تو�سعة خمازن “�سرتة”، وُيتوقع اإمتام 

م�رشوع التو�سعة يف مار�س 2013. اإّن من �ساأن التو�سعة اجلديدة تطوير 

الكفاءة الت�سغيلية ب�سكل كبري وزيادة �سعة رفوف التخزين.  



كان أداء “جريت ديلي كافيه” 
جيدًا خالل العام الماضي، إذ 
تجاوزت مبيعات المؤسسة 

500 ألف دينار بحريني.

اإلنتاج الغذائي
يتوفر لدى موؤ�س�سة الأ�رشة اأطعمة طازجة كال�َسَلطة التي تنتجها وحدة 

الإنتاج املركزي يف بي اإم اإم اآي، وتوّفر هذه الوحدة اأي�سًا باقة “جريت” 

املتنّوعة من ال�سطائر والوجبات اخلفيفة. وجرى خالل العام 2012 

و�سع معايري الأنظمة الإدارّية املتكاملة لالأمان الغذائي لت�سيف اإىل النجاح 

املتوا�سل للموؤ�س�سة. لعّل جتربة النجاح هذه هي م�ساألة ثقة بالدرجة 

الأوىل، ل نقول من ناحية القدرة الإنتاجية فح�سب، بل تتعّدى اأي�سًا 

لت�سمل الإملام بعايري الأمان ومعايري النظافة اأي�سًا. لقد رفع برنامج 

الأنظمة الإدارّية املتكاملة املقايي�س، اإذ يقول رئي�س دائرة تنمية الأعمال 

ال�سيد جيم�س جون�ستون: “نعتقد اأّن جتربنا ب�سكل عام كانت جيدة. لقد 

اأثمر الربنامج يف تطوير اجلودة وزيادة الثقة واإتاحة املجال لدائرة الإنتاج 

لتوقيع عقود خارجية”. وتبقى منتجات باقة “جريت” متوافرة يف فروع 

موؤ�س�سة الأ�رشة ومقاهي “جريت كافيه”. لقد كان اأداء “جريت ديلي 

كافيه” جيدًا خالل العام املا�سي، اإذ جتاوزت مبيعات املوؤ�س�سة 500 األف 

دينار بحريني، الأمر الذي �سمح لها بتعوي�س اخل�سائر التي تكّبدتها �سنة 

2011. ويجري حاليًا �سياغة خطٍط لفتح فروع جديدة لـ“جريت ديلي 

كافيه” اأحدها يف املاحوز. 

23 حول المنتجات الغذائية    
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%98
زيادة كفاءة الترشيح لمليون دوالر أمريكي لكل شهر 

مقارنة مع نصف مليون دوالر أمريكي في العام 2011

شعبة المستهلك
لقد كان العام املا�سي الأف�سل على الإطالق بالن�سبة للمجموعة، فقد فاقت 

م�ستوى اأهداف املبيعات واأحرزت اأرباحًا هاّمة عرب منتجاتها الرئي�سّية. 

املليون  الأخرى  بول” لل�رشكات  وكمثال على ذلك، جتاوزت مبيعات “ريد 

علبة، بينما زاد احلجم الكّلي للمبيعات يف العام 2012 عن 4.2 مليون 

دينار بحريني. لقد بعثت هذه احلقائق ال�رشور يف نف�س ال�سيد �سوري�س 

ناير - املدير العام ل�سعبة امل�ستهلك يف بي اإم اإم اآي – اإذ يقول: “بال�ستناد 

اإىل التخطيط ال�سرتاتيجي الذي اأجريناه يف 2004 فاإّنه ُيفرت�س من قطاع 

املنتجات ال�ستهالكية �رشيعة احلركة اأن حتّقق م�ستوى ربح �سايف ي�سل 

اإىل مليون دينار بحريني مع حلول العام 2014. لقد جتاوزنا ذلك قبل 

�سنتني”! ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو كيف حتققت كل هذه الأرباح؟ 

واجلواب بالطبع هو عن طريق الزيادة الهائلة يف حجم املبيعات والت�سويق. 

جرى يف الفرتة الخرية اإعادة تنظيم فريق العمل، وجرى اأي�سًا اإعادة 

�سياغة منهجية وجدوى العمل التي اأ�سبحت رهن نتائج الأداء، وكذلك 

البدلت التي اأ�سبحت تتم على اأ�سا�س الأداء. كما اأّن ابتكار اأنظمة التوجيه 

ونظام مراقبة املخزون ونظام التحديثات املنتظمة اأتى بعد احلاجة اإليه 

داخل ال�سعبة. لقد كان اأداء املجموعة رائعًا ب�سهادة مدراء املوؤ�س�سة الذين 

اأبدوا �سعادتهم بهذه النتائج يف دولة �سغرية بحجم البحرين.

�سهدت البحرين هدوءًا عامًا تدريجيًا بعد ا�سطرابات العام 2011، بالرغم 

من ذلك ل يزال قطاع امل�رشوبات متاأثرًا بتلك الأحداث، وجرى ا�ستنباط 

اآليات جديدة يف التوزيع ل�سمان ا�ستمرارّية توزيع الب�سائع للمتاجر 

ال�سغرية وحجر التربيد، اإذ وقَع بع�سها يف مناطق ال�سطرابات. عمدت 

املوؤ�س�سة اإىل اإعادة تنظيم فريق املبيعات بحيث يتوافق مع �رشوط العمل 

املذكورة واإدراك توقف املواطنني يف تلك الفرتة عن التحرك والبتعاد 

كثريًا عن املنزل للت�سّوق، وقد ات�سع الإطار اجلغرايف لي�سمل بع�س املتاجر 

ال�سغرية اجلديدة. اأّدى هذا التغرّي اإىل زيادة حجم املبيعات ب�سكل كبري يف 

متاجر البيع بالتجزئة يف خمتلف مناطق اململكة وجعَل منتجات بي اإم اإم اآي 

متوافرة ب�سهولة للمواطن. 

كما هو عهد بي اإم اإم اآي ا�ستمّرت م�ستويات ر�سا امل�ستهلك بخ�سو�س 

الطلبات بالرتفاع وفاقت ن�سبتها 98% يف اأغلب الأحيان. تدل هذه الن�سبة 

على ارتفاع م�ستوى الفعالّية يف اإدارة املخازن والقدرة العالية على التحكم 

بدورة راأ�س مال املخزون. كما انخف�ست ن�سبة نفاذ املخزون اإىل نقطة 

ال�سفر. ميكننا القول باأّن قطاع املنتجات ال�ستهالكية �رشيعة احلركة يعني 

باخت�سار توافر ب�سائع ومنتجات طازجة جاهزة للبيع. 

بيادر
ل تقت�رش عملية اإنتاج الأطعمة على مرحة الت�سنيع فح�سب. لقد 

مّت ا�ستثمار مبلغ 1.5 مليون دينار بحريني خالل العام املن�رشم 

لتاأ�سي�س مطعمني متطوَرين يف العدلية يقومان على الطراز 

الأوروبي الهولندي ويقّدمان امل�رشوبات الكحولية كالهينيكني 

والفينوتيكا الإ�سباين الأ�سل واملطّور عن م�رشوبات توري�س 

الكحولية يف اإ�سبانيا. ومن املقرر اأن ي�سرتك كال املطعمني ب�ساحة 

خارجية بينّية للمنا�سبات. كما �ستبداأ اأعمال البناء يف العام 2013 

و�سيتم افتتاحهما يف نوفمرب من العام نف�سه، ويرى مهتمون 

بال�ساأن اأّنهما �سيكونان الأوائل من نوعهما يف �سل�سلة اأعمال 

اأخرى مماثلة.



من خالل زيادة التواجد في مجال تجارة التجزئة عن طريق 
التوسع في خدمات السوبرماركت والقدرة االنتاجية األكبر من 

خالل تطوير غرفة المعالجة المركزية باالضافة إلى المقاهي 
الرائعة، تم زيادة كفاءات بي إم إم آي في مجاالت التخزين وذلك 

لضمان كفاءة عالية في تزويد الخضروات والفواكه الطازجة 
للعمالء في مختلف المواقع.

25 حول المنتجات الغذائية    
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تستمر عمليات جي إس إس في إفريقيا بالتوسع 
في عدد من الدول. العقود المستحوذة للمناطق 
النائية تشمل بعضًا من أضخم عمليات التعدين 

في العالم.



27 ألن الخدمة هدفنا األسمى   

�سهدت جي اإ�س اإ�س عددًا من الأحداث املف�سلية خالل العام املا�سي، فعلى 

�سبيل املثال ل احل�رش واجهت ال�سودان عقبات مالية وت�سغيلية ب�سبب عدم 

ال�ستقرار وانخفا�س قيمة العملة، ويو�سح الرئي�س املايل عمار عقيل وجود 

م�ساكل اأخرى، اإذ يقول: “يف �سهر اأبريل كان اأحد اأفرع جي اإ�س اإ�س يقع 

يف مناطق متنازع عليها يف ال�سودان وكان علينا ت�رشيح جميع العاملني يف 

منطقة هيجليج والتي حتد ال�سمال عن اجلنوب وكانت القذائف تتهاوى على 

املنطقة. على اأية حال حر�سنا على التعاون مبا�رشة مع احلكومة لتاأمني 

الإنتقال ملكان اآخر”. 

اأظهر النقالب الع�سكري يف مايل والذي بداأ يف مار�س من العام 2012 

�رشورة التيقظ ملراقبة الأحداث على الأر�س، وهو ما ميكن اإجنازه عن 

طريق ال�ستعانة مبعلومات ا�ستخباراتية يتم جمعها وتدقيقها من قبل 

مركز القيادة اجلديد يف البحرين. ويف هذا القبيل ي�سيف عمار: “اإن الهدف 

من هذا املركز هو مراقبة العمليات واإدارتها وتوجيهها من اأجل جتنب 

املناطق ذات اخلطورة العالية وبالتايل تاأ�سي�س منظومة جديدة لإدارة 

الأمن”. 

ألن 

الخدمة هدفنا األسمى 
يمنح التوسع عبر القارات الفرص كما ويخلق 

التحديات، فقد استدعت مشاريع بي إم إم آي في 
إفريقيا وجود سلسلة متنوعة من التخصصات 

في مجال الخدمات اللوجستية ودعم المواقع عن 
ُبعد. إن عمالء جي إس إس هم في الغالب شركات 
تنقيب المعادن تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة 

ومع منظمات المساعدات حيث يعملون في المواقع 
الغنية بالمعادن في شرق وغرب إفريقيا، ولعله 

ليس من قبيل المصادفة أن تكون هذه المناطق 
موطئًا للنزاعات في القارة، فنجد أن التمرد والفوضى 

السياسية هما من األمور المعتادة، وهو ما يفرض 
سلسلة معقدة من التحديات تتعلق بالتكيف 

وتقليل المخاطر.

تعمل ال�رشكة يف كل من جنوب ال�سودان و�سمال ال�سودان ومايل وغانا 

والغابون وبوركينا فا�سو مع تواجد لها يف غينيا، كما افتتحت مركزًا جديدًا 

يف كينيا ل�سمان الو�سول لالأ�سواق يف تانزانيا واأُوغندا وال�سومال، اإّن 

الهدف الرئي�سي من اأعمال ال�رشكة هو تعزيز خدمات املواقع عن بعد. 

يعد م�رشوع دورة احلياة املثالية من الأمثلة على ذلك حيث من املمكن اأن 

ت�ساعد جي اإ�س اإ�س عمالئها على احل�سول على املعدات وا�ستريادها عن 

طريق نقلها من امليناء اإىل مركز العمليات واإن�ساء خميم قابل للحياة مزود 

مبولد طاقة والقدرة على تنقية املياه ومعاجلة مياه ال�رشف ال�سحي 

وت�سيري يومي للمن�ساأة، ويف نهاية امل�رشوع ت�ساعد جي اإ�س اإ�س جمددًا يف 

عمليات التفكيك والإغالق، وبذلك يتمتع الزبون بامتيازات عظيمة تتمثل 

يف توفر �رشكة للتعامل معها وتوافر معايري عالية الكفاءة واحل�سول على 

حلول متكاملة. 

ولإجناز ذلك كله توظف جي اإ�س اإ�س حتالفات ل�ستكمال عرو�سها وتلبية 

احتياجات عمالئها بحلول م�سبوطة، الأمر الذي ُينظر لهذا كو�سيلة 

لتو�سيع م�ساريعها بدرجة كبرية. اأقامت ال�رشكة خالل العام 2012 مزيدًا 

من التحالفات خا�سة تلك القريبة من مناطق �رشق اإفريقيا و�سي�سل. ُيعقب 

على ذلك نائب الرئي�س التنفيذي خلدمات العقود واخلدمات والتموين 

روبرت �سميث: “لقد �سهدنا تغيريات �رشيعة يف قطاع التنقيب يف اأوغندا 

وذلك بقيام كل من تانزانيا وكينا بجذب اأعداد متزايدة من ال�رشكات تقوم 

مب�ساريعها يف الداخل واخلارج. وكنتيجًة لذلك تعهد فريقنا يف ال�رشق 

الأفريقي باإطالق ُمبادرات جديدة ت�سمل عمليات تو�سيل اخلدمات 

لعمالئنا يف �سي�سل وتانزانيا وكينيا واثيوبيا”. ي�ساف اإىل ذلك عمليات 

التقييم الذي يتم اإجرائها حاليا ب�ساأن الفر�س املحتملة لتانزانيا لأنه من 

املحتمل اأن يقوم العديد من عمالئنا احلاليني باملبا�رشة مب�ساريعهم هناك 

ومن املنطقي اأن تقوم جي اإ�س اإ�س بدعمهم بوجود فعلي على اأر�س الواقع. 

يف جنوب ال�سودان، ُمنحت جي اإ�س اإ�س متديدًا لعقدها مون �سون )الرياح 

املو�سمية( ل�سنة اأُخرى وجنحت يف احلفاظ على عقدها مع GNPOC يف 

قاعدة هجليج والذي تبعد ب�سعة اأميال عن حدود جنوب ال�سودان، اأما يف 

�سمال ال�سودان فقد مت منح العديد من العقود مع مقاويل احلفر، بالإ�سافة 

اإىل ذلك فقد اكت�سبت جي اإ�س اإ�س ل�رشكائها املحليني ال�سودانيني، الأمر 

الذي يعطي دفعة من الثقة جتاه منو م�ستقبلي منظور. 
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ووفقا ملدير منطقة غرب اإفريقيا فيليب �ساباتي ظلت العقود يف مايل 

متوا�سلة ومل تتاأّثر بالوقائع املختلفة، بالإ�سافة اإىل قيامنا بتو�سيع 

م�رشوعنا الأكرب يف �سياما يف حني اأن عر�س غابون هو يف الغالب من اأكرث 

العرو�س قابليًة للتنفيذ، ويعقب على ذلك نائب رئي�س العمليات براندون 

�سميث: “انه بالفعل من ال�سعب جدا العمل يف هذه البلد بوجود الأرا�سي 

الرطبة والأنهار واملواقع البعيدة”، وي�سيف �سميث، “وبالرغم من اأنها 

بيئة مليئة بالتحديات اإل اأننا نتوقع وجود اهتمام وا�سع يف ال�سنة املقبلة 

لتحقيق اأق�سى انتفاع خالل وجودنا هنا”.

توا�سل كل من بوركينا فا�سو وغينيا تقدمي فر�س لال�ستثمار تتعلق على 

وجه التحديد بقطاع التنقيب، وقد عملت جي اإ�س اإ�س على تاأمني �سالت 

رئي�سية مع عمالء حمتملني ومن املرتقب اأن ُتن�ساأ قريبا فرع ر�سمي يف 

بوركينا فا�سو مبا اأنها اأثبتت بو�سوح اإمكانية النمو، و�سيتم املبا�رشة يف 

ال�ستثمار هناك يف مطلع العام 2013.

�سهدت بي اإم اإم اآي يف جيبوتي منوًا م�ستمرًا يف جمال اخلدمات اللوج�ستية 

مع تطوير م�ساريع جديدة يف اأثيوبيا من خالل خدمات لوج�ستية مقدمة 

من قبل طرف ثالث يقوم باإفراغ وتخزين ما يزيد عن مئة �سندوق �سحن 

�سهريا، فقد �ساهمت م�ستوعباتها التي ميكن التحكم بدرجة حرارتها على 

زيادة الفعالية يف تطبيق جمموعات وا�سعة من اأنظمة تكنولوجيا املعلومات 

والعمل �سمن �رشاكات اإ�سرتاتيجية واإدخال و�سائل جديدة يف العمل مثل 

تو�سيل معدات معاجلة مياه امل�سانع اإىل اأثيوبيا. ولعّل وجود �رشكة 

�سلمربجري ي�سهم يف تطوير خدمات التموين والقدرات اللوج�ستية.

خالل العام املا�سي، اأ�رشفت �رشكة ا�سكيب على دعم ا�ستثمارات املجموعة 

يف اإفريقيا بوا�سطة �سبكتها الوا�سعة من املوؤ�س�سات الفرعية يف جميع اأنحاء 

القارة، ومن اإجمايل الدعم املقدم لال�ستثمارات اللوج�ستية فغالبًا ما تركز 

معظمه على مراحل ال�سحن ونقل الب�ساعة عرب املرافئ.

يتيح نمو التبادل التجاري 
وإمكانية االستثمار في إفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى لـ جي إس 
إس فرص أكبر لضمان استثمارات 

جديدة وفتح أسواق جديدة 
وتعزيز استثمارات قائمة سابقًا 

بأنظمة وعمليات موحدة.



يتيح منو التبادل التجاري واإمكانية ال�ستثمار يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء 

الكربى لـ جي اإ�س اإ�س فر�س اأكرب ل�سمان ا�ستثمارات جديدة وفتح اأ�سواق 

جديدة وتعزيز ا�ستثمارات قائمة �سابقًا باأنظمة وعمليات موحدة، وُيعقب 

على ذلك براندون �سميث: “يجب علينا موا�سلة تقدمي كل ما يلبي الرغبات 

يف كل مكان كما علينا ابتكار و�سائل جديدة يف تو�سيل اخلدمات للبقاء 

يف �سدارة املناف�سة،” واأ�ساف قائال، “اإن الرتكيز على جمالت اإ�سافية 

�سيكون مبثابة القيام بتح�سينات للتحكم بالقيود على ال�رشاء والتجهيز يف 

اإفريقيا والتطبيق النهائي لالأنظمة املتكاملة”.

تتزايد اأهمية الأنظمة واملعايري بالن�سبة مل�ساريع جي اإ�س اإ�س يف اإفريقيا، 

ففي عام 2012 مت اإطالق مبادرة الروؤية الأفريقية والتي ا�ستبدلت الأنظمة 

القدمية وقدمت نهجًا اأكرث تكاماًل بالتوافق مع الأنظمة الإدارّية املتكاملة ومت 

تنفيذ ذلك يف كل دولة على ِحدة بدءًا من جيبوتي وال�سودان، وقد امتد فريق 

اإدارة جي اإ�س اإ�س لي�سمل فريق املوارد الب�رشية وبرامج تدريب يتم اإدارتها 

من البحرين.

يف عام 2012 عر�ست بي اإم اإم اآي جتديد عقدها برامي فيندور مع اجلي�س 

الأمريكي ول�سوء احلظ انتهى بها املطاف خارج املزايدة. وكما هو احلال مع 

العديد من هذه العقود ل يجب اأن يكون ال�سعر هو الأمر الوحيد لالأخذ بعني 

العتبار وقد مت تقدمي طلب من قبل بي اإم اإم اآي ومقرها يف وا�سنطن لإعادة 

تعزيز الأداء ومعايري امل�سداقية، ولن يتم معرفة نتيجة الطلب قبل العام 

املقبل فاإذا حتقق الطلب بنجاح ف�سيتم اإبرام العقد برامي فيندور يف مايو من 

العام 2013. ويف الربع الأخري من العام اتخذت بي اإم اإم اآي تدابري مالية 

�سد اإغالق م�رشوعها برامي فيندور، وُيعقب على ذلك براندون �سميث: 

املتبع يف زيادة الأ�سعار والبحث عن مناهج  املنهج  اأن نطور  “من ال�رشوري 
اأكرث ب�ساطة لإدارة العقود كما يجب علينا اأن نكون اأكرث كفاحًا يف عمليات 

ال�رشاء”، وي�سيف قائاًل: “قد يكون هناك جانب ايجابي يف حال خ�سارة 

عقد برامي فيندور حيث اأن ذلك �سيجربنا على تطوير قدراتنا”. تدير بي اإم 

اإم اآي حاليا حوايل 30 عقدًا للتمويل وعلى الرغم من �سخامة العقد املربم 

مع الوليات املتحدة الأمريكية – برامي فيندور – اإل اأن نهايته لن جتلب 

مقدار كبري من ال�رشر.  

2012
إطالق مبادرة “رؤية إفريقيا” والتي حلت محل 
األنظمة السابقة وقامت بتوفير تكامل أكبر 

فيما يتعلق بنظام إدارة المعلومات
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%18
المساهمة باجمالي القيمة المضافة القتصاد موزمبيق من 

استخراج الفحم بحلول العام 2016

في وقتنا الحاضر يوجه العديد من الشركاء 
التجاريون في مختلف أنحاء العالم اهتمامهم 

األساسي نحو نشاطات التنقيب في إفريقيا.

حفريات األراضي
تظهر معظم اقت�ساديات اإفريقيا حت�سنا كبريًا يف الوقت احلا�رش 

باملقارنة مع الأجيال ال�سابقة بالإ�سافة اإىل تزايد القدرات يف البناء 

ووجود برامج الإنفاق على البنية التحتية والتمتع بانتخابات حرة 

وعادلة ووجود م�ستوى اأعلى يف التعليم يف جميع اأنحاء القارة. هذا وقد 

انتفعت دول افريقية عديدة مثل بوركينا فا�سو وبوت�سوانا وزامبيا 

وغانا اإىل حد كبري من املوارد التي ازدهرت خالل العقد املا�سي 

والتحول الفكري ملعظم احلكومات لدعم ا�ستثمارات اأكرب. 

لزالت امل�ساكل قائمة بالتاأكيد يف بع�س البلدان مثل مايل وزميبابوي 

وال�سودان ودولة جنوب ال�سودان وغينيا وذلك ب�سبب الرجعية يف 

قرارات حكوماتها وب�سبب ثورات العنف ال�سائدة اإل اأن م�ستقبل قطاع 

التنقيب يبعث على التفاوؤل فقد اأ�سبحت القارة واحد من عوا�سم 

التنقيب يف العامل وامل�سدر لتزويد العامل باملوارد املعدنية لقرون عدة. 

حتتوي منطقة �رشق اإفريقيا على العديد من املواقع الغنية بالرثوة 

املعدنية حيث تنتج التانزانيت والذهب اإىل جانب �سلع اأُخرى وتعترب 

تانزانيا اأكرب املناطق واأكرثها اإنتاجًا للذهب، واأما بوروندي فلديها 

القليل من احتياطي الذهب اإىل جانب النحا�س والكوبالت والنيكل 

واليورانيوم املرت�سب، ي�ساف اإىل ذلك الزيادة الكبرية يف ن�ساطات 

ال�ستك�ساف يف غربي كينا خالل ال�سنوات القليلة املا�سية حيث ُينظر 

اإىل مناطق و�سط وغربي اإفريقيا كمناطق غنية تكرث فيها عمليات 

ال�ستك�ساف والتنقيب عن احلديد اخلام، وقد �سهدت املنطقة منوًا يف 

جمال اإن�ساء ال�سكك احلديدية من اأجل نقل املعادن غري امل�سنعة اإىل 

املوانئ مما اأدى اإىل فتح املزيد من املناجم البعيدة يف غينيا وليبرييا 

و�سرياليون. 

جُترى ال�ستثمارات الأ�سخم يف هذا القطاع من قبل ال�سني والتي 

�سجلت ما يقرب 17% من اإجمايل واردات املعادن يف العامل من 

حيث القيمة يف 2012، وتعترب ال�سني ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل 

بامتالكها اأكرب فاتورة ا�سترياد بني كل البالد ومن املقرر اأن 

توا�سل ال�سني على نف�س النهج خالل الأعوام املقبلة. 

ويف وقتنا احلا�رش يوجه العديد من ال�رشكاء التجاريون يف 

خمتلف اأنحاء العامل اهتمامهم الأ�سا�سي نحو ن�ساطات التنقيب 

يف اإفريقيا حيث اأن توقعات النمو لعموم اإفريقيا حيال العام 

2020 تبدو اأف�سل من الزدياد احلايل يف الناجت املحلي الإجمايل 

احلقيقي بالن�سبة ملعظم �رشكائها التجاريني تقريبًا. وُتعترب كل من 

بوت�سوانا وغانا وموزمبيق من اأف�سل الوجهات لقا�سدي مناجم 

ا�ستخراج املعادن اإذ يوجد يف بت�سوانا منجم الأملا�س الأ�سخم 

يف العامل بالإ�سافة اإىل كونها غنية باحتياطي الفحم مما يجذب 

امل�ستثمرين الرائدين اإىل البالد، بالن�سبة لغانا فتمتلك احتياطي 

ذهب هائل غري اأن قطاع ا�ستخراج املعادن يقع حتت �سيطرة 

�رشكات مملوكة لالأجانب، واأما موزمبيق فانه من املتوقع اأن ت�سهد 

ازدهار يف قطاع ا�ستخراج الفحم مبا يزيد عن املتو�سط لفرتة 

طويلة وبذلك تبلغ م�ساهمتها حوايل 18% من القيمة الإجمالية 

امل�سافة اإىل القت�ساد بحلول عام 2016.

ولذلك �سيقدم الزدهار يف جمال ا�ستخراج املعادن فر�س عظيمة 

لـ جي اإ�س اإ�س لن�رش ب�سمتها بنجاح و�سمان العقود ذات القيمة 

العالية يف جميع اأنحاء القارة، ونحن م�سممني على اأنه خالل 

الأعوام القليلة املقبلة �ستقوم جي اإ�س اإ�س بتو�سيع احللول املتكاملة 

لإدارة املن�ساآت وزيادة عقود اخلدمات اللوج�ستية يف اأنحاء خمتلفة 

من القارة الإفريقية.  
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33 البيانات المالية 2012    

من خالل أعمالنا في 
إفريقيا نلتقي أحيانًا 

مع بعض األشخاص من 
ذوي الدخل المحدود 

ونشعر بأّننا ملتزمون 
بمساعدتهم.
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من خالل برنامج امل�سئولية الجتماعية لل�رشكات، باتت ثقافة العمل 

ل�سالح املواطن التي تبّنتها بي اإم اإم اآي م�سدر اإيحاء للموؤ�س�سات الأخرى 

التي اأ�سبحت اأُعجبت بها، فهي تعترب حمّركًا كامنًا وراء قبول التغيري، كما 

وتفتح املجال لل�رشكة باغتنام الفر�س بكافة م�ستوياتها، والنتيجية النهائية 

طبعًا: جناح مايل وموؤ�س�ساتي باهر.

هذه الثقافة كانت م�سدر اإعجاب لل�سيد حممد الطريف، م�ساعد مدير املوارد 

الب�رشية، اإذ يقول: “اإّن ثقافة بي اإم اإم اآي هي ثقافة منفتحة. نحر�س على 

توظيف الأ�سخا�س من ذوي الإملام الثقايف، كما ونويل عناية بالغة للتوا�سل. 

فمثاًل لدينا �سبكة اإنرتانت داخلية ي�ستخدمها موظفونا بكثافة وجميعهم 

يح�سل على املعلومات يف حال ن�رشها. نقوم اأي�سًا باإجراء م�سوح على 

العاملني ونح�سل على مالحظات هامة منهم نعمل لحقًا على مراعاتها 

واعتبارها يف العمل، وهو ما يجعل هوؤلء العاملني ي�سعرون بالر�سا كونهم 

جزء من عملية اتخاذ القرار”. كان من بني هذه امل�سوح م�سح ا�ستطالع راأي 

العاملني يف بي اإم اإم اآي الذي يجري �سنويُا، ويف هذا املجال يعّلق غريغ وايت 

مدير ق�سم املوارد الب�رشية خلدمات العقود والتوريد: “ي�سمل هذا امل�سح 

اأ�سئلة كثرية متعلقة بحياة الأفراد واأعمالهم وما ياأملون بتغيريه داخل 

املوؤ�س�سة وما يعّلقونه من اآمال على الإدارة. نحاول اإر�ساء عاملينا قدر 

الإمكان، لذا فاإّننا ن�سغي اإليهم ونرّحب باقرتاحاتهم على كافة امل�ستويات”. 

بالإ�سافة لذلك، حتر�س املوؤ�س�سة على و�سع ا�سرتاتيجيات لتدريب 

العاملني وتطوير اأدائهم الوظيفي، وي�سمل ذلك اإجراء م�ساريع لتح�سني 

الإجراءات الإدارية والوظيفّية.

توؤمن بي اإم اإم اآي باأّن تنمية املهارات هاّمة جدًا لتمكني الأفراد من 

احل�سول على عمل، وبالتايل فاإّن هوؤلء العاملني هم اأي�سًا من ركائز التنمية 

الجتماعية والقت�سادية. ولدعم هذا التوّجه اأطلقت املجموعة “برنامج 

الرياديني ال�سباب” والذي يجري من خالله اإعطاء الفر�سة لثالثة خّريجني 

جدد للتدريب واأخذ املعرفة واملهارات يف مكاتبنا املتعّددة يف البحرين، 

وُي�سمح خلريج اآخر بتلّقي التدريب يف مكتب جيبوتي. مع ا�ستمرار ات�ساع 

املجموعة فاإّننا ننوي حتويل الربنامج لي�سبح من �سمن العمليات الرئي�سية 

لق�سم املوارد الب�رشية لإتاحة املجال لإحلاق متدربني من الدول الأخرى 

التي منار�س ن�ساطاتنا فيها، اإجراء من �ساأنه متكني احلكومات والعمالء 

تقدير الدور الب�رشي يف تطوير ال�سباب الوطني يف خمتلف املناطق.  

إرضاء

المستهلك هّمنا األول
لقد كانت بي إم إم آي وعلى مدار الماضي شركة 
الشعب بامتياز، ولكن ما الذي يعنيه ذلك؟ تعزو 

المجموعة هذا النجاح التشغيلي وببساطة 
إلى الجهود المباشرة لعامليها وهو عهد أية 

مؤسسة ناجحة تحرص على توظيف خطة سليمة 
في إدارة الموارد البشرية. بالنسبة لـ بي إم إم آي 
فإّن هذا المعنى يذهب إلى ما وراء ذلك ليشمل 
االلتزام الكامل بتحقيق الرفاهية للمواطن على 

المستويين الداخلي والخارجي. عمدت المجموعة 
خالل السنوات الماضية إلى غرس ثقافة الشركات 

من خالل برنامجها “ويننغ هارتس”، ومع مضي 
الوقت ارتقى مفهوم ثقافة الشركات ليشمل تنمية 

الكادر الداخلي وبذل الجهود لتعزيز مبدأ برنامج 
المسئولية االجتماعية للشركات. وتتنّوع هذه 

الجهود بين تبرعات خيرّية )بالوقت أو المال( إلى 
برامج الدعم الزراعي المحّلي في الشرق األوسط 

وإفريقيا على حد سواء.  
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على امل�ستوى الداخلي، تلتزم بي اإم اإم اآي بت�سخري اأف�سل اأن�سطة املوارد 

الب�رشية والتمكني، وكان لذلك ن�سيب وافر من ا�ستثمارات املجموعة عرب 

ال�سنني والتي �سملت تدريب العاملني يف كافة م�ستويات املوؤ�س�سة. لكّن 

التدريب مل يكن العامل الوحيد لتطوير اأداء العاملني، فتطوير الذات يلعب 

اأي�سًا دورًا حموريًا يف هذا امليدان، وكذلك روح العمل التي تقّدر قيمة الفكر 

ال�سخ�سي وروح املبادرة يف داخل وخارج العمل. ومن �سور هذه الروح 

العالية هو حر�س العاملني يف بي اإم اإم اآي على تكري�س اأوقاتهم مل�ساعدة 

غريهم ممن هو اأقل خربة، وهو ما ي�سهم يف تطوير هذه املراكز، كدار الأيتام 

يف غوماو بوتوما يف منطقة غانا املركزية وبطريقة اأخرى، مثل جلب بذور 

املحا�سيل عالية الغلة من اأوروبا مل�ساعدة املزارعني املحليني لك�سب لقمة 

العي�س يف اإفريقيا.

ترى يا�سمني ح�سني – مديرة برنامج امل�سئولية الجتماعية لل�رشكات 

يف املجموعة - باأّن جمموعة بي اإم اإم اآي جلبت لها الفخر، وتقول: “من 

خالل اأعمالنا يف اإفريقيا نلتقي اأحيانًا مع بع�س الأ�سخا�س من ذوي الدخل 

املحدود ون�سعر باأّننا ملتزمون مب�ساعدتهم، وكان بني هوؤلء مزارعني 

حمليني يف غانا ودار لالأيتام يف مايل. اأّما يف البحرين فقد بتنا نناف�س �رشكات 

الت�سنيع املحلية من خالل برنامج تطوير الأداء املحّلي “فكر حمليًا”. كما 

ون�رشف على العديد من برامج تعزيز امل�سوؤولية الحتماعية لل�رشكات، 

اإ�سافة اإىل تقدمي امل�ساعدات للمدار�س وتقدمي الدعم املايل لطالب اجلامعات 

من ذوي الدخل املحدود من خالل برنامج الأ�رشة للِمَنح”.

تكّر�س املجموعة جزءًا ل باأ�س به من مبادراتها لدعم املدار�س. فخالل العام 

املا�سي قامت �رشكة حتديد امل�سادر والتوريدات العاملية يف مايل بتقدمي 

الدعم ملدر�سة بالقرب من منطقة �سياما، وكانت املدر�سة تفتقر اإىل اأب�سط 

احلاجيات كالدفاتر والأقالم. لعّل هذا الإجراء الب�سيط من �ساأنه تعزيز 

مكانتنا ك�رشكة ت�سهر على خدمة املجتمع املايّل من خالل مكاتب اأعمالنا 

هناك. اإ�سافة لذلك، تقّدم �رشكة حتديد امل�سادر والتوريدات العاملية الدعم 

ب�سكل متوا�سل لدار الأيتام يف غوماو بوتوما يف منطقة غانا املركزية.

خالل العام 2012، قام جمموعة طالبات من مدر�سة ال�سيخة ح�سة 

للبنات واملدر�سة الربيطانية بزيارة موؤ�س�سة الأ�رشة �سار ملعرفة فوائد 

تناول الطعام ال�سحي. بعد زيارة الدوائر املختلفة ملوؤ�س�سة الأ�رشة، جرى 

تو�سيح الربنامج التنموي “فكر حمليًا” مل�ساعدة الطالب على معرفة مكان 

ت�سنيع املنتجات وطريقة ت�سنيعها وت�سديرها للم�ستهلك.

يقول ق�سم الت�سويق يف موؤ�س�سة الأ�رشة ال�سيد بافلو مانوزوز: “كان 

وال�سغار.  الكبار   - م�ستهلكينا  توعية  يف  حمليًا” الف�سل  لربنامج “فكر 

كان هدفنا من زيارة مدر�سة ال�سيخة ح�سة للبنات م�ساعدة الطالبات على 

معرفة ماأكولتنا واأماكن ت�سنيعها، لي�س فقط حمليًا واإمّنا عامليًا اأي�سًا”. 

جرى توضيح البرنامج التنموي 
“فكر محليًا” لمساعدة الطالب 

على معرفة مكان تصنيع 
المنتجات وطريقة تصنيعها 

وتصديرها للمستهلك.



يحر�س بافلو على موا�سلة عقد الربامج التعليمية يف موؤ�س�سة الأ�رشة، اإذ 

ي�سيف: “اإّن برنامج “فكر حمليًا” ما هو �سوى البداية. اإّننا عازمون على 

 نحو اإ�سفاء الطابع الر�سمي على برناجمنا الرتبوي بهدف م�ساعدة 
ّ

امل�سي

الزوار والطالب يف امل�ستقبل على تطوير املعرفة لديهم، يف جو خربة عملي”.

وا�سلت موؤ�س�سة “فكر حمليًا” ممار�سة اأعمالها باإفريقيا خالل العام 

2012. كما ا�ستمّرت ال�رشاكة بني �رشكة حتديد امل�سادر والتوريدات 

العاملية يف غانا وم�رشوع التنمية الدولية )IDE(، وهي منّظمة اأمريكية غري 

حكومية تعنى بخلق فر�س العمل وحتقيق الربح للفقراء والعائالت القروّية 

يف الدول النامية منذ العام 1982. 

تعمل منّظمة م�رشوع التنمية الدولية يف غانا على م�ساعدة املزارعني ذوي 

الدخل املتديّن من اأجل حت�سني اأ�ساليبهم واإنتاجّيتهم، وذلك من خالل 

توفري فر�س متويل امل�ساريع ال�سغرية وتقدمي تدريبات الزراعة الع�سوية 

وتطوير الري.  

500
عدد الدفاتر واألقالم التي تبرعت بها جي إس إس 

مالي لمدرسة محلية بالقرب من موقع سياما

37 إرضاء المستهلك هّمنا األول    
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تتطّلع منّظمة م�رشوع التنمية الدولية اإىل تطوير املجتمعات الزراعية 

املحلّية لت�سل اإىل م�ستويات ربحية موازية لأرباح �سناعات ا�ستخراج 

البرتول واملعادن يف غانا. وت�سيف يا�سمني ح�سني: “اإّن الهدف من هذا 

امل�رشوع هو جعل منظمة م�رشوع التنمية الدولية القائدة يف جمال الأغذية 

امل�سّدرة داخليًا يف غانا وم�ساعدتها )اأي املوؤ�س�سة( على الوفاء بالتزاماتها 

جتاه احلكومة واملقاولني املتعاقدين معها، اإذ اأّن هوؤلء هدفهم زيادة تداول 

املنتجات واخلدمات املحلّية ويف ذات الوقت تقدمي املنفعة للمجتمعات 

املحلّية”.

من وجهة نظر مدير �رشكة “دولة غانا” كولني ما�سون فاإّن امل�رشوع 

اجلديد هو يف تقّدم فعاًل، واأعقب: “كان هدفنا يف البداية دعم 300 مزارع 

يف منطقة �سياما، وبالرغم من قلة عدد املزارعني امل�ستفيدين من م�رشوع 

التنمية الدولية يف معظم الدول اإّل اأّن اأعداد املزارعني لدينا بازدياد حيث 

بلغ عددهم 390 مزارع مع نهاية دي�سمرب 2012. لقد كانت جولة التعبئة 

التنظيمية الأوىل للمزارعني واملجتمع يف الربنامج ناجحة بامتياز، وجرى 

خالل العام تقدمي تدريبات متابعة للمزارعني كتدريبات التعامل مع الآفات 

والتدريبات النباتية، مع العلم اأّن معدلت ا�ستيعاب متويل امل�ساريع 

ال�سغرية كانت منخف�سة. 

اأّما يا�سمني ح�سني فتتبع: “اإّننا نتقّدم تدريجيًا نحو اإمتام تدريبات التعامل 

مع الآفات واخل�رشوات للمزارعني بن�سبة 100%، وهدفنا اإمتام كافة 

التدريبات مع حلول مار�س 2013. اإّن ما لدينا من معلومات من امليدان 

ت�سري اإىل جناحنا يف تدريب 275 مزارع، اأي ما ن�سبته 70% من املجموع 

امل�ستهدف، ل �سّك باأّننا خّطتنا ت�سري على قدم و�ساق لتحقيق الأهداف 

املن�سودة”. هذا وتعمل دائرة التوريد وامل�سادر العاملية على توطيد الروابط 

بني املزارعني واإيجاد اأ�سواق جديدة من خالل املحادثات القائمة مع اأ�سواق 

كوجوكرام و�سيكوندي ومنتجع بو�سيا، وجميع ممّثليها اأ�ساروا اإىل 

جاهزيتهم خلو�س ن�ساطات جتارية مع املزارعني املنخرطني يف برنامج 

م�رشوع التنمية الدولية. كما ح�سلت هنالك زيارات ميدانية مبعية مدير 

مزارع “موفا”، ويجري التن�سيق مع جمموعة “اأويف” للكيماويات الزراعية 

واحتاد جمتمع “�سياما” التعاوين حلّثهم على دعم املبادرة اجلديدة. 

بالعودة اإىل البحرين جند اأّن برنامج “فكر حمليًا” ا�ستمّر يف النمو والتقّدم 

اإىل الأمام وحتقيق النجاح بالرغم من العقبات التي واجهها يف اإيجاد منتجات 

حملية بديلة عالية اجلودة و�سمان تزويد دائم للفواكه واخل�رشوات 

الوطنّية. يجري حاليًا تطوير الربنامج لي�سمل نقاط تركيز اإ�سافية، كما 

ويجري التخطيط ملبادرات تعليمية على �سبيل تعزيز الطعام ال�سحي، 

وُيفرت�س اأن يتم ذلك بال�رشاكة مع العديد من املوؤ�س�سات احلكومية 

واخل�سو�سّية. على مدار العام املن�رشم، بذلت املجموعة ما بو�سعها من 

جهد لتوعية الزبائن بفوائد املنتجات الطازجة الوطنية، وجرى تن�سيق 

املبادرة بالتعاون مع دائرة الأمان وال�سحة والبيئة يف جمموعة بي اإم اإم 

اآي بغر�س و�سع موؤ�رشات الأداء الأ�سا�سّية، وهدف التعاون اإىل ت�سجيع 

ت�سنيع اأكيا�س �سديقة للبيئة ت�ستخدم اأكرث من مرة وتقليل ا�ستخدام 

اأكيا�س البال�ستيك يف متاجر موؤ�س�سة الأ�رشة. 

يقّدر حجم املاأكولت وامل�رشوبات املهدورة يف بريطانيا �سنويًا بـ 8.3 

مليون طن، ويقّدر حجم الأ�رشار الناجمة عن ذلك على العائالت والبيئة 

12 مليار جنيه اإ�سرتليني. لذلك، ولتجّنب ح�سول مثل هذا الأمر يف 

البحرين، قّررنا عقد حملة توعوية يف العام 2013 لتوعية العائالت 

البحرينّية حول م�ساوئ اإهدار الغذاء عن طريق تقدمي بع�س الن�سائح 

وو�سفات الأطعمة وتقدمي احللول الإبداعية، علمًا اأّن هذه احلملة �ستكون 

جزءًا من مبادرات جمموعة الأ�رشة.

390
عدد المزارعين في سياما ضمن برنامج التنمية 

المتكاملة للبيئة والذي فاق هدفنا األولي البالغ 300



عطاء
 بنف�سها لرتاعي حاجات املواطن وت�سّجع عقد 

ّ
ت�سعى بي اإم اإم اآي للرقي

ال�رشاكات مع املنظمات واأ�ساحب امل�سلحة املحلّيني. ويف �سبيلها لتحقيق 

ذلك حتر�س املجموعة على النخراط الفاعل يف املجتمعات احلا�سنة 

لن�ساطاتها، وهذا يتاأّتى من خالل قيامنا بتلبية حاجات هذه ال�سعوب 

ومعرفة اأولوياتها وتطلعاتها. تقّدم بي اإم اإم اآي م�ساعدات مالية �سنوية 

للجمعيات اخلريية واملنظمات املحلية بغية تلبية الحتياجات املجتمعية يف 

الدول التي حتت�سن مكاتب اأعمالها، ويجري تقدمي هذه امل�ساعدات عن 

طريق �سندوق الأ�رشة اخلريي ال�ستئماين التابع ملجموعة بي اإم اإم اآي.  

تويل جمموعتنا اأهمية ق�سوى لتطوير ثالثة ن�ساطات: امل�ساركة 

املجتمعية، والتعليم والثقافة، وال�ستثمار ال�سحي واملجتمعي. وحتر�س 

بي اإم اإم اآي ب�سكل خا�س على اإمناء ال�سعفاء و�سحايا ال�سطهاد 

والفئات املهّم�سة والأفراد فقيدي اأو قليلي التمثيل. 

39 إرضاء المستهلك هّمنا األول    
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دليل المجموعة

بي إم إم آي البحرين
 +973 17739444 هاتف: 

 +973 17735111 فاك�س: 

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

المكتب العام
هاتف: 17746124 973+

فاك�س: 17744740 973+ 

التجزئة والتوزيع

مشروبات بي إم إم آي
هاتف: 17364000 973+

فاك�س: 17813957 973+

www.bmmishops.com

أسواق األسرة

الأ�رسة – �سار

هاتف: 17697558 973+

فاك�س: 17693128 973+

الأ�رسة – اأمواج

+973 16033773 هاتف: 

+973 16030461 فاك�س: 

الأ�رسة – درة البحرين

هاتف: 77770001 973+

شركة جريت ديلي
هاتف: 17697200 973+

فاك�س: 17693128 973+

االستهالكية
هاتف: 17739200 973+

فاك�س: 17735640 973+

زاد للتسويق والتوزيع )قطر(
هاتف: 44449810 974+

فاك�س: 44361905 974+

التموين التعاقدي )قطر(
هاتف: 44061700 974+

فاك�س: 44606807 974+

بي إم إم آي - جيبوتي
هاتف: 320600 21 253+

+253 356144 فاك�س: 

شركة تحديد المصادر 
والتوريدات العالمية 

)جي إس إس(

املكتب الرئي�سي )البحرين(

هاتف: 17739481 973+ 

فاك�س: 17730294 973+ 

gss@bmmi.com.bh
 www.gss-contracting.com

وا�سنطن العا�سمة

+1 202 7296302 هاتف: 

+1 202 5806559 فاك�س: 

جي إس إس

اجلابون

+24156 5323 هاتف: 

+24156 5409 فاك�س: 

غانا

+233 302 779543 هاتف: 

+233 302 773617 فاك�س: 

كينيا

+245 708085404 هاتف: 

مايل

+223 20 245520 هاتف: 

+223 20 245520 فاك�س: 

ال�سودان

+249 183 231976 هاتف: 

+249 183 222808 فاك�س: 

جنوب ال�سودان

هاتف: 346378 954 211+

إينشكيب البحرين
+973 17821161 هاتف: 

 +973 17721482 فاك�س: 
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تقرير حول القوائم املالية املوحدة 

لقد قمنا بتدقيق �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة ل�رشكة بي �إم �إم �آي �ش.م.ب. 

)“�ل�رشكة”( و�رشكاتها �لتابعة )“�ملجموعة”( و�لتي ت�شمل �لقائمة �ملوحدة 

للمركز �ملايل كما يف 31 دي�شمرب 2012، و�لقو�ئم �ملوحدة للدخل و�لدخل 

�ل�شامل و�لتدفقات �لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق لل�شنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ، 

وملخ�ش لأهم �ل�شيا�شات �ملحا�شبية و�ملعلومات �لإي�شاحية �لأخرى.

م�سئولية جمل�س الإدارة عن القوائم املالية املوحدة

�إن جمل�ش �لإد�رة هو �مل�شئول عن �لإعد�د و�لعر�ش �لعادل لهذه �لقو�ئم �ملالية 

�ملوحدة وفقا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية، وعن نظم �لرقابة �لد�خلية 

�لتي ير�ها جمل�ش �لإد�رة �رشورية لإعد�د قو�ئم مالية موحدة خالية من 

�لأخطاء �جلوهرية، �شو�ء ناجتة عن �أية جتاوز�ت �أو �أخطاء. 

م�سئولية مدققي احل�سابات 

�إن م�شئوليتنا هي �إبد�ء �لر�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 �لتي تتطلب منا �لإلتز�م بالأخالقيات �ملهنية ذ�ت �لعالقة وتخطيط 

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 موؤيدة للمبالغ 

و�لإي�شاحات �ملف�شح عنها يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة. �إن �ختيار �لإجر�ء�ت 

�ملنا�شبة يعتمد على تقدير�تنا �ملهنية، مبا يف ذلك تقييم خماطر �لأخطاء 

�جلوهرية يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة، �شو�ء ناجتة عن جتاوز�ت �أو �أخطاء. وعند 

تقييم هذه �ملخاطر يتم �لأخذ يف �لإعتبار نظم �لرقابة �لد�خلية �ملعنية باإعد�د 

وعر�ش �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ب�شورة عادلة و�لتي متكننا من ت�شميم �إجر�ء�ت 

تدقيق منا�شبة يف ظل �لأو�شاع �لقائمة، ولكن لي�ش لغر�ش �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�ها جمل�ش �لإد�رة وكذلك تقييم �لعر�ش �لعام للقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

وباإعتقادنا �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 2012 وعن �أد�ئها 

�ملايل وتدفقاتها �لنقدية لل�شنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ وفقًا للمعايري �لدولية 

لإعد�د �لتقارير �ملالية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية اأخرى

وفقًا ملتطلبات قانون �ل�رشكات �لتجارية �لبحريني، نفيد باأن:

�ل�رشكة حتتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة و�أن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة  �أ( 

تتفق مـع تلك �ل�شجالت؛ و

�ملعلومات �ملالية �لو�ردة يف تقرير جمل�ش �لإد�رة تتفق مع �لقو�ئـم �ملاليـة  ب( 

�ملوحدة.

وح�شب علمنا �أنه مل تقع خالل �ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 �أية 

خمالفات لأحكام قانون �ل�رشكات �لتجارية �لبحريني �أو �لدليل �لإر�شادي 

مل�رشف �لبحرين �ملركزي )�لأحكام �لنافذة من �ملجلد رقم 6( وتوجيهات 

م�رشف �لبحرين �ملركزي و�لقو�نني و�لقر�ر�ت �ملتعلقة بها وقو�عد و�إجر�ء�ت 

بور�شة �لبحرين �أو لأحكام عقد �لتاأ�شي�ش و�لنظام �لأ�شا�شي لل�رشكة على وجه 

قد يوؤثر ب�شكل جوهري �شلبًا على ن�شاط �ل�رشكة �أو مركزها �ملايل. وقد ح�شلنا 

من �لإد�رة على جميع �ملعلومات و�لإي�شاحات �لتي ر�أيناها �رشورية لأغر��ش 

تدقيقنا.

17 فرب�ير 2013

�ملنامة، مملكة �لبحرين

 بي إم إم آي ش.م.ب.
تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى 

السادة المساهمين
31 ديسمبر 2012
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2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني   �إي�شاح   

الموجودات 
موجودات غري متداولة

7.919.297  7.626.968  6 عقار، �آلت ومعد�ت 

419.528  419.528  7 موجود غري ملمو�ش 

1.859.481  2.127.684  8 ��شتثمار�ت يف �رشكات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة  

4.575.473  4.575.473  9 ��شتثمار يف �رشكة زميلة 

11.650.849  12.530.930  10 ��شتثمار�ت 

26.424.628  27.280.583   

موجودات متداولة

8.844.597  8.471.231  11 خمزون 

15.615.434  17.726.309  12 ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى  

12.493.437  12.188.453  13 نقد وود�ئع ق�شرية �لأجل  

25.349  4.815 �رشيبة دخل م�شتحقة �لقب�ش  

36.978.817  38.390.808   

63.403.445  65.671.391 جمموع املوجودات  

الحقوق والمطلوبات
احلقوق

13.311.686  13.311.686  14 ر�أ�ش �ملال �ل�شادر 

)3.054.554(  )3.054.554(  14 �أ�شهم خز�نة 

7.578.528  8.120.401  15 �حتياطيات �أخرى  

29.760.083  31.456.841 �أرباح مبقاة  

47.595.743  49.834.374 احلقوق العائدة اإىل مالك ال�رشكة الأم  

372.108  393.827 حقوق غري م�شيطرة   

47.967.851  50.228.201 جمموع احلقوق   

مطلوبات

مطلوب غري متداول

1.016.215  983.004  16 مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني 

مطلوبات متداولة

14.297.450  14.352.984  17 ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى  

121.929  107.202 �رشيبة دخل م�شتحقة �لدفع   

14.419.379  14.460.186   

15.435.594  15.443.190 جمموع املطلوبات  

63.403.445  65.671.391 جمموع احلقوق واملطلوبات  

مت �عتماد �إ�شد�ر �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة بناءً� على قر�ر جمل�ش �لإد�رة �ل�شادر بتاريخ 17 فرب�ير 2013 ووقعها نيابة عنهم كل من:

عبداهلل حممد جمعة عبداهلل ح�سن بوهندي  

نائب رئي�ش جمل�ش �لإد�رة رئي�ش جمل�ش �لإد�رة 

ت�شكل �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إىل 32 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

 بي إم إم آي ش.م.ب.
القائمة الموحدة للمركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2012
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 بي إم إم آي ش.م.ب.
القائمة الموحدة للدخل 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني   �إي�شاح   

87.307.067  92.284.375  25 �ملبيعات 

)65.065.981(  )67.565.577(  25 تكلفة �ملبيعات 

22.241.086  24.718.798 إجمالي الربح  

568.391  681.192  19 دخل ت�شغيلي �آخر 

944.486  1.462.844  8 ح�شة �ملجموعة من نتائج �رشكات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة 

)8.081.103(  )8.377.531( م�رشوفات �لبيع و�لتوزيع  

)9.198.359(  )10.533.053( م�رشوفات عامة و�إد�رية  

6.474.501  7.952.250 الربح من العمليات   

648.136  621.596  20 دخل �ل�شتثمار 

)243.336(  219.018 مك�شب )خ�شارة( من �إ�شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر  

6.879.301  8.792.864 الربح قبل الضرائب  
)158.561(  )181.882(  21 م�رشوف �رشيبة �لدخل  

6.720.740  8.610.982  18 الربح للسنة 

�لعائد �إىل:

6.641.980  8.589.263 مالك �ل�رشكة �لأم   

78.760  21.719 حقوق غري م�شيطرة   

6.720.740  8.610.982   

53  69  22 �لن�شيب �لأ�شا�شي و�ملخ�ش�ش لل�شهم يف �لأرباح )فل�ش(  

عبداهلل حممد جمعة عبداهلل ح�سن بوهندي  

نائب رئي�ش جمل�ش �لإد�رة رئي�ش جمل�ش �لإد�رة 

ت�شكل �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إىل 32 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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 بي إم إم آي ش.م.ب.
القائمة الموحدة للدخل الشامل 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني   �إي�شاح   

6.720.740  8.610.982 الربح للسنة   

دخل شامل آخر
�شايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لالإ�شتثمار�ت �مل�شنفة بالقيمة �لعادلة

)662.577(  41.873  10 �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر 

-  950 مك�شب من بيع �إ�شتثمار مدرج بالقيمة �لعادلة �شمن دخل �شامل �آخر   

)662.577(  42.823 دخل )خسارة( شاملة أخرى للسنة   

6.058.163  8.653.805 مجموع الدخل الشامل للسنة   

�لعائد �إىل:

5.979.403  8.632.086  مالك �ل�رشكة �لأم   

78.760  21.719  حقوق غري م�شيطرة   

6.058.163  8.653.805   

ت�شكل �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إىل 32 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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 بي إم إم آي ش.م.ب.
القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2011  2012   

ديناربحريني ديناربحريني  �إي�شاح   

األنشطة التشغيلية
6.879.301  8.792.864 �لربح قبل �ل�رش�ئب  

تعديالت للبنود �لتالية:

)649.349(  )616.761( دخل �ل�شتثمار    

30.000  -  7 �إطفاء موجود غري ملمو�ش   

1.081.426  1.133.318  6 ��شتهالك   

243.336  )219.018( )مك�شب( خ�شارة من �إ�شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر    

20.239  - �شطب �أعمال قيد �لتنفيذ    

265.635  326.713  16 خم�ش�ش مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني   

)13.258(  )6.818( مك�شب من ��شتبعاد عقار، �آلت ومعد�ت     

1.213  )4.835( )مك�شب( خ�شارة من ��شتبعاد ��شتثمار�ت    

313  - خ�شارة من ��شتبعاد ��شتثمار�ت يف �رشكات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة     

)944.486(  )1.462.844(  8 ح�شة �ملجموعة من نتائج �رشكات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة   

283.422  333.677  11 خم�ش�ش ملخزون منتهي �ل�شالحية وبطيء �حلركة، �شايف    

99.994  140.099  12 خم�ش�ش ذمم مدينة م�شكوك يف حت�شيلها   

7.297.786  8.416.395 �لربح �لت�شغيلي قبل �لتغري�ت يف ر�أ�ش �ملال �لعامل  

�لتغري�ت يف ر�أ�ش �ملال �لعامل:

)756.162(  39.689 خمزون    

)1.393.083(  )2.476.151( ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى    

2.384.819  62.144 ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى    

7.533.360  6.042.077 نقد ناجت من �لعمليات   

)249.218(  )176.075( �رشيبة دخل مدفوعة   

)100.000(  )75.000( تربعات خريية مدفوعة  

)148.765(  )135.324(  16 مكافاآت نهاية �خلدمة �ملدفوعة للموظفني  

)60.235(  )224.600(  16 مبالغ مدفوعة مقدمًا مقابل مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني  

6.975.142  5.431.078 �شايف �لنقد من �لأن�شطة �لت�شغيلية  

األنشطة االستثمارية
)1.007.997(  )862.763( �رش�ء عقار، �آلت ومعد�ت  

16.671  7.660 متح�شالت من ��شتبعاد عقار�ت و�آلت ومعد�ت  

)2.372.254(  )1.269.444( �رش�ء �إ�شتثمار�ت   

595.506  585.981 متح�شالت من ��شتبعاد �إ�شتثمار�ت  

)441.666(  - �إقتناء ح�شة �رشكة زميلة   

856.287  1.194.641 �أرباح �أ�شهم م�شتلمة من �رشكات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة – �شايف   

200.000  - قر�ش ل�رشكة خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة- �شايف  

16.215  222.058 ��شرتد�د ��شتثمار�ت  

509.015  689.938 دخل �ل�شتثمار  

)1.628.223(  568.071 �شايف �لنقد من )�مل�شتخدم يف( �لأن�شطة �ل�شتثمارية  

ت�شكل �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إىل 32 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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 بي إم إم آي ش.م.ب.
القائمة الموحدة للتدفقات النقدية تتمة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2011  2012   

ديناربحريني ديناربحريني  �إي�شاح   

النشاط التمويلي
)5.795.321(  )6.325.065( �أرباح �أ�شهم مطالب بها ومدفوعة حلاملي �أ�شهم �ل�رشكة �لأم   

)5.795.321(  )6.325.065( �شايف �لنقد �مل�شتخدم يف �لن�شاط �لتمويلي  

)448.402(  )325.916( �سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه  

26.086  20.932 �شايف فروق �رشف �لعمالت �لأجنبية   

12.915.753  12.493.437 �لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير  

12.493.437  12.188.453  13 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر  

بنود غري نقدية:

�أرباح �لأ�شهم �لتي مل يطالب بها بعد و�ملتعلقة بال�شنو�ت �ل�شابقة 64.450 دينار بحريني )2011: 123.805 دينار بحريني( ومت خ�شمها من �لتغري يف  بلغ �لتغري يف  	•
�لذمم �لتجارية �لد�ئنة و�لذمم �لأخرى.

دينار بحريني( �مل�شتحق �لدفع ولكن مل يحن موعد �إ�شتحقاقه بعد مت خ�شمه من �لتغري يف �لذمم   140.334  :2011( بحريني  دينار   73.177 �لبالغ  �لفو�ئد  دخل  	•
�لتجارية �ملدينة و�لذمم �لأخرى.

تتعلق باإ�شتثمار�ت حمولة �إىل جمعية �لأ�رشة �خلريية. بحريني(  دينار   50.000  :2011( مبالغ  �أية  �لإ�شتثمار�ت  �رش�ء  تت�شمن  ل  	•
�لتربعات �خلريية �لبالغ 57.840 دينار بحريني )2011: 126.760 دينار بحريني( مت خ�شمه من �لتغري يف �لذمم �لتجارية �لد�ئنة و�لذمم �لأخرى  �أر�شدة  يف  �لتغري  	•

مببلغ وقدره 57.840 دينار بحريني )2011: 32.200 دينار بحريني( ومن �لذمم �لتجارية �ملدينة و�لذمم �لأخرى ل �شيء )2011: 94.560 دينار بحريني(.

ت�شكل �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إىل 32 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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 بي إم إم آي ش.م.ب.
القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

احلقوق العائدة اإىل مالك ال�رشكة الأم   

احتياطيات اأخرى         

جمموع احلقوق حقوق غري م�سيطرة   املجموع  اأرباح مبقاة  )اإي�ساح 15(  اأ�سهم خزانة  راأ�س املال ال�سادر    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  اإي�ساح   

47.967.851  372.108  47.595.743  29.760.083  7.578.528  )3.054.554(  13.311.686 كما يف 1 يناير 2012  

8.610.982  21.719  8.589.263  8.589.263  -  -  - �لربح لل�شنة   

42.823  -  42.823  -  42.823  -  - دخل �شامل �آخر   

-  -  -  950  )950(  -  - مك�شب من بيع �إ�شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن دخل �شامل �آخر  

8.653.805  21.719  8.632.086  8.590.213  41.873  -  - جمموع �لدخل �ل�شامل   

)3.756.370(  -  )3.756.370(  )3.756.370(  -  -  -  14 �أرباح �أ�شهم نهائية ل�شنة 2011  

)2.504.245(  -  )2.504.245(  )2.504.245(  -  -  -  14 �أرباح �أ�شهم مرحلية ل�شنة 2012  

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

-  -  -  )132.840(  132.840  -  -  15 حمول �إىل �حتياطي �لتربعات �خلريية  

)132.840(  -  )132.840(  -  )132.840(  -  -  15 توزيعات جلمعية �لأ�رشة �خلريية 

50.228.201  393.827  49.834.374  31.456.841  8.120.401  )3.054.554(  13.311.686 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012  

�حلقوق �لعائدة �إىل مالك �ل�رشكة �لأم   

�حتياطيات �أخرى         

جمموع �حلقوق حقوق غري م�شيطرة   �ملجموع  �أرباح مبقاة  )�إي�شاح 15(  �أ�شهم خز�نة  ر�أ�ش �ملال �ل�شادر    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  �إي�شاح   

48.010.661  293.348  47.717.313  28.864.329  9.806.005  )3.054.554(  12.101.533 كما يف 1 يناير 2011  

-  -  -  2.669.976  )2.669.976(  -  - �إعادة عر�ش نتيجة للتطبيق �ملبكر للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 )�إي�شاح 3 )2((  

48.010.661  293.348  47.717.313  31.534.305  7.136.029  )3.054.554(  12.101.533 كما يف 1 يناير 2011 )معاد عر�شة(  

6.720.740  78.760  6.641.980  6.641.980  -  -  - �لربح لل�شنة   

)662.577(  -  )662.577(  -  )662.577(  -  - خ�شارة �شاملة �أخرى   

6.058.163  78.760  5.979.403  6.641.980  )662.577(  -  - جمموع )خ�شارة( �لدخل �ل�شامل   

-  -  -  )1.210.153(  -  -  1.210.153  14 �أ�شهم منحة �شادرة 

)3.414.881(  -  )3.414.881(  )3.414.881(  -  -  - �أرباح �أ�شهم نهائية ل�شنة 2010   

)2.504.245(  -  )2.504.245(  )2.504.245(  -  -  -  14 �أرباح �أ�شهم مرحلية ل�شنة 2011  

-  -  -  )605.076(  605.076  -  -  15 حمول �إىل �لحتياطي �لقانوين  

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

-  -  -  )181.847(  181.847  -  -  15 حمول �إىل �حتياطي �لتربعات �خلريية  

)181.847(  -  )181.847(  -  )181.847(  -  -  15 توزيعات جلمعية �لأ�رشة �خلريية 

47.967.851  372.108  47.595.743  29.760.083  7.578.528  )3.054.554(  13.311.686 �لر�شيد يف 31 دي�شمرب 2011  

تت�شمن �لأرباح �ملبقاة �حتياطيات غري قابلة للتوزيع باإجمايل 315.000 دينار بحريني متعلقة بال�رشكات �لتابعة.

ت�شكل �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إىل 32 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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احلقوق العائدة اإىل مالك ال�رشكة الأم   

احتياطيات اأخرى         

جمموع احلقوق حقوق غري م�سيطرة   املجموع  اأرباح مبقاة  )اإي�ساح 15(  اأ�سهم خزانة  راأ�س املال ال�سادر    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  اإي�ساح   

47.967.851  372.108  47.595.743  29.760.083  7.578.528  )3.054.554(  13.311.686 كما يف 1 يناير 2012  

8.610.982  21.719  8.589.263  8.589.263  -  -  - �لربح لل�شنة   

42.823  -  42.823  -  42.823  -  - دخل �شامل �آخر   

-  -  -  950  )950(  -  - مك�شب من بيع �إ�شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن دخل �شامل �آخر  

8.653.805  21.719  8.632.086  8.590.213  41.873  -  - جمموع �لدخل �ل�شامل   

)3.756.370(  -  )3.756.370(  )3.756.370(  -  -  -  14 �أرباح �أ�شهم نهائية ل�شنة 2011  

)2.504.245(  -  )2.504.245(  )2.504.245(  -  -  -  14 �أرباح �أ�شهم مرحلية ل�شنة 2012  

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

-  -  -  )132.840(  132.840  -  -  15 حمول �إىل �حتياطي �لتربعات �خلريية  

)132.840(  -  )132.840(  -  )132.840(  -  -  15 توزيعات جلمعية �لأ�رشة �خلريية 

50.228.201  393.827  49.834.374  31.456.841  8.120.401  )3.054.554(  13.311.686 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012  

�حلقوق �لعائدة �إىل مالك �ل�رشكة �لأم   

�حتياطيات �أخرى         

جمموع �حلقوق حقوق غري م�شيطرة   �ملجموع  �أرباح مبقاة  )�إي�شاح 15(  �أ�شهم خز�نة  ر�أ�ش �ملال �ل�شادر    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  �إي�شاح   

48.010.661  293.348  47.717.313  28.864.329  9.806.005  )3.054.554(  12.101.533 كما يف 1 يناير 2011  

-  -  -  2.669.976  )2.669.976(  -  - �إعادة عر�ش نتيجة للتطبيق �ملبكر للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 )�إي�شاح 3 )2((  

48.010.661  293.348  47.717.313  31.534.305  7.136.029  )3.054.554(  12.101.533 كما يف 1 يناير 2011 )معاد عر�شة(  

6.720.740  78.760  6.641.980  6.641.980  -  -  - �لربح لل�شنة   

)662.577(  -  )662.577(  -  )662.577(  -  - خ�شارة �شاملة �أخرى   

6.058.163  78.760  5.979.403  6.641.980  )662.577(  -  - جمموع )خ�شارة( �لدخل �ل�شامل   

-  -  -  )1.210.153(  -  -  1.210.153  14 �أ�شهم منحة �شادرة 

)3.414.881(  -  )3.414.881(  )3.414.881(  -  -  - �أرباح �أ�شهم نهائية ل�شنة 2010   

)2.504.245(  -  )2.504.245(  )2.504.245(  -  -  -  14 �أرباح �أ�شهم مرحلية ل�شنة 2011  

-  -  -  )605.076(  605.076  -  -  15 حمول �إىل �لحتياطي �لقانوين  

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

-  -  -  )181.847(  181.847  -  -  15 حمول �إىل �حتياطي �لتربعات �خلريية  

)181.847(  -  )181.847(  -  )181.847(  -  -  15 توزيعات جلمعية �لأ�رشة �خلريية 

47.967.851  372.108  47.595.743  29.760.083  7.578.528  )3.054.554(  13.311.686 �لر�شيد يف 31 دي�شمرب 2011  

تت�شمن �لأرباح �ملبقاة �حتياطيات غري قابلة للتوزيع باإجمايل 315.000 دينار بحريني متعلقة بال�رشكات �لتابعة.

ت�شكل �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إىل 32 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.



التقرير السنوي 2012 بي إم إم آي    50

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2012

األنشطة  1
�رشكة بي �إم �إم �آي �ش.م.ب. )“�ل�رشكة”( هي �رشكة م�شاهمة عامة، �أ�شهمها مطروحة للتد�ول يف بور�شة �لبحرين، تاأ�ش�شت فـي مملكة �لبحرين وم�شجلة لدى وز�رة   

�لتجارة و�ل�شناعة حتت �شجل جتاري رقم 10999. �إن �ملكتب �لرئي�شي لل�رشكة م�شجل حتت �شندوق بريد 828، �شرتة، مملكة �لبحرين. 

�إن �لأن�شطة �لرئي�شية لل�رشكة و�رشكاتها �لتابعة )�مل�شار �إليهم معًا “باملجموعة”( هي بيع �لأغذية و�ملرطبات و�ملو�د �لإ�شتهالكية �لأخرى باجلملة و�لتجزئة. كما تقوم   

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

فيما يلي �ل�رشكات �لتابعة لل�رشكة:   

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

�إد�رة عدة وكالت جتارية لل�شلع �لإ�شتهالكية. مملكة �لبحرين   %100 �رشكة نادر للتجارة ذ.م.م.   

�إد�رة �شوبر ماركت. مملكة �لبحرين   %100 �شوبر ماركت �لأ�رشة ذ.م.م.   

ن�شاط �لنقل �جلوي و�لتخزين و�لتوزيع و�لإ�شتري�د و�لت�شدير. جيبوتي   %100 بي �إم �إم �آي �شارل   

خدمات �إد�رة فنادق و�شقق ومطاعم لل�شياح. مملكة �لبحرين   %100 �رشكة بيادر لإد�رة �ملطاعم �ش.�ش.و.   

�رشكة قاب�شة ملجموعة من �ل�رشكات �لتجارية  مملكة �لبحرين   %100 جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي هولدنغ �ش.�ش.و.   

و�ل�شناعية و�خلدماتية.     

لدى �رشكة جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي هولدنغ �ش.�ش.و. �ل�رشكات �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل:  

�رشكة قاب�شة ملجموعة من �ل�رشكات �لتجارية  مملكة �لبحرين   %100 جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي   

و�ل�شناعية و�خلدماتية. �إي�شت هولدنغ �ش.�ش.و.     

�رشكة قاب�شة ملجموعة من �ل�رشكات �لتجارية  مملكة �لبحرين   %100 جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي   

و�ل�شناعية و�خلدماتية. �شاوث هولدنغ �ش.�ش.و.     

�رشكة قاب�شة ملجموعة من �ل�رشكات �لتجارية  مملكة �لبحرين   %100 جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي   

و�ل�شناعية و�خلدماتية. نورث هولدنغ �ش.�ش.و.     

�رشكة قاب�شة ملجموعة من �ل�رشكات �لتجارية  مملكة �لبحرين   %100 جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي    

و�ل�شناعية و�خلدماتية. و�شت هولدنغ �ش.�ش.و.      

لدى جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي �إي�شت هولدنغ �ش.�ش.و. �ل�رشكة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  

ن�شاط �لنقل �جلوي و�لتخزين و�لتوزيع و�لإ�شتري�د و�لت�شدير. �ل�شود�ن   %55 جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي �شريفي�زس �ش.م.م   

لدى جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي �شاوث هولدنغ �ش.�ش.و. �ل�رشكة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.   

ن�شاط �لنقل �جلوي و�لتخزين و�لتوزيع و�لإ�شتري�د و�لت�شدير. �لغابون   %100 جي �أ�ش �أ�ش غابون �أ�ش �أيه   
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 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012

األنشطة )تتمة(  1

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

لدى جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي نورث هولدنغ �ش.�ش.و. �ل�رشكة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  

ن�شاط �لنقل �جلوي و�لتخزين و�لتوزيع و�لإ�شتري�د و�لت�شدير. مايل   %100 جي �أ�ش �أ�ش مايل �أ�ش �أيه   

لدى جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي وي�شت هولدنغ �ش.�ش.و. �ل�رشكة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  

ن�شاط �لنقل �جلوي و�لتخزين و�لتوزيع و�لإ�شتري�د و�لت�شدير. غانا   %100 �أنرتنا�شونال �شور�شنج �أند �شبالي ليميتد – غانا    

)�شابقًا كومبا�ش غانا ليمتد(   

�ل�رشكات �لزميلة و�ل�رشكات �خلا�شعة لل�شيطرة �مل�شرتكة من قبل �ل�رشكة هي كالتايل:  

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

اإ�ســم ال�رشكة الزميلة  

�لأعمال �لفندقية )�لفندق حتت �لإن�شاء(. مملكة �لبحرين   %30.47 �رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب.   

اإ�ســم امل�ساريع امل�سرتكة  

�إد�رة عدة وكالت لل�شلع �ل�شتهالكية. دولة قطر   %50 �ل�رشكة �لقطرية �لبحرينية �لعاملية ذ.م.م.   

�إن�شاء وت�شغيل �ملخازن. مملكة �لبحرين   %50 �رشكة بي �أند بي للتوزيع ذ.م.م.   

خدمات �ل�شحن. مملكة �لبحرين   %50 �رشكة خدمات �ن�شكيب لل�شحن ذ.م.م.   

�لتجارة باجلملة وتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�شلع �ملنزلية. دولة قطر   %50 ز�د للت�شويق و�لتوزيع ذ.م.م.   

أسس التوحيد  2

اأ�س�س التوحيد   

ت�شتمل �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة على �لقو�ئم �ملالية لل�رشكة و�رشكاتها �لتابعة كما يف 31 دي�شمرب 2012.   

يتم توحيد �ل�رشكات �لتابعة بالكامل من تاريخ �لقتناء و�لذي يعد �لتاريخ �لذي ح�شلت فيه �ملجموعة على �ل�شيطرة وي�شتمر توحيدها حتى �لتاريخ �لذي يتم فيه   

�إيقاف �ل�شيطرة. �أعدت �لقو�ئم �ملالية لل�رشكات �لتابعة لنف�ش �ل�شنة �ملالية لل�رشكة �لأم با�شتخد�م �شيا�شات حما�شبية متو�فقة. مت �إ�شتبعاد جميع �لأر�شدة و�لدخل 

و�مل�رشوفات و�ملكا�شب و�خل�شائر �لغري حمققة و�أرباح �لأ�شهم �لناجتة من �ملعامالت فيما بني �ملجموعة بالكامل. 

ين�شب جمموع �لدخل �ل�شامل يف �ل�رشكة �لتابعة للحقوق غري �مل�شيطرة حتى لو �إن �لنتائج توؤدي �إىل عجز يف �لر�شيد.  
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أسس التوحيد )تتمة(  2

اأ�س�س التوحيد )تتمة(  

يتم �إحت�شاب �لتغري يف ح�شة ملكية �ل�رشكة �لتابعة، دون فقد�ن �ل�شيطرة كمعاملة �أ�شهم حقوق. �إذ� فقدت �ملجموعة �ل�شيطرة على �ل�رشكة �لتابعة، �شينتج عنها ما يلي:  

�إ�شتبعاد �ملوجود�ت )مت�شمنة �ل�شهرة( و�ملطلوبات لل�رشكة �لتابعة.  -  

�إ�شتبعاد �لقيمة �ملدرجة لأي حقوق غري م�شيطرة.  -  

�إ�شتبعاد فروق �لتحويل �ملرت�كمة، �مل�شجلة يف �لدخل �ل�شامل.  -  

�إثبات �لقيمة �لعادلة للمقابل �مل�شتلم.  -  

�إثبات �لقيمة �لعادلة لأي �إ�شتثمار حمتفظ به.  -  

�إثبات �أي فائ�ش �أو عجز يف �لأرباح �أو �خل�شائر.  -  

�إعادة ت�شنيف ح�شة �ل�رشكة �لأم للبنود �ملثبتة م�شبقًا �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر �إىل �لأرباح �أو �خل�شائر �أو �لأرباح �ملبقاة، �أيهما �أن�شب.  -  

بيان الإلتزام واأ�س�س الإعداد  

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة وفقًا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية �ل�شادرة من قبل جمل�ش معايري �ملحا�شبة �لدويل وطبقًا لقانون �ل�رشكات   

�لتجارية �لبحريني، و�ملتطلبات �ملطبقة للدليل �لإر�شادي مل�رشف �لبحرين �ملركزي وقو�عد و�إجر�ء�ت بور�شة �لبحرين ذ�ت �ل�شلة. 

�أعدت �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية، باإ�شتثناء �لإ�شتثمار�ت �لتي مت قيا�شها بالقيمة �لعادلة.   

مت عر�ش �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة بالدينار �لبحريني و�لذي يعد �لعملة �لرئي�شية لعمليات �ل�رشكة.  

التغيرات في السياسات المحاسبية   3
�إن �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �مل�شتخدمة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة هي مطابقة لتلك �لتي مت �إتباعها يف �ل�شنة �ل�شابقة باإ�شتثناء �ملبينة بالإي�شاح )�أ( �أدناه:   

تطبيق معايري حما�سبية جديدة اأو معدلة خالل ال�سنة  اأ (   

خالل �ل�شنة، قامت �ملجموعة بتطبيق �ملعايري �لتالية وتعديالتها وتف�شري�تها �لتي �أ�شبحت �إلز�مية �إعتبارً� من 1 يناير 2012.   

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 )املعدل( املتعلق بالأدوات املالية: الإف�ساحات    

�أ�شدر جمل�ش معايري �ملحا�شبة �لدويل تعديل على �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 7 يف 7 �أكتوبر 2010. يقدم �لتعديل �إف�شاحات معززة لتحويل    

�ملوجود�ت �ملالية �لتي مت ��شتبعادها بكاملها و�ملوجود�ت �لتي مل يتم ��شتبعادها بكاملها. �إن �لتاريخ �لإلز�مي هو يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يوليو 

 .2011

�لتعديالت �لأخرى �لناجتة عن �إدخال حت�شينات على �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية �لتالية لن يكون لها تاأثري على �ل�شيا�شات �ملحا�شبية، �ملركز �ملايل �أو    

�لأد�ء �ملايل للمجموعة:

معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 12 )�ملعدل( �ملتعلق ب�رش�ئب �لدخل – �ل�رش�ئب �ملوؤجلة: ��شرتد�د �ملوجود�ت �ملعنية؛ و  -   

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 1 )�ملعدل( �ملتعلق بتطبيق لأول مرة للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية - �لت�شخم �ملرتفع و��شتبعاد �لتو�ريخ   -   

�لثابتة للمطبقني لأول مرة.

التطبيق املبكر للمعيار الدويل لعداد التقارير املالية رقم 9   )1(  

�إعتبارً� من 1 يناير 2011، قامت �ملجموعة بتطبيق �ملعيار �لدويل لعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 �ملتعلق “بالأدو�ت �ملالية” )�ل�شادر يف نوفمرب 2009 وعدل يف    

�أكتوبر 2010( و�لتعديالت �لناجتة ذ�ت �لعالقة قبل �لتاريخ �للز�مي )�لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يناير 2015( حيث ي�شمح بالتطبيق �ملبكر. ولقد 

�ختارت �ملجموعة 1 يناير 2011 كتاريخ للتطبيق �ملبدئي )وهو �لتاريخ �لذي قامت بها �ملجموعة بتقييم موجود�تها ومطلوباتها �ملالية �حلالية(. قامت �ملجموعة 

بتطبيق طوعي لهذ� �ملعيار، لكونه يوؤدي �إىل عر�ش يعك�ش على نحو �أف�شل �أد�ء وعمليات �ملجموعة.

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة(  3

تطبيق معايري حما�سبية جديدة اأو معدلة خالل ال�سنة )تتمة(  اأ ( 

التطبيق املبكر للمعيار الدويل لعداد التقارير املالية رقم 9 )تتمة(  )1(

مل تقم �ملجموعة باإعادة عر�ش معلومات �ملقارنة كما هو م�شموح به من قبل �لأحكام �لإنتقالية للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 وقامت باإثبات تاأثري    

�لتطبيق �ملبكر للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 �إعتبارً� من 1 يناير 2011، يف �لر�شيد �لإفتتاحي لالأرباح �ملبقاة و�لإحتياطيات �لأخرى كما هو يف ذلك 

�لتاريخ )ر�جع �إي�شاح 3)2(( لتحديد مقد�ر هذ� �لتاأثري.

مت تطبيق �ملعيار �لدويل لعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 )�ملرحلة 1( من قبل �ملجموعة لت�شنيف وقيا�ش �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية. ول يز�ل يتم �إتباع معيار    

�ملحا�شبة �لدويل رقم 39 لإ�شمحالل �ملوجود�ت �ملالية وحما�شبة �لتحوط، حيث �شيتم تغطيتها يف �ملرحلة 2 و�ملرحلة 3 من �ملعيار �لدويل لعد�د �لتقارير �ملالية 

رقم 9، باأثر رجعي، و�لتي مل يتم �لنتهاء منها بعد من قبل جمل�ش معايري �ملحا�شبة �لدويل. وعندما يقوم �ملجل�ش باإنتهاء من هذه �ملر�حل �شوف يقوم بحذف 

�لأجز�ء �ملتعلقة مبعيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 39 و�شوف ت�شتبدل مبتطلبات �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9.

معاجلة حما�سبية جديدة    

يقدم �ملعيار �لدويل لعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 متطلبات جديدة لت�شنيف وقيا�ش �ملوجود�ت �ملالية �لتي تدخل �شمن نطاق معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 39    

�ملتعلق بالأدو�ت �ملالية: �لإثبات و�لقيا�ش. وبالأخ�ش، يتطلب �ملعيار �لدويل لعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 باأن يتم ت�شنيف جميع �ملوجود�ت �ملالية ويتم لحقًا 

قيا�شها بالتكلفة �ملطفاأة �أو بالقيمة �لعادلة بناًء على منوذج �لأعمال للموؤ�ش�شة لإد�رة �ملوجود�ت �ملالية وخ�شائ�ش �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية للموجود �ملايل. 

الت�سنيف/ التخ�سي�س مبوجب املعيار الت�سنيف ال�سابق مبوجب معيار     

الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 املحا�سبة الدويل 39   بيان املوجودات املالية    

مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر متاحة للبيع   - �ل�شند�ت    

مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر متاحة للبيع   - �أ�شهم ممتارة     

مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر متاحة للبيع   - �أ�شهم حقوق �مللكية    

مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر متاحة للبيع   - �شناديق مفتوحة    

مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر متاحة للبيع   - �أ�شهم حقوق �مللكية حقوق �خلا�شة     

تاأثري التطبيق املبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9  )2(  

تاأثري �لتطبيق �ملبكر على �لر�شيد �لإفتتاحي لالأرباح �ملبقاة و�لإحتياطيات �لأخرى �مل�شنفة �شمن �حلقوق كما يف 1 يناير 2011، وعلى ت�شنيف �ملوجود�ت    

�ملالية كما يف 1 يناير 2011، هو كما يلي:

التاأثري على الإحتياطيات الأخرى والأرباح املبقاة    

�لقيمة �ملدرجة كما يف 1 يناير 2011     

عند �لتطبيق �ملبكر للمعيار �لقيمة �ملدرجة     

تاأثري �لتطبيق �ملبكر �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9  كما يف 31 دي�شمرب 2010     

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني      

)2.669.976(  7.136.029  9.806.005 �إحتياطيات �أخرى     

2.669.976  31.534.305  28.864.329 �أرباح مبقاة     

مت �إثبات خ�شائر �لإ�شمحالل بقيمة 2.669.976 دينار بحريني يف �لقائمة �ملوحدة للدخل للفرت�ت حتى 31 دي�شمرب 2010 فيما يتعلق باإ�شتثمار�ت    

�ملجموعة يف �أ�شهم �حلقوق �مل�شنفة �شابقًا كمتاحة للبيع مبوجب معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 39، مت �إعادة ت�شنيفها من من �لر�شيد �لإفتتاحي لالأرباح �ملبقاة 

كما يف 1 يناير 2011 �إىل �إحتياطيات �أخرى كما يف 1 يناير 2011.

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة(  3

تطبيق معايري حما�سبية جديدة اأو معدلة خالل ال�سنة )تتمة(  اأ ( 

تاأثري التطبيق املبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 )تتمة(  )2(  

لو مل تقم �ملجموعة بالتطبيق �ملبكر للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9، لإنخف�ش �شايف �لدخل لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2011 مبقد�ر 191.664    

دينار بحريني، ولنخف�شت �لأرباح �ملبقاة مبقد�ر 2.478.312 دينار بحريني ولز�دت �لإحتياطيات �لأخرى �ملدرجة �شمن �حلقوق مبقد�ر 2.478.312 

دينار بحريني كما يف 31 دي�شمرب 2011.

لو مل تقم �ملجموعة بالتطبيق �ملبكر للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9، ف�شتكون �لن�شيب �لأ�شا�شي و�ملخف�ش لل�شهم يف �لأرباح 52 فل�ش لل�شهم لل�شنة    

�ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2011.

معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد  4
فيما يلي �ملعايري �ل�شادرة ولكنها غري �إلز�مية بعد حتى تاريخ �إ�شد�ر �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة وهي مدرجة �أدناه. �إن هذه �لقائمة هي للمعايري و�لتف�شري�ت   

�ل�شادرة، و�لتي تتوقع �ملجموعة ب�شكل معقول باأنها �شتكون قابلة للتطبيق بتاريخ م�شتقبلي. تنوي �ملجموعة تطبيق هذه �ملعايري )متى �أنطبق ذلك( عندما ت�شبح 

�إلز�مية. 

معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 املتعلق بعر�ض بنود الدخل ال�شامل الآخر   

تتطلب �لتعديالت �لتي �أدخلت على معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 1 باأن تقوم �ملوؤ�ش�شة بعر�ش بنود �لدخل �ل�شامل �لأخر �لتي �شيتم �إعادة ت�شنيفها �إىل �لربح �أو   

�خل�شارة يف �مل�شتقبل �إذ� مت تلبية �ل�رشوط ب�شورة منف�شلة عن تلك �لتي �شوف لن يتم �إعادة ت�شنيفها �إىل �لربح �أو �خل�شارة مطلقًا. �شي�شبح هذ� �لتعديل �إلز�مي يف 

�لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يوليو 2012، مع خيار �ل�شماح بالتطبيق �ملبكر.

ل تتوقع �ملجموعة �أي تاأثري جوهري من تطبيق هذ� �لتعديل.   

معيار املحا�شبة الدويل رقم 19 املتعلق مبزايا املوظفني  

�أ�شدر جمل�ش معايري �ملحا�شبة �لدويل عددً� من �لتعديالت على معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 19 و�لتي �شت�شبح �إلز�مية يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يناير   

2013. تت�شمن هذه �إ�شتبعاد نطاق �لعمل �ملتبع و�إثبات جميع �ملكا�شب و�خل�شائر �لإكتو�رية يف �لدخل �ل�شامل �لآخر عند حدوثها، �إثبات فوري جلميع تكاليف 

�خلدمات �ل�شابقة، و��شتبد�ل تكلفة �لفو�ئد و�لعائد �ملتوقع على �ملوجود�ت �ملحتفظ بها ب�شايف فائدة حت�شب بتطبيق �شعر �خل�شم على �شايف �ملطلوب �ملحدد 

)�ملوجود(؛ وتو�شيحات معينة و�إعادة �شياغة. ل تتوقع �ملجموعة �أي تاأثري من تطبيق هذه �لتعديالت. 

معيار املحا�شبة الدويل رقم 27 املتعلق بالقوائم املالية املنف�شلة )كما مت تعديله يف �شنة 2011(  

يلغي معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 27 )ل�شنة 2011( معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 27 )ل�شنة 2008(. نتيجة للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 11 و12   

�جلديدين، فاإن معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 27 )ل�شنة 2011( يرّحل �ملتطلبات �ملحا�شبية �حلالية ومتطلبات �لإف�شاح للقو�ئم �ملالية �ملنف�شلة، مع بع�ش �لتو�شيحات 

�لطفيفة.

�شي�شبح معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 27 )ل�شنة 2011( �إلز�ميًا يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يناير 2013 وي�شمح بالتطبيق �ملبكر. ل تعر�ش �ملجموعة   

قو�ئم مالية منف�شلة.

معيار املحا�شبة الدويل رقم 28 املتعلق باإ�شتثمارات يف �رشكات زميلة وم�شاريع م�شرتكة )كما مت تعديله يف �شنة 2011(  

يلغي معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 28 )ل�شنة 2011( معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 28 )ل�شنة 2008(. نتيجة للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 11 و12   

�جلديدين �ملذكورين �أعاله، مت تغيري م�شمى معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 28 �ملتعلق بالإ�شتثمار�ت يف �ل�رشكات �لزميلة �إىل معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 28 �ملتعلق 

بالإ�شتثمار�ت يف �ل�رشكات �لزميلة و�مل�شاريع �مل�شرتكة، ويو�شح تطبيق طريقة �حلقوق لالإ�شتثمار�ت يف �مل�شاريع �مل�شرتكة بالإ�شافية �إىل �ل�رشكات �لزميلة.

�شي�شبح معيار �ملحا�شبة �لدويل 28 )ل�شنة 2011( �إلز�ميًا يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يناير 2013 وي�شمح بالتطبيق �ملبكر. تقوم �ملجموعة حاليا بتقييم   

�لتاأثري �لكلي لهذ� �ملعيار �ملعدل. 

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
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معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد )تتمة(  4
 

اإدخال تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 7 ومعيار املحا�شبة الدويل رقم 32 املتعلق مبقا�شة املوجودات املالية واملطلوبات املالية )2011(  

تقدم �إف�شاحات – مقا�شة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية )تعديالت على �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 7( �إف�شاحات ب�شاأن تاأثري ترتيبات �ملقا�شة على   

�لو�شع �ملايل للموؤ�ش�شة. �شت�شبح هذه �لتعديالت �إلز�مية يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يناير 2013 و�لفرت�ت �ملرحلية �ملوجودة �شمن �لفرت�ت �ل�شنوية. 

بناًء على متطلبات �لإف�شاحات �جلديدة يتطلب من �ملجموعة تقدمي معلومات حول �ملبالغ �لتي مت مقا�شتها يف قائمة �ملركز �ملايل وطبيعية ومدى حقوق �ملقا�شة 

مبوجب ترتيبات �ملقا�شة �لرئي�شية �أو ترتيبات مماثلة.

تو�شح مقا�شة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية )�إدخال تعديالت على معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 23( معايري �ملقا�شة مبوجب معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 32   

عن طريق تو�شيح باأن �ملوؤ�ش�شة حاليًا لديها �حلق �لقانوين �لنافذ للمقا�شة وعندما يكون �إجمايل �لت�شوية معادل ل�شايف �لت�شوية. �شت�شبح هذه �لتعديالت �إلز�مية يف 

�لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يناير 2014 و�لفرت�ت �ملرحلية �ملوجودة �شمن �لفرت�ت �ل�شنوية. كما ي�شمح بالتطبيق �ملبكر.

ل تتوقع �ملجموعة �أي تاأثري جوهري من تطبيق هذه �لتعديالت.   

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10 املتعلق بالقوائم املالية املوحدة  

يقدم �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية 10 طريقة جديدة لتحديد �ملوؤ�ش�شات �مل�شتثمر فيها �لو�جب توحيدها وتقدمي منوذج توحيد م�شتقل يحدد �ل�شيطرة كاأ�شا�ش   

لتوحيد كافة �أنو�ع �ملوؤ�ش�شات.

يقوم �مل�شتثمر بال�شيطرة على �ملوؤ�ش�شة �مل�شتثمر فيها عندما تكون:  

معر�شة �أو لديها حقوق بالعو�ئد �ملتغرية من خالل معاملته مع �ملوؤ�ش�شة �مل�شتثمر فيها.  -  

لديه �لقدرة على �لتاأثري على �لعائد�ت من خالل �شالحيته على �ملوؤ�ش�شة �مل�شتثمر فيها.  -  

هناك ر�بط ما بني �ل�شالحية و�لعائد�ت  -  

يعاد تقييم �ل�شيطرة ح�شب �لتغري يف �لوقائع و�لظروف.  

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 10 ي�شتبدل معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 27 �ملتعلق بالقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملنف�شلة وتف�شري جلنة تف�شري �ملعايري رقم 12   

�ملتعلق بتوحيد - �رشكات ذ�ت �أغر��ش خا�شة. �شي�شبح �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 10 �إلز�ميًا يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يناير 2013 

وي�شمح بالتطبيق �ملبكر. تقوم �ملجموعة حاليًا بتقييم �لتاأثري �لكلي لهذ� �ملعيار �جلديد.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 11 املتعلق بالرتتيبات امل�شرتكة   

ي�شع �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 11 �ملتعلق بالرتتيبات �مل�شرتكة �لأ�ش�ش لإعد�د �لتقارير �ملالية من قبل �لأطر�ف للرتتيبات �مل�شرتكة ويح�شن معيار   

�ملحا�شبة �لدويل رقم 31 بو�شع �ملعايري �لتي تنطبق على �ملحا�شبة جلميع �لرتتيبات �مل�شرتكة.

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 11 ي�شنف �لرتتيبات �مل�شرتكة �إىل نوعني- عمليات م�شرتكة وم�شاريع م�شرتكة، ويعمل على حتديد �ل�شيطرة �مل�شرتكة   

كم�شاركة متفقه عليها تعاقديًا لل�شيطرة على �لرتتيب، و�لتي توجد فقط عندما تكون �لقر�ر�ت ب�شاأن �لأن�شطة ذ�ت �ل�شلة )مثل �لأن�شطة �لتي توؤثر ب�شورة جوهرية 

على عو�ئد �لرتتيب(، وتتطلب �ملو�فقة بالإجماع لالأطر�ف �مل�شاركة بال�شيطرة.

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 11 يلغي معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 31 �ملتعلق بح�ش�ش يف �مل�شاريع �مل�شرتكة. وجلنة تف�شري �ملعيار -13 �ملتعلق   

مبوؤ�ش�شات ذ�ت �شيطرة م�شرتكة- م�شاهمات غري نقدية من قبل �أ�شحاب �مل�شاريع. �إن �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 11 �إلز�مي يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة 

يف �أو بعد 1 يناير 2013 وي�شمح بالتطبيق �ملبكر. تقوم �ملجموعة حاليًا بتقييم �لتاأثري �لكلي لهذ� �ملعيار �جلديد.

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد )تتمة(  4

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 12 املتعلق باإف�شاحات امل�شاركة يف موؤ�ش�شات اأخرى   

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 12 يجمع ويعزز وي�شتبدل متطلبات �لإف�شاح لل�رشكات �لتابعة، و�لرتتيبات �مل�شرتكة، و�ل�رشكات �لزميلة و�ملوؤ�ش�شات   

�ملرتتبة غري �ملوحدة. ونتيجة لهذه �ملعايري �جلديدة لإعد�د �لتقارير، قام جمل�ش معايري �ملحا�شبة �لدويل �أي�شا باإ�شد�ر وتعديل و�إعادة ت�شمية معيار �ملحا�شبة �لدويل 

رقم 27 �ملتعلق بالقو�ئم �ملالية �ملنف�شلة ومعيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 28 �ملتعلق باإ�شتثمار�ت يف �رشكات زميلة وم�شاريع م�شرتكة.

يهدف �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 12 �إىل تقدمي معلومات لتمكني �مل�شتخدمني من تقييم:  

�لطبيعة و�ملخاطر �ملتعلقة بحقوق �ملوؤ�ش�شة يف موؤ�ش�شات �أخرى؛ و  -  

تاأثري تلك �حل�ش�ش على �ملركز �ملايل و�لأد�ء �ملايل و�لتدفقات �لنقدية للموؤ�ش�شة.  -  

�شي�شبح �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 12 �إلز�ميًا يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يناير 2013 وي�شمح بالتطبيق �ملبكر. تقوم �ملجموعة حاليًا بتقييم   

�لتاأثري �لكلي لهذ� �ملعيار �جلديد.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 املتعلق بقيا�ض القيمة العادلة  

ي�شتبدل �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 13 �لتوجيهات �لو�ردة يف �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية �ملنفردة حول قيا�ش �لقيمة �لعادلة مب�شدر و�حد.   

ُيعرف �ملعيار �لقيمة �لعادلة وي�شع �إطارً� لقيا�ش �لقيمة �لعادلة ويحدد متطلبات �لإف�شاح لقيا�ش �لقيمة �لعادلة. ويو�شح �ملعيار كيفية قيا�ش �لقيمة �لعادلة عندما يكون 

مطلوبًا �أو عندما ت�شمح به �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية �لأخرى. �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 13 ل ي�شمل ��شتخد�م حما�شبة �لقيمة �لعادلة ولكن 

يقدم �لتوجيهات ب�شاأن كيفية �لتطبيق عندما يكون مطلوب بالفعل ��شتخد�مه �أو عندما ت�شمح به معايري �أخرى �شمن �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية.

�شي�شبح �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 13 �إلز�ميًا يف �لفرت�ت �ل�شنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يناير 2013 وي�شمح بالتطبيق �ملبكر. تقوم �ملجموعة حاليًا بتقييم   

�لتاأثري �لكلي لهذ� �ملعيار �جلديد.

السياسات المحاسبية الهامة  5

عقارات واآلت ومعدات  

تدرج �لعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت بالتكلفة، بعد ح�شم �ل�شتهالك �ملرت�كم و�أي �إ�شمحالل يف �لقيمة. ل يتم �إ�شتهالك �لأر��شي �ململوكة ملك حرً� و�لأعمال �لر�أ�شمالية   

قيد �لتنفيذ.

يتم ح�شاب �ل�شتهالك على �أ�شا�ش �لق�شط �لثابت بناءً� على �لأعمار �لإنتاجية �ملتوقعة للعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت �لتالية:   

5 – 20 �شـنة مباين مملوكة ملكًا حر�ً   

15– 20 �شنة مباين م�شتاأجرة   

2– 10 �شنو�ت �آلت ومعد�ت   

5 �شنو�ت مركبات    

يتم عمل مر�جعة للقيم �ملدرجة للعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت من حيث �لإ�شمحالل عندما يكون هناك �أحد�ث �أو تغري�ت يف �لظروف ت�شري �إىل عدم �إمكانية �إ�شرتد�د   

�لقيمة �ملدرجة. يف حالة وجود �أي من هذه �ملوؤ�رش�ت وحيث تزيد �لقيم �ملدرجة على �ملبلغ �ملقدر �لقابل لالإ�شرتد�د، يتم �إظهار �ملوجود�ت باملبلغ �لقابل لالإ�شرتد�د 

و�لذي يعد �لأعلى من بني قيمتها �لعادلة ناق�شًا تكلفة �لبيع و�لقيمة �مل�شتخدمة. 

�لنفقات �ملتكبدة ل�شتبد�ل عن�رش �أ�شا�شي من �لعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت يتم ح�شابها كبند منف�شل وتتم ر�شملتها من ثم �شطب �لقيمة �ملدرجة للعن�رش �لأ�شا�شي   

�مل�شتبدل. يتم ر�شملة �لنفقات �لالحقة �لأخرى فقط عند زيادة �ملنافع �لإقت�شادية �مل�شتقبلية للبند �ملتعلق بالعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت. يتم �إثبات جميع �لنفقات 

�لأخرى يف �لقائمة �ملوحدة للدخل كم�رشوفات عند تكبدها.

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  5

عقارات واآلت ومعدات )تتمة(   

يتم �إ�شتبعاد بند من �لعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت عند �لبيع �أو عندما ل يتوقع �حل�شول على منافع �إقت�شادية من �إ�شتخد�مها �أو بيعها. يتم �إثبات �أي مك�شب �أو خ�شارة   

ناجتة عن �إ�شتبعاد موجود )يتم �إحت�شابه على �إنه �لفرق بني �شايف متح�شالت �لبيع و�لقيمة �ملدرجة للموجود( يف قائمة �لدخل �ملوحدة يف �ل�شنة �لتي مت فيها �إ�شتبعاد 

�ملوجود.

يتم مر�جعة �لقيمة �ملتبقية للموجود�ت و�لأعمار �لإنتاجية وطرق �لإ�شتهالك يف نهاية كل �شنة مالية، ويتم تعديلها يف �مل�شتقبل �إذ� تطلب �لأمر.  

اإ�ستثمارات يف �رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة   

لدى �ملجموعة �إ�شتثمار�ت يف �رشكات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة، وهو تعاقد بني �ل�رشكاء ومن خالله تد�ر �لأن�شطة �لقت�شادية لل�رشكة ب�شكل م�شرتك. تقوم   

�ملجموعة باإثبات ح�شتها يف �ل�رشكات �خلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة باإ�شتخد�م طريقة �حلقوق. تعك�ش قائمة �لدخل �ملوحدة ح�شة �ملجموعة يف نتائج هذه �ل�رشكات. 

يتم �إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�رشكات �خلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة لنف�ش �لفرتة �ملالية للمجموعة. �أينما �إ�شتلزم �لأمر، يتم عمل تعديالت يف �ل�شيا�شات �ملحا�شبية لتتما�شى   

مع �شيا�شات �ملجموعة.

مت �إجر�ء �لتعديالت على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لإ�شتبعاد ح�شة �ملجموعة من �لأر�شدة و�ملعامالت و�لأرباح �أو �خل�شائر غري �ملحققة فيما بني �ملجموعة �لناجتة عن   

�ملعامالت بني �ملجموعة و�رشكاتها �خلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة. يتم �إثبات �خل�شائر �لناجتة من هذه �ملعامالت مبا�رشًة �إذ� كانت �خل�شارة توفر دليل على وجود 

�إنخفا�ش يف �شايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها للموجود�ت �ملتد�ولة �أو خ�شارة �إ�شمحالل. حتت�شب �إ�شتثمار�ت �ملجموعة يف �ل�رشكات �خلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة 

با�شتخد�م طريقة �حلقوق للمحا�شبة حتى �لتاريخ �لذي يتم فيه �إيقاف ح�شول �ملجموعة على �شيطرة م�شرتكة على �ل�رشكات �خلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة.

عند فقد�ن �ل�شيطرة على �ل�رشكات �خلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة تقي�ش وتثبت �ملجموعة �إ�شتثمار�تها �ملتبقية بقيمتها �لعادلة. يتم �إثبات �أي فرق بني �لقيمة �ملدرجة   

لل�رشكات �خلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة عند فقد �ل�شيطرة �مل�شرتكة و�لقيمة �لعادلة لالإ�شتثمار�ت �ملتبقية و�ملتح�شالت من �لإ�شتبعاد يف �لأرباح �أو �خل�شائر. عندما 

ت�شكل �لإ�شتثمار�ت �ملتبقية نفوذً� موؤثرً�، فاإنه يتم �حت�شابها كاإ�شتثمار�ت يف �رشكة زميلة.

اإ�ستثمار يف �رشكة زميلة  

يتم �إحت�شاب �إ�شتثمار �ملجموعة يف �ل�رشكة �لزميلة مبوجب طريقة �حلقوق للمحا�شبة. �إن �ل�رشكة �لزميلة هي موؤ�ش�شة �لتي لدى �ملجموعة نفوذً� موؤثرً� عليها و�لتي   

لي�شت �رشكة تابعة �أو م�رشوع م�شرتك. 

مبوجب طريقة �حلقوق، يتم �إثبات �لإ�شتثمار يف �ل�رشكة �لزميلة يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة بالتكلفة م�شافًا �إليها تغري�ت ما بعد �لقتناء يف ح�شة �ملجموعة من �شايف   

موجود�ت �ل�رشكة �لزميلة. �ل�شهرة �ملتعلقة بال�رشكة �لزميلة يتم ت�شمينها يف �لقيمة �ملدرجة لالإ�شتثمار وهي غري مطفاأة ول يتم فح�شها لالإ�شمحالل.

تعك�ش �لقائمة �ملوحدة للدخل ح�شة �ملجموعة يف نتائج عمليات �ل�رشكة �لزميلة. �أينما وجدت تغيري�ت قد �أثبتت مبا�رشًة يف حقوق �ل�رشكة �لزميلة، تقوم �ملجموعة   

باإثبات ح�شتها يف هذه �لتغيري�ت وتف�شح عن هذ�، �إذ� ��شتلزم �لأمر يف �لقائمة �ملوحدة للتغري�ت �حلقوق. يتم �إ�شتبعاد �ملكا�شب �أو �خل�شائر غري �ملحققة �لناجتة من 

معامالت بني �ملجموعة و�ل�رشكة �لزميلة �إىل حد ح�شة �ملجموعة يف �ل�رشكة �لزميلة. 

يتم �إظهار ح�شة �ملجموعة يف ربح �ل�رشكات �لزميلة يف �لقائمة �ملوحدة للدخل. هذ� هو �لربح �لعائد �إىل حاملي �أ�شهم �ل�رشكة �لزميلة ولذلك فهو �لربح بعد �ل�رشيبة   

و�حلقوق غري �مل�شيطرة يف �ل�رشكات �لتابعة لل�رشكات �لزميلة. 

�إن تو�ريخ �إعد�د تقارير �ل�رشكة �لزميلة و�ل�رشكة �لأم متطابقة. �أينما ��شتلزم �لأمر، يتم عمل تعديالت يف �ل�شيا�شات �ملحا�شبية لتتما�شي مع �شيا�شات �ملجموعة.  

بعد تطبيق طريقة �حلقوق، تقوم �ملجموعة بتحديد ما �إذ� كان �رشوريًا �إثبات خ�شارة �إ�شمحالل �إ�شافية حل�شة �إ�شتثمار�ت �ملجموعة يف �رشكتها �لزميلة. تقوم   

�ملجموعة بتاريخ �إعد�د كل تقرير بتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�شوعي يثبت �إ�شمحالل �لإ�شتثمار�ت يف �ل�رشكة �لزميلة. ففي هذه �حلالة تقوم �ملجموعة باإحت�شاب 

قيمة �لإ�شمحالل �لذي يعد �لفرق بني �لقيمة �لقابلة لالإ�شرتد�د لل�رشكة �لزميلة وقيمتها �ملدرجة و�إثبات �ملبلغ يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.

عند فقد�ن �ل�شيطرة على �ل�رشكة �لزميلة تقي�ش وتثبت �ملجموعة �أي �إ�شتثمار حمتفظ به بقيمته �لعادلة. يتم �إثبات �أي فرق بني �لقيمة �ملدرجة لل�رشكة �لزميلة عند   

فقد�ن �لنفوذ �ملوؤثر و�لقيمة �لعادلة لالإ�شتثمار �ملحتفظ به و�ملتح�شالت من �لإ�شتبعاد يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  5

املخزون  

يـدرج �ملخزون بالتكلفة �أو �شايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها، �أيهما �أقل. متثل �لتكاليف تلك �مل�رشوفات �ملتكبدة لكل منتج حتى و�شوله �إىل موقعه و�شكله �حلاليني وحتدد   

على �أ�شا�ش �لو�رد �أوًل، �ل�شادر �أوًل.

�إن �شايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها هو �شعر �لبيع �ملقدر �شمن �لأعمال �لإعتيادية، حم�شومًا منها �لتكاليف �ملقدرة لالإمتام و�لتكاليف �ملقدرة �ل�رشورية حلدوث �لبيع.  

نقد وودائع ق�سرية الأجل  

لغر�ش قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة، ي�شمل �لنقد وما يف حكمه على نقد يف �ل�شندوق و�أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل بتو�ريخ �إ�شتحقاق �أ�شلية لفرتة   

ثالثة �أ�شهر �أو �أقل حم�شومًا منهًا ح�شابات �ل�شحب على �ملك�شوف �لقائمة.

موجودات غري ملمو�سة   

يتم قيا�ش �ملوجود�ت غري �مللمو�شة �ملقتناة ب�شورة منف�شلة عند �لإثبات �ملبدئي بالتكلفة. تكلفة �ملوجود�ت غري �مللمو�شة �ملقتناة يف دمج �لأعمال هي قيمتها �لعادلة   

عند تاريخ �لإقتناء. بعد �لإثبات �ملبدئي يتم قيا�شها بالتكلفة بعد ح�شم �أي �إطفاء مرت�كم �أو خ�شائر �لإ�شمحالل �ملرت�كمة. �ملوجود�ت غري �مللمو�شة �ملنتجة د�خليا 

باإ�شتثناء تكاليف �لتطوير �لر�أ�شمالية، هي غري مر�شملة وتنعك�ش �لنفقات يف �لقائمة �ملوحدة للدخل يف �ل�شنة �لتي يتم فيها تكبد �لنفقات. 

�لأعمار �لإنتاجية للموجود�ت غري �مللمو�شة تقّيم �إما حمددة �أو غري حمددة.   

�ملوجود�ت غري �مللمو�شة ذ�ت �أعمار حمددة يتم �إطفاوؤها على مدى عمرها �لإقت�شادي وتقيم لالإ�شمحالل عندما يكون هناك موؤ�رش على �أن �ملوجود غري �مللمو�ش   

ميكن �إ�شمحالله. فرتة �لإ�شمحالل وطريقة �لإطفاء للموجود غري �مللمو�ش �لذي له عمر �إنتاجي حمدد يتم مر�جعتها على �لأقل عند نهاية كل فرتة تقرير. �لتغري�ت يف 

�لعمر �لإنتاجي �أو �لنمو �ملتوقع لإ�شتهالك �ملنافع �لإقت�شادية �مل�شتقبلية �ملت�شمة يف �ملوجود يتم ح�شابها بتغيري فرتة �لإطفاء �أو طريقته، ح�شبما هو منا�شب، وتعامل 

كتغري�ت يف �لتقدير�ت �ملحا�شبية. يتم �إثبات م�رشوف �لإطفاء للموجود غري �مللمو�ش ذو �لعمر �ملحدد يف �لقائمة �ملوحدة للدخل �شمن فئة �مل�رشوفات �ملتفقة مع وظيفة 

�ملوجود غري �مللمو�ش.

�ملكا�شب �أو �خل�شائر من �إ�شتبعاد موجود غري ملمو�ش يتم قيا�شها كالفرق ما بني �شايف متح�شالت �لإ�شتبعاد و�لقيمة �ملدرجة للموجود ويتم �إثباتها يف �لقائمة �ملوحدة   

للدخل عندما يتم �إ�شتبعاد �ملوجود.

اإ�سمحالل موجودات غري مالية  

تقوم �ملجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�شوعي يثبت �إ�شمحالل �ملوجود. �إذ� وجد مثل هذ� �لدليل، �أو عندما يتطلب عمل فح�ش   

�إ�شمحالل �شنوي للموجود، تقوم �ملجموعة بعمل تقييم ملبلغ �ملوجود �لقابل لالإ�شرتد�د. �إن �لقيمة �لقابلة لالإ�شرتد�د للموجود هي �لقيمة �لعادلة �لأعلى للموجود �أو 

�لوحدة �ملنتجة للنقد ناق�شًا تكلفة �لبيع وقيمتها �مل�شتخدمة وهي حمددة للموجود �لفردي، �إل �إذ� كان �ملوجود غري منتج للتدفقات �لنقدية و�لتي هي م�شتقلة �إىل حد 

بعيد عن تلك �ملوجود�ت �لأخرى �أو جمموعة من �ملوجود�ت. 

عندما تزيد �لقيمة �ملدرجة للموجود �أو �لوحدة �ملنتجة للنقد عن قيمها �لقابلة لالإ�شرتد�د، فاإن �ملوجود يعترب م�شمحال، ويتم �إظهار �ملوجود باملبلغ �لقابل لالإ�شرتد�د.   

عندما يتم تقييم �لقيمة �مل�شتخدمة للموجود، فان �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية يتم تخفي�شها �إىل قيمتها �حلالية با�شتخد�م معدل خ�شم ما قبل �ل�رشيبة و�لذي يعك�ش 

�لتقييمات �حلالية لل�شوق للقيمة �لزمنية للنقود و�ملخاطر �خلا�شة باملوجود. عند حتديد �لقيمة �لعادلة بعد خ�شم تكاليف �لبيع، فاإنه يتم ��شتخد�م منوذج تقييم 

منا�شب. هذه �حل�شابات يتم تاأيدها من قبل م�شاعفات �لتقدمي، �أ�شعار �لأ�شهم �ملعلنة لل�رشكات �لزميلة �ملتد�ولة �لعامة �أو موؤ�رش�ت �أخرى متاحة للقيمة �لعادلة. 
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  5

اإ�سمحالل موجودات غري مالية )تتمة(  

تعتمد �ملجموعة يف ح�شاب �إ�شمحاللها على ميز�نيات تف�شيلية و�حل�شابات �ملتوقعة، و�لتي تعد ب�شكل منف�شل لكل وحدة منتجة للنقد �لتي تخ�ش�ش كل �ملوجود�ت   

على حدة. هذه �مليز�نيات و�حل�شابات �ملتوقعة تغطي ب�شكل عام فرتة خم�ش �شنو�ت. للفرت�ت �لأطول، يح�شب معدل �لنمو طويل �لأجل ويطبق على �لتدفقات �لنقدية 

�مل�شتقبلية للم�رشوع بعد �ل�شنة �خلام�شة.

يتم عمل تقييم يف تاريخ كل تقرير، حول ما �إذ� كان هناك �أي موؤ�رش يثبت باأن خ�شائر �لإ�شمحالل �ملثبتة م�شبقًا مل تعد موجودة �أو قد مت تخفي�شها. �إذ� وجد مثل هذ�    

�ملوؤ�رش، تقوم �ملجموعة بتقدير �ملبلغ �لقابل لالإ�شرتد�د للموجود. يتم ��شرتجاع خ�شارة �لإ�شمحالل �ملثبتة م�شبقًا فقط �إذ� كان هناك تغيري يف �لتقدير�ت �مل�شتخدمة 

لتحديد مبلغ �ملوجود�ت �لقابلة لالإ�شرتد�د منذ تاريخ �إثبات �آخر خ�شارة �إ�شمحالل. �إن قيمة �ل�شرتجاع حمددة بحيث ل تتجاوز �لقيمة �ملدرجة للموجود قيمتها 

�لقابلة لالإ�شرتد�د، ول تتجاوز �لقيمة �ملدرجة �لتي مت حتديدها، بعد ح�شم �لإ�شتهالك كما لو مل يتم �إثبات خ�شارة �إ�شمحالل للموجود يف �ل�شنو�ت �ل�شابقة. يتم �إثبات 

هذه �ل�شرتجاعات يف �لقائمة �ملوحدة للدخل �إل �إذ� كان �ملوجود مدرج باملبلغ �ملعاد تقييمه، يف هذ� �حلالة يتم معاملة �ل�شرتجاعات كزيادة يف �إعادة �لتقييم. 

كما يتم تطبيق �ملعايري �لتالية عند تقييم �إ�شمحالل �ملوجود�ت �ملحددة:  

ال�شهرة   

يتم فح�ش �ل�شهرة لالإ�شمحالل �شنويًا )كما يف 31 دي�شمرب( و�إذ� وجدت موؤ�رش�ت ت�شري باأن �لقيمة �ملدرجة ميكن �أن تكون م�شمحلة.   

يتم حتديد �لإ�شمحالل عن طريق تقييم �ملبلغ �لقابل لالإ�شرتد�د للوحدة �ملنتجة للنقد )�أو جمموعة وحد�ت منتجة للنقد( �لتي تتعلق بها �ل�شهرة. �إذ� كانت �لقيمة �لقابلة   

لالإ�شرتد�د للوحدة �ملنتجة للنقد )�أو جمموعة وحد�ت منتجة للنقد( �أدنى من �لقيمة �ملدرجة للوحدة فاأنه يتم �إثبات خ�شارة �إ�شمحالل مبا�رشًة يف قائمة �لدخل �ملوحدة. 

ل ميكن �إ�شرتجاع خ�شائر �لإ�شمحالل �ملتعلقة بال�شهرة يف �لفرت�ت �مل�شتقبلية. 

موجودات غري ملمو�شة   

يتم فح�ش �ملوجود�ت غري �مللمو�شة باأعمار �إنتاجية غري حمددة لالإ�شمحالل �شنويًا )كما يف 31 دي�شمرب( �شو�ًء ب�شكل فردي �أو على م�شتوى �لوحدة �ملنتجة للنقد،   

�أيهما �أن�شب و�إذ� وجدت موؤ�رش�ت ت�شري باأن �لقيمة �ملدرجة ميكن �أن تكون م�شمحلة. 

املوجودات املالية   

الإثبات املبدئي والقيا�س  

يتم �إثبات �ملوجود�ت �ملالية عندما ت�شبح �رشكات �ملجموعة طرفًا يف �ملخ�ش�شات �لتعاقدية لالأد�ة.  

�ملوجود�ت �ملالية تقا�ش مبدئيًا بالقيمة �لعادلة. ت�شاف تكاليف �ملعامالت �لتي تعود مبا�رشة �إىل �لإقتناء �أو �إ�شد�ر �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية )غري �ملوجود�ت   

�ملالية و�ملطلوبات �ملالية �ملقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر( �أو يتم خ�شمها من �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية �أو �ملطلوبات �ملالية، ح�شبما هو منا�شب، 

عند �لإثبات �ملبدئي. تكاليف �ملعامالت �لتي تعود مبا�رشة �إىل �إقتناء �ملوجود�ت �ملالية �أو�ملطلوبات �ملالية �ملقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر تثبت فورً� يف 

�لأرباح و�خل�شائر.

تثبت جميع �مل�شرتيات �أو �ملبيعات �ملنتظمة للموجود�ت �أو ت�شتبعد على �أ�شا�ش تاريخ �ملتاجرة. �مل�شرتيات �أو �ملبيعات �ملنتظمة هي �مل�شرتيات �أو �ملبيعات للموجود�ت   

�ملالية �لتي تتطلب ت�شليم �ملوجود�ت �شمن فرتة زمنية حمددة يف �لأنظمة �أو �ملو�ثيق يف �ل�شوق.

القيا�س الالحق   

جميع �ملوجود�ت �ملالية يتم قيا�شها لحقًا بالكامل �أما بالتكلفة �ملطفاأة �أو بالقيمة �لعادلة، بناًء على ت�شنيف �ملوجود�ت �ملالية كما يلي:   

 بي إم إم آي ش.م.ب.
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  5

املوجودات املالية )تتمة(  

ت�سنيف املوجودات املالية  

اإ�ستثمار يف اأدوات الدين امل�سنفة بالتكلفة املطفاأة   

�أدو�ت �لدين �لتي تلبي �ل�رشوط �لتالية يتم قيا�شها لحقًا بالتكلفة �ملطفاأة حم�شومًا منها خ�شارة �لإ�شمحالل )باإ�شتثناء �إ�شتثمار�ت �لدين �مل�شنفة كمقا�شة بالقيمة   

�لعادلة �شمن �لأرباح �أو �خل�شائر عند �لإثبات �ملبدئي(:

�ملوجود حمتفظ به �شمن وحدة �لأعمال �لتي تهدف �إىل �لإحتفاظ باملوجود�ت بغر�ش حت�شيل �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية، و  -  

�ل�رشوط �لتعاقدية لالأد�ة متنح �حلق يف تو�ريخ حمددة للتدفقات �لنقدية �لتي ت�شكل دفعات منفردة للمبلغ �لأ�شا�شي و�لفائدة على �ملبلغ �لأ�شا�شي �لقائم.  -  

يتم قيا�ش جميع �ملوجود�ت �ملالية �لأخرى لحقًا بالقيمة �لعادلة.  

يتم �إثبات �لدخل على �أ�شا�ش �لفائدة �لفعلية لأدو�ت �لدين �ملقا�شة يف وقت لحق بالتكلفة �ملطفاأة. يتم �إثبات دخل �لفو�ئد يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.   

تخ�شغ �أدو�ت �لدين �لتي يتم لحقًا قيا�شها بالتكلفة �ملطفاأة ملر�جعة �لإ�شمحالل.  

مل تقم �ملجموعة بت�شنيف �أية �أدو�ت دين بالتكلفة �ملطفاأة.  

التكلفة املطفاأة وطريقة الفائدة الفعلية   

طريقة �لفائدة �لفعلية هي طريقة حما�شبة �لتكلفة �ملطفاأة لأد�ة �لدين وتخ�شي�ش دخل �لفو�ئد خالل �لفرتة �ملتعلقة بذلك. ومعدل �لفائدة �لفعلي هو �ملعدل �لذي   

يخ�شم بدقة �ملبالغ �مل�شتلمة �لنقدية �لتقديرية ) وي�شمل كافة �لر�شوم و�لنقاط �ملدفوعة �أو �مل�شتلمة �لتي ت�شكل جزًء ل يتجز�أ من معدل �لفائدة �لفعلي، تكاليف �ملعاملة 

و�لأق�شاط و�خل�شومات �لأخرى( خالل �لعمر �ملتوقع لأد�ة �لدين، �أو، حيثما يكون منا�شبًا، مدة �أق�رش، ل�شايف �ملبلغ �ملدرج عند �لإثبات �ملبدئي.

يثبت �لدخل بناًء على �أ�شا�ش �لفائدة �لفعلي لأدو�ت �لدين �ملقا�شة لحقًا بالتكلفة �ملطفاأة. يتم �إثبات دخل �لفو�ئد يف �لأرباح �أو �خل�شائر ويدرج يف بند “دخل   

�لإ�شتثمار”.

املوجودات املالية امل�سنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح واخل�سائر  

�لإ�شتثمار�ت يف �أدو�ت �حلقوق ت�شنف كموجود�ت مالية مقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر، ما مل ت�شنف �ملجموعة �لإ�شتثمار �ملحتفظ به لغري غر�ش   

�ملتاجرة كمقا�ش بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر عند �لإثبات �ملبدئي.

�أدو�ت �لدين �لتي ل تلبي معايري �لتكلفة �ملطفاأة تقا�ش كموجود�ت مالية م�شنفة كمقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر. �إ�شافة لذلك، �أدو�ت �لدين �لتي   

تلبي معايري �لتكلفة �ملطفاأة لكنها م�شنفة كموجود�ت مالية م�شنفة كمقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر تقا�ش بالقيمة �لعادلة �شمن قائمة �لدخل. ميكن 

ت�شنيف �أد�ة �لدين كموجود مايل م�شنف كمقا�ش بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر عند �لإثبات �ملبدئي �إذ� كان هذ� �لت�شنيف يزيل �أو يخف�ش ب�شورة جوهرية 

�لتعار�ش يف �لقيا�ش �أو �لإثبات �لذي ينتج عن قيا�ش �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات �أو يثبت �ملكا�شب �أو �خل�شائر على �أ�شا�ش خمتلف. وقامت �ملجموعة بت�شنيف �دو�ت �لدين 

كموجود�ت مالية م�شنفة كمقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر.

يعاد ت�شنيف �أدو�ت �لدين من مقا�شة بالتكلفة �ملطفاأة �إىل موجود�ت مالية م�شنفة كمقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر عندما يتغري منوذج �لعمل بحيث   

مل تعد معايري �لقيا�ش بالتكلفة �ملطفاأة حمققة. ول ي�شمح باإعادة �لت�شنيف لأدو�ت �لدين �مل�شنفة كموجود�ت مالية م�شنفة كمقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح 

و�خل�شائر عند �لإثبات �ملبدئي. 

�ملوجود�ت �ملالية �مل�شنفة كمقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر تقا�ش بالقيمة �لعادلة يف نهاية كل فرتة تقرير، و�أي مكا�شب �أو خ�شائر تن�شاأ عند �إعادة   

�لقيا�ش تثبت يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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ت�سنيف املوجودات املالية )تتمة(  

دخل �لفو�ئد من �أدو�ت �لدين �مل�شنفة كمقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر تدرج يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.  

دخل �أرباح �لأ�شهم من �إ�شتثمار�ت يف �أدو�ت �حلقوق �مل�شنفة كمقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر تثبت يف �لقائمة �ملوحدة للدخل عندما يحدد حق   

�ملجموعة يف ��شتالم �أرباح �لأ�شهم وفقًا ملعيار �ملحا�شبة �ملايل رقم 18-�لإير�د�ت.

املوجودات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �سمن دخل �سامل اآخر   

عند �لإثبات �ملبدئي، ميكن للمجموعة �إختيار غري قابل للنق�ش )على �أ�شا�ش كل �أد�ة على حدة( لت�شنيف �لإ�شتثمار�ت يف �أدو�ت �حلقوق كموجود�ت مالية مقا�شة   

بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر. ت�شنيف �ملوجود�ت �ملالية كمقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر ل ي�شمح به �إذ� كان �إ�شتثمار �حلقوق 

حمتفظ به لغر�ش �ملتاجرة.

�ملوجود �ملايل يحتفظ به لغر�ش �ملتاجرة �إذ�:  

مت �إقتنائه ب�شكل رئي�شي لغر�ش بيعه على �ملدى �لقريب �أو   -  

عند �لإثبات �ملبدئي يكون جزءً� من �ملحفظة لالأدو�ت �ملالية �ملعينة �لتي تديرها �ملجموعة ويكون فيها دليل على �لنمط �لفعلي �لأخري لتحقيق �لربح ق�شري �لأجل   -  

�أو 

يكون م�شتقًا غري م�شنف وفعال كاأد�ة حتوط �أو �شمان مايل.  -  

�لإ�شتثمار�ت يف �أدو�ت �حلقوق �ملالية �ملقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر يتم قيا�شها مبدئيًا بالقيمة �لعادلة �إ�شافة �إىل تكاليف �ملعامالت. ويتم لحقًا،   

قيا�شها بالقيمة �لعادلة. �ملكا�شب و�خل�شائر �لناجتة عن �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة يتم �إثباتها يف �لدخل �ل�شامل �لآخر ويح�شب تر�كميًا يف �إحتياطي �إعادة تقييم 

�لإ�شتثمار�ت. لن يتم �إعادة ت�شنيف �ملكا�شب �أو �خل�شائر �لرت�كمية لالرباح �و �خل�شائر عند �إ�شتبعاد �لإ�شتثمار�ت. 

قامت �ملجموعة بتخ�شي�ش معظم �إ�شتثمار�تها ]�دو�ت �حلقوق يف �ملوجود�ت �ملالية �مل�شنفة كمقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر عند �لتطبيق �ملبدئي   

للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9، حيث �أن جمل�ش �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة يرون باأن هذ� يقدم عر�شًا �أكرث �أهمية لالإ�شتثمار�ت �لإ�شرت�تيجية متو�شطة 

وق�شرية �ملدى من �لتغري�ت �لهامة يف �لقيمة �لعادلة فورً� يف �لأرباح �خل�شائر. 

يتم �إثبات �أرباح �لأ�شهم من هذه �لإ�شتثمار�ت يف �أدو�ت �حلقوق بالقائمة �ملوحدة للدخل عندما يكون لدى �ملجموعة حق يف �إ�شتالم �أرباح �لأ�شهم وفقًا لإير�د�ت معيار   

�ملحا�شبة �لدويل رقم 18، ما مل ت�شرتد �رباح �لأ�شهم بو�شوح جزء من تكلفة �لإ�شتثمار. يتم �إثبات �أرباح �لأ�شهم �ملكت�شبة يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.

قرو�س وذمم مدينة  

�لقرو�ش و�لذمم �ملدينة هي موجود�ت مالية غري م�شتقة �لتي لديها مدفوعات ثابتة �أو قابلة للتحديد ول يتم تد�ولها يف �ل�شوق �لن�شطة. بعد �لقيا�ش �ملبدئي، يتم   

لحقًا قيا�ش هذه �ملوجود�ت �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة باإ�شتخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي بعد ح�شم �لإ�شمحالل. يتم �إحت�شاب �لتكلفة �ملطفاأة بالأخذ يف �لإعتبار �أية 

خ�شومات �أو عالو�ت من �لإقتناء و�لر�شوم �أو �لتكاليف �لتي تعترب جز�أ ل يتجز�أ من معدل �لفائدة �لفعلي. يتم �إثبات �ملكا�شب و�خل�شائر يف قائمة �لدخل �ملوحدة عندما 

يتم �إ�شتبعاد �أو �إ�شمحالل �لقرو�ش �أو �لذمم �ملدينة، وكذلك من خالل عملية �لإطفاء. يتم �شطب �لديون �ملعدومة من �لقائمة �ملوحدة للدخل عندما يتم حتديدها. 

تقوم �ملجموعة بعمل تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد �إ�شمحالل �لقرو�ش و�لذمم �ملدينة. بالن�شبة للمبالغ �مل�شتحقة من �لقرو�ش و�لذمم �ملدينة للعمالء   

�ملدرجة بالتكلفة �ملطفاأة، تقوم �ملجموعة �أوًل بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل مو�شوعي لإ�شمحالل �ملوجود�ت �ملالية �جلوهرية ب�شكل فردي، �أو ب�شكل جماعي 

للموجود�ت �ملالية �لتي ل تعترب جوهرية ب�شكل فردي. �إذ� حددت �ملجموعة باأنه ل يوجد دليل مو�شوعي يثبت �إ�شمحالل �ملوجود �ملايل �ملحدد ب�شكل فردي، �شو�ًء 

كان جوهريًا �أو غري جوهريًا، تقوم �ملجموعة ب�شم �ملوجود يف جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية �لتي لديها خ�شائ�ش خماطر �إئتمان مماثلة ويتم تقييمها ب�شكل جماعي 

لالإ�شمحالل. �ملوجود�ت �ملالية �لتي يتم حتديدها ب�شكل فردي لالإ�شمحالل و�لتي يتم �إثبات خ�شارة �إ�شمحالل لها �أو ي�شتمر �إ�شمحاللها ل يتم ت�شمينها يف �لتقييم 

�جلماعي لالإ�شمحالل.

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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املوجودات املالية )تتمة(  

مكا�سب وخ�سائر حتويل العمالت  

�لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية �ل�شائدة بالعملة �لأجنبية يتم حتديدها بتلك �لعملة �لأجنبية وحتويلها بال�شعر �لفوري عند نهاية كل فرتة تقرير. ي�شكل مكون �لعملة   

�لأجنبية جزءً� من مك�شبها �أو خ�شارتها بالقيمة �لعادلة. لذلك:

للموجود�ت �ملالية �مل�شنفة كموجود�ت مالية مقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر، يتم �إثبات مكون �لعملة �لأجنبية يف �لأرباح �أو �خل�شائر، و  -  

للموجود�ت �ملالية �مل�شنفة كموجود�ت مالية مقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر، يتم �إثبات مكون �لعملة �لأجنبية يف �لدخل �ل�شامل �لآخر.  -  

لدو�ت �لدين �ملقا�شة بالتكلفة �ملطفاأة عند نهاية كل فرتة تقرير و�ل�شائدة بالعمالت �لجنبية، يتم حتديد مكا�شب وخ�شائر حتويل �لعمالت �لأجنبية بناًء على �لتكلفة   

�ملطفاأة للموجود�ت �ملالية. مل يكن لدى �ملجموعة �أية �إ�شتثمار�ت مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة. 

اإ�ستبعاد املوجودات املالية  

يتم �إ�شتبعاد �ملوجود �ملايل )�أو �أي جزء من �ملوجود �ملايل �أو جزء من جمموعة من موجود�ت مالية م�شابهة( عند:  

�نق�شاء �حلق يف �إ�شتالم �لتدفقات �لنقدية من موجود؛ �أو   -  

قيام �ملجموعة بنقل حقوقها يف ��شتالم �لتدفقات �لنقدية من موجود �أو تعهدت بدفعها بالكامل دون تاأخري جوهري �إىل طرف ثالث مبوجب ترتيب �شد�د؛    -  

و�شو�ً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 ولكنها قامت بنقل �ل�شيطرة على �ملوجود.

 

عند �إ�شتبعاد �ملوجود �ملايل �ملقا�ش بالتكلفة �ملطفاأة، يتم �إثبات �لفرق بني �ملبلغ �ملدرج للموجود و�ملبلغ �ملقابل �مل�شتلم و�ملتوجب ��شتالمه يف �لربح �أو �خل�شارة.  

عند �إ�شتبعاد �ملوجود �ملايل �مل�شنف كموجود مايل مقا�ش بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر، ل يتم �إعادة ت�شنيف �ملك�شب �أو �خل�شارة �ملرت�كمة �لتي �شبق   

تر�كمها يف �إحتياطي �إعادة تقييم �لإ�شتثمار�ت �إىل �لربح �أو �خل�شارة، لكن يعاد ت�شنيفه �إىل �لأرباح �ملبقاة.

اإ�سمحالل املوجودات املالية  

�ملوجود�ت �لتي تقا�ش بالتكلفة �ملطفاأة تقيم لالإ�شمحالل يف نهاية كل فرتة تقرير. �ملوجود�ت �ملالية تعترب م�شمحلة عندما يكون هناك دليل مو�شوعي، نتيجة حلدث   

�أو �أكرث يقع بعد �لإثبات �ملبدئي للموجود�ت �ملالية، وتاأثرت �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية �لتقديرية.

�لدليل �ملو�شوعي لالإ�شمحالل ي�شمل ما يلي:  

�ل�شعوبة �ملالية �جلوهرية للم�شدر �أو �لطرف �لآخر �أو  -  

خرق للعقد، كعدم �لوفاء يف دفع �ملبلغ �لأ�شا�شي �أو �لفائدة �أو  -  

من �ملحتمل �أن يدخل �ملقرت�ش يف حالة �إفال�ش �أو �إعادة تنظيم مايل �أو  -  

عدم ظهور �ل�شوق �لن�شط لذلك �ملوجود �ملايل ب�شبب �مل�شاعب �ملالية.  -  

ت�شمل �ملوجود�ت �ملالية للمجموعة �ل�شند�ت، �لذمم �ملدينة �لتجارية و�لذمم �ملدينة �لأخرى و�لنقد و�لأر�شدة �لبنكية و�لود�ئع ق�شرية �ملدى.

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
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املطلوبات املالية   

الإثبات املبدئي والقيا�س  

يتم ت�شنيف �ملطلوبات �ملالية �لتي تدخل �شمن نطاق �ملعيار �لدويل لعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة �لعادلة وت�شمل �ملطلوبات �ملالية   

للمجموعة على ذمم جتارية د�ئنة وذمم د�ئنة �أخرى.

القيا�س الالحق  

�ملطلوبات �ملالية �شمن نطاق �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 تقا�ش �أما بالتكلفة �ملطفاأة باإ�شتخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي �أو بالقيمة �لعادلة �شمن   

�لأرباح و�خل�شائر.

ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى  

�ن �ملطلوبات للذمم �لتجارية �لد�ئنة و�لذمم �لأخرى يعاد قيا�شها �أما بالتكلفة �ملطفاأ ة، وهي �لقيمة �لعادلة للمقابل �لذي �شيتم دفعه يف �لفرت�ت �مل�شتقبلية للب�شائع �أو   

�خلدمات �مل�شتلمة، �شو�ء مت �ملطالبة بها من قبل �ملوردين �أو ل.

اإ�ستبعاد املطلوبات املالية   

املطلوبات املالية  

يتم �إ�شتبعاد �ملطلوب �ملايل عندما يتم �إخالء �للتز�م مبوجب �ملطلوب �أو �إلغائه �أو �إنتهائه.  

مقا�سة الأدوات املالية  

تتم مقا�شة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية و�إظهار �شايف �ملبلغ يف �لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل فقط �إذ� كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�شة �ملبالغ وحيث تنوي   

�ملجموعة �لت�شوية على �أ�شا�ش �شايف �ملبلغ �أو بيع �ملوجود و�شد�د �ملطلوب يف �لوقت ذ�ته.

القيم العادلة لالأدوات املالية   

يتم حتديد �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية �ملتد�ولة بن�شاط يف �لأ�شو�ق �ملالية �ملنتظمة بالرجوع �إىل �أ�شعـار �ل�شوق �ملعلنة �أو �أ�شعار �لتجار �ملعلنة يف �ل�شوق )�أ�شعار   

�لعطاء�ت للمر�كز �لطويلة و�أ�شعار �لطلب للمر�كز �لق�شرية(، من غري �أي ح�شومات لتكاليف �ملعامالت. بالن�شبة لالأدو�ت �ملالية �لتي ل توجد لها �شوق ن�شطة، فاأنه 

يتم حتديد �لقيمة �لعادلة باإ�شتخد�م تقنيات �لتقييم، وقد ت�شمل تلك �لتقنيات �أحدث معامالت �ل�شوق دون �رشوط تف�شيلية؛ بالرجوع �إىل �لقيمة �ل�شوقية �حلالية لأد�ة 

�أخرى م�شابهة لها ب�شورة جوهرية؛ حتليل �لتدفقات �لنقدية �ملخ�شومة �أو مناذج تقييم �أخرى.

تكلفة اإطفاء الأدوات املالية  

يتم �إحت�شاب تكلفة �لإطفاء باإ�شتخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي بعد ح�شم �أي خم�ش�ش لالإ�شمحالل و�ملبلغ �لأ�شلي �مل�شتحق �ل�شد�د �أو �خل�شم. يتم �حت�شاب   

�لتكلفة �ملطفاأة بالخذ يف �لعتبار �أي عالو�ت وخ�شومات من �لقتناء مت�شمنة تكاليف �ملعاملة و�لر�شوم �لتي تعترب جزءً� ل يتجز�أ من �شعر �لفائدة �لفعلي. 

اأ�سهم خزانة  

يتم خ�شم �أ�شهم ملكية �حلقوق �لتي يتم �إعادة �رش�ئها )�أ�شهم خز�نة( من �حلقوق. ل يتم �إثبات �أي مك�شب �أو خ�شارة يف قائمة �لدخل �ملوحدة من �رش�ء �أو بيع �أو   

�إ�شد�ر �أو �إلغاء �أ�شهم حقوق �مللكية �خلا�شة بال�رشكة. 

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
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مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني  

تقوم �ملجموعة بعمل ��شرت�كات للنظم �حلكومية �ملعنية ملوظفيها �ملو�طنني حت�شب كن�شبة من رو�تب �ملوظفني. �إن �لتز�مات �ملجموعة تكون حم�شورة يف نطاق �ملبالغ   

�مل�شاهم بها يف هذه �لنظم و�لتي حت�شب كم�رشوفات عند تكبدها.

كما تقدم �ملجموعة مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني غري �ملو�طنني، و�لتي ت�شتحق بناءً� على رو�تب �ملوظفني عند �إنهاء �لتوظيف وعدد �شنو�ت �خلدمة. يتم �إحت�شاب   

�لتكاليف �ملتوقعة لهذه �ملكافاآت على مدى فرتة �لتوظيف.

عقود اليجار   

حتديد ما �إذ� كان �لرتتيب، هو عقد �إيجار يعتمد على �لق�شد من �لرتتيب يف بد�ية �لتاريخ: يتم حتديد �إذ� كان تنفيذ �لرتتيب يعتمد على ��شتخد�م موجود �أو موجود�ت   

حمددة �أو ينقل �لرتتيب حق ��شتخد�م �ملوجود �إذ� مل يكن ذلك �حلق غري حمدد �رش�حة يف �لرتتيب.

يعترب تاريخ �لبدء هو 1 يناير 2005 للرتتيبات �ملربمة قبل 1 يناير 2005 وفقًا ملتطلبات جلنة تف�شري معايري �إعد�د �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 4.   

املجموعة كم�ستاأجر   

يتم ت�شنيف عقود �لتاأجري �لت�شغيلية عندما يحتفظ �ملوؤجر بجميع �ملخاطر و�ملنافع �لرئي�شية مللكية �ملوجود. يتم �إثبات مدفوعات عقد �لتاأجري �لت�شغيلي كم�رشوفات   

�شمن قائمة �لدخل �ملوحدة على �أ�شا�ش �لق�شط �لثابت على مدى فرتة �لتاأجري.

اإثبات الإيراد  

يتم �إثبات �لإير�د �إىل �حلد �لذي من �ملحتمل �أن تتدفق �ملنافع �لإقت�شادية �إىل �ملجموعة و�إمكان قيا�ش مبالغ �لإير�د�ت مبوثوقية. يتم قيا�ش �لإير�د بالقيمة �لعادلة   

للمقابل �مل�شتلم، باإ�شتثناء �خل�شومات و�لإ�شرتد�د�ت و�ل�رش�ئب على �ملبيعات �لأخرى �أو �لر�شوم. تقيم �ملجموعة ترتيبات �إير�د�تها مقابل معايري حمددة من �أجل 

حتديد ما �إذ� كانت تعمل كرب �ملال �أو وكيل. لقد �إ�شتنتجت �ملجموعة باأنها تعمل كرب �ملال يف جميع ترتيبات �إير�د�تها. يجب �إ�شتيفاء معايري �لإثبات �لتالية قبل �إثبات 

�لإير�د: 

بيع الب�شائع   

يتم �إثبات �لإير�د من بيع �لب�شائع عندما تنتقل �ملخاطر �لهامة و�لعائدة �إىل ملكية �لب�شائع �إىل �مل�شرتي، عادة عند ت�شليم �لب�شائع.   

تقدمي اخلدمات  

يتم �إثبات �لإير�د من تقدمي �خلدمات عندما ميكن تقدير نتائج �ملعاملة بو�قعية، بالرجوع �إىل مرحلة �إمتام �ملعاملة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  

دخل الفوائد   

يتم �إثبات دخل �لفو�ئد باإ�شتخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي، و�لذي مبوجبه يتم خ�شم �ملبالغ �لنقدية �ملتوقعة م�شتقباًل خالل �لعمر �لزمني للموجود �ملايل �إىل �شايف   

�لقيمة �ملدرجة للموجود �ملايل.

اأرباح الأ�شهم   

يتم �إثبات �إير�د �أرباح �لأ�شهم عندما يثبت حق �ملجموعة يف ��شتالم �أرباحها.   

دخل الإيجار  

يتم �إحت�شاب دخل �لإيجار �لناجت من �لعقود �لت�شغيلية على �أ�شا�ش �لق�شط �لثابت على مدى فرتة �لتاأجري.  

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
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ال�رشائب   

�رشيبة الدخل احلالية  

يتم قيا�ش �رشيبة �لدخل �حلالية للموجود�ت و�ملطلوبات �ملتد�ولة للفرت�ت �حلالية و�ل�شابقة باملبالغ �ملتوقع �إ�شرتد�دها �أو دفعها ل�شلطات �ل�رش�ئب. �إن معدلت   

�ل�رش�ئب و�لقو�نني �ل�رشيبية �مل�شتخدمة حل�شاب �ملبالغ هي تلك �ملطبقة �أو �ملطبقة ب�شورة �أ�شا�شية بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية يف �لدول �لتي تعمل فيها �ملجموعة 

ويتم حتقيق دخل خا�شع لل�رش�ئب.

�رشيبة �لدخل �حلالية �ملتعلقة بالبنود �ملثبتة يف قائمة �لدخل �ل�شامل يتم �إثباتها يف قائمة �لدخل �ل�شامل ولي�ش يف قائمة �لدخل �ملوحدة. تقوم �لإد�رة بعمل تقييم   

ب�شورة دورية للمر�كز �ملتخذة يف �إقر�ر�ت �لعو�ئد �ل�رشيبية فيما يتعلق باحلالت �لتي مت فيها تطبيق �لأنظمة �ل�رشيبية و�لتي تخ�شع لتف�شري ويتم عمل خم�ش�شات 

لها عند �حلاجة.

خم�س�سات  

يتم �إثبات �ملخ�ش�شات عند وجود �لتز�م )قانوين �أو متوقع( على �ملجموعة ناجت عن حدث �شابق، ومن �ملحتمل �أن يتطلب وجود تدفق خارجي للمو�رد ي�شمل �ملنافع   

�لإقت�شادية لت�شوية هذه �لإلتز�مات وميكن عمل تقدير موثوق ملبالغ هذه �لإلتز�مات. حيثما تتوقع �ملجموعة �إ�شرتد�د بع�ش �أو جميع �ملخ�ش�شات، على �شبيل �ملثال 

مبوجب عقد تاأمني، يتم �إثبات �لت�شويات كموجود منف�شل ولكن فقط عندما تكون �لت�شويات �شبه موؤكدة. يتم عر�ش �مل�رشوفات �ملتعلقة باأي خم�ش�شات يف قائمة 

�لدخل �ملوحدة بعد ح�شم �أي ت�شويات. �إذ� كان تاأثري �لقيمة �لزمنية لالأمو�ل جوهري، فاأنه يتم خ�شم �ملخ�ش�شات باإ�شتخد�م معدلت خ�شم حالية �لتي تعك�ش، �أينما 

هو منا�شب، �ملخاطر �ملحددة للمطلوبات. �أينما ي�شتخدم �خل�شم، فاأن �لزيادة يف �ملخ�ش�ش نتيجة ملرور �لزمن يتم �إثباته كتكلفة متويل.

العمالت الأجنبية  

يتم عر�ش �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة بالدينار �لبحريني و�لذي يعد �لعملة �لرئي�شية لعمليات �ل�رشكة. وهي �لعملة �لرئي�شية من �لبيئة �لإقت�شادية �لتي تعمل بها   

�ملجموعة. تقوم كل وحدة �شمن �ملجموعة بتحديد عملة عملياتها �لرئي�شية ويتم قيا�ش �لبنود �ملت�شمنة يف �لقو�ئم �ملالية لكل وحدة باإ�شتخد�م تلك �لعملة. يتم ت�شجيل 

�ملعامالت بالعمالت �لأجنبية بالعملة �مل�شتخدمة باأ�شعار �ل�رشف �ل�شائدة بتاريخ �ملعاملة. 

يعاد حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية بالعمالت �لأجنبية �إىل �لعملة �مل�شتخدمة باإ�شتخد�م �أ�شعار �ل�رشف �ل�شائدة بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية. ترحل جميع   

�لفروق �لناجتة �إىل قائمة �لدخل �ملوحدة.

�إن �لبنود غري �لنقدية �ملقا�شة بالتكلفة �لتاريخية بالعمالت �لأجنبية يتم حتويلها باأ�شعار �ل�رشف �ل�شائدة بتاريخ �ملعامالت �ملبدئية. يتم حتويل �لبنود غري �لنقدية   

�ملقا�شة بالقيمة �لعادلة بالعمالت �لأجنبية باإ�شتخد�م �أ�شعار �ل�رشف �ل�شائدة بالتاريخ �لذي مت فيه حتديد �لقيمة �لعادلة.

عند �لتوحيد، يتم حتويل موجود�ت ومطلوبات �لوحد�ت �لأجنبية �إىل �لدينار �لبحريني باأ�شعار �ل�رشف �ل�شائدة بتاريخ �لتقرير ويتم حتويل بنود دخلها باأ�شعار   

�لتحويل يف تو�ريخ �ملعامالت. يتم �إثبات جميع �لفروق �لناجتة عن �رشف �لعمالت �لأجنبية من عملية �لتوحيد يف �لدخل �ل�شامل �لآخر. عند �إ�شتبعاد �لعمليات 

�لأجنبية، فاإن مكّون �لدخل �ل�شامل �لآخر �ملتعلق بتلك �لعملية �لأجنبية يتم �إثباته يف قائمة �لدخل.

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
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عقارات وآالت ومعدات   6

اأعمال اأرا�سي مملوكة       

املجموع قيد التنفيذ   مركبات  اآلت ومعدات   مباين  ملكًا حراً    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني   2012  

�لتكلفة:  

16.812.274  152.786  1.625.489  6.755.325  5.036.230  3.242.444 يف 1 يناير 2012   

862.763  561.984  113.670  187.109  -  - �إ�شافات   

)165.013(  -  )107.066(  )57.947(  -  - �إ�شتبعاد�ت   

)25.639(  -  )1.169(  )24.470(  -  - فروقات �لتحويل   

17.484.385  714.770  1.630.924  6.860.017  5.036.230  3.242.444 يف 31 دي�شمرب 2012    

�لإ�شتهالك:  

8.892.977  -  1.281.362  4.549.892  3.061.723  - يف 1 يناير 2012   

1.133.318  -  143.970  712.097  277.251  - �ملخ�ش�ش لل�شنة    

)164.171(  -  )106.398(  )57.773(  -  - متعلقة بالإ�شتبعاد�ت   

)4.707(  -  2.547  )7.254(  -  - فروقات �لتحويل   

9.857.417  -  1.321.481  5.196.962  3.338.974  - يف 31 دي�شمرب 2012   

�شايف �لقيم �ملدرجة:  

7.626.968  714.770  309.443  1.663.055  1.697.256  3.242.444 يف 31 دي�سمرب 2012   

�أعمال �أر��شي مملوكة       

�ملجموع قيد �لتنفيذ   مركبات  �آلت ومعد�ت   مباين  ملكًا حر�ً    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني   2011  

�لتكلفة:  

15.973.172  851.638  1.583.845  5.488.358  4.806.887  3.242.444 يف 1 يناير 2011   

1.007.997  597.484  151.701  242.019  16.793  - �إ�شافات   

)111.251(  -  )98.226(  )6.205(  )6.820(  - �إ�شتبعاد�ت   

)20.239(  )20.239(  -  -  -  - �شطب �أعمال قيد �لتنفيذ   

-  )1.276.097(  -  1.055.356  220.741  - حمول من �أعمال قيد �لتنفيذ   

)37.405(  -  )11.831(  )24.203(  )1.371(  - فروقات �لتحويل   

16.812.274  152.786  1.625.489  6.755.325  5.036.230  3.242.444 يف 31 دي�شمرب 2011    

�لإ�شتهالك:  

7.930.708  -  1.240.018  3.893.324  2.797.366  - يف 1 يناير 2011   

1.081.426  -  140.870  669.042  271.514  - �ملخ�ش�ش لل�شنة    

)107.838(  -  )96.983(  )5.007(  )5.848(  - متعلقة بالإ�شتبعاد�ت    

)11.319(  -  )2.543(  )7.467(  )1.309(  - فروقات �لتحويل   

8.892.977  -  1.281.362  4.549.892  3.061.723  - يف 31 دي�شمرب 2011   

�شايف �لقيم �ملدرجة:  

7.919.297  152.786  344.127  2.205.433  1.974.507  3.242.444 يف 31 دي�شمرب 2011   
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موجودات غير ملموسة   7

مدرج �شمن �ملوجود�ت غري �مللمو�شة �شهرة بقيمة مدرجة قدرها 419.528 دينار بحريني )2011: 419.528 دينار بحريني( ومت �شطب �لعالمة �لتجارية   

�ملكت�شبة �لبالغة 30.000 دينار بحريني بالكامل خالل �شنة 2011. 

فح�س اإ�سمحالل ال�سهرة  

يتم تخ�شي�ش �ل�شهرة �ملقتناة من خالل دمج �لأعمال �إىل جمموعة من �لوحد�ت �ملنتجة للنقد من �أجل فح�ش �لإ�شمحالل على �لنحو �لتايل:  

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

419.528   419.528 جلوبل �شور�شنج �أند �شبالي )جي �إٍ�ش �إ�ش(   

يحدد �ملبلغ �لقابل لالإ�شرتد�د جللوبال �شور�شنج �أند �شبالي بناًء على عملية ح�شابية باإ�شتخد�م توقعات �لتدفقات �لنقدية من �مليز�نيات �ملالية �ملتعمدة من قبل �لإد�رة   

�لعليا �لتي تغطي �لفرتة لغاية 2015. مت حتديث �لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة لتعك�ش �لأ�شو�ق �جلديدة �لتي ت�شتهدفها �ملجموعة للعمل، �لزيادة / �لنق�ش يف �لطلب على 

�ملنتجات و�خلدمات. مت مر�عاة �لنمو بناًء على �لعمل �جلاري ت�شغيله حاليًا، يف �ملناطق �جلغر�فية �لتي وجدت �أنها �إ�شرت�تيجية بالن�شبة للمناطق �جلغر�فية، �لأعمال 

و�لفر�ش �حلالية. ونظرً� للتنوع يف قطاعات �لأعمال �لتي تديرها �ملجموعة، يتجاوز معدل �لنمو معدل منو �ل�شناعة يف �لدول �لتي تعمل بها جلوبل �شور�شنج �أند 

�شبالي. وترى �لإد�رة باأن هذ� �لنمو مربر بناًء على �لنمو يف �لأعمال �ملرتبطة بال�شناعات �لأ�شا�شية للمناجم، �لنفط و�لأعمال �ملتعلقة بالدفاع. ونتيجة للتحاليل 

�ملحدثة، فاإن �لإد�رة مل تقم بتحديد �أي �إ�شمحالل للوحدة �ملنتجة للنقد. 

الفر�شيات الرئي�شية امل�شتخدمة يف ح�شاب القيمة امل�شتخدمة   

�إن ح�شاب �لقيمة �مل�شتخدمة للوحد�ت �ملنتجة للنقد هي �أكرث ح�شا�شية لالفرت��شات �لتالية:   

�إجمايل �لهام�ش؛  -  

معدلت �خل�شم؛  -  

�حل�شة يف �ل�شوق خالل فرتة �ملو�زنة؛ و  -  

معدلت �لنمو �مل�شتخدمة لتقدير �لتدفقات �لنقدية �لتي تتعدى فرتة �ملو�زنة.  -  

�إجمايل �لهام�ش – يحت�شب �إجمايل �لهام�ش على �أ�شا�ش متو�شط �لقيمة �ملحققة يف �ل�شنتني �للتني �شبقتا بد�ية فرتة �ملو�زنة. يتم زيادتها خالل فرتة �ملو�زنة لتح�شني   

�لكفاءة �ملتوقعة، زيادة يف �لأ�شعار من �لعمالء، موؤ�رش�ت �لتكلفة �مل�شتخدمة وغريها.

معدلت �خل�شم - تعك�ش معدلت �خل�شم تقييمات �ل�شوق �حلالية للمخاطر �ملحددة ملجموعة من �لوحد�ت �ملنتجة للنقد وت�شمل موؤ�رش�ت تكلفة �ملعي�شة، �لبيئة   

�لإقت�شادية للدول �لتي تعمل بها / �ملقرتح �لعمل بها.

فر�شيات ح�شة �ل�شوق – تعترب هذه �لفر�شيات مهمة ب�شبب، �إ�شافًة �إىل �إ�شتخد�م معلومات �لقطاع ملعدلت �لنمو )كما هو مو�شح �أدناه( تقيم �لإد�رة موقع �لوحدة   

مقارنًة مع مناف�شيها على مدى فرتة �ملو�زنة. تتوقع �لإد�رة �أن تزد�د ح�شة �ملجموعة يف �ل�شوق تدريجيًا خالل فرتة �مليز�نية مع �لتو�شع �جلغر�يف �ملتوقع.

معدلت �لنمو �ملتوقعة - �إن �ملعدلت هي على �أ�شا�ش بحوث �لقطاع �ملعلنة.   

ح�شا�شية التغريات يف الفر�شيات   

فيما يتعلق بتقييم �لقيمة �مل�شتخدمة، تعتقد �لإد�رة باأنه ل توجد تغري�ت حمتملة ممكنة يف �أي من �لفر�شيات �لرئي�شية �ملذكورة �أعاله �لتي قد توؤثر على �لقيمة �ملدرجة   

لتتجاوز ب�شكل جوهري قيمتها �لقابلة لالإ�شرتد�د.
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إستثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة  8

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

1.771.595  1.859.481 يف 1 يناير    

944.486  1.462.844 ح�شة �ل�رشكة يف �أرباح �ل�رشكات �خلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة، �شايف    

)10.000(  - �إ�شتبعاد   

)846.600(  )1.194.641( حم�شوم منها: �أرباح �أ�شهم م�شتلمة خالل �ل�شنة   

1.859.481  2.127.684 يف 31 دي�شمرب    

يو�شح �جلدول �لتايل ملخ�ش �ملعلومات �ملالية غري �ملدققة لإ�شتثمار�ت �ملجموعة يف �رشكات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة:  

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

ح�شة املجموعة من قائمة املركز املايل لل�رشكات اخلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة:  

3.423.767  3.534.112 موجود�ت متد�ولة   

639.713  559.590 موجود�ت غري متد�ولة   

)1.897.816(  )1.621.984( مطلوبات متد�ولة   

)78.252(  )79.238( مطلوبات غري متد�ولة   

2.087.412  2.392.480 �شايف �ملوجود�ت    

ح�شة املجموعة من اإيرادات واأرباح ال�رشكات اخلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة:  

3.355.758  9.317.112 �إير�د�ت   

944.486  1.462.844 �لربح لل�شنة   

�لنتائج وقو�ئم �ملر�كز �ملالية �ملحت�شبة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة هي بناًء على �ملعلومات �ملالية غري �ملدققة لفرتة �لإثنا ع�رش �شهرً� �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012.  

إستثمار في شركة زميلة  9
لدى �ملجموعة ح�شة بن�شبة 30.47% )2011: 30.47%( يف �رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب.، �لتي تعمل يف �إد�رة �لفنادق يف مملكة �لبحرين. لدى �ملجموعة تاأثري هام   

حيث �أنها متتلك ح�شة تبلغ �أكرث من 20% من �رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب.

�رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب. هي مدرجة يف بور�شة �لبحرين. �شعر �ل�شهم كما يف 31 دي�شمرب 2012 هو 59 فل�ش )2011: 71 فل�ش(، بقيمة �شوقية �إجمالية   

لالإ�شتثمار قدرها 2.696 �ألف دينار بحريني )2011: 3.245 �ألف دينار بحريني(.
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إستثمار في شركة زميلة )تتمة(  9

يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات �ملالية لإ�شتثمار �ملجموعة يف �رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب.:  

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

ح�شة املجموعة من قائمة املركز املايل لل�رشكة الزميلة:   

1.083.574  931.116 موجود�ت متد�ولة   

5.108.117  5.771.715 موجود�ت غري متد�ولة   

)1.240.744(  )1.696.218( مطلوبات متد�ولة   

)211.209(  )317.820( مطلوبات غري متد�ولة   

4.739.738  4.688.793 احلقوق   

ح�شة املجموعة يف اإيرادات ونتائج ال�رشكة الزميلة:  

7.932  1.276 �إير�د�ت   

-  - �أرباح )�أنظر�لي�شاح �أدناه(   

4.575.473  4.575.473 القيمة املدرجة لالإ�ستثمار    

خالل �شنة 2011 قامت �ملجموعة بت�شوية �لر�شيد �مل�شتحق �لبالغ 441.666 دينار بحريني فيما يتعلق بالكتتاب بالأ�شهم يف �ل�رشكة �لزميلة، بو�قع 100 فل�ش   

لل�شهم ملا جمموعه 4.416.658 �شهم.

�لنتائج وقائمة �ملركز �ملايل �ملحت�شبة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة هي بناًء على �لت�شعة �لأ�شهر �ملنتهية يف 30 �شبتمرب 2012 لكونها �آخر �ملعلومات �ملتوفرة. ومل يكن هناك   

معامالت �أو �أحد�ث هامة بني 30 �شبتمرب 2012 وتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. 

مل تاأخذ �ملجموعة ح�شتها من �لربح / �خل�شارة يف �ل�رشكة �لزميلة منذ �شنة 2009 لكون �ملبلغ غري جوهري.   

اإلستثمارات   10

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

5.498.677  5.726.574 مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر – �إ�شتثمار�ت غري م�شعرة    

3.150.342  3.839.577 مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر – �إ�شتثمار�ت م�شعرة    

3.001.830  2.964.779 مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأربح و�خل�شائر    

11.650.849  12.530.930 املجموع   

ر�جع �إي�شاح 27 ل�شيا�شات و�أهد�ف �إد�رة �ملخاطر �ملالية فيما يتعلق مبحفظة �لإ�شتثمار.  

اإ�شتثمارات م�شعرة   

يتم حتديد �لقيم �لعادلة لالأ�شهم �لعادية �مل�شعرة بالرجوع �إىل �أ�شعار �لعرو�ش �ملعلنة يف �ل�شوق �لن�شطة.  

اإ�شتثمارات غري م�شعرة   

مت تقدير �لقيم �لعادلة لالإ�شتثمار�ت غري �مل�شعرة باإ�شتخد�م �أ�شعار �لعطاء�ت �ملقدمة من قبل مدر�ء �ل�شناديق �لإ�شتثمارية.   
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اإلستثمارات )تتمة(  10

فيما يلي �حلركة يف �لتغري�ت �ملرت�كمة يف �لقيم �لعادلة �لناجتة من �إ�شتثمار�ت �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر:  

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

)667.046(  42.823 �شايف �ملكا�شب )�خل�شائر( غري �ملحققة �لناجتة من �لتقييم �لعادل   

-  )950( مك�شب من بيع �إ�شتثمار�ت حمولة �إىل �لأرباح �ملبقاة    

1.213  - �شايف خ�شائر حمققة معاد ت�شنيفها عند �لإ�شتبعاد   

3.256  - �إ�شرتجاع �لقيمة �لعادلة عند �لإ�شتبعاد   

)662.577(  41.873   

مخزون  11

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

8.230.280  8.378.070 ب�شاعة لغر�ش �إعادة �لبيع   

993.807  707.253 ب�شاعة قيد �لتح�شيل    

9.224.087  9.085.323   

)379.490(  )614.092( خم�ش�ش �ملخزون �ملنتهي �شالحيته و�ملخزون بطئ �حلركة   

8.844.597  8.471.231 اإجمايل املخزون ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة املتوقع حتقيقها، اأيهما اأقل   

فيما يلي �حلركة يف �ملخ�ش�ش �ملثبت يف �لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل:  

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

213.051  379.490 يف 1 يناير    

283.422  333.677 �ملخ�ش�ش خالل �ل�شنة    

)116.983(  )99.075( مبالغ م�شطوبة خالل �ل�شنة   

379.490  614.092 يف 31 دي�شمرب    

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى   12

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

9.556.678  11.932.615 ذمم جتارية مدينة، �شايف   

3.848.156  2.327.811 مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين   

1.598.558  2.913.456 ذمم مدينة �أخرى   

559.737  498.719 مبالغ م�شتحقة من �رشكات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة )�إي�شاح 23(   

52.305  53.708 مبالغ مدفوعة مقدماً   

15.615.434  17.726.309   

ل ت�شتحق �أية فائدة على �لذمم �لتجارية �ملدينة ويتم ت�شويتها عادًة خالل 30 �إىل 90 يومًا.  
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ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى )تتمة(  12
 

كما يف 31 دي�شمرب 2012، مت �إ�شمحالل ذمم جتارية مدينة بقيمة ��شمية قدرها 575.588 دينار بحريني )2011: 454.872 دينار بحريني( ومت عمل خم�ش�ش   

بالكامل لها. فيما يلي �أدناه �لتغري�ت يف خم�ش�ش �إ�شمحالل �لذمم �لتجارية �ملدينة:

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

357.937  454.872 يف 1 يناير    

99.994  140.099 �ملخ�ش�ش لل�شنة    

)3.059(  )19.383( �مل�شتخدم خالل �ل�شنة    

454.872  575.588 يف 31 دي�شمرب    

فيما يلي �لتحليل �لزمني للذمم �لتجارية �ملدينة �لغري م�شمحلة كما يف 31 دي�شمرب:  

فات موعد اإ�ستحقاقها ولكنها غري م�سمحلة مل يحن موعد      

اأكرث من اإ�ستحقاقها         

120 يومًا 91-120 يوماً  61-90 يوماً  30-60 يوماً  اأقل من 30 يومًا   وغري م�سمحلة   املجموع    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

1.138.360  203.353  435.055  1.752.951  2.745.534  5.657.362  11.932.615  2012  

1.246.693  325.622  607.283  1.876.643  2.832.075  2.668.362  9.556.678  2011  

نقد وودائع قصيرة األجل  13

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

4.226.034  2.120.839 نقد لدى �لبنوك ويف �ل�شندوق   

8.267.403  10.067.614 ود�ئع ق�شرية �لجل   

12.493.437  12.188.453   

يكت�شب �لنقد لدى �لبنوك فائدة مبعدلت عائمة بناءً� على معدلت �لود�ئع �ليومية للبنوك. يتم عمل �لود�ئع �لق�شرية �لأجل على فرت�ت متفاوتة ترت�وح بني يوم   

و�حد �إىل ثالثة �أ�شهر، �عتمادً� على �لحتياجات �لنقدية �لفورية للمجموعة تكت�شب فو�ئد مبعدلت �لود�ئع ق�شرية �لجل ذ�ت �ل�شلة. بلغ معدل �لفائدة �لفعلي للود�ئع 

�لق�شرية �لأجل 2.5% كما يف 31 دي�شمرب 2012 )2011: %2.1(.
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2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

�مل�رشح به:  

20.000.000  20.000.000 200.000.000 �شهم بقيمة �إ�شمية قدرها 100 فل�ش لل�شهم   

�ل�شادر و�ملكتتب به و�ملدفوع بالكامل:  

12.101.533  13.311.686 يف 1 يناير   

1.210.153  - �أ�شهم منحة �شادرة خالل �ل�شنة    

13.311.686  13.311.686 يف 31 دي�شمرب: 133.116.863 �شهم )2011: 133.116.863 �شهم( بقيمة �إ�شمية قدرها 100 فل�ش لل�شهم   

)3.054.554(  )3.054.554( �أ�شهم خز�نة 7.904.571 �شهم )2011: 7.904.571 �شهم(   

متثل �أ�شهم �خلز�نة �رش�ء �ملجموعة لأ�شهمها. كما يف 31 دي�شمرب 2012، قامت �ملجموعة بالإحتفاظ بعدد 7.904.571 �شهم )31 دي�شمرب 2011 :   

7.904.571 �شهم(.

ي�شمح قانون �ل�رشكات �لتجارية �لبحريني لل�رشكات بالحتفاظ بن�شبة 10% من �أ�شهمها �ل�شادرة كاأ�شهم خز�نة.  

2011  2012   

7.904.571  7.904.571 عدد �أ�شهم �خلز�نة    

%5.9  %5.9 �أ�شهم �خلز�نة كن�شبة من �إجمايل �لأ�شهم �ل�شادرة   

0.386  0.386 تكلفة �أ�شهم �خلز�نة )دينار بحريني(   

4.505.605  4.821.788 �لقيمة �ل�شوقية ل�شهم �خلز�نة )دينار بحريني(   

فيما يلي �حلركة يف �أ�شهم �خلز�نة:  

عدد �لأ�شهم  عدد الأ�سهم    

2011  2012   

7.185.974  7.904.571 �لر�شيد يف 1 يناير   

718.597  - �أ�شهم منحة   

7.904.571  7.904.571 �لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب   

�إقرتح جمل�ش �لإد�رة توزيع �أرباح �أ�شهم نقدية بو�قع 50 فل�ش لل�شهم، باإجمايل 6.260.615 قدره دينار بحريني )2011: بو�قع 50 فل�ش لل�شهم باإجمايل قدره   

6.260.615 دينار بحريني ( لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 و�لتي منها 20 فل�ش لل�شهم باإجمايل قدره 2.504.245 دينار بحريني )2011: 20 فل�ش 

لل�شهم باإجمايل قدره 2.504.245 دينار بحريني( مت دفعها كاأرباح �أ�شهم مرحلية. �أرباح �لأ�شهم �لنهائية �ملو�شى بتوزيعها تعادل 30 فل�ش لل�شهم، باإجمايل قدره 

3.756.370 دينار بحريني )2011: 30 فل�ش لل�شهم باإجمايل قدره 3.756.370 دينار بحريني(. 

كما �أو�شى جمل�ش �لإد�رة بتوزيع مكافاأة لأع�شاء جمل�ش �لإد�رة مببلغ وقدره 125.000 دينار بحريني )2011: 125.000 دينار بحريني(.  

�شتخ�شع �لتوزيعات �ملقرتحة و�أتعاب جلنة �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة وفقًا للنظام �لأ�شا�شي لل�رشكة ملو�فقة �مل�شاهمني يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شنوي.  

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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رأس المال الصادر )تتمة(  14

فيما يلي �أ�شماء وجن�شيات �مل�شاهمني �لرئي�شيني �لذين ميتلكون ن�شبة 5% �أو �أكرث من �لأ�شهم �لقائمة:   

2011  2012   

ن�شبة �لإحتفاظ % عدد �لأ�شهم  ن�سبة الإحتفاظ %  عدد الأ�سهم  اجلن�سية  الإ�سم   

%5.97  7.947.445  %5.97  7.947.445 بحرينية  �رشكة يو�شف خليل �ملوؤيد و�أولده �ش.م.ب. )مقفلة(   

%5.94  7.904.571  %5.94  7.904.571 بحرينية  بي �إم �إم �آي �ش.م.ب. )�أ�شهم خز�نة(   

%5.35  7.117.345  %6.25  8.317.268 بحرينية  جممع �لبحرين لالأ�شو�ق �حلرة �ش.م.ب.   

%5.15  6.855.047  %5.42  7.210.714 بحرينية  يو�شف عبد�هلل �أمني   

%3.83  5.097.749  %6.48  8.628.669 بحرينية  ح�شني علي يتيم    

لدى �ل�رشكة فئة و�حدة فقط من �لأ�شهم وحاملي هذه �لأ�شهم لديهم حقوق مت�شاوية يف �لت�شويت.  

جدول توزيع �لأ�شهم، �لذي يو�شح �لعدد ون�شبة �ملالكني يف �لفئات �لتالية:   

2011    2012    

% من �إجمايل % من اإجمايل        

عدد �مل�شاهمني   ر�أ�ش �ملال �لقائم  عدد �لأ�شهم   عدد امل�ساهمني   راأ�س املال القائم   عدد الأ�سهم   الفئات   

%36  377  48.342.214  %35  386  46.576.811 �أقل من %1   

%42  18  54.950.241  %35  17  46.531.385 1% لغاية �أقل من %5   

%22  4  29.824.408  %30  5  40.008.667 5% لغاية �أقل من %10   

%100  399  133.116.863  %100  408  133.116.863   

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012

رأس المال الصادر )تتمة(  14

فيما يلي تفا�شيل جن�شيات �مل�شاهمني ون�شبة �مللكية من ر�أ�ش �ملال �لإجمايل:   

2011    2012    

% من �إجمايل % من اإجمايل        

عدد �مل�شاهمني   ر�أ�ش �ملال �لقائم  عدد �لأ�شهم   عدد امل�ساهمني   راأ�س املال القائم   عدد الأ�سهم   اجلن�سية   

%96.7125  358  128.740.674  %96.1398  375  127.978.285 بحريني   

%2.4086  6  3.206.301  %2.7159  6  3.615.255 كويتي   

%0.5025  11  668.908  %0.5717  8  760.965 �شعودي   

-  -  -  %0.2659  1  354.006 �شوري   

%0.0595  1  79.267  %0.1336  3  177.883 �إمار�تي   

%0.1514  13  201.560  %0.0623  10  82.927 هندي   

%0.0459  1  61.119  %0.0459  1  61.119 �أردين   

-  -  -  %0.0229  1  30.494 �أمريكي   

%0.0220  1  29.282  %0.0220  1  29.282 �يرلندي   

%0.0268  2  35.708  %0.0181  1  24.158 فلبيني   

%0.0019  1  2.489  %0.0019  1  2.489 �إ�شرت�يل   

%0.0035  1  4.598  -  -  - بروناي   

%0.0020  1  2.674  -  -  - كندي   

%0.0141  1  18.733  -  -  - م�رشي   

%0.0492  1  65.549  -  -  - بريطاين   

%0.000001  1  1  -  -  - �أخرى )غري معروفة(   

%100  399  133.116.863  %100  408  133.116.863   

فيما يلي تفا�شيل �إجمايل ح�شة �مللكية �ملحتفظ بها من قبل �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة بالإ�شافة �إىل �رشكات تخ�شع ل�شيطرة �أو �شيطرة م�شرتكة �أو �ملتاأثرة من قبلهم:  

31 دي�شمرب 2011 31 دي�سمرب 2012     

% من ر�أ�ش % من راأ�س      

�ملال �لقائم  عدد �لأ�شهم  املال القائم   عدد الأ�سهم  ع�سو جمل�س الإدارة    

%0.782  1.041.528  %0.782  1.041.528 �ل�شيد عبد�هلل ح�شن بوهندي   

%0.199  264.644  %0.199  264.644 �ل�شيد عبد�هلل حممد جمعة   

%0.230  305.594  %0.230  305.594 �ل�شيدة منى يو�شف �ملوؤيد   

%0.413  550.000  %0.441  586.865 �ل�شيد جهاد يو�شف �أمني   

%0.087  116.158  %0.087  116.158 �ل�شيد حممد فارق يو�شف �ملوؤيد    

%0.401  534.439  %0.401  534.439 �ل�شيد �شوقي علي فخرو   

-  -  %0.075  100.000 �ل�شيد �شهيل حممد ح�شني حاجي    

%2.112  2.812.363  %2.215  2.949.228   
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012

إحتياطيات أخرى   15

اإحتياطي اإحتياطي   التغريات     

حتويل العمالت التربعات   املرتاكمة يف     

املجموع الأجنبية   اإحتياطي عام   اخلريية  القيمة العادلة   اإحتياطي قانوين    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

7.578.528  )14.370(  4.000.000  -  )3.062.945(  6.655.843 كما يف 1 يناير 2012   

42.823  -  -  -  42.823  - دخل �شامل �آخر   

مك�شب من بيع �إ�شتثمار�ت مدرجة بالقيمة   

)950(  -  -  -  )950(  - �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر    

500.000  -  500.000  -  -  - حمول �إىل �لإحتياطي �لعام    

132.840  -  -  132.840  -  - حمول �إىل �إحتياطي �لتربعات �خلريية   

)132.840(  -  -  )132.840(  -  - توزيعات جلمعية �لأ�رشة �خلريية )“ب”(   

8.120.401  )14.370(  4.500.000  -  )3.021.072(  6.655.843 كما يف 31 دي�سمرب 2012   

�إحتياطي �إحتياطي   �لتغري�ت     

حتويل �لعمالت �لتربعات   �ملرت�كمة يف     

�ملجموع �لأجنبية   �إحتياطي عام   �خلريية  �لقيمة �لعادلة   �إحتياطي قانوين    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

9.806.005  )14.370(  3.500.000  -  269.608  6.050.767 كما يف 1 يناير 2011   

�إعادة عر�ش نتيجة للتطبيق �ملبكر للمعيار �لدويل  

)2.669.976(  -  -  -  )2.669.976(  - لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 )�إي�شاح 3 )1((   

7.136.029  )14.370(  3.500.000  -  )2.400.368(  6.050.767 كما يف 1 يناير 2011 )معاد عر�شه(   

)662.577(  -  -  -  )662.577(  - خ�شارة �شاملة �أخرى    

605.076  -  -  -  -  605.076 حمول �إىل �لإحتياطي �لقانوين   

500.000  -  500.000  -  -  - حمول �إىل �لإحتياطي �لعام    

181.847  -  -  181.847  -  - حمول �إىل �إحتياطي �لتربعات �خلريية   

)181.847(  -  -  )181.847(  -  - توزيعات جلمعية �لأ�رشة �خلريية )“ب”(   

7.578.528  )14.370(  4.000.000  -  )3.062.945(  6.655.843 كما يف 31 دي�شمرب 2011   

اإحتياطي قانوين اأ(   

وفقًا ملتطلبات قانون �ل�رشكات �لتجارية �لبحريني يتطلب من �ل�رشكة حتويل 10% من ربح �ل�شنة �إىل �لإحتياطي �لقانوين حتى يبلغ �لحتياطي �لقانوين %50    

من ر�أ�ش �ملال �ملدفوع. قررت �ل�رشكة حد �لتحويل �ل�شنوي حيث عادل �لإحتياطي �لقانوين 50% من ر�أ�ش �ملال �ملدفوع. �إن هذ� �لإحتياطي غري قابل للتوزيع �إل 

يف �حلالت �لتي ن�ش عليها قانون �ل�رشكات �لتجارية �لبحريني. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012

إحتياطيات أخرى )تتمة(  15

احتياطي التربعات اخلريية ب(   

وفقًا للنظام �لأ�شا�شي لل�رشكة وتو�شية جمل�ش �لإد�رة، يتم حتويل مبلغ ل يتجاوز 2% من ربح �ملجموعة لل�شنة �إىل �إحتياطي �لتربعات �خلريية.    

يف �شنة 2008، قامت �ل�رشكة بتاأ�شي�ش جمعية �لأ�رشة �خلريية )“�جلمعية”( لهذ� �لغر�ش. يف �شنة 2008 و2009 كانت �جلمعية حتت �شيطرة �ملجموعة    

و�شكلت جزًء من �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة �ملكونة من �لإحتياطي ونقد لدى �لبنوك. يف �شنة 2010، تخلت �ملجموعة عن �ل�شيطرة على �جلمعية ملجل�ش 

�إد�رة م�شتقل، وبالتايل مت خف�ش �لإحتياطي ونقد لدى �لبنوك يف �ملجموعة مبجموع �ملبلغ �ملدرج يف �حل�شاب �مل�رشيف للجمعية. ميثل �إحتياطي �لتربعات حاليًا 

�ملبالغ �ملعتمدة كتوزيعات من قبل جمل�ش �لإد�رة وم�شاهمي �ملجموعة بعد ح�شم �لنقد �ملحول �إىل �جلمعية.

وقد �قرتح جمل�ش �لإد�رة حتويل مبلغ وقدره 171.785 دينار بحريني )2011: 132.840 دينار بحريني( �إىل �حتياطي �لتربعات �خلريية يف �ل�شنة �حلالية.    

وهي خا�شعة ملو�فقة �مل�شاهمني يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شنوي.

احتياطي عام ج (   

وفقًا ملتطلبات �لنظام �لأ�شا�شي لل�رشكة وتو�شية جمل�ش �لإد�رة، يتم حتويل مبالغ حمددة �إىل ح�شاب �لإحتياطي �لعام. �أقرتح جمل�ش �لإد�رة حتويل مبلغ    

وقدره 500.000 دينار بحريني )2011: 500.000 دينار بحريني( �إىل �لإحتياطي �لعام يف �ل�شنة �حلالية، وهي خا�شعة ملو�فقة �مل�شاهمني يف �إجتماع 

�جلمعية �لعمومية �ل�شنوي. 

التغريات املرتاكمة يف اإحتياطي القيمة العادلة  د(   

يتعلق هذ� �لإحتياطي بتغري�ت �لقيمة �لعادلة يف �لإ�شتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر.   

اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية  هـ(   

ي�شتخدم �إحتياطي حتويل �لعمالت �لأجنبية لت�شجيل فروق �ل�رشف �لناجتة عن حتويل �لقو�ئم �ملالية لل�رشكات �لتابعة �لأجنبية.   

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  16
فيما يلي �لتغري�ت يف �ملخ�ش�ش �ملثبت يف �لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل:   

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

1.259.388  1.376.258 يف 1 يناير   

265.635  326.713 �ملخ�ش�ش خالل �ل�شنة   

)148.765(  )135.324( مكافاآت نهاية �خلدمة �ملدفوعة   

1.376.258  1.567.647 �ملخ�ش�ش كما يف 31 دي�شمرب   

)360.043(  )584.643( �ملبالغ �ملدفوعة مقدمًا للموظفني    

1.016.215  983.004 �شايف �ملخ�ش�ش كما يف 31 دي�شمرب    
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ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   17

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

10.064.593  7.985.726 ذمم جتارية د�ئنة   

2.598.644  4.669.522 مطلوبات م�شتحقة   

648.187  583.736 �أرباح �أ�شهم مل يطالب بها   

986.026  1.114.000 ذمم د�ئنة �أخرى   

14.297.450  14.352.984   

تت�شمن �لذمم �لتجارية �لد�ئنة على ذمم جتارية د�ئنة باإجمايل 42.523 دينار بحريني )2011: 116.416 دينار بحريني( م�شتحقة لأطر�ف ذ�ت عالقة )ر�جع   

�إي�شاح 23(.

فيما يلي بنود و�رشوط �ملطلوبات �ملالية �ملذكورة �أعاله:  

ل ت�شتحق �أية فائدة على �لذمم �لتجارية �لد�ئنة ويتم عادًة ت�شويتها خالل 60 يومًا.  -  

ل ت�شتحق �أية فائدة على �لذمم �لد�ئنة �لأخرى و�ملطلوبات �مل�شتحقة ويبلغ متو�شط فرتة �شد�دها �شهرين.  -  

الربح للسنة  18
مت �إدر�ج �لربح لل�شنة بعد �إحت�شاب �لتكاليف �لتالية:   

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

تكاليف �ملوظفني:  

12.111.538  11.244.197 مكافاآت ق�شرية �لأجل   

339.705  457.056 م�شاهمات نظام �لتاأمني �لجتماعي   

265.635  326.713 مكافاآت نهاية �خلدمة )اإي�شاح 16(   

12.716.878  12.027.966   

649.187  666.908 �إيجار�ت – عقود �لتاأجري �لت�شغيلية   

1.081.426  1.133.318 �إ�شتهالك )اإي�شاح 6(   

283.422  333.677 خم�ش�ش �ملخزون )اإي�شاح 11(   

99.994  140.099 خم�ش�ش �لذمم �لتجارية �ملدينة و�لذمم �لأخرى )اإي�شاح 12(   

15.254  10.500 مكا�شب �رشف �لعمالت �لأجنبية   

مدرجة �شمن تكلفة �ملبيعات:  

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

51.873.672  56.071.507 خمزون مثبت كم�رشوف عند بيع �لب�شائع �لتامة �ل�شنع    

7.380.538  6.447.450 تكلفة �لإ�شتهالك   

4.367.860  3.505.728 تكلفة �لعمالة   

41.692  45.868 �إ�شتهالك   

1.052.634  1.239.334 تكاليف �أخرى مبا�رشة   

240.730  219.350 �إيجار م�شتودعات   

108.855  36.340 تكاليف مرتبطة بالنقل    

65.065.981  67.565.577   
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دخل تشغيلي آخر   19
2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

247.972  283.401 دخل �لإيجار   

307.161  390.973 دخل متنوع   

13.258  6.818 مك�شب من �إ�شتبعاد عقار و�آلت ومعد�ت   

568.391  681.192   

دخل اإلستثمارات  20
2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

255.957  208.127 دخل �أرباح �أ�شهم   

158.191  193.839 دخل �إ�شتثمار من �إ�شتثمار�ت حمتفظ بها مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر   

23.234  - دخل �آخر   

211.967  214.795 دخل �لفو�ئد   

)1.213(  4.835 مك�شب )خ�شارة( من �إ�شتبعاد �إ�شتثمار�ت )�إي�شاح 10(   

648.136  621.596   

مصروف ضريبة الدخل  21
�إن �لعنا�رش �لرئي�شية مل�رشوفات �رشيبة �لدخل لل�شنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 و2011 هي:  

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

)133.440(  )131.404( م�رشوفات �رشيبة �لدخل �حلايل   

)25.121(  )50.478( �رشيبة �لتوزيع   

)158.561(  )181.882( كما يف 31 دي�سمرب    

تنتج م�رشوفات �ل�رش�ئب للمجموعة من �لغابون و�ل�شود�ن وغانا.  

الربح للسهم  22
يتم �حت�شاب �لن�شيب �لأ�شا�شي لل�شهم يف �لأرباح بق�شمة ربح �ل�شنــة �لعائد �إىل حاملي �لأ�شهم �لعادية لل�رشكة �لأم على �ملتو�شط �ملرجح لعدد �لأ�شهم �لعادية �لقائمة   

خالل �ل�شنة، باإ�شتثناء متو�شط عدد �لأ�شهم �لعادية �مل�شرت�ة من قبل �ل�رشكة و�ملحتفظ بها كاأ�شهم خز�نة وهي كالتايل:

يعك�ش �لتايل �لدخل ومعلومات �لأ�شهم �مل�شتخدمة يف ح�شاب �لن�شيب �لأ�شا�شي لل�شهم يف �لأرباح:  

2011  2012   

ديناربحريني ديناربحريني    

6.641.980  8.589.263 ربح �ل�شنة �لعائد �إىل حاملي �لأ�شهم �لعادية لل�رشكة �لأم   

125.212.292  125.212.292 �ملتو�شط �ملرجح لعدد �لأ�شهم، بعد ح�شم �أ�شهم �خلز�نة )معاد عر�شها لتعك�ش �أ�شهم �ملنحة(   

53  69 �لن�شيب �لأ�شا�شي لل�شهم يف �لأرباح )فل�ش(   



79 البيانات المالية 2012   

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012

الربح للسهم )تتمة(  22

مل يتم عر�ش �لربح �ملخف�ش لل�شهم وذلك نتيجة لعدم �إ�شد�ر �ملجموعة لأدو�ت قد يكون لها تاأثري خمف�ش.  

ل توجد معامالت �أخرى متعلقة بالأ�شهم �لعادية �أو �أ�شهم عادية حمتملة بني تاريخ تقدمي �لتقارير وتاريخ �لنتهاء من �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.  

افصاحات األطراف ذات العالقة  23
متثل �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة �ل�رشكة �لزميلة و�ل�رشكات �خلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة و�مل�شاهمني �لرئي�شيني و�أع�شاء جمل�ش �لإد�رة وموظفي �لإد�رة �لرئي�شيني   

و�رشكات تخ�شع ل�شيطرة �أو �شيطرة م�شرتكة �أو �ملتاأثرة ب�شكل جوهري من قبل هذه �لأطر�ف. يتم �ملو�فقة على �شيا�شات �لت�شعري و�رشوط �لدفع �ملتعلقة بهذه 

�ملعامالت من قبل �إد�رة �ملجموعة.

فيما يلي �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة �ملت�شمنة يف �لقائمة �ملوحدة للدخل:  

2011  2012    

م�رشوفات  م�رشوفات     

تكلفة �لبيع  �لبيع و�لتوزيع   تكلفة البيع   البيع والتوزيع     

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

�أطر�ف �أخرى ذ�ت عالقة:  

-  35.654  -  28.820 جمموعة بانز )م�شتثمر فيها(   

�رشكات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة:  

601.813  -  661.493  - �رشكة خدمات �ن�شكيب لل�شحن ذ.م.م.   

601.813  35.654  661.493  28.820   

تتم �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة باأ�شعار �ل�شوق �لعادية �شمن �لأعمال �لإعتيادية.   

فيما يلي �لأر�شدة مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة �ملت�شمنة يف �لقائمة �ملوحدة للمركز �ملايل:  

2012    

ذمم جتارية دائنة ذمم جتارية مدينة  ذمم مدينة اأخرى    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني    

-  1.738.756  - �رشكة زميلة    

42.523  498.719  127.211 �رشكات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة   

2011    

ذمم جتارية د�ئنة ذمم جتارية مدينة  ذمم مدينة �أخرى    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني    

116.416  559.737  123.927 �رشكات خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة   

�إن جميع �لأر�شدة مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة هي غري م�شمونة ول ت�شتحق عليها فائدة وت�شتحق �لدفع عند �لطلب، باإ�شتثناء �لذمم �لتجارية �لد�ئنة من �لأطر�ف ذ�ت   

�لعالقة �لتي تدفع ب�رشوط مماثلة للذمم �لتجارية �لد�ئنة �لأخرى.
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افصاحات األطراف ذات العالقة )تتمة(  23

تعوي�سات موظفي الإدارة الرئي�سيني  

�أن موظفي �لإد�رة �لرئي�شيني هم �لأ�شخا�ش �مل�شئولني عن �لتخطيط و�لتوجيه و�إد�رة �أن�شطة �ملجموعة. ي�شمل موظفي �لإد�رة �لرئي�شيني �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة   

و�لرئي�ش �لتنفيذي و�ملدير �ملايل و�ثنني من روؤ�شاء �لعمليات �لتنفيذيني وتعوي�شاتهم كانت على �لنحو �لتايل:

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

751.530  811.487 مكافاآت ق�شرية �لأجل    

45.791  44.427 مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني    

797.321  855.914   

مدرجة �شمن مكافاآت �لق�شرية �لأجل �أتعاب �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة و�لبالغة 125.000 دينار بحريني )2011: 125.000 دينار بحريني(.  

ارتباطات والتزامات محتملة  24
لدى �ملجموعة �إلتز�مات حمتملة على هيئة �شمانات بنكية �شادرة �شمن �أعمالها �لإعتيادية باإجمايل قدره 2.369.654 دينار بحريني كما يف 31 دي�شمرب 2012   

)2011: 2.165.531 دينار بحريني(، ول يتوقع باأن تكون هناك �إلتز�مات جوهرية ناجتة عنها.

اإرتباطات عقود التاأجري الت�سغيلية  

فيما يلي �إرتباطات �لإيجار�ت �مل�شتحقة �لدفع مبوجب عقود �لتاأجري �لت�شغيلية �مل�شتقبلية �لغري قابلة للنق�ش كما يف 31 دي�شمرب:  

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

633.287  650.787 خالل �شنة و�حدة   

1.331.448  1.065.948 بعد �شنة ولكن لي�شت �أكرث من خم�ش �شنو�ت   

1.718.065  1.520.328 �أكرث من خم�ش �شنو�ت   

3.682.800  3.237.063 �لنفقات �لإجمالية لعقود �لتاأجري �لت�شغيلية �ملتعاقد عليها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل   

�إن �حلد �لأدنى لالإيجار�ت �مل�شتقبلية �مل�شتحقة �لدفع �أعاله تت�شمن مبلغ وقدره 535.500 دينار بحريني )2011: 906.000 دينار بحريني(، و�لتي متثل متديد   

�تفاقية �لتاأجري لإد�رة مركز جنيبي لغاية 31 مايو 2014 ومبلغ وقدره 2.325.960 دينار بحريني )2011: 2.504.880 دينار بحريني( لإد�رة مركز �أمو�ج 

لغاية 31 دي�شمرب 2025. 

ارتباطات راأ�سمالية   

لدى �ملجموعة �رتباطات نفقات ر�أ�شمالية مببلغ وقدره 1.836.177 دينار بحريني كما يف 31 دي�شمرب 2012 )2011: 46.190 دينار بحريني(.   

بلغت �لرتباطات �ملتعلقة بطلبات �ل�رش�ء �ملوؤكدة 5.669.859 دينار بحريني )2011: 4.890.596 دينار بحريني( كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  
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القطاعات التشغيلية  25
يتم حتديد منوذج قطاعات �لأعمال �لرئي�شية لتكون قطاعات �أعمال حيث تتاأثر خماطر ومعدلت عائد �ملجموعة ب�شورة رئي�شية من �لختالفات يف �ملنتجات   

و�خلدمات �ملقدمة. �ملعلومات �لثانوية تقدم على �أ�شا�ش جغر�يف. يتم �إد�رة وتنظيم �لأعمال �لت�شغيلية ب�شكل منف�شل وفقًا لطبيعة �ملنتجات و�خلدمات �ملقدمة وميثل 

كل قطاع وحدة �أعمال ��شرت�تيجية تقدم خدمات خمتلفة وتخدم �أ�شو�ق خمتلفة.

لأغر��ش �إد�رية مت تق�شيم �ملجموعة �إىل ثالثة قطاعات رئي�شية هم:  

عقود �خلدمات و�لتموين – عقود متوين �لأغذية و�ملرطبات و�ملنتجات �لإ�شتهالكية �لأخرى و�خلدمات �ملتعلقة بها.  

بيع �لتجزئة و�لتوزيع - مبيعات �لتجزئة وتوزيع لالأغذية و�ملرطبات و�ملنتجات �ل�شتهالكية �لأخرى.  

�إ�شتثمار�ت و�أن�شطة �أخرى- تتكون من عقار�ت، �إ�شتثمار�ت، �أر�شدة بنكية وذمم د�ئنة معينة تد�ر على �أ�شا�ش �ملجموعة.  

تر�قب �لإد�رة �لنتائج �لت�شغيلية للقطاعات �لت�شغيلية ب�شكل منف�شل لغر�ش �تخاذ قر�ر�ت ب�شاأن تخ�شي�ش �ملو�رد وتقييم �لأد�ء. يتم تقييم �أد�ء �لقطاع على �أ�شا�ش   

�لربح �أو �خل�شارة �لت�شغيلية ويتم قيا�شها ب�شورة مطابقة للربح �أو �خل�شارة �لت�شغيلية يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.

�أ�شعار �لتحويل بني �لقطاعات �لت�شغيلية هي دون �رشوط تف�شيلية وبطريقة م�شابهة للمعامالت مع �لأطر�ف �لأخرى ويتم �إ�شتبعادها عند �لتوحيد.  

املعلومات اجلغرافية  

اإيرادات من العمالء اخلارجيني  

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

50.282.271  57.035.484 مملكة �لبحرين   

19.793.538  19.179.203 دول �أجنبية �أخرى – دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي   

17.231.258  16.069.688 دول �أجنبية �أخرى – �أفريقيا    

87.307.067  92.284.375 �إجمايل �لإير�د�ت وفقًا للقائمة �ملوحدة للدخل   

ت�شتند معلومات �لإير�د�ت �ملذكورة �أعاله على موقع �لعميل.  

بلغ �لإير�د من عميل و�حد 23.985.918 دينار بحريني )2011: 23.928.326 دينار بحريني(، ناجت من مبيعات من قبل قطاع عقود �خلدمات و�لتموين.   

موجودات غري متداولة   

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

13.070.225  13.004.903 مملكة �لبحرين   

764.063  822.584 قطر   

939.491  922.166 �أفريقيا   

14.773.779  14.749.653 املجموع   

ت�شتمل �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة لهذ� �لغر�ش على �لعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت و�ملوجود�ت غري �مللمو�شة و�إ�شتثمار�ت خا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة و�إ�شتثمار يف   

�رشكة زميلة.
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القيم العادلة لألدوات المالية  26
ت�شتمل �لأدو�ت �ملالية للمجموعة على �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية.   

ت�شتمل �ملوجود�ت �ملالية على �إ�شتثمار�ت يف �شند�ت وذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى و�أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل. ت�شتمل �ملطلوبات �ملالية على ذمم   

جتارية د�ئنة وذمم �أخرى. 

�أن �لقيم �لعادلة لالأدو�ت �ملالية ل تختلف جوهريًا عن قيمها �ملدرجة.   

سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية  27
�إن �ملطلوبات �ملالية �لرئي�شية للمجموعة تتاألف من ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى. �إن �لغر�ش �لرئي�شي من هذه �ملطلوبات �ملالية هو متويل �لعمليات �ليومية   

للمجموعة. لدى �ملجموعة ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى و�أر�شدة لدى بنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل �لناجتة مبا�رشًة من عملياتها. كما حتتفظ �ملجموعة باإ�شتثمار�ت. 

تتعر�ش �ملجموعة لعدة ملخاطر متمثلة يف خماطر �ل�شوق وخماطر �لإئتمان وخماطر �ل�شيولة و�ملخاطر �لت�شغيلية.  

تدير �لإد�رة �لعليا للمجموعة هذه �ملخاطر. يتم دعم �لإد�رة �لعليا للمجموعة من قبل جلنة �لإ�شتثمار �لتي تقدم �مل�شورة ب�شاأن �ملخاطر �ملالية و�إطار حوكمة منا�شب   

للمخاطر �ملالية للمجموعة. تقوم جلنة �لإ�شتثمار بتقدمي تاأكيد�ت �إىل �لإد�رة �لعليا للمجموعة باأن �لأن�شطة �ملالية للمجموعة �ملعر�شة للمخاطر حتكمها �شيا�شات 

و�إجر�ء�ت مالئمة وباأن �ملخاطر �ملالية يتم حتديدها وقيا�شها و�إد�رتها وفقًا ل�شيا�شات �ملجموعة و�لجر�ء�ت و�ن �ملخاطر يتم حتديدها. يقوم جمل�ش �لإد�رة مبر�جعة 

وت�شديق هذه �ل�شيا�شات لإد�رة كل من هذه �ملخاطر �مللخ�شة �أدناه. 

خماطر ال�سوق  

خماطر �ل�شوق هي خماطر تقلبات �لقيمة �لعادلة للتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية لالأدو�ت �ملالية نتيجة لتغري�ت �أ�شعار �ل�شوق. ت�شمل �أ�شعار �ل�شوق ثالثة �أنو�ع من   

�ملخاطر وهي: خماطر �شعر �لفائدة وخماطر �لعملة وخماطر �لأ�شعار �لأخرى مثل خماطر ��شعار �لأ�شهم. �لأدو�ت �ملالية �لتي تتاأثر من خالل خماطر �ل�شوق ت�شمل 

�لود�ئع و�لإ�شتثمار�ت.

�إن حتليل �حل�شا�شية يف �لأق�شام �لتالية يتعلق باملركز �ملايل للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2012 و31 دي�شمرب 2011.  

مت �إعد�د حتليل �حل�شا�شية على �أ�شا�ش �أن ن�شبة �لأدو�ت �ملالية يف �لعمالت �لأجنبية لن تتغري كما يف 31 دي�شمرب 2012.  

 

ي�شتثني �لتحليل تاأثري �لتغري�ت يف متغري�ت �ل�شوق للقيمة �ملدرجة لنهاية مكافاأة �خلدمة و�ملخ�ش�شات و�ملوجود�ت و�ملطلوبات غري �ملالية للعمليات �خلارجية.   

مت عمل �لفر�شيات �لتالية حل�شاب حتليالت �حل�شا�شية:  

تتعلق ح�شا�شية قائمة �ملركز �ملايل فقط باأدو�ت �لدين �ملطفاأة. )�أ (   

 

�إن ح�شا�شية قائمة �لدخل �ملوحدة هو �لتاأثري يف �لتغري�ت �ملفرت�شة يف �أ�شعار �لفائدة على �شايف دخل �لفائدة ملدة �شنة و�حدة، بناء على �ملعدل �لعائم للموجود�ت  )ب (   

�ملالية و�ملطلوبات �ملالية �ملحتفظ بها لغر�ش غري �ملتاجرة يف 31 دي�شمرب 2012.

خماطر اأ�سعار الفائدة   

�إن خماطر ��شعار �لفائدة هي خماطر تغري �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية لأد�ة مالية ب�شبب �لتغري�ت يف �أ�شعار �لفائدة يف �ل�شوق.  

تتعر�ش �ملجموعة ملخاطر �أ�شعار فائدة جوهرية على موجود�تها ومطلوباتها �لتي ت�شتحق عليها فو�ئد )ود�ئع بنكية وود�ئع ثابتة و�أدو�ت دين(.  
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خماطر اأ�سعار الفائدة )تتمة(  

�إن �حل�شا�شية لتغري�ت حمتملة ممكنة يف �أ�شعار �لفائدة مع �لإحتفاظ بجميع �ملتغري�ت �لأخرى ثابتة على �أرباح �ملجموعة هي كالتايل:   

التاأثري على الزيادة/النق�س     

الربح قبل ال�رشيبة يف النقاط الأ�سا�سية    

2012  

88.814 دينار بحريني  100+ دينار بحريني   

450 دينار بحريني  100+ دولر �أمريكي    

2011  

74.993 دينار بحريني  100+ دينار بحريني   

455 دينار بحريني  100+ دولر �أمريكي    

خماطر اأ�سعار الأ�سهم   

�إن �شند�ت �أ�شهم حقوق �مللكية �ملدرجة وغري �ملدرجة للمجموعة هي عر�شة ملخاطر �أ�شعار �ل�شوق �لناجتة من عدم �لتيقن ب�شاأن �لقيم �مل�شتقبلية لالإ�شتثمار�ت يف   

�لأور�ق �ملالية. تدير �ملجموعة خماطر �أ�شعار �لأ�شهم من خالل تنويع �إ�شتثمار�تها وو�شع حدود فردية و�إجمايل �أدو�ت �أ�شهم حقوق �مللكية. يتم تقدمي تقارير عن 

حمفظة �أ�شهم حقوق �مللكية �إىل �لإد�رة �لعليا ب�شورة منتظمة. تقوم جلنة �لإ�شتثمار مبر�جعة وت�شديق جميع قر�ر�ت �لإ�شتثمار�ت يف �لأ�شهم. 

يلخ�ش �جلدول �لتايل ح�شا�شية �لتغري�ت �ملرت�كمة يف �لقيمة �لعادلة للتغري�ت �ملحتملة �ملمكنة يف �أ�شعار �لأ�شهم، مع �لإحتفاظ بجميع �ملتغري�ت �لأخرى ثابتة.   

2011  2012    

�لتاأثري على �لربح �لتاأثري على �حلقوق  التاأثري على الربح  التاأثري على احلقوق   تغري يف اأ�سعار    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  الأ�سهم     

-  315.034  -  383.958  %10 �إ�شتثمار�ت م�شعرة   

-  )315.034(  -  )383.958(  %10-   

-  333.065  -  310.566  %10 �إ�شتثمار�ت غري م�شعرة   

-  )333.065(  -  )310.566(  %10-   

�إ�شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة   

39.169  -  8.754  -  %10 �شمن �لأرباح و�خل�شائر    

)39.169(  -  )8.754(  -  %10-   
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تركز حمفظة الإ�ستثمار  

ين�شاأ تركز حمفظة �لإ�شتثمار عندما يتم �لإ�شتثمار يف �رشكات تعمل يف نف�ش �لن�شاط �أو تعمل يف نف�ش �ملنطقة �جلغر�فية �أو لديها نف�ش �ل�شمات �لقت�شادية و�لتي   

�شوف تتاأثر بنف�ش �لظروف �لقت�شادية و�ل�شيا�شية �أو ظروف �أخرى. تقوم �ملجموعة باإد�رة هذه �ملخاطر من خالل �لتنويع يف متركز �لإ�شتثمار�ت. متركز 

�إ�شتثمار�ت �ملجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2012 هو كما يلي:

2011  2012   

دينار بحريني  دينار بحريني     

1.940.111  2.238.215 �شند�ت   

391.692  87.536 �أ�شهم ممتازة    

3.150.342  3.839.577 �أ�شهم حقوق �مللكية    

2.838.050  3.259.939 �شناديق مفتوحة   

3.330.654  3.105.663 �شناديق �أ�شهم حقوق �مللكية �خلا�شة    

11.650.849  12.530.930   

يدرج �إجمايل �ملبلغ �لبالغ 1.610.486 دينار بحريني )2011: 1.765.064 دينار بحريني( لالإ�شتثمار�ت يف �ل�شناديق �ملدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �حلقوق   

بالتكلفة حيث �إن قيمها �ملدرجة ل تختلف ب�شكل جوهري عن قيمها �لدفرتية. 

الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة  

ت�شتخدم �ملجموعة �لت�شل�شل �لهرمي �لتايل للتحديد و�لإف�شاح عن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية بتقنية �لتقييم:  

�مل�شتوى 1: �لأ�شعار �ملعلنة )غري �ملعدلة( يف �لأ�شو�ق �لن�شطة للموجود�ت �ملماثلة �أو �ملطلوبات �ملماثلة؛  

�مل�شتوى 2: �لتقنيات �لأخرى و�لتي ميكن مالحظة جميع مد�خالتها ذ�ت �لتاأثري �جلوهري على �لقيمة �لعادلة �مل�شجلة �أما ب�شورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة؛ و  

�مل�شتوى 3: �لتقنيات �لتي ت�شتخدم مد�خالت ذ�ت �لتاأثري �جلوهري على �لقيمة �لعادلة �مل�شجلة و�لتي ل ت�شتند على معلومات ميكن مالحظتها يف �ل�شوق.   

كما يف 31 دي�شمرب 2012، لدى �ملجموعة �لأدو�ت �ملالية �لتالية �ملقا�شه بالقيمة �لعادلة:  

امل�ستوى 3 امل�ستوى 2  امل�ستوى 1  املجموع    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

موجودات مالية مقا�شه بالقيمة العادلة  

1.269.315  4.457.259  3.839.577  9.566.151 ��شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر    

-  2.964.779  -  2.964.779 �إ�شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر   

1.269.315  7.422.038  3.839.577  12.530.930   
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الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(  

كما يف 31 دي�شمرب 2011، لدى �ملجموعة �لأدو�ت �ملالية �لتالية �ملقا�شه بالقيمة �لعادلة:   

�مل�شتوى 3 �مل�شتوى 2  �مل�شتوى 1  �ملجموع    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

موجودات مالية مقا�شه بالقيمة العادلة  

851.234  4.647.443  3.150.342  8.649.019 ��شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر    

-  3.001.830  -  3.001.830 �إ�شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر   

851.234  7.649.273  3.150.342  11.650.849   

خالل فرت�ت �إعد�د �لتقارير �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 و31 دي�شمرب 2011، مل يتم عمل حتويالت بني �مل�شتوى 1 و�مل�شتوى 2 لقيا�شات �لقيمة �لعادلة، ومل   

يتم عمل حتويالت من و�إىل قيا�شات �لقيمة �لعادلة للم�شتوى 3. 

مت تقييم �أ�شهم حقوق �مللكية �ملقا�شة بامل�شتوى 3 على �أ�شا�ش ن�شبة �ل�شعر �إىل �لربحية. لتقييم تعر�ش �لأ�شهم لأي تغري ناجت عن �لفر�شيات �مل�شتخدمة، قامت   

�ملجموعة بعمل فر�شية تغري يف ��شا�ش ن�شبة �ل�شعر �إىل �لربحية مبعدل 7% �لذي تعتقد �ملجموعة باأنه �شمن �لفر�شيات �ملحتملة مقارنة مبعدلت �ل�رشكات �لتي تعمل 

يف بيئة مماثلة وحتمل خماطر مماثلة. �شيكون ملثل هذ� �لتغري تاأثري غري جوهري على قيمة �لأ�شهم. �إن �لتاأثري �لإيجابي و�ل�شلبي هو نف�شه تقريبًا و�شيتم �إثباته �شمن 

�حلقوق من خالل قائمة �لدخل �ل�شامل. 

ت�سوية قيا�سات القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ستوى 3  

تقوم �ملجموعة باإدر�ج �أ�شهم �حلقوق غري �مل�شعرة لالأدو�ت �ملالية �ملقا�شة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر كم�شتوى 3 �شمن �لت�شل�شل �لهرمي للقيمة   

�لعادلة:

لدى �ملجموعة حقوق �مللكية يف �رشكتني غري مدرجتني:  

�سندوق    

بانز �سعاع لل�سيافة  املجموع    

دينار بحريني دينار بحريني     دينار بحريني 

578.744  253.069  831.813 1 يناير 2011   

19.421  -  19.421 جمموع �ملكا�شب و�خل�شائر �ملثبتة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر   

598.165  253.069  851.234 31 دي�شمرب 2011   

598.165  253.069  851.234 1 يناير 2012   

-  378.000  378.000 �إ�شافات    

-  40.081  40.081 جمموع �ملكا�شب و�خل�شائر �ملثبتة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر   

598.165  671.150  1.269.315 31 دي�سمرب 2012   

خماطر العمالت الأجنبية  

�إن خماطر �لعمالت �لأجنبية هي خماطر تغري قيمة �لأد�ة �ملالية نتيجة للتغري�ت يف �أ�شعار �رشف �لعمالت �لأجنبية. تتعر�ش �ملجموعة ملخاطر تغري�ت يف �أ�شعار �رشف   

�لعمالت �لأجنبية �لتي تتعلق ب�شورة رئي�شية بالأن�شطة �لت�شغيلية للمجموعة )عندما يتم عر�ش �لإير�د�ت و�مل�رشوفات بعملة خمتلفة عن �لعملة �لرئي�شية �مل�شتخدمة 

للمجموعة( و�شايف �إ�شتثمار�ت �ملجموعة يف �ل�رشكات �لتابعة �لأجنبية. 
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خماطر العمالت الأجنبية )تتمة(  

فيما عد� ما هو مو�شح يف �جلدول �أدناه، ل تتعر�ش �ملجموعة ملخاطر عملة جوهرية. مبا �أن �لدينار �لبحريني مثبت بالدولر �لأمريكي، ل متثل �لأر�شدة بالدولر   

�لأمريكي خماطر عملة جوهرية. ل تعترب خماطر �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للعمليات بالعمالت �لأجنبية جوهرية ولن توؤثر على �أرباح �ملجموعة. 

ي�شري �جلدول �أدناه �إىل تعر�ش �ملجموعة ملخاطر �لعمالت �لأجنبية على �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية كما يف 31 دي�شمرب. يح�شب �لتحليل تاأثري �لتغري�ت بن�شبة %5   

بالدينار �لبحريني مقابل �ليورو و�جلنية �لإ�شرتليني، مع �لإحتفاظ بجميع �ملتغري�ت �لأخرى ثابتة، على �لقائمة �ملوحدة للدخل )نتيجة حل�شا�شية �لقيمة �لعادلة 

للموجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية(. 

2011   2012    

جنيه �إ�شرتليني يورو  جنيه اإ�سرتليني  يورو    

940.847  2.063.549  1.358.651  2.215.008 موجود�ت معرو�شة بالعمالت �لأجنبية    

)189.049(  )159.606(  )138.666(  )290.413( مطلوبات معرو�شة بالعمالت �لأجنبية   

4.997  )19.557(  14.206  )23.361( �لتاأثري على �لربح    

)28.199(  )22.803(  23.107  )24.513( �لتاأثري على �حلقوق    

خماطر الئتمان  

�إن خماطر �لإئتمان هي �ملخاطر �لتي تنتج عن عدم متكن �أحد �أطر�ف �لأد�ة �ملالية من �لوفاء بالتز�ماته �لأمر �لذي ينتج عنه حتمل �لطرف �لآخر خل�شارة مالية.   

تتعر�ش �ملجموعة ملخاطر �لإئتمان من خالل �أن�شطتها �لت�شغيلية )ب�شورة رئي�شية �لذمم �لتجارية �ملدينة( ومن �أن�شطتها �لإ�شتثمارية مت�شمنة ود�ئع لدى �لبنوك 

و�ملوؤ�ش�شات �ملالية و�ملعامالت بالعمالت �لأجنبية و�لأدو�ت �ملالية �لأخرى. 

تتعامل �ملجموعة فقط مع �أطر�ف ذ�ت جد�رة �إئتمانية جيدة. ومن �شيا�شات �ملجموعة باأن جميع عمالئها �لذين يرغبون يف �ملتاجرة على �رشوط �إئتمانية يخ�شعون   

لإجر�ء�ت حتقيق �إئتمانية. وبالإ�شافة �إىل ذلك، تتم مر�قبة �لأر�شدة �مل�شتحقة �لقب�ش ب�شورة م�شتمرة ونتيجة لذلك ت�شبح تعر�شات �ملجموعة للديون �ملعدومة غري 

جوهرية.

فيما يتعلق مبخاطر �لإئتمان �لناجتة من �ملوجود�ت �ملالية للمجموعة، و�لتي ت�شتمل على نقد و�أر�شدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�شرية �لأجل وذمم جتارية مدينة   

و�إ�شتثمار�ت يف �شند�ت، فاإن تعر�ش �ملخاطر ناجت من عدم قدرة �لأطر�ف �لأخرى على �ل�شد�د وباأن �حلد �لأق�شى للتعر�ش يعادل �لقيمة �ملدرجة لهذه �لأدو�ت. 

تت�شمن �لذمم �لتجارية �ملدينة على مبلغ وقدره 1.307.566 دينار بحريني )2011: 584.284 دينار بحريني( م�شتحق من عميل و�حد و�لذي ي�شكل 11% من   

جمموع �لذمم �لتجارية �ملدينة )2011: %6(.

�إ�شتثمار�ت �ملجموعة يف �شند�ت �لدين مل يفت موعد �إ�شتحقاقها وغري م�شمحلة كما يف 31 دي�شمرب 2012.   

تظهر تركز�ت خماطر �لإئتمان عندما يكون عدد من �لأطر�ف م�شرتكون يف ن�شاطات مماثلة �أو ن�شاطات يف نف�ش �ملنطقة �جلغر�فية، �أو يكون لديهم مز�يا �إقت�شادية   

مت�شابهة و�لتي قد توؤدي �إىل تاأثر قدرتهم على �لوفاء بالتز�ماتهم عند �لتغري�ت يف �لظروف �لأقت�شادية �أو �ل�شيا�شية �أو �لظروف �لأخرى. ت�شري تركز�ت خماطر 

�لإئتمان �إىل �حل�شا�شية �لن�شبية لتاأثر �د�ء �ملجموعة للتطور�ت �لتي توؤثر على �شناعة معينة �أو موقع جغر�يف.
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خماطر الئتمان )تتمة(  

فيما يلي توزيع �ملوجود�ت �ملالية للمجموعة:   

نقد وودائع ذمم    2012  

ق�سرية الأجل جتارية مدينة  �سندات الإ�ستثمار     

املنطقة اجلغرافية   

12.277.293  5.364.063  1.060.777 �لبحرين   

-  136.890  698.798 دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي    

)51.242(  1.307.566  - �لوليات �ملتحدة    

-  -  478.640 �أوروبا   

)37.598(  5.124.096  - �أفريقيا   

12.188.453  11.932.615  2.238.215 املجموع   

نقد وود�ئع ذمم    2011  

ق�شرية �لأجل جتارية مدينة  �شند�ت �لإ�شتثمار     

�ملنطقة �جلغر�فية   

11.539.756  5.178.219  940.932 �لبحرين   

-  260.067  610.118 دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي    

453.160  584.284  - �لوليات �ملتحدة    

-  -  389.061 �أوروبا   

500.521  3.534.108  - �أفريقيا   

12.493.437  9.556.678  1.940.111 �ملجموع   

نقد وودائع ذمم    2012  

ق�سرية الأجل جتارية مدينة  �سندات الإ�ستثمار     

القطاع ال�سناعي  

12.188.453  -  204.606 �مل�رشيف   

-  1.307.566  2.033.609 �حلكومي   

-  10.625.049  - �لتجاري   

12.188.453  11.932.615  2.238.215 املجموع   

نقد وود�ئع ذمم    2011  

ق�شرية �لأجل جتارية مدينة  �شند�ت �لإ�شتثمار     

�لقطاع �ل�شناعي  

12.493.437  -  187.819 �مل�رشيف   

-  584.284  1.752.292 �حلكومي   

-  8.972.394  - �لتجاري   

12.493.437  9.556.678  1.940.111 �ملجموع   

خماطر ال�سيولة  

حتد �ملجموعة من خماطر �شيولتها باحلر�ش على توفر �لت�شهيالت �مل�رشفية لديها. �إن �رشوط مبيعات �ملجموعة تتطلب دفع �ملبالغ خالل 90 يومًا من تاريخ �لبيع.   

يتم عادة �شد�د �لذمم �لتجارية �لد�ئنة خالل 60 يومًا من تاريخ �ل�رش�ء.

بلغت �لذمم �لتجارية �لد�ئنة و�لذمم �لأخرى للمجموعة على �أ�شا�ش �ملدفوعات �لتعاقدية غري �ملخ�شومة 9.683.462 دينار بحريني )2011: 11.698.806 دينار   

بحريني( وت�شتحق جميعها خالل ثالثة �أ�شهر.
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املخاطر الت�سغيلية  

�ملخاطر �لت�شغيلية هي خماطر �خل�شائر �لناجتة عن ف�شل �لأنظمة �أو �لأخطاء �لب�رشية �أو �لتجاوز�ت �أو �لأحد�ث �خلارجية. عندما يف�شل �أد�ء �لرقابة، فاإن �ملخاطر   

�لت�شغيلية ميكن �أن ت�شبب �رشر على �ل�شمعة، ولها �أثار قانونية �أو تنظيمية، �أو توؤدي �إىل خ�شارة مالية. ل تتوقع �ملجموعة �إز�لة جميع �ملخاطر �لت�شغيلية، ولكنها 

ت�شتطيع �إد�رة وتقليل هذه �ملخاطر من خالل �لرقابة و�ملتابعة �شمن �إطار �لعمل للمخاطر �ملمكنة. وتت�شمن عملية �لرقابة ف�شل �لوظائف بطريقة فعالة، تقييم 

�إجر�ء�ت �ل�شالحيات و�لت�شويات، تدريب �ملوظفني، تقييم �لعمليات، مبا يف ذلك �إ�شتخد�م �لتدقيق �لد�خلي. 

اإدارة راأ�س املال  

�إن �لهدف �لرئي�شي لإد�رة ر�أ�شمال �ملجموعة هو �لتاأكد باأن �ملجموعة حتتفظ بدرجات �إئتمانية قوية ون�شبة ر�أ�شمال عالية من �أجل دعم �أعمالها وزيادة �حلد �لأق�شى   

للقيمة �مل�شاهمني.

يت�شمن ر�أ�ش �ملال على �حلقوق �لعائدة �إىل حاملي �لأ�شهم �لعادية لل�رشكة �لأم و�حلقوق غري �مل�شيطرة.  

تقوم �ملجموعة باإد�رة هيكلة ر�أ�شمالها وعمل تعديالت على �شوء �لتغري�ت يف ظروف �أعمالها. من �أجل �ملحافظة على �أو تعديل هيكلة ر�أ�ش �ملال، ميكن للمجموعة   

تعديل مبالغ �أرباح �لأ�شهم �ملدفوعة للم�شاهمني �أو �إ�شد�ر �أ�شهم جديدة. مل يتم عمل تغيري�ت يف �لأهد�ف، �ل�شيا�شات و�لعمليات خالل �ل�شنو�ت �ملنتهية يف 31 

دي�شمرب 2012 و2011 على �لتو�يل. يتكون ر�أ�ش �ملال من �أ�شهم ر��ش �ملال، �أ�شهم خز�نة، �إحتياطيات �أخرى و�أرباح مبقاة ومقا�شة مببلغ وقدره 49.834.374 

دينار بحريني كما يف 31 دي�شمرب 2012 )2011: 47.595.743 دينار بحريني(. 

أحداث بعد تاريخ إعداد التقارير  28
ل توجد هناك �أية �أحد�ث جوهرية قد وقعت بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل، فيما عد� تلك �لتي مت �أخذها يف �لعتبار يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.  

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  29
�إن �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة يتطلب من �لإد�رة عمل �آر�ء وتقدير�ت وفر�شيات قد توؤثر على �ملبالغ �ملدرجة لالإير�د�ت و�مل�رشوفات و�ملوجود�ت   

و�ملطلوبات �ملالية و�لإف�شاح عن �لإلتز�مات �ملحتملة، بتاريخ تقدمي �لتقارير. ومع ذلك، عدم �لتيقن ب�شاأن هذه �لفر�شيات 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�شتقبلية. 

اإ�سمحالل الذمم التجارية املدينة  

يتم عمل تقدير ملبالغ �لذمم �لتجارية �ملدينة �لقابلة للتح�شيل عندما يكون حت�شيل �ملبالغ بالكامل غري حمتمل. يتم عمل هذ� �لتقدير ب�شكل فردى على �لعمالء.   

بلغ �إجمايل �لذمم �لتجارية �ملدينة 12.508.203 دينار بحريني )2011: 10.011.550 دينار بحريني( وبلغ خم�ش�ش �لذمم �لتجارية �ملدينة 575.588 دينار   

بحريني )2011: 454.872 دينار بحريني( كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. �شوف يتم �إثبات �أي فرق بني �ملبالغ �لفعلية �ملح�شلة يف �لفرت�ت �مل�شتقبلية و�ملبالغ 

�ملتوقعة يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.

اإ�سمحالل املخزون  

يـدرج �ملخزون بالتكلفة �أو �شايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها، �أيهما �أقل. عندما ي�شبح �ملخزون قدميًا �أو متقادمًا، يتم عمل تقدير ل�شايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها. يتم عمل   

هذ� �لتقدير ب�شكل فردي على �ملبالغ �لهامة. �أما �ملبالغ �لغري هامة ب�شكل فردي ولكنها قدمية �أو متقادمة، فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ويطبق �ملخ�ش�ش وفقًا لنوع 

�ملخزون و�لدرجة �لعمرية �أو �نتهاء �ل�شالحية، بناءً� على �أ�شعار �لبيع �لتاريخية. 

بلغ �إجمايل خمزون �لب�شائع لغر�ش �إعادة �لبيع 8.378.070 دينار بحريني )2011: 8.230.280 دينار بحريني( وخم�ش�شات للمو�د �ملنتهية �شالحيتها �أو   

بطيئة �حلركة مبلغ 614.092 دينار بحريني )2011: 379.490 دينار بحريني( يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. �شوف يتم �إثبات �أي فرق بني �ملبالغ �لفعلية �ملحققة يف 

�لفرت�ت �مل�شتقبلية و�ملبالغ �ملتوقعة يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.



التقرير السنوي 2012 بي إم إم آي    90

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تتمة(  29

الأعمار الإنتاجية للعقارات والآلت واملعدات  

حتدد �إد�رة �ملجموعة �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة لعقار�تها و�آلتها ومعد�تها حل�شاب �لإ�شتهالك. يتم حتديد هذ� �لتقدير بعد �لأخذ يف �لعتبار �ملدة �ملتوقع فيها �إ�شتخد�م   

�ملوجود وطبيعة �لتاآكل و�لتقادم �لتجاري. تقوم �لإد�رة على �أ�شا�ش �شنوي مبر�جعة �لقيمة �ملتبقية و�لأعمار �لإنتاجية ويتم تعديل خم�ش�ش �لإ�شتهالك �مل�شتقبلي 

عندما تعتقد �لإد�رة باأن �لأعمار �لإنتاجية تختلف عن �لتقدير�ت �ل�شابقة.

اإ�سمحالل الإ�ستثمارت   

ت�شنف �إد�رة �ملجموعة �لإ�شتثمار�ت كمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر �أو مدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر. يتم �إثبات تغري�ت �لقيمة   

�لعادلة لالإ�شتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر يف �لدخل �ل�شامل �لآخر. ويتم �إثبات تغري�ت �لقيمة �لعادلة لالإ�شتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة 

�لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر يف �لقائمة �ملوحدة للدخل.

تقييم الإ�ستثمارات  

ت�شتخدم �لإد�رة �أف�شل �أر�ئها يف حتديد �لقيم �لعادلة لإ�شتثمار�ت �أ�شهم حقوق �مللكية غري �مل�شعرة بالرجوع �إىل �أحدث �ملعامالت �لتجارية دون �رشوط تف�شيلية   

مت�شمنة �أطر�ف �أخرى. ومع ذلك، فاإن �ملبلغ �لفعلي �لذي �شيتحقق من �ملعامالت �مل�شتقبلية قد يختلف عن �لتقدير �حلايل للقيمة �لعادلة، مع �لأخذ يف �لعتبار قلة 

�لتاأكيد�ت �لناجتة عن طبيعة تقييمات �ل�شتثمار�ت يف �أ�شهم حقوق �مللكية �خلا�شة غري �مل�شعرة. عند حتديد �أي ��شمحالل لال�شتثمار�ت غري �مل�شعرة �ملدرجة بالتكلفة، 

يتم عمل فر�شيات فيما يتعلق باملوجود�ت �ملنتجة للنقد �مل�شتقبلية، معدل �خل�شم �مل�شتخدم و�لفرتة �ملتوقعة للمنافع. 

اإ�سمحالل موجودات غري مالية   

مت �لإف�شاح عن �لفر�شيات �لرئي�شية �مل�شتخدمة يف فح�ش �إ�شمحالل �ل�شهرة لتحديد �ملبالغ �لقابلة لالإ�شرتد�د ملختلف �لوحد�ت �ملنتجة للنقد، مت�شمنة حتليل   

�حل�شا�شية يف �إي�شاح رقم 7.

ال�رشائب  

توجد حالت عدم تاأكد فيما يتعلق بتف�شري �أنظمة �ل�رش�ئب �ملعقدة، �لتغري�ت يف قو�نني �ل�رش�ئب و�ملبلغ و�لتوقيت للدخل �مل�شتقبلي �خلا�شع لل�رش�ئب. ونظرً� للنطاق   

�لو��شع لعالقات �لعمل �لدولية و�لطبيعة طويلة �لأجل وتعقيد�ت �لإتفاقيات �حلالية، �لفروقات �لناجمة بني �لنتائج �لفعلية و�لفر�شيات �ملقدمة، �لتغري�ت �مل�شتقبلية 

ملثل هذه �لفر�شيات، قد تلزم تعديالت م�شتقبلية لدخل �ل�رش�ئب و�مل�رشوفات �مل�شجلة. ت�شع �ملجموعة �ملخ�ش�شات، بناًء على �لتقدير�ت �ملعقولة، للنتائج �ملحتملة 

للتدقيق من قبل �ل�شلطات �ل�رشيبية للدول �ملعنية �لتي تعمل بها. يعتمد مبلغ هذه �ملخ�ش�شات على عو�مل خمتلفة، مثل خربة �لتدقيق �ل�رشيبية �ل�شابقة و�لتف�شري�ت 

�ملختلفة لالأنظمة �ل�رشيبية من قبل �ل�رشكة �ملعر�شة لل�رشيبة و�ل�شلطة �ل�رشيبية �مل�شئولة.

التقديرات  

�أثناء تطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية للمجموعة، �تخذت �لإد�رة �لآر�ء �لتالية، منف�شلة عن تلك �ملرتبطة بالتقدير�ت، �لتي لديها �أغلب �لتاأثري�ت �لهامة على �ملبالغ �ملثبتة يف   

�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة:

ت�سنيف الإ�ستثمارات   

عند �إقتناء �ملوجود�ت �ملالية تقرر �لإد�رة ما �إذ� يتوجب ت�شنيفها “كمدرجة بالقيمة �لعادلة �شمن �لأرباح و�خل�شائر” �أو “مدرجة بالتكلفة مطفاأة” �أو “مدرجة بالقيمة   

�لعادلة �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر”. 

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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م�سئولية جمل�س الإدارة واأع�ساء جمل�س الإدارة   

 

جمل�ش �لإد�رة م�شئول �أمام �مل�شاهمني عن �لإ�شتثمار �ل�شليم و�حلفاظ على م�شالح �مل�شاهمني. دور �ملجل�ش وم�شوؤولياته �لتي ت�شمل ولكنها ل تقت�رش على    

�لتايل:

مر�قبة �لأد�ء �لعام لالأعمال.  -   

مر�قبة �أد�ء �لإد�رة وخطة �لإحالل لالإد�رة �لعليا،  -   

مر�قبة ت�شارب �مل�شالح ومنع �ملعامالت �مل�شيئة من �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة،  -   

�لإعد�د �لدقيق للقو�ئم �ملالية لل�شنة،  -   

عقد و�إعد�د �جتماعات �مل�شاهمني،  -   

�لتو�شية بدفع �أرباح �أ�شهم للم�شاهمني و�لتاأكد من تنفيذها،  -   

تبني وتنفيذ ومر�قبة �لإمتثال لقو�عد �ل�شلوك للمجموعة،  -   

مر�جعة وتنفيذ �أهد�ف و�شيا�شات �ملجموعة �ملتعلقة بامل�شوؤوليات �لإجتماعية،  -   

�إختيار ومقابلة وتعيني �لرئي�ش �لتنفيذي وبع�ش �أع�شاء �لإد�رة �لتنفيذية.  -   

يف هذ� �ل�شدد، فاإن �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة م�شئولون ب�شكل فردي وجماعي عن جميع مهام جمل�ش �لإد�رة.   

املعامالت اجلوهرية التي تتطلب موافقة جمل�س الإدارة   

�ملعامالت �جلوهرية �لتالية تتطلب مر�جعة، وتقييم ومو�فقة جمل�ش �لإد�رة:   

�إ�شرت�تيجية �ل�رشكة  -   

�مليز�نية �ل�شنوية  -   

تخ�شي�ش �ملو�رد �لرئي�شية و�إ�شتثمار ر�أ�ش �ملال  -   

م�شئوليات �لإد�رة و�لتدريب و�لتطوير و�إعد�د خطة �لإحالل لالإد�رة �لعليا.   -   

نظام انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة ونهاية خدماتهم   

يتم �نتخاب / �إعادة �إنتخاب �أع�شاء �ملجل�ش كل ثالث �شنو�ت يف �جتماع �مل�شاهمني.   

تنتهي خدمة ع�شو جمل�ش �لإد�رة عادًة �إما بانتهاء فرتة �نتخابه يف �جتماع �مل�شاهمني �ل�شنوي �أو حينما يقدم ��شتقالته من جمل�ش �لإد�رة.   

تداول اأع�ساء جمل�س الإدارة لأ�سهم ال�رشكة   

خالل �ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012، قام ع�شو جمل�ش �لإد�رة �ل�شيد جهاد �أمني يف �أبريل 2012 ب�رش�ء ما جمموعه 36.865 �شهم من �أ�شهم بي �إم.�إم.   

�أي وز�د ح�شة ملكيته من 550.000 �إىل 586.865 �شهم. 

مدونة لقواعد ال�سلوك والإجراءات التي اتخذها املجل�س لر�سد المتثال   

يتوقع من جمل�ش �لإد�رة و�ملوظفون لدى �ل�رشكة �حلفاظ على �أعلى م�شتوى من �أخالقيات �لعمل و�ل�شلوك �ل�شخ�شي. لقد و�شعت �ل�رشكة مدونة لقو�عد    

�ل�شلوك �لتي توفر �لأطر �لأخالقية و�لقانونية جلميع �ملوظفني يف �إد�رة �أعمالها. مدونة قو�عد �ل�شلوك تعرف كيف تتو��شل �ل�رشكة مع موظفيها و�مل�شاهمني 

و�ملجتمع �لذي تعمل فيها.

�عتمد جمل�ش �لإد�رة ميثاق �ل�شلوك �ملهني ل�رشكة بي �إم �إم �آي و�شيا�شة �ملبلغني ملر�قبة �لإلتز�م بالأخالقيات �ملهنية لل�رشكة. يقدم ميثاق �ل�شلوك �ملهني    

توجيهات و��شحة حول ممار�شة �لأعمال �لتجارية على �ل�شعيد �لدويل، و�لتفاعل مع �حلكومات و�ملجتمعات �ملحلية و�ل�رشكاء �لتجاريني و�ل�شلوك �لعام يف 

مكان �لعمل مع مر�عاة �أف�شل �ملمار�شات لنماذج حوكمة �ل�رشكات و�أخالقيات �لعمل. 

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
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يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات �خلا�شة باملن�شب و�شنو�ت �خلربة و�ملوؤهالت لالإد�رة �لتنفيذية:    

املوؤهل �سنوات اخلربة  املن�سب  ا�سم الع�سو التنفيذي    

دبلوم �إد�رة، دبلوم هند�شة �إت�شالت   34 �لرئي�ش �لتنفيذي   جوردون بويل    

AATو CIMA ماج�شتري �إد�رة �عمال، زميل  16 �ملدير �ملايل   عمار عقيل    

CIM بكالوريو�ش يف �إد�رة �لأعمال وع�شو يف  27 مدير �لعمليات- �ملبيعات و�لت�شويق  مايك �إي�شت وود    

بكالوريو�ش يف �إد�رة �لأعمال، ودبلوم يف عمليات �لفنادق و�لتموين   27 مدير �لعمليات – خدمات �لعقود   روبرت �شميث    

يلخ�ش �جلدول �لتايل جمموع �لأتعاب �ملدفوعة لأع�شاء �لإد�رة �لتنفيذية:   

2011  2012    

دينار بحريني  دينار بحريني      

297.444  328.569 �لرو�تب    

45.791  44.427 مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني     

118.978  130.066 مكافاآت    

210.109  227.852 عالوة    

672.322  730.914 املجموع    

يتكون �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة من 8 �أع�شاء كما يف 31 دي�شمرب 2012.   

مت �إنتخاب �ملجل�ش يف 25 مار�ش 2012 ملدة 3 �شنو�ت.   

يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات �خلا�شة باملن�شب و�شنو�ت �خلربة وتاريخ �ملبا�رشة لأع�شاء جمل�ش �لإد�رة:   

�سنوات  تنفيذي/ غري تنفيذي       

تاريخ البدء اخلربة  م�ستقل/ غري م�ستقل  املن�سب  املهنة  اإ�سم ع�سو جمل�س الإدارة    

2004  46 غري تنفيذي/ غري م�شتقل  رئي�ش جمل�ش �لإد�رة  رجل �أعمال  �ل�شيد عبد�هلل بوهندي     

2004  42 غري تنفيذي/ م�شتقل  نائب رئي�ش جمل�ش �لإد�رة  رجل �أعمال  �ل�شيد عبد�هلل جمعة    

2004  37 غري تنفيذي/ م�شتقل  ع�شو جمل�ش �لإد�رة  رجل �أعمال  �ل�شيد �شوقي فخرو     

2004  35 غري تنفيذي/ غري م�شتقل  ع�شو جمل�ش �لإد�رة  رجل �أعمال  �ل�شيد جهاد �أمني    

 2004  38 غري تنفيذي/ غري م�شتقل  ع�شو جمل�ش �لإد�رة  �شيدة �أعمال  �ل�شيدة منى �ملوؤيد    

2004  14 غري تنفيذي/ غري م�شتقل  ع�شو جمل�ش �لإد�رة  رجل �أعمال  �ل�شيد حممد �ملوؤيد 

2006  51 غري تنفيذي/ م�شتقل  ع�شو جمل�ش �لإد�رة  رجل �أعمال  �ل�شيد ر�شا فرج    

2011  21 غري تنفيذي/ م�شتقل  ع�شو جمل�ش �لإد�رة  رجل �أعمال  �ل�شيد �شهيل حاجي    
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�أع�شاء جمل�ش �لإد�رة �لتالية �أ�شماوؤهم هم �أع�شاء يف جمال�ش �أخرى:   

عدد الع�سويات يف �رشكات مدرجة  اإ�سم ع�سو جمل�س الإدارة    

4 �ل�شيد عبد�هلل بوهندي     

4 �ل�شيد �شوقي فخرو    

6 �ل�شيد جهاد �أمني    

2 �ل�شيد حممد �ملوؤيد     

يجب على �ملجموعة عقد خم�ش �جتماعات ملجل�ش �لإد�رة على �لأقل �شنويًا. وخالل �ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012، عقدت 8 �جتماعات ملجل�ش �لإد�رة.    

ويلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات عن تو�ريخ �إجتماعات جمل�ش �لإد�رة وح�شور �لأع�شاء يف كل �جتماع.

اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة غري احلا�رشون اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة احلا�رشون  التاريخ     

عبد�هلل بوهندي 12 فرب�ير     

عبد�هلل جمعة     

�شوقي فخرو     

منى �ملوؤيد     

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج     

جهاد �أمني    

�شهيل حاجي     

عبد�هلل بوهندي 25 مار�ش     

عبد�هلل جمعة     

�شوقي فخرو     

منى �ملوؤيد     

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج     

جهاد �أمني    

�شهيل حاجي    

عبد�هلل بوهندي 29 �أبريل     

عبد�هلل جمعة     

�شوقي فخرو     

منى �ملوؤيد     

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج     

جهاد �أمني    

�شهيل حاجي    
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اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة غري احلا�رشون اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة احلا�رشون  التاريخ     

عبد�هلل بوهندي 12 يونيو    

عبد�هلل جمعة     

�شوقي فخرو     

جهاد �أمني    

منى �ملوؤيد     

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج    

�شهيل حاجي     

 

�شهيل حاجي عبد�هلل بوهندي  29 يوليو    

عبد�هلل جمعة      

�شوقي فخرو     

جهاد �أمني     

منى �ملوؤيد     

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج    

   

�شهيل حاجي عبد�هلل بوهندي  18 �شبتمرب     

منى �ملوؤيد عبد�هلل جمعة      

�شوقي فخرو     

جهاد �أمني    

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج    

عبد�هلل بوهندي 7 نوفمرب    

عبد�هلل جمعة     

�شوقي فخرو      

جهاد �أمني    

منى �ملوؤيد    

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج    

�شهيل حاجي     

 

عبد�هلل بوهندي  عبد�هلل جمعة  9 دي�شمرب    

منى �ملوؤيد  �شوقي فخرو      

جهاد �أمني     

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج    

�شهيل حاجي    
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�سيا�سة الأتعاب    

�شيا�شة �لأتعاب تعتمد على �أتعاب �حل�شور و�ملكافاآت �لأ�شا�شية.    

بلغ جمموع �لأتعاب �ملدفوعة لل�شنة لأع�شاء جمل�ش �لإد�رة 125.000 دينار بحريني )2011: 125.000 دينار بحريني(.   

اللجان  )2(  

يلخ�ش �جلدول �لتايل معلومات عن جلان جمل�ش �لإد�رة و�أع�شائها و�أهد�فها:   

تنفيذي / غري تنفيذي      

م�ستقل / غري م�ستقل الأع�ساء  الأهداف  جلنة املجل�س    

غري تنفيذي/ م�شتقل �شوقي فخرو   �للجنة �لتنفيذية م�شكلة لبحث �لأمور مع �إد�رة  �للجنة �لتنفيذية    

غري تنفيذي/غري م�شتقل منى �ملوؤيد  �ل�رشكة بخ�شو�ش توظيف كبار �ملوظفني، �لأد�ء �ملايل،      

غري تنفيذي/ غري م�شتقل جهاد �أمني  �لأد�ء �لت�شغيلي، �لإ�شرت�تيجيات وكافة �لق�شايا      

�لأخرى بتوجيه من جمل�ش �لإد�رة.    

غري تنفيذي/ غري م�شتقل عبد�هلل بوهندي  �للجنة �لإ�شتثمارية و�ملالية ل�رشكة بي �إم �إم �آي   �للجنة �لإ�شتثمارية     

غري تنفيذي/ غري م�شتقل منى �ملوؤيد  م�شئولة عن �إعتماد �شيا�شات، �إ�شرت�تيجيات،   و�ملالية    

غري تنفيذي/ غري م�شتقل جهاد �أمني  معامالت �لإ�شتثمار ومر�جعة �أد�ء �إ�شتثمار�ت �ل�رشكة.     

غري تنفيذي/ م�شتقل �شوقي فخرو  تقوم �للجنة �أي�شًا بتقدمي �مل�شاعدة ملجل�ش �لإد�رة يف      

غري تنفيذي/ م�شتقل �شهيل حاجي  مر�جعة ومر�قبة �أهد�ف، �إ�شرت�تيجيات      

و�شيا�شات �ل�رشكة.     

جلنة �لتدقيق م�شئولة عن: جلنة �لتدقيق    

غري تنفيذي/ م�شتقل ر�شا فرج  متابعة �شالمة عملية �إعد�د �لتقارير �ملالية،    )1    

غري تنفيذي/ م�شتقل عبد�هلل جمعة  �أنظمة �ل�رشكة للرقابة �لد�خلية، مر�جعة �لقو�ئم       

غري تنفيذي/ غري م�شتقل حممد �ملوؤيد   و�لتقارير �ملالية، �إلتز�م �ملجل�ش باملتطلبات �لقانونية      

و�لنظامية و�أد�ء وظيفة �لتدقيق �لد�خلي لل�رشكة.     

�لتو�شية بتعيني مدققني خارجيني، �ملو�فقة على   )2    

�أتعابهم، مر�قبة �إ�شتقالليتهم و�إعد�د �لتقارير      

�ملطلوب �إعد�دها من قبل �للجنة وفقًا لقو�نني      

م�رشف �لبحرين �ملركزي، بور�شة �لبحرين،      

�ل�رشكات �لتجارية �لبحرينية و�جلهات �لتنظيمية      

يف مملكة �لبحرين.      
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 بي إم إم آي ش.م.ب.
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إفصاحات حوكمة الشركات )تتمة(  30

اللجان )تتمة(   )2(  

تنفيذي / غري تنفيذي      

م�ستقل / غري م�ستقل الأع�ساء  الأهداف  جلنة املجل�س    

غري تنفيذي/ غري م�شتقل عبد�هلل بوهندي  �لهدف: �ملر�جعة وتقدم �لإ�شت�شارة ملجل�ش   جلنة �ملكافاآت و�لرت�شيح    

غري تنفيذي/ م�شتقل �شوقي فخرو  �لإد�رة حول تكوين �ملجل�ش وتر�شيح �أع�شاء جمل�ش      

غري تنفيذي/ غري م�شتقل منى �ملوؤيد  �لإد�رة �جلدد بالإ�شافة �إىل مكافاآت �ملجل�ش      

غري تنفيذي/ غري م�شتقل جهاد �أمني  و�لإد�رة �لعليا.     

يتوجب على �ملجموعة عقد كحد �أدنى ثمان �جتماعات لللجنة �لتنفيذية خالل كل �ل�شنة. خالل �ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012، عقدت ت�شعة �جتماعات    

لللجنة �لتنفيذية. يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات حول تو�ريخ �إجتماعات �للجنة وح�شور �لأع�شاء لكل �جتماع:

اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة غري احلا�رشون اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة احلا�رشون  التاريخ     

�شوقي فخرو  15 يناير     

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني     

�شوقي فخرو  11 مار�ش     

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    

�شوقي فخرو  15 �أبريل     

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    

�شوقي فخرو  13 مايو     

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    

�شوقي فخرو  10 يونيو     

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    

�شوقي فخرو  29 يوليو     

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    

�شوقي فخرو  9 �شبتمرب     

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    
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 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012

إفصاحات حوكمة الشركات )تتمة(  30

اللجان )تتمة(   )2(  

اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة غري احلا�رشون اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة احلا�رشون  التاريخ     

�شوقي فخرو  14 �أكتوبر     

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    

�شوقي فخرو  11 نوفمرب     

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    

بلغ جمموع �لأتعاب �ملدفوعة لأع�شاء �للجنة �لتنفيذية 19.800 دينار بحريني )2011: 19.200 دينار بحريني(.   

يتوجب على �ملجموعة عقد كحد �أدنى �أربعة �جتماعات لللجنة �ل�شتثمارية و�ملالية خالل كل �ل�شنة. وخالل �ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012، عقدت �أربعة    

�جتماعات لللجنة �لإ�شتثمارية و�ملالية. يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات عن تو�ريخ �إجتماعات �للجنة وح�شور �لأع�شاء لكل �جتماع:

اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة غري احلا�رشون اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة احلا�رشون  التاريخ     

عبد�هلل بوهندي  12 فرب�ير     

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    

�شوقي فخرو     

�شهيل حاجي    

عبد�هلل بوهندي 29 �أبريل     

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    

�شوقي فخرو    

�شهيل حاجي     

منى �ملوؤيد عبد�هلل بوهندي  7 نوفمرب    

جهاد �أمني    

�شوقي فخرو    

�شهيل حاجي    

   

عبد�هلل بوهندي جهاد �أمني  9 دي�شمرب     

منى �ملوؤيد �شوقي فخرو     

�شهيل حاجي    

   

بلغ جمموع �لأتعاب �ملدفوعة لأع�شاء �للجنة �لإ�شتثمارية و�ملالية 11.400 دينار بحريني )2011: 13.000 دينار بحريني(.   
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إفصاحات حوكمة الشركات )تتمة(  30

اللجان )تتمة(   )2(  

يتوجب على �ملجموعة عقد كحد �أدنى خم�شة �جتماعات للجنة �لتدقيق خالل كل �ل�شنة. وخالل �ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012، عقدت خم�شة �جتماعات    

للجنة �لتدقيق. يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات عن تو�ريخ �إجتماعات �للجنة وح�شور �لأع�شاء لكل �جتماع:

اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة غري احلا�رشون اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة احلا�رشون  التاريخ     

ر�شا فرج 25 يناير     

عبد�هلل جمعة     

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج 15 �أبريل     

عبد�هلل جمعة     

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج 12 يونيو     

عبد�هلل جمعة     

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج 16 �شبتمرب     

عبد�هلل جمعة     

حممد �ملوؤيد     

ر�شا فرج 20 نوفمرب     

عبد�هلل جمعة     

حممد �ملوؤيد     

بلغ جمموع �لأتعاب �ملدفوعة لأع�شاء جلنة �لتدقيق 11.000 دينار بحريني )2011: 11.000 دينار بحريني(.   

يتوجب على �ملجموعة عقد كحد �أدنى �جتماعني للجنة �ملكافاآت و�لرت�شيح خالل كل �ل�شنة. وخالل �ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012، عقدت �جتماعني للجنة    

�ملكافاآت و�لرت�شيح. يلخ�ش �جلدول �لتايل �ملعلومات عن تو�ريخ �إجتماعات �للجنة وح�شور �لأع�شاء لكل �جتماع:

اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة غري احلا�رشون اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة احلا�رشون  التاريخ     

عبد�هلل بوهندي 22 �أبريل     

�شوقي فخرو    

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    

عبد�هلل بوهندي 22 نوفمرب     

�شوقي فخرو    

منى �ملوؤيد    

جهاد �أمني    
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إفصاحات حوكمة الشركات )تتمة(  30

حوكمة ال�رشكات  )3(  

قانون حوكمة �ل�رشكات   

�ملتوقع من جمل�ش �لإد�رة و�ملوظفيني لدى �ل�رشكة �حلفاظ على �أعلى م�شتوى من �أخالقيات �لعمل و�ل�شلوك �ل�شخ�شي. وقد �أن�شاأت �ل�رشكة مدونة لقو�عد    

�ل�شلوك �لتي توفر �لأطر �لأخالقية و�لقانونية جلميع �ملوظفني يف �إد�رة �أعمالها. ميثاق قو�عد �ل�شلوك تعرف كيف تتو��شل �ل�رشكة مع موظفيها و�مل�شاهمني 

و�ملجتمع �لذي تعمل فيها �ل�رشكة.

�عتمد جمل�ش �إد�رة �رشكة بي �إم �إم �آي مدونة قو�عد �ل�شلوك و�لإجر�ء�ت و�شيا�شة �ملبلغني لر�شد �لمتثال لأخالقيات �ل�رشكة. مدونة قو�عد �ل�شلوك توفر    

توجيهات و��شحة يف ممار�شة �لأعمال �لتجارية على �ل�شعيد �لدويل، و�لتفاعل مع �حلكومات و�ملجتمعات �ملحلية و�ل�رشكاء �لتجاريني و�ل�شلوك �لعام يف مكان 

�لعمل بالنظر �إىل مناذج ممار�شة �أف�شل �ل�رشكات. وت�شمل مدونة قو�عد �ل�شلوك �لأطر �ل�شلوكية جلميع �ملوظفني يف �إطار جمموعة و��شعة من �مل�شائل �لأخالقية 

و�لقانونية. ومت ن�رش مدونة قو�عد �ل�شلوك يف ق�شم “حوكمة �ل�رشكات” يف موقع �ل�رشكة.

تغيريات على املبادئ التوجيهية حلوكمة ال�رشكات لل�رشكة   

يف �شنة 2012، قامت بي �إم �إم �آي باإعادة �لنظر يف �إطار حوكمة �ل�رشكات و�ملبادئ �لتوجيهية ل�شمان �لمتثال لقانون حوكمة �ل�رشكات �ل�شادر يف �شنة 2010.   

ت�شارب امل�شالح   

يف �شنة 2012، مل تظهر هناك حالت من ت�شارب �مل�شالح. ت�شارب �مل�شالح �لتي تن�شاأ نتيجة �أي �شفقة جتارية �أو �أي نوع من �لقر�ر�ت �لتي يتعني �تخاذها،    

يجب على �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة �ملعنيني �لمتناع عن �مل�شاركة يف مناق�شة مثل هذه �ل�شفقة �أو �لقر�ر�ت �لو�جب �تخاذها. يف هذ� �ل�شدد، يبلغ �أع�شاء جمل�ش 

�إد�رة �ل�رشكة عادة �ملجل�ش عن ت�شارب حمتمل يف �مل�شالح قبل مناق�شة �أي �شفقة �أو قر�ر. ميتنع �لأع�شاء �ملعنيني عن �لت�شويت على �أي قر�ر حيثما قد ين�شاأ 

�أي ت�شارب يف �مل�شالح.

تقييم اأداء جمل�ض الإدارة   

�جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شنوي للم�شاهمني يقيم �أد�ء جمل�ش �لإد�رة ويربيء ذمتهم من كل �ملطالبات.   

اأداء رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي   

يتم تقييم �أد�ء رئي�ش جمل�ش �لإد�رة و�لرئي�ش �لتنفيذي لل�رشكة من قبل جمل�ش �لإد�رة على �أ�شا�ش �شنوي.   

و�شائل الت�شال بني امل�شاهمني وامل�شتثمرين   

تلتزم �ل�رشكة بتوفري �ملعلومات ذ�ت �ل�شلة ويف �لوقت �ملنا�شب للم�شاهمني وفقًا للتز�ماتها بالإف�شاح �مل�شتمر ح�شب قانون حوكمة �ل�رشكات.   

يتم �إر�شال �ملعلومات �إىل �مل�شاهمني من خالل توزيع �لتقرير �ل�شنوي لل�رشكة وغريها من �لت�شالت. تن�رش جميع �لن�رش�ت يف موقع �ل�رشكة وتبعث    

للم�شاهمني يف �لوقت �ملنا�شب.

�أن م�شئولية �شكرتري جمل�ش �لإد�رة �لقيام بالت�شال مع �مل�شاهمني و�لتاأكد من �أن �ل�رشكة على وفاء بالتز�ماتها بالإف�شاح �مل�شتمر.   

اإدارة املخاطر الرئي�شية وال�شكوك التي تواجه ال�رشكة   

�للجنة �لتنفيذية وجمل�ش �لإد�رة يقومون باإد�رة �ملخاطر و�ل�شكوك �لتي تو�جه �ل�رشكة.   

مراجعة عمليات واإجراءات الرقابة الداخلية   

يتم �إجر�ء مر�جعة عملية �لرقابة �لد�خلية و�لإجر�ء�ت ب�شكل منتظم من قبل �ملدققني �لد�خليني حل�شابات �ل�رشكة، بالإ�شتعانة مب�شادر خارجية، ل�شمان كفاءة    

�لإجر�ء�ت.

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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المسئولية االجتماعية  31
تقوم �ملجموعة باأدى م�شئولياتها �لجتماعية من خالل �لتربعات �خلريية لل�رشكات وتقدمي �لدعم �ملايل يف م�شاريع وموؤ�ش�شات و�شندوق �لأ�رشة �خلريي �لتي تهدف   

�إىل حتقيق �لتنمية �لجتماعية �مل�شتد�مة و�لإغاثة.

أرقام المقارنة   32
مت �إعادة ت�شنيف بع�ش �ملبالغ لل�شنة �ل�شابقة و�لبالغة 540.092 دينار بحريني من ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى �إىل ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى لتتنا�شب مع   

�لعر�ش �ملطبق يف �ل�شنة �حلالية. ومت �إعادة ت�شنيف بع�ش �ملبالغ لل�شنة �ل�شابقة و�لبالغة 360.043 من ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى �إىل مكافاأت نهاية �خلدمة 

لتتنا�شب مع �لعر�ش �ملطبق يف �ل�شنة �حلالية.

�إن �إعادة �لت�شنيف هذه مل توؤثر على �شايف �لدخل و�حلقوق �ملبينة م�شبقًا.  

 بي إم إم آي ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

كما في 31 ديسمبر 2012
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