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املقر الرئي�سي

� 812شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح
�ص.ب .رقم � ،828سرتة
مملكة البحرين
رقم الهاتف+ 973 17 739 444 :
رقم الفاك�س+ 973 17 735 111 :
رقم ال�سجل التجاري
10999

ر�أ�س املال امل�صرح به

� 200.000.000سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم:
 20.000.000دينار بحريني

ر�أ�س املال املدفوع

� 133.116.860سهم ًا بقيمة  100فل�س لل�سهم:
 13.311.686دينار ًا بحريني ًا

مدققو احل�سابات
�أرن�ست �أند يونغ

�سكرتري جمل�س الإدارة
ال�سيّد جاد خميرب

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�سيّد عبداهلل ح�سن بوهندي
رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيّد عبداهلل حممد جمعة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيّدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�سيّد حممد فاروق امل�ؤيد
ال�سيّد جهاد يو�سف �أمني
ال�سيّد ر�ضا عبداهلل فرج
ال�سيّد �شوقي علي فخرو
ال�سيّد �سهيل حاجي

البنوك

بنك البحرين الوطني �ش.م.ب.
البنك الأهلي املتحد �ش.م.ب.
بنك البحرين والكويت �ش.م.ب.
�ستاندرد ت�شارترد بنك
�إت�ش �أ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط
بي ام اي بنك �ش.م.ب
بي �أن بي باريبا
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة

جاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

ملك مملكة البحرين

رئي�س وزراء مملكة البحرين
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رؤيتنا ثاقبة
وطموحاتنا منطلقة
وتقدمنا متواصل

عام حافل بالنجاح
يقعاملقرالرئي�سيل�شركةبي�أم�أم�آييفمملكةالبحرين،وميتدن�شاطهاالعامليليغطيثالث
قارات ،ويتنوع لي�شمل مبيعات التجزئة والتوزيع واخلدمات التعاقدية وتزويد املجموعات،
مدعومة يف ذلك بقدرات لوج�ستية متكاملة وعاملية امل�ستوى.
وبتاريخ طويل وازدهار متوا�صل على مدى � 130سنة من العمل املتوا�صل يف منطقة اخلليج
العربي ،تتخ�ص�ص املجموعة يف مبيعات اجلملة والتوزيع وبيع التجزئة يف املواد الغذائية
وامل�شروبات ،ومتثل جمموعة كربى من ال�شركات العاملية ذات ال�سمعة واملاركات ال�شهرية
يفاملنتجاتاملنزلية.
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نفي بعهودنا
كما ت�ضطلع املجموعة بدور عاملي نام يف تقدمي خدمات
التوريد والإدارة املتكاملة للمرافق واللوج�ستيات لقاعدة
زبائنوا�سعة.
واملجموعة مدرجة يف بور�صة البحرين للأوراق املالية،
وهي �إحدى �أ�سرع ال�شركات منو ًا يف القطاع الذي تعمل
فيه ،وتقرتب قيمة مبيعاتها ال�سنوية من  300مليون دوالر
�أمريكي.
وتتبع املجموعة يف �أعمالها منهج ًا يقوم على اجلودة يف
الأداء والرتكيز على خدمة العمالء مع تطبيق املعايري
الدوليةو�أف�ضلاملمار�ساتالعاملية.
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2014
اإلنـجــــازات

باألرقام

>30> 130
>29> 50

جن�سية

�سنة

الذكرى الـ  130لت�أ�سي�س جمموعة
بي �إم �إم �آي

خمتلفة ت�ساهم يف تقدمي نتائج رائعة

عدد العالمات التجارية الرائدة التي منثلها مما
يجعلنا يف �صدارة موزعي امل�شروبات يف مملكة
البحرين

عالمة ل�سلع جتارية منثلها يف
البحرين وقطر

اإليرادات
حسب المنطقة

البحرين
70.365
دول
اخلليج
الأخرى
17.068
�إفريقيا
18.638

106
مليون
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مستويات
الخدمة

البحرين
•
•"
•

•
•
•

تو�سعة �سل�سلة �أ�سواق الأ�سرة عرب افتتاح حملني يف اجلفري و�سار.
افتتاح مطعمني رفيعي امل�ستوى”La Vinoteca Barcelona“ :
و“.”Café Amsterdam
مت حتقيق �إعادة الت�صديق لنظام الإدارة املتكامل ( )IMSللعديد من الأق�سام
واملجاالت منها �أنظمة �إدارة ال�صحة وال�سالمة،)OHSAS 18001:2007( ،
�أنظمة التحكم باجلودة (� ،)ISO 9001:2008أنظم التحكمة بالبيئة
( ،)ISO 14001:2008ونظم �إدارة �سالمة املواد الغذائية ينمتيتي
(.)ISO 22000:2005
�إعادة �إطالق برنامج  Winning Heartsالثقايف مع عر�ض متنقل عاملي
تطوير مبادرة م�س�ؤولية اجتماعية و�سيا�سة ا�ستدامة �شاملة للمجموعة ب�أكملها حتت
عنوان “.”Nourishing Life
تطوير ا�سرتاتيجية �شاملة للمجموعة لإدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية ()ERM

العراق

بي �إم �إم �آي ت�سجل ح�ضورها ر�سمي ًا يف العراق.

قطر

�شركة زاد مرحلة التدقيق بنجاح ومت التو�صية ب�إدراجها للت�صديق يف جمال ال�صحة
وال�سالمة ()OHSAS 18001:2007

ال�سودان

منح بي �إم �إم �آي عقد ًا بقيمة  ١٦مليون دوالر �أمريكي يف جوبا ،جنوب ال�سودان.

جيبوتي

االحتفال بالذكرى العا�شرة لبدء العمليات .اجتياز مرحلة التدقيق الأوىل والثانية بنجاح
ومت التو�صية ب�إدراجها للت�صديق يف جمال ال�صحة وال�سالمة
( ،)OHSAS 18001:2007و�أنظمة التحكم باجلودة (.)ISO 9001:2008

الموظفين حسب الدولة
716

617

البحرين اجلابون

386

206

98

11

ال�سودان

غانا

جنوب
ال�سودان

مايل

26

جيبوتي

57

1

1

قطر

الواليات
املتحدة

العراق
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المؤشرات
المالية

الإيرادات (مباليني الدنانري)

حقوق امل�ساهمني (مباليني الدنانري)

105.000
90.000
75.000

64.000
56.000
48.000

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

84.777

87.307

91.728

98.258

106.070

45.717

47.595

49.834

52.626

59.745

�إيرادات ال�سهم (فل�س)

العائد على حقوق امل�ساهمني ()٪
24.000

99.000

21.000

88.000
77.000

18.000

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

19

14

17

19

19

73

53

69

80

90
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امل�ؤ�شرات املالية
بالدينار البحريني ،با�ستثناء ما ورد على خالف ذلك

2014

2013

2012

2011

2010

�صناديق امل�ساهمني

59.745.769

53.626.402

49.834.374

47.595.743

45.717.313

جمموع املطلوبات

21.738.887

22.208.746

15.443.190

15.255.545

13.203.251

املبيعات

98.258.635 106.070.684

91.728.475

87.307.067

84.777.999

النفقات العامة

20.001.800

18.495.601

18.866.667

17.279.462

15.084.085

�صايف الربح

11.258.910

10.076.787

8.610.982

6.641.980

9.092.327

الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم (بالفل�س)

90

80

69

53

73

تغطية �أرباح الأ�سهم

1.8

1.6

1٫4

1.1

1٫5

العائد على املوجودات ()%

%14

%13

%13

%10

%15

املبيعات/النفقات العامة ()%

%19

%19

%21

%20

%18

الدين/حقوق امل�ساهمني ()%

%36

%41

%31

%32

%28

املبيعات�/صايف الدخل ()%

%11

%10

%9

%8

%11

املبيعات خارج البحرين ()%

%34

%35

%38

%42

%41

املوظفون (العدد يف نهاية ال�سنة)

2.119

2.085

1.911

1٫787

2٫011

بيانات ت�ست�شرف امل�ستقبل
بع�ض البيانات يف هذا العر�ض تتعلق بامل�ستقبل ،مبا يف ذلك بيانات ت�ست�شرف امل�ستقبل وتتعلق مبوقف جمموعة بي �أم �أم �آي املايل
وا�سرتاتيجيتها.
وت�شمل هذه البيانات املخاطر املعروفة وغري املعروفة ،والظروف التي يكتنفها انعدام اليقني واالفرتا�ضات وعوامل مهمة �أخرى ميكن
�أن جتعل النتائج احلالية ملجموعة بي �أم �أم �آي �أو �أدائها �أو �إجنازاتها خمتلفة اختالف ًا جوهري ًا عن النتائج امل�ستقبلية �أو الأداء �أو
الإجنازات املذكورة �صراحة �أو �ضمن ًا يف هذه البيانات .وال تعطي جمموعة بي �أم �أم �آي �أو �أي �شخ�ص �آخر �أي عر�ض �أو توكيد �أو �ضمان
ب�أن الوقائع املذكورة �صراحة �أو �ضمن ًا يف �أية بيانات ت�ست�شرف امل�ستقبل يف هذه الوثيقة �ستحدث بالفعل ونحذر من االعتماد غري املربر
على مثل هذه البيانات التي ت�ست�شرف امل�ستقبل .ومع مراعاة اخل�ضوع لأية التزامات م�ستمرة مبوجب القانون الواجب التطبيق �أو �أية
قواعد لإدراج �أ�سهم ال�شركات يف بور�صة البحرين للأوراق املالية ،تنفي جمموعة بي �أم �أم �آي التزام �أو تعهد بن�شر �أي حتديث �أو تعديل
لأية بيانات ت�ست�شرف امل�ستقبل يف هذه الوثيقة مما من �ش�أنه �أن يعك�س �أي تغيري يف التوقعات التي تتعلق بهذه البيانات �أو �أي تغيري يف
الأحداث �أو الأو�ضاع �أو الظروف التي تقوم على �أ�سا�سها هذه البيانات.
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رسالتنا
�شركة عاملية تلهم
ن�شاطاتها املختلفة
لتحقيق نتائج مبهرة

مهمتنا

نفوز بثقة الزبائن من
خالل تقدمي خدمات متميزة

قيمنا

نق ّيم ال�صدق واالمتياز والإجناز والتقدير وروح الفريق
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الصدق

الثقة واالنفتاح والعدل والأخالق يف كل �أمور حياتنا.

التميز
ّ

التح�سني امل�ستمر يف الكادر الب�شري والأنظمة بهدف تطوير الأداء.

اإلنجاز

ال�شعوربالفخروامل�س�ؤوليةلتحقيقالأهدافال�شخ�صيةواملهنية.

االمتنان

تقدير �إجنازات الأ�شخا�ص واحل�صول على هذا التقدير.

روح الفريق

الإميان بقوة عمل الفريق بقلب واحد.
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أعضاء
مجلس اإلدارة

ال�س ّيد عبداهلل
ح�سن بوهندي

ال�س ّيد عبداهلل
محمد جمعة

ال�س ّيدة منى
يو�سف امل�ؤيد

ال�س ّيد جهاد
يو�سف �أمني

رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�س ّيد �شوقي
علي فخرو

ال�س ّيد ر�ضا
عبداهلل فرج

ال�س ّيد �سهيل
محمد حاجي

ال�س ّيد محمد
فاروق امل�ؤيد

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة
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أعضاء
اإلدارة التنفيذية

ال�س ّيد جوردون
بويل
الرئي�س والرئي�س التنفيذي

ال�س ّيد عمار عقيل
الرئي�س املايل
ونائب الرئي�س التنفيذي -
خدمات الدعم

ال�س ّيد روبرت �سميث
نائب الرئي�س التنفيذي –
خدمات العقود والتوريد

جلنة املكاف�آت والرت�شيح

جلنة التدقيق

ال�س ّيد عبداهلل ح�سن بوهندي

ال�س ّيد ر�ضا عبد اهلل فرج

ال�س ّيد �شوقي علي فخرو

ال�س ّيد محمد فاروق امل�ؤيد
ال�س ّيد عبداهلل محمد جمعة

الرئي�س

نائب الرئي�س

ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني
ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد

الرئي�س

�أع�ضاء

�أع�ضاء

اللجنة التنفيذية

جلنة اال�ستثمار

ال�س ّيد �شوقي علي فخرو

ال�س ّيد عبد اهلل ح�سن بوهندي

ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني

ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني
ال�س ّيد �شوقي علي فخرو
ال�س ّيد �سهيل محمد حاجي

الرئي�س

�أع�ضاء

الرئي�س

�أع�ضاء
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تقرير
رئيس مجلس اإلدارة

بالنيابة عن جمل�س �إدارة جمموعة بي �إم �إم �آي ،ي�سرّين
�أن �أقدم التقرير ال�سنوي للمجموعة وبياناتها املالية
املوحدة للعام  ٢٠١٤الذي �شهد �إجنازات غري م�سبوقة،
مما يجعلنا نتطلع للمزيد من النجاح والتقدم.
ا�ستمرت بي �إم �إم �آي يف العطاء وحت�صيل النتائج
املتوقعة رغم اال�ضطرابات يف املنطقة والعامل .وقد
�ساعدتنا ا�سرتاتيجيتنا ب�شكل ملحوظ على مواجهة
التحديات وتخطي ال�صعاب وحتقيق الإجنازات والتفوق
على كل التوقعات .وعلى الرغم من ظهور بوادر يف
حت�سن االقت�صاد العاملي� ،إال �أن تدين �أ�سعار النفط ما
زال ي�شكل حتدي ًا للجميع.
وبالنظر �إىل جميع هذه العوامل ،ي�سرين �أن �أعلن ب�أن بي
�إم �إم �آي حققت  ١١٫3مليون دينار بحريني من الأرباح
ال�صافية تزامن ًا مع توقعات امل�ساهمني الكرام.
ومن ناحية �أعمالنا ،يعد العام  ٢٠١٤حمطة ناجحة
بالدرجة الأوىل حيث �سجلت املجموعة منو ًا كبري ًا على
العديد من الأ�صعدة .ففي قطاع التجزئة� ،أ�صبحت
�أ�سواق الأ�سرة من الأ�سماء ال�شهرية التي ترادف �أرقى
جتارب الت�سوق وقد مت افتتاح حملني جديدين يف
اجلفري و�سار .ويف مقابل هذا التو�سع املحلي ،قررت
املجموعة �أن تتو�سع خارج حدود البحرين من خالل
افتتاح حمل جديد يف اململكة العربية ال�سعودية يف مطلع
العام � .٢٠١٥أما بالن�سبة لعملنا يف جمال امل�شروبات،
فقد و�سعنا من �أعمالنا عرب اال�ستحواذ على وكالء جدد.
هذا ،بالإ�ضافة �إىل افتتاحنا مطعمني راقيني مرخ�صني
يف منطقة الق�ضيبية ،جممع  ،338يف مملكة البحرين.
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عام  ٢٠١٤شهد إنجازات غير مسبوقة

وحيث �أننا ما زلنا نركز على خطتنا يف التو�سع لعام
 ،٢٠١٤فقد قامت املجموعة بح�صر الأ�سواق املحتملة
لزيادة ح�ضورها الدويل .ويف الوقت الراهن ،تتوىل
املجموعة جتهيز وحدة �سكنية �آمنة وحديثة يف ميناء �أم
الق�صر خلدمة قطاع النفط والغاز يف الب�صرة بجنوب
العراق .ولأن �أفريقيا تعترب من مناطق النمو والتطور
الرئي�سية للمجموعة ،ي�سرين �أن �أعلن ب�أن بي �إم �إم �آي
قد بد�أت �أوىل عملياتها يف كينيا خالل ال�سنة.

بالنيابة عن جمل�س الإدارة� ،أود �أن �أعرب عن خال�ص
امتناين �إىل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى،
و�صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر ،و�صاحب
ال�سمو امللكي ويل العهد الأمني ،لدورهم الرائد ،ر�ؤيتهم
الثاقبة وت�شجيعهم للقطاع اخلا�ص يف اململكة .و�أوجه
�شكر ًا خا�ص ًا �أي�ض ًا جلميع الهيئات احلكومية والوزارات،
وعلى الأخ�ص وزارة ال�صناعة والتجارة ،وم�صرف
البحرين املركزي و�سوق البحرين للأوراق املالية وذلك
لتوجيههم ودعمهم امل�ستثمرين .و�أنتهز هذه الفر�صة
�أي�ض ًا للتعبري عن تقديري للثقة املتوا�صلة التي نحظى
بها من قبل امل�ساهمني ،العمالء ،و�شركاء الأعمال،
والتفاين واملهنية التي تتمتع بهما �إدارتنا وفريق العمل،
�إذ ا�ستطاعوا التغلب على �أكرب التحديات يف عام ٢٠١٤
وحققوا عام ًا �آخر ًا مكل ًال بالنجاح.

وبينما تتابع بي �إم �إم �آي الطريق لتحقيق طموحاتها يف
النمو والتو�سع ،ا�ستمرت يف دورها الفاعل يف املجتمع.
ويف هذا اخل�صو�ص ،توا�صل املجموعة �إقامة براجمها
احلالية والتطلع �إىل املزيد من املبادرات على امل�ستوى
الوطني والعاملي ويف املنطقة ،ومنها م�ؤ�س�سة الأ�سرة
اخلريية وخططها للرعاية ،والتي ت�شكل مثا ًال على
التزام املجموعة بخدمة املجتمع يف البلدان التي متار�س
فيها ن�شاطها التجاري .وبالإ�ضافة لذلك ،فقد قامت
املجموعة بدعم املواهب النا�شئة يف اخلليج العربي عرب
دعم مركز الفنون يف جزر �أمواج (البحرين) بالتعاون عبداهلل ح�سن بوهندي
مع �شركة ريد بول ،كما قامت املجموعة بتمويل دار �أيتام رئي�س جمل�س الإدارة
يف جيبوتي ،بالإ�ضافة لربامج �أخرى يف املناطق التي
تعمل بها.
ولو ت�أملنا يف �إجنازات العام  ،٢٠١٤لر�أينا �أن امل�ستقبل
يحمل يف طياته املزيد من فر�ص النجاح واالزدهار.
وهدفنا يف  ،٢٠١٥هو مراجعة خطتنا اال�سرتاتيجية
وحتقيق النتائج املتوقعة من خالل حتديد جمموعة
من الأهداف اال�سرتاتيجية الطويلة والق�صرية الأمد
وا�ستغالل خمتلف الفر�ص واال�ستثمارات مع الإ�ستمرار
يف الرتكيز على التنويع يف الأعمال وال�سيطرة على
املخاطر والتقليل من وط�أتها على �أعمالنا احلالية.
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حققت جمموعة بي �إم �إم �آي �أرباح ًا ا�ستثنائية يف العام
 ،٢٠١٣وقد انعك�س ذلك �إيجاب ًا على مطلع العام ٢٠١٤
حيث ا�ستمرت م�سرية التقدم والتطوير .ونتيجة لذلك،
فقد �شهدت املجموعة �أكرب جناحاتها منذ ت�أ�سي�سها،
مما عاد على امل�ساهمني باخلري الوفري ومكن املجموعة
من الوفاء بالتزاماتها ملجل�س الإدارة.

با�ستقاللية وحتقيق عوائد ممتازة ،عالوة على تعزيز
�أعمال �شركاتها احلالية .ولأن منطقة �أفريقيا وال�شرق
الأو�سط كانت وما زالت �أر�ضية خ�صبة للتطور والنمو
بالن�سبة للمجموعة ،قررنا تو�سيع عملياتنا الدولية عرب
الدخول �إىل كينيا لال�ستفادة من الإمكانيات اجلديدة
وت�أمني موطئ قدم دويل جديد للمجموعة.

بالن�سبة لبي �إم �إم �آي� ،شهد هذا العام �إجنازات منقطعة
النظري على �أكرث من �صعيد ،وتبينّ ذلك يف الفرتة املمتدة
خالل العام .وا�ستهلت املجموعة عامها اجلديد بر�ؤية
جديدة تتطلع �إىل الرتكيز على ا�سرتاتيجيتها عو�ض ًا
عن الرتكيز على العمليات الت�شغيلية فقط .وبهذه النقلة
النوعية ،مت حتديد �أهداف ا�سرتاتيجية لكل �شركاتنا
لتخطي اال�ضطرابات املتزايدة يف املنطقة والأ�سواق
التي تبا�شر فيها بي �إم �إم �آي عملياتها الرئي�سية .وبهذا
ا�ستطاعت املجموعة االنتقال �إىل ال�سنة الأخرية من
خطتها اخلما�سية اجلارية.
مثّل عام  ٢٠١٤حمطة للنمو واالزدهار .ففي قطاع
التجزئة جنحنا يف م�ساعينا لتعزيز ح�ضور �أ�سواق
الأ�سرة يف مملكة البحرين من خالل زيادة عدد
املحالت فيها ،ومن ثم تفعيل خطط التو�سع خارج نطاق
البحرين بالدخول �إىل اململكة العربية ال�سعودية.

وت�صب هذه الإ�ضافة يف تعزيز ح�ضور املجموعة املتنامي
يف �أفريقا ،كما تعترب مثا ًال وا�ضح ًا لر�ؤية بي �إم �إم �آي
جتاه التو�سع الدويل .هذا ،وقد �أ�س�ست املجموعة وحدة
عمل جديدة يف جنوب العراق ت�شمل مهامها ت�أمني
مرافق �سكنية �آمنة واملرافق ال�ضرورية مل�س�ؤويل �شركات
النفط يف املنطقة ،ويعتزم تفعيل هذه الوحدة ب�شكل
متكامل قبل نهاية الربع الثاين من العام .٢٠١٥

ويف العام املا�ضي ،مت افتتاح مطعمني مرخ�صني يف
قطاع ال�ضيافة ،وقد حاز هذان الأخريان على العديد
من اجلوائز املحلية والدولية يف غ�ضون �أ�شهر من بدء
العمليات .و�أثبتت املجموعة من خالل هذه اخلطوة
�أنها قادرة على خلق فر�ص جتارية قادرة على العمل

وموا�صل ًة جلهودها يف �سبيل تطوير وتعزيز جميع ما
يتعلق بعملياتها� ،شهدت املجموعة يف العام املا�ضي
تطويرات خمتلفة ،وخ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بنظام
الإدارة وتطبيقه خارج البحرين .وت�ستمر املجموعة يف
اال�ستثمار بجديّة لال�ستفادة من نظم املعلومات املتطورة
لتح�سني الكفاءة يف كافة العمليات.
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تكتف بي �إم �إم �آي بالتطوير الذاتي ،بل توجهت مرة
ومل ِ
�أخرى يف عام  ٢٠١٤نحو تطوير املجتمع عرب برامج
امل�س�ؤولية االجتماعية مثل افتتاح مركز للفنون يف جزر
�أمواج ،وهي مبادرة اجتماعية نظمتها �شركة ريد بول
ودعمتها بي �إم �إم �آي بكل فخر .ومن خالل تهيئة مركز
للمواهب الواعدة ،ميكننا ا�ستقطاب املبدعني من جميع
دول جمل�س التعاون لتبادل الأفكار و�صقل مهاراتهم
الفنية ليحققوا النجاح .وت�أتي هذه املبادرة بالإ�ضافة
�إىل برنامج “فكر حملياً” الذي يدعم امل�صنعني
املحليني يف البحرين ،وبرامج امل�س�ؤولية االجتماعية
يف الأ�سواق الأفريقية التي تعمل بها املجموعة ومنها
م�شروع دعم دار داريل للأيتام يف جيبوتي بالألعاب
واحلاجات ال�ضرورية.

م�سبوقة� .أما من جانب تطوير الأعمال ،فقد جنحنا يف
توقيع املزيد من العقود ،ودخول �أ�سواق جديدة وت�صدير
النجاح دولياً .ومع �أخذ كل هذا بعني االعتبار ،ف�إننا
نتطلع بكل ثقة لغد زاهر َميكِّننا من االلتزام باخلطة
اخلما�سية اجلديدة التي �ستقودنا للمزيد من الإجنازات
حتى عام .٢٠٢٠
و يف اخلتام �أنتهز هذه الفر�صة ،ل�شكر جميع �أع�ضاء
فريق العمل لدعمهم امل�ستمر والتزامهم الذي جعل
من عام  ٢٠١٤العام الأكرث جناح ًا يف تاريخ ال�شركة.
ومل نكن لن�صل لهذه املرحلة دون ثقة جمل�س الإدارة
وتعاونهم ،ولهم منا جزيل ال�شكر واالمتنان.

وبالنظر �إىل الأداء املتميز والإجنازات التي حققناها
يف عام  ،٢٠١٤ال جمال لل�شك يف قدرة املجموعة على
مواجهة حتديات العام  .٢٠١٥ومن وجهة نظر مالية،
فقد �سجلت بي �إم �إم �آي منو ًا مبهراًو�أرباح ًا قيا�سيّة غري جوردون بويل
الرئي�س التنفيذي
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.
تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة ل�شركة بي �إم
�إم �آي �ش.م.ب«( .ال�شركة») و�شركاتها التابعة (امل�شار �إليهم
مع ًا «باملجموعة») والتي ت�شمل القائمة املوحدة للمركز املايل
كما يف  31دي�سمرب  ،2014والقوائم املوحدة للدخل والدخل
ال�شامل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق لل�سنة
املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
واملعلومات الإي�ضاحية الأخرى.
م�سئولية جمل�س الإدارة عن القوائم املالية املوحدة
�إن جمل�س الإدارة هو امل�سئول عن الإعداد والعر�ض العادل
لهذه القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية ،وعن نظم الرقابة الداخلية التي يراها جمل�س
الإدارة �ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء
اجلوهرية� ،سواء ناجتة عن �أية جتاوزات �أو �أخطاء.
م�سئولية مدققي احل�سابات
�إن م�سئوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه القوائم املالية املوحدة
ا�ستناد ًا �إىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد متت �أعمال
التدقيق التي قمنا بها وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب
منا الإلتزام بالأخالقيات املهنية ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ
�أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن القوائم
املالية املوحدة خالية من �أية �أخطاء جوهرية.
ت�شمل �أعمال التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة
تدقيق م�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات املف�صح عنها يف القوائم
املالية املوحدة� .إن اختيار الإجراءات املنا�سبة يعتمد على
تقديراتنا املهنية ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء
اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة� ،سواء ناجتة عن جتاوزات
�أو �أخطاء .وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ يف الإعتبار
نظم الرقابة الداخلية املعنية ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية
املوحدة ب�صورة عادلة والتي متكننا من ت�صميم �إجراءات
تدقيق منا�سبة يف ظل الأو�ضاع القائمة ،ولكن لي�س لغر�ض
�إبداء ر�أي مهني حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.
كما تت�ضمن �أعمال التدقيق تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات
املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي
�أجراها جمل�س �إدارة ال�شركة وكذلك تقييم العر�ض العام
للقوائم املالية املوحدة.

وب�إعتقادنا �إن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة
لتمكيننا من �إبداء ر�أي تدقيق حول هذه القوائم.
الر�أي
يف ر�أينا� ،إن القوائم املالية املوحدة تعرب ب�صورة عادلة ،من
كافة النواحي اجلوهرية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف
 31دي�سمرب  2014وعن �أدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية
املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية
لإعداد التقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى

وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني ،نفيد ب�أن:
�أ) ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن القوائم
املالية املوحدة تتفق مـع تلك ال�سجالت؛ و
ب) املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة تتفق مع
القوائـم املاليـة املوحدة.
وح�سب علمنا �أنه مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
� 2014أية خمالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية
البحريني �أو الدليل الإر�شادي مل�صرف البحرين املركزي
(الأحكام النافذة من املجلد رقم  )6وتوجيهات م�صرف
البحرين املركزي والقوانني والقرارات املتعلقة بها وقواعد
و�إجراءات بور�صة البحرين �أو لأحكام عقد الت�أ�سي�س والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة على وجه قد ي�ؤثر ب�شكل جوهري �سلب ًا على
ن�شاط ال�شركة �أو مركزها املايل .وقد ح�صلنا من الإدارة على
جميع املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض
تدقيقنا.
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القائمة الموحدة
للمركز المالي
كما يف  31دي�سمرب 2014

املوجودات
موجودات غري متداولة
عقارات و�آالت ومعدات
ا�ستثمارات عقارية
ال�شهرة
ا�ستثمارات يف �شركة زميلة و�شركات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
قر�ض ل�شركة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
ا�ستثمارات

2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

5
6
7
8
26
9

موجودات متداولة
خمزون
ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
نقد و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل

11.276.263
9.051.793
319.528
13.116.084
674.382
12.729.386
47.167.436

11.537.947
10.624.104
419.528
12.869.910
11.799.126
47.250.615

11
12
13

9.659.288
19.992.772
4.665.160
34.317.220
81.484.656

9.026.041
19.397.772
1.899.986
30.323.799
77.574.414

14
15
17

13.311.686
()3.054.554
11.823.911
37.664.726

13.311.686
()3.054.554
9.936.998
33.432.272

59.745.769

53.626.402

18
19

1.372.345
1.372.345

307.966
1.327.200
1.635.166

20
13

18.994.545
1.254.686
117.311
20.366.542
21.738.887
81.484.656

16.871.370
5.252.795
188.681
22.312.846
23.948.012
77.574.414

جمموع املوجودات
احلقوق واملطلوبات
احلقوق
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
احتياطيات �أخرى
�أرباح مبقاة
جمموع احلقوق
مطلوبات
مطلوبات غري متداولة
ذمم دائنة طويلة الأجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
مطلوبات متداولة
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
�سحوبات على املك�شوف من البنك
�ضريبة دخل م�ستحقة الدفع
جمموع املطلوبات
جمموع احلقوق واملطلوبات

�إي�ضاح

مت اعتماد �إ�صدار القوائم املالية بناء ًا على قرار جمل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ  16فرباير  2014و وقعها نيابة عنهم كل من:

عبداهلل ح�سن بوهندي
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداهلل حممد جمعة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  33جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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القائمة الموحدة
للدخل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

106.070.684
()78.353.280
27.717.404

98.258.635
()72.037.465
26.221.170

1.429.991
()8.709.298
()11.292.502
9.145.595

714.664
()8.485.204
()10.419.936
550.000
8.580.694

839.271
825.549
688.119
8.368
()100.000
11.406.902

1.431.587
558.901
80.076
10.651.258

م�صروف الدخل ال�ضريبي
الربح لل�سنة العائد �إىل حاملي �أ�سهم ال�شركة

24
21

()147.992
11.258.910

()574.471
10.076.787

الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف الأرباح (فل�س)

25

90

80

�إي�ضاح
املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح
دخل ت�شغيلي �آخر
م�صروفات البيع والتوزيع
م�صروفات عامة و�إدارية
ا�سرتجاع خم�ص�ص لإنهاء عقد مورد رئي�سي
الربح من العمليات
مك�سب من ا�ستبعاد ا�ستثمارات عقارية
ح�صة املجموعة من نتائج �شركة زميلة و�شركات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
دخل اال�ستثمار
مك�سب من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر
ا�ضمحالل ال�شهرة
الربح قبل الدخل ال�ضريبي

عبداهلل ح�سن بوهندي
رئي�س جمل�س الإدارة

22

23
7

عبداهلل حممد جمعة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  33جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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القائمة الموحدة
للدخل الشامل اآلخر
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

الربح لل�سنة

2014

2013

11.258.910

10.076.787

الدخل (اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى
الدخل (اخل�سارة) ال�شاملة الآخرى التي ال ميكن �إعادة ت�صنيفها �إىل القائمة املوحدة للدخل يف الفرتات الالحقة:
�صايف التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات امل�صنفة كمدرجة
بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر

1.241.894

1.723.128

حتويل اخل�سارة من بيع ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر �إىل الأرباح املبقاة

()64.305

()1.280.153

283.575

-

الدخل ال�شامل الآخر الذي ال ميكن �إعادة ت�صنيفه �إىل القائمة املوحدة للدخل يف الفرتات الالحقة
اخل�سارة ال�شاملة الأخرى التي ميكن �إعادة ت�صنيفها �إىل القائمة املوحدة للدخل يف الفرتات الالحقة:

1.461.164

442.975

فروق ال�صرف الناجتة من حتويل العمليات الأجنبية

()138.556
1.322.608

()406.531
36.444

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة العائد �إىل حاملي �أ�سهم ال�شركة

12.581.518

10.113.231

مك�سب من �إعادة تقييم العقارات والآالت واملعدات

الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

عبداهلل ح�سن بوهندي
رئي�س جمل�س الإدارة

5

عبداهلل حممد جمعة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  33جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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القائمة الموحدة
للتدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل الدخل ال�ضريبي
تعديالت للبنود التالية:
دخل اال�ستثمار
ا�ستهالك
مك�سب من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
مك�سب من ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
مك�سب من ا�ستبعاد ا�ستثمارات عقارية
ح�صة املجموعة من نتائج �شركة زميلة و�شركات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة ومنتهي ال�صالحية
خم�ص�ص �إ�ضمحالل الذمم التجارية املدينة
ا�ضمحالل ال�شهرة
ا�سرتجاع خم�ص�ص لإنهاء عقد مورد رئي�سي
الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل
التغريات يف ر�أ�س املال العامل:
خمزون
ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
نقد ناجت من العمليات
�ضريبة دخل مدفوعة
مكاف�أة مدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
تربعات مدفوعة مل�ؤ�س�سة خريية
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
�صايف التغري يف مبالغ مدفوعة مقدم ًا مقابل مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء عقارات و�آالت ومعدات
متح�صالت من ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
�إ�ضافات �إىل ا�ستثمارات عقارية
متح�صالت من ا�ستبعاد ا�ستثمارات عقارية
�شراء ا�ستثمارات
متح�صالت من ا�ستبعاد ا�ستثمارات
ا�سرتداد �إ�ستثمارات
�أرباح �أ�سهم ودخل فوائد م�ستلم
قر�ض مقدم ل�شركة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
�أرباح �أ�سهم م�ستلمة من �شركات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
ا�ستثمار �إ�ضايف يف �شركة زميلة
ا�ستثمارات يف �شركة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
مدفوعات من �أجل �إقتناء حقوق غري م�سيطرة
�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

�إي�ضاح

23
5
19
21
6
11
12
7

19

5
6

26
8
8

2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

11.406.902

10.651.258

()688.119
1.650.792
()8.368
304.346
()23.591
()839.271
()825.549
212.548
476.651
100.000
11.766.341

()558.901
1.288.395
()80.076
403.897
()1.431.587
94.430
236.481
()550.000
10.053.897

()845.795
()840.996
2.339.504
12.419.054
()219.362
()139.000
()301.029
41.828
11.801.491

()649.240
()3.335.868
2.728.516
8.797.305
()492.992
()125.000
()171.785
()365.771
109.360
7.751.117

()1.816.192
65.971
()357.793
3.169.375
()907.135
1.311.149
()148.317
457.464
()674.382
579.375
1.679.515

()5.235.067
16.094
()10.624.104
()2.205.793
3.362.187
340.101
1.267.334
()4.250.000
()2.500
()282.630
()17.614.378

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  33جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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القائمة الموحدة
للتدفقات النقدية تتمة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

2014
�إي�ضاح
الأن�شطة التمويلية
�أرباح �أ�سهم مدفوعة حلاملي �أ�سهم ال�شركة
تغريات يف ذمم دائنة طويلة الأجل
متويل من قر�ض ق�صري الأجل
�سداد قر�ض ق�صري الأجل
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة ( /النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
�صايف فروق �صرف عمالت �أجنبية
النقد وما يف حكمه يف  1يناير
النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

13

دينار بحريني

2013
دينار بحريني

()6.413.769
()433.677
()6.847.446
6.633.560

()5.968.593
677.524
1.050.000
()1.050.000
()5.291.069
()15.154.330

129.723
()3.352.809
3.410.474

()386.932
12.188.453
()3.352.809

بنود غري نقدية:
	�أرباح �أ�سهم ودخل الفوائد امل�ستحقة القب�ض البالغة  230.655دينار بحريني ( 218.800 :2013دينار بحريني) متخ�صمها من التغري يف الذمم التجارية املدينة والذمم الأخرى.
 بلغ التغري يف �أرباح الأ�سهم التي مل يطالب بها بعد واملتعلقة بال�سنوات ال�سابقة  153.154دينار بحريني (:2013 292.022دينار بحريني) ومت خ�صمها من التغري يف الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى.
 مت تعديل مبلغ وقدره  201.536دينار بحريني (:2013ال �شيء) املتعلق بتربعات غري مدفوعة مل�ؤ�س�سة خريية �ضمن التغرييف الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى.
 مت حتويل العقار بقيمة مدرجة قدرها  400.000دينار بحريني من عقارات و�آالت ومعدت �إىل ا�ستثمارات عقارية ومتخ�صمها من نف�س تلك التغريات.
 يف �سنة  ،2013مت حتويل مبلغ وقدره  1.750.000دينار بحريني من مبلغ م�ستحق من �شركة زميلة �إىل ا�ستثمارات يف�شركة زميلة و�شركات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة ومت تعديلها �ضمن “ا�ستثمار �إ�ضايف يف �شركة زميلة” و”ذمم جتارية
مدينة وذمم �أخرى”.

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  33جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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القائمة الموحدة
للتغيرات في الحقوق
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

العائد �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�شركة
احتياطيات
�أخرى
(�إي�ضاح )17
دينار بحريني

�أرباح
مبقاة
دينار بحريني

9.936.998 )3.054.554( 13.311.686

ر�أ�س
املال
�إي�ضاح
دينار بحريني
كما يف  1يناير 2014

�أ�سهم
خزانة
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

33.432.272

53.626.402

الربح لل�سنة

-

-

-

11.258.910

11.258.910

دخل �شامل �آخر

-

-

1.322.608

-

1.322.608

خ�سارة من بيع ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن
الدخل ال�شامل الآخر

-

-

64.305

()64.305

-

-

-

1.386.913

11.194.605

12.581.518

-

-

()3.756.370( )3.756.370

-

-

()2.504.245( )2.504.245

جمموع الدخل ال�شامل
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2013

16

-

�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2014

16

-

حمول �إىل االحتياطي العام

-

-

500.000

()500.000

-

حمول �إىل احتياطي التربعات اخلريية

-

-

201.536

()201.536

-

توزيعات جلمعية الأ�سرة اخلريية

-

-

()201.536

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

37.664.726 11.823.911 )3.054.554( 13.311.686

()201.536
59.745.769

تت�ضمن الأرباح املبقاة احتياطيات غري قابلة للتوزيع ب�إجمايل  315.000دينار بحريني متعلقة بال�شركات التابعة
كما يف  31دي�سمرب .2014

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  33جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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القائمة الموحدة
للتغيرات في الحقوق تتمة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
العائد �إىل حاملي �أ�سهم ال�شركة الأم
احتياطيات
�أخرى
�أ�سهم
ر�أ�س املال
(�إي�ضاح )17
خزانة
�إي�ضاح ال�صادر
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
8.120.401 )3.054.554( 13.311.686
-

كما يف  1يناير 2013
الربح لل�سنة
دخل �شامل �آخر
خ�سارة من بيع ا�ستثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل
الآخر
جمموع الدخل ال�شامل
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2012
�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2013
حمول �إىل االحتياطي العام
حمول �إىل احتياطي التربعات اخلريية
توزيعات جلمعية الأ�سرة اخلريية
�إقتناء حقوق غري م�سيطرة
مك�سب من �إقتناء حقوق غري م�سيطرة
يف  31دي�سمرب 2013

16
16

�أرباح
مبقاة
دينار بحريني
31.456.841
10.076.787

حقوق غري
م�سيطرة
املجموع
دينار بحريني دينار بحريني
393.827 49.834.374
- 10.076.787

جمموع
احلقوق
دينار بحريني
50.228.201
10.076.787

-

-

36.444

-

36.444

-

36.444

-

-

1.280.153

()1.280.153

-

-

-

1.316.597
500.000
171.785
()171.785
9.936.998 )3.054.554( 13.311.686

8.796.634
()3.756.370
()2.504.245
()500.000
()171.785
111.197
33.432.272

10.113.231
()3.756.370
()2.504.245
()171.785
111.197
53.626.402

()282.630
()111.197
-

10.113.231
()3.756.370
()2.504.245
()171.785
()282.630
53.626.402

تت�ضمن الأرباح املبقاة احتياطيات غري قابلة للتوزيع ب�إجمايل  315.000دينار بحريني متعلقة بال�شركات التابعة
كما يف  31دي�سمرب .2013

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  33جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
كما يف  31دي�سمرب 2014

 .1معلومات عن ال�شركة والأن�شطة
�شركة بي �إم �إم �آي �ش.م.ب( .ال�شركة) هي �شركة م�ساهمة عامة� ،أ�سهمها مطروحة للتداول يف بور�صة البحرين ،ت�أ�س�ست فـي
مملكة البحرين وم�سجلة لدى وزارة التجارة وال�صناعة حتت �سجل جتاري رقم � .10999إن املكتب الرئي�سي لل�شركة م�سجل حتت
�صندوق بريد � ،828سرتة ،مملكة البحرين.
�إن الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة و�شركاتها التابعة (امل�شار �إليهم مع ًا «باملجموعة») هي بيع الأغذية واملرطبات واملواد الإ�ستهالكية
الأخرى باجلملة والتجزئة .كما تقوم املجموعة بتقدمي خدمات التوزيع وال�شحن .ترتكز عمليات املجموعة يف مملكة البحرين ودولة
قطر ودولة الإمارات العريبة املتحدة واململكة العربية ال�سعودية وجمهورية العراق والواليات املتحدة الأمريكية وجمهورية جيبوتي
وجمهورية الغابون وجمهورية مايل وجمهورية جنوب ال�سودان وجمهورية ال�سودان وجمهورية غانا.
مت �إعتماد �إ�صدار القوائم املالية املوحدة وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ  16فرباير .2015
فيما يلي ال�شركات التابعة لل�شركة:
اال�ســم
�شركة نادر للتجارة ذ.م.م.
�شركة �أ�سواق الأ�سرة (البحرين) ذ.م.م.

ن�سبة امللكية
2013 2014
%100 %100
%100 %100

�شركة �أ�سواق الأ�سرة العاملية

%100

بلد الت�أ�سي�س
مملكة البحرين
مملكة البحرين
اململكة العربية
ال�سعودية

بي �إم �إم �آي �.س.ا.ر.ل.

%100

%100

جمهورية جيبوتي

�شركة بيادر لإدارة املطاعم �ش�.ش.و.

%100

%100

�شركة فا�سترتاك للت�صدير �أل�.أل�.سي

%100

%100

�أر�ض العهد للتجارة العامة �آل�.آل�.سي.

%100

%100

بي �إم �إم �آي انرتنا�شونال القاب�ضة �ش�.ش.و

%100

%100

مملكة البحرين
والية فلوريدا ،الواليات
املتحدة الأمريكية
جمهورية العراق
مملكة
البحرين

الأن�شطة الرئي�سية
�إدارة عدة وكاالت جتارية لل�سلع الإ�ستهالكية.
�إدارة �سوبر ماركت.
مل تبد�أ �أن�شطتها التجارية بعد.
ن�شاط النقل اجلوي والتخزين والتوزيع والإ�سترياد
والت�صدير.
خدمات �إدارة فنادق و�شقق ومطاعم لل�سياح.
مل تبد�أ �أن�شطتها التجارية بعد.
مل تبد�أ �أن�شطتها التجارية بعد.
�شركة قاب�ضة ملجموعة من ال�شركات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

لدى بي �إم �إم �آي الدولية �ش�.ش.و .ال�شركات التابعة التالية كما هو بتاريخ �إعداد التقارير املالية:
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �إي�ست هولدنغ �ش�.ش.و.

%100

%100

مملكة البحرين

�شركة قاب�ضة ملجموعة من ال�شركات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �ساوث هولدنغ �ش�.ش.و.

%100

%100

مملكة البحرين

�شركة قاب�ضة ملجموعة من ال�شركات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي نورث هولدنغ �ش�.ش.و.

%100

%100

مملكة البحرين

�شركة قاب�ضة ملجموعة من ال�شركات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي و�ست هولدنغ �ش�.ش.و.

%100

%100

مملكة البحرين

�شركة قاب�ضة ملجموعة من ال�شركات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

التقرير ال�سنوي 2014
�صفحة 31

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
 1معلومات عن ال�شركة (تتمة)

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �إي�ست هولدنغ �ش�.ش.و .ال�شركات التابعة التالية كما هو بتاريخ �إعداد التقارير املالية:
الإ�سـم

ن�سبة امللكية
2013
2014

جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �سريفي�س�س ليميتد
(�آو دي ا�س �سي �آو كاترينق جي يف)

%100

%100

جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �سريفي�س�س ليميتد

*%100

*%100

جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي كينيا ليمتيد

%100

%100

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط الأ�سا�سي

جمهورية ال�سودان
جمهورية جنوب
ال�سودان
جمهورية كينيا

تقدمي خدمات التموين والتدبري املنزيل.
تقدمي خدمات التموين والتدبري املنزيل.
تقدمي خدمات التموين واملرطبات.

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �ساوث هولدنغ �ش�.ش.و .ال�شركة التابعة التالية كما هو بتاريخ �إعداد التقارير املالية:
جي �أ�س �أ�س غابون �أ�س �أيه

%100

%100

الغابون

بيع وتوزيع املنتجات الغذائية.

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي نورث هولدنغ �ش�.ش.و .ال�شركة التابعة التالية كما هو بتاريخ �إعداد التقارير املالية.
جي �أ�س �أ�س مايل �أ�س �أيه

%100

%100

تقدمي خدمات التموين والتدبري املنزيل.

جمهورية مايل

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي وي�ست هولدنغ �ش�.ش.و .ال�شركة التابعة التالية كما هو بتاريخ �إعداد التقارير املالية:
�أنرتنا�شونال �سور�سنج �أند �سبالي ليميتد
– غانا

%100

%100

تقدمي خدمات التموين وال�صيانة
واخلدمات ذات ال�صلة.

جمهورية غانا

* متثل ح�صة امللكية الفعلية.

ال�شركات الزميلة وال�شركات اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة من قبل املجموعة هي كالتايل:
اال�ســم  /العالقة
ا�سم ال�شركة الزميلة
�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب.

ن�سبة امللكية
2013
2014
%30.47
%30.47

�إ�ســم امل�شاريع امل�شرتكة
ال�شركة القطرية البحرينية العاملية ذ.م.م.
�شركة بي و بي للتموين ذ.م.م.
�شركة خدمات ان�شكيب لل�شحن ذ.م.م.
زاد للت�سويق والتوزيع ذ.م.م.

%50
%50
%50
%50

%50
%50
%50
%50

�شركة يو كيو �أل �سي ف�سيلتي منيجمنت ليميتد

%50

%50

بلد الت�أ�سي�س
مملكة البحرين

الأن�شطة الرئي�سية
الأعمال الفندقية (الفندق حتت الإن�شاء)

دولة قطر
مملكة البحرين
مملكة البحرين
دولة قطر
دولة الإمارات العربية
املتحدة

�إدارة عدة وكاالت لل�سلع اال�ستهالكية.
�إن�شاء وت�شغيل املخازن.
تقدمي خدمات ال�شحن.
التجارة باجلملة وتوزيع املواد الغذائية وال�سلع املنزلية.
تقدمي خدمات �إدارة املرافق وا�ست�شارات الأعمال
واال�ست�شارات الإدارية يف اخلارج والعمل ك�شركة قاب�ضة.
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 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ�س�س الإعداد
ً
�أعدت القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،ب�إ�ستثناء اال�ستثمارات واال�ستثمارات العقارية التي مت قيا�سها بالقيمة
العادلة.
بيان بااللتزام
ً
�أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدويل
وطبق ًا لقانون ال�شركات التجارية البحريني واملتطلبات النافذة للدليل الإر�شادي مل�صرف البحرين املركزي املجلد رقم  6والقوانني
والقرارات املتعلقة بها وقواعد و�إجراءات بور�صة البحرين.
عملة العر�ض والعملة الرئي�سية
�أعدت القوائم املالية املوحدة بالدينار البحريني ،والذي يعد العملة الرئي�سية لعمليات املجموعة وعملة عر�ض ال�شركة.
�أ�س�س التوحيد
ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�شركة و�شركاتها التابعة كما يف  31دي�سمرب  .2014تتحقق ال�سيطرة عندما
يكون لدى املجموعة تعر�ضات �أو حقوق على عوائد متغرية من خالل م�شاركتها مع ال�شركة امل�ستثمر فيها ولديها القدرة على الت�أثري
على تلك العوائد من خالل �إ�ستخدام �سلطتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها .وبالأخ�ص ،ت�سيطر املجموعة على ال�شركة امل�ستثمر فيها
فقط �إذا كان لدى املجموعة:
 ال�سلطة على ال�شركة امل�ستثمر فيها (�أي احلقوق القائمة التي متنحها القدرة احلالية لتوجيه الأن�شطة ذات ال�صلة لل�شركةامل�ستثمر فيها)؛
 تعر�ضات على �أو حقوق على عوائد متغرية من خالل م�شاركتها مع ال�شركة امل�ستثمر فيها؛ و القدرة على �إ�ستخدام �سلطتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها للت�أثري على مقدار العوائد.ب�شكل عام ،هناك افرتا�ض ب�أن �أغلبية حقوق الت�صويت ينتج عنها ال�سيطرة .لدعم هذا االفرتا�ض ،وعندما يكون لدى املجموعة
حقوق �أقل من �أغلبية حقوق الت�صويت �أو حقوق م�شابهة لل�شركة امل�ستثمر فيها ،ت�أخذ املجموعة يف االعتبار جميع احلقائق والظروف
ذات ال�صلة يف تقييم ما �إذا كان لديها ال�سلطة على ال�شركة امل�ستثمر فيها ،مبا يف ذلك:
 الرتتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق الت�صويت الآخرين لل�شركة امل�ستثمر فيها؛ احلقوق الناجتة عن الرتتيبات التعاقدية الأخرى؛ و حقوق الت�صويت للمجموعة وحقوق الت�صويت املمكنة.تقوم املجموعة ب�إعادة تقييم ما �إذا كان لديها �سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر فيها �إذا كانت احلقائق والظروف ت�شري ب�أن هناك
تغريات على عن�صر �أو �أكرث من العنا�صر الثالث .يبد�أ توحيد ال�شركة التابعة عندما حت�صل املجموعة على ال�سيطرة على ال�شركة
التابعة ويتم �إيقاف التوحيد عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة .يتم ت�ضمني موجودات ومطلوبات ودخل
وم�صروفات ال�شركة التابعة املقتناة �أو امل�ستبعدة خالل ال�سنة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ ح�صول املجموعة على ال�سيطرة
لغاية تاريخ �إيقاف ال�سيطرة على ال�شركة التابعة.
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 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ين�سب الربح �أو اخل�سارة وكل عن�صر من عنا�صر الدخل ال�شامل الآخر �إىل حقوق حاملي ال�شركة الأم للمجموعة واحلقوق غري
امل�سيطرة ،حتى لو �إن النتائج ت�ؤدي �إىل عجز يف ر�صيد احلقوق غري امل�سيطرة� .أينما ا�ستلزم الأمر ،يتم عمل تعديالت يف القوائم
املالية لل�شركات التابعة لتتما�شي �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .مت �إ�ستبعاد املوجودات واملطلوبات
واحلقوق والدخل وامل�صروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت البينية بني �أع�ضاء املجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم �إحت�ساب التغيري يف ح�صة ملكية ال�شركة التابعة ،دون فقدان ال�سيطرة ،كمعاملة �أ�سهم حقوق.
�إذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ،ف�إنها تقوم با�ستبعاد املوجودات (مت�ضمنة ال�شهرة) واملطلوبات لل�شركة التابعة
واحلقوق غري امل�سيطرة والبنود الأخرى للحقوق يف حني يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة ناجتة يف القائمة املوحدة للدخل .يتم �إثبات
�أي ا�ستثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة.
معايري وتف�سريات جديدة ومعدلة نافذة اعتبار ًا من  1يناير 2014
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�سجلة واملتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مطابقة لتلك امل�ستخدمة يف ال�سنة ال�سابقة ،با�ستثناء
تلك املو�ضحه �أدناه:
قامت املجموعة بتطبيق ،للمرة الأوىل ،بع�ض املعايري والتعديالت ،والتي �أ�صبحت �إلزامية يف الفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد
 1يناير � .2014إن ت�أثري كل معيار وتعديل جديد مو�ضح �أدناه:
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية (التعديالت التي �أدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  10ورقم  12ومعيار املحا�سبة
الدويل رقم )27
تن�ص هذه التعديالت على �إعفاء متطلبات التوحيد للم�ؤ�س�سات التي ت�ستويف تعريف امل�ؤ�س�سة اال�ستثمارية مبوجب املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم  10املتعلق بالقوائم املالية املوحدة ويجب �أن تطبق ب�أثر رجعي ،خا�ضعة لبع�ض اال�ستثناءات االنتقالية.
يتطلب الإعفاء من التوحيد من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية احت�ساب ال�شركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر� .إن
هذه التعديالت لي�س لها �أي ت�أثري على املجموعة ،حيث ال يوجد لدى املجموعة �أية م�ؤ�س�سات م�ؤهلة لتكون م�ؤ�س�سة ا�ستثمارية مبوجب
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم .10
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 32املعدل) املتعلق بالأدوات املالية  -مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية
تو�ضح هذه التعديالت معنى «ب�أن لديها حالي ًا احلق القانوين النافذ لإجراء املقا�صة» ومعايري �آليات الت�سوية الإجمالية غري املتزامنة
من غرف املقا�صة لكي تكون م�ؤهلة للمقا�صة ويتم تطبيقها ب�أثر رجعي� .إن هذه التعديالت لي�س لها �أي ت�أثري على املجموعة ،حيث
ال يوجد لدى املجموعة �أية م�ؤ�س�سات لديها �أية ترتيبات للمقا�صة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 39املعدل) املتعلق بالأدوات املالية :الإثبات والقيا�س  -ا�ستبدال امل�شتقات املالية وا�ستمرار حما�سبة
التحوط
تقدم هذه التعديالت �إعفاء لإيقاف حما�سبة التحوط عند ا�ستبدال امل�شتقات امل�صنفة ك�أدوات حتوط عندما تفي مبعايري معينة
ويتطلب تطبيقها ب�أثر رجعي� .إن هذه التعديالت لي�س لها �أي ت�أثري على املجموعة حيث ال متتلك املجموعة �أدوات مالية م�شتقة.
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 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم  21املتعلق بفر�ض �ضرائب
يو�ضح تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم  21ب�أن امل�ؤ�س�سة تقوم ب�إثبات مطلوب لفر�ض �ضريبة عن
الأن�شطة التي ينتج عنها مدفوعات ،كما مت حتديدها من قبل الت�شريعات ذات ال�صلة ،وذلك عند حدوثها .بالن�سبة لل�ضريبة التي
تنتج عند الو�صول �إىل احلد الأدنى ،يو�ضح التف�سري ب�أنه ال ينبغي توقع �أي مطلوب قبل التو�صل �إىل احلد الأدنى املحدد .يتطلب
تطبيق تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم  21ب�أثر رجعي .هذا التف�سري لي�س له ت�أثري �أي على
املجموعة حيث قامت املجموعة بتطبيق مبادئ الإثبات مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  37املتعلق باملخ�ص�صات واملطلوبات
املحتملة واملوجودات املحتملة مبا يتفق مع متطلبات تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم  21يف
ال�سنوات ال�سابقة.
التح�سينات ال�سنوية على دورة 2012 - 2010
يف التح�سينات ال�سنوية على دورة  ،2012 – 2010قام جمل�س معايري املحا�سبة الدويل ب�إ�صدار �سبعة تعديالت على �ستة معايري،
والتي ت�ضمنت تعديل على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  13املتعلق بقيا�س القيمة العادلة� .إن التعديل الذي �أدخله
على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  13نافذ املفعول على الفور ،على الفرتات املبتدئة يف  1يناير  ،2014ويو�ضح �أ�س�س
اال�ستنتاجات� ،أن الذمم املدينة والذمم الدائنة الق�صرية الأجل التي ال توجد لها �أ�سعار فائدة معلنة ميكن قيا�سها مببالغ الفاتورة
عندما يكون ت�أثري اخل�صم غري جوهري� .إن هذا التعديل الذي �أدخله على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  13لي�س له
�أي ت�أثري على املجموعة.
مت تطبيق العديد من املعايري والتعديالت اجلديدة الأخرى للمرة الأوىل يف �سنة � .2014إال �أن ،لي�س لها �أي ت�أثري على القوائم املالية
املوحدة للمجموعة.
عقارات و�آالت ومعدات
تدرج العقارات والآالت واملعدات بالتكلفة ،بعد ح�سم اال�ستهالك املرتاكم و�أي �إ�ضمحالل يف القيمة .ال يتم �إ�ستهالك الأرا�ضي
اململوكة ملك ًا حر ًا والأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ.
يتم ح�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت بناء ًا على الأعمار الإنتاجية املتوقعة للعقارات والآالت واملعدات كالتايل:
مباين مملوكة ملك ًا حر ًا
� 20 – 5سـنة
مباين على �أرا�ضي م�ست�أجرة
� 20 – 15سنة
� 10 – 2سنوات	�آالت ومعدات
مركبات
� 5سنوات
النفقات املتكبدة ال�ستبدال عن�صر �أ�سا�سي من العقارات والآالت واملعدات يتم ح�سابه كبند منف�صل ويتم ر�سملته من ثم �شطب
القيمة املدرجة للعن�صر الأ�سا�سي امل�ستبدل .يتم ر�سملة النفقات الالحقة الأخرى فقط عند زيادة املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية
للبند املتعلق بالعقارات والآالت واملعدات .يتم �إثبات جميع النفقات الأخرى يف القائمة املوحدة للدخل كم�صروفات عند تكبدها.
يتم عمل مراجعة للقيم املدرجة للعقارات والآالت واملعدات من حيث الإ�ضمحالل عندما تكون هناك �أحداث �أو تغريات يف الظروف
ت�شري �إىل عدم �إمكانية �إ�سرتداد القيمة املدرجة .يف حالة وجود �أي من هذه امل�ؤ�شرات وحيث تزيد القيم املدرجة على املبلغ املقدر
القابل للإ�سرتداد ،يتم �إظهار املوجودات باملبلغ القابل للإ�سرتداد والذي يعد الأعلى من بني قيمتها العادلة ناق�ص ًا تكلفة البيع
والقيمة امل�ستخدمة.
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يتم �إ�ستبعاد بند من العقارات والآالت واملعدات عند البيع �أو عندما ال يتوقع احل�صول على منافع �إقت�صادية من �إ�ستخدامه �أو
بيعه .يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة ناجتة عن �إ�ستبعاد موجود (يتم �إحت�سابه على �إنه الفرق بني �صايف متح�صالت البيع والقيمة
املدرجة للموجود) يف قائمة الدخل املوحدة يف ال�سنة التي مت فيها �إ�ستبعاد املوجود.
يتم مراجعة القيمة املتبقية للموجودات والأعمار الإنتاجية وطرق الإ�ستهالك يف نهاية كل �سنة مالية ،ويتم تعديلها يف امل�ستقبل
�إذا تطلب الأمر.
ال�شهرة
يتم �إثبات ال�شهرة عند �إقتناء بي �إم �إم �آي الدولية �ش�.ش.و�( .سابق ًا جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي هولدنغ �ش�.ش.و).
يتم مبدئي ًا قيا�س ال�شهرة بالتكلفة ،والتي تعد الزيادة لإجمايل املقابل املحول والقيمة املثبتة للحقوق غري امل�سيطرة و�أي ح�صة
حمتفظ بها م�سبق ًا على �صايف املوجودات املقتناة املحددة واملطلوبات املفرت�ضة.
بعد الإثبات املبدئي ،يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة بعد ح�سم �أي خ�سائر �إ�ضمحالل مرتاكمة .لغر�ض فح�ص الإ�ضمحالل ،يتم
تخ�صي�ص ال�شهرة املقتناة من دمج الأعمال من تاريخ الإقتناء لكل وحدة من الوحدات املنتجة للنقد للمجموعة التي من املتوقع �أن
ت�ستفيد من �أعمال الدمج ،بغ�ض النظر ما �إذا كانت موجودات �أو مطلوبات �أخرى للملكية امل�شرتاة مت تخ�صي�صها لهذه الوحدات.
�أينما ت�شكل ال�شهرة جزء ًا من الوحدة املنتجة للنقد وجزء ًا من العمليات �ضمن الوحدة امل�ستبعدة ،ف�إن ال�شهرة املرتبطة بالعمليات
امل�ستبعدة يتم ت�ضمينها يف القيمة املدرجة للعمليات عند حتديد املك�سب �أو اخل�سارة للعمليات امل�ستبعدة .يتم قيا�س ال�شهرة
امل�ستبعدة يف هذه احلالة على �أ�سا�س القيمة الن�سبية للعمليات امل�ستبعدة وجزء من الوحدة املنتجة للنقد املتبقية.
املخزون
يـدرج املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .متثل التكاليف تلك امل�صروفات املتكبدة لكل منتج حتى و�صوله
�إىل موقعه و�شكله احلاليني وحتدد على �أ�سا�س الوارد �أو ًال ،ال�صادر �أوال با�ستثناء الب�ضائع املحتفظ بها لغر�ض �إعادة البيع –
التجزئة التي مت حتديدها على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.
�إن �صايف القيمة املتوقع حتقيقها هو �سعر البيع املقدر �ضمن الأعمال الإعتيادية ،حم�سوم ًا منها التكاليف املقدرة للإمتام والتكاليف
املقدرة ال�ضرورية حلدوث البيع.
�إ�ضمحالل موجودات غري مالية
تقوم املجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت �إ�ضمحالل املوجود� .إذا وجد مثل هذا
الدليل� ،أو عندما يتطلب عمل فح�ص �إ�ضمحالل �سنوي للموجود ،تقوم املجموعة بعمل تقييم ملبلغ املوجود القابل للإ�سرتداد� .إن
القيمة القابلة للإ�سرتداد للموجود هي القيمة العادلة الأعلى ما بني املوجود �أو الوحدة املنتجة للنقد ناق�ص ًا تكلفة البيع وقيمتها
امل�ستخدمة وهي حمددة للموجود الفردي� ،إال �إذا كان املوجود غري منتج للتدفقات النقدية والتي هي م�ستقلة �إىل حد بعيد عن تلك
املوجودات الأخرى �أو جمموعة من املوجودات.
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عندما تزيد القيمة املدرجة للموجود �أو الوحدة املنتجة للنقد عن قيمها القابلة للإ�سرتداد ،ف�إن املوجود يعترب م�ضمح ُال ،ويتم
�إظهار املوجود باملبلغ القابل للإ�سرتداد .عندما يتم تقييم القيمة امل�ستخدمة للموجود ،فان التدفقات النقدية امل�ستقبلية يتم
تخفي�ضها �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�صم ما قبل ال�ضريبة والذي يعك�س التقييمات احلالية لل�سوق للقيمة الزمنية
للنقود واملخاطر اخلا�صة باملوجود .عند حتديد القيمة العادلة بعد خ�صم تكاليف البيع ،ف�إنه يتم ا�ستخدام منوذج تقييم منا�سب.
هذه احل�سابات يتم ت�أيدها من قبل م�ضاعفات التقييم �أو �أ�سعار الأ�سهم املعلنة لل�شركات الزميلة املتداولة العامة �أو م�ؤ�شرات �أخرى
متاحة للقيمة العادلة.
تعتمد املجموعة يف ح�ساب �إ�ضمحاللها على ميزانيات تف�صيلية واحل�سابات املتوقعة ،والتي تعد ب�شكل منف�صل لكل وحدة منتجة
للنقد التي يتم تخ�صي�ص موجودات فردية لها .هذه امليزانيات واحل�سابات املتوقعة تغطي ب�شكل عام فرتة خم�س �سنوات .للفرتات
الأطول ،يح�سب معدل النمو طويل الأجل ويطبق على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للم�شروع بعد ال�سنة اخلام�سة.
يتم عمل تقييم يف تاريخ �إعداد كل تقرير ،حول ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر يثبت ب�أن خ�سائر الإ�ضمحالل املثبتة م�سبق ًا مل تعد
موجودة �أو قد مت تخفي�ضها� .إذا وجد مثل هذا امل�ؤ�شر ،تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل للإ�سرتداد للموجود .يتم ا�سرتجاع
خ�سارة الإ�ضمحالل املثبتة م�سبق ًا فقط �إذا كان هناك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد مبلغ املوجودات القابلة للإ�سرتداد
منذ تاريخ �إثبات �آخر خ�سارة �إ�ضمحالل� .إن قيمة اال�سرتجاع حمددة بحيث ال تتجاوز القيمة املدرجة للموجود قيمتها القابلة
للإ�سرتداد ،وال تتجاوز القيمة املدرجة التي مت حتديدها ،بعد ح�سم الإ�ستهالك كما لو مل يتم �إثبات خ�سارة �إ�ضمحالل للموجود يف
ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إثبات هذه اال�سرتجاعات يف القائمة املوحدة للدخل .
كما يتم تطبيق املعايري التالية عند تقييم �إ�ضمحالل ال�شهرة.
يتم فح�ص ال�شهرة للإ�ضمحالل �سنوي ًا (كما يف  31دي�سمرب) و�إذا وجدت م�ؤ�شرات ت�شري ب�أن القيمة املدرجة ميكن �أن تكون
م�ضمحلة.
يتم حتديد الإ�ضمحالل عن طريق تقييم املبلغ القابل للإ�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد (�أو جمموعة وحدات منتجة للنقد) التي
تتعلق بها ال�شهرة� .إذا كانت القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد (�أو جمموعة وحدات منتجة للنقد) �أدنى من قيمتها
املدرجة ،ف�أنه يتم �إثبات خ�سارة �إ�ضمحالل مبا�شر ًة يف القائمة املوحدة للدخل ،ال ميكن �إ�سرتجاع خ�سائر الإ�ضمحالل املتعلقة
بال�شهرة يف الفرتات امل�ستقبلية.
ا�ستثمارات عقارية
يتم ت�صنيف العقارات املحتفظ بها لغر�ض الإيجار �أو لال�ستفادة من الزيادة يف قيمتها �أو لكليهما كا�ستثمارات عقارية .يتم قيا�س
اال�ستثمارات العقارية مبدئي ًا بالتكلفة مت�ضمنة تكاليف املعاملة .تت�ضمن القيمة املدرجة تكلفة ا�ستبدال جزءٍ من اال�ستثمار العقاري
القائم يف الوقت الذي مت فيه تكبد التكلفة �إذا مت ا�ستيفاء معايري الإثبات؛ وي�ستثنى تكاليف اخلدمات اليومية من اال�ستثمار
العقاري .بعد الإثبات املبدئي ،تدرج اال�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تعك�س �أو�ضاع ال�سوق يف تاريخ �إعداد التقارير
املالية .يتم ت�ضمني املكا�سب �أو اخل�سائر الناجتة من التغريات يف القيم العادلة لال�ستثمارات العقارية يف القائمة املوحدة للدخل
يف الفرتة التي تنتج فيها.
يتم �إ�ستبعاد اال�ستثمارات العقارية عندما يتم بيعها �أو عندما يتم �سحب اال�ستثمارات العقارية ب�صورة نهائية من اال�ستخدام وال
يتوقع احل�صول على منافع اقت�صادية م�ستقبلية من �إ�ستبعادها .يتم �إثبات الفرق بني �صايف متح�صالت الإ�ستبعاد والقيمة املدرجة
للموجود يف القائمة املوحدة للدخل يف فرتة الإ�ستبعاد.
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يتم عمل التحويالت �إىل �أو من اال�ستثمارات العقارية فقط �إذا كان هناك تغيري يف اال�ستخدام .بالن�سبة للتحويل من ا�ستثمارات
عقارية �إىل عقارات مت �شغلها من قبل املالك ،تعترب التكلفة للمحا�سبة الالحقة هي القيمة العادلة يف تاريخ التغري يف اال�ستخدام.
�إذا �أ�صبحت العقارات التي ي�شغلها املالك ا�ستثمارات عقارية ،تقوم املجموعة ب�إحت�ساب هذه العقارات وفق ًا لل�سيا�سة املتبعة
للعقارات والآالت و املعدات حتى تاريخ تغيري الإ�ستخدام.
ا�ستثمارات يف �شركة زميلة وم�شاريع م�شرتكة
�إن ال�شركة الزميلة هي م�ؤ�س�سة لدى ال�شركة نفوذ م�ؤثر عليها� .إن النفوذ امل�ؤثر هي القدرة على امل�شاركة يف اتخاذ القرارات فيما
يتعلق بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها ،ولكن لي�ست ال�سيطرة �أو ال�سيطرة امل�شرتكة على تلك ال�سيا�سات.
امل�شروع امل�شرتك هو نوع من �أنواع الرتتيبات امل�شرتكة التي مبوجبها يح�صل الأطراف الذين ميتلكون ال�سيطرة امل�شرتكة يف الرتتيب
احلق يف �صايف موجودات امل�شروع امل�شرتك .امل�شروع امل�شرتك هو اتفاق تعاقدي لتقا�سم ال�سيطرة على الرتتيب ،والتي تكون موجودة
فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات ب�ش�أن الأن�شطة ذات ال�صلة باحل�صول على املوافقة بالإجماع من الأطراف املتقا�سمة لل�سيطرة.
�إن االعتبارات التي يتم عملها يف حتديد النفوذ امل�ؤثر �أو ال�سيطرة امل�شرتكة هي مماثلة لتلك التي تعد �ضرورية لتحديد مدى
ال�سيطرة على ال�شركات التابعة.
يتم ح�ساب ا�ستثمارات املجموعة يف �شركتها الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة مبوجب طريقة احلقوق.
مبوجب طريقة احلقوق ،يتم �إثبات اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة وامل�شروع امل�شرتك مبدئي ًا بالتكلفة .يتم تعديل القيمة املدرجة
لال�ستثمار لإثبات التغريات يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك منذ تاريخ الإقتناء .يتم
ت�ضمني ال�شهرة املتعلقة بال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك يف القيمة املدرجة لال�ستثمار وهي غري مطف�أة وال يتم فح�صها
لال�ضمحالل.
تعك�س القائمة املوحدة للدخل ح�صة املجموعة يف نتائج عمليات ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك .يتم عر�ض �أي تغري يف الدخل
ال�شامل الآخر لل�شركة امل�ستثمر فيها كجزء من القائمة املوحدة للدخل ال�شامل .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أينما وجدت تغيريات قد �أثبتت
مبا�شر ًة يف حقوق ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك ،تقوم املجموعة ب�إثبات ح�صتها يف هذه التغيريات وتف�صح عن هذا� ،إذا
ا�ستلزم الأمر يف القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق .يتم ا�ستبعاد املكا�سب واخل�سائر غري املحققة من املعامالت بني املجموعة
و�شركتها الزميلة �أو م�شروعها امل�شرتك �إىل حد ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك.
يتم �إظهار �إجمايل ح�صة املجموعة يف نتائج ال�شركة الزميلة �أو امل�شاريع امل�شرتكة يف مقدمة القائمة املوحدة للدخل خارج الربح
الت�شغيلي ومتثل النتائج بعد ال�ضريبة واحلقوق الغري امل�سيطرة يف ال�شركات التابعة لل�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك.
يتم �إعداد القوائم املالية لل�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك يف نف�س فرتة �إعداد التقارير املالية للمجموعة� .أينما ا�ستلزم الأمر،
يتم عمل تعديالت يف ال�سيا�سات املحا�سبية لتتما�شي مع �سيا�سات املجموعة.
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بعد تطبيق طريقة احلقوق ،تقوم املجموعة بتحديد ما �إذا كان �ضروري ًا �إثبات خ�سارة ا�ضمحالل �إ�ضافية حل�صة ا�ستثمارات
املجموعة يف �شركتها الزميلة �أو م�شروعها امل�شرتك .تقوم املجموعة بتاريخ �إعداد كل تقرير ،بتحديد ما �إذا كان هناك دليل
مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك .ففي هذه احلالة تقوم املجموعة ب�إحت�ساب قيمة
اال�ضمحالل والتي تعد الفرق بني القيمة القابلة لال�سرتداد لل�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك وقيمتها املدرجة ومن ثم �إثبات
اخل�سارة «كح�صة املجموعة من نتائج ال�شركة الزميلة �أو امل�شاريع امل�شرتكة» يف القائمة املوحدة للدخل.
عند فقدان نفوذ م�ؤثر على ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك تقي�س وتثبت املجموعة �أي ا�سثتمار حمتفظ به بقيمته العادلة .يتم
�إثبات �أي فرق بني القيمة املدرجة لل�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك عند فقدان النفوذ امل�ؤثر والقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ
به واملتح�صالت من الإ�ستبعاد يف القائمة املوحدة للدخل.
ت�صنيف املتداول مقابل غري املتداول
تعر�ض املجموعة املوجودات واملطلوبات يف القائمة املوحدة للمركز املايل على �أ�سا�س الت�صنيف املتداول وغري املتداول .يعترب
املوجود متداو ًال عندما:
-

يتوقع حتقيقه �أو ينوى بيعه �أو ا�ستهالكه يف الدورة الت�شغيلية االعتيادية؛
يحتفظ به ب�صورة ا�سا�سية لغر�ض املتاجرة؛
يتوقع حتقيقه خالل �أثنى ع�شر �شهر ًا بعد فرتة �إعداد التقارير املالية؛ و
النقد وما يف حكمه �إال �إذا كان مقيد من �إن يتم ا�ستبداله �أو ا�ستخدامه لت�سوية مطلوب ملدة �أثنى ع�شر �شهر ًا على الأقل بعد
فرتة �إعداد التقارير املالية.

يتم ت�صنيف جميع املوجودات الأخرى على �أنها غري متداولة.
يعترب املطلوب متداو ًال عندما:
 يتوقع ت�سويته يف الدورة الت�شغيلية االعتيادية؛ يحتفظ به ب�صورة ا�سا�سية لغر�ض املتاجرة؛ عندما يكون م�ستحق ال�سداد خالل �أثنى ع�شر �شهر ًا بعد فرتة �إعداد التقارير املالية؛ و لي�س هناك حق غري م�شروط لت�أجيل ت�سوية املطلوب ملدة �أثنى ع�شر �شهر ًا على الأقل بعد فرتة �إعداد التقارير املالية.ت�صنف املجموعة جميع املطلوبات الأخرى على �أنها غري متداولة.
نقد و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل
ي�شمل النقد والأر�صدة لدى البنوك والودائع الق�صرية الأجل يف القائمة املوحدة للمركز املايل على �أر�صدة لدى البنوك ونقد يف
ال�صندوق وودائع ق�صرية الأجل بتواريخ �إ�ستحقاق �أ�صلية لفرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل ،والتي تخ�ضع ملخاطر غري جوهرية لتغريات يف
القيمة بعد ح�سم ح�سابات ال�سحب على املك�شوف من البنك.
الأدوات املالية – الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق
الأداة املالية هي �أي عقد ين�ش�أ عنه موجود مايل ل�شركة واحدة ومطلوب مايل �أو �أداة �أ�سهم حقوق ملكية ل�شركة �أخرى.
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املوجودات املالية
الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق
قامت املجموعة بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9املتعلق بالأدوات املالية :الت�صنيف والقيا�س ،اعتبار ًا
من  1يناير  .2011الحق ًا لتطبيق هذا املعيار قامت املجموعة بت�صنيف موجوداتها املالية يف الفئات التالية :تلك املقا�سة بالتكلفة
املطف�أة �أو تلك املقا�سة بالقيمة العادلة .يعتمد هذا الت�صنيف على كال من اخل�صائ�ص التعاقدية للموجودات ومنوذج الأعمال
املطبق لإدارتها.
تت�ضمن املوجودات املالية للمجموعة على ا�ستثمارات وقر�ض ل�شركة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة وجزء معني من الذمم التجارية
املدينة والذمم الأخرى ونقد و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل.
يتم �إثبات و�إ�ستبعاد جميع امل�شرتيات �أو املبيعات املنتظمة للموجودات املالية على �أ�سا�س تاريخ املتاجرة .امل�شرتيات �أو املبيعات
املنتظمة هي امل�شرتيات �أو املبيعات للموجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات �ضمن فرتة زمنية حمددة ح�سب الأنظمة �أو
املواثيق يف ال�سوق.
القيا�س الالحق
ً
جميع املوجودات املالية يتم قيا�سها الحقا بالكامل �إما بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة ،بنا ًء على ت�صنيف املوجودات املالية كما
هو مو�ضح �أدناه:
املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة
يتم ت�صنيف املوجودات املالية كمدرجة «بالتكلفة املطف�أة» فقط �إذا ا�ستوفت كال من املعايري التالية:
 املوجود حمتفظ به �ضمن منوذج الأعمال الذي يهدف �إىل الإحتفاظ باملوجودات بغر�ض حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية،و
 ال�شروط التعاقدية للأداة متنح احلق يف تواريخ حمددة للتدفقات النقدية التي ت�شكل دفعات منفردة للمبلغ الأ�سا�سي والفائدةعلى املبلغ الأ�سا�سي القائم.
يتم مبدئي ًا قيا�س املوجودات املالية التي ت�ستويف هذه املعايري بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها تكاليف املعامالت التي تن�سب مبا�شر ًة
�إىل �إقتناء املوجودات املالية .يتم الحق ًا قيا�سها بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية بعد ح�سم �أي ا�ضمحالل.
مل تقم املجموعة بت�صنيف �أية �أدوات دين بالتكلفة املطف�أة.
قرو�ض وذمم مدينة
هذه الفئة هي �أكرث �صلة للمجموعة .القرو�ض والذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�شتقة التي لديها مدفوعات ثابتة �أو قابلة
للتحديد وال يتم تداولها يف ال�سوق الن�شطة .بعد القيا�س املبدئي ،يتم الحق ًا قيا�س هذه املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد ح�سم الإ�ضمحالل .يتم �إحت�ساب التكلفة املطف�أة بالأخذ يف الإعتبار �أية خ�صومات �أو عالوات من
الإقتناء والر�سوم �أو التكاليف التي تعترب جز�أ ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي .يتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر يف القائمة املوحدة
للدخل عندما يتم �إ�ستبعاد �أو �إ�ضمحالل القرو�ض �أو الذمم املدينة ،وكذلك من خالل عملية الإطفاء .يتم �شطب الديون املعدومة
من القائمة املوحدة للدخل عندما يتم حتديدها.
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املوجودات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
املوجودات املالية امل�صنفة كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن االرباح �أو اخل�سائر
ت�صنف اال�ستثمارات يف �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن االرباح �أو اخل�سائر ،ما مل
ت�صنف املجموعة اال�ستثمارات املحتفظ به لغر�ض غري املتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر عند الإثبات
املبدئي.
�أدوات الدين التي ال تلبي معايري التكلفة املطف�أة تقا�س كموجودات مالية م�صنفة كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو
اخل�سائر .بالإ�ضافة لذلك� ،أدوات الدين التي تلبي معايري التكلفة املطف�أة ولكنها م�صنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
�ضمن االرباح �أو اخل�سائر تقا�س بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر .ميكن ت�صنيف �أداة الدين كمدرجة بالقيمة العادلة
�ضمن االرباح �أو اخل�سائر عند الإثبات املبدئي �إذا كان هذا الت�صنيف يزيل �أو يخف�ض ب�صورة جوهرية التعار�ض يف القيا�س �أو
الإثبات الذي ينتج عن قيا�س املوجودات �أو املطلوبات �أو يثبت املكا�سب �أو اخل�سائر على �أ�سا�س خمتلف .قامت املجموعة بت�صنيف
ادوات الدين كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر .
يعاد ت�صنيف �أدوات الدين من مقا�سة بالتكلفة املطف�أة اىل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر
عندما يتغري منوذج العمل بحيث مل تعد معايري القيا�س بالتكلفة املطف�أة حمققة .وال ي�سمح ب�إعادة ت�صنيف �أدوات الدين امل�صنفة
كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر عند الإثبات املبدئي.
املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن االرباح �أو اخل�سائر تقا�س بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة �إعداد تقرير مايل،
و�أية مكا�سب �أو خ�سائر تنتج من �إعادة القيا�س تثبت يف القائمة املوحدة للدخل.
يتم ت�ضمني دخل الفوائد من �أدوات الدين امل�صنفة كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر يف القائمة املوحدة للدخل.
يتم �إثبات دخل �أرباح الأ�سهم من ا�ستثمارات يف �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية امل�صنفة كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو
اخل�سائر يف القائمة املوحدة للدخل عندما يحق للمجموعة ا�ستالم مدفوعات �أرباح الأ�سهم وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 18
املتعلق بالإيرادات.
املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر
عند الإثبات املبدئي ،ميكن للمجموعة عمل �إختيار غري قابل للنق�ض (على �أ�سا�س كل �أداة على حدة) لت�صنيف اال�ستثمارات يف
�أدوات �أ�سهم حقوق امللكية كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر .ال ي�سمح بت�صنيف املوجودات
املالية كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر �إذا كان ا�ستثمار �أ�سهم حقوق امللكية حمتفظ به لغر�ض املتاجرة.
يحتفظ باملوجود املايل لغر�ض املتاجرة �إذا:
 مت �إقتنائه ب�شكل رئي�سي لغر�ض بيعه على املدى القريب؛ �أو عند الإثبات املبدئي يكون جزء ًا من حمفظة �أدوات مالية حمددة التي تديرها املجموعة ويكون فيها دليل على النمط الفعليالأخري لتحقيق الربح ق�صري الأجل؛ �أو
 -يكون م�شتق ًا غري م�صنف وفعال ك�أداة حتوط �أو �ضمان مايل.
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يتم مبدئي ًا قيا�س اال�ستثمارات يف �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر بالقيمة العادلة
م�ضاف ًا �إليها تكاليف املعامالت .ويتم الحق ًا ،قيا�سها بالقيمة العادلة مع �إثبات املكا�سب واخل�سائر الناجتة من التغريات يف القيمة
العادلة يف الدخل ال�شامل الآخر ويح�سب تراكمي ًا يف �إحتياطي �إعادة تقييم اال�ستثمارات .لن يتم �إعادة ت�صنيف املكا�سب �أو
اخل�سائر املرتاكمة يف القائمة املوحدة للدخل عند �إ�ستبعاد اال�ستثمارات.
قامت املجموعة بتخ�صي�ص معظم ا�ستثماراتها يف �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر
عند التطبيق املبدئي للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  ،9حيث يعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن هذا العر�ض جمدي ًا �أكرث
لال�ستثمارات الإ�سرتاتيجية املتو�سطة �أو الطويلة الآجل ،عو�ض ًا عن �إظهار التغريات يف القيمة العادلة مبا�شر ًة يف القائمة املوحدة
للدخل.
يتم �إثبات �أرباح الأ�سهم من هذه اال�ستثمارات يف �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية بالقائمة املوحدة للدخل عندما يحق للمجموعة ا�ستالم
مدفوعات �أرباح الأ�سهم وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  18املتعلق بالإيرادات� ،إال �إذا كانت ت�سرتد ارباح الأ�سهم بو�ضوح جزء
من تكلفة اال�ستثمار.
�إ�ستبعاد املوجودات املالية
يتم �إ�ستبعاد املوجود املايل (�أو �أي جزء من املوجود املايل �أو جزء من جمموعة من موجودات مالية م�شابهة) عند:
 انق�ضاء احلق يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من موجود؛ �أو قيام املجموعة بنقل حقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من موجود �أو تعهدت بدفعها بالكامل دون ت�أخري جوهري �إىل طرفثالث مبوجب ترتيب �سداد؛ و�سوا ًء:
(�أ) قامت املجموعة بنقل جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية املتعلقة باملوجود� ،أو
(ب) عندما مل تقم املجموعة بنقل �أو �إبقاء جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية للموجود ولكنها قامت بنقل ال�سيطرة على
املوجود.
عند �إ�ستبعاد املوجود املايل املقا�س بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر ،يتم �إثبات الفرق بني املبلغ املدرج
للموجود واملبلغ املقابل امل�ستلم واملتوجب ا�ستالمه يف القائمة املوحدة للدخل.
عند �إ�ستبعاد املوجود املايل امل�صنف كمدرج بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر ،ال يتم �إعادة ت�صنيف املك�سب �أو اخل�سارة
املرتاكمة م�سبق ًا يف �إحتياطي �إعادة تقييم اال�ستثمارات �إىل القائمة املوحدة للدخل ،ولكن يعاد ت�صنيفه �إىل الأرباح املبقاة.
ا�ضمحالل موجودات مالية
ً
بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،تقوم املجموعة �أوال بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل مو�ضوعي ال�ضمحالل
املوجودات املالية اجلوهرية ب�شكل فردي� ،أو ب�شكل جماعي للموجودات املالية التي ال تعترب جوهرية ب�شكل فردي� .إذا حددت
املجموعة ب�أنه ال يوجد دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل املوجود املايل املحدد ب�شكل فردي� ،سوا ًء كان جوهري ًا �أو غري جوهري ًا،
يتم ت�ضمني املوجود يف جمموعة من املوجودات املالية التي لديها خ�صائ�ص خماطر ائتمان مماثلة ويتم تقييمها ب�شكل جماعي
لال�ضمحالل .املوجودات املالية التي مت حتديدها ب�شكل فردي لال�ضمحالل والتي يتم �إثبات خ�سارة ا�ضمحاللها �أو ي�ستمر
ا�ضمحاللها ال يتم ت�ضمينها يف التقييم اجلماعي لال�ضمحالل.

ن�ستلهم النجاح من طموحاتكم
�صفحة 42

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

�إذا وجد دليل مو�ضوعي يثبت تكبد خ�سارة ا�ضمحالل ،ف�أنه يتم قيا�س مبلغ اخل�سارة كفرق بني القيمة املدرجة للموجود والقيمة
احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة (ب�إ�ستثناء اخل�سائر االئتمانية امل�ستقبلية املتوقعة التي مل يتم تكبدها بعد) .يتم خ�صم القيمة
احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة بناء ًا على �سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي للموجود.
يتم خف�ض القيمة املدرجة للموجود من خالل �إ�ستخدام ح�ساب املخ�ص�ص ويتم �إثبات مبلغ اخل�سارة يف قائمة الأرباح �أو اخل�سائر.
ي�ستمر �إ�ستحقاق دخل الفوائد (امل�سجل كدخل متويل يف قائمة الأرباح �أو اخل�سائر) على القيمة املدرجة املخف�ضة ويتم ا�ستحقاقها
ب�إ�ستخدام معدل الفائدة امل�ستخدم خل�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�ض قيا�س خ�سارة اال�ضمحالل .يتم �شطب املوجودات
وما يرتبط بها من خم�ص�صات عندما ال يكون هناك �إحتمال واقعي للإ�سرتداد يف امل�ستقبل ومت حتقيق جميع ال�ضمانات �أو مت
حتويلها �إىل املجموعة� .إذا زاد �أو انخف�ض مبلغ اال�ضمحالل املقدر يف ال�سنة الالحقة نتيجة حلدوثه بعد �إثبات قيمة اال�ضمحالل،
عندئذ ف�إن خ�سارة اال�ضمحالل املثبتة م�سبق ًا يتم زيادتها �أو تخفي�ضها عن طريق تعديل ح�ساب املخ�ص�ص� .إذا مت ا�سرتداد املبالغ
امل�شطوبة يف وقت الحق ،ف�أنه يتم �إدراجها يف قائمة الأرباح �أو اخل�سائر.
املطلوبات املالية
الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق
يتم ت�صنيف املطلوبات املالية التي تدخل �ضمن نطاق املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9مبدئي ًا بالتكلفة املطف�أة واملقا�سة
بالقيمة العادلة خم�صوم ًا منها نكاليف املعاملة .ت�شتمل املطلوبات املالية للمجموعة على ذمم دائنة طويلة الأجل وجزء معني من
الذمم الدائنة والذمم الأخرى و�سحوبات على املك�شوف من البنك.
القيا�س الالحق
املطلوبات املالية التي تدخل �ضمن نطاق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9تقا�س الحق ًا �إما بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي �أو بالقيمة العادلة �ضمن االرباح و اخل�سائر.
املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة  -ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
يتم الحق ًا قيا�س املطلوبات للذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى بالتكلفة املطف�أة ،والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املتوجب
دفعه يف امل�ستقبل للب�ضائع �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء متت مطالبة املجموعة بها من قبل املوردين �أو مل تتم.
�إ�ستبعاد املطلوبات املالية
يتم ا�ستبعاد املطلوبات املالية عندما يكون االلتزام مبوجب املطلوب مت �إخالئه �أو �إلغائه �أو انتهاء مدته .عندما يتم ا�ستبدال مطلوب
مايل حايل ب�آخر من نف�س املقرت�ض ب�شروط خمتلفة جوهري ًا �أو عندما يتم تعديل مطلوب حايل ب�شكل جوهري ،ف�إن هذا اال�ستبدال
�أو التعديل يعترب مبثابة �إ�ستبعاد للمطلوب الأ�صلي ويتم �إثبات مطلوب جديد .يتم �إثبات فروق املبالغ املدرجة املعنية يف القائمة
املوحدة للدخل.
مقا�صة الأدوات املالية
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية و�إظهار �صايف املبلغ يف القائمة املوحدة للمركز املايل فقط �إذا كان هناك حق قانوين
قابل للتنفيذ ملقا�صة املبالغ املعرتف بها حيث تنوي املجموعة الت�سوية على �أ�سا�س �صايف املبلغ �أو حتقيق املوجود و�سداد املطلوب يف
الوقت ذاته.
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تكلفة �إطفاء الأدوات املالية
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة حما�سبة التكلفة املطف�أة لأداة الدين وتخ�صي�ص دخل الفوائد خالل الفرتة املتعلقة بذلك.
ومعدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�صم بدقة املبالغ النقدية التقديرية امل�ستلمة (وي�شمل كافة الر�سوم والنقاط املدفوعة �أو
امل�ستلمة التي ت�شكل جز ًء ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي ،تكاليف املعاملة والأق�ساط واخل�صومات الأخرى) خالل العمر املتوقع
لأداة الدين� ،أو ،حيثما يكون منا�سب ًا  ،مدة �أق�صر ،ل�صايف املبلغ املدرج عند الإثبات املبدئي.
قيا�س القيمة العادلة
تقي�س املجموعة الأدوات املالية ،مثل اال�ستثمارات واملوجودات غري املالية كا�ستثمارات عقارية ،بالقيمة العادلة بتاريخ �إعداد كل
تقرير مايل.
القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه لبيع موجود �أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب يف معاملة منظمة بني م�شاركي ال�سوق
يف تاريخ القيا�س .وي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افرتا�ض ب�أن معاملة بيع املوجود �أو حتويل املطلوب حتدث �إما:
 يف ال�سوق الرئي�سي للموجود �أو املطلوب� ،أو يف ال�سوق الأكرث فائدة للموجود �أو املطلوب يف حال غياب ال�سوق الرئي�سييجب �إن يكون ال�سوق الرئي�سي �أو ال�سوق الأكرث فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة.
يتم قيا�س القيمة العادلة للموجود �أو املطلوب با�ستخدام االفرتا�ضات التي �سي�ستخدمها امل�شاركون يف ال�سوق عند ت�سعري املوجود �أو
املطلوب ،على افرتا�ض ب�أن م�شاركي ال�سوق يعملون ب�أف�ضل م�صاحلهم االقت�صادية.
ي�أخذ قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية بعني االعتبار قدرة م�شاركي ال�سوق على �إدرار منافع اقت�صادية عن طريق
ا�ستخدام املوجودات ب�أعلى و�أف�ضل ا�ستخداماتها �أو عن طريق بيعها �إىل م�شارك �آخر يف ال�سوق الذي �سي�ستخدم املوجودات ب�أعلى
و�أف�ضل ا�ستخداماتها.
ت�ستخدم املجموعة تقنيات التقييم املنا�سبة ح�سب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقيا�س القيمة العادلة ،والذي يزيد
احلد االق�صى ال�ستخدام املدخالت ذات ال�صلة التي ميكن مالحظتها ويحد من ا�ستخدام املدخالت التي ال ميكن مالحظتها.
يتم ت�صنيف جميع املوجودات واملطلوبات التي تقا�س �أو يتم الإف�صاح عن قيمها العادلة يف القوائم املالية املوحدة �ضمن الت�سل�سل
الهرمي للقيمة العادلة ،بنا ًء على �أدنى م�ستوى ملدخالتها ذات الت�أثري اجلوهري على قيا�س قيمتها العادلة ككل:
 امل�ستوى  - 1الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات املماثلة �أو املطلوبات املماثلة؛ امل�ستوى  - 2تقنيات التقييم لأدنى م�ستوى والتي ميكن مالحظة مدخالتها ذات الت�أثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلةامل�سجلة �أما ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة؛ و
 -امل�ستوى  - 3تقنيات التقييم لأدنى م�ستوى والتي ال ميكن مالحظة مدخالتها ذات الت�أثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة.
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بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املثبتة يف القوائم املالية املوحدة على �أ�سا�س متكرر ،حتدد املجموعة ما �إذا كانت قد حدثت
حتويالت فيما بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي من خالل �إعادة تقييم ت�صنيفها ( -ا�ستنادا �إىل �أدنى م�ستوى ملدخالتها ذات
الت�أثري اجلوهري على قيا�س قيمتها العادلة ككل) يف نهاية فرتة �إعداد كل تقرير مايل.
تقوم �إدارة املجموعة باملناق�شة مع جمل�س الإدارة بتحديد ال�سيا�سات والإجراءات لك ًال من قيا�س القيمة العادلة املتكررة :،مثل
اال�ستثمارت العقارية واال�ستثمارات غري امل�سعرة ،وبالن�سبة للقيا�سات غري املتكررة :مثل املوجودات املحتفظ بها لغر�ض التوزيع
من العمليات املوقوفة.
يتم �إ�شراك املثمنيني اخلارجيني لتقييم املوجودات الهامة مثل اال�ستثمارات العقارية واال�ستثمارات واملطلوبات اجلوهرية واملقابل
املحتمل .يقرر �إ�شراك املثمنيني اخلارجيني �سنوي ًا من قبل الإدارة بعد املناق�شة مع جمل�س الإدارة .تت�ضمن معايري االختيار على
معرفتهم بال�سوق وال�سمعة واال�ستقاللية والتم�سك باملعايري املهنية.
لغر�ض الإف�صاح عن القيمة العادلة ،قامت املجموعة بتحديد فئات املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س طبيعة وخ�صائ�ص وخماطر
املوجودات �أو املطلوبات وم�ستوى الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مو�ضح �أعاله.
�أ�سهم خزانة
يتم خ�صم �أ�سهم حقوق امللكية التي يتم �إعادة �شرائها (�أ�سهم خزانة) من احلقوق .ال يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة يف القائمة
املوحدة للدخل من �شراء �أو بيع �أو �إ�صدار �أو �إلغاء �أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة باملجموعة.
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم املجموعة بعمل ا�شرتاكات ملوظفيها املواطنني ح�سب �أنظمة كل دولة على حدة ،حت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني� .إن
التزامات املجموعة تكون حم�صورة يف نطاق املبالغ امل�ساهم بها يف هذه الأنظمة والتي يتم �صرفها عند ا�ستحقاقها.
كما تقدم املجموعة مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني الأجانب ،والتي ت�ستحق بناء ًا على رواتب املوظفني عند �إنهاء التوظيف وعدد
�سنوات اخلدمة .يتم �إحت�ساب التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت على مدى فرتة التوظيف.
عقود االيجار
حتديد ما �إذا كان الرتتيب ،هو عقد �إيجار يعتمد على الق�صد من الرتتيب يف بداية التاريخ ،يتم حتديد �إذا كان تنفيذ الرتتيب
يعتمد على ا�ستخدام موجود �أو موجودات حمددة �أو ينقل الرتتيب حق ا�ستخدام املوجود �إذا مل يكن ذلك احلق غري حمدد �صراحة
يف الرتتيب.
املجموعة كم�ست�أجر
يتم ت�صنيف عقود الت�أجري يف بداية التاريخ كعقود ت�أجري متويلية �أو عقود ت�أجري ت�شغيلية .يتم ت�صنيف عقود الت�أجري الت�شغيلية
عندما يحتفظ امل�ؤجر بجميع املخاطر واملنافع الرئي�سية مللكية املوجود .يتم �إثبات مدفوعات عقد الت�أجري الت�شغيلي كم�صروفات
�ضمن القائمة املوحدة للدخل على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الت�أجري.
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املجموعة كم�ؤجر
ت�صنف عقود الت�أجري التي حتتفظ فيها املجموعة بجميع املخاطر واملنافع الرئي�سية مللكية املوجود كعقود ت�أجري ت�شغيلية .ت�ضاف
التكاليف املبا�شرة املبدئية املتكبدة يف التفاو�ض ب�ش�أن عقود الت�أجري الت�شغيلية �إىل القيمة املدرجة للموجود امل�ؤجر ويتم �إثباتها على
مدى فرتة عقد الإيجار بنا ًء على نف�س الأ�سا�س كدخل الت�أجري.
�إثبات الإيراد
يتم �إثبات الإيراد �إىل احلد الذي من املحتمل �أن تتدفق منه املنافع الإقت�صادية �إىل املجموعة بحيث ميكن قيا�س مبالغ الإيرادات
مبوثوقية ،بغ�ض النظر عن متى يتم ا�ستالم املدفوعات .يتم قيا�س الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو الذمم املدينة ،مع
الأخذ يف االعتبار ال�شروط التعاقدية املحددة للدفع ب�إ�ستثناء ال�ضرائب والر�سوم .لقد ا�ستنتجت املجموعة ب�أنها تعمل كرب املال
يف جميع ترتيبات �إيراداتها نظر ًا لأنها امللتزم الأويل يف جميع ترتيبات الإيرادات ولديها �أ�سعار العرو�ض وكما �أنها تتعر�ض ملخاطر
املخزون وخماطر االئتمان.
يجب ا�ستيفاء املعايري املحددة املو�ضحة �أدناه قبل �إثبات الإيراد:
بيع الب�ضائع
يتم �إثبات الإيراد من بيع الب�ضائع عندما تنتقل املخاطر الهامة والعائدة �إىل ملكية الب�ضائع �إىل امل�شرتي ،عادة عند ت�سليم
الب�ضائع.
تقدمي اخلدمات
يتم �إثبات الإيراد من تقدمي اخلدمات عندما ميكن تقدير نتائج املعاملة بواقعية ،بالرجوع �إىل مرحلة �إمتام املعاملة بتاريخ �إعداد
التقارير املالية.
دخل الإيجار
يتم �إثبات دخل الإيجار الناجت من عقود الت�أجري الت�شغيلية وعقود الت�أجري من الباطن على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة
الت�أجري ويتم ت�ضمينها يف الدخل الت�شغيلي الآخر يف القائمة املوحدة للدخل نتيجة لطبيعتها الت�شغيلية.
دخل الفوائد
ويتم ت�سجيل دخل الفوائد با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي عن جميع الأدوات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة واملوجودات
املالية التي ت�ستحق عليها فائدة .،معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي مبوجبه يتم خ�صم املبالغ النقدية املتوقعة م�ستقب ًال خالل
العمر الزمني للأدوات املالية �أو فرتة �أق�صر �إىل �صايف القيمة املدرجة للموجود املايل �أو املطلوب� ،أيهما �أن�سب .يتم ت�ضمني دخل
الفوائد يف الدخل التمويلي يف قائمة الأرباح �أو اخل�سائر.
�أرباح الأ�سهم
يتم �إثبات دخل �أرباح الأ�سهم عندما يثبت حق املجموعة يف ا�ستالم �أرباح الأ�سهم ،والذي يكون عاد ًة عندما يوافق امل�ساهمني على
توزيع �أرباح الأ�سهم.
�إيرادات �أخرى
يتم �إثبات الإيرادات الأخرى على �أ�سا�س مبد�أ الإ�ستحقاق عندما يتم حتقيق الدخل.
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ال�ضرائب
ً
ال توجد �ضريبة على دخل ال�شركات يف مملكة البحرين .يتم �إحت�ساب ال�ضرائب على ال�شركات التابعة الأجنبية وفقا للأنظمة
املعمول بها يف الدول املعنية.
ي�شتمل الدخل ال�ضريبي يف القائمة املوحدة للدخل لل�سنة على ال�ضريبة احلالية وال�ضريبة امل�ؤجلة .يتم �إثبات �ضريبة الدخل يف
القائمة املوحدة للدخل �إال �إذا كانت تتعلق بالبنود املثبتة مبا�شر ًة يف احلقوق ،ففي تلك احلالة تثبت يف احلقوق.
�ضريبة الدخل احلالية
يتم قيا�س �ضريبة الدخل احلالية للموجودات واملطلوبات املتداولة للفرتات احلالية وال�سابقة باملبالغ املتوقع �إ�سرتدادها �أو دفعها
�إىل ال�سلطات ال�ضريبية� .إن معدالت ال�ضرائب والقوانني ال�ضريبية امل�ستخدمة حل�ساب املبالغ هي تلك املطبقة �أو املطبقة ب�صورة
�أ�سا�سية بتاريخ �إعداد التقارير املالية يف الدول التي تعمل فيها املجموعة ويتم حتقيق دخل خا�ضع لل�ضريبة.
�ضريبة الدخل احلالية املتعلقة بالبنود املثبتة يف القائمة املوحدة للدخل ال�شامل يتم �إثباتها يف القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
ولي�س يف القائمة املوحدة للدخل .تقوم الإدارة بعمل تقييم ب�صورة دورية للمراكز املتخذة يف �إقرارات العوائد ال�ضريبية فيما يتعلق
باحلاالت التي مت فيها تطبيق الأنظمة ال�ضريبية والتي تخ�ضع للتف�سري ويتم عمل خم�ص�صات لها حيثما كان ذلك منا�سب ًا.
�ضريبة الدخل امل�ؤجل
يتم احت�ساب ال�ضريبة امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة املطلوبات جلميع الفروق امل�ؤقتة يف تاريخ �إعداد التقارير املالية بني الوعاء
ال�ضريبي للموجودات واملطلوبات وقيمتها املدرجة لأغرا�ض �إعداد التقارير املالية.
يتم �إثبات املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة جلميع الفروق ال�ضريبية امل�ؤقتة ،ب�إ�ستثناء:
 حينما ينتج املطلوب ال�ضريبي امل�ؤجل من الإثبات املبدئي لل�شهرة �أو املوجود �أو املطلوب يف معاملة لي�ست دمج الأعمال و ،يفوقت املعاملة مل ت�ؤثر على الربح املحا�سبي �أو الربح �أو اخل�سارة اخلا�ضعة لل�ضريبة؛ و
 فيما يتعلق بالفروق ال�ضريبية امل�ؤقتة املرتبطة باال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة وال�شركات الزميلة واحل�ص�ص يف امل�شاريعامل�شرتكة ،حينما ال ميكن ال�سيطرة على توقيت ا�سرتجاع الفروق امل�ؤقتة ومن املحتمل ب�أنه ال ميكن ا�سرتجاع الفروق امل�ؤقتة يف
امل�ستقبل القريب.
يتم �إثبات املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة جلميع الفروق امل�ؤقتة القابلة للخ�صم والإعفاءات ال�ضريبية غري امل�ستخدمة املرحلة
واخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة� ،إىل احلد الذي من املحتمل يكون فيه الربح اخلا�ضع لل�ضريبة متاح مقابل الفروق امل�ؤقتة
القابلة للخ�صم ،وميكن �إ�ستخدام الإعفاءات ال�ضريبية غري امل�ستخدمة املرحلة واخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة ،با�ستثناء ما
يلي:
 حينما ينتج املوجود ال�ضريبي امل�ؤجل املتعلق بالفروق امل�ؤقتة القابلة للخ�صم من الإثبات املبدئي للموجود �أو املطلوب يف معاملةلي�ست دمج الأعمال و ،يف وقت املعاملة مل ت�ؤثر على الربح املحا�سبي �أو الربح �أو اخل�سارة اخلا�ضعة لل�ضريبة؛ و
 فيما يتعلق بالفروق امل�ؤقتة القابلة للخ�صم املرتبطة باال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة وال�شركات الزميلة واحل�ص�ص يفامل�شاريع امل�شرتكة ،يتم �إثبات املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة فقط �إىل احلد الذي من املحتمل فيه �سيتم ا�سرتجاع الفروق امل�ؤقتة
يف امل�ستقبل القريب وميكن �إ�ستخدام الربح اخلا�ضع لل�ضريبة املتاح مقابل الفروق امل�ؤقتة.
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يتم مراجعة القيمة املدرجة للموجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ كل تقرير وتخف�ض �إىل احلد الذي مل يعد من املحتمل فيه
ال�سماح با�ستخدام الربح اخلا�ضع لل�ضريبة املتاح جلميع �أو جزء من املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة .يتم �إعادة تقييم املوجودات
ال�ضريبية امل�ؤجلة غري املثبتة يف تاريخ كل تقرير ويتم �إثباتها �إىل احلد الذي ي�صبح فيه من املحتمل ب�أن ت�سمح فيه ال�ضريبة
امل�ستقبلية ب�إ�سرتداد ال�ضريبة امل�ؤجلة.
يتم قيا�س املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة على �أ�سا�س معدالت ال�ضريبة املتوقع تطبيقها يف ال�سنة عند حتقيق املوجود �أو
ت�سوية املطلوب ،على �أ�سا�س معدالت ال�ضريبة (والقوانني ال�ضريبية) املعمول بها �أو مت �إ�صدارها ب�شكل جوهري يف تاريخ �إعداد
التقارير املالية .
البنود املتعلقة بال�ضريبة امل�ؤجلة املثبتة خارج الأرباح �أو اخل�سائر يتم �إثباتها خارج الأرباح �أو اخل�سائر .يتم �إثبات بنود ال�ضريبة
امل�ؤجلة املرتبطة مبعاملة معنية �إما يف القائمة املوحدة للدخل ال�شامل �أو مبا�شر ًة يف القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق.
يتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة �إذا كان هناك حق قانوين ملقا�صة املوجودات ال�ضريبية احلالية مقابل �ضريبة
الدخل احلالية للمطلوبات وال�ضرائب امل�ؤجلة املتعلقة بنف�س امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة لل�ضريبة ونف�س ال�سلطة ال�ضريبية.
خم�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزام (قانوين �أو متوقع) على املجموعة ناجت عن حدث �سابق ،ومن املحتمل �أن يتطلب وجود
تدفق خارجي للموارد ي�شمل املنافع الإقت�صادية لت�سوية هذه الإلتزامات وميكن عمل تقدير موثوق ملبالغ هذه الإلتزامات .حيثما
تتوقع املجموعة �إ�سرتداد بع�ض �أو جميع املخ�ص�صات ،على �سبيل املثال مبوجب عقد ت�أمني ،يتم �إثبات الت�سويات كموجود منف�صل
ولكن فقط عندما تكون الت�سويات �شبه م�ؤكدة .يتم عر�ض امل�صروفات املتعلقة ب�أي خم�ص�صات يف القائمة املوحدة للدخل بعد
ح�سم �أي ت�سويات.
�أرباح �أ�سهم نقدية حلاملي �أ�سهم ال�شركة الأم
تقوم ال�شركة ب�إثبات املطلوب لعمل توزيعات نقدية حلاملي �أ�سهم ال�شركة عندما ي�صرح بالتوزيع والتوزيع مل يعد بقرار من ال�شركة.
وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية البحريني ،ي�صرح بالتوزيع عندما يتم املوافقة عليه من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية
العمومية .ويتم �إثبات مبلغ مماثل مبا�شر ًة يف احلقوق.
العمالت الأجنبية
يتم عر�ض القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئي�سية لعمليات ال�شركة .وهي العملة الرئي�سية
من البيئة الإقت�صادية التي تعمل بها ال�شركة .تقوم كل وحدة �ضمن املجموعة بتحديد عملة عملياتها الرئي�سية ويتم قيا�س البنود
املت�ضمنة يف القوائم املالية لكل وحدة ب�إ�ستخدام تلك العملة.
املعامالت والإر�صدة
يتم مبدئي ًا ت�سجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار العملة الرئي�سية املعنية بها ال�سائدة بالتاريخ امل�ؤهل للإثبات.
يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املعرو�ضة بالعمالت الأجنبية ب�إ�ستخدام �أ�سعار �صرف العملة الرئي�سية ال�سائدة بتاريخ
�إعداد التقارير املالية.
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ترحل جميع الفروق الناجتة عن الت�سوية �أو حتويل البنود النقدية �إىل القائمة املوحدة للدخل.
�إن البنود غري النقدية املقا�سة بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية يتم حتويلها ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ املعامالت
املبدئية .يتم حتويل البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة بالعمالت الأجنبية ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بالتاريخ
الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة .يتم معاملة الربح �أو اخل�سارة الناجتة من �إعادة حتويل البنود غري النقدية متا�شي ًا مع �إثبات
الربح �أو اخل�سارة الناجتة من التغريات يف القيمة العادلة لهذا البند (�أي فروق التحويل على البنود التي يتم �إثبات مك�سب �أو
خ�سارة قيمها العادلة يف القائمة املوحدة للدخل ال�شامل �أو القائمة املوحدة للدخل يتم �إثباتها يف القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
�أو القائمة املوحدة للدخل على التوايل).
�شركات املجموعة
عند التوحيد ،يتم حتويل موجودات ومطلوبات الوحدات الأجنبية �إىل الدينار البحريني ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ �إعداد
التقارير املالية ويتم حتويل بنود قوائم دخلها على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .يتم �إثبات فروق ال�صرف
الناجتة من التحويل عند التوحيد يف القائمة املوحدة للدخل ال�شامل .عند ا�ستبعاد وحدة �أجنبية ،يتم �إثبات بند القائمة املوحدة
للدخل ال�شامل املتعلقة بتلك الوحدة الأجنبية يف القائمة املوحدة للدخل.

 .3الآراء والتقديرات املحا�سبية الهامة
�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة يتطلب من الإدارة عمل �آراء وتقديرات وفر�ضيات قد ت�ؤثر على املبالغ املدرجة
للإيرادات وامل�صروفات واملوجودات واملطلوبات املالية والإف�صاح عن الإلتزامات املحتملة ،بتاريخ �إعداد التقارير .ومع ذلك ،عدم
التيقن ب�ش�أن هذه الفر�ضيات والتقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ املدرجة للموجودات
واملطلوبات التي تت�أثر يف الفرتات امل�ستقبلية.
الآراء
ت�صنيف اال�ستثمارات
يتم ت�صنيف املوجودات املالية مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم « 9كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو
اخل�سائر»� ،أو «مدرجة بالتكلفة املطف�أة» �أو «مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر» على �أ�سا�س منوذج �أعمال امل�ؤ�س�سة
لإدارة املوجودات وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية� .إال �إن ،ميكن للم�ؤ�س�سة عمل اختيار غري قابل للإلغاء
عند الإثبات املبدئي لال�ستثمارات حمددة يف �أدوات حقوق امللكية التي من املمكن قيا�سها بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر
لعر�ض التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة يف الدخل ال�شامل الآخر.
ت�صنيف العقارات
يتم ت�صنيف العقارات التي مت �شرا�ؤها بنية حتقيق دخل �إيجار �أو لال�ستفادة من الزيادة الر�أ�سمالية يف قيمتها �أو لكليهما
كا�ستثمارات عقارية .يتم ت�صنيف جميع العقارات الأخرى كعقارات و�آالت ومعدات
عقود الت�أجري الت�شغيلية – املجموعة هي امل�ؤجر
لقد دخلت املجموعة يف عقود ت�أجري عقارات جتارية على ا�ستثماراتها العقارية .حددت املجموعة بنا ًء على تقييم ال�شروط والبنود
الواردة يف الرتتيبات ،مثل فرتة عقد الت�أجري التي ال ت�شكل جز ًء جوهري ًا من العمر االقت�صادي للعقار التجاري ،وب�أنها �ستحتفظ
بجميع املخاطر واملنافع الرئي�سة مللكية هذه العقارات ويتم احت�ساب العقود كعقود ت�أجري ت�شغيلية.
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التقديرات
�إن الفر�ضيات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�صادر الأ�سا�سية الأخرى للتقديرات غري امل�ؤكدة بتاريخ �إعداد كل تقرير  ،والتي لديها
خماطر هامة لتكون �سبب ًا لتعديل جوهري للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة ،مو�ضحة �أدناه .تعتمد
املجموعة يف فر�ضياتها وتقديراتها على معايري متوفرة عند �إعداد القوائم املالية املوحدة .قد تتغري الظروف والفر�ضيات ب�ش�أن
التطورات امل�ستقبلية ح�سب تغريات �أو ظروف ال�سوق اخلارجة عن �سيطرة املجموعة .وتنعك�س مثل هذه التغيريات بالفر�ضيات عند
حدوثها.
ا�ضمحالل العقارات والآالت واملعدات وال�شهرة
تقوم املجموعة بعمل تقييم يف تاريخ �إعداد كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل موجود� .إذا
وجد مثل هذا الدليل� ،أو عندما يتطلب عمل فح�ص ا�ضمحالل �سنوي للموجود ،تقوم املجموعة بعمل تقييم ملبلغ املوجود القابل
لال�سرتداد� .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد للموجود هي القيمة العادلة الأعلى للموجود �أو الوحدة املنتجة للنقد ناق�ص ًا تكلفة البيع
وقيمتها امل�ستخدمة وهي حمددة للموجود الفردي� ،إال �إذا كان املوجود غري منتج للتدفقات النقدية والتي هي م�ستقلة �إىل حد بعيد
عن تلك املوجودات الأخرى �أو جمموعة من املوجودات.
عندما تزيد القيمة املدرجة للموجود عن قيمتها القابلة لال�سرتداد ،ف�إن املوجود يعترب م�ضمح ُال ،ويتم �إظهار املوجود باملبلغ القابل
لال�سرتداد .عند تقييم القيمة امل�ستخدمة للموجود ،فان التدفقات النقدية امل�ستقبلية يتم تخفي�ضها �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام
معدل خ�صم والذي يعك�س التقييمات احلالية لل�سوق للقيمة الزمنية للأموال واملخاطر اخلا�صة باملوجود .ال يعتقد �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ب�أن هناك �أي ا�ضمحالل يف العقارات والآالت واملعدات كما يف  31دي�سمرب  .2014قام �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،بنا ًء على
حتليل مف�صل عن �أداء الوحدة املنتجة للنقد التي تتعلق بها ال�شهرة ،ب�إثبات �إ�ضمحالل على ال�شهرة مببلغ وقدره  100.000دينار
بحريني خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2014مت الإف�صاح عند تفا�صيل حتليل الإ�ضمحالل املتعلق بال�شهرة يف �إي�ضاح .7
الأعمار الإنتاجية للعقارات والآالت واملعدات
حتدد �إدارة املجموعة الأعمار الإنتاجية املقدرة لعقاراتها و�آالتها ومعداتها حل�ساب اال�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ
يف االعتبار املدة املتوقع فيها ا�ستخدام املوجود وطبيعة الت�آكل والتقادم التجاري .تقوم الإدارة على �أ�سا�س �سنوي مبراجعة القيمة
املتبقية والأعمار الإنتاجية ويتم تعديل خم�ص�ص اال�ستهالك امل�ستقبلي عندما تعتقد الإدارة ب�أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن
التقديرات ال�سابقة.
�إ�ضمحالل ا�ستثمارات يف �شركة زميلة �أو م�شاريع م�شرتكة
تقوم الإدارة بتحديد ما �إذا كان �ضروري ًا �إثبات خ�سارة ا�ضمحالل �إ�ضافية على ا�ستثمارات املجموعة يف �شركتها الزميلة �أو امل�شروع
امل�شرتك .تقوم املجموعة بتاريخ �إعداد كل تقرير ،بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل اال�ستثمار يف ال�شركة
الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك .ففي هذه احلالة تقوم املجموعة ب�إحت�ساب قيمة اال�ضمحالل والتي تعد الفرق بني القيمة القابلة
لال�سرتداد لل�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك وقيمتها املدرجة و�إثبات املبلغ يف القائمة املوحدة للدخل .قام �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بتقييم الإ�ضمحالل ويعتقدون ب�أن ال يوجد هناك �أي �إ�ضمحالل يف اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة يف امل�شاريع امل�شرتكة كما يف
 31دي�سمرب .2014
القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية
ت�شتمل اال�ستثمارات العقارية على قطع الأرا�ضي واملباين (ب�صورة �أ�سا�سية املكاتب التجارية) التي ال يتم �شغلها من قبل املجموعة
ب�صورة جوهرية� ،أو ا�ستخدامها يف عمليات املجموعة ،ولكن يتم الإحتفاظ بها ب�صورة رئي�سية لغر�ض اكت�ساب دخل �إيجارات
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واال�ستفادة من االرتفاع يف قيمتها .يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية من قبل خرباء تثمني عقارات م�ستقلني
ب�إ�ستخدام تقنيات التقييم املثبتة� .إن �أف�ضل دليل للقيمة العادلة هي الأ�سعار احلالية يف ال�سوق الن�شطة لعقارات م�شابهة.
تقييم ا�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة
تقوم الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات يف حتديد القيم العادلة لال�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة غري امل�سعرة
بالرجوع �إىل �أحدث املعامالت دون �شروط تف�ضيلية مت�ضمنة �أطراف �أخرى .ومع ذلك ،ف�إن املبلغ الفعلي الذي �سيتحقق من
املعامالت امل�ستقبلية قد يختلف عن التقدير احلايل للقيمة العادلة ،وذلك لقلة الت�أكيدات الناجتة عن طبيعة تقييمات اال�ستثمارات
يف �أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة غري امل�سعرة.
خم�ص�ص �إ�ضمحالل خمزون بطيء احلركة ومنتهي ال�صالحية
ً
ً
يـدرج املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .عندما ي�صبح املخزون قدميا �أو متقادما ،يتم عمل تقدير
ل�صايف القيمة املتوقع حتقيقها .يتم عمل هذا التقدير ب�شكل فردي على املبالغ الهامة� .أما املبالغ الغري هامة ب�شكل فردي ولكنها
قدمية �أو متقادمة ،فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ويطبق املخ�ص�ص وفق ًا لنوع املخزون والدرجة العمرية �أو انتهاء ال�صالحية ،بناء ًا
على �أ�سعار البيع التاريخية.
بلغ �إجمايل املخزون (ب�إ�ستثناء ب�ضائع قيد التح�صيل) مبلغ وقدره  9.763.639دينار بحريني ( 9.405.384 :2013دينار
بحريني) وخم�ص�صات املخزون املنتهي �صالحيته �أو البطيء احلركة مبلغ وقدره  525.784دينار بحريني (508.931 :2013
دينار بحريني) يف تاريخ �إعداد التقارير املالية� .سوف يتم �إثبات �أي فرق بني املبالغ الفعلية املحققة يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ
املتوقعة يف القائمة املوحدة للدخل.
ا�ضمحالل الذمم التجارية املدينة
يتم عمل تقدير ملبالغ الذمم التجارية املدينة القابلة للتح�صيل عندما يكون حت�صيل املبالغ بالكامل غري حمتمل .يتم عمل هذا
التقدير على �شكل فردي على املبالغ الهامة� .أما املبالغ الغري هامة ب�شكل فردي ،والتي فات مواعيد ا�ستحقاقها ،يتم تقييمها ب�شكل
جماعي ويتم عمل خم�ص�ص وفق ًا ملدة فوات مواعيد اال�ستحقاق على �أ�سا�س معدالت اال�سرتدادات التاريخية.
بلغ �إجمايل الذمم التجارية املدينة  17.661.218دينار بحريني ( 14.512.628 :2013دينار بحريني) وبلغ خم�ص�ص
الإ�ضمحالل  1.241.395دينار بحريني ( 799.328 :2013دينار بحريني) كما يف تاريخ �إعداد التقارير املالية و�سوف يتم �إثبات
�أي فرق بني املبالغ الفعلية املح�صلة يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف القائمة املوحدة للدخل.
ال�ضرائب
توجد حاالت عدم التيقن فيما يتعلق بتف�سري �أنظمة ال�ضرائب املعقدة والتغريات يف قوانني ال�ضرائب ومبلغ وتوقيت الدخل امل�ستقبلي
اخلا�ضع لل�ضريبة .وبالنظر للنطاق الوا�سع لعالقات العمل الدولية والطبيعة الطويلة الأجل وتعقيدات الإتفاقيات احلالية ،الفروق
الناجتة بني النتائج الفعلية والفر�ضيات املقدمة �أو التغريات امل�ستقبلية ملثل تلك الفر�ضيات ،قد تلزم تعديالت م�ستقبلية لدخل
ال�ضريبي وامل�صروفات امل�سجلة م�سبق ًا .ت�ضع املجموعة املخ�ص�صات ،بنا ًء على التقديرات املعقولة ،للنتائج املحتملة للتدقيق
من قبل ال�سلطات ال�ضريبية للدول املعنية التي تعمل بها .يعتمد مبلغ هذه املخ�ص�صات على عوامل خمتلفة ،مثل خربة التدقيق
ال�ضريبية ال�سابقة والتف�سريات املختلفة للأنظمة ال�ضريبية من قبل ال�شركة املعر�ضة لل�ضريبة و ال�سلطة ال�ضريبية امل�سئولة.
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فيما يلي املعايري ال�صادرة ولكنها غري �إلزامية بعد حتى تاريخ �إ�صدار القوائم املالية للمجموعة وهي مدرجة �أدناه� .إن هذه القائمة
هي للمعايري والتف�سريات ال�صادرة ،والتي تتوقع املجموعة ب�أنها �ستكون ب�شكل معقول قابلة للتطبيق بتاريخ م�ستقبلي .تنوي املجموعة
تطبيق هذه املعايري عندما ت�صبح �إلزامية.
التعديالت التي �أدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  11املتعلق بالرتتيبات امل�شرتكة :احت�ساب احل�ص�ص املقتناة
تتطلب التعديالت التي �أدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  11ب�أن يتم �إحت�ساب امل�شغل امل�شرتك لإقتناء ح�ص�ص
يف عملية م�شرتكة ،والتي يت�ضمن ن�شاط العملية امل�شرتكة على �أعمال تتطلب تطبيق مبادئ املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية
رقم  3ذات ال�صلة املتعلق مبحا�سبة دمج الأعمال .كما تو�ضح التعديالت ب�أن احل�ص�ص املحتفظ بها م�سبق ًا يف العملية امل�شرتكة
ال يتم �إعادة قيا�سها عند �إقتناء ح�ص�ص �إ�ضافية يف نف�س العملية امل�شرتكة بينما يتم االحتفاظ بال�سيطرة امل�شرتكة .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،متت �إ�ضافة نطاق اال�ستثناء يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  11لتحديد ب�أن التعديالت ال تنطبق عندما
تتقا�سم الأطراف ال�سيطرة امل�شرتكة ،مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سة التي تقوم ب�إعداد التقارير املالية ،فهي تخ�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة لنف�س
الطرف امل�سيطر الأ�سا�سي.
تطبق التعديالت على ك ًال من �إقتناء احل�ص�ص املبدئية يف العملية امل�شرتكة واحل�صول على �أية ح�ص�ص �إ�ضافية يف نف�س العملية
امل�شرتكة وهي �إلزامية ب�أثر رجعي للفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .وال يتوقع ب�أن هذه
التعديالت �سيكون لها �أي ت�أثري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  14املتعلق باحل�سابات التنظيمية امل�ؤجلة
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  14هو معيار اختياري ي�سمح للم�ؤ�س�سة ،التي تخ�ضع �أن�شطتها لتنظيم ال�سعر  ،اال�ستمرار
بتطبيق معظم �سيا�ساتها املحا�سبية احلالية على �أر�صدة احل�سابات التنظيمية امل�ؤجلة عند تطبيقها للمعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية للمرة الأويل .يجب على امل�ؤ�س�سات التي تطبق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  14تقدمي �أر�صدة احل�سابات
التنظيمية امل�ؤجلة باعتبارها كبنود منف�صلة يف القائمة املوحدة للمركز املايل وعر�ض التغريات يف �أر�صدة هذه احل�سابات كبنود
منف�صلة يف القائمة املوحدة للدخل والدخل ال�شامل الآخر .يتطلب املعيار عمل �إف�صاحات ب�ش�أن طبيعة املخاطر واملخاطر املرتبطة
بها و�سعر التنظيم للم�ؤ�س�سة وت�أثريه على قوائمها املالية املوحدة� .إن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 14إلزامي يف
الفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  .2016مبا �أن املجموعة من م�ستخدمي املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية يف �إعداد
تقاريرها‘ ف�إن هذا التعديل لي�س له �أي ت�أثري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15املتعلق ب�إيرادات من عقود مع عمالء
مت �إ�صدار املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15يف مايو  2014ويحدد املعيار منوذج من خم�س خطوات والذي �سيتم تطبيقه
على الإيرادات الناجتة من العقود املربمة مع العمالء .يتم �إثبات الإيرادات مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 15
مببلغ يعك�س املقابل الذي تتوقع امل�ؤ�س�سة �إ�ستحقاقه نظري نقل الب�ضائع �أو اخلدمات �إىل العمالء .تقدم املبادئ يف املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم  15نهج ًا �أكرث تنظيم ًا لقيا�س و�إثبات الإيرادات.
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ينطبق معيار الإيرادات اجلديد على جميع امل�ؤ�س�سات و�سيحل حمل جميع متطلبات �إثبات الإيرادات احلالية مبوجب املعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية� .سيتطلب تطبيقه �إما ب�أثر رجعي كلي �أو معدل للفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  2017مع
ال�سماح بالتطبيق املبكر .تق ّيم املجموعة حالي ًا ت�أثري املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15وتعتزم تطبيق املعيار اجلديد
بالتاريخ الإلزامي املطلوب.
التعديالت التي �أدخلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  16ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  :38املتعلق بتو�ضيح الطرق املقبولة
لال�ستهالك والإطفاء
تو�ضح التعديالت املبد�أ يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  16ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  38ب�أن الإيرادات تعك�س منط ًا من املنافع
االقت�صادية الناجتة عن العمليات الت�شغيلية (والتي تعد املوجودات جز ًء منها) بد ًال من املنافع االقت�صادية التي يتم ا�ستهالكها من
خالل ا�ستخدام املوجودات .ونتيجة لذلك ،ال ميكن �إ�ستخدام الأ�سلوب القائم على الإيراد ال�ستهالك العقارات والآالت واملعدات،
وميكن ا�ستخدامه فقط يف حاالت حمدودة جد ًا لإطفاء املوجودات غري امللمو�سة� .إن التعديالت �إلزامية ب�أثر رجعي للفرتات ال�سنوية
املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .وال يتوقع ب�أن هذه التعديالت �سيكون لها �أي ت�أثري على املجموعة نظر ًا
لأن املجموعة مل ت�ستخدم الأ�سلوب القائم على الإيراد ال�ستهالك موجوداتها غري املتداولة.
التح�سينات ال�سنوية على دورة 2012 - 2010
هذه التح�سينات نافذة اعتبار ًا من  1يوليو  2014وال يتوقع ب�أن يكون لها �أي ت�أثري جوهري على املجموعة .وهي تت�ضمن على:
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  8املتعلق بالقطاعات الت�شغيلية
يتم تطبيق التعديالت ب�أثر رجعي وتو�ضح ما يلي:
 يجب على امل�ؤ�س�سة الإف�صاح عن الآراء ال�صادرة من قبل الإدارة عند تطبيق �إجمايل املعايري املذكوره يف الفقرة  12للمعيارالدويل لإعداد التقارير املالية رقم  8مت�ضمنة و�صف موجز للقطاعات الت�شغيلية التي مت جتميعها �أو خ�صائ�صها االقت�صادية
(على �سبيل املثال ،املبيعات و�إجمايل الهوام�ش) امل�ستخدمة لتقييم ما �إذا كانت القطاعات «مماثلة».
 يتطب الإف�صاح عن ت�سوية موجودات القطاع �إيل �إجمايل املوجودات فقط �إذا يتم تقدمي الإف�صاح عن الت�سوية �إىل الرئي�سالت�شغيلي متخذ القرارات وباملثل للإف�صاحات املطلوبة ملطلوبات القطاع .
معيار املحا�سبة الدويل رقم  16املتعلق بالعقارات والآالت واملعدات ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  38املتعلق باملوجودات غري
امللمو�سة
يتم تطبيق التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  16ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  38ب�أن املوجود ميكن �إعادة
تقييمه بالرجوع �إىل املعلومات التي ميكن مالحظتها �إما على املبلغ الإجمايل �أو �صايف القيمة املدرجة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
اال�ستهالك املرتاكم �أو الإطفاء هو الفرق بني املبلغ الإجمايل واملبالغ املدرجة للموجود.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  24املتعلق ب�إف�صاحات �أطراف ذات العالقة
يتم تطبيق التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح ب�أن امل�ؤ�س�سة الإدارية (امل�ؤ�س�سة التي تقدم خدمات موظفي الإدارة الرئي�سيني) هو طرف ذو
عالقة خا�ضع لإف�صاحات �أطراف ذات العالقة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتطلب من امل�ؤ�س�سة التي ت�ستخدم م�ؤ�س�سة �إدارية الإف�صاح
عن امل�صروفات التي تكبدتها خلدمات الإدارة.
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 .4التغريات امل�ستقبلية يف ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)

التح�سينات ال�سنوية على دورة 2013 - 2011
هذه التح�سينات نافذة اعتبار ًا من  1يوليو  2014وال يتوقع ب�أن يكون لها �أي ت�أثري جوهري على املجموعة .وهي تت�ضمن على:
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  13املتعلق بقيا�س القيمة العادلة
يتم تطبيق التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح ب�أن ا�ستثناء املحفظة يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  13ميكن تطبيقه لي�س
فقط على املوجودات واملطلوبات املالية ،بل ميكن �أي�ض ًا تطبيقه على العقود الأخرى �ضمن نطاق املعيار الدويل لإعداد التقارير
املالية رقم �( 9أو معيار املحا�سبة الدويل رقم  ،39كما تنطبق).
معيار املحا�سبة الدويل رقم  40املتعلق باال�ستثمار العقاري
تو�ضح اخلدمات امل�ساندة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  40الفرق بني اال�ستثمار العقاري والعقارات التي ي�شلغها املالك (�أي
العقارات والآالت واملعدات) .يتم تطبيق التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح ب�أن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  ،3ولي�س و�صف
اخلدمات امل�ساندة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  ،40ي�ستخدم لتحديد ما �إذا كانت املعاملة هي معاملة �شراء املوجودات �أو دمج
الأعمال.

 .5عقارات و�آالت ومعدات

التكلفة:
يف  1يناير 2014
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات ومبالغ م�شطوبة
تعديالت �إعادة التقييم
حتويل ا�ستثمارات عقارية
حتويالت
تعديل �صرف العمالت
يف  31دي�سمرب 2014
الإ�ستهالك:
يف  1يناير 2014
املخ�ص�ص خالل ال�سنة
متعلقة بالإ�ستبعادات
والتحويالت واملبالغ امل�شطوبة
تعديل �صرف العمالت
يف  31دي�سمرب 2014
�صايف القيم املدرجة:
يف  31دي�سمرب 2014

�أرا�ضي مملوكة
ملك ًا حر ًا
دينار بحريني

دينار بحريني

�آالت
ومعدات
دينار بحريني

دينار بحريني

3.242.444
3.242.444

6.999.122
283.575
()400.000
1.186.609
()88.554
7.980.752

8.834.327
30.475
()55.740
1.320.971
()243.115
9.886.918

1.822.243
188.178
()30.581
()52.899
1.926.941

1.170.747
1.597.539
()2.507.580
260.706

-

3.563.103
496.238

5.500.380
999.361

1.467.453
155.193

-

10.530.936
1.650.792

-

-

()18.749

()25.192

-

()43.941

-

()4.108
4.055.233

()76.402
6.404.590

()35.779
1.561.675

-

()116.289
12.021.498

3.242.444

3.925.519

3.482.328

365.266

260.706

11.276.263

مباين

مركبات

�أعمال
قيد التنفيذ
دينار بحريني

دينار بحريني
22.068.883
1.816.192
()86.321
283.575
()400.000
()384.568
23.297.761

املجموع
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�أرا�ضي مملوكة
ملك ًا حر ًا

مباين

�آالت
ومعدات

مركبات

�أعمال
قيد التنفيذ

املجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

التكلفة:
يف  1يناير 2013

3.242.444

5.036.230

6.860.017

1.630.924

714.770

17.484.385

�إ�ضافات

-

429.570

2.600.755

213.933

1.990.809

5.235.067

�إ�ستبعادات ومبالغ م�شطوبة

-

()5.340

()608.784

()12.645

-

()626.769

تعديل �صرف العمالت

-

3.830

()17.661

()9.969

-

()23.800

حتويالت

-

1.534.832

-

-

()1.534.832

-

يف  31دي�سمرب 2013

3.242.444

6.999.122

8.834.327

1.822.243

1.170.747

22.068.883

الإ�ستهالك:
يف  1يناير 2013

-

3.338.974

5.196.962

1.321.481

-

9.857.417

املخ�ص�ص خالل ال�سنة

-

220.939

906.682

160.774

-

1.288.395

متعلقة بالإ�ستبعادات
واملبالغ امل�شطوبة

-

-

()599.023

()11.652

-

()610.675

تعديل �صرف العمالت

-

3.190

()4.241

()3.150

-

()4.201

يف  31دي�سمرب 2013

-

3.563.103

5.500.380

1.467.453

-

10.530.936

�صايف القيم املدرجة:
يف  31دي�سمرب 2013

3.242.444

3.436.019

3.333.947

354.790

1.170.747

11.537.947

مت تخ�صي�ص تكلفة اال�ستهالك يف القائمة املوحدة للدخل كما يلي:
2014

2013

دينار بحريني

دينار بحريني

تكلفة املبيعات (اي�ضاح)21

9.848

17.109

م�صروفات البيع والتوزيع
م�صروفات عامة و�إدارية

3.495
1.637.449

3.746
1.267.540

1.650.792

1.288.395
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 .6ا�ستثمارات عقارية
كما يف  31دي�سمرب  ،2014ت�شتمل اال�ستثمارات العقارية للمجموعة على مبانى على �أرا�ضي مملوكة ملك ًا حر ًا وقطع الأرا�ضي
(ب�صورة �أ�سا�سية املكاتب التجارية) املوجودة يف مملكة البحرين واملحتفظ بها لأغرا�ض االرتفاع يف قيمتها واكت�ساب دخل
الإيجارات �أو كليهما .مت �إدراج اال�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة.
مباين على قطع �أرا�ضي مملوكة ملك ًا حر ًا
دينار بحريني
دينار بحريني
م�شرتاة خالل ال�سنة وكما يف  31دي�سمرب 2013
حموله من العقارات والآالت واملعدات (�إي�ضاح )5
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات خالل ال�سنة
القيمة العادلة يف  31دي�سمرب 2014

2.330.104
()2.330.104
-

8.294.000
400.000
357.793
9.051.793

املجموع
دينار بحريني
10.624.104
400.000
357.793
()2.330.104
9.051.793

مت حتديد القيم العادلة لال�ستثمارات العقارية املحتفظ بها �أعاله من قبل جلنة اال�ستثمار بنا ًء على التقييمات التي مت �إجرا�ؤها من
قبل مثمن م�ستقل .املثمنني هم من �شركات متخ�ص�صة يف تقييم مثل هذه الأنواع من العقارات ولديهم خربة حديثة يف موقع وفئة
العقارات التي يتم تقييمها .مت اعتماد التقييمات بنا ًء على قيم ال�سوق املفتوحة مدعومة ب�أدلة ال�سوق التي مبوجبها ميكن مبادلة
موجود بني بائع لديه الرغبة واملعرفة وم�شرتي لديه الرغبة واملعرفة يف معاملة دون �شروط تف�ضيلية كما هو يف تاريخ التقييم.
خالل ال�سنة ،قامت املجموعة ببيع قطع �أرا�ضي بقيمة  3.169.375دينار بحريني ( :2013ال �شيء) مما نتج عنه زيادة قدرها
 839.271دينار بحريني ( :2013ال �شيء).

دخل الإيجار املحقق من اال�ستثمارات العقارية
�إ�ضافات الحقة

2014
دينار بحريني
472.021
357.793

2013
دينار بحريني
48.000
-

ال توجد لدى املجموعة �أية قيود يف الت�صرف يف ا�ستثماراتها العقارية وال توجد لديها �أية �إلتزامات تعاقدية �إما ب�شراء �أو بناء �أو
تطوير اال�ستثمارات العقارية �أو ت�صليح �أو �صيانة وحت�سني اال�ستثمارات العقارية.
مل تتكبد املجموعة �أي تكاليف مبا�شر ًة جوهرية فيما يتعلق باال�ستثمارات العقارية خالل ال�سنة ( :2013باملثل).
مت تقدمي الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية يف �إي�ضاح .10
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 .7ال�شهرة
يتم تخ�صي�ص ال�شهرة املقتناة من خالل دمج �أعمال بي �إم �إم �آي الدولية �ش�.ش.و�( .سابق ًا جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي هولدنغ
�ش�.ش.و ،).التي ت�شكل �أي�ض ًا العمليات التجارية.

يف  1يناير
�إ�ضمحالل يف القيمة
يف  31دي�سمرب 2014

2014
دينار بحريني
419.528
()100.000
319.528

2013
دينار بحريني
419.528
419.528

فح�ص �إ�ضمحالل ال�شهرة
يحدد املبلغ القابل للإ�سرتداد لبي �إم �إم �آي الدولية �ش�.ش.و .بنا ًء على عملية ح�سابية ب�إ�ستخدام توقعات التدفقات النقدية من
امليزانيات املالية املعتمدة من قبل الإدارة العليا التي تغطي الفرتة لغاية  .2015مت حتديث التدفقات النقدية املتوقعة لتعك�س
الأ�سواق اجلديدة التي ت�ستهدفها املجموعة للعمل وزيادة الطلب على املنتجات واخلدمات .مت مراعاة النمو بنا ًء على العمل اجلاري
ت�شغيله حالي ًا ،يف املناطق اجلغرافية التي وجدت �أنها �إ�سرتاتيجية بالن�سبة للمناطق اجلغرافية احلالية والأعمال والفر�ص .ونظر ًا
للتنوع يف قطاعات الأعمال التي تديرها املجموعة ،تتوقع املجموعة حتقيق معدل منو يف القطاعات التي تعمل بها بي �إم �إم �آي
الدولية �ش�.ش.و ونتيجة للتحليل املحدث ،قامت املجموعة ب�إثبات خ�سارة �إ�ضمحالل بقيمة  100.000دينار بحريني ( :2013ال
�شيء) على �أ�سا�س متحفظ.
الفر�ضيات الرئي�سية امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة امل�ستخدمة
�إن ح�ساب القيمة امل�ستخدمة �أكرث ح�سا�سية لالفرتا�ضات التالية:
-

�إجمايل الهام�ش؛
معدالت اخل�صم؛
احل�صة يف ال�سوق خالل فرتة املوازنة؛ و
معدالت النمو امل�ستخدمة لتقدير التدفقات النقدية بعد فرتة املوازنة.

�إجمايل الهام�ش  -يحت�سب �إجمايل الهام�ش على �أ�سا�س متو�سط القيمة املحققة يف ال�سنتني اللتني �سبقتا بداية فرتة املوازنة .يتم
زيادتها خالل فرتة املوازنة للتح�سينات املتوقعة يف الكفاءة والزيادة يف الأ�سعار من العمالء.
معدالت اخل�صم  -ا�ستخدمت الإدارة املتو�سط املرجح لتكلفة معدل ر�أ�س املال الذي يعك�س معدالت تقييم ال�سوق احلالية للمخاطر
املحددة ملجموعة من الوحدات املنتجة للنقد وت�شمل م�ؤ�شرات تكلفة املعي�شة والبيئة الإقت�صادية للدول التي تعمل بها  /املقرتح
العمل بها ون�سب الديون �إىل احلقوق.
فر�ضيات ح�صة ال�سوق  -تتوقع الإدارة �أن تزداد ح�صة املجموعة يف الوحدات املنتجة للنقد من خالل تقدمي منتجات عالية اجلودة
ومن ٍو يف العمليات خالل الفرتة.
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معدالت النمو املتوقعة � -إن املعدالت هي على �أ�سا�س بحوث القطاع املعلنة.
ح�سا�سية التغريات يف الفر�ضيات
قد تتغري االفرتا�ضات الأ�سا�سية املذكورة �أعاله بالتغريات التي تطر�أ على الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية و�أو�ضاع ال�سوق�.إن
الزيادة يف معدل اخل�صم ما قبل ال�ضريبة مبقدار � %1سوف ينتج عنه �إ�ضمحالل �إ�ضايف مببلغ وقدره  100.000دينار بحريني
( :2013مل ينتج عنه �أي �إ�ضمحالل)� .إن التغريات املحتملة املمكنة يف الفر�ضيات الأخرى �سوف لن ينتج عنها �أي �إ�ضمحالل
�إ�ضايف.

 .8ا�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شاريع م�شرتكة

ا�ستثمار يف �شركة زميلة
ا�ستثمارات يف م�شاريع م�شرتكة

�إي�ضاح
8.1
8.2

2014
دينار بحريني
10.590.930
2.525.154
13.116.084

2013
دينار بحريني
10.624.423
2.245.487
12.869.910

 .8.1ا�ستثمار يف �شركة زميلة
لدى املجموعة ح�صة بن�سبة  )%30.47 :2013( %30.47يف �شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب ،.وهي �شركة مدرجة م�ؤ�س�سة يف مملكة
البحرين وتعمل حالي ًا يف �إن�شاء الفنادق .لدى املجموعة نفوذ م�ؤثر حيث �أنها متتلك ح�صة تبلغ �أكرث من  %20من �أ�سهم �شركة بنادر
للفنادق �ش.م.ب.
يف �سنة  ،2013قامت املجموعة بدفع مبلع وقدره  6مليون دينار بحريني كمبالغ مدفوعة مقدم ًا لالكتتاب يف الأ�سهم املمتازة القابلة
للتحويل وغري املرتاكمة وغري م�شاركة ل�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب .خالل ال�سنة وافق م�ساهمي ال�شركة الزميلة يف اجتماع
اجلمعية العمومية ال�سنوي املنعقد بتاريخ  13مار�س  2014يف االكتتاب يف �إجمايل حقوق امل�ساهمني لإ�صدار الأ�سهم املمتازة.
�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب .هي مدرجة يف بور�صة البحرين .بلغ �سعر ال�سهم  56فل�س كما يف  31دي�سمرب 50 :2013( 2014
فل�س) ،ب�إجمايل قيمة �سوقية لال�ستثمار قدرها  2.559مليون دينار بحريني ( 2.301 :2013مليون دينار بحريني).
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
 .8ا�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شاريع م�شرتكة (تتمة)
يلخ�ص اجلدول التايل احلركة خالل ال�سنة:
يف  1يناير
ا�ستثمار �إ�ضايف مت عمله
ح�صة املجموعة من النتائج خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

2014
دينار بحريني
10.624.423
()33.493
10.590.930

2013
دينار بحريني
4.575.473
6.000.000
48.950
10.624.423

يو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص املعلومات املالية ل�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب.
2014
دينار بحريني
ملخ�ص قائمة املركز املايل لل�شركة الزميلة:
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
احلقوق
ن�سبة ح�صة ملكية املجموعة
ا�ستثمار �إ�ضايف مت عمله لالكتتاب يف الأ�سهم املمتازة يف ال�شركة الزميلة
�صايف القيمة املدرجة لال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة يف  31دي�سمرب

2013
دينار بحريني

2.550.145
24.630.233
()2.831.812
()9.281.516
15.067.050
%30.47
4.590.930
6.000.000
10.590.9300

5.043.447
14.738.168
()582.579
()4.022.066
15.176.970
%30.47
4.624.423
6.000.000
10.624.423

2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

ملخ�ص قائمة الدخل ال�شامل لل�شركة الزميلة:
دخل �آخر
م�صروفات عامة وادارية
م�صروفات اال�ستهالك
(خ�سارة) الربح لل�سنة
ن�سبة ح�صة ملكية املجموعة

()109.390
()531
()109.921
%30.47

342.640
()181.432
()558
160.650
%30.47

ح�صة املجموعة من النتائج لل�سنة

()33.493

48.950

النتائج وقائمة املركز املايل املحت�سبة يف القوائم املالية املوحدة هي بنا ًء على القوائم املالية غري املدققة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2014و 31دي�سمرب  2013لكونها �آخر املعلومات املالية املتوفرة.
كما يف  31دي�سمرب  ،2014لدى ال�شركة الزميلة �إرتباطات نفقات ر�أ�سمالية فيما يتعلق بالأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ مببلغ
وقدره  6.753.758دينار بحريني ( 14.011.996 :2013دينار بحريني).

التقرير ال�سنوي 2014
�صفحة 59

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
 .8ا�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شاريع م�شرتكة (تتمة)

 .8.2ا�ستثمارات يف م�شاريع م�شرتكة

يف  1يناير
ا�ستثمار مت عمله خالل ال�سنة
ح�صة املجموعة من النتائح خالل ال�سنة
�أرباح �أ�سهم م�ستلمة خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

2014
دينار بحريني
2.245.487
859.042
()579.375
2.525.154

2013
دينار بحريني
2.127.684
2.500
1.382.637
()1.267.334
2.245.487

يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املالية غري املدققة ال�ستثمارت املجموعة يف امل�شاريع امل�شرتكة:
2014
دينار بحريني
ملخ�ص قائمة املركز املايل للم�شاريع امل�شرتكة
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
احلقوق
ن�سبة ح�صة ملكية املجموعة
القيم املدرجة لال�ستثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة يف  31دي�سمرب

ملخ�ص قائمة الدخل ال�شامل للم�شاريع امل�شرتكة
االيرادات
تكلفة املبيعات
م�صروفات عامة وادارية
م�صروفات البيع والتوزيع
م�صروفات اال�ستهالك
الربح لل�سنة
ح�صة املجموعة يف الربح لل�سنة

2013
دينار بحريني

7.981.024
1.372.056
()2.999.892
()1.302.880
5.050.308
%50
2.525.154

8.029.444
979.730
()4.380.595
()137.606
4.490.973
%50
2.245.487

2014
دينار بحريني
7.333.820
()3.496.096
()235.577
()1.702.088
()181.975
1.718.084
859.042

2013
دينار بحريني
8.169.902
()3.331.101
()682.269
()1.211.187
()180.071
2.765.274
1.382.637

ال توجد لدى امل�شاريع امل�شرتكة �أية �إلتزامات حمتملة و�إرتباطات ر�أ�سمالية جوهرية كما يف  31دي�سمرب  2014و 31دي�سمرب .2013
ال ميكن للم�شاريع امل�شرتكة توزيع ارباحها حتى حت�صل على موافقة من كال �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة.
النتائج وقائمة املركز املايل املحت�سبة يف هذه القوائم املالية املوحدة هي بنا ًء على القوائم املالية غري املدققة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2014و 31دي�سمرب  2013لكونها �آخر املعلومات املتوفرة.
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014

 .9اال�ستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر – ا�ستثمارات م�سعرة
مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر – ا�ستثمارات غري م�سعرة
مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر – ا�ستثمارات م�سعرة

2014
دينار بحريني
8.270.629
2.455.422
2.003.335
12.729.386

2013
دينار بحريني
7.315.751
2.488.410
1.994.965
11.799.126

ا�ستثمارات م�سعرة
يتم حتديد القيم العادلة لال�ستثمارات امل�سعرة بالرجوع �إىل �أ�سعار العرو�ض املعلنة يف ال�سوق الن�شطة.
�إ�ستثمارات غري م�سعرة
مت تقدير القيم العادلة للإ�ستثمارات غري امل�سعرة ب�إ�ستخدام �أ�سعار العطاءات املقدمة من قبل مدراء ال�صناديق الإ�ستثمارية �أو
�إ�ستخدام تقنيات تقييم �أخرى.
راجع �إي�ضاح  29ل�سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية فيما يتعلق مبحفظة اال�ستثمارات.
فيما يلي احلركة يف التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة الناجتة من ا�ستثمارات مدرجة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر:

يف  1يناير
�صايف مكا�سب غري حمققة الناجتة من التقييم العادل
خ�سارة من بيع ا�ستثمارات حموله �إىل الأرباح املبقاة
يف  31دي�سمرب

2014
دينار بحريني
()1.297.944
1.177.589
64.305
()56.050

2013
دينار بحريني
()3.021.072
442.975
1.280.153
()1.297.944
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014

 .10الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
يو�ضح اجلدول التايل الت�سل�سل الهرمي لقيا�س القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة:
قيا�س القيمة العادلة با�ستخدام
 31دي�سمرب 2014

تاريخ
التقييم

�أ�سعار م�سعرة يف
�أ�سواق ن�شطة
امل�ستوى 1

مدخالت ذات
ت�أثري جوهري ميكن
مالحظتها امل�ستوى 2

مدخالت ذات ت�أثري
جوهري ال ميكن
مالحظتها امل�ستوى 3

املجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

املوجودات املقا�سة بالقيمة العادلة:
ا�ستثمارات عقارية (اي�ضاح )6
 -مباين

 31دي�سمرب 2014

-

-

9.051.793

9.051.793

ا�ستثمارات (اي�ضاح )9
مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر
 -ا�ستثمارات م�سعرة

 31دي�سمرب 2014

8.270.629

-

-

8.270.629

 -ا�ستثمارات غري م�سعرة

 31دي�سمرب 2014

-

-

2.455.422

2.455.422

مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر
 -ا�ستثمارات م�سعرة

 31دي�سمرب 2014

2.003.335

-

-

2.003.335

10.273.964

-

2.455.422

12.729.386

10.273.964

-

11.507.215

21.781.179

املطلوبات املقا�سة بالقيمة العادلة :
ال يوجد مطلوبات مقا�سة بالقيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب .2014
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
 .10الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)

قيا�س القيمة العادلة با�ستخدام
 31دي�سمرب 2013

تاريخ
التقييم

مدخالت ذات ت�أثري
�أ�سعار م�سعرة يف مدخالت ذات
ت�أثري جوهري ميكن جوهري ال ميكن
�أ�سواق ن�شطة
مالحظتها امل�ستوى  2مالحظتها امل�ستوى 3
امل�ستوى 1
دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

املوجودات املقا�سة بالقيمة العادلة :
ا�ستثمارات عقارية (اي�ضاح )6
 -مباين

 31دي�سمرب 2013

-

-

8.294.000

8.294.000

 -قطع الأرا�ضي

 31دي�سمرب 2013

-

-

2.330.104

2.330.104

-

-

10.624.104

10.624.104

ا�ستثمارات (اي�ضاح )9
مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر
 -ا�ستثمارات م�سعرة

 31دي�سمرب 2013

7.315.751

-

-

7.315.751

 -ا�ستثمارات غري م�سعرة

 31دي�سمرب 2013

-

-

2.488.410

2.488.410

مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر
 -ا�ستثمارات م�سعرة

 31دي�سمرب 2013

1.994.965

-

-

1.994.965

9.310.716

-

2.488.410

11.799.126

9.310.716

-

13.112.514

22.423.230

املطلوبات املقا�سة بالقيمة العادلة :
ال يوجد مطلوبات مقا�سة بالقيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب .2013
خالل فرتات �إعداد التقارير املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2014و 31دي�سمرب  ،2013مل تكن هناك حتويالت بني امل�ستوى 1
وامل�ستوى  2لقيا�سات القيمة العادلة ومل تكن هناك حتويالت �إىل �أو من امل�ستوى  3لقيا�سات القيمة العادلة.
مت تقييم �سندات �أ�سهم حقوق امللكية للم�ستوى  3على �أ�سا�س �أ�سعار العطاءات املقدمة من قبل مدراء ال�صناديق الإ�ستثمارية �أو
�إ�ستخدام تقنيات تقييم �أخرى ومت تقييم اال�ستثمارات العقارية على �أ�سا�س �أ�سعار ال�سوق املفتوحة ال�ستثمارات عقارية م�شابهة.

التقرير ال�سنوي 2014
�صفحة 63

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
ت�سوية قيا�سات القيمة العادلة للموجودات �ضمن امل�ستوى :3
لدى املجموعة ا�ستثمارات عقارية وبع�ض �أ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة امل�صنفة كمدرجة بالقيمة العدلة �ضمن الدخل ال�شامل
الآخر وامل�صنفة على �أنها م�ستوى � 3ضمن الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة .فيما يلي التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية
وغري املالية املدرجة �ضمن امل�ستوى :3
موجودات
غري مالية
دينار بحريني

املوجودات
املالية
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

يف  1يناير

10.624.104

2.488.410

13.112.514

�إ�ضافات

357.793

-

357.793

حمول من عقارات و�آالت ومعدات

400.000

-

400.000

ا�ستبعادات خالل ال�سنة (�صايف)

()2.330.104

()515.626

()2.845.730

تغريات يف القيم العادلة

-

482.638

482.638

يف  31دي�سمرب 2014

9.051.793

2.455.422

11.507.215

موجودات
غري مالية
دينار بحريني

املوجودات
املالية
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

يف  1يناير

-

3.197.969

3.197.969

م�شرتاة خالل ال�سنة

10.624.104

-

10.624.104

تغريات يف القيم العادلة

-

()709.559

()709.559

يف  31دي�سمرب 2013

10.624.104

2.488.410

13.112.514

 .11مخزون

2014

2013

دينار بحريني

دينار بحريني

ب�ضاعة حمتفظ بها لغر�ض البيع

8.552.937

8.249.041

ب�ضاعة حمتفظ بها لغر�ض �إعادة البيع  -التجزئة

1.210.702

1.156.343

ب�ضاعة قيد التح�صيل

421.433

129.588

10.185.072

9.534.972

()525.784

()508.931

9.659.288

9.026.041

خم�ص�ص املخزون بطئ احلركة واملنتهي ال�صالحية
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص املخزون بطئ احلركة ومنتهي ال�صالحية :
يف  1يناير
املخ�ص�ص خالل ال�سنة
مبالغ م�شطوبة خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

 .12ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
ذمم جتارية مدينة [ ،حم�سوم منها خم�ص�ص ا�ضمحالل مببلغ وقدره  1.241.395دينار
بحريني ( 799.328 :2013دينار بحريني)]
مبالغ مدفوعة مقدم ًا للموردين
ذمم مدينة �أخرى
مبالغ م�ستحقة من م�شاريع م�شرتكة (�إي�ضاح )26
مبالغ مدفوعة مقدم ًا

2014
دينار بحريني
508.931
212.548
()195.695
525.784

2013
دينار بحريني
614.092
94.430
()199.591
508.931

2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

15.924.823

13.713.300

768.011
2.532.576
505.294
262.068
19.992.772

3.041.661
1.891.341
551.449
200.021
19.397.772

تت�ضمن الذمم التجارية املدينة على مبلغ وقدره  127.517دينار بحريني ( 127.517 :2013دينار بحريني) م�ستحقة من �أطراف
ذات عالقة (راجع �إي�ضاح .)26
فيما يلي بنود و�شروط املوجودات املالية املذكورة �أعاله:
 ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم التجارية املدينة ويتم ت�سويتها عاد ًة خالل � 30إىل  90يوم ًا. ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم املدينة الأخرى وترتاوح �شروط ت�سويتها بني �شهر واحد �إىل �ستة �أ�شهر. بالن�سبة للبنود وال�شروط املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة من امل�شاريع امل�شرتكة ،راجع �إي�ضاح .26كما يف  31دي�سمرب  ،2014مت �إ�ضمحالل ذمم جتارية مدينة بقيمة ا�سمية قدرها  1.241.395دينار بحريني (799.328 :2013
دينار بحريني) ومت عمل خم�ص�ص بالكامل لها .فيما يلي �أدناه التغريات يف خم�ص�ص �إ�ضمحالل الذمم التجارية املدينة:
2014

2013

دينار بحريني

دينار بحريني

يف  1يناير

799.328

575.588

املخ�ص�ص لل�سنة

476.651

236.481

امل�ستخدم خالل ال�سنة

()34.584

()12.741

يف  31دي�سمرب

1.241.395

799.328
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فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة غري امل�ضمحلة كما يف  31دي�سمرب:
املجموع

مل يحن موعد
�إ�ستحقاقها وغري
م�ضمحلة

2014

دينار بحريني
15.924.823

دينار بحريني
6.367.657

2013

13.713.300

5.701.025

�أقل من
 30يوم ًا
دينار بحريني
3.516.535

فات موعد �إ�ستحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة
120-91
90-61
60-30
يوم ًا
يوم ًا
يوم ًا
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
802.690
1.470.670
2.213.305

3.766.285

1.167.870

1.997.493

834.708

�أكرث من
 120يوم ًا
دينار بحريني
1.553.966
245.919

 .13النقد وما يف حكمه
2014

2013

دينار بحريني

دينار بحريني

3.665.160

1.832.164

ودائع ق�صرية االجل

1.000.000

67.822

نقد لدى البنوك ويف ال�صندوق
نقد و�أر�صدة لدي البنوك وودائع ق�صرية الأجل

4.665.160

1.899.986

�سحوبات على املك�شوف من البنك

()1.254.686

()5.252.795

النقد وما يف حكمه

3.410.474

()3.352.809

يكت�سب النقد لدى البنوك فائدة مبعدالت عائمة بناء ًا على معدالت الودائع اليومية للبنوك .يتم عمل الودائع الق�صرية الأجل على
فرتات متفاوتة ترتاوح بني يوم واحد �إىل ثالثة �أ�شهر ،اعتماد ًا على االحتياجات النقدية الفورية للمجموعة وتكت�سب فوائد مبعدالت
الودائع ق�صرية الأجل ذات ال�صلة .بلغ معدل الفائدة الفعلي للودائع الق�صرية الأجل  %1.4كما يف  31دي�سمرب :2013( 2014
� %0.15إىل � )%0.8سنوي ًا.
�إن الفائدة على ال�سحوبات على املك�شوف من البنك هي بنا ًء على معدالت جتارية .بلغت الت�سهيالت على املك�شوف مبلغ وقدره
 1.254.686دينار بحريني ( 1.739.266 :2013دينار بحريني) وهي م�ضمونة مبوجب �ضمان مقدم من قبل املجموعة.

 .14ر�أ�س املال ال�صادر

� 200.000.000سهم (� 200.000.000 :2013سهم) بقيمة �إ�سمية
قدرها  100فل�س لل�سهم
ال�صادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل:
� 133.116.863سهم (� 133.116.863: 2013سهم) بقيمة �إ�سمية
قدرها  100فل�س لل�سهم

2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

20.000.000

20.000.000

13.311.686

13.311.686
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 .14ر�أ�س املال ال�صادر (تتمة)

فيما يلي �أ�سماء وجن�سيات امل�ساهمني الرئي�سيني وعدد الأ�سهم الذين ميتلكون فيها ن�سبة � %5أو �أكرث من الأ�سهم القائمة:
2014
عدد
الإ�سهم
الإ�سم

اجلن�سية

ن�سبة
الإحتفاظ %

2013
عدد
الإ�سهم

ن�سبة
الإحتفاظ %

جممع البحرين للأ�سواق احلرة �ش.م.ب.

بحرينية

8.325.921

6.65

8.325.921

6.65

ال�سيد .ح�سني على يتيم

بحريني

9.770.439

7.80

9.262.652

7.40

�شركة يو�سف خليل امل�ؤيد و�أوالده �ش.م.ب( .مقفلة)

بحرينية

7.947.445

6.35

7.947.445

6.35

ال�سيد يو�سف عبداهلل �أمني

بحريني

7.647.265

6.11

7.617.265

6.08

لدى ال�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم وحاملي هذه الأ�سهم لديهم حقوق مت�ساوية يف الت�صويت.
فيما يلي جدول توزيع الأ�سهم ،الذي يو�ضح العدد ون�سبة املالكني يف الفئات التالية:
2014
الفئات

عدد
الأ�سهم

عدد امل�ساهمني

45.932.415
45.588.807
33.691.070
125.212.292

378
17
4
399

2013
 %من
عدد
�
إجمايل ر�أ�س املال الأ�سهم
القائم

عدد امل�ساهمني

 %من
�إجمايل ر�أ�س
املال القائم

372
17
4
393

37
36
27
100

�أقل من %1
 %1لغاية �أقل من %5
 %5لغاية �أقل من %10

37
36
27
100

46.808.983
45.250.026
33.153.283
125.212.292

فيما يلي تفا�صيل جن�سيات امل�ساهمني ون�سبة امللكية من �إجمايل ر�أ�س املال القائم:
2014
اجلن�سية

عدد
الأ�سهم

عدد امل�ساهمني

بحريني
كويتي
�سعودي
�سوري
�إماراتي
�أخرى

120.444.022
3.309.470
575.349
354.006
143.616
385.829
125.212.292

363
5
9
1
3
18
399

2013
 %من
عدد
�
إجمايل ر�أ�س املال الأ�سهم
القائم
96.1919
2.6431
0.4595
0.2827
0.1147
0.3081
100

121.689.361
2.915.638
70.330
143.615
393.348
125.212.292

عدد امل�ساهمني

 %من
�إجمايل ر�أ�س
املال القائم

356
5
10
2
20
393

97.1864
2.3286
0.0562
0.1147
0.3141
100
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فيما يلي تفا�صيل �إجمايل ح�صة امللكية املحتفظ بها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة :
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد عبداهلل ح�سن بوهندي
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني
ال�سيد �شوقي علي فخرو
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�سيد عبداهلل حممد جمعة
ال�سيد حممد فاروق يو�سف امل�ؤيد
ال�سيد �سهيل حممد ح�سني حاجي

 31دي�سمرب 2014
 %من ر�أ�س املال
عدد
القائم
الأ�سهم
0.8318
1.041.528
0.4792
600.000
0.4268
534.439
0.2441
305.594
0.2114
264.644
0.1726
216.158
0.0799
100.000
2.4458
3.062.363

 31دي�سمرب 2013
 %من ر�أ�س
عدد
املال القائم
الأ�سهم
0.8318
1.041.528
0.4687
586.865
0.4268
534.439
0.2441
305.594
0.2114
264.644
0.1726
216.158
0.0799
100.000
2.4353
3.049.228

� .15أ�سهم خزانة
متثل �أ�سهم اخلزانة �شراء املجموعة لأ�سهمها .كما يف  31دي�سمرب  ،2014قامت املجموعة بالإحتفاظ بعدد � 7.904.571سهم
(� 7.904.571 : 2013سهم) ب�إجمايل مبلغ وقدره  3.054.554دينار بحريني ( 3.054.554 :2013دينار بحريني).
2014
عدد �أ�سهم اخلزانة
ن�سبة �أ�سهم اخلزانة من �إجمايل الأ�سهم ال�صادرة
تكلفة �أ�سهم اخلزانة (دينار بحريني� /سهم)
�سعر ال�سوق لأ�سهم اخلزانة (دينار بحريني� /سهم)
القيمة ال�سوقية لأ�سهم اخلزانة (دينار بحريني)

7.904.571
%6.3
0.386
0.850
6.718.885

2013
7.904.571
%5.9
0.386
0.810
6.402.703

� .16أرباح ا�سهم مدفوعة ومو�صى بتوزيعها
�إقرتح جمل�س الإدارة توزيع �إجمايل �أرباح �أ�سهم نقدية بواقع  50فل�س لل�سهم (با�ستثناء �أ�سهم اخلزانة) ،ب�إجمايل قدره
 6.260.615دينار بحريني لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  :2013( 2014بواقع  50فل�س لل�سهم ب�إجمايل قدره  6.260.615دينار
بحريني ) والتي من �ضمنها  20فل�س لل�سهم ب�إجمايل قدره  2.504.245دينار بحريني ( 20 :2013فل�س لل�سهم ب�إجمايل قدره
 2.504.245دينار بحريني) مت دفعها ك�أرباح �أ�سهم مرحلية� .أرباح الأ�سهم النهائية املو�صى بتوزيعها تعادل  30فل�س لل�سهم،
ب�إجمايل قدره  3.756.370دينار بحريني ( 30 :2013فل�س لل�سهم ب�إجمايل قدره  3.756.370دينار بحريني).
كما �أو�صى جمل�س الإدارة ب�إ�صدار �أ�سهم منحة بواقع �سهم واحد لكل ع�شرة �أ�سهم حمتفظ بها ب�إجمايل  1.331.168دينار
بحريني ( :2013ال �شيء).
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�أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ وقدره  139.000دينار بحريني ( 139.000 :2013دينار
بحريني).
�ستخ�ضع التوزيعات املقرتحة و�أتعاب جلنة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع
اجلمعية العمومية ال�سنوي.

� .17إحتياطيات �أخرى
�إحتياطي
قانوين

�إحتياطي
التغريات املرتاكمة احتياطي
تقييم التربعات
يف القيمة العادلة �إعادة
اخلريية

دينار بحريني دينار بحريني
)1.297.944( 6.655.843
كما يف  1يناير 2014
1.177.589
الدخل ( /اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى -
خ�سارة من ا�ستبعاد ا�ستثمارات
64.305
مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل -
ال�شامل الآخر
حمول �إىل الإحتياطي العام
حمول �إىل �إحتياطي التربعات اخلريية -
توزيعات جلمعية الأ�سرة اخلريية
(راجع �إي�ضاح ب)
)56.050( 6.655.843
كما يف  31دي�سمرب 2014

دينار بحريني دينار بحريني
- 283.575

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
9.936.998 )420.901( 5.000.000
(1.322.608 )138.556
-

-

-

-

-

64.305

-

201.536

500.000
-

-

500.000
201.536

-

()201.536

-

-

()201.536

283.575

-

5.500.000

()559.457

11.823.911

�إحتياطي
حتويل
العمالت
الأجنبية

املجموع

�إحتياطي
قانوين

التغريات املرتاكمة احتياطي �إحتياطي
تقييم التربعات
يف القيمة العادلة �إعادة
اخلريية

دينار بحريني

دينار
دينار بحريني بحريني
(- )3.021.072
442.975

6.655.843
كما يف  1يناير 2013
الدخل ( /اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى -
خ�سارة من ا�ستبعاد ا�ستثمارات
مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل -
ال�شامل الآخر
حمول �إىل الإحتياطي العام
حمول �إىل �إحتياطي التربعات اخلريية -
توزيعات جلمعية الأ�سرة اخلريية
(راجع �إي�ضاح ب)
6.655.843
كما يف  31دي�سمرب 2013

�إحتياطي
عام

�إحتياطي
حتويل
أجنبيةالعمالت املجموع
ال

�إحتياطي
عام

دينار بحريني دينار بحريني

دينار بحريني دينار بحريني

-

4.500.000
-

(8.120.401 )14.370
(36.444 )406.531

1.280.153

-

-

-

-

1.280.153

-

-

171.785

500.000
-

-

500.000
171.785

-

-

()171.785

-

-

()171.785

-

5.000.000

(9.936.998 )420.901

(- )1.297.944
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� .17إحتياطيات �أخرى (تتمة)

�أ) �إحتياطي قانوين
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني يتطلب من ال�شركة حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل الإحتياطي القانوين حتى يبلغ
االحتياطي القانوين  %50من ر�أ�س املال املدفوع .قررت ال�شركة حد التحويل ال�سنوي حيث عادل الإحتياطي القانوين  %50من ر�أ�س
املال املدفوع� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع �إال يف احلاالت التي ين�ص عليها قانون ال�شركات التجارية البحريني.
ب) احتياطي التربعات اخلريية
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وتو�صية جمل�س الإدارة ،يتم حتويل مبلغ ال يتجاوز  %2من ربح املجموعة لل�سنة �إىل �إحتياطي
التربعات اخلريية.
يف �سنة  ،2008قامت ال�شركة بت�أ�سي�س جمعية الأ�سرة اخلريية («اجلمعية») لهذا الغر�ض .يف �سنة  2008و ،2009كانت اجلمعية
حتت �سيطرة املجموعة و�شكلت جزء ًا من القوائم املالية املوحدة للمجموعة املكونة من الإحتياطي ونقد لدى البنوك .يف �سنة ،2010
تخلت املجموعة عن ال�سيطرة على اجلمعية ملجل�س �إدارة م�ستقل ،وبالتايل مت خف�ض الإحتياطي ونقد لدى البنوك يف املجموعة
مبجموع املبلغ املدرج يف احل�ساب امل�صريف للجمعية .ميثل �إحتياطي التربعات حالي ًا املبالغ املعتمدة كتوزيعات من قبل جمل�س
الإدارة وم�ساهمي املجموعة بعد ح�سم النقد املحول �إىل اجلمعية.
�إقرتح جمل�س الإدارة بتحويل مبلغ وقدره  227.178دينار بحريني ( 201.536 :2013دينار بحريني) �إىل احتياطي التربعات
اخلريية يف ال�سنة احلالية .ويخ�ضع ذلك ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.
ج ) احتياطي عام
وفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة وتو�صية جمل�س الإدارة ،يتم حتويل مبالغ حمددة �إىل ح�ساب الإحتياطي العام� .أقرتح
جمل�س الإدارة حتويل مبلغ وقدره  500.000دينار بحريني ( 500.000 :2013دينار بحريني) �إىل الإحتياطي العام يف ال�سنة
احلالية .ويخ�ضع ذلك ملوافقة امل�ساهمني يف �إجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.
د) التغريات املرتاكمة يف �إحتياطي القيمة العادلة
يتعلق هذا الإحتياطي بتغريات القيمة العادلة يف اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر.
هـ) �إحتياطي حتويل العمالت الأجنبية
ي�ستخدم �إحتياطي حتويل العمالت الأجنبية لت�سجيل فروق ال�صرف الناجتة عن حتويل القوائم املالية لل�شركات التابعة الأجنبية.
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 .18ذمم دائنة طويلة الأجل
متثل هذه مبالغ م�ستحقة الدفع من �أجل �شراء بع�ض املوجودات وفق ًا لل�شروط البيع/ال�شراء� .إن املبلغ م�ستحق الدفع على  24ق�سط
�شهر مت�ساوي .مت الإف�صاح عن اجلزء املتداول للمطلوب يف �إي�ضاح  20يف هذه القوائم املالية املوحدة.

جزء غري متداول
جزء متداول (�إي�ضاح)20

2014
دينار بحريني
243.847
243.847

2013
دينار بحريني
307.966
369.558
677.524

 .19مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
فيما يلي التغريات يف املخ�ص�ص املثبت يف القائمة املوحدة للمركز املايل:
يف  1يناير
املخ�ص�ص خالل ال�سنة (�إي�ضاح )21
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة
املخ�ص�ص كما يف  31دي�سمرب
املبالغ املدفوعة مقدم ًا للموظفني
�صايف املخ�ص�ص كما يف  31دي�سمرب

2014
دينار بحريني
1.802.483
304.346
()301.029
1.805.800
()433.455
1.372.345

2013
دينار بحريني
1.764.357
403.897
()365.771
1.802.483
()475.283
1.327.200

 .20ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى

ذمم جتارية دائنة
مطلوبات م�ستحقة
ذمم دائنة �أخرى
�أرباح �أ�سهم مل يطالب بها
جزء متداول لذمم دائنة طويلة الأجل (�إي�ضاح )18
فواتري م�ستحقة القب�ض

2014
دينار بحريني
10.307.497
6.425.923
1.294.674
722.604
243.847
18.994.545

2013
دينار بحريني
8.869.741
5.255.816
1.366.465
875.758
369.558
134.032
16.871.370

تت�ضمن الذمم التجارية الدائنة على مبلغ وقدره  82.173دينار بحريني ( 136.472 :2013دينار بحريني) ومبلغ وقدره 15.044
دينار بحريني ( 15.044 :2013دينار بحريني) م�ستحقة لأطراف ذات عالقة (راجع �إي�ضاح .)26
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فيما يلي بنود و�شروط املطلوبات املالية املذكورة �أعاله:
	ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة ويتم عاد ًة ت�سويتها خالل  60يوم ًا.	ال ت�ستحق �أية فائدة على الذمم الدائنة الأخرى وترتاوح �شروط ت�سويتها بني �شهر واحد �إىل ثالثة �أ�شهر. ت�سداد �أرباح �أ�سهم مل يطالب بها عند الطلب متثل الفواتري امل�ستحقة القب�ض الت�سهيالت الإئتمانية التي مت احل�صول عليها من بنك جتاري يف مملكة البحرين لتمويل �شراءب�ضائع للبيع .يحمل هذا القر�ض فائدة مبعدل بيبور م�ضاف ًا �إليه � %1.75سنوي ًا لغاية  90يوم ًا.
 -بالن�سبة للبنود وال�شروط املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة لأطراف ذات العالقة ،راجع �إي�ضاح .26

 .21الربح لل�سنة العائد حقوق حاملي �أ�سهم ال�شركة
مت �إدراج الربح لل�سنة العائد �إىل حقوق حاملي �أ�سهم ال�شركة بعد �إحت�ساب الر�سوم التالية:

تكاليف املوظفني:
مكاف�آت ق�صرية الأجل
م�ساهمات نظام الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي
مكاف�آت نهاية اخلدمة (�إي�ضاح )19

2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

13.692.358
431.740
304.346
14.428.444

12.722.505
391.440
403.897
13.517.842

مت توزيع تكاليف املوظفني يف القائمة املوحدة للدخل كما يلي:
2014

2013

دينار بحريني
4.250.881

دينار بحريني
3.684.778

تكلفة املبيعات
م�صروفات البيع والتوزيع

4.782.209

4.348.324

م�صروفات عامة و�إدارية

5.395.354

5.484.740

14.428.444

13.517.842

�إيجارات -عقود الت�أجري الت�شغيلية
خم�ص�ص املخزون بطئ احلركة واملنتهي ال�صالحية (�إي�ضاح )11
خم�ص�ص �إ�ضمحالل الذمم التجارية املدينة (�إي�ضاح )12

733.333
212.548
476.651

682.484
94.430
236.481

مكا�سب ( /خ�سائر) �صرف العمالت الأجنبية

6.014

()41.212

تكاليف التمويل

198.355

222.057

مك�سب من �إ�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات

23.591

-
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2014
دينار بحريني
ت�شتمل تكلفة املبيعات على:
خمزون مثبت كم�صروف عند بيع الب�ضائع التامة ال�صنع
تكلفة الإ�ستهالك
تكلفة العمالة
تكاليف �أخرى مبا�شرة
�إيجار امل�ستودع
�إ�ستهالك (�إي�ضاح)5
تكاليف مرتبطة بالنقل

64.530.868
7.123.009
4.250.881
2.142.816
257.099
9.848
38.759
78.353.280

2013
دينار بحريني
60.107.087
6.844.560
3.684.778
1.110.510
248.443
17.109
24.978
72.037.465

 .22دخل ت�شغيلي �آخر
دخل الإيجار
دخل العر�ض واحل�سومات
دخل متنوع

2014
دينار بحريني
697.742
499.761
232.488
1.429.991

2013
دينار بحريني
286.613
349.933
78.118
714.664

 .23دخل اال�ستثمارات
دخل �أرباح �أ�سهم
دخل ا�ستثمار من ا�ستثمارات حمتفظ بها بالقيمة العادلة �ضمن االرباح �أو اخل�سائر
دخل الفوائد

2014
دينار بحريني
485.939
118.050
84.130
688.119

2013
دينار بحريني
217.432
150.575
190.894
558.901

 .24م�صروف �ضريبة الدخل
فيما يلي العنا�صر الرئي�سية مل�صروف �ضريبة الدخل لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2014و 31دي�سمرب :2013
م�صروف �ضريبة الدخل احلايل ()1
�ضريبة التوزيع

2014
دينار بحريني
()147.992
()147.992

2013
دينار بحريني
()561.290
()13.181
()574.471

ينتج امل�صروف ال�ضريبي للمجموعة من جمهورية الغابون وجمهورية جنوب ال�سودان وجمهورية ال�سودان وجمهورية غانا.
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( )1فيما يلي الت�سوية بني امل�صروف ال�ضريبي وحم�صلة الربح املحا�سبي م�ضروب ًا يف املعدالت ال�ضريبية املطبقة لل�سنوات املنتهية
يف  31دي�سمرب  2014و 31دي�سمرب :2013

�صايف الربح من العمليات اخلارجية قبل ال�ضريبة (�أي الربح املحا�سبي اخلا�ضع لل�ضريبة)
معدل ال�ضريبة القانونية (الفعلي)
ال�ضرائب املحت�سبة مبعدل ال�ضريبة القانونية
ت�أثري التعديالت ال�ضريبية على �ضريبة الدخل املحت�سبة
�ضريبة الدخل املحت�سبة يف القائمة املوحدة للدخل

2014
دينار بحريني
839.191
%18
147.992
147.992

2013
دينار بحريني
951.279
%23
219.380
341.910
561.290

 .25الربح لل�سهم
يتم احت�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح بق�سمة ربح ال�سنــة العائد �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�شركة الأم على املتو�سط
املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة ،ب�إ�ستثناء متو�سط عدد الأ�سهم العادية امل�شرتاة من قبل ال�شركة واملحتفظ بها
ك�أ�سهم خزانة وهي كالتايل:
يعك�س التايل الربح ومعلومات الأ�سهم امل�ستخدمة يف ح�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح:

ربح ال�سنة العائد �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�شركة الأم
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم ،بعد ح�سم �أ�سهم اخلزانة
الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح (فل�س)

2014
دينار بحريني
11.258.910
125.212.292
90

2013
دينار بحريني
10.076.787
125.212.292
80

مل يتم عر�ض الربح املخف�ض لل�سهم وذلك نتيجة لعدم �إ�صدار املجموعة لأدوات قد يكون لها ت�أثري خمف�ض.
ال توجد معامالت �أخرى متعلقة بالأ�سهم العادية �أو �أ�سهم عادية حمتملة بني تاريخ �إعداد التقارير املالية وتاريخ االنتهاء من �إعداد
هذه القوائم املالية املوحدة ،والتي قد يكون لها ت�أثري خمف�ض.

 .26اف�صاحات الأطراف ذات العالقة
متثل الأطراف ذات العالقة ال�شركة الزميلة وال�شركات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة وامل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني للمجموعة و�شركات تخ�ضع ل�سيطرة �أو �سيطرة م�شرتكة �أو املت�أثرة ب�شكل جوهري من قبل هذه
الأطراف .يتم املوافقة على �سيا�سات الت�سعري و�شروط الدفع املتعلقة بهذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
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 .26اف�صاحات الأطراف ذات العالقة (تتمة)

فيما يلي املعامالت مع الأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف القائمة املوحدة للدخل:
2014
تكلفة
املبيعات
دينار بحريني

م�صروفات البيع والتوزيع
دينار بحريني
�أطراف �أخرى ذات عالقة:
جمموعة بانز �ش.م.ب( .مقفلة)
�شركات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة:
�شركة خدمات ان�شكيب لل�شحن ذ.م.م.

2013
م�صروفات البيع تكلفة
املبيعات
والتوزيع
دينار بحريني
دينار بحريني

18.000

-

18.000

-

18.000

864.501
864.501

18.000

900.931
900.931

يتم �إجراء املعامالت مع الأطراف ذات العالقة ب�أ�سعار ال�سوق العادية �ضمن الأعمال الإعتيادية.
فيما يلي الأر�صدة مع الأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف القائمة املوحدة للمركز املايل:
ذمم جتارية
مدينة
دينار بحريني
�شركة زملية :
�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب.
م�شاريع م�شرتكة :
�شركة بي �أند بي للتوزيع ذ.م.م.
زاد للت�سويق والتوزيع ذ.م.م.
�شركة خدمات ان�شكيب لل�شحن ذ.م.م.

�شركة يو كيو �أل �سي ف�سيلتي منيجمنت ليميتد [�إي�ضاح ]1

�شركة زملية :
�شركة بنادر للفنادق �ش.م.ب.
م�شاريع م�شرتكة :
�شركة بي �أند بي للتوزيع ذ.م.م.
زاد للت�سويق والتوزيع ذ.م.م.
�شركة خدمات ان�شكيب لل�شحن ذ.م.م.

قر�ض �إىل
دينار بحريني

2014
م�ستحق
من
دينار بحريني

ذمم جتارية
دائنة وذمم �أخرى
دينار بحريني

-

-

-

15.044

35.948
91.569
-

-

31.013
474.281

3.689
78.484

127.517

674.382
674.382

505.294

97.217

ذمم جتارية
مدينة
دينار بحريني

2013
م�ستحق
من
دينار بحريني

ذمم جتارية
دائنة وذمم �أخرى
دينار بحريني

-

-

15.044

35.948
91.569
127.517

44.087
507.362
551.449

1.552
5.416
129.504
151.516
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( )1ميثل هذا ح�صة املجموعة من القر�ض املقدم مل�شروع م�شرتك ب�شكل م�شرتك من قبل بي �إم �إم �آي و�شركة غلفتيرن املحدودة.
�إن احلد الأق�صى ملبلغ القر�ض الذي ميكن ا�ستخدامه وفقا لالتفاقيات هو  4.4مليون دوالر �أمريكي والذي ميكن ا�ستخدامه
فقط يف عمليات ال�شركة التابعة ل�شركة يو كيو �أل �سي ف�سيلتي منيجمنت ليميتد يف العراق ولبع�ض الأن�شطة الأخرى وفقا
التفاقية امل�شروع امل�شرتك� .إن القر�ض بدون فائدة ومت تقدميه ملدة � 3سنوات� .سيبد�أ ال�سداد من ال�سنة الثانية وي�سدد على
�أق�ساط �شهرية مت�ساوية قبل انتهاء مهلة � 3سنوات.
البنود وال�شروط:
�إن الأر�صدة القائمة يف نهاية ال�سنة الناجتة �ضمن الأعمال الإعتيادية هي بدون فائدة وغري م�ضمونة ويتم ت�سويتها على �أ�سا�س
نقدي ب�إ�ستثناء القر�ض املقدم ل�شركة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة .ال توجد �ضمانات مقدمة �أو م�ستلمة من �أطراف ذات عالقة فيما
يتعلق بالذمم املدينة �أو الذمم الدائنة .بالن�سبة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2014مل ت�سجل املجموعة �أي �إ�ضمحالل على املبالغ
امل�ستحقة من قبل الأطراف ذات العالقة .يتم �إجراء هذا التقييم يف كل �سنة مالية من خالل فح�ص املركز املايل للأطراف ذات
العالقة وال�سوق التي يعملون فيها.
تعوي�ضات موظفي الإدارة الرئي�سيني
�إن موظفي الإدارة الرئي�سيني هم الأ�شخا�ص امل�سئولني عن التخطيط والتوجيه و�إدارة �أن�شطة املجموعة .ي�شمل موظفي الإدارة
الرئي�سيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي واملدير املايل وواحد من ر�ؤ�ساء العمليات التنفيذيني ( :2013اثنني من ر�ؤ�ساء
العمليات التنفيذيني) وتعوي�ضاتهم كانت على النحو التايل:

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أتعاب ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة
مكاف�آت ق�صرية الأجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

2014
دينار بحريني
139.000
76.500
556.878
34.251
591.129
806.629

2013
دينار بحريني
139.000
88.000
690.765
49.773
740.538
967.538

 .27ارتباطات والتزامات محتملة
االلتزامات املحتملة
لدى املجموعة �إلتزامات حمتملة على هيئة �ضمانات م�صرفية �صادرة �ضمن �أعمالها الإعتيادية ب�إجمايل مبلغ وقدره 2.125.983
دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب  2.579.154 :2013( 2014دينار بحريني) ،وال يتوقع ب�أن تكون هناك �إلتزامات جوهرية ناجتة
عنها.
دعوى ق�ضائية
ً
ً
�إن املجموعة مدعى عليها يف دعوه ق�ضائية التي �أ�صدرت املحكمة فيها حكما �أوليا ل�صالح املدعى و�أمرت املجموعة بدفع �أرباح
�أ�سهم مببلغ وقدره � 354ألف دينار بحريني و�إ�صدار � 1.010.229سهم للمدعى .قدمت املجموعة طلب ا�ستئناف لدى املحكمة
لالعرتا�ض على احلكم ال�صادر ووقف تنفيذ قرار املحكمه.
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يعتقد جمل�س الإدارة ب�أن املحكمة مل ت�أخذ بعني االعتبار جميع احلقائق والأدلة ولذا فقد قررت املجموعة تقدمي طلب ا�ستئناف �ضد
قرار املحكمة لدى حمكمة التمييز .ويتوقع جمل�س الإدارة ،بنا ًء على امل�شورة القانونية التي مت احل�صول عليها من حمامي م�ستقل،
ب�أن قرار اال�ستئناف �سيكون ل�صالح املجموعة .وبنا ًء عليه ،يعتقد جمل�س الإدارة ب�أنه ال يتطلب عمل خم�ص�ص مقابل الدعوى
الق�ضائية يف القوائم املالية املوحدة كما يف  31دي�سمرب .2014
ارتباطات ر�أ�سمالية
لدى املجموعة ارتباطات نفقات ر�أ�سمالية مببلغ وقدره  686.634دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب 1.130.283 :2013( 2014
دينار بحريني).
بلغت االرتباطات املتعلقة بطلبات ال�شراء امل�ؤكد  3.336.415دينار بحريني ( 6.389.019 :2013دينار بحريني) كما يف تاريخ
القائمة املوحدة للمركز املايل.
�إرتباطات عقود الت�أجري الت�شغيلية
فيما يلي �إرتباطات الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود الت�أجري الت�شغيلية امل�ستقبلية الغري قابلة للنق�ض كما يف  31دي�سمرب:

خالل �سنة واحدة
بعد �سنة ولكن لي�ست �أكرث من خم�س �سنوات
�أكرث من خم�س �سنوات
النفقات الإجمالية لعقود الت�أجري الت�شغيلية املتعاقد عليها بتاريخ �إعداد التقارير املالية

2014
دينار بحريني
732.291
2.762.505
1.540.919
5.035.715

2013
دينار بحريني
464.691
1.222.792
1.684.645
3.372.128

�إن احلد الأدنى للإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة الدفع �أعاله تت�ضمن على مبلغ وقدره  1.747.205دينار بحريني (:2013
 157.500دينار بحريني) ،والتي متثل متديد اتفاقية الت�أجري لإدارة مركز جنيبي لغاية  31مايو  31 :2013( 2019مايو )2014
ومبلغ وقدره  1.968.120دينار بحريني ( 2.147.040 :2013دينار بحريني) لإدارة مركز �أمواج لغاية  31دي�سمرب .2025

 .28القطاعات الت�شغيلية
يتم حتديد منوذج قطاعات الأعمال الرئي�سية لتكون قطاعات �أعمال حيث تت�أثر خماطر ومعدالت عائد املجموعة ب�صورة رئي�سية
من االختالفات يف املنتجات واخلدمات املقدمة .املعلومات الثانوية تقدم على �أ�سا�س جغرايف .يتم �إدارة وتنظيم الأعمال الت�شغيلية
ب�شكل منف�صل وفق ًا لطبيعة املنتجات واخلدمات املقدمة وميثل كل قطاع وحدة �أعمال ا�سرتاتيجية تقدم خدمات خمتلفة وتخدم
�أ�سواق خمتلفة.
لأغرا�ض �إدارية مت تق�سيم املجموعة �إىل ثالثة قطاعات رئي�سية هم:
عقود اخلدمات والتموين  -عقود متوين الأغذية واملرطبات واملنتجات الإ�ستهالكية الأخرى واخلدمات املتعلقة بها.
بيع التجزئة والتوزيع  -مبيعات التجزئة وتوزيع الأغذية واملرطبات واملنتجات اال�ستهالكية الأخرى.
ا�ستثمارات و�أن�شطة �أخرى -تتكون ا�ستثمارات عقارية وا�ستثمارات و�أر�صدة م�صرفية وذمم دائنة معينة تدار على �أ�سا�س املجموعة.
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تراقب الإدارة النتائج الت�شغيلية للقطاعات الت�شغيلية ب�شكل منف�صل لغر�ض اتخاذ قرارات ب�ش�أن تخ�صي�ص املوارد وتقييم الأداء.
يتم تقييم �أداء القطاع على �أ�سا�س النتائج الت�شغيلية ويتم قيا�سها ب�صورة مطابقة للنتائج الت�شغيلية يف القائمة املوحدة للدخل.
�أ�سعار التحويل بني القطاعات الت�شغيلية هي دون �شروط تف�ضيلية وبطريقة م�شابهة للمعامالت مع الأطراف الأخرى و يتم
�إ�ستبعادها عند التوحيد.
املعلومات اجلغرافية
2014

2013

�إيرادات من العمالء اخلارجيني
مملكة البحرين

دينار بحريني

دينار بحريني

70.364.864

63.503.115

دول �أجنبية �أخرى  -دول جمل�س التعاون اخلليجي

17.068.268

17.908.853

دول �أجنبية �أخرى � -أفريقيا

18.637.552

16.846.667

�إجمايل الإيرادات وفق ًا للقائمة املوحدة للدخل

106.070.684

98.258.635

ت�ستند معلومات الإيرادات املذكورة �أعاله على موقع العميل.
بلغ الإيراد من عميل واحد  22.788.726دينار بحريني ( 24.603.725 :2013دينار بحريني) ،ناجت من مبيعات من قبل قطاع
عقود اخلدمات و التموين.
يلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع �إجمايل املوجودات واملطلوبات �إىل قطاعات جغرافية:
2014

جمموع املطلوبات
2013

2014

جمموع املوجودات
2013

دينار بحريني

دينار بحريني

مملكة البحرين

دينار بحريني
66.738.060

دينار بحريني
64.367.315

18.306.218

دول �أجنبية �أخرى – دول جمل�س التعاون اخلليجي

16.119.371

1.827.387

988.710

دول �أجنبية �أخرى – �أفريقيا

-

-

12.919.209

12.218.389

5.619.516

5.641.794

املجموع

81.484.656

77.574.414

21.738.887

23.948.012
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مبيعات – عمالء خارجيني
مبيعات – فيما بني القطاعات
جمموع املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح
مك�سب من �إ�ستبعاد �إ�ستثمارات عقارية
ح�صة ال�شركة من نتائج ال�شركة الزميلة وم�شاريع
م�شرتكة
مكا�سب من ا�ستثمارت مدرجة بالقيمةالعادلة �ضمن
الأرباح �أو اخل�سائر
دخل اال�ستثمار
دخل ت�شغيلي �آخر
امل�صروفات ،ب�إ�ستنثاء
الإ�ستهالك
�إ�ضمحالل ال�شهرة
الأ�ستهالك
م�صروف الدخل ال�ضريبي
الربح ( /اخل�سارة) لل�سنة
املوجودات الت�شغيلية
املطلوبات الت�شغيلية
النفقات الر�أ�سمالية

عقود اخلدمات والتموين
2013
2014
دينار بحريني
دينار بحريني
42.615.379
43.203.378
42.615.379
43.203.378
()33.481.069
()34.712.769
9.134.310
8.490.609
-

التوزيع والتجزئة
2013
2014
دينار بحريني
دينار بحريني
55.643.256
62.867.306
30.024
36.974
55.673.280
62.904.280
()38.586.420
()43.677.485
17.086.860
19.226.795
-

541.073

932.170

317.969

450.467

-

-

-

-

-

-

581.918

654.831

()5.967.736
()100.000
()504.559
()147.992
2.311.395
15.664.324
14.745.703
422.417

()6.141.830
()230.456
()574.471
3.119.723
16.527.108
11.975.845
2.262.714

()9.507.868
()759.364
9.859.450
16.798.334
13.796.838
1.662.054

()8.517.428
()596.949
9.077.781
15.814.777
12.917.750
547.509

�إي�ضاح :بلغت الإ�ستثمارات يف ال�شركات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة واملت�ضمنة يف قطاع عقود اخلدمات والتموين 384.816
دينار بحريني ( 223.119 :2013دينار بحريني) ويف قطاع مبيعات التجزئة والتوزيع  2.140.338دينار بحريني (:2013
 2.022.368دينار بحريني).
يتم �إ�ستبعاد املعامالت فيما بني القطاعات عند التوحيد وينعك�س ذلك يف “خانة “ التعديالت والإ�ستبعاد”.
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ا�ستثمارات و�أن�شطة �أخرى
2013
2014
دينار بحريني
دينار بحريني
839.271

تعديالت و�إ�ستبعادات
2013
2014
دينار بحريني
دينار بحريني
()30.024
()36.974
()30.024
()36.974
30.024
36.974
-

2014
دينار بحريني
106.070684
106.070684
()78.353.280
27.717.404
839.271

املجموع
2013
دينار بحريني
98.258.635
98.258.635
()72.037.456
26.221.170
-

()33.493

48.950

-

-

825.549

1.431.587

8.368

80.076

-

-

8.368

80.076

688.119
1.480.762

558.901
59.833

()632.689

-

688.119
1.429.991

558.901
714.664

()3.417.320
()386.869
()821.162
63.400.550
5.104.072
-

()2.407.487
()460.990
()2.120.717
55.569.301
8.225.828
2.444.443

541.916
()90.773
()14.378.552
()11.907.726
()268.279

-

()18.351.008
()100.000
()1.650.792
()147.992
11.258.910
81.484.656
21.738.887
1.816.192

()17.066.745
()1.288.395
()574.471
10.076.787
77.574.414
23.948.012
5.235.067

()10.336.772
()9.171.411
()19.599
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� .29سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية
ت�شتمل املطلوبات املالية الرئي�سية للمجموعة على ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى و�سحوبات على املك�شوف من البنك� .إن الغر�ض
الرئي�سي من هذه املطلوبات املالية هو متويل العمليات اليومية للمجموعة .لدى املجموعة ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى و�أر�صدة
لدى بنوك وودائع ق�صرية الأجل الناجتة مبا�شر ًة من عملياتها .كما حتتفظ املجموعة با�ستثمارات عقارية وا�ستثمارات.
تتعر�ض املجموعة لعدة ملخاطر متمثلة يف خماطر ال�سوق وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية.
ت�شرف الإدارة العليا للمجموعة على �إدارة هذه املخاطر .يتم دعم الإدارة العليا للمجموعة من قبل جلنة اال�ستثمار التي تقدم
امل�شورة ب�ش�أن املخاطر املالية و�إطار حوكمة منا�سب للمخاطر املالية للمجموعة .تقوم جلنة اال�ستثمار بتقدمي ت�أكيدات �إىل الإدارة
العليا للمجموعة ب�أن الأن�شطة املالية للمجموعة املعر�ضة للمخاطر حتكمها �سيا�سات و�إجراءات مالئمة وب�أن املخاطر املالية يتم
حتديدها وقيا�سها و�إدارتها وفق ًا ل�سيا�سات املجموعة ومدى قبول املجموعة لهذه املخاطر .يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة وت�صديق
هذه ال�سيا�سات لإدارة كل من هذه املخاطر امللخ�صة �أدناه.
خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خماطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة لتغريات �أ�سعار ال�سوق .ت�شمل
�أ�سعار ال�سوق ثالثة �أنواع من املخاطر وهي :خماطر �سعر الفائدة وخماطر العملة وخماطر الأ�سعار الأخرى مثل خماطر ا�سعار
الأ�سهم .الأدوات املالية التي تت�أثر من خالل خماطر ال�سوق ت�شمل جزء معني من الذمم التجارية املدينة و الذمم الأخرى و�أر�صدة
لدى بنوك ،ودائع ق�صرية الأجل وبع�ض اال�ستثمارات وال�سحوبات على املك�شوف من البنك وذمم دائنة طويلة الأجل وجزء معني من
الذمم الدائنة التجارية و الذمم الأخرى.
�إن حتليل احل�سا�سية يف الأق�سام التالية يتعلق باملركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2014و 31دي�سمرب .2013
مت �إعداد حتليل احل�سا�سية على �أ�سا�س ب�أن ن�سبة الأدوات املالية يف العمالت الأجنبية لن تتغري كما يف  31دي�سمرب .2014
ي�ستثني التحليل ت�أثري التغريات يف متغريات ال�سوق للقيمة املدرجة ملكاف�آت نهاية اخلدمة واملخ�ص�صات واملوجودات واملطلوبات
غري املالية للعمليات اخلارجية.
مت عمل الفر�ضيات التالية حل�ساب حتليالت احل�سا�سية:
(�أ) تتعلق ح�سا�سية القائمة املوحدة للمركز املايل فقط ب�إ�ستثمارات و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل وجزء معني من
الذمم التجارية املدينة والذمم الأخرى وجزء معني من الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى و�سحوبات على املك�شوف من
البنك.
(ب) �إن ح�سا�سية القائمة املوحدة للدخل هو الت�أثري يف التغريات املفرت�ضة يف خماطر ال�سوق .ي�ستند ذلك على املوجودات املالية
واملطلوبات املالية يف  31دي�سمرب  2014و 31دي�سمرب .2013
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خماطر �أ�سعار الفائدة
�إن خماطر ا�سعار الفائدة هي خماطر تغري القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار
الفائدة يف ال�سوق.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر �أ�سعار فائدة جوهرية على موجوداتها ومطلوباتها التي ت�ستحق عليها فوائد (�أر�صدة لدى بنوك وودائع
ق�صرية الأجل و�سحوبات على املك�شوف من البنك وفواتري م�ستحقة الدفع).
�إن احل�سا�سية للتغريات املحتملة املمكنة يف �أ�سعار الفائدة مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة على �أرباح املجموعة هي
كالتايل:
2014
الزيادة( /النق�ص) يف النقاط الأ�سا�سية

(النق�ص)  /الزيادة على الربح [بالدينار البحريني]

100+
()2.535

2013
10052.615

100+
()52.615

1002.535

خماطر �أ�سعار الأ�سهم
�إن �سندات �أ�سهم حقوق امللكية املدرجة وغري املدرجة للمجموعة هي معر�ضة ملخاطر �أ�سعار ال�سوق الناجتة من عدم التيقن ب�ش�أن
القيم امل�ستقبلية لال�ستثمارات يف الأوراق املالية .تدير املجموعة خماطر �أ�سعار الأ�سهم من خالل تنويع ا�ستثماراتها وو�ضع حدود
للأفراد و�إجمايل �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية .يتم تقدمي تقارير عن حمفظة �أ�سهم حقوق امللكية �إىل الإدارة العليا ب�صورة منتظمة.
تقوم جلنة ا�ستثمار املجموعة مبراجعة وت�صديق جميع القرارات املتعلقة با�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية.
يلخ�ص اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة للتغريات املحتملة املمكنة يف �أ�سعار الأ�سهم ،مع الإحتفاظ
بجميع املتغريات الأخرى ثابتة.
تغريات يف القيمة
العادلة
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر للأ�سهم
 ا�ستثمارات م�سعرة%10+
ا�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية
%10 ا�ستثمارات غري م�سعرة%10+
ا�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية
%10ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن االرباح �أو اخل�سائر
 ا�ستثمارات م�سعرة%10+
ا�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية
%10 ا�ستثمارات دين%10+
%10-

2014
الت�أثري على
الت�أثري على
الربح
احلقوق
دينار بحريني
دينار بحريني

2013
الت�أثري على
الت�أثري على
الربح
احلقوق
دينار بحريني دينار بحريني

827.063
()827.063

-

731.575
()731.575

-

245.542
()245.542

-

248.841
()248.841

-

-

59.444
()59.444
140.890
()140.890

-

62.233
()62.233
137.264
()137.264
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تركز حمفظة اال�ستثمار
ين�ش�أ تركز حمفظة اال�ستثمار عندما يتم اال�ستثمار يف �شركات تعمل يف نف�س الن�شاط �أو تعمل يف نف�س الأقليم اجلغرايف �أو لديها
نف�س ال�سمات االقت�صادية والتي �سوف تت�أثر بنف�س الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية �أو الظروف الأخرى .تدير املجموعة هذه
املخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها من حيث متركز اال�ستثمارات .فيما يلي تركز املحفظة اال�ستثمارية للمجموعة كما يف 31
دي�سمرب:

�أ�سهم حقوق امللكية
�صناديق �أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة
�صناديق ا�ستثمارية مفتوحة
�أدوات د ّين

2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

7.203.295
2.403.740
1.713.452
1.408.899
12.729.386

5.949.885
2.419.908
2.056.690
1.372.643
11.799.126

خماطر العمالت الأجنبية
�إن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة لتغريات يف
�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تتعر�ض املجموعة ملخاطر تغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية التي تتعلق ب�صورة رئي�سية
بالأن�شطة الت�شغيلية للمجموعة (عندما يتم عر�ض الإيرادات وامل�صروفات بعملة خمتلفة عن العملة الرئي�سية للمجموعة) .و�صايف
ا�ستثمارات املجموعة يف ال�شركات التابعة الأجنبية.
مبا �أن الدينار البحريني مثبت بالدوالر الأمريكي ،ال متثل الأر�صدة بالدوالر الأمريكي خماطر عملة جوهرية.
فيما يلي تعر�ض املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة بالعمالت الأجنبية:
2013

2014
موجودات
وما يعادلها بالدينار
البحريني

مطلوبات
وما يعادلها بالدينار البحريني

يورو

135.781

190.596

موجودات
وما يعادلها بالدينار
البحريني
337.970

مطلوبات
وما يعادلها بالدينار
البحريني
114.288

جنية �إ�سرتليني

59.685

66.636

338.457

56.002

عمالت �أخرى

6.064.076

2.191.867

4.035.320

1.541.312

ي�شري اجلدول �أدناه �إىل تعر�ض املجموعة ملخاطر العمالت الأجنبية يف  31دي�سمرب ،ولذلك نتيجة ملوجوداتها ومطلوباتها النقدية.
يح�سب التحليل ت�أثري التغريات بن�سبة  %5بالدينار البحريني مقابل اليورو واجلنية الإ�سرتليني ،مع الإحتفاظ بجميع املتغريات
الأخرى ثابتة ،على القائمة املوحدة للدخل (نتيجة حل�سا�سية القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية والقائمة املوحدة
للدخل ال�شامل الآخر للمجموعة نتيجة للتغريات يف �صايف ا�ستثمارات املجموعة يف ال�شركات التابعة الأجنبية).
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تغري يف معدالت �صرف العمالت الأجنبية
يورو
جنية �إ�سرتليني
عمالت �أخرى

الت�أثري على الربح
دينار بحريني
%5±
()2.741
()348
-

2014
الت�أثري على احلقوق
دينار بحريني
%5±
()190.207

2013
الت�أثري على احلقوق
دينار بحريني
%5±
()124.700

الت�أثري على الربح
دينار بحريني
%5±
21.733
22.913
-

خماطر االئتمان
�إن خماطر الإئتمان هي املخاطر التي تنتج عن عدم متكن �أحد �أطراف الأداة املالية من الوفاء بالتزاماته الأمر الذي ينتج عنه
حتمل الطرف الآخر خل�سارة مالية .تتعر�ض املجموعة ملخاطر الإئتمان من خالل �أن�شطتها الت�شغيلية (ب�صورة رئي�سية الذمم
التجارية املدينة) ومن �أن�شطتها اال�ستثمارية مت�ضمنة ودائع ق�صرية الأجل لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية والأدوات املالية الأخرى.
ذمم جتارية مدينة وقر�ض ل�شركة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة:
تتعامل املجموعة فقط مع �أطراف ذات جدارة �إئتمانية جيدة .ومن �سيا�سات املجموعة ب�أن جميع عمالئها الذين يرغبون يف
املتاجرة ب�شروط �إئتمانية يخ�ضعون لإجراءات حتقيق �إئتمانية .وبالإ�ضافة اىل ذلك  ،يتم مراقبة الأر�صدة امل�ستحقة القب�ض
ب�صورة م�ستمرة مما �أدى �إىل تعر�ض املجموعة لديون معدومة غري جوهرية .ال تعتقد الإدارة ب�أن هناك �أي خماطر �إئتمان جوهرية
فيما يتعلق بالقر�ض املقدم ل�شركة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة وهي على ثقة �أنه �سيتم ا�سرتداده بالكامل.
�أر�صدة م�صرفية وودائع ق�صرية الأجل وا�ستثمارات يف �أدوات دين
فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان الناجتة من املوجودات املالية للمجموعة ،والتي ت�شتمل على �أر�صدة لدى بنوك وودائع ق�صرية الأجل
وا�ستثمارات يف �أدوات دين ،ف�إن تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان ينتج من عدم قدرة الطرف الآخر على ال�سداد وب�أن احلد
الأق�صى للتعر�ض يعادل القيمة املدرجة لهذه الأدوات .حتد املجموعة من خماطر االئتمان عن طريق التعامل فقط مع بنوك تتمع
ب�سمعة جيدة واال�ستثمارات يف ال�سندات احلكومية.
�إجمايل احلد الأق�صى للتعر�ض
يو�ضح اجلدول �أدناه �إجمايل احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان للبنود املدرجة يف القائمة املوحدة للمركز املايل للمجموعة
والتي تعتري ب�أنها منتجة:
�أر�صدة لدي بنوك وودائع ق�صرية الأجل

2014
دينار بحريني
4.477.375

2013
دينار بحريني
1.768.760

ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى

18.962.693

16.156.090

ا�ستثمارات (يف �سندات دين)

1.408.899

1.372.643

قر�ض ل�شركة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة

674.382

-

25.523.349

19.297.493

تت�ضمن الذمم التجارية املدينة على مبلغ وقدره  1.509.542دينار بحريني ( 685.426 :2013دينار بحريني) م�ستحق من عميل
واحد والذي ي�شكل  %10من جمموع الذمم التجارية املدينة (.)%5 :2013

ن�ستلهم النجاح من طموحاتكم
�صفحة 84

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
� .29سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)

�إن ا�ستثمارات املجموعة يف �سندات الدين مل يفت موعد �إ�ستحقاقها وغري م�ضمحلة كما يف  31دي�سمرب  2014و يف  31دي�سمرب
.2013
تركز خماطر الإئتمان
تظهر تركزات خماطر الإئتمان عندما يدخل عدد من الأطراف املتعاملة يف �أن�شطة جتارية مت�شابهة �أو يف �أن�شطة يف نف�س الإقليم
اجلغرايف �أو عندما تكون لها نف�س ال�سمات الإقت�صادية مما ت�ؤثر ب�شكل مت�شابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية يف
حالة بروز تغريات �إقت�صادية �أو �سيا�سية �أو ظروف �أخرى .ت�شري تركزات خماطر الإئتمان �إىل الت�أثر احل�سا�سية الن�سبية يف �أداء
املجموعة جتاه التطورات التي قد تطر�أ على قطاع �صناعي �أو موقع جغرايف معني.
فيما يلي توزيع املوجودات املالية للمجموعة:
 31دي�سمرب 2014
الأقليم اجلغرايف
البحرين
دول جمل�س التعاون اخلليجي
الواليات املتحدة الأمريكية
الدول الأفريقية
جمهورية العراق

 31دي�سمرب 2013
الأقليم اجلغرايف
البحرين
دول جمل�س التعاون اخلليجي
الواليات املتحدة الأمريكية
الدول الأفريقية
جمهورية العراق
املجموع

ا�ستثمارات يف �أدوات الدين
دينار بحريني
984.350
424.549
1.408.899

ذمم جتارية مدينة وذمم
�أخرى
دينار بحريني
8.530.274
1.031.234
1.612.153
8.441.450
21.964
19.637.075

ا�ستثمارات يف �أدوات الدين ذمم جتارية مدينة وذمم
�أخرى
دينار بحريني
دينار بحريني
1.025.311
347.332
1.372.643

8.466.210
312.561
749.164
6.623.742
4.413
16.156.090

�أر�صدة لدى بنوك وودائع
ق�صرية الأجل
دينار بحريني
3.556.307
902.218
18.850
4.477.375
�أر�صدة لدى البنوك وودائع
ق�صرية الأجل
دينار بحريني
748.007
1.001.903
18.850
1.768.760
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 31دي�سمرب 2014
القطاع ال�صناعي
م�صريف
حكومي
جتاري
املجموع
 31دي�سمرب 2013
القطاع ال�صناعي
م�صريف
حكومي
جتاري
املجموع

ا�ستثمارات يف �أدوات الدين
دينار بحريني
354.996
1.053.903
1.408.899

ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
دينار بحريني
1.612.153
18.024.922
19.637.075

�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل
دينار بحريني
4.477.375
4.477.375

ا�ستثمارات يف �أدوات الدين
دينار بحريني

ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
دينار بحريني

�أر�صدة لدى بنوك وودائع ق�صرية الأجل
دينار بحريني

205.132
1.167.511
1.372.643

749.164
15.406.926
16.156.090

1.768.760
1.768.760

خماطر ال�سيولة
حتد املجموعة من خماطر �سيولتها باحلر�ص على توفر الت�سهيالت امل�صرفية لديها� .إن �شروط مبيعات املجموعة تتطلب دفع املبالغ
خالل  90يوم ًا من تاريخ البيع .يتم عادة ت�سوية الذمم التجارية الدائنة خالل  60يوم ًا من تاريخ ال�شراء.
يلخ�ص اجلدول �أدناه بيان �إ�ستحقاق املطلوبات املالية غري املخ�صومة للمجموعة يف  31دي�سمرب ،على �أ�سا�س التواريخ التعاقدية
لل�سداد ومعدالت الفائدة احلالية يف ال�سوق.

 31دي�سمرب 2014
�سحوبات على املك�شوف من البنك
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
ذمم دائنة طويلة �ألأجل

عند
الطلب
دينار بحريني
1.273.506
722.604
1.996.110

�أقل من
� 3أ�شهر
دينار بحريني
11.602.171
109.075
11.711.246

من � 3إىل
� 12شهر ًا
دينار بحريني
134.772
134.772

من � 1إىل
� 5سنوات
دينار بحريني
-

 31دي�سمرب 2013
�سحوبات على املك�شوف من البنك
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
ذمم دائنة طويلة �ألأجل

عند
الطلب
دينار بحريني
5.311.421
875.758
6.187.179

�أقل من
� 3أ�شهر
دينار بحريني
10.371.327
92.390
10.463.717

من � 3إىل
� 12شهر ًا
دينار بحريني
277.168
277.168

من � 1إىل
� 5سنوات
دينار بحريني
307.966
307.966

املجموع
دينار بحريني
1.273.506
12.324.775
243.847
13.842.128
املجموع
دينار بحريني
5.311.421
11.247.085
677.524
17.236.030
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املخاطر الت�شغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سائر الناجتة عن ف�شل الأنظمة �أو الأخطاء الب�شرية �أو التجاوزات �أو الأحداث اخلارجية.
عندما يف�شل �أداء الرقابة ،ف�إن املخاطر الت�شغيلية ميكن �أن ت�سبب �ضرر على ال�سمعة ،ولها �أثار قانونية �أو تنظيمية �أو ت�ؤدي �إىل
خ�سارة مالية .ال تتوقع املجموعة �إزالة جميع املخاطر الت�شغيلية ،ولكنها ت�ستطيع �إدارة وتقليل هذه املخاطر من خالل الرقابة
واملتابعة �ضمن �إطار العمل للمخاطر املمكنة .وتت�ضمن عملية الرقابة ف�صل الوظائف بطريقة فعالة ،تقييم �إجراءات ال�صالحيات
والت�سويات ،تدريب املوظفني ،تقييم العمليات ،مبا يف ذلك �إ�ستخدام التدقيق الداخلي.
�إدارة ر�أ�س املال
�إن الهدف الرئي�سي لإدارة ر�أ�سمال املجموعة هو الت�أكد ب�أن املجموعة حتتفظ بدرجات �إئتمانية قوية ون�سبة ر�أ�سمال عالية من �أجل
دعم �أعمالها وزيادة احلد الأق�صى للقيمة للم�ساهمني.
يت�ضمن ر�أ�س املال على احلقوق العائدة �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�شركة الأم واحلقوق غري امل�سيطرة.
من �أجل حتقيق هذا الهدف العام ،تهدف �إدارة ر�أ�سمال املجموعة ،من بني �أمور �أخرى� ،إىل الت�أكد ب�أنها تفي بجميع العهود
املالية املتعلقة بالقرو�ض واالقرتا�ضات التي ت�ستحق عليها فائدة والتي حتدد متطلبات هيكل ر�أ�س املال� .أن االنتهاكات يف تلبية
العهود املالية ي�سمح للبنك ب�إ�ستدعاء القرو�ض واالقرتا�ضات فور ًا .ال توجد هناك �أية انتهاكات يف العهود املالية املتعلقة بالقرو�ض
واالقرتا�ضات التي ت�ستحق عليها فائدة يف ال�سنة احلالية.
تقوم املجموعة ب�إدارة هيكلة ر�أ�سمالها وعمل تعديالت على �ضوء التغريات يف ظروف �أعمالها .من �أجل املحافظة على �أو تعديل
هيكلة ر�أ�س املال ،ميكن للمجموعة تعديل مبالغ �أرباح الأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة .مل يتم عمل تغيريات
يف الأهداف وال�سيا�سات والعمليات خالل ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2014و 31دي�سمرب  2013على التوايل .يتكون ر�أ�س املال
من �أ�سهم ر�أ�س املال و�إحتياطيات �أخرى و�أرباح مبقاة حم�سوم منها �أ�سهم اخلزانة العائدة �إىل حقوق حاملي �أ�سهم ال�شركة املقا�سة
مببلغ وقدره  59.745.769دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب  53.626.402 :2013( 2014دينار بحريني).

 .30قيا�س القيم العادلة
القيمة العادلة هو ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه لبيع موجود �أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب يف معاملة منظمة بني م�شاركي ال�سوق
يف تاريخ القيا�س .وي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افرتا�ض حدوث معاملة بيع املوجود �أو حتويل املطلوب.
ت�شتمل الأدوات املالية للمجموعة على املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
ت�شتمل املوجودات املالية على ا�ستثمارات وجزء ممعني من ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى ونقد و�أر�صدة لدى بنوك وودائع ق�صرية
الأجل .ت�شتمل املطلوبات املالية على جزء معني من ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى و�سحوبات على املك�شوف من البنك وذمم دائنة
طويلة الأجل.
القيم العادلة للأدوات املالية
�إن القيم العادلة للأدوات املالية ال تختلف جوهري ًا عن قيمها املدرجة.
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القيم العادلة للأدوات غري املالية
تقي�س املجموعة ا�ستثماراتها العقارية بالقيمة العادلة ويتم الإف�صاح عن الإف�صاحات املتعلقة بالقيمة العادلة يف الإي�ضاحني  6و.10
الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
بالن�سبة للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ،راجع �إي�ضاح .10
الأدوات املالية ح�سب الفئات:
فيما يلي �أدناه نظرة عامة عن الأدوات املالية املحتفظ بها من قبل املجموعة كما يف  31دي�سمرب :2014
 31دي�سمرب 2014

مدرجة بالتكلفة املطف�أة

مدرجة
بالقيمة العادلة
�ضمن الأرباح �أو اخل�سائر

مدرجة بالقيمة العادلة
�ضمن الدخل ال�شامل الآخر

املجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

املوجودات املالية:
ا�ستثمارات

-

2.003.335

10.726.051

12.729.386

ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى

19.637.075

-

-

19.637.075

نقد و�أر�صدة لدى بنوك وودائع ق�صرية الأجل

4.665.160

-

-

4.665.160

قر�ض ل�شركة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة

674.382

-

-

674.382

24.976.617

2.003.335

10.726.051

37.706.003

مدرجة بالتكلفة
املطف�أة

مدرجة
بالقيمة العادلة
�ضمن الأرباح �أو اخل�سائر

مدرجة بالقيمة العادلة
�ضمن الدخل ال�شامل
الآخر

املجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

 31دي�سمرب 2014

املطلوبات املالية:
�سحوبات على املك�شوف من البنك

1.254.686

-

-

1.254.686

ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى

12.324.775

-

-

12.324.775

ذمم دائنة طويلة الأجل

243.847

-

-

243.847

13.823.308

-

-

13.823.308
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 31دي�سمرب 2013

مدرجة بالتكلفة
املطف�أة
دينار بحريني

املوجودات املالية:
ا�ستثمارات
ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
نقد و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل
املطلوبات املالية:
�سحوبات على املك�شوف من البنك
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
ذمم دائنة طويلة الأجل

16.156.090
1.899.986
18.056.076
5.252.795
11.245.996
677.524
17.176.315

مدرجة
مدرجة بالقيمة
العادلةلآخر املجموع
العادلة
بالقيمة
�ضمن الأرباح �أو اخل�سائر �ضمن الدخل ال�شامل ا
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
1.994.965
1.994.965
-

9.804.161
9.804.161
-

11.799.126
16.156.090
1.899.986
29.855.202
5.252.795
11.245.996
677.524
17.176.315

� .31إعادة ت�صنيف �أرقام املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة لكي تتنا�سب مع العر�ض املطبق يف ال�سنة احلالية� .إن �إعادة الت�صنيفات هذه
مل ت�ؤثر على الربح �أو احلقوق امل�سجلة م�سبق ًا.

� .32إف�صاحات حوكمة ال�شركات
( )1جمل�س الإدارة � ،أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
م�سئولية جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
�إن جمل�س الإدارة م�سئول �أمام امل�ساهمني عن اال�ستثمار ال�سليم واحلفاظ على م�صالح امل�ساهمني .دور املجل�س وم�س�ؤولياته ت�شمل
ولكنها ال تقت�صر على التايل:
 مراقبة الأداء العام للأعمال ، مراقبة �أداء الإدارة وخطة الإحالل للإدارة العليا ، مراقبة ت�ضارب امل�صالح ومنع املعامالت امل�سيئة من الأطراف ذات العالقة ، الإعداد الدقيق للقوائم املالية املوحدة لل�سنة ، عقد و�إعداد اجتماعات امل�ساهمني ، التو�صية بدفع �أرباح �أ�سهم للم�ساهمني والت�أكد من تنفيذها ، تبني وتنفيذ ومراقبة الإمتثال لقواعد ال�سلوك للمجموعة ، مراجعة وتنفيذ �أهداف و�سيا�سات املجموعة املتعلقة بامل�س�ؤوليات الإجتماعية؛ و	�إختيار ومقابلة وتعيني الرئي�س التنفيذي وبع�ض �أع�ضاء الإدارة التنفيذية .يف هذا ال�صدد ،ف�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�سئولون ب�شكل فردي وجماعي عن جميع مهام جمل�س الإدارة.
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� .32إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

املعامالت اجلوهرية التي تتطلب موافقة جمل�س الإدارة
املعامالت اجلوهرية التالية تتطلب مراجعة ،وتقييم وموافقة جمل�س الإدارة:
	�إ�سرتاتيجية ال�شركة امليزانية ال�سنوية تخ�صي�ص املوارد الرئي�سية وا�ستثمار ر�أ�س املال م�سئوليات الإدارة والتدريب والتطوير و�إعداد خطة الإحالل للإدارة العليا.نظام انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونهاية خدماتهم
يتم انتخاب � /إعادة �إنتخاب �أع�ضاء املجل�س كل ثالث �سنوات يف اجتماع امل�ساهمني .مت عقد االنتخاب الأخري لأع�ضاء جمل�س
الإدارة بتاريخ  25مار�س .2012
تنتهي خدمة ع�ضو جمل�س الإدارة �إما بانتهاء فرتة انتخابه يف اجتماع امل�ساهمني ال�سنوي �أو حني يقدم ا�ستقالته من جمل�س الإدارة.
تداول �أع�ضاء جمل�س الإدارة لأ�سهم ال�شركة
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2014قام ع�ضو جمل�س الإدارة ال�سيد جهاد �أمني حممد ب�شراء �أ�سهم �إ�ضافية ما جمموعه
� 13.135سهم من �أ�سهم بي �إم�.إم�.أي وزاد ح�صة ملكيته من � 586.865إىل � 600.000سهم.
ميثاق لقواعد ال�سلوك والإجراءات التي اتخذها املجل�س لر�صد االمتثال
يتوقع من جمل�س الإدارة واملوظفون لدى املجموعة احلفاظ على �أعلى م�ستوى من �أخالقيات العمل وال�سلوك ال�شخ�صي .وقد �أن�ش�أت
املجموعة ميثاق لقواعد ال�سلوك التي توفر الأطر الأخالقية والقانونية جلميع املوظفني يف �إدارة �أعمالها .يحدد ميثاق قواعد
ال�سلوك كيفية توا�صل املجموعة مع موظفيها وامل�ساهمني واملجتمع الذي تعمل فيه.
�إعتمد جمل�س الإدارة ميثاق ال�سلوك املهني ل�شركة بي �إم �إم �آي و�سيا�سة املبلغني ملراقبة الإلتزام بالأخالقيات املهنية لل�شركة .يقدم
ميثاق قواعد ال�سلوك توجيهات وا�ضحة يف ممار�سة الأعمال التجارية على ال�صعيد الدويل ،والتفاعل مع احلكومات واملجتمعات
املحلية وال�شركاء التجاريني وال�سلوك العام يف مكان العمل بالنظر �إىل �أف�ضل مناذج حوكمة ال�شركات و�أخالقيات العمل.
يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات اخلا�صة باملن�صب و�سنوات اخلربة وامل�ؤهالت للإدارة التنفيذية:
ا�سم الع�ضو التنفيذي

املن�صب

�سنوات اخلربة

امل�ؤهل

جوردون بويل

الرئي�س التنفيذي

35

دبلوم �إدارة  ،دبلوم هند�سة �إت�صاالت

عمار عقيل

املدير املايل

17

ماج�ستري �إدارة اعمال  ،زميل  CIMAو AAT

روبرت �سميث

مدير العمليات – خدمات العقود

29

بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،ودبلوم يف عمليات الفنادق والتموين
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� .32إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

يلخ�ص اجلدول التايل جمموع الأتعاب املدفوعة لأع�ضاء الإدارة التنفيذية.
2014
دينار بحريني
333.822
34.251
115.716
107.340
591.129

الرواتب
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
مكاف�آت
عالوات
املجموع

2013
دينار بحريني
397.237
49.773
136.034
157.494
740.538

يتكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة من � 8أع�ضاء كما يف  31دي�سمرب .2014
مت �إنتخاب املجل�س يف  25مار�س  2013ملدة � 3سنوات.
يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات اخلا�صة باملن�صب و�سنوات اخلربة وتاريخ املبا�شرة لأع�ضاء جمل�س الإدارة :
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

املهنة

ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد حممد امل�ؤيد
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد �سهيل حاجي

رجل �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال
�سيدة �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال

تنفيذي /غري تنفيذي
املن�صب
م�ستقل /غري م�ستقل
غري تنفيذي /غري م�ستقل
رئي�س جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة غري تنفيذي /م�ستقل
غري تنفيذي /م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة
غري تنفيذي /غري م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة
غري تنفيذي /غري م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة
غري تنفيذي /غري م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة
غري تنفيذي /م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة
غري تنفيذي /م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة

�سنوات
اخلربة
48
44
39
37
40
16
53
23

تاريخ البدء
2004
2004
1992
2004
2004
2004
2006
2011

�أع�ضاء جمل�س الإدارة التالية �أ�سما�ؤهم هم �أع�ضاء يف جمال�س �أخرى:
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

عدد الع�ضويات يف �شركات مدرجة

ال�سيد عبداهلل بوهندي

4

ال�سيد �شوقي فخرو

3

ال�سيد جهاد �أمني

6

ال�سيد حممد امل�ؤيد

2

ال�سيد �سهيل حاجي

1
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� .32إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

يجب على املجموعة عقد خم�س اجتماعات ملجل�س الإدارة على الأقل �سنوي ًا .وخالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2014عقدت 6
اجتماعات ملجل�س الإدارة .ويلخ�ص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ �إجتماعات جمل�س الإدارة وح�ضور الأع�ضاء يف كل اجتماع.
التاريخ

 16فرباير 2014

 16مار�س 2014

� 27أبريل 2014

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�ضرون
ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد حممد امل�ؤيد
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �سهيل حاجي
ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد حممد امل�ؤيد
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �سهيل حاجي
ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد حممد امل�ؤيد
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �سهيل حاجي

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�ضرون
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� .32إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)
التاريخ

 29يونيو 2014

� 28سبتمرب 2014

 27دي�سمرب 2014

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�ضرون

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�ضرون

ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد حممد امل�ؤيد
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �سهيل حاجي
ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد حممد امل�ؤيد
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �سهيل حاجي
ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد حممد امل�ؤيد
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �سهيل حاجي

�سيا�سة الأتعاب
�سيا�سة الأتعاب تعتمد على �أتعاب احل�ضور واملكاف�آت الأ�سا�سية.
بلغ جمموع الأتعاب املدفوعة لل�سنة لأع�ضاء جمل�س الإدارة  139.000دينار بحريني ( 139.000 :2013دينار بحريني).
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(( )2اللجان)
يلخ�ص اجلدول التايل معلومات عن جلان جمل�س الإدارة و�أع�ضائها و�أهدافها:
جلنة املجل�س

الأهداف

الأع�ضاء

تنفيذي  /غري تنفيذي
م�ستقل  /غري م�ستقل

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية م�شكلة لبحث الأمور مع �إدارة ال�شركة
بخ�صو�ص توظيف كبار املوظفني ،الأداء املايل ،الأداء
الت�شغيلي ،الإ�سرتاتيجيات وكافة الق�ضايا الأخرى بتوجيه
من جمل�س الإدارة

ال�سيد �شوقي فخرو

غري تنفيذي /م�ستقل

ال�سيدة منى امل�ؤيد

غري تنفيذي/غري م�ستقل

ال�سيد جهاد �أمني

غري تنفيذي /غري م�ستقل

ال�سيد عبداهلل بوهندي

غري تنفيذي /غري م�ستقل

ال�سيدة منى امل�ؤيد

غري تنفيذي /غري م�ستقل

ال�سيد جهاد �أمني

غري تنفيذي /غري م�ستقل

ال�سيد �شوقي فخرو

غري تنفيذي /م�ستقل

ال�سيد �سهيل حاجي

غري تنفيذي /م�ستقل

اللجنة اال�ستثمارية واملالية ل�شركة بي �إم �إم �آي م�سئولة
عن �إعتماد �سيا�سات � ،إ�سرتاتيجيات ،معامالت اال�ستثمار
اللجنة اال�ستثمارية واملالية ومراجعة �أداء ا�ستثمارات ال�شركة.تقوم اللجنة �أي�ض ًا
بتقدمي امل�ساعدة ملجل�س الإدارة يف مراجعة ومراقبة
�أهداف� ،إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات ال�شركة.

جلنة التدقيق

جلنة املكاف�آت والرت�شيح

جلنة التدقيق م�سئولة عن:
متابعة �سالمة عملية �إعداد التقارير املالية� ،أنظمة ال�شركة
للرقابة الداخلية ،مراجعة القوائم والتقارير املالية� ،إلتزام
املجل�س باملتطلبات القانونية والنظامية و�أداء وظيفة
التدقيق الداخلي لل�شركة.

ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد عبداهلل جمعة

التو�صية بتعيني مدققني خارجيني ،املوافقة على �
أتعابهم،من ال�سيد حممد امل�ؤيد
مراقبة �إ�ستقالليتهم و�إعداد التقارير املطلوب �إعدادها
قبل اللجنة وفق ًا لقوانني م�صرف البحرين املركزي ،بور�صة
البحرين ،قانون ال�شركات التجارية البحريني واجلهات
التنظيمية يف مملكة البحرين.
الهدف :املراجعة وتقدم الإ�ست�شارة ملجل�س الإدارة حول
تكوين املجل�س وتر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلدد
بالإ�ضافة �إىل مكاف�آت املجل�س والإدارة العليا.

ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني

غري تنفيذي /م�ستقل
غري تنفيذي /م�ستقل
غري تنفيذي /غري م�ستقل

غري تنفيذي /غري م�ستقل
غري تنفيذي /م�ستقل
غري تنفيذي/غري م�ستقل
غري تنفيذي /غري م�ستقل
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�صفحة 94

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
� .32إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

يتوجب على املجموعة عقد كحد �أدنى ثمان اجتماعات للجنة التنفيذية خالل كل ال�سنة .خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ،2014
عقدت ت�سعة اجتماعات لللجنة التنفيذية .يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات حول تواريخ �إجتماعات اللجنة وح�ضور الأع�ضاء لكل
اجتماع:
التاريخ
 26يناير 2014
 9مار�س 2014
� 13أبريل 2014
 11مايو 2014
 8يونيو 2014
 13يوليو 2014
� 14سبتمرب 2014
� 19أكتوبر 2014
 11نوفمرب 2014

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�ضرون
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�ضرون

ال�سيدة منى امل�ؤيد

بلغ جمموع الأتعاب املدفوعة لأع�ضاء اللجنة التنفيذية  30.500دينار بحريني ( 31.500 :2013دينار بحريني).

التقرير ال�سنوي 2014
�صفحة 95

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
� .32إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

يتوجب على املجموعة عقد كحد �أدنى �أربعة اجتماعات للجنة اال�ستثمارية واملالية خالل كل ال�سنة .وخالل ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  ،2014عقدت �أربعة اجتماعات للجنة اال�ستثمارية واملالية .يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ �إجتماعات اللجنة
وح�ضور الأع�ضاء لكل اجتماع :
التاريخ

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�ضرون

 16فرباير 2014

ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيد �سهيل حاجي

� 27أبريل 2014

ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيد �سهيل حاجي

� 28سبتمرب 2014

ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيد �سهيل حاجي

 27نوفمرب 2014

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�ضرون

ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيد �سهيل حاجي

بلغ جمموع الأتعاب املدفوعة لأع�ضاء اللجنة اال�ستثمارية واملالية  22.000دينار بحريني ( 22.000 :2013دينار بحريني).

ن�ستلهم النجاح من طموحاتكم
�صفحة 96

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
� .32إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

يتوجب على املجموعة عقد كحد �أدنى خم�سة اجتماعات للجنة التدقيق خالل كل ال�سنة .وخالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2014عقدت خم�سة اجتماعات للجنة التدقيق  .يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ �إجتماعات اللجنة وح�ضور الأع�ضاء
لكل اجتماع:
التاريخ

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�ضرون

 26يناير 2014

ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد حممد امل�ؤيد

� 20أبريل 2014

ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد حممد امل�ؤيد

 22يونيو 2014

ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد حممد امل�ؤيد

التاريخ

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�ضرون

� 22أكتوبر 2014

ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد حممد امل�ؤيد

 25نوفمرب 2014

ال�سيد عبداهلل جمعة
ال�سيد ر�ضا فرج
ال�سيد حممد امل�ؤيد

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�ضرون

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�ضرون

بلغ جمموع الأتعاب املدفوعة لأع�ضاء جلنة التدقيق  16.500دينار بحريني ( 16.500 :2013دينار بحريني).

التقرير ال�سنوي 2014
�صفحة 97

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014
� .32إف�صاحات حوكمة ال�شركات (تتمة)

يتوجب على املجموعة عقد كحد �أدنى اجتماعني للجنة املكاف�آت والرت�شيح خالل كل ال�سنة .وخالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2014عقد �إجتماعني للجنة املكاف�آت والرت�شيح .يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ �إجتماعات اللجنة وح�ضور الأع�ضاء
لكل اجتماع :
التاريخ
 16فرباير 2014

� 14سبتمرب 2014

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�ضرون
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني
ال�سيد عبداهلل بوهندي
ال�سيد �شوقي فخرو
ال�سيدة منى امل�ؤيد
ال�سيد جهاد �أمني

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�ضرون
ال�سيد عبداهلل بوهندي

بلغ جمموع الأتعاب املدفوعة للجنة املكاف�آت و الرت�شيح  7.500دينار بحريني ( 18.000 :2013دينار بحريني)
( )3حوكمة ال�شركات
قانون حوكمة ال�شركات
املتوقع من جمل�س الإدارة واملوظفون لدى املجموعة احلفاظ على �أعلى م�ستوى من �أخالقيات العمل وال�سلوك ال�شخ�صي .وقد �أن�ش�أت املجموعة
ميثاق لقواعد ال�سلوك التي توفر الأطر الأخالقية والقانونية جلميع املوظفني يف �إدارة �أعمالها .يحدد ميثاق قواعد ال�سلوك كيفية توا�صل
املجموعة مع موظفيها وامل�ساهمني واملجتمع الذي تعمل فيه املجموعة.
�إعتمد جمل�س �إدارة �شركة بي �إم �إم �آي ميثاق قواعد ال�سلوك والإجراءات و�سيا�سة املبلغني لر�صد االمتثال لأخالقيات املجموعة .ميثاق قواعد
ال�سلوك يوفر توجيهات وا�ضحة يف ممار�سة الأعمال التجارية على ال�صعيد الدويل ،والتفاعل مع احلكومات واملجتمعات املحلية وال�شركاء
التجاريني وال�سلوك العام يف مكان العمل بالنظر �إىل مناذج ممار�سة �أف�ضل ال�شركات .ي�شمل ميثاق قواعد ال�سلوك الأطر ال�سلوكية جلميع
املوظفني يف �إطار جمموعة وا�سعة من امل�سائل الأخالقية والقانونية .ومت ن�شر مدونة قواعد ال�سلوك يف ق�سم «حوكمة ال�شركات» يف موقع
ال�شركة.

تغيريات على املبادئ التوجيهية حلوكمة ال�شركات لل�شركة

يف �سنة  ،2014قامت بي �إم �إم �آي ب�إعادة النظر يف �إطار حوكمة ال�شركات واملبادئ التوجيهية ل�ضمان االمتثال لقانون حوكمة ال�شركات
ال�صادر يف �سنة .2010

ت�ضارب امل�صالح

يف �سنة  ،2014حدث ت�ضارب ب�سيط يف امل�صالح فما يتعلق مبنح العقد يف يناير  ،2014والذي مت التعامل معه وفق ًا ل�سيا�سة حوكمة ال�شركات
ل�شركة بي �إم �إم �آي ل�ضمان حماية �إجمايل ح�صة املجموعة .يف حالة ت�ضارب امل�صالح التي تن�ش�أ نتيجة �أي �صفقة جتارية �أو �أي نوع من
القرارات التي يتعني اتخاذها ،يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة املعنيني االمتناع عن امل�شاركة يف مناق�شة مثل هذه ال�صفقة �أو القرارات
الواجب اتخاذها .يف هذا ال�صدد ،يبلغ �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة عادة املجل�س عن ت�ضارب حمتمل يف امل�صالح قبل مناق�شة �أي �صفقة �أو
قرار .ميتنع الأع�ضاء املعنيني عن الت�صويت على �أي قرار حيثما قد ين�ش�أ �أي ت�ضارب يف امل�صالح.

ن�ستلهم النجاح من طموحاتكم
�صفحة 98

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة تتمة
كما يف  31دي�سمرب 2014

تقييم �أداء جمل�س الإدارة
اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي للم�ساهمني يقيم �أداء جمل�س الإدارة ويربيء ذمتهم من كل املطالبات.
�أداء رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
يتم تقييم �أداء رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�شركة من قبل جمل�س الإدارة على �أ�سا�س �سنوي.
و�سائل االت�صال بني امل�ساهمني وامل�ستثمرين
ً
تلتزم ال�شركة بتوفري املعلومات ذات ال�صلة ويف الوقت املنا�سب للم�ساهمني وفقا اللتزاماتها بالإف�صاح امل�ستمر ح�سب قانون حوكمة ال�شركات.
يتم �إر�سال املعلومات �إىل امل�ساهمني من خالل توزيع التقرير ال�سنوي لل�شركة وغريها من االت�صاالت .تن�شر جميع الن�شرات يف موقع ال�شركة
وتبعث للم�ساهمني يف الوقت املنا�سب.
�إن م�سئولية �سكرتري جمل�س الإدارة القيام باالت�صال مع امل�ساهمني والت�أكد من �أن ال�شركة على وفاء بالتزاماتها بالإف�صاح امل�ستمر.
�إدارة املخاطر الرئي�سية وال�شكوك التي تواجه ال�شركة
اللجنة التنفيذية وجمل�س الإدارة يقومون ب�إدارة املخاطر وال�شكوك التي تواجه ال�شركة.
مراجعة عمليات و�إجراءات الرقابة الداخلية
يتم �إجراء مراجعة عملية الرقابة الداخلية والإجراءات ب�شكل منتظم من قبل املدققني الداخليني حل�سابات ال�شركة ،بالإ�ستعانة مب�صادر
خارجية ،ل�ضمان كفاءة  ،ا�ستقاللية و�شفافية الإجراءات.

 .33امل�سئولية االجتماعية

تقوم املجموعة ب�أداء م�سئولياتها االجتماعية من خالل التربعات اخلريية لل�شركات وتقدمي الدعم املايل يف م�شاريع وم�ؤ�س�سات و�صندوق
الأ�سرة اخلريي التي تهدف �إىل حتقيق التنمية االجتماعية امل�ستدامة والإغاثة.

