والمجموعة مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية،
وهي إحدى أسرع الشركات نموًا في القطاع الذي تعمل
فيه ،وتقترب قيمة مبيعاتها السنوية من  60مليون
دينار .وتتبع المجموعة في أعمالها منهجًا يقوم على
الجودة في األداء والتركيز على خدمة العمالء مع
تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

نتـــــائج

نقــود نمـو أعمالنـــا
شركة البحرين للمالحة
والتجارة الدولية
التقرير السنوي 2007

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 17 731 186 :
رقم ال�سجل التجاري
10999
ر�أ�س املال امل�رصح به
� 200.000.000سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم:
 20.000.000دينار بحريني
ر�أ�س املال املدفوع
� 100.012.670سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم:
 10.001.267دنانري بحرينية
مدققو احل�سابات
�أرن�ست �أند يونغ
�سكرتري جمل�س الإدارة
ال�سيد عمار عقيل

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�سيد عبداهلل ح�سن بوهندي ـ رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد عبداهلل حممد جمعة ـ نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد �إبراهيم خليفة الدو�رسي
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�سيد حممد فاروق امل�ؤيد
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني
ال�سيد ر�ضا الفرج
ال�سيد �شوقي علي فخرو
البنوك
بنك البحرين الوطني �ش.م.ب.
البنك الأهلي املتحد �ش.م.ب.
بنك البحرين والكويت �ش.م.ب.
�ستاندرد ت�شارترد بنك
بنك  HSBCال�رشق الأو�سط
بنك م�سقط الدويل �ش.م.ب.
ويلز فارجو بنك �إن �أ

�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سلمان �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن حمد �آل خليفة
بن عي�سى �آل خليفة
العام
القائد
ويل العهد الأمني
ملك مملكة البحرين املفدى
لقوة دفاع البحرين

�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر

�أهم الإجنازات خالل العام

5

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

6

تقرير جمل�س الإدارة

8
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احلوكمة الإدارية

12

�أع�ضاء الإدارة التنفيذية

14

تقرير الإدارة التنفيذية

16

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ال�سادة م�ساهمي

22

البيانات املالية املوحدة

23

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

29

�رشكـة البحـرين للمـالحـة والتجارة
الدولية �ش.م.ب.
�ص.ب .رقم  ,828املنامة
مملكة البحرين
رقم الهاتف)+973( 17739444 :
رقم الفاك�س)+973( 17731186 :
www.bmmigroup.com
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رؤيتنا أن نكون شركة
إقليمية حيوية تلهم
نشاطاتها المختلفة لتحقيق
نتائج مبهرة.
رسالتنا الفوز بثقة الزبائن
من خالل تقديم خدمات
متميزة.
قيمنا الصدق واالمتياز
واإلنجاز والتقدير وروح الفريق.

يقع المقر الرئيسي لشركة البحرين للمالحة والتجارة
الدولية (بي إم إم آي) في مملكة البحرين ،ويمتد
نشاطها العالمي ليغطي ثالث قارات ،وويتنوع ليشمل
مبيعات التجزئة والتوزيع والخدمات اللوجستية وسلسلة
التوريد.
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وتتخصص المجموعة في أعمال التوزيع وتجارة المواد
الغذائية والمشروبات بالجملة والتجزئة ،وتمثل مجموعة
كبرى من الشركات الرائدة التي توفر منتجات منزلية ذات
ماركات عالمية .كما تضطلع المجموعة بدور إقليمي فاعل
في تقديم خدمات التوريد بموجب عقود مبرمة مع جهات
حكومية وجهات غير حكومية في الخارج.
والمجموعة مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية،
وهي إحدى أسرع الشركات نموًا في القطاع الذي تعمل
فيه ،وتقترب قيمة مبيعاتها السنوية من  60مليون دينار.
وتتبع المجموعة في أعمالها منهجًا يقوم على الجودة
في األداء والتركيز على خدمة العمالء مع تطبيق المعايير
الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
وتستند المجموعة إلى تاريخ طويل يمتد إلى نحو 125
سنة من العمل المتواصل في منطقة الخليج العربي،
وهي اليوم تتمتع بسمعة متميزة كإحدى الشركات
الرائدة في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي.

أهم اإلنجازات خالل العام 2007

متكنا خالل العام  2007من حتقيق تقدم باهر يف تنفيذ
الأهداف اال�سرتاتيجية للمجموعة فيما يتعلق بتنمية �أعمالها
على ال�صعيدين املايل واجلغرايف .ودعم ًا لتنمية �أعمالنا احلالية
واملخطط لها ،عملنا على تقوية القدرات التنظيمية للمجموعة
من خالل اال�ستثمار الكبري يف مواردنا الب�رشية والفنية.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

مالحظة :الدينار البحريني مرتبط بالدوالر الأمريكي ومثبت
ب�سعر  1/-دوالر ًا =  377فل�س ًا
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•
•
•

�إقرتبت العوائد م�ؤ�رش ال�ستني ( )60مليون دينار
بحريني لأول مرة.
بلغ �صايف �أرباح املجموعة  10.1مليون دينار بحريني،
وهو ثاين �أعلى ربح �صاف حتققه املجموعة يف
تاريخها.
ارتفعت حقوق امل�ساهمني �إىل  40.1مليون دينار
بحريني.
ارتفع عائد ال�سهم �إىل  106فل�س.
بلغت ن�سبة �إيرادات املبيعات من خارج البحرين .%30
البدء يف تنفيذ عقد اخلدمات اللوج�ستية للوكالة الأمريكية
للتنمية العاملية يف جيبوتي.
جتديد عقود التوريد الرئي�سية وخدمات البحرية.
تعيني مدير عام ل�رشكة اللوج�ستيات اجلديدة يف الكويت.
ا�ستكمال خطط لت�أ�سي�س �رشكة م�شرتكة جديدة لتوريد
املواد الغذائية يف قطر.
الفوز بوكاالت جديدة ملواد غذائية يف البحرين وقطر.
احل�صول على �شهادة �أوه�سا�س  18001يف جمايل
ال�صحة وال�سالمة املهنية.
ا�ستكمال تنفيذ نظام االت�صاالت واملعلومات ( )ERPعلى
نطاق املجموعة.
طرح برنامج التدريب الإداري.
طرح منوذج جديد لتنمية الرثوة الب�رشية.
موا�صلة امل�شاركة يف �أن�شطة خدمة املجتمع.
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أعضاء مجلس اإلدارة

	�أع�ضاء جمل�س �إدارة بي �أم �أم �آي
1
2
3
4
5
6
7
8

ال�سيد عبداهلل ح�سن بوهندي ,رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد عبداهلل حممد جمعة ,نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد �إبراهيم خليفة الدو�رسي ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد ر�ضا الفرج ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد �شوقي علي فخرو ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد حممد فاروق امل�ؤيد ,ع�ضو جمل�س الإدارة

ممثلي الإدارة
 9جوردون بويل ،الرئي�س التنفيذي
 10جعفرعبد الوهاب املن�صور ،نائب الرئي�س التنفيذي
 11عمار عقيل� ،سكرتري ال�رشكة
التقرير السنوي  2007بي إم إم آي 6

اللجنة التنفيذية
ال�سيد �شوقي على فخرو ,رئي�س اللجنة
ال�سيد �إبراهيم خليفة الدو�رسي
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني
جلنة التدقيق
ال�سيد ر�ضا الفرج ,رئي�س اللجنة
ال�سيد عبداهلل حممد جمعة
ال�سيد حممد فاروق امل�ؤيد
جلنة اال�ستثمار
ال�سيد عبداهلل ح�سن بوهندي ,رئي�س اللجنة
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني
ال�سيد �شوقي علي فخرو
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7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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بالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أت�رشف ب�أن �أ�ضع بني
�أيديكم هذا التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة ل�رشكة
البحرين للمالحة والتجارة الدولية (بي �إم �إم �آي) لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  .2007وي�سعدين �أن �أفيدكم ب�أن العام
 2007كان واحداً من �أف�ضل ال�سنوات يف التاريخ الطويل
للمجموعة ،حيث حتققت فيه نتائج مالية قيا�سية وتقدم
ا�سرتاتيجي �سليم مدعوم مب�ستجدات تنظيمية هامة.

تو�سعت �أعمالنا التعاقدية واملبيعات والت�سويق واللوج�ستيات
ون�شاطات �سل�سلة التوريد عرب املناطق التي منار�س �أعمالنا
فيها وهي البحرين وقطر والكويت وجيبوتي .و�ضمن تطلعاتنا
للم�ستقبل ،عقدنا مباحثات واعدة مع �رشكاء جدد حمتملني
يف املواد الغذائية وامل�رشوبات يف الأردن و�إيران ،بالإ�ضافة �إىل
حتديد فر�ص تعاقدية يف عدد من الدول املنتمية لل�سوق امل�شرتكة
ل�رشقي وجنوبي �أفريقيا (كومي�سا).

فقد كان الأداء املايل لبي �إم �إم �آي يف العام  2007من �أف�ضل ما
حققته املجموعة يف تاريخها ،حيث ارتفعت �إيرادات البيع بن�سبة
 5يف املائة لت�صل �إىل  59.7مليون دينار مقابل  57مليون دينار
يف ال�سنة ال�سابقة ،فيما بلغ �صايف الأرباح  10.1مليون دينار،
وهو ثاين �أعلى معدل حتى تاريخه ،مرتفع ًا بن�سبة  10يف املائة
عن العام  .2006وبلغت حقوق امل�ساهمي  40.1مليون دينار
(مقابل  35مليون دينار يف العام  ،)2006فيما بلغت ربحية
ال�سهم الأ�سا�سية  106فل�س (مقابل  95فل�س يف العام .)2006

ودعم ًا لتنمية �أعمالنا احلالية واملخطط لها ،عملنا على تعزيز
القدرات التنظيمية للمجموعة ،مع الرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي
على املوارد الب�رشية والفنية .كما عززنا �إطار احلوكمة و�إدارة
املخاطر ،وتبنينا معايري دولية و�أف�ضل ممار�سات عاملية .و�إىل
جانب ذلك ،وباعتبارنا م�ؤ�س�سة وطنية م�سئولة ،وا�صلنا
م�شاركاتنا يف الأن�شطة االجتماعية التي تهدف �إىل م�ساعدة
املحتاجني من خالل تقدمي التربعات اخلريية ورعاية الأن�شطة
املختلفة وتقدمي املنح اجلامعية.

و�أود الإ�شارة �إىل �أن �إيرادات املبيعات خالل العام  2007قد
�إقرتبت م�ؤ�رش ال�ستني ( )60مليون دينار لأول مرة ،يف حني بلغ
�صايف الأرباح قريب ًا عن الرقم القيا�سي وهو  10.5مليون دينار
الذي حققته املجموعة يف العام  .2004وجتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل
�أن جميع موارد حتقيق الدخل �سجلت ارتفاع ًا �سنة بعد �سنة،
و�أن �أكرث من  30يف املائة من �إيرادات مبيعات املجموعة يتحقق
الآن من �أعمال ال�رشكة خارج مملكة البحرين.

وبناء على ما حققته املجموعة من �إجنازات حتى تاريخه ،يتطلع
جمل�س الإدارة نحو امل�ستقبل بكل �إيجابية ،وما يعزز تفا�ؤلنا
هي الفر�ص املثرية اجلديدة التي قامت بي �إم �إم �آي بتطويرها،
واملتوقع �أن نعلن عنها خالل العام  .2008وهذه الفر�ص
اجلديدة� ،إ�ضافة �إىل مبادراتنا الناجحة� ،شجعت جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية العليا على تطوير ا�سرتاتيجية طويلة الأجل
متتد �إىل العام  2015لت�سرت�شد بها املجموعة يف توجهاتها
امل�ستقبلية .ومع ا�ستمرار الرتكيز على تطوير الأداء ،ف�إن جمل�س
الإدارة واثق من قدرة الإدارة التنفيذية على نقل بي �إم �إم �آي
�إىل موقع �أقرب من هدفها يف �أن ت�صبح م�ؤ�س�سة �إقليمية رائدة
ومتنوعة الأن�شطة.

وا�ستمر ن�شاط املجموعة اال�ستثماري لي�ساهم م�ساهمة كبرية
يف امليزانية العمومية للعام  ،2007وارتفع �إجمايل املبالغ التي
تديرها املجموعة �إىل  13.5مليون دينار مقابل  10.8مليون
دينار يف العام  ،2006حمققة عائد ًا �سنوي ًا ن�سبته  11يف املائة.
وي�رسين الإفادة ب�أننا وا�صلنا حتقيق تقدم مميز يف تنفيذ
ا�سرتاتيجية املجموعة ب�ش�أن التو�سع اجلغرايف وتنويع الأعمال
من خالل اال�ستثمارات املدارة وغري املدارة .فخالل العام ،2007

خالل العام  ،2007توسعت
أعمالنا التعاقدية والمبيعات
والتسويق واللوجستيات
ونشاطات سلسلة التوريد

أفضل ما حققته المجموعة في تاريخها ،حيث

ارتفعت إيرادات البيع بنسبة  5في المائة لتصل

إلى  59.7مليون دينار مقابل  57مليون دينار في

السنة السابقة ،فيما بلغ صافي األرباح  10.1مليون

دينار ،وهو ثاني أعلى معدل حتى تاريخه ،مرتفعًا
بنسبة  10في المائة عن العام .2006
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نتـــــائج
كان األداء المالي لبي إم إم آي في العام  2007من

وما يعزز تفاؤلنا هي الفرص
المثيرة الجديدة التي قامت
بي إم إم آي بتطويرها،
والمتوقع أن نعلن عنها خالل
العام .2008
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نجحت شركة بي إم إم آي في الحصول على
عقد كبير لتأمين الخدمات اللوجستية للوكالة
األمريكية للتنمية العالمية في جيبوتي ،وبدأ
سريان العقد في  1مارس  2007ويستمر لمدة
سنتين مع إمكانية تمديده لثالث مرات مدة كل
منها سنة واحدة من العام  2009وحتى العام .2012
ويعد الفوز بتنفيذ هذا العقد إنجازًا كبيرًا
ويشكل هذا العقد خطوة استراتيجية لألمام
في مسيرة المجموعة من حيث التوسع في
قاعدة العمالء أو في مجال خدمات التوريد
للسلع االستهالكية على أساس عقود مبرمة مع
المجموعة ،وكذلك في مجال استغالل االستثمارات
القائمة للمجموعة في جيبوتي لتنفيذ أعمال
جديدة في الدول المجاورة في القرن األفريقي.

ويقرتح جمل�س الإدارة توزيع الربح ال�صايف لل�سنة على النحو
التايل:
• توزيع �أرباح نقدية بقيمة  4.8مليون دينار ـ وهي بواقع50
فل�س ًا لكل �سهم (مقابل  50فل�س ًا لكل �سهم يف العام )2006
ـ منها  20فل�س ًا كانت ال�رشكة وزعتها يف �شكل �أرباح نقدية
م�ؤقتة خالل ال�سنة.
• تخ�صي�ص مبلغ  105.900دينار ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س
الإدارة.
• توزيع �أ�سهم منحه بن�سبة �سهم ًا واحد ًا لكل � 10أ�سهم
�صادرة.

• تخ�صي�ص مبلغ  202.828دينار للتربعات والأعمال
اخلريية.
• بالن�سبة ملكاف�آت جمل�س الإدارة :يف العام  2007بلغت
املدفوعات الإجمالية  149.700دينار ت�سلمها �أع�ضاء
جمل�س الإدارة .وتت�ألف هذه املدفوعات من  105.900دينار
كمكاف�آت للأع�ضاء ،و 43.800دينار ك�أتعاب �أخرى حل�ضور
اجتماعات اللجان.
يف �أوائل هذه ال�سنة �إ�ستقال الدكتور يو�سف فخرو من جمل�س
�إدارة ال�رشكة  .يود املجل�س التقدم بال�شكر اجلزيل للدكتور
يو�سف فخرو على جهوده وم�ساهمته الثمينة �أثناء مدة عمله .
وقد عني جمل�س الإدراة ال�سيد حممد فاروق امل�ؤيد ل�شغل املن�صب
ال�شاغر ويتمنى لل�سيد حممد فاروق امل�ؤيد م�شاركة ناجحة .

و�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لأ�شيد بالثقة الدائمة والوالء من
جانب امل�ساهمني والعمالء و�رشكاء العمل .وختاماً� ،أتقدم
بخال�ص ال�شكر �إىل فريق الإدارة التنفيذية و�إىل جميع املوظفني
املنت�سبني لبي �إم �إم �آي ،الذين لوال تفانيهم و�إخال�صهم ملا متكنا
من حتقيق �سنة �أخرى ناجحة.

عبداهلل ح�سن بوهندي
رئي�س جمل�س الإدارة
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• حتويل مبلغ  500.000دينار �إىل ح�ساب االحتياطي العام.
• حتويل مبلغ  454.602دينار ًا �إىل ح�ساب االحتياطي
القانوين.

وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أود �أن �أرفع خال�ص االمتنان
والعرفان �إىل القيادة احلكيمة ململكة البحرين ،على الإ�صالحات
النرية وت�شجيع القطاع اخلا�ص يف مملكة البحرين .وال�شكر
مو�صول �أي�ض ًا �إىل م�رصف البحرين املركزي و�سوق البحرين
للأوراق املالية ووزارة ال�صناعة والتجارة على توجيهاتها
ودعمها.

الحوكمة اإلدارية
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التزامات املجموعة

�إطار احلوكمة الإدارية

يدرك جمل�س الإدارة �أهمية احلوكمة الإدارية يف دعم منو
ال�رشكة و�ضمان حتقيق الربحية من �أن�شطتها .ومن هذا املنطلق،
�أخ�ضع جمل�س الإدارة خالل العام  2007جميع امل�سائل املتعلقة
باحلوكمة الإدارية ملراجعة �شاملة ،تطلبت تعديل بع�ض الأحكام
والإجراءات بحيث تلبي متطلبات خمتلف اجلهات الرقابية
يف مملكة البحرين ،ول�ضمان و�ضع معايري دولية و�أف�ضل
ممار�سات عاملية.

يت�ألف �إطار احلوكمة الإدارية يف بي �إم �إم �آي من قواعد ال�سلوك
املهني وال�سيا�سات والإجراءات وال�ضوابط الداخلية و�إجراءات
�إدارة املخاطر و�إجراءات التدقيق الداخلي واخلارجي والتقيد
الفعال وال�شفافية والإف�صاح والقيا�س
بالإجراءات ،واالت�صال ّ
وامل�ساءلة.
االلتزام بالأنظمة والقوانني

والغر�ض من ال�سيا�سات التي يقرها جمل�س الإدارة هو �أن
تكون قواعد ت�سرت�شد بها املجموعة يف تطبيق نظم احلوكمة
الإدارية ،مبا يف ذلك الهيكل التنظيمي لنظام احلوكمة وحقوق
امل�ساهمني واجتماعات امل�ساهمني وت�ضارب امل�صالح وال�ضوابط
الداخلية و�سيا�سات الإف�صاح ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وتر�شيحهم وانتخابهم ،بالإ�ضافة �إىل تعريف �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ب�أمور املجموعة.

باعتبارها �رشكة مدرجة يف �سوق البحرين للأوراق املالية،
حتتفظ بي �إم �إم �آي ب�سيا�سات و�إجراءات �شاملة بغر�ض �ضمان
التقيد التام بالأنظمة والقوانني ذات العالقة التي ي�صدرها
م�رصف البحرين املركزي و�سوق البحرين للأوراق املالية.
وتتوىل جلنة التدقيق الإ�رشاف على التقيد بالقوانني املتعلقة
بالتداول با�ستغالل معلومات داخلية وغريها من املتطلبات
القانونية والإدارية.

امل�سئوليات

عوامل املخاطرة و�إدارة املخاطر

جمل�س �إدارة ال�رشكة م�سئول �أمام امل�ساهمني عن االلتزام
بتحقيق وتنفيذ �أداء مايل م�ستدام وعن حتقيق قيمة طويلة
الأجل للم�ساهمني .فرئي�س جمل�س الإدارة م�سئول عن قيادة
املجل�س و�ضمان فاعليته ومتابعة �أداء الإدارة التنفيذية و�إقامة
حوار مع امل�ساهمني يف املجموعة .ولهذا الغر�ض� ،شكل جمل�س
الإدارة ثالث جلان مل�ساعدته على تنفيذ م�سئولياته .كما �أن دائرة
التدقيق الداخلي م�سئولة مبا�رشة �أمام جمل�س الإدارة من خالل
جلنة التدقيق (�أنظر الر�سم البياين) .وتت�ضمن ال�صفحة  6من
هذا التقرير �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء اللجان املنبثقة عن
املجل�س ،فيما يظهر �أع�ضاء الإدارة العليا (الذين ي�شكلون الإدارة
التنفيذية) يف ال�صفحة .15

بي �إم �إم �آي عر�ضة لكثري من املخاطر التي تن�ش�أ ب�سبب تغري
البيئة االقت�صادية والتقلب يف عر�ض وطلب املنتجات واخلدمات.
ومن العوامل التي ت�ساهم �أو تزيد حدة املخاطر التغريات التي
تطر�أ على النظم الرقابية و�أ�سعار �رصف العمالت والبيئة
التناف�سية وظروف العمل ب�شكل عام .ولذلك ،ف�إن �إدارة
وتخفيف الآثار ال�سلبية لكثري من املخاطر وفق �أ�سلوب نظامي
هي من الأمور التي حتظى ب�أهمية بالغة من جانب جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية .ولهذا الغر�ض ،و�ضعت بي �إم �إم �آي �سيا�سات
و�أطر ًا و�إجراءات لتعزيز الوعي بهذه املخاطر بني جميع املعنيني.

قواعد ال�سلوك املهني
رغبة يف حماية �سمعة املجموعة ،قامت بي �إم �إم �آي بتطوير
قواعد لل�سلوك املهني حتدد ال�سلوكيات التي ينبغي التم�سك
بها من جانب �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية
واملوظفني .وميكن الإطالع على هذه القواعد يف ن�سخة مطبوعة
ون�سخة �إلكرتونية� ،إىل جانب �إمكانية الإطالع عليها من خالل
املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملجموعة.
االت�صاالت
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جتري بي �إم �إم �آي جميع ات�صاالتها ب�أ�صحاب ال�ش�أن فيها
مبهنية و�صدق و�شفافية وفهم ودقة ويف الوقت املقرر .وت�شمل
قنوات االت�صال الرئي�سية تقرير ًا �سنوي ًا ون�صف �سنوي
وح�سابات وكتيبات وموقع ًا �إلكرتوني ًا داخلي ًا ون�رشة �إخبارية
و�إعالنات يف ال�صحف املحلية املنا�سبة.

'·}¤Gc
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

فريق الدعم
عمار عقيل ،مدير املايل و�سكرتري ال�رشكة
و�سام اجلمل ،مدير تطوير الأعمال
لورا ميجيا ،مدير �أنظمة اجلودة
كلري پوالرد ،مدير �إت�صاالت
�صالح احلايكي ،مدير ال�شئون الإدارية
مايك كروجر ،مدير ق�سم تقنية املعلومات
حممد طريف ،م�ساعد مدير املوارد الب�رشية

فريق اللوج�ستيات
كرمي املحل ،مدير ق�سم التخزين والتوزيع (اللوج�ستيات)
كلينتون �إيفان�س ،مدير عام خدمات �إن�شكيب البحرية (البحرين)
براندن �سميث ،مدير املوارد الغذائية
ليندا لورن�س ،مديرة عقود املواد الغذائية
پاتريك فافوريت ،مدير �سل�سلة التوريد
يوهان كرايال ،مدير عام بي �إم �إم �آي املتحدة للوج�ستيات،
(الكويت)
مارك �ستارك ،مدير عام بي �إم �إم �آي( ،جيبوتي)
لو پاتينيلي ،مدير بي �إم �إم �آي للت�صدير�( ،أمريكا)

التقرير السنوي  2007بي إم إم آي 15

�أع�ضاء الإدارة التنفيذية
جوردون بويل ،الرئي�س التنفيذي
جعفر املن�صور ،نائب الرئي�س التنفيذي
روبرت �سميث ،مدير العمليات للوج�ستيات واملوارد الغذائية
مايكل �إي�ستود ،مدير العمليات للمبيعات والت�سويق

فريق املبيعات والت�سويق
�إيان موير ،مدير امل�رشوبات
�سريلو بارينج ،مدير �أ�سواق الأ�رسة
جواد مدن ،مدير ق�سم الب�ضائع اال�ستهالكية
پراكا�ش راجابان ،مدير عام �رشكة زاذ للت�سويق والتوزيع

تقرير اإلدارة التنفيذية

ي�سعدين �أن �أفيد ب�أن العام  2007كان �سنة �أخرى حافلة
ب�إجنازات رائعة �شملت جميع �أعمال املجموعة .فقد حققت
جميع الدوائر والأق�سام م�ستوى قيا�سي ًا من الإيراد ،فيما
وا�صلت تعزيز وتنويع �أن�شطتها املحورية .ويف نف�س الوقت،
نفذت دوائر امل�ساندة عدداً من املبادرات الرئي�سية التي
ا�ستهدفت تقوية قدراتنا التنظيمية وبالتايل تعزيز �أدائنا.
�أعمال التعاقد
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متكنت املجموعة بنجاح خالل العام  2007من جتديد عقودها
الرئي�سية احلكومية اخلارجية ،التي �شملت عقد التوريد للمنطقة
الرابعة يف ال�رشق الأو�سط لوزارة الدفاع الأمريكية ،وعقد
مبا�رشة ال�سفن للأ�سطول الأمريكي اخلام�س يف البحرين ،وعقد
التموين مع القوة الع�سكرية الفرن�سية يف جيبوتي ب�رشقي
�أفريقيا.
و�إىل جانب ذلك ،بد�أت بي �إم �إم �آي تنفيذ عقدها مع الوكالة
الأمريكية للتنمية العاملية يف جيبوتي .وي�شمل نطاق هذا العقد
مناولة وا�ستالم وتخزين ما ي�صل �إىل  30.000طن من املنتجات
و�إعادة ت�سليم ال�سلع املعاجلة التابعة للوكالة الأمريكية املذكورة.
ويف جيبوتي �أي�ضاَ ،ات�سعت �أعمال املجموعة يف الأ�سواق املحلية
مورد ًا رئي�سي ًا الثنني من �أكرب الفنادق يف البالد ،وحتديد
بتعيينها ّ
فر�ص جتارية يف دول جماورة يف القرن الأفريقي.
وهذه الإجنازات التجارية الهامة ،تظهر بو�ضوح مدى قدرة
بي �إم �إم �آي لي�س فقط على التعويل على قدراتها املحورية يف
جمال اللوج�ستيات وحلول �سل�سلة التوريد ،بل كذلك االعتماد
على خرباتها الوا�سعة يف دعم وتلبية احتياجات احلكومات
وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية يف اخلارج والوكاالت الإن�سانية
والقوات الع�سكرية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�رشق
الأو�سط وو�سط �آ�سيا و�رشقي �أفريقيا.
و�شملت املبادرات الرئي�سية خالل العام  ،2007ت�شكيل ق�سم
جديد لتحديد امل�صادر والتوريد ومتخ�ص�ص يف تقدمي احللول

اللوج�ستية واملوارد الغذائية وال�رشاء للم�شاريع الكبرية اخلا�صة
باحلكومات اخلارجية واملنظمات غري احلكومية يف املنطقة .ومن
خالل امل�شاركة مع م�صانع وجتار جملة عامليني كبار� ،ستوفر
بي �إم �إم �آي م�صدر ًا واحد ًا للمعدات ال�صناعية والعامة وقطع
الغيار .وقد � َّأمنت املجموعة طريقة الو�صول �إىل ما يزيد على
مليون بند من املنتجات ذات العالمة التجارية وغريها .ويف �إطار
ا�سرتاتيجيتها يف تو�سعة نطاق خدمات العقود لتمتد �إىل زبائن
خارجيني� ،أقامت بي �إم �إم �آي خالل ال�سنة حتالفات ا�سرتاتيجية
مع �رشكات عاملية كبرية لتوفري البنية التحتية للمخيمات
واملرافق واحللول الإدارية.
مبيعات التجزئة والتوزيع
بالرغم من تعاظم املناف�سة يف الأ�سواق ،وا�صلت �أق�سام بيع
اجلملة للمواد الغذائية والب�ضائع املنزلية يف البحرين وقطر رفع
�إيراداتها وح�صتها ال�سوقية .و�إىل جانب ذلك ،فازت بي �إم �إم �آي
بعدد من وكاالت املواد الغذائية العاملية اجلديدة� ،شملت �رشكات
�ستورك وجاردن الأمريكية وريت�ش �سو�زس وب�سكوت بريتانيا.
وعلى �صعيد بيع التجزئة ،متت املوافقة على ن�رش فروع لأ�سواق
الأ�رسة يف مناطق جغرافية خمتارة.
�أما ق�سم امل�رشوبات ،فقد �أثبت قدرته من جديد على تطوير
ا�سرتاتيجيات ت�سويقية مبتكرة ملواجهة متغريات ال�سوق
يف قطاع ال�ضيافة يف البحرين .ونظر ًا للعناية الفائقة يف �إدارة
املوكلني الرئي�سيني ،ا�ستطاعت
املاركات وتعزيز العالقات مع ّ
بي �إم �إم �آي حتقيق هدف املبيعات مع املحافظة على ح�صتها
ال�سوقية الغالبة من خالل ماركاتها الرئي�سية .ويف �إطار
ا�سرتاتيجيتها يف تو�سعة �أعمالها خارج البحرين ،وقعت بي �إم
�إم �آي يف �أواخر العام  2007مذكرة تفاهم مع �رشكة مرطبات يف
الأردن لت�أ�سي�س م�رشوع م�شرتك بني ال�رشكتني.

فقد حققت جميع الدوائر
واألقسام مستوى قياسيًا من
اإليراد ،فيما واصلت تعزيز وتنويع
أنشطتها المحورية
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انصب اهتمام بي إم إم آي
طوال العام  2007على تطوير
ثروتها البشرية ومواردها
الفنية
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نجحت المجموعة في الحصول على شهادة
أوهساس  18001في مجالي الصحة والسالمة
المهنية ،وهي شهادة التقيد بمعايير دولية
معتمدة تصدر عن هيئة الصحة المهنية
وأنظمة إدارة السالمة .وقد تم الحصول على
هذه الشهادة بعد أن اجتازت المجموعة
متطلبات تدقيق شاملة في مجالي الصحة
والسالمة المهنية ،شملت المقر الرئيسي
لها ومجمع الخدمات اللوجستية في سترة،
والمستودع الموجود في ميناء سلمان
ومحالت أسواق األسرة بمركز نجيبي التجاري.
ويوضح هذا االعتماد األخير الذي حصلت عليه
المجموعة مدى التزامها بأعلى المعايير
الدولية وأفضل الممارسات العالمية ،وهو
بذلك يأتي مكم ً
ال لشهادة ضمان الجودة
آيسو .2000 :9001

اللوج�ستيات واملواد الغذائية

الأفراد والتقنية

حققت املجموعة خالل العام  2007تقدم ًا ملحوظ ًا يف تعزيز
�شبكة اللوج�ستيات الإقليمية .ففي البحرين� ،أكملت املجموعة
�إدخال حت�سينات كبرية على م�ستودع ميناء �سلمان ،ومت تعزيز
مرافق الإيداع اجلمركي والب�ضائع مدفوعة ال�رضيبة .ومع
التطوير والتو�سعة الأخرية يف جممع لوج�ستيات �سرتة� ،أ�صبحت
بي �إم �إم �آي الآن مكتفية ذاتي ًا من حيث مرافق التخزين يف مملكة
البحرين.

ان�صب اهتمام بي �إم �إم �آي طوال العام  2007على تطوير ثروتها
الب�رشية ومواردها الفنية و�صو ًال �إىل دعم منو �أعمال املجموعة
احلالية واملخطط لها والتوجه اال�سرتاتيجي القادم.

و�سعت بي �إم �إم �آي ق�سم املواد الغذائية
وخالل ال�سنة �أي�ضاًّ ،
الذي ي�ضم الآن موظفني متفرغني للعمل يف مكاتب البحرين
وقطر وجيبوتي والواليات املتحدة .وت�شمل �أحدث املبادرات
�إن�شاء دائرة جديدة ل�ضبط اجلودة والإ�رشاف على الأداء
ملتابعة م�ستويات الأداء واخلدمات لكل من موظفي بي �إم �إم
واملوردين ،بالإ�ضافة �إىل التنفيذ املخطط له لنظام �إلكرتوين
�آي
ّ
واملوردين ملتابعة الطلبات والت�سليم.
مبا�رش جديد مع العمالء
ّ
اال�ستثمارات
ت�شكل الأن�شطة اال�ستثمارية الآن رافد ًا هام ًا لإيرادات املجموعة،
حيث ت�ضم املحفظة اال�ستثمارية املوزونة التي ت�رشف عليها
جلنة اال�ستثمار امل�سئولة مبا�رشة �أمام جمل�س الإدارة� ،سندات
و�أ�سهم ًا �إقليمية وعاملية ،وتدار وفق معايري ا�ستثمارية م�شددة
ومتحفظة بهدف �ضمان حتقيق فاعلية يف تنويع املخاطر
وال�سيولة اجلاهزة.

ويف جمال تقنية املعلومات ،ا�ستكملت املجموعة خالل ال�سنة
تنفيذ نظام املعلومات واالت�صاالت (�إي �آر پي) املتكامل الذي
يعمل على �أ�سا�س نظام �أوراكل .و�سيكون لهذا النظام اجلديد
واملتطور مردود هام على نطاق املجموعة يف جمال الأعمال
التجارية وخدمات الدعم .ومن فوائد هذا النظام اجلديد رفع
الكفاءة الت�شغيلية ودرجة املرونة وخف�ض التكاليف وحت�سني
الإنتاجية وتعزيز الدقة واملوثوقية ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستجابة
ال�رسيعة خلدمات الزبائن .و�إىل جانب ذلك ،ف�إن قاعدة بيانات
واحدة حتتوي على معلومات اقت�صادية �ست�ساعد على تطوير
نظام �إدارة املعلومات وحت�سني �رسعة وجودة اتخاذ القرارات.
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ويف الكويت ،عينت ال�رشكة امل�شرتكة اجلديدة ملجموعة
بي �إم �إم �آي املعروفة با�سم :بي �إم �إم �آي واملتحدة للوج�ستيات
(بي يو �إل �سي) مدير ًا عاماً ،ومنحت عقد �إدارة لدعم عمليات
امل�ستودعات التابعة ل�رشكتها ال�رشيكة ـ ال�رشكة املتحدة للمخازن
والتربيد .ويف قطر ،مت ت�أمني م�ساحة تخزين �إ�ضافية مل�ساندة
النجاح التجاري املتوا�صل ل�رشكة زاد للت�سويق والتوزيع ،فيما
�أكملت بي �إم �إم �آي كذلك خططها لت�أ�سي�س �رشكة لوج�ستيات
وموارد غذائية جديدة مع �رشيك حملي.

ومن �أهم الإجنازات التي حققتها املجموعة يف جمال رفع مهارات
الكوادر ،تطوير منوذج لرثوتها الب�رشية وفق ًا لأف�ضل املمار�سات
العاملية .و�شمل ذلك تطوير القيادات والكفاءات الإدارية
وا�ستكمال مراجعة تقييم الوظائف والدرجات الوظيفية بوا�سطة
ا�ست�شاريني خارجيني ،وتعديل املرتبات والعوائد مبا يتنا�سب
مع معدالت ال�سوق .و�إىل جانب ذلك ،مت االنتهاء من و�ضع
خطط لربنامج جديد للتدريب على الإدارة وذلك من �أجل خلق
كوادر قيادية للم�ستقبل .ويف نف�س الوقت مت �إن�شاء من�صب جديد
مب�سمى :مدير الأعمال اجلديدة وتطوير امل�شاريع ،وهو م�سئول
مبا�رشة �أمام الرئي�س التنفيذي .وتتلخ�ص مهام هذا املن�صب يف
طرح وتن�سيق املبادرات اال�سرتاتيجية على نطاق املجموعة.

املعايري الدولية
ح�صلت بي �إم �إم �آي خالل العام  2007على �شهادة �أوه�سا�س
 18001وهي �شهادة عاملية يف جمال ال�صحة وال�سالمة املهنية.
وجاء احل�صول على هذه ال�شهادة بعد تدقيق �شامل تناول مقر
املجموعة وجممع اللوج�ستيات يف �سرتة وم�ستودع ميناء �سلمان
و�أ�سواق الأ�رسة يف مركز جنيبي التجاري .و�ستخ�ضع �أعمال
ال�رشكة يف اخلارج لتدقيق مماثل يف امل�ستقبل.
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وهذا االعرتاف ي�ؤكد التزام املجموعة اال�سرتاتيجي بتبني �أعلى
املعايري الدولية و�أف�ضل املمار�سات العاملية ،ويكمل معايري
�آي�سو  2000 :9001ب�ش�أن اجلودة .وتتقيد بي �إم �إم �آي كذلك
مبعايري دولية و�إقليمية تتعلق باحلوكمة و�إدارة املخاطر وتقدمي
التقارير املالية واملحا�سبة و�أخالقيات املهنة والرقابة وتنمية
املوارد الب�رشية و�إدارة الأداء وتقنية املعلومات والأمن واالت�صال
امل�ؤ�س�سي.
م�سئولية املجموعة
وا�صلت �رشكة بي �إم �إم �آي خالل العام  2007التزامها ب�أعلى
املعايري كم�ؤ�س�سة وطنية م�سئولة بعدة طرق خمتلفة.
وقد ت�ضمن ذلك تعزيز التزام ال�رشكة بالقوانني والأنظمة
ال�سارية ل�ضمان ا�ستمرار التزامها مبتطلبات م�رصف البحرين
املركزي وكذلك متطلبات اجلهات الرقابية الأخرى فيما يتعلق
باملجاالت التي تعمل فيها بي �إم �إم �آي .وتطلب ذلك �إجراء
مراجعة متوا�صلة لل�ضوابط املالية الداخلية و�أنظمة و�إجراءات
�إدارة املخاطر وعمليات االت�صاالت اخلارجية.
وزادت املجموعة �أي�ض ًا من م�ساهمتها يف �أن�شطة خدمة املجتمع
التي مت �إعدادها وت�صميمها مل�ساعدة املحتاجني وتقدمي التربعات
اخلريية ورعاية الأن�شطة يف كافة �أنحاء املنطقة ،مبا يف ذلك
برنامج «الأ�رسة للمنح اجلامعية» للطالب من الأ�رس ذات الدخل
املنخف�ض .وبالإ�ضافة �إىل ذلك قامت بي �إم �إم �آي بدعم العديد
من املبادرات احلكومية الكربى يف جماالت ال�صحة وال�سالمة يف
مملكة البحرين.

ويف خطوة رائدة� ،أ�صبحت بي �إم �إم �آي ال�رشكة الأوىل يف البحرين
يف جمال االلتزام بامل�شاركة الفاعلة يف تطبيق االتفاق العاملي
للأمم املتحدة ،مع االلتزام مببادئه الع�رشة التي تغطي جماالت
حقوق الإن�سان ومعايري العمل والبيئة ومكافحة الف�ساد .ويهدف
االتفاق العاملي �إىل ت�شجيع الأعمال التجارية على امل�شاركة
يف تطوير اقت�صاد عاملي يت�سم باملزيد من ال�شمولية والتنمية
امل�ستدامة.
التحديات القادمة
�إن الإجنازات املثرية التي حققتها املجموعة يف العام  2007ـ
ت�أ�سي�س ًا على التقدم الرائع الذي حققته يف ال�سنوات الأخرية ـ
�ساعدت بي �إم �إم �آي على تعزيز موطئ قدمها ملواجهة التحديات
وحتقيق �أهدافها الطموحة وتوجهاتها اال�سرتاتيجية القادمة.
وبالرغم من هذه الإجنازات التي يحق لنا جميع ًا �أن نفخر بها،
�إ ّال �أننا مطالبون بعدم االكتفاء مبا حققناه وبعدم التهاون ،وب�أن
ندرك ب�أننا �سنواجه كثري ًا من التحديات اجلديدة يف ال�سنوات
القادمة .ومن خالل موا�صلة االعتماد على كفاءاتنا ـ مدعومني
بثقافتنا امل�ؤ�س�سية اخلا�صة ـ ف�إنني واثق من �أننا �سنتمكن من
حتقيق هدفنا يف �أن ن�صبح عن حق م�ؤ�س�سة �إقليمية متجددة
ومتنوعة.
وبالنيابة عن فريق الإدارة التنفيذية� ،أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة
لأعرب عن خال�ص تقديري لأع�ضاء جمل�س الإدارة على ثقتهم
الكبرية ودعمهم وتوجيهاتهم ،وعن �شكري جلميع املوظفني يف
بي �إم �إم �آي على تفانيهم املتوا�صل و�إخال�صهم ومهنيتهم خالل
ال�سنة.

جوردون بويل

الرئي�س التنفيذي

واصلنا االعتماد على
كفاءاتنا ـ مدعومين بثقافتنا
المؤسسية الخاصة

التقرير السنوي  2007بي إم إم آي 21

في خطوة رائدة أخرى ،أصبحت شركة بي إم
إم آي الشركة األولى في البحرين في مجال
االلتزام بالمشاركة الفاعلة في تطبيق االتفاق
العالمي لألمم المتحدة ،مع االلتزام بمبادئه
العشرة التي تغطي مجاالت حقوق اإلنسان
ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
�رشكة البحرين للمالحة والتجارة الدولية �ش.م.ب.

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة ل�رشكة البحرين
للمالحة والتجارة الدولية �ش.م.ب( .ال�رشكة) وال�رشكات
التابعة لها (املجموعة) والتي ت�شمل امليزانية املوحدة كما يف 31
دي�سمرب  ،2007والقوائم املوحدة للدخـل والتغريات يف احلقوق
والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم
ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ضاحات الأخرى .مت تدقيق القوائم
املالية املوحدة للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2006من قبل
مدققني �آخرين والذي �أبدى تقرير تدقيقهم امل�ؤرخ بتاريخ 31
يناير  2007عن ر�أى غري متحفظ على هذه القوائم املالية.
م�س�ؤلية جمل�س الإدارة عن القوائم املالية
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�إن �إعداد وعر�ض هذه القوائم املالية املوحدة ب�صورة عادلة وفق ًا
ملعايري التقارير املالية الدولية هو من م�سئولية جمل�س الإدارة.
تت�ضمن هذه امل�س�ؤولية :ت�صميم وتنفيذ واملحافظة على نظم
الرقابة الداخلية املعنية ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة
�سواء ناجتة عن
ب�صورة عادلة وخالية من �أخطاء جوهرية،
ً
جتاوزات �أو �أخطاء واختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
املنا�سبة و�إعداد تقديرات حما�سبية تكون معقولة ح�سب
الظروف.
م�س�ؤلية مدققي احل�سابات
�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه القوائم املالية املوحدة
ا�ستناد ًا �إىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد متت �أعمال التدقيق
وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية .تتطلب هذه املعايري منا الإلتزام
بالأخالقيات املهنية ذات العالقة و�أن نقوم بتخطيط وتنفيذ
�أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن القوائم املالية
املوحدة خالية من �أية �أخطاء جوهرية.
تتطلب �أعمال التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق
للمبالغ والإي�ضاحات املف�صح عنها يف القوائم املالية املوحدة� .إن
اختيار الإجراءات املنا�سبة يعتمد على تقديراتنا املهنية مبا يف ذلك
�سواء
تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة،
ً

ناجتة عن جتاوزات �أو �أخطاء .وعند تقييم هذه املخاطر ن�ضع
يف االعتبار نظم الرقابة الداخلية املعنية ب�إعداد وعر�ض القوائم
املالية املوحدة ب�صورة عادلة لكي يتم ت�صميم �إجراءات تدقيق
منا�سبة يف مثل تلك الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي مهني
حول فعاليه نظم الرقابة الداخلية لل�رشكة .كما يت�ضمن التدقيق
تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية
التقديرات املحا�سبية التي �أجراها جمل�س الإدارة وكذلك تقييم
العر�ض العام للقوائم املالية املوحدة.
وباعتقادنا �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 31
دي�سمرب  2007وعن �أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية
يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية.
�أمور قانونية وتنظيمية �أخرى
كما ن�ؤكد �إن املجموعة ،يف ر�أينا ،حتتفظ ب�سجالت حما�سبية
منتظمة وان القوائم املالية املوحدة واملعلومات الواردة يف تقرير
جمل�س الإدارة ،فيما يتعلق بهذه القوائم املالية املوحدة ،تتفق
مع تلك ال�سجالت .وح�سب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب � 2007أي خمالفات لأحكام قانون
ال�رشكات التجارية البحريني �أو لأحكام عقد الت�أ�سي�س والنظام
الأ�سا�سي لل�رشكة على وجه قد ي�ؤثر ب�شكل جوهري �سلب ًا على
ن�شاط املجموعة �أو مركزها املايل.
�أرن�ست �أند يونغ
املنامة ،مملكة البحرين
 30يناير 2008

القوائم المالية لشركة
البحرين للمالحة والتجارة
الدولية 2007
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الميزانية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2007

�إي�ضاحات

املوجودات
موجودات غري متداولة
عقارات و�آالت ومعدات
ا�ستثمارات يف م�شاريع م�شرتكة
ا�ستثمار يف �رشكة زميلة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
قر�ض مل�رشوع م�شرتك
جمموع املوجودات غري املتداولة
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موجودات متداولة
خمزون
ذمم جتارية ومبالغ �أخرى م�ستحقة القب�ض
�أر�صدة لدى البنوك ونقد
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات
حقوق امل�ساهمني واملطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
�إحتياطي قانوين
تغريات مرتاكمة يف القيم العادلة
احتياطي تربعات
احتياطي عام
�أرباح مبقاة
جمموع حقوق امل�ساهمني

4
5
7
6
20

7.637.667
1.563.665
3.521.546
13.480.620
550.000
26.753.498

5.948.411
1.407.788
3.312.659
10.789.360
550.000
22.008.218

8
9

14.409.321
12.129.750
4.877.452
31.416.523
58.170.021

8.939.625
7.445.790
10.391.124
26.776.539
48.784.757

10
10
11
12
12

مطلوبات
مطلوبات غري متداولة
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
مطلوبات متداولة
ذمم جتارية ومبالغ م�ستحقة الدفع
جمموع املطلوبات املتداولة

2007
دينار بحريني

2006
دينار بحريني

10.001.267
()2.396.801
5.000.633
974.316
338.843
2.000.000
24.198.549
40.116.807

9.092.061
()1.356.631
4.546.031
337.633
161.563
1.500.000
20.751.292
35.031.949

13

777.793

601.070

14

17.275.421
17.275.421

13.151.738
13.151.738

جمموع املطلوبات

18.053.214

13.752.808

جمموع حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

58.170.021

48.784.757

لقد مت اعتماد �إ�صدار القوائم املالية وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة بتاريخ  30يناير  2008ومت توقيعها نيابة عنهم من قبل:

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

عبداهلل حممد جمعة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2007

22
22

59.737.134
()43.284.371

56.979.342
()39.607.171

16.452.763

17.372.171

265.769
()5.212.757
()3.598.536

137.458
()7.073.376
()2.747.280

7.907.239

7.688.973

5
7

741.319
101.682
207.689
779.791
403.688

697.657
136.557
277.933
427.862

ربح ال�سنة

15

10.141.408

9.228.982

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

19

106

95

املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح

		

دخل ت�شغيلي �أخر
م�رصوفات البيع والتوزيع
م�رصوفات عامة و�إدارية
ربح من العمليات
ح�صة ال�رشكة من نتائج امل�شاريع امل�شرتكة
ح�صة ال�رشكة من نتائج ال�رشكات الزميلة
دخل اال�ستثمار
مك�سب من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
دخل الفوائد

16
17
18
		

6
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�إي�ضاحات

2007
دينار بحريني

2006
دينار بحريني

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2007

ر�أ�س 
املال
�إي�ضاح
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الر�صيد يف  1يناير 2006
التغريات يف القيم العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع
�أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ل�سنة 2005
جمموع الإيرادات وامل�رصوفات لل�سنة املثبتة مبا�رشة يف حقوق امل�ساهمني
�صايف ربح ال�سنة
جمموع الإيرادات وامل�رصوفات لل�سنة
�إ�صدار �أ�سهم منحة
�رشاء �أ�سهم خزانة
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2005
�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2006
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل الإحتياطي العام
حمول �إىل �إحتياطي التربعات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2006

6

10
10
10
11
12

		

	�إي�ضاح

6
		
		

8.265.510
826.551
9.092.061

ر�أ�س	�

		

الر�صيد يف  1يناير 2007
التغريات يف القيم العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع
�أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ل�سنة 2006
جمموع الإيرادات وامل�رصوفات لل�سنة املثبتة مبا�رشة يف حقوق امل�ساهمني
�صايف ربح ال�سنة
جمموع الإيرادات وامل�رصوفات لل�سنة
�إ�صدار �أ�سهم منحة
�رشاء �أ�سهم خزانة
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2006
�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2007
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل الإحتياطي العام
حمول �إىل �إحتياطي التربعات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007

دينار بحريني

10
10
10
11
12

		

املال

دينار بحريني

9.092.061
909.206
10.001.267

خزانة

قانوين

يف القيمة العادلة

تربعات

عام

مبقاة

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

()770.763
()585.868
()1.356.631

4.132.755
413.276
4.546.031

545.899
()208.266
()208.266
()208.266
337.633

161.563
161.563

1.000.000
500.000
1.500.000

17.694.731
()116.200
()116.200
9.228.982
9.112.782
()826.551
()2.405.461
()1.749.370
()413.276
()500.000
()161.563
20.751.292

30.868.132
()208.266
()116.200
()324.466
9.228.982
8.904.516
()585.868
()2.405.461
()1.749.370
35.031.949

احتياطي

تغريات مرتاكمة	�إحتياطي	�إحتياطي	�أرباح

	�أ�سهم

دينار بحريني

دينار بحريني

يف القيمة العادلة
دينار بحريني

تربعات

خزانة

قانوين

()1.356.631
()1.040.170
()2.396.801

4.546.031
454.602
5.000.633

337.633
636.683
636.683
636.683
974.316

عام

مبقاة

املجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

161.563
177.280
338.843

1.500.000
500.000
2.000.000

20.751.292
()104.700
()104.700
10.141.408
10.036.708
()909.206
()2.624.055
()1.924.308
()454.602
()500.000
()177.280
24.198.549

35.031.949
636.683
()104.700
636.683
10.141.408
10.778.091
()1.040.170
()2.624.055
()1.924.308
40.116.807
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�أ�سهم

احتياطي

تغريات مرتاكمة

�إحتياطي

�إحتياطي

�أرباح
املجموع

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2007

�إي�ضاحات

الأن�شطة الت�شغيلية
نقد م�ستلم من العمالء      
مبالغ مدفوعة للموردين واملوظفني
مبالغ �أخرى م�ستلمة
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
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2007
دينار بحريني

2006
دينار بحريني

55.053.174
()53.536.167
265.769
1.782.776

57.180.916
()46.898.888
124.318
10.406.346

()2.238.357
310
()5.097.354
4.602.359
()107.205
520.955
403.688
207.689
()1.707.915

()947.281
64.007
()3.689.207
1.766.281
()144.129
()10.000
397.737
427.862
136.557
()1.998.173
()585.868
()4.154.832
()4.740.700

الأن�شطة اال�ستثمارية
�رشاء عقارات و�آالت ومعدات
متح�صالت من بيع عقارات و�آالت ومعدات
�رشاء ا�ستثمارات متاحة للبيع
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
اقتناء �أ�سهم يف �رشكة زميلة
�إ�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
نقد م�ستلم من امل�شاريع امل�شرتكة
فوائد م�ستلمة
�أرباح �أ�سهم م�ستلمة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

		

الأن�شطة التمويلية
�رشاء �أ�سهم خزانة
�أرباح �أ�سهم مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

		

()1.040.170
()4.548.363
()5.588.533

(النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه

		

()5.513.672

3.667.473

10.391.124

6.723.651

4.877.452

10.391.124

5
6
5
5

النقد وما يف حكمه يف  1يناير
النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

		

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2007

1

الأن�شطة
�رشكة البحرين للمالحة والتجارة �ش.م.ب«( .ال�رشكة») هي �رشكة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست فـي مملكة البحرين وم�سجلة لدى وزارة التجارة وال�صناعة حتت
�سجل جتاري رقم � .10999إن املكتب الرئي�سي لل�رشكة م�سجل حتت �صندوق بريد  ،828املنامة ،مملكة البحرين.
�إن الأن�شطة الرئي�سية للمجموعة هي بيع الأغذية واملرطبات واملواد الإ�ستهالكية الأخرى باجلملة وبالتجزئة .كما تقوم املجموعة بتقدمي خدمات التوزيع
وال�شحن .ترتكز عمليات املجموعة يف مملكة البحرين وجيبوتي وقطر.

�	2أ�سا�س التوحيد
ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�رشكة وال�رشكات التابعة لها (امل�شار �إليهما مع ًا «باملجموعة») كما يف  31دي�سمرب من كل �سنة.
مت ا�ستبعاد جميع املعامالت والأر�صدة والدخل وامل�رصوفات مت�ضمنة الأرباح واخل�سائر غري املحققة فيما بني املجموعة عند التوحيد.

تتكون املجموعة من ال�رشكة وال�رشكات التابعة والزميلة التالية:

		

�رشكة نادر للتجارة والتربيد ذ.م.م.
�رشكة الفريوز للتجارة ذ.م.م.
(مت �إلغاء �سجلها يف �سنة 2007
حيث �أوقفت ال�رشكة عملياتها)
الأ�رسة ذ.م.م.
بي�.أم�.أم�.أي �سارل

ن�سبة امللكية

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط الأ�سا�سي

%100
%100

مملكة البحرين
مملكة البحرين

�إدارة عدة وكاالت جتارية ل�سلع �إ�ستهالكية
وكاالت كرافت

%100
%100

مملكة البحرين
جيبوتي

�إدارة �سوبر ماركت
ن�شاط النقل اجلوي والتخزين والتوزيع
واال�سترياد والت�صدير.

ال�رشكات اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة من قبل ال�رشكة هي كالتايل:

		

ال�رشكة القطرية البحرينية العاملية ذ.م.م.
�رشكة بي �آند بي للتوزيع ذ.م.م.
�رشكة خدمات ان�شكيب لل�شحن البحرين ذ.م.م.
�رشكة �أيه �أند بي للتوزيع ذ.م.م.
ال توجد تغريات م�ؤثرة يف ن�سبة امللكية خالل ال�سنة.

ن�سبة امللكية

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط الأ�سا�سي

%50
%50
%50
%50

دولة قطر
مملكة البحرين
مملكة البحرين
مملكة البحرين

�إدارة العديد من وكاالت ال�سلع اال�ستهالكية.
�إن�شاء وت�شغيل املخازن.
خدمات ال�شحن.
ا�سترياد وت�صدير وبيع والتوزيع.
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يتم توحيد ال�رشكات التابعة من تاريخ حتويل ال�سيطرة �إىل املجموعة ويتم �إيقاف التوحيد من التاريخ الذي يتم فيها حتويل ال�سيطرة �إىل خارج املجموعة.
عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على �رشكة تابعة ،ف�أن القوائم املالية املوحدة تت�ضمن نتائج الفرتة التي كانت حتت �سيطرة املجموعة.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2007

3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

	�أ�سا�س الإعداد
�أعدت القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية وطبق ًا لقانون ال�رشكات التجارية البحريني.
�أعدت القوائم املالية املوحدة بالدينار البحريني الذي يعد العملة الرئي�سية لعمليات املجموعة.
العرف املحا�سبي
�أعدت القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل ليت�ضمن قيا�س القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع.
التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية هي مطابقة لتك التي مت �إ�ستخدامها يف ال�سنة ال�سابقة.
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قامت املجموعة بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( 7الأدوات املالية :الإف�صاحات) ومعيار املحا�سبة الدويل رقم � :1إف�صاحات ر�أ�س املال
خالل ال�سنة� .إن تطبيق هذا املعيار املعدل لي�س له �أي ت�أثري على الأداء املايل �أو الو�ضع املايل للمجموعة .ومع ذلك� ،أدى �إىل عمل �إف�صاحات �إ�ضافية
بخ�صو�ص الأدوات املالية واملخاطر املتعلقة بها و�إدارة ر�أ�س املال  .
يتطلب هذا املعيار �إف�صاحات التي من �ش�أنها متكني م�ستخدمي القوام املالية املوحدة من تقييم مدى جوهرية الأدوات املالية للمجموعة وطبيعة
ومدى املخاطر الناجتة من الأدوات املالية .مت ت�ضمني الإف�صاحات اجلديدة يف القوائم املالية املوحدة ب�أكملها .ويف حني مل يكون هناك �أي ت�أثري على
الو�ضع املايل �أو نتائج ال�رشكة ،مت �إعادة عر�ض معلومات �أرقام املقارنة ،حيثما دعت احلاجة.
كما قامت املجموعة بتطبيق تف�سريات جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  10كما يف  1يناير  ،2007والتي تتطلب ب�أن امل�ؤ�س�سة يجب �إن ال
ت�سرتد خ�سارة اال�ضمحالل املثبتة يف الفرتة املرحلية ال�سابقة فيما يتعلق بال�شهرة �أو �إ�ستثمار يف �أي من �أدوات امللكية �أو املوجودات املالية املدرجة
بالتكلفة� .إن تطبيق هذه التف�سريات لي�ست لها �أي ت�أثريات جوهرية على الو�ضع املايل �أو الأداء املايل للمجموعة .مبا �إن لي�س لدى املجموعة خ�سائر
�إ�ضمحالل م�سرتدة م�سبق ًا ،ف�أن التف�سري لي�س له �أي ت�أثري على الأداء املايل �أو الو�ضع  املايل للمجموعة.
معايري وتف�سريات جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية ال�صادرة وغري مطبقة بعد
مل تقوم املجموعة بتطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم  1املعدل «عر�ض القوائم املالية» والذي �سي�صبح �إلزامي ًا يف ال�سنة التي تنتهي يف  31دي�سمرب
� .2009إن تطبيق هذا املعيار �سوف ينتج عنه تعديالت يف عر�ض القوائم املالية املوحدة.
مل تقوم املجموعة بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم  – 8املعدل «املتعلق بالقطاعات الت�شغيلية» والذي �سي�صبح �إلزامي ًا يف ال�سنة التي تنتهي
يف  31دي�سمرب  .2009معيار التقارير املالية الدويل رقم  – 8املعدل «املتعلق بالقطاعات الت�شغيلية مت �إ�صداره يف نوفمرب  2006و�سي�صبح �إلزامي ًا
لل�سنوات املالية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  .2009ويتطلب معيار التقارير املالية الدويل رقم  8ب�أن تف�صح ال�رشكات عن معلومات قطاعات الأعمال
بناء ًا على املعلومات التي متت مراجعتها من قبل متخذ القرارات الرئي�سي يف ال�رشكة .قررت املجموعة ب�أن معلومات قطاعات الأعمال الت�شغيلية
املف�صح عنها يف معيار التقارير املالية الدويل رقم  8هي نف�سها املف�صح عنها يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  .14ال تزال املجموعة تقييم ت�أثري هذا 
املعيار على �إف�صاحات قطاعات الأعمال الأخرى .مبا �أن هذا هو معيار الإف�صاح� ،سوف لن يكون له �أي ت�أثري على الو�ضع املايل �أو الأداء املايل
للمجموعة عند تطبيقه يف �سنة .2009
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ح�صة املجموعة يف ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
لدى املجموعة ح�صة يف ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة ،وهو تعاقد بني ال�رشكاء ومن خالله تدار الأن�شطة االقت�صادية لل�رشكة ب�شكل م�شرتك.
تقوم املجموعة ب�إثبات ح�صتها يف ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امل�ساهمني .تعك�س قائمة الدخل املوحدة ح�صة
املجموعة يف نتائج هذه ال�رشكات   .
عندما تتجاوز ح�صة خ�سائر املجموعة ح�صتها يف ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة ،ف�أنه يتم تخفي�ض القيمة املدرجة �إىل ال�شيء ويتم �إيقاف �إثبات
اخل�سائر الإ�ضافية ب�إ�ستثناء عندما تتحمل املجموعة �إلتزامات قانونية �أو قامت بالدفع نياب ًة عن ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة.

يتم ح�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت بناء ًا على الأعمار الإنتاجية املتوقعة للعقارات والآالت واملعدات التالية:
مباين مملوك ملك ًا حر ًا
مباين م�ست�أجرة
�آالت ومعدات
�سيارات

� 20 – 5سـنة
� 20 –  15سنة
� 10 –  2سنوات
� 5سنوات

يتم عمل مراجعة للقيم املدرجة للعقارات والآالت واملعدات من حيث الإ�ضمحالل عندما يكون هناك �أحداث �أو تغريات يف الظروف ت�شري �إىل عدم �إمكانية
�إ�سرتداد القيمة املدرجة .يف حالة وجود �أي من هذه امل�ؤ�رشات وحيث تزيد القيم املدرجة على املبلغ املقدر القابل لال�سرتداد ،يتم �إظهار املوجودات باملبلغ
القابل لال�سرتداد والذي يعد الأعلى من بني قيمتها العادلة ناق�ص ًا تكلفة البيع والقيمة امل�ستخدمة.
النفقات املتكبدة ال�ستبدال عن�رص �أ�سا�سي من العقارات والآالت واملعدات الذي يتم ح�سابه كبند منف�صل يتم ر�سملته من ثم �شطب القيمة املدرجة
للعن�رص 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 قائمة الدخل املوحدة كم�رصوف عند تكبدها.
	�إ�ستثمارات متاحة للبيع
يتم �إثبات جميع الإ�ستثمارات املتاحة للبيع مبدئيا بالتكلفة ،والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املدفوع مت�ضمنة تكاليف ال�رشاء امل�صاحبة للإ�ستثمارات.
بعد الإثبات املبدئي ،يتم �إعادة قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة مع �إدراج املكا�سب واخل�سائر كبند منف�صل يف حقوق ال�ساهمني حتى تباع
الإ�ستثمارات �أو عندما ت�صبح الإ�ستثمارات م�ضمحلة .عند اال�ستبعاد �أو الإ�ضمحالل ف�إن املك�سب �أو اخل�سارة املرتاكمة امل�سجلة �سابق ًا �ضمن حقوق
امل�ساهمني ،يتم ت�ضمينها يف قائمة الدخل املوحدة.
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عقارات و�آالت ومعدات
تدرج العقارات والآالت واملعدات بالتكلفة ،بعد ح�سم اال�ستهالك املرتاكم و�أي ا�ضمحالل يف القيمة .ال يتم �إ�ستهالك الأرا�ضي اململوكة ملك حر ًا والأعمال
قيد التنفيذ.
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	�إ�ستثمار يف �رشكة زميلة
يتم �إحت�ساب ا�ستثمارات املجموعة يف �رشكاتها الزميلة مبوجب طريقة احلقوق للمحا�سبة� .إن ال�رشكة الزميلة هي وحدات التي لدى املجموعة نفوذا 
م�ؤثرا عليها والتي لي�ست �رشكة تابعة �أو م�رشوع م�شرتك .مبوجب طريقة حقوق امل�ساهمني ،يتم �إثبات الإ�ستثمار يف ال�رشكات الزميلة يف امليزانية
بالتكلفة م�ضاف ًا �إليها تغريات ما بعد االقتناء يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات ال�رشكات الزميلة .ال�شهرة املتعلقة بال�رشكة الزميلة يتم ت�ضمينها
يف القيمة املدرجة للإ�ستثمار وهي غري مطف�أة .تعك�س قائمة الدخل املوحدة ح�صة املجموعة يف نتائج عمليات ال�رشكة الزميلة� .أينما وجدت تغيريات
قد �أثبتت مبا�رش ًة يف حقوق ال�رشكة الزميلة ،فتقوم املجموعة ب�إثبات ح�صتها يف هذه التغيريات وتف�صح عن هذا� ،إذا ا�ستلزم الأمر يف قائمة التغريات يف
احلقوق املوحدة .يتم �إ�ستبعاد املكا�سب �أو اخل�سائر من املعامالت بني املجموعة و�رشكاتها الزميلة �إىل حد ح�صة املجموعة يف ال�رشكة الزميلة.
�إن تواريخ �إعداد تقارير ال�رشكات الزميلة وال�رشكة الأم متطابقة� .أينما ا�ستلزم الأمر ،يتم عمل تعديالت يف ال�سيا�سات املحا�سبية للتما�شي مع �سيا�سات
املجموعة.
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املخزون
يـدرج املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .متثل التكاليف تلك امل�رصوفات املتكبدة لكل منتج حتى و�صوله �إىل موقعه و�شكله
احلاليني وحتدد على �أ�سا�س الوارد �أوالً ،ال�صادر �أوالً.
حتدد �صايف القيمة املتوقع حتقيقها على �أ�سا�س �أ�سعار البيع املقدرة حم�سوم ًا منها �أي تكاليف �إ�ضافية متوقع حتققها حتى �إمتام الإنتاج والبيع.
�إن تقديرات الإدارة هي ب�أن املوردين �سوف يقومون ب�شحن الطلب بعد �شهر واحد من طلب ال�رشاء .ومن ثم ف�أن طلبات ال�رشاء القائمة كما يف تاريخ
امليزانية ،والتي مت و�ضعها قبل �شهر واحد من تاريخ امليزانية يفرت�ض ب�أنها ب�ضائع يف الطريق.
ذمم مدينة
تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي حم�سوم ًا منه خم�ص�ص املبالغ املقدر عدم حت�صيلها .يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما يكون
حت�صيل املبلغ بالكامل غري حمتمل ،كما ت�شطب الديون املعدومة عندما يتم حتديدها.
نقد وما يف حكمه
لغر�ض قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،ي�شمل النقد وما يف حكمه على نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل التي تواريخ
�إ�ستحقاقها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
	�أ�سهم خزانة
يتم خ�صم �أ�سهم ال�رشكة التي يتم �إعادة �رشائها من حقوق امل�ساهمني .ال يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة يف الأرباح �أو اخل�سائر املوحدة من �رشاء �أو بيع
�أو �إ�صدار �أو �إلغاء �أ�سهم حقوق ملكية املجموعة.
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم املجموعة بعمل ا�شرتاكات لنظام الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ملوظفيها البحرينيني حت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني� .إن التزامات
املجموعة تكون حم�صورة يف نطاق املبالغ امل�ساهم بها يف هذا النظام والتي حت�سب كم�رصوفات عند تكبدها.
كما تقدم املجموعة مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني غري البحرينيني ،والتي ت�ستحق بناء ًا على رواتب املوظفني عند �إنهاء التوظيف وعدد �سنوات اخلدمة،
�رشيطة �إمتام حد �أدنى من اخلدمة .يتم ا�ستحقاق التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت على مدى فرتة التوظيف.
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عقود الت�أجري
يتم ت�صنيف عقود الت�أجري كعقود ت�أجري ت�شغيلية عندما يحتفظ امل�ؤجر بجميع املخاطر واملنافع الرئي�سة مللكية املوجود .يتم �إثبات مدفوعات عقد الت�أجري
الت�شغيلي كم�رصوف �ضمن قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الت�أجري.

	�إثبات الإيراد
يتم �إثبات الإيراد �إىل احلد الذي من املتحمل �أن تتدفق املنافع الإقت�صادية �إىل املجموعة و�إمكان قيا�س مبالغ الإيرادات مبوثوقية .يتم �إثبات الإيراد بالقيمة
العادلة للمقابل امل�ستلم ،ب�إ�ستثناء اخل�صومات واال�سرتدادات وال�رضائب �أو الر�سوم على املبيعات الأخرى  .يجب وفاء معايري الإثبات التالية قبل �إثبات
الإيراد.

تقدمي اخلدمات
يتم �إثبات الإيراد من تقدمي اخلدمات عندما ميكن تقدير نتائج املعاملة بواقعية ،برجوع �إىل مرحلة �إمتام املعاملة بتاريخ امليزانية   .
يتم �إثبات الفوائد كم�ستحقات ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،والتي مبوجبها يتم خ�صم املبالغ النقدية املتوقعة م�ستقب ًال خالل العمر الزمني
للموجود املايل �إىل �صايف القيمة املدرجة للموجود املايل   .
يتم �إثبات �إيراد �أرباح الأ�سهم عندما يثبت حق املجموعة يف ا�ستالم �أرباحها.
خم�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزام (قانوين �أو متوقع) على املجموعة ناجت عن حدث �سابق ،و�أن تكلفة ت�سوية االلتزام حمتمله وميكن حتديدها
بواقعية.
عمالت �أجنبية
يجري قيد املعامالت امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ �إجراء املعاملة .ويعاد حتويل املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية
امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف تاريخ امليزانية .كما تدرج جميع الفروق الناجتة عن عمليات التحويل �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
	�إ�ضمحالل وعدم قابلية حت�صيل املوجودات املالية
يتم عمل تقييم يف تاريخ كل ميزانية لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل موجود مايل حمدد� .إذا وجد مثل هذا الدليل  ،ف�إنه يتم �إثبات
�إيه خ�سارة �إ�ضمحالل �ضمن قائمة الدخل .يتم حتديد الإ�ضمحالل على النحو التايل:
(�أ)

للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،ف�إن اال�ضمحالل هو الفرق بني القيمة العادلة والتكلفة بعد ح�سم �إي خ�سارة �إ�ضمحالل مت �إثباتها �سابق ًا يف قائمة
الدخل املوحدة.

(ب) للموجودات املدرجة بالتكلفة ف�إن الإ�ضمحالل هو الفرق بني القيمة املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�صومة بعائد ال�سوق
احلايل على موجود مايل مماثل
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بيع الب�ضائع
يتم �إثبات الإيراد من بيع الب�ضائع عندما تنتقل املخاطر الهامة والعائدة �إىل امللكية للب�ضائع �إىل امل�شرتي ،عادة عند ت�سليم الب�ضائع.
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	�إ�ضمحالل موجودات غري مالية
تقوم املجموعة بعمل تقييم يف تاريخ كل تقرير للت�أكد من وجود م�ؤ�رشات تثبت ب�أن املوجود م�ضمحل� .إذا وجد مثل هذا امل�ؤ�رش ،تقوم املجموعة بتقدير
قيمة املوجودات القابلة لال�سرتداد� .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد للموجود هي القيمة الأعلى من املوجود �أو القيمة العادلة للوحدة املنتجة للنقد ناق�ص ًا تكلفة
البيع وقيمتها امل�ستخدمة وهي حمددة لكل موجود� ،إال �إذا كان املوجود غري منتج للتدفقات النقدية والتي هي م�ستقلة �إىل حد بعيد من تلك املوجودات
الأخرى �أو جمموعة من املوجودات .عندما تزيد القيمة املدرجة للموجود عن قيمها القابلة للإ�سرتداد ،ف�إن املوجود يعترب م�ضمح ُال  ،ويتم �إظهار املوجود
باملبلغ القابل لال�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�رضيبة 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 .يتم ت�أكيد هذه الإحت�سابات  ب�أ�سعار الأ�سهم امل�سعرة لل�رشكات الزميلة املتداولة ب�شكل عام �أو
مب�ؤ�رشات �أخرى متوفرة للقيمة العادلة.
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وبعد تطبيق طريقة احلقوق ،حتدد املجموعة ما �إذا كان من ال�رضوري �إثبات خ�سارة �إ�ضمحالل �إ�ضافية يف ا�ستثمارات املجموعة يف �رشكات زميلة .وتقوم
املجموعة بتاريخ كل ميزانية بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت �إ�ضمحالل �إ�ستثمار يف �رشكة زميلة و�إذا كان هذا هو احلال ،ف�إن املجموعة تقوم
باحت�ساب مبلغ الإ�ضمحالل على �أنه الفرق بني القيمة العادلة لل�رشكة الزميلة وتكلفة الإقتناء وتقوم ب�إثبات املبلغ يف قائمة الدخل املوحدة.
4

عقارات و�آالت ومعدات

				�أعمال
		�أرا�ضي
قيد التنفيذ
�سيارات
مملوكة ملك ًا حر ًا مباين	�آالت ومعدات
		
		

املجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

التكلفة:
يف  1يناير 2007
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
حمول من �أعمال قيد التنفيذ
يف  31دي�سمرب 2007

1.819.520
1.422.924
3.242.444

4.370.910
50.187
4.421.097

3.068.428
219.845
()61.942
1.118.371
4.344.702

1.002.475
36.411
3.276
1.042.162

10.935.867
674.534
2.238.357
559.177
()61.942
(- )1.171.834
13.112.282
61.877

الإ�ستهالك:
يف  1يناير 2007
خم�ص�ص ال�سنة
متعلقة ب�إ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2007

-

1.868.445
203.296
2.071.741

2.378.399
238.575
()61.942
2.555.032

740.612
107.230
847.842

-

4.987.456
549.101
()61.942
5.474.615

�صايف القيم املدرجة:
يف  31دي�سمرب 2007

3.242.444

2.349.356

1.789.670

194.320

61.877

7.637.667

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2007

4

عقارات و�آالت ومعدات (تتمة)
�أعمال

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

التكلفة:
يف  1يناير 2006
حمول من ا�ستثمارات عقارات
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
حمول من �أعمال قيد التنفيذ
يف  31دي�سمرب 2006

1.819.520
1.819.520

4.129.521
232.389
9.000
4.370.910

2.916.331
165.134
()67.525
54.488
3.068.428

946.687
100.036
()44.248
1.002.475

55.911
673.111
()54.488
674.534

9.867.970
232.389
947.281
()111.773
10.935.867

الإ�ستهالك:
يف  1يناير 2006
حمول من ا�ستثمارات عقارية
خم�ص�ص ال�سنة
متعلقة ب�إ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2006

-

1.591.182
77.309
199.954
1.868.445

2.163.534
250.623
()35.758
2.378.399

663.108
115.791
()38.287
740.612

-

4.417.824
77.309
566.368
()74.045
4.987.456

�صايف القيم املدرجة:
يف  31دي�سمرب 2006

1.819.520

2.502.465

690.029

261.863

674.534

5.948.411

تكلفة املوجودات امل�ستهلكة بالكامل
يف  31دي�سمرب 2007

-

632.928

2.189.438

512.614

-

3.334.980

يف  31دي�سمرب 2006

-

632.928

1.866.921

469.663

-

2.969.512

�	5إ�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة

يف  1يناير
�إ�ستثمارات مقتناه  خالل ال�سنة
�إعادة ت�صنيف �إ�ستثمارات ك�رشكة تابعة
ح�صة ال�رشكة يف �أرباح ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة – �صايف
حم�سوم منها� :أرباح �أ�سهم م�ستلمة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب

2007

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

1.407.788
()64.487
741.319
()520.955
1.563.665

1.097.868
10.000
697.657
()397.737
1.407.788
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�أرا�ضي
مملوكة ملك ًا حر ًا

مباين

�آالت ومعدات

�سيارات

قيد التنفيذ

املجموع

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2007

�	5إ�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة (تتمة)
يو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص للمعلومات املالية الغري مدققة ال�ستثمارات املجموعة يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة كما يف  31دي�سمرب.
2007

2006
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دينار بحريني

دينار بحريني

ح�صة ميزانيات ال�رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة:
موجودات متداولة
موجودات غري املتداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
�صايف املوجودات

2.830.887
1.212.023
()1.714.633
()266.128
2.062.149

2.637.892
1.355.698
()1.666.397
()418.712
1.908.481

ح�صة �إيرادات و�أرباح ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
�إيرادات
�أرباح
القيمة املدرجة لال�ستثمارات

2.524.548
741.319
1.563.665

2.190.788
697.657
1.407.788

2007

2006

�	6إ�ستثمارات متاحة للبيع

دينار بحريني

دينار بحريني

يف  1يناير
�رشاء �إ�ستثمارات
بيع �إ�ستثمارات
تغريات يف القيمة العادلة خالل ال�سنة  
يف  31دي�سمرب

10.789.360
5.097.354
()3.822.568
1.175.853
1.416.474

8.706.770
3.689.207
()1.676.284
69.667
10.789.360

�إ�ستثمارات م�سعرة

5.318.414

2.635.866

2.566.509
5.595.697
8.162.206

1.677.154
6.476.340
8.153.494

13.480.620

10.789.360

�إ�ستثمارات غري م�سعرة
 مدرجة بالتكلفة مدرجة بالقيمة العادلةجمموع ا�ستثمارات متاحة للبيع
	�إ�ستثمارات م�سعرة
يتم حتديد القيمة العادلة للأ�سهم العادية امل�سعرة بالرجوع �إىل �أ�سعار العرو�ض املعلنة يف ال�سوق الن�شطة.

	�إ�ستثمارات غري م�سعرة
يتم تقدير القيم العادلة للإ�ستثمارات غري امل�سعرة ب�إ�ستخدام �أ�سعار العطاءات املقدمة من قبل مدراء ال�صناديق اال�ستثمارية .بالن�سبة ل�صناديق ال�سلع
والعقارات ،لي�ست هناك �أ�سعار �سوقية متوفرة حالي ًا ،وبالتايل ف�أن هذه الأموال تدرج بالتكلفة   .

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2007

�	6إ�ستثمارات متاحة للبيع (تتمة)
فيما يلي احلركة يف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة الناجتة من �إ�ستثمارات متاحة للبيع:

�صايف مكا�سب غري حمققة
�صايف مكا�سب حمققة مت �إعادة ت�صنيفها يف قائمة الدخل عند الإ�ستبعاد

2007

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

1.416.474
()779.791
636.683

69.667
()277.933
()208.266

2007

8

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

ح�صة املجموعة يف ميزانية ال�رشكة الزميلة:
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة
�صايف املوجودات

1.647.019
1.772.969
()13.125
3.406.863

1.571.974
1.629.255
()27.370
3.173.859

ح�صة املجموعة يف �إيرادات ونتائج ال�رشكة الزميلة:
�إيرادات
ربح

113.652
101.682

-

القيمة املدرجة للإ�ستثمارات

3.521.546

3.312.659

2007

2006

خمزون

ب�ضاعة لغر�ض البيع
ب�ضاعة يف الطريق
خم�ص�ص املخزون املنتهية �صالحيته واملخزون بطئ احلركة
فيما يلي احلركة يف املخ�ص�ص املثبت يف امليزانية:

خم�ص�ص كما يف  1يناير
خم�ص�ص ال�سنة – �صايف
مبالغ م�شطوبة خالل ال�سنة
خم�ص�ص كما يف  31دي�سمرب

دينار بحريني

دينار بحريني

9.294.739
5.760.705
15.055.444
()646.123
14.409.321

7.059.586
3.185.387
10.244.973
()1.305.348
8.939.625

2007

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

1.305.348
258.640
()917.865
646.123

509.678
1.297.622
()501.952
1.305.348
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�	7إ�ستثمار يف �رشكة زميلة
لدى املجموعة ح�صة بن�سبة  )%26.04 :2006( %27.50يف �رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب ،.التي تعمل يف �إدارة الفنادق يف مملكة البحرين� .إن �رشكة بنادر
للفنادق �ش.م.ب� .رشكة مدرجة يف �سوق البحرين للأوراق املالية .يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املالية لإ�ستثمارات املجموعة يف �رشكة بنادر للفنادق
�ش.م.ب .كما يف � 30سبتمرب  2007والتي تعد �أحدث معلومات متوفرة:

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2007

9

ذمم جتارية ومبالغ �أخرى م�ستحقة القب�ض

2007

ذمم جتارية مدينة � -صايف
ذمم مدينة �أخرى ومبالغ مدفوعة مقدم ًا

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

10.546.070
1.583.680
12.129.750

6.277.607
1.168.183
7.445.790

كما يف  31دي�سمرب  ،2007الذمم التجارية املدينة بقيمة �إ�سمية قدرها  205.780دينار بحريني ( 253.119 :2006دينار بحريني) مت �إ�ضمحاللها .فيما
يلي احلركة يف خم�ص�ص �إ�ضمحالل الذمم املدينة:
2007

التقرير السنوي  2007بي إم إم آي 38

يف  1يناير
خم�ص�ص ال�سنة
م�ستخدمة خالل ال�سنة
�إ�سرتجاع مبالغ غري م�ستعملة
يف  31دي�سمرب
كما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة كما يف  31دي�سمرب:

		

			

			�إ�ستحقاقها	�أكرث من
 30يوم ًا
وغري م�ضمحلة
املجموع
		
		

دينار بحريني

دينار بحريني

253.119
36.217
()81.667
()1.889
205.780

233.238
19.881
253.119

فات موعد �إ�ستحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة

مل يحن موعد

60-30
يوم ًا

90-60
يوم ًا

�	120-90أقل من
 120يوم ًا
يوم ًا

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

2007

8.481.016 10.546.070

761.365

331.279

22.710

787.765

161.935

2006

4.526.880

446.747

201.036

34.939

883.541

184.464

6.277.607

دينار بحريني

2006

دينار بحريني

الذمم املدينة غري امل�ضمحلة يتوقع ا�سرتدادها بالكامل بنا ًء على اخلربات ال�سابقة .كما جرت العادة ،ال حت�صل املجموعة على �ضمانات على املبالغ امل�ستحقة
القب�ض ،ولذلك ف�أن �أغلبيتها غري م�ضمونة.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2007

 10ر�أ�س املال

2007

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

امل�رصح به:
� 200.000.000سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  100فل�س لل�سهم

20.000.000

20.000.000

ال�صادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل:
يف  1يناير
�أ�سهم منحة �صادرة خالل ال�سنة

9.092.061
909.206

8.265.510
826.551

خالل �سنة  ،2007قامت ال�رشكة بزيادة ر�أ�س املال ال�صادر واملدفوع بالكامل عن طريق �إ�صدار � )8.265.510 :2006( 9.092.061سهم عادي بقيمة
�إ�سمية قدرها  100فل�س لل�سهم بقيمة  909.206دينار بحريني ( 826.551 :2006دينار بحريني) عن طريق �إ�صدار �أ�سهم منحة بواقع �سهم واحد لكل
� 10أ�سهم حمتفظ بها (� :2006سهم لكل � 10أ�سهم) .هذه الأ�سهم م�ساوية للأ�سهم الأخرى ال�صادرة من حيث �أرباح الأ�سهم والتوزيعات امل�ستقبلية .مت
�إ�صدار �أ�سهم املنحة هذه من الأرباح املبقاة.
ي�سمح قانون ال�رشكات التجارية البحريني ل�سنة  2001لل�رشكات بالإحتفاظ بن�سبة  %10من �أ�سهمها ال�صادرة ك�أ�سهم خزانة.
�إقرتح جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح �أ�سهم نقدية بواقع  50فل�س لل�سهم ،ب�إجمايل  4.750.769دينار بحريني ( :2006بواقع    50فل�س لل�سهم ب�إجمايل
 4.373.425دينار بحريني ) والتي منها  20فل�س لل�سهم ب�إجمايل  1.924.308دينار بحريني ( 20 :2006فل�س لل�سهم ب�إجمايل  )1.749.370مت
دفعها ك�أرباح �أ�سهم مرحلية� .أرباح الأ�سهم النهائية املو�صى بتوزيعها يعادل  30فل�س لل�سهم ،ب�إجمايل  2.826.461دينار بحريني ( 30 :2006فل�س 
لل�سهم ب�إجمايل  2.624.055دينار بحريني).
كما �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة بقيمة  105.900دينار بحريني ( 104.700 :2006دينار بحريني).
 التوزيعات املقرتحة و�أتعاب جلان جمل�س الإدارة هي ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�رشكة وخا�ضعة ملوافقة اجلمعية العمومية.
�إن �رشكة يو�سف خليل امل�ؤيد و�أوالده �ش.م.ب( .مقفلة) هي �أكرب امل�ساهمني ومتتلك  5.91مليون ( 5.37 :2006مليون) �سهم ومتثل ن�سبة %6.22
( )%6.41 :2006من ر�أ�س املال ال�صادر� .إن توزيع الأ�سهم هي كالتايل:

		

				

2007

عدد امل�ساهمني

الفئات

عدد الأ�سهم

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

385 41.929.090
21 47.176.281
1 5.910.008
407 95.015.379

				

			
 %من �إجمايل

2006
 %من �إجمايل

ر�أ�س املال القائم

عدد الأ�سهم

44.13
49.65
6.22
100.00

420 73.243.729
8 8.852.044
1 5.372.754
429 87.468.527

عدد امل�ساهمني

ر�أ�س املال القائم

83.74
10.12
6.14
100.00
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يف  31دي�سمرب� 100.012.670 :سهم (� 90.920.610 :2006سهم) بقيمة �إ�سمية قدرها  100فل�س لل�سهم 10.001.267
()2.396.801
�أ�سهم خزانة� 4.997.291 :سهم (� 3.452.083 :2006سهم)

9.092.061
()1.356.631

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2007

�	11إحتياطي قانوين
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني والنظام الأ�سا�سي للمجموعة يتطلب من املجموعة حتويل  %10من �صايف ربح ال�سنة �إىل الإحتياطي
القانوين .و�سوف يتوقف هذا التحويل ال�سنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوين  %50من ر�أ�س املال املدفوع .قررت ال�رشكة تقليل التحويل ال�سنوي
يف ال�سنة احلالية حيث عادل الإحتياطي القانوين  50من ر�أ�س املال املدفوع� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع �إال يف احلاالت التي ن�ص عليها قانون
ال�رشكات التجارية البحريني.
 12احتياطيات
	�أ) احتياطي عام
وفق ًا  ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�رشكة وتو�صيات جمل�س الإدارة ،يتم حتويل مبالغ حمددة �إىل ح�ساب الإحتياطي العام� .أقرتح جمل�س الإدارة
بتحويل  500.000دينار بحريني ( 500.000 :2006دينار بحريني) �إىل الإحتياطي العام يف ال�سنة احلالية ،وهي خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف
�إجتماع اجلمعية العمومية.
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ب) احتياطي التربعات
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�رشكة وتو�صيات جمل�س الإدارة ،يتم حتويل مبالغ ال تزيد عن  %2من �أرباح املجموعة لل�سنة �إىل احتياطي تربعات .وقد
اقرتح جمل�س الإدارة حتويل مبلغ  202.828دينار بحريني ( 177.280 :2006دينار بحريني) �إىل احتياطي التربعات يف ال�سنة احلالية .وهي
خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية.
 13مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

�إن التغريات يف املخ�ص�ص املثبت يف امليزانية املوحدة هي كما يلي :
املخ�ص�ص كما يف  1يناير
امل�رصوف خالل ال�سنة
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة
املخ�ص�ص كما يف  31دي�سمرب
 14ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى

ذمم جتارية دائنة
ذمم دائنة �أخرى وم�ستحقات
مبالغ م�ستحقة ل�رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
بنود و�رشوط املطلوبات املالية املذكورة �أعاله
 الذمم التجارية الدائنة هي ال حتمل فائدة ويتم عاد ًة ت�سويتها خالل  60يوم ًا. -الذمم الدائنة الأخرى وامل�ستحقات هي ال حتمل فائدة ويبلغ متو�سط فرتة �سدادها �شهرين.

601.070
225.853
()49.130
777.793

523.514
106.893
()29.337
601.070

2007

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

12.508.533
4.479.726
287.162
17.275.421

9.785.313
2.900.549
465.876
13.151.738

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2007

� 15صايف ربح ال�سنة
مت �إحت�ساب �صايف ربح ال�سنة بعد ح�سم ما يلي:

تكاليف املوظفني
�إيجار – عقود الت�أجري الت�شغيلية
خمزون مثبت كم�رصوف عند بيع الب�ضائع تامة ال�صنع
 16دخل ت�شغيلي �آخر

 17م�رصوفات البيع والتوزيع

تكاليف املوظفني
ا�ستهالك (�إي�ضاح )4
م�رصوفات البيع والتوزيع الأخرى
خم�ص�ص املخزون (�إي�ضاح )8
 18م�رصوفات عمومية و�إدارية

تكاليف املوظفني
ا�ستهالك (�إي�ضاح )4
م�رصوفات عمومية و�إدارية �أخرى

دينار بحريني

4.606.521
228.450
43.284.371

4.095.050
274.801
39.607.171

2007

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

112.858
310
152.601
265.769

124.053
13.140
265
137.458

2007

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

2.808.556
124.571
2.020.990
258.640
5.212.757

2.584.062
317.600
2.874.092
1.297.622
7.073.376

2007

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

1.761.503
424.530
1.412.503
3.598.536

1.510.988
248.768
987.524
2.747.280
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خل الإيجار
مك�سب من بيع موجودات ثابتة
دخل متنوع

2007

2006
دينار بحريني

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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 19ربح ال�سهم
يتم �إحت�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح بق�سمة �صايف ربح ال�سنــة العائد �إىل حقوق م�ساهمي ال�رشكة 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�رشكة واملحتفظ بها ك�أ�سهم اخلزانة وهو على النحو التايل:
2007

2006
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دينار بحريني

دينار بحريني

يعك�س التايل الدخل ومعلومات الأ�سهم امل�ستخدمة يف �إحت�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح
�صايف ربح ال�سنة – دينار البحريني

10.141.408

9.228.982

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم ،بعد ح�سم �أ�سهم اخلزانة ،وب�إ�ستثناء �أ�سهم املنحة ال�صادرة خالل ال�سنة
�أ�سهم منحة �صادرة
عدد الأ�سهم ال�صادرة املعدل

86.695.823
9.092.060
95.787.883

87.958.031
9.092.060
97.050.091

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

106

95

مل يتم عر�ض الربح املخف�ض لل�سهم وذلك نتيجة لعدم �إ�صدار املجموعة لأ�سهم قد يكون لها ت�أثري خمف�ض.
 20معامالت مع �أطراف ذات عالقة
متثل الأطراف ذات العالقة م�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني و�رشكات حتت �سيطرة م�شرتكة �أو ت�أثري من قبل هذه الأطراف
ذات العالقة .يتم املوافقة على �سيا�سات الت�سعري و�رشوط الدفع املتعلقة بهذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
فيما يلي املعامالت املتعلقة بالأطراف ذات العالقة  املت�ضمنة يف قائمة الدخل املوحدة:

			

		�أطراف �أخرى
ذات عالقة

		

		

م�رصوفات البيع والتوزيع
تكاليف البيع
دخل ت�شغيلي �آخر

دينار بحريني

21.973
-

925.963
9.600

فيما يلي الأر�صدة املت�ضمنة يف امليزانية املوحدة:

		�أطراف �أخرى

		

ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى
قر�ض ل�رشكة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة

�رشكات خا�ضعة

ل�سيطرة م�شرتكة
دينار بحريني

			

		

		
2007

ذات عالقة

�أطراف �أخرى

�رشكات خا�ضعة

ذات عالقة  

ل�سيطرة م�شرتكة

دينار بحريني

دينار بحريني

24.738
-

567.105
9.600

		
2007
�رشكات خا�ضعة

ل�سيطرة م�شرتكة

دينار بحريني

دينار بحريني

1.630
550.000

287.162
-

�أن القر�ض ل�رشكة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة هو بدون فائدة وبدون �رشوط دفع ثابتة.

2006

2006

�أطراف �أخرى

�رشكات خا�ضعة

ذات عالقة  

ل�سيطرة م�شرتكة

دينار بحريني

دينار بحريني

1.630
550.000

465.876
-

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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 20معامالت مع �أطراف ذات عالقة (تتمة)
تعوي�ضات موظفي الإدارة الرئي�سيني
�أن موظفي الإدارة الرئي�سيني هم الأ�شخا�ص امل�سئولني عن التخطيط والتوجيه و�إدارة �أن�شطة املجموعة .يت�ألف موظفو الإدارة الرئي�سيني من �أع�ضاء جمل�س 
الإدارة والرئي�س التنفيذي ونائب الرئي�س التنفيذي و�أثنني من ر�ؤ�ساء العمليات التنفيذيني وتعوي�ضاتهم كالتايل:
2007

مكاف�آت ق�صرية الأجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

دينار بحريني

608.639
27.151
635.790

520.396
19.771
540.167

2007

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

اعتمادات م�ستندية

43.763

15.547

[� 11.254.078سهم (� 9.065.250 :2006سهم)]

562.704

453.262

�أ�سهم حتت الطلب يف �رشكة زميلة

لدى املجموعة �إلتزامات حمتملة على هيئة �ضمانات بنكية مت �إ�صدارها �ضمن �إعمالها الإعتيادية ب�إجمايل  819.207دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب
 780.000 :2006( 2007دينار بحريني) ،ال يتوقع ب�أن تكون هذه الإلتزامات جوهرية عندما يتم املطالبة بها.
�إرتباطات عقود الت�أجري الت�شغيلية
فيما يلي �إرتباطات عقود الت�أجري امل�ستقبلية امل�ستحقة الدفع

احلد الأدنى ملدفوعات عقود الت�أجري امل�ستقبلية:
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 يف تاريخ امليزانية

2007

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

256.947
500.168
189.725
946.840

236.703
247.448
189.725
673.876
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�	21إرتباطات و�إلتزامات حمتملة

2006

دينار بحريني

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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 22حتليل قطاعات الأعمال
�أن اجلزء الرئي�سي لتقارير القطاعات يتم حتديدها على �أن تكون قطاعات �أعمال حيث �أن خماطر و�أ�سعار عوائد املجموعة تت�أثر ب�صورة �أ�سا�سية من
االختالفات يف املنتجات واخلدمات املقدمة .ال يتم حتديد القطاع الثانوي ح�سب القطاع اجلغرايف حيث �أن عمليات البحرين هو القطاع الرئي�سي للمجموعة.
يتم تنظيم و�إدارة الأعمال الت�شغيلية وفق ًا لطبيعة املنتجات واخلدمات املقدمة ،مع كل قطاع ميثل وحدة �أعمال �إ�سرتاتيجية والتي تقوم بتوفري خمتلف
املنتجات وتخدم �أ�سواق خمتلفة.
مت تق�سيم املجموعة �إىل قطاعني رئي�سيني هما:
اجلملة  – بيع الأغذية واملرطبات واملنتجات الإ�ستهالكية الأخرى باجلملة.
التجزئة   -بيع الأغذية واملرطبات واملنتجات الإ�ستهالكية الأخرى بالتجزئة.
يقدم القطاع الإ�ضايف للمجموعة اخلدمات والت�سهيالت الإدارية العامة.
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يت�ضمن قطاع الإيراد وقطاع امل�رصوفات وقطاع النتائج على التحويالت فيما بني قطاع الأعمال .يتم �إ�ستبعاد هذه التحوالت عند التوحيد.
يتم حتديد القطاعات اجلغرافية للمجموعة ح�سب موقع موجودات املجموعة .يتم الإف�صاح عن مبيعات العمالء اخلارجيني املف�صح عنها يف القطاعات
اجلغرافية وهي بناء ًا على املوقع اجلغرايف لعمالئها.
تعمل املجموعة ب�صورة �أ�سا�سية يف ثالثة قطاعات جغرافية هما البحرين وقطر وجيبوتي .مل يتم عر�ض نتائج العمليات يف جيبوتي وقطر ب�شكل منف�صل �إذ
�أن الإدارة تعتربهما جزء ًا من العمليات يف مملكة البحرين.
				

		

2007

اجلملة

2006

2007

التجزئة

2007

دينار بحريني

قائمة الدخل املوحدة

دينار بحريني

52.122
52.122

56.979.342 59.737.134
()39.607.171( )43.284.371
17.372.171 16.452.763

مبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح  

128.003 16.469.108 17.476.633 40.458.112 42.132.498
(- )10.782.069( )11.335.097( )28.825.102( )31.949.274
128.003 5.687.039 6.141.536 11.633.010 10.183.224

()661.080
11.208
()597.750

()9.820.656( )8.811.293
137.458
265.769
7.688.973 7.907.239

-

-

-

-

741.319

697.657

741.319

697.657

-

-

-

-

101.682
207.689

136.557

101.682
207.689

136.557

3.831.922

3.967.665

4.674.892

4.319.058

779.791
403.688
1.634.594

277.933
427.862
942.259

277.933
779.791
427.862
403.688
9.228.982 10.141.408

دينار بحريني

دينار بحريني

()750.986( )1.494.231( )1.709.005( )7.665.345( )6.351.302
تكاليفت�شغيلية
23.408
126.250
242.361
دخل ت�شغيل �آخر
ربح( /خ�سارة) من العمليات )599.575( 4.319.058 4.674.892 3.967.665 3.831.922
ح�صة ال�رشكة من نتائج
 امل�شاريع امل�شرتكة
ح�صة ال�رشكة يف
نتائج �رشكة زميلة
دخل الإ�ستثمار
مك�سب من بيع
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
دخل الفوائد
ربح ال�سنة

2006

2007

2006

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

2006

اخلدمات

والإدارة العامة

املجموع

دينار بحريني

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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 22حتليل قطاعات الأعمال (تتمة)

املجموعة

2007

2006

امليزانية

دينار بحريني

دينار بحريني

جمموع املوجودات
جمموع املطلوبات

58.170.021
()18.053.214
40.116.807

48.784.757
()13.752.808
35.031.949

يتم �إدارة الأ�صول واخل�صوم ب�شكل متكامل ونتيجة لذلك مل يتم �إظهار حتليل القطاعات ب�ش�أنها

ت�شتمل املوجودات املالية على �إ�ستثمارات متاحة للبيع وذمم جتارية مدينة ومبالغ م�ستحقة القب�ض ونقد و�أر�صدة لدى البنوك .ت�شتمل املطلوبات املالية
على ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى.
�أن القيم العادلة للأدوات املالية ،ب�إ�ستثناء بع�ض الإ�ستثمارات املتاحة للبيع تدرج بالتكلفة (�إي�ضاح  )6وقر�ض ل�رشكة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة وال
ي�ستحق عليه فائدة وبدون �رشوط دفع ثابتة (�إي�ضاح   ،)19ال تختلف جوهري ًا عن قيمها املدرجة يف تاريخ امليزانية.
�	24إدارة املخاطر
خماطر �أ�سعار الفائدة
تتعر�ض املجموعة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي ت�ستحق عليها فوائد (ودائع بنكية و�سحوبات على املك�شوف).
�إن احل�سا�سية لتغريات حمتملة ممكنة يف �أ�سعار الفائدة مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة على الأرباح ال�رشكة ،مل يتم تقدميها حيث يتوقع ب�أن
تكون غري جوهرية.
خماطر �أ�سعار الأ�سهم
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� .إن ت�أثري �إنخفا�ض �أ�سعار الأ�سهم من املتوقع �أن يكون م�ساوي وعك�س ت�أثري الزيادة املو�ضحة.
تغري يف

�أ�سعار الأ�سهم

دول جمل�س التعاون اخلليجي
ا�ستثمارات غري م�سعرة بالقيمة العادلة

2007

الت�أثري على

حقوق امل�ساهمني

دينار بحريني

دينار بحريني

%20
%20

1.063.683
1.119.139

2006
تغري يف

الت�أثري على

�أ�سعار الأ�سهم

حقوق امل�ساهمني

دينار بحريني

دينار بحريني

%20
%20

463.074
1.295.268

لدى املجموعة ا�ستثمارات غري م�سعرة مدرجة بالتكلفة حيث �أن ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الأ�سهم �سوف يتم بيانه فقط عند بيع اال�ستثمار وعند
اال�ضمحالل ،حينها �سوف يتم �إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة.
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 23القيم العادلة للأدوات املالية
ت�شتمل الأدوات املالية يف املجموعة على املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 31ديسمبر 2007

�	24إدارة املخاطر (تتمة)
التمركز يف حمافظ اال�ستثمار
ين�ش�أ التمركز يف حمافظ اال�ستثمار عندما يتم اال�ستثمار يف �رشكات تعمل يف نف�س الن�شاط �أو الأعمال يف نف�س املنطقة اجلغرافية �أو لديها نف�س ال�صفات
االقت�صادية والتي �سوف تت�أثر بنف�س الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية .تقوم املجموعة ب�إدارة هذه املخاطر من خالل التنويع يف متركز اال�ستثمارات.
متركز ا�ستثمارات املجموعة كما يف  31دي�سمرب  2007هو كما يلي:
2007

دينار بحريني

التقرير السنوي  2007بي إم إم آي 46

1.273.477
5.318.414
1.919.560
3.049.272
1.919.897
13.480.620

�سندات
�أ�سهم
�صناديق ال�سلع
�صناديق مفتوحة
�صناديق عقارية

خماطر الإئتمان
تتعامل املجموعة فقط ومع �أطرف ذات جدارة �إئتمانية جيدة ،ومن �سيا�سات املجموعة ب�أن جميع عمالئها الذين يرغبون يف املتاجرة على �رشوط �إئتمانية
يخ�ضعون لإجراءات حتقيق �إئتمانية .وبالإ�ضافة اىل ذلك  ،تتم مراقبة الأر�صدة امل�ستحقة القب�ض ب�صورة م�ستمرة مع نتيجة �أن تعر�ض املجموعة لديون
معدومة هي غري جوهرية� .إن احلد الأق�صى لتعر�ض القيمة املدرجة هي مو�ضحة يف �إي�ضاح رقم .9
فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان الناجتة من املوجودات املالية الأخرى للمجموعة ،والتي ت�شتمل على نقد و�أر�صدة لدي البنوك وا�ستثمارات يف �سندات ،ف�أن
تعر�ض املخاطر ناجت من عدم قدرة الأطراف الأخرى يف ال�سداد وب�أن احلد الأق�صى للتعر�ض يعادل القيمة املدرجة لهذه الأدوات.
تت�ضمن الذمم التجارية املدينة على مبلغ وقدره  2.946.931دينار بحريني ( 2.748.746 :2006دينار بحريني) م�ستحقة من عميل واحد  .
خماطر ال�سيولة
تقلل املجموعة من خماطر �سيولتها باحلر�ص على توفري الت�سهيالت امل�رصفية لها� .إن �رشوط مبيعات املجموعة تتطلب دفع املبالغ خالل  90يوم ًا من
تاريخ البيع .يتم عادة �سداد الذمم التجارية الدائنة خالل  60يوم ًا من تاريخ ال�رشاء.
يلخ�ص اجلدول �أدناه بيان �إ�ستحقاق املطلوبات املالية للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2007بناء ًا على الرتتيبات التعاقدية لل�سداد غري املخ�صومة.

		
		�أقل من

دينار بحريني

دينار بحريني

		

 31دي�سمرب 2007
ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى

226.515 17.048.906

-

-

17.275.421

 31دي�سمرب 2006
ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى

164.706 12.987.032

-

-

13.151.738

		

ثالثة �أ�شهر

دينار بحريني

� 3إىل � 12شهر

� 1إىل �	5أكرث

من خم�س �سنوات

املجموع

دينار بحريني

�سنوات

دينار بحريني
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�	24إدارة املخاطر (تتمة)
خماطر العملة
ما عدا املذكور يف اجلدول �أدناه ،ال تتعر�ض املجموعة ملخاطر عملة ذات �أهمية .مبا �أن الدينار البحريني مثبت بالدوالر الأمريكي ،لذلك ال متثل الأر�صدة
بالدوالر الأمريكي خماطر عملة جوهرية.
ي�شري اجلدول �أدناه �إىل العمالت الأجنبية التي كان لدى ال�رشكة تعر�ضات جوهرية على موجوداتها ومطلوباتها النقدية كما يف  31دي�سمرب .يح�سب
التحليل ت�أثري التغريات املحتملة املمكنة بالدينار البحريني مقابل اليورو واجلنية الإ�سرتليني ،مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة ،على قائمة
الدخل (نتيجة حل�سا�سية القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية).

		

		

		

		

		

		

2007

يورو

()194.797

380.785
()254.464

84.009
()175.317

72.960
()229.018

يورو

الزيادة /النق�ص

		
يف معدل اجلنية
الإ�سرتليني �إىل

الت�أثري

الزيادة /النق�ص يف
معدل اليورو �إىل

الت�أثري

الدينار البحريني

على الربح
دينار بحريني

		

الدينار البحريني
دينار بحريني

على الربح

دينار بحريني

دينار بحريني

2007
		

%5+
%5-

()4.476
4.476

%5+
%5-

()5.454
5.454

2006

%5+
%5-

()5.839
5.839

%5+
%5-

()2.322
2.322

	�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
القيمة للم�ساهمني.
تقوم املجموعة ب�إدارة هيكلة ر�أ�سمالها وعمل تعديالت على �ضوء التغريات يف ظروف �أعمالها وخ�صائ�ص خماطر �أن�شطتها .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 ،ال�سيا�سات
والعمليات خالل ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2007،2006على التوايل.
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موجودات نقدية بعمالت �أجنبية
مطلوبات نقدية بعمالت �أجنبية

2007

جنية �إ�سرتليني

2006

2006
جنية �إ�سرتليني
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 25امل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة
	�إ�ضمحالل الذمم املدينة
يتم عمل تقدير ملبالغ الذمم التجارية املدينة القابلة للتح�صيل عندما يكون حت�صيل املبالغ بالكامل غري حمتمل .يتم عمل هذا التقدير ب�شكل فردى على
العمالء  .
بلغ �إجمايل الذمم التجارية املدينة  10.751.850دينار بحريني ( 6.530.726 :2006دينار بحريني) وبلغ خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
 205.780دينار بحريني ( 253.119 :2006دينار بحريني) كما يف تاريخ امليزانية� .سوف يتم �إثبات �إي فرق بني املبالغ الفعلية املح�صلة يف الفرتات
امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف قائمة الدخل املوحدة.
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ا�ضمحالل املخزون
يـدرج املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .عندما ي�صبح املخزون قدمي ًا �أو متقادم ًا ،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 خمزون الب�ضاعة لغر�ض البيع  9.294.739دينار بحريني ( 7.059.586 :2006دينار بحريني) وخم�ص�ص للمخزون املتقادم والقدمي مبلغ
 646.123دينار بحريني ( 1.305.348 :2006دينار بحريني) كما يف تاريخ امليزانية� .سوف يتم �إثبات �إي فرق بني املبالغ الفعلية املحققة يف الفرتات
امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف قائمة الدخل املوحدة.
الأعمار الإنتاجية للعقارات والآالت واملعدات
حتدد �إدارة ال�رشكة الأعمار الإنتاجية املقدرة لعقاراتها و�آالتها ومعداتها حل�ساب الإ�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ يف االعتبار املدة املتوقع فيها
�إ�ستخدام املوجود وطبيعة الت�آكل والتقادم التجاري .تقوم الإدارة على �أ�سا�س �سنوي مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية ويتم تعديل خم�ص�ص 
الإ�ستهالك امل�ستقبلي عندما تعتقد الإدارة ب�أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.
ا�ضمحالل ا�ستثمارات متاحة للبيع
تقوم �إدارة املجموعة بت�صنيف اال�ستثمارات املتاحة للبيع و�إثبات التحركات يف قيمهم العادلة يف احلقوق .عند انخفا�ض القيمة العادلة ،تقوم �إدارة املجموعة
بعمل افرتا�ضات عن االنخفا�ض يف القيمة لتحديد ما �إذا كانت ا�ضمحالل البد من �إثباته يف قائمة الدخل املوحدة .مل يتم �إثبات خ�سائر اال�ضمحالل يف
اال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب  :2006( 2007ال �شيء).
تقييم اال�ستثمارات
تقوم الإدارة با�ستخدام ان�سب التقديرات يف حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات يف حقوق امللكية اخلا�صة الغري مدرجة بالرجوع �إىل معامالت مع �أطراف
�أخرى ب�رشوط غري تف�ضيلية .يف جميع احلاالت ،املبالغ التي �سوف تتحقق يف امل�ستقبل قد تكون خمتلفة عن املبالغ املقدرة حالي ًا للقيمة العادلة� ،أخذ ًا يف
االعتبار التقديرات غري امل�ؤكدة املوجودة يف تقييم هذه اال�ستثمارات.

