
نقــود نمـو أعمالنـــا 
شركة البحرين للمالحة 

والتجارة الدولية 
التقرير السنوي 2007

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

فيه، وتقترب قيمة مبيعاتها السنوية من 60 مليون 
دينار. وتتبع المجموعة في أعمالها منهجًا يقوم على 

الجودة في األداء والتركيز على خدمة العمالء مع 
تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
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رؤيتنا أن نكون شركة 
إقليمية حيوية تلهم 

لتحقيق  المختلفة  نشاطاتها 
نتائج مبهرة.

رسالتنا الفوز بثقة  الزبائن 
من خالل تقديم خدمات 

متميزة.
قيمنا الصدق واالمتياز 

واإلنجاز والتقدير وروح الفريق.
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يقع المقر الرئيسي لشركة البحرين للمالحة والتجارة 
الدولية )بي إم إم آي( في مملكة البحرين، ويمتد 

نشاطها العالمي ليغطي ثالث قارات، وويتنوع ليشمل 
مبيعات التجزئة والتوزيع والخدمات اللوجستية وسلسلة 

التوريد.

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 60 مليون 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.
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أهم اإلنجازات خالل العام 2007

متكنا خالل العام 2007 من حتقيق تقدم باهر يف تنفيذ 

الأهداف ال�شرتاتيجية للمجموعة فيما يتعلق بتنمية اأعمالها 

على ال�شعيدين املايل واجلغرايف. ودعمًا لتنمية اأعمالنا احلالية 

واملخطط لها، عملنا على تقوية القدرات التنظيمية للمجموعة 

من خالل ال�شتثمار الكبري يف مواردنا الب�رشية والفنية.

دينار  مليون   )60( ال�شتني  موؤ�رش  العوائد  اإقرتبت   •
بحريني لأول مرة.

بحريني،  دينار  مليون   10.1 املجموعة  اأرباح  �شايف  بلغ   •
وهو ثاين اأعلى ربح �شاف حتققه املجموعة يف 

تاريخها.

دينار  مليون   40.1 اإىل  امل�شاهمني  حقوق  ارتفعت   •
بحريني.

فل�ش.  106 اإىل  ال�شهم  عائد  ارتفع   •
.%30 البحرين  خارج  من  املبيعات  اإيرادات  ن�شبة  بلغت   •

البدء يف  تنفيذ عقد اخلدمات اللوج�شتية للوكالة الأمريكية   •
للتنمية العاملية يف جيبوتي.

البحرية. وخدمات  الرئي�شية  التوريد  عقود  جتديد   •
تعيني مدير عام ل�رشكة اللوج�شتيات اجلديدة يف الكويت.  •
لتوريد  جديدة  م�شرتكة  �رشكة  لتاأ�شي�ش  خطط  ا�شتكمال   •

املواد الغذائية يف قطر.

وقطر. البحرين  يف  غذائية  ملواد  جديدة  بوكالت  الفوز   •
جمايل  يف   18001 اأوه�شا�ش  �شهادة  على  احل�شول   •

ال�شحة وال�شالمة املهنية.

)ERP( على  الت�شالت واملعلومات  تنفيذ نظام  ا�شتكمال   •
نطاق املجموعة.

الإداري. التدريب  برنامج  طرح   •
الب�رشية. الرثوة  لتنمية  جديد  منوذج  طرح   •

املجتمع. خدمة  اأن�شطة  يف  امل�شاركة  موا�شلة   •

مالحظة: الدينار البحريني مرتبط بالدولر الأمريكي ومثبت 

ب�شعر -/1 دولرًا = 377 فل�شًا
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أعضاء مجلس اإلدارة

اأع�ساء جمل�ش اإدارة بي اأم اأم اآي  

ال�سيد عبداهلل ح�سن بوهندي، رئي�س جمل�س الإدارة  1

ال�سيد عبداهلل حممد جمعة، نائب رئي�س جمل�س الإدارة  2

ال�سيدة منى يو�سف املوؤيد، ع�ضو جمل�س الإدارة  3

ال�سيد اإبراهيم خليفة الدو�رشي، ع�ضو جمل�س الإدارة  4

ال�سيد جهاد يو�سف اأمني، ع�ضو جمل�س الإدارة  5

ال�سيد ر�سا الفرج، ع�ضو جمل�س الإدارة  6

ال�سيد �سوقي علي فخرو، ع�ضو جمل�س الإدارة  7

ال�سيد حممد فاروق املوؤيد، ع�ضو جمل�س الإدارة  8

ممثلي الإدارة  

جوردون بويل، الرئي�س التنفيذي  9

جعفرعبد الوهاب املن�سور، نائب الرئي�س التنفيذي  10

عمار عقيل، �ضكرتري ال�رشكة  11

اللجنة التنفيذية  

ال�سيد �سوقي على فخرو، رئي�س اللجنة  

ال�سيد اإبراهيم خليفة الدو�رشي  

ال�سيدة منى يو�سف املوؤيد  

ال�سيد جهاد يو�سف اأمني  

جلنة التدقيق  

ال�سيد ر�سا الفرج، رئي�س اللجنة  

ال�سيد عبداهلل حممد جمعة  

ال�سيد حممد فاروق املوؤيد  

 

جلنة ال�ستثمار  

ال�سيد عبداهلل ح�سن بوهندي، رئي�س اللجنة  

ال�سيدة منى يو�سف املوؤيد  

ال�سيد جهاد يو�سف اأمني  

ال�سيد �سوقي علي فخرو  
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

بالنيابة عن اأع�ساء جمل�ش الإدارة، اأت�رشف باأن اأ�سع بني 

اأيديكم هذا التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة ل�رشكة 

البحرين للمالحة والتجارة الدولية )بي اإم اإم اآي( لل�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007. وي�سعدين اأن اأفيدكم باأن العام 

2007 كان واحداً من اأف�سل ال�سنوات يف التاريخ الطويل 

للمجموعة، حيث حتققت فيه نتائج مالية قيا�سية وتقدم 

ا�سرتاتيجي �سليم مدعوم مب�ستجدات تنظيمية هامة.

فقد كان الأداء املايل لبي اإم اإم اآي يف العام 2007 من اأف�شل ما 

حققته املجموعة يف تاريخها، حيث ارتفعت اإيرادات البيع بن�شبة 

5 يف املائة لت�شل اإىل 59.7 مليون دينار مقابل 57 مليون دينار 

يف ال�شنة ال�شابقة، فيما بلغ �شايف الأرباح 10.1 مليون دينار، 

وهو ثاين اأعلى معدل حتى تاريخه، مرتفعًا بن�شبة 10 يف املائة 

عن العام 2006. وبلغت حقوق امل�شاهمي 40.1 مليون دينار 

)مقابل 35 مليون دينار يف العام 2006(، فيما بلغت ربحية 

ال�شهم الأ�شا�شية 106 فل�ش )مقابل 95 فل�ش يف العام 2006(.

واأود الإ�شارة اإىل اأن اإيرادات املبيعات خالل العام 2007 قد 

اإقرتبت موؤ�رش ال�شتني )60( مليون دينار لأول مرة، يف حني بلغ 

�شايف الأرباح قريبًا عن الرقم القيا�شي وهو 10.5 مليون دينار 

الذي حققته املجموعة يف العام 2004. وجتدر الإ�شارة اأي�شًا اإىل 

اأن جميع موارد حتقيق الدخل �شجلت ارتفاعًا �شنة بعد �شنة، 

واأن اأكرث من 30 يف املائة من اإيرادات مبيعات املجموعة يتحقق 

الآن من اأعمال ال�رشكة خارج مملكة البحرين.

وا�شتمر ن�شاط املجموعة ال�شتثماري لي�شاهم م�شاهمة كبرية 

يف امليزانية العمومية للعام 2007، وارتفع اإجمايل املبالغ التي 

تديرها املجموعة اإىل 13.5 مليون دينار مقابل 10.8 مليون 

دينار يف العام 2006، حمققة عائدًا �شنويًا ن�شبته 11 يف املائة.

وي�رشين الإفادة باأننا وا�شلنا حتقيق تقدم مميز يف تنفيذ 

ا�شرتاتيجية املجموعة ب�شاأن التو�شع اجلغرايف وتنويع الأعمال 

من خالل ال�شتثمارات املدارة وغري املدارة. فخالل العام 2007، 

تو�شعت اأعمالنا التعاقدية واملبيعات والت�شويق واللوج�شتيات 

ون�شاطات �شل�شلة التوريد عرب املناطق التي منار�ش اأعمالنا 

فيها وهي البحرين وقطر والكويت وجيبوتي. و�شمن تطلعاتنا 

للم�شتقبل، عقدنا مباحثات واعدة مع �رشكاء جدد حمتملني 

يف املواد الغذائية وامل�رشوبات يف الأردن واإيران، بالإ�شافة اإىل 

حتديد فر�ش تعاقدية يف عدد من الدول املنتمية لل�شوق امل�شرتكة 

ل�رشقي وجنوبي اأفريقيا )كومي�شا(.

 ودعمًا لتنمية اأعمالنا احلالية واملخطط لها، عملنا على تعزيز 

القدرات التنظيمية للمجموعة، مع الرتكيز ب�شكل اأ�شا�شي 

على املوارد الب�رشية والفنية. كما عززنا اإطار احلوكمة واإدارة 

املخاطر، وتبنينا معايري دولية واأف�شل ممار�شات عاملية. واإىل 

جانب ذلك، وباعتبارنا موؤ�ش�شة وطنية م�شئولة، وا�شلنا 

م�شاركاتنا يف الأن�شطة الجتماعية التي تهدف اإىل م�شاعدة 

املحتاجني من خالل تقدمي التربعات اخلريية ورعاية الأن�شطة 

املختلفة وتقدمي املنح اجلامعية.

وبناء على ما حققته املجموعة من اإجنازات حتى تاريخه، يتطلع 

جمل�ش الإدارة نحو امل�شتقبل بكل اإيجابية، وما يعزز تفاوؤلنا 

هي الفر�ش املثرية اجلديدة التي قامت بي اإم اإم اآي بتطويرها، 

واملتوقع اأن نعلن عنها خالل العام 2008. وهذه الفر�ش 

اجلديدة، اإ�شافة اإىل مبادراتنا الناجحة، �شجعت جمل�ش الإدارة 

والإدارة التنفيذية العليا على تطوير ا�شرتاتيجية طويلة الأجل 

متتد اإىل العام 2015 لت�شرت�شد بها املجموعة يف توجهاتها 

امل�شتقبلية. ومع ا�شتمرار الرتكيز على تطوير الأداء، فاإن جمل�ش 

الإدارة واثق من قدرة الإدارة التنفيذية على نقل بي اإم اإم اآي 

اإىل موقع اأقرب من هدفها يف اأن ت�شبح موؤ�ش�شة اإقليمية رائدة 

ومتنوعة الأن�شطة.
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كان األداء المالي لبي إم إم آي في العام 2007 من نتـــــائج
أفضل ما حققته المجموعة في تاريخها، حيث 

ارتفعت إيرادات البيع بنسبة 5 في المائة لتصل 
إلى 59.7 مليون دينار مقابل 57 مليون دينار في 
السنة السابقة، فيما بلغ صافي األرباح 10.1 مليون 

دينار، وهو ثاني أعلى معدل حتى تاريخه، مرتفعًا 
بنسبة 10 في المائة عن العام 2006.

خالل العام 2007، توسعت 
أعمالنا التعاقدية والمبيعات 

والتسويق واللوجستيات 
ونشاطات سلسلة التوريد
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وما يعزز تفاؤلنا هي الفرص 
المثيرة الجديدة التي قامت 

بي إم إم آي بتطويرها، 
والمتوقع أن نعلن عنها خالل 

العام 2008.

نجحت شركة بي إم إم آي في الحصول على 
عقد كبير لتأمين الخدمات اللوجستية للوكالة 

األمريكية للتنمية العالمية في جيبوتي، وبدأ 
سريان العقد في 1 مارس 2007 ويستمر لمدة 

سنتين مع إمكانية تمديده لثالث مرات مدة كل 
منها سنة واحدة من العام 2009 وحتى 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�ش الإدارة توزيع الربح ال�شايف لل�شنة على النحو 

التايل:

توزيع اأرباح نقدية بقيمة 4.8 مليون دينار ـ وهي بواقع50  	•
فل�شًا لكل �شهم )مقابل 50 فل�شًا لكل �شهم يف العام 2006( 

ـ منها 20 فل�شًا كانت ال�رشكة وزعتها يف �شكل اأرباح نقدية 

موؤقتة خالل ال�شنة.

تخ�شي�ش مبلغ 105.900 دينار ملكافاآت اأع�شاء جمل�ش  	•
الإدارة.

توزيع اأ�شهم منحه بن�شبة �شهمًا واحدًا لكل 10 اأ�شهم  	•
�شادرة.

حتويل مبلغ 500.000 دينار اإىل ح�شاب الحتياطي العام. 	•
حتويل مبلغ 454.602 دينارًا اإىل ح�شاب الحتياطي  	•

القانوين.

تخ�شي�ش مبلغ 202.828 دينار للتربعات والأعمال  	•
اخلريية.

بالن�شبة ملكافاآت جمل�ش الإدارة: يف العام 2007 بلغت  	•
املدفوعات الإجمالية 149.700 دينار ت�شلمها اأع�شاء 

جمل�ش الإدارة. وتتاألف هذه املدفوعات من 105.900 دينار 

كمكافاآت لالأع�شاء، و43.800 دينار كاأتعاب اأخرى حل�شور 

اجتماعات اللجان.

يف اأوائل هذه ال�شنة اإ�شتقال الدكتور يو�شف فخرو  من جمل�ش 

اإدارة ال�رشكة . يود املجل�ش التقدم  بال�شكر اجلزيل للدكتور 

يو�شف فخرو  على جهوده وم�شاهمته الثمينة اأثناء مدة عمله .  

وقد عني جمل�ش الإدراة ال�شيد حممد فاروق املوؤيد ل�شغل املن�شب 

ال�شاغر ويتمنى لل�شيد حممد فاروق املوؤيد م�شاركة ناجحة .

وبالنيابة عن اأع�شاء جمل�ش الإدارة، اأود اأن اأرفع خال�ش المتنان 

والعرفان اإىل القيادة احلكيمة ململكة البحرين، على الإ�شالحات 

النرية وت�شجيع القطاع اخلا�ش يف مملكة البحرين. وال�شكر 

مو�شول اأي�شًا اإىل م�رشف البحرين املركزي و�شوق البحرين 

لالأوراق املالية ووزارة ال�شناعة والتجارة على توجيهاتها 

ودعمها.

واأود اأن اأغتنم هذه الفر�شة لأ�شيد بالثقة الدائمة والولء من 

جانب امل�شاهمني والعمالء و�رشكاء العمل. وختامًا، اأتقدم 

بخال�ش ال�شكر اإىل فريق الإدارة التنفيذية واإىل جميع املوظفني 

املنت�شبني لبي اإم اإم اآي، الذين لول تفانيهم واإخال�شهم ملا متكنا 

من حتقيق �شنة اأخرى ناجحة.

عبداهلل ح�سن بوهندي

رئي�ش جمل�ش الإدارة
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الحوكمة اإلدارية

التزامات املجموعة

يدرك جمل�ش الإدارة اأهمية احلوكمة الإدارية يف دعم منو 

ال�رشكة و�شمان حتقيق الربحية من اأن�شطتها. ومن هذا املنطلق، 

اأخ�شع جمل�ش الإدارة خالل العام 2007 جميع امل�شائل املتعلقة 

باحلوكمة الإدارية ملراجعة �شاملة، تطلبت تعديل بع�ش الأحكام 

والإجراءات بحيث تلبي متطلبات خمتلف اجلهات الرقابية 

يف مملكة البحرين، ول�شمان و�شع معايري دولية واأف�شل 

ممار�شات عاملية.

والغر�ش من ال�شيا�شات التي يقرها جمل�ش الإدارة هو اأن 

تكون قواعد ت�شرت�شد بها املجموعة يف تطبيق نظم احلوكمة 

الإدارية، مبا يف ذلك الهيكل التنظيمي لنظام احلوكمة وحقوق 

امل�شاهمني واجتماعات امل�شاهمني وت�شارب امل�شالح وال�شوابط 

الداخلية و�شيا�شات الإف�شاح ومكافاآت اأع�شاء جمل�ش الإدارة 

وتر�شيحهم وانتخابهم، بالإ�شافة اإىل تعريف اأع�شاء جمل�ش 

الإدارة باأمور املجموعة.

امل�سئوليات

جمل�ش اإدارة ال�رشكة م�شئول اأمام امل�شاهمني عن اللتزام 

بتحقيق وتنفيذ اأداء مايل م�شتدام وعن حتقيق قيمة طويلة 

الأجل للم�شاهمني. فرئي�ش جمل�ش الإدارة م�شئول عن قيادة 

املجل�ش و�شمان فاعليته ومتابعة اأداء الإدارة التنفيذية واإقامة 

حوار مع امل�شاهمني يف املجموعة. ولهذا الغر�ش، �شكل جمل�ش 

الإدارة ثالث جلان مل�شاعدته على تنفيذ م�شئولياته. كما اأن دائرة 

التدقيق الداخلي م�شئولة مبا�رشة اأمام جمل�ش الإدارة من خالل 

جلنة التدقيق )اأنظر الر�شم البياين(. وتت�شمن ال�شفحة 6 من 

هذا التقرير اأع�شاء جمل�ش الإدارة واأع�شاء اللجان املنبثقة عن 

املجل�ش، فيما يظهر اأع�شاء الإدارة العليا )الذين ي�شكلون الإدارة 

التنفيذية( يف ال�شفحة 15.

 

اإطار احلوكمة الإدارية

يتاألف اإطار احلوكمة الإدارية يف بي اإم اإم اآي من قواعد ال�شلوك 

املهني وال�شيا�شات والإجراءات وال�شوابط الداخلية واإجراءات 

اإدارة املخاطر واإجراءات التدقيق الداخلي واخلارجي والتقيد 

بالإجراءات، والت�شال الفّعال وال�شفافية والإف�شاح والقيا�ش 

وامل�شاءلة.

اللتزام بالأنظمة والقوانني

باعتبارها �رشكة مدرجة يف �شوق البحرين لالأوراق املالية، 

حتتفظ بي اإم اإم اآي ب�شيا�شات واإجراءات �شاملة بغر�ش �شمان 

التقيد التام بالأنظمة والقوانني ذات العالقة التي ي�شدرها 

م�رشف البحرين املركزي و�شوق البحرين لالأوراق املالية. 

وتتوىل جلنة التدقيق الإ�رشاف على التقيد بالقوانني املتعلقة 

بالتداول با�شتغالل معلومات داخلية وغريها من املتطلبات 

القانونية والإدارية.

عوامل املخاطرة واإدارة املخاطر

بي اإم اإم اآي عر�شة لكثري من املخاطر التي تن�شاأ ب�شبب تغري 

البيئة القت�شادية والتقلب يف عر�ش وطلب املنتجات واخلدمات. 

ومن العوامل التي ت�شاهم اأو تزيد حدة املخاطر التغريات التي 

تطراأ على النظم الرقابية واأ�شعار �رشف العمالت والبيئة 

التناف�شية وظروف العمل ب�شكل عام. ولذلك، فاإن اإدارة 

وتخفيف الآثار ال�شلبية لكثري من املخاطر وفق اأ�شلوب نظامي 

هي من الأمور التي حتظى باأهمية بالغة من جانب جمل�ش الإدارة 

والإدارة التنفيذية. ولهذا الغر�ش، و�شعت بي اإم اإم اآي �شيا�شات 

واأطرًا واإجراءات لتعزيز الوعي بهذه املخاطر بني جميع املعنيني.
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قواعد ال�سلوك املهني

رغبة يف حماية �شمعة املجموعة، قامت بي اإم اإم اآي بتطوير 

قواعد لل�شلوك املهني حتدد ال�شلوكيات التي ينبغي التم�شك 

بها من جانب اأع�شاء جمل�ش الإدارة واأع�شاء الإدارة التنفيذية 

واملوظفني. وميكن الإطالع على هذه القواعد يف ن�شخة مطبوعة 

ون�شخة اإلكرتونية، اإىل جانب اإمكانية الإطالع عليها من خالل 

املوقع الإلكرتوين اخلا�ش باملجموعة.

الت�سالت

جتري بي اإم اإم اآي جميع ات�شالتها باأ�شحاب ال�شاأن فيها 

مبهنية و�شدق و�شفافية وفهم ودقة ويف الوقت املقرر. وت�شمل 

قنوات الت�شال الرئي�شية تقريرًا �شنويًا ون�شف �شنوي 

وح�شابات وكتيبات وموقعًا اإلكرتونيًا داخليًا ون�رشة اإخبارية 

واإعالنات يف ال�شحف املحلية املنا�شبة.

13
ي  

م آ
م إ

ي إ
  ب

200
7 

وي
سن

 ال
ير

قر
لت

ا



14
ي  

م آ
م إ

ي إ
  ب

200
7 

وي
سن

 ال
ير

قر
لت

ا



15
ي  

م آ
م إ

ي إ
  ب

200
7 

وي
سن

 ال
ير

قر
لت

ا

أعضاء اإلدارة التنفيذية

اأع�ساء الإدارة التنفيذية

جوردون بويل، الرئي�ش التنفيذي

جعفر املن�سور، نائب الرئي�ش التنفيذي

روبرت �سميث، مدير العمليات للوج�شتيات واملوارد الغذائية

مايكل اإي�ستود، مدير العمليات للمبيعات والت�شويق

فريق الدعم 

عمار عقيل، مدير املايل و�شكرتري ال�رشكة

و�سام اجلمل، مدير تطوير الأعمال

لورا ميجيا، مدير اأنظمة اجلودة

كلري پولرد، مدير اإت�شالت

�سالح احلايكي، مدير ال�شئون الإدارية

مايك كروجر، مدير ق�شم تقنية املعلومات

حممد طريف، م�شاعد مدير املوارد الب�رشية

فريق املبيعات والت�سويق

اإيان موير، مدير امل�رشوبات

�سريلو بارينج، مدير اأ�شواق الأ�رشة

جواد مدن، مدير ق�شم الب�شائع ال�شتهالكية

پراكا�ش راجابان، مدير عام �رشكة زاذ للت�شويق والتوزيع

فريق اللوج�ستيات

كرمي املحل، مدير ق�شم التخزين والتوزيع )اللوج�شتيات(

كلينتون اإيفان�ش، مدير عام خدمات اإن�شكيب البحرية )البحرين(

براندن �سميث، مدير املوارد الغذائية

ليندا لورن�ش، مديرة عقود املواد الغذائية

پاتريك فافوريت، مدير �شل�شلة التوريد

يوهان كرايال، مدير عام بي اإم اإم اآي املتحدة للوج�شتيات، 

)الكويت(

مارك �ستارك، مدير عام بي اإم اإم اآي، )جيبوتي(

لو پاتينيلي، مدير بي اإم اإم اآي للت�شدير، )اأمريكا(



تقرير اإلدارة التنفيذية

ي�سعدين اأن اأفيد باأن العام 2007 كان �سنة اأخرى حافلة 

باإجنازات رائعة �سملت جميع اأعمال املجموعة. فقد حققت 

جميع الدوائر والأق�سام م�ستوى قيا�سيًا من الإيراد، فيما 

وا�سلت تعزيز وتنويع اأن�سطتها املحورية. ويف نف�ش الوقت، 

نفذت دوائر امل�ساندة عدداً من املبادرات الرئي�سية التي 

ا�ستهدفت تقوية قدراتنا التنظيمية وبالتايل تعزيز اأدائنا.

اأعمال التعاقد

متكنت املجموعة بنجاح خالل العام 2007 من جتديد عقودها 

الرئي�شية احلكومية اخلارجية، التي �شملت عقد التوريد للمنطقة 

الرابعة يف ال�رشق الأو�شط لوزارة الدفاع الأمريكية، وعقد 

مبا�رشة ال�شفن لالأ�شطول الأمريكي اخلام�ش يف البحرين، وعقد 

التموين مع القوة الع�شكرية الفرن�شية يف جيبوتي ب�رشقي 

اأفريقيا.

واإىل جانب ذلك، بداأت بي اإم اإم اآي تنفيذ عقدها مع الوكالة 

الأمريكية للتنمية العاملية يف جيبوتي. وي�شمل نطاق هذا العقد 

مناولة وا�شتالم وتخزين ما ي�شل اإىل 30.000 طن من املنتجات 

واإعادة ت�شليم ال�شلع املعاجلة التابعة للوكالة الأمريكية املذكورة. 

ويف جيبوتي اأي�شَا، ات�شعت اأعمال املجموعة يف الأ�شواق املحلية 

بتعيينها مّوردًا رئي�شيًا لثنني من اأكرب الفنادق يف البالد، وحتديد 

فر�ش جتارية يف دول جماورة يف القرن الأفريقي.

وهذه الإجنازات التجارية الهامة، تظهر بو�شوح مدى قدرة 

بي اإم اإم اآي لي�ش فقط على التعويل على قدراتها املحورية يف 

جمال اللوج�شتيات وحلول �شل�شلة التوريد، بل كذلك العتماد 

على خرباتها الوا�شعة يف دعم وتلبية احتياجات احلكومات 

واملوؤ�ش�شات غري احلكومية يف اخلارج والوكالت الإن�شانية 

والقوات الع�شكرية يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي وال�رشق 

الأو�شط وو�شط اآ�شيا و�رشقي اأفريقيا.

و�شملت املبادرات الرئي�شية خالل العام 2007، ت�شكيل ق�شم 

جديد لتحديد امل�شادر والتوريد ومتخ�ش�ش يف تقدمي احللول 

اللوج�شتية واملوارد الغذائية وال�رشاء للم�شاريع الكبرية اخلا�شة 

باحلكومات اخلارجية واملنظمات غري احلكومية يف املنطقة. ومن 

خالل امل�شاركة مع م�شانع وجتار جملة عامليني كبار، �شتوفر 

بي اإم اإم اآي م�شدرًا واحدًا للمعدات ال�شناعية والعامة وقطع 

نت املجموعة طريقة الو�شول اإىل ما يزيد على  الغيار. وقد اأمَّ

مليون بند من املنتجات ذات العالمة التجارية وغريها. ويف اإطار 

ا�شرتاتيجيتها يف تو�شعة نطاق خدمات العقود لتمتد اإىل زبائن 

خارجيني، اأقامت بي اإم اإم اآي خالل ال�شنة حتالفات ا�شرتاتيجية 

مع �رشكات عاملية كبرية لتوفري البنية التحتية للمخيمات 

واملرافق واحللول الإدارية.

مبيعات التجزئة والتوزيع

بالرغم من تعاظم املناف�شة يف الأ�شواق، وا�شلت اأق�شام بيع 

اجلملة للمواد الغذائية والب�شائع املنزلية يف البحرين وقطر رفع 

اإيراداتها وح�شتها ال�شوقية. واإىل جانب ذلك، فازت بي اإم اإم اآي 

بعدد من وكالت املواد الغذائية العاملية اجلديدة، �شملت �رشكات 

�شتورك وجاردن الأمريكية وريت�ش �شو�زس وب�شكوت بريتانيا. 

وعلى �شعيد بيع التجزئة، متت املوافقة على ن�رش فروع لأ�شواق 

الأ�رشة يف مناطق جغرافية خمتارة.

اأما ق�شم امل�رشوبات، فقد اأثبت قدرته من جديد على تطوير 

ا�شرتاتيجيات ت�شويقية مبتكرة ملواجهة متغريات ال�شوق 

يف قطاع ال�شيافة يف البحرين. ونظرًا للعناية الفائقة يف اإدارة 

املاركات وتعزيز العالقات مع املّوكلني الرئي�شيني، ا�شتطاعت 

بي اإم اإم اآي حتقيق هدف املبيعات مع املحافظة على ح�شتها 

ال�شوقية الغالبة من خالل ماركاتها الرئي�شية. ويف اإطار 

ا�شرتاتيجيتها يف تو�شعة اأعمالها خارج البحرين، وقعت بي اإم 

اإم اآي يف اأواخر العام 2007 مذكرة تفاهم مع �رشكة مرطبات يف 

الأردن لتاأ�شي�ش م�رشوع م�شرتك بني ال�رشكتني.
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فقد حققت جميع الدوائر 
واألقسام مستوى قياسيًا من 

اإليراد، فيما واصلت تعزيز وتنويع 
أنشطتها المحورية
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نجحت المجموعة في الحصول على شهادة 
أوهساس 18001 في 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 مكماًل لشهادة ضمان الجودة 

آيسو 9001: 2000. 

انصب اهتمام بي إم إم آي 
طوال العام 2007 على تطوير 

ثروتها البشرية ومواردها 
الفنية



اللوج�ستيات واملواد الغذائية

حققت املجموعة خالل العام 2007 تقدمًا ملحوظًا يف تعزيز 

�شبكة اللوج�شتيات الإقليمية. ففي البحرين، اأكملت املجموعة 

اإدخال حت�شينات كبرية على م�شتودع ميناء �شلمان، ومت تعزيز 

مرافق الإيداع اجلمركي والب�شائع مدفوعة ال�رشيبة. ومع 

التطوير والتو�شعة الأخرية يف جممع لوج�شتيات �شرتة، اأ�شبحت 

بي اإم اإم اآي الآن مكتفية ذاتيًا من حيث مرافق التخزين يف مملكة 

البحرين.

 ويف الكويت، عينت ال�رشكة امل�شرتكة اجلديدة ملجموعة 

بي اإم اإم اآي املعروفة با�شم: بي اإم اإم اآي واملتحدة للوج�شتيات 

)بي يو اإل �شي( مديرًا عامًا، ومنحت عقد اإدارة لدعم عمليات 

امل�شتودعات التابعة ل�رشكتها ال�رشيكة ـ ال�رشكة املتحدة للمخازن 

والتربيد. ويف قطر، مت تاأمني م�شاحة تخزين اإ�شافية مل�شاندة 

النجاح التجاري املتوا�شل ل�رشكة زاد للت�شويق والتوزيع، فيما 

اأكملت بي اإم اإم اآي كذلك خططها لتاأ�شي�ش �رشكة لوج�شتيات 

وموارد غذائية جديدة مع �رشيك حملي.

وخالل ال�شنة اأي�شًا، و�ّشعت بي اإم اإم اآي ق�شم املواد الغذائية 

الذي ي�شم الآن موظفني متفرغني للعمل يف مكاتب البحرين 

وقطر وجيبوتي والوليات املتحدة. وت�شمل اأحدث املبادرات 

اإن�شاء دائرة جديدة ل�شبط اجلودة والإ�رشاف على الأداء 

ملتابعة م�شتويات الأداء واخلدمات لكل من موظفي بي اإم اإم 

دين، بالإ�شافة اإىل التنفيذ املخطط له لنظام اإلكرتوين 
ّ
اآي واملور

دين ملتابعة الطلبات والت�شليم.
ّ
مبا�رش جديد مع العمالء واملور

ال�ستثمارات

ت�شكل الأن�شطة ال�شتثمارية الآن رافدًا هامًا لإيرادات املجموعة، 

حيث ت�شم املحفظة ال�شتثمارية املوزونة التي ت�رشف عليها 

جلنة ال�شتثمار امل�شئولة مبا�رشة اأمام جمل�ش الإدارة، �شندات 

واأ�شهمًا اإقليمية وعاملية، وتدار وفق معايري ا�شتثمارية م�شددة 

ومتحفظة بهدف �شمان حتقيق فاعلية يف تنويع املخاطر 

وال�شيولة اجلاهزة.

الأفراد والتقنية

ان�شب اهتمام بي اإم اإم اآي طوال العام 2007 على تطوير ثروتها 

الب�رشية ومواردها الفنية و�شوًل اإىل دعم منو اأعمال املجموعة 

احلالية واملخطط لها والتوجه ال�شرتاتيجي القادم.

ومن اأهم الإجنازات التي حققتها املجموعة يف جمال رفع مهارات 

الكوادر، تطوير منوذج لرثوتها الب�رشية وفقًا لأف�شل املمار�شات 

العاملية. و�شمل ذلك تطوير القيادات والكفاءات الإدارية 

وا�شتكمال مراجعة تقييم الوظائف والدرجات الوظيفية بوا�شطة 

ا�شت�شاريني خارجيني، وتعديل املرتبات والعوائد مبا يتنا�شب 

مع معدلت ال�شوق. واإىل جانب ذلك، مت النتهاء من و�شع 

خطط لربنامج جديد للتدريب على الإدارة وذلك من اأجل خلق 

كوادر قيادية للم�شتقبل. ويف نف�ش الوقت مت اإن�شاء من�شب جديد 

مب�شمى: مدير الأعمال اجلديدة وتطوير امل�شاريع، وهو م�شئول 

مبا�رشة اأمام الرئي�ش التنفيذي. وتتلخ�ش مهام هذا املن�شب يف 

طرح وتن�شيق املبادرات ال�شرتاتيجية على نطاق املجموعة.

ويف جمال تقنية املعلومات، ا�شتكملت املجموعة خالل ال�شنة 

تنفيذ  نظام املعلومات والت�شالت )اإي اآر پي( املتكامل الذي 

يعمل على اأ�شا�ش نظام اأوراكل. و�شيكون 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�ش التكاليف وحت�شني 

الإنتاجية وتعزيز الدقة واملوثوقية، بالإ�شافة اإىل ال�شتجابة 

ال�رشيعة خلدمات الزبائن. واإىل جانب ذلك، فاإن قاعدة بيانات 

واحدة حتتوي على معلومات اقت�شادية �شت�شاعد على تطوير 

نظام اإدارة املعلومات وحت�شني �رشعة وجودة اتخاذ القرارات. 
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 املعايري الدولية

ح�شلت بي اإم اإم اآي خالل العام 2007 على �شهادة اأوه�شا�ش 

18001 وهي �شهادة عاملية يف جمال ال�شحة وال�شالمة املهنية. 

وجاء احل�شول على هذه ال�شهادة بعد تدقيق �شامل تناول مقر 

املجموعة وجممع اللوج�شتيات يف �شرتة وم�شتودع ميناء �شلمان 

واأ�شواق الأ�رشة يف مركز جنيبي التجاري. و�شتخ�شع اأعمال 

ال�رشكة يف اخلارج لتدقيق مماثل يف امل�شتقبل.

وهذا العرتاف يوؤكد التزام املجموعة ال�شرتاتيجي بتبني اأعلى 

املعايري الدولية واأف�شل املمار�شات العاملية، ويكمل معايري 

اآي�شو 9001: 2000 ب�شاأن اجلودة. وتتقيد بي اإم اإم اآي كذلك 

مبعايري دولية واإقليمية تتعلق باحلوكمة واإدارة املخاطر وتقدمي 

التقارير املالية واملحا�شبة واأخالقيات املهنة والرقابة وتنمية 

املوارد الب�رشية واإدارة الأداء وتقنية املعلومات والأمن والت�شال 

املوؤ�ش�شي.

م�سئولية املجموعة

وا�شلت �رشكة بي اإم اإم اآي خالل العام 2007 التزامها باأعلى 

املعايري كموؤ�ش�شة وطنية م�شئولة بعدة طرق خمتلفة.

وقد ت�شمن ذلك تعزيز التزام ال�رشكة بالقوانني والأنظمة 

ال�شارية ل�شمان ا�شتمرار التزامها مبتطلبات م�رشف البحرين 

املركزي وكذلك متطلبات اجلهات الرقابية الأخرى فيما يتعلق 

باملجالت التي تعمل فيها بي اإم اإم اآي. وتطلب ذلك اإجراء 

مراجعة متوا�شلة لل�شوابط املالية الداخلية واأنظمة واإجراءات 

اإدارة املخاطر وعمليات الت�شالت اخلارجية.

وزادت املجموعة اأي�شًا من م�شاهمتها يف اأن�شطة خدمة املجتمع 

التي مت اإعدادها وت�شميمها مل�شاعدة املحتاجني وتقدمي التربعات 

اخلريية ورعاية الأن�شطة يف كافة اأنحاء املنطقة، مبا يف ذلك 

برنامج »الأ�رشة للمنح اجلامعية« للطالب من الأ�رش ذات الدخل 

املنخف�ش. وبالإ�شافة اإىل ذلك قامت بي اإم اإم اآي بدعم العديد 

من املبادرات احلكومية الكربى يف جمالت ال�شحة وال�شالمة يف 

مملكة البحرين.

ويف خطوة رائدة، اأ�شبحت بي اإم اإم اآي ال�رشكة الأوىل يف البحرين 

يف جمال اللتزام بامل�شاركة الفاعلة يف تطبيق التفاق العاملي 

لالأمم املتحدة، مع اللتزام مببادئه الع�رشة التي تغطي جمالت 

حقوق الإن�شان ومعايري العمل والبيئة ومكافحة الف�شاد. ويهدف 

التفاق العاملي اإىل ت�شجيع الأعمال التجارية على امل�شاركة 

يف تطوير اقت�شاد عاملي يت�شم باملزيد من ال�شمولية والتنمية 

امل�شتدامة.

التحديات القادمة

اإن الإجنازات املثرية التي حققتها املجموعة يف العام 2007 ـ 

تاأ�شي�شًا على التقدم الرائع الذي حققته يف ال�شنوات الأخرية ـ 

�شاعدت بي اإم اإم اآي على تعزيز موطئ قدمها ملواجهة التحديات 

وحتقيق اأهدافها الطموحة وتوجهاتها ال�شرتاتيجية القادمة.

وبالرغم من هذه الإجنازات التي يحق لنا جميعًا اأن نفخر بها، 

اإّل اأننا مطالبون بعدم الكتفاء مبا حققناه وبعدم التهاون، وباأن 

ندرك باأننا �شنواجه كثريًا من التحديات اجلديدة يف ال�شنوات 

القادمة. ومن خالل موا�شلة العتماد على كفاءاتنا ـ مدعومني 

بثقافتنا املوؤ�ش�شية اخلا�شة ـ فاإنني واثق من اأننا �شنتمكن من 

حتقيق هدفنا يف اأن ن�شبح عن حق موؤ�ش�شة اإقليمية متجددة 

ومتنوعة.

وبالنيابة عن فريق الإدارة التنفيذية، اأود اأن اأغتنم هذه الفر�شة 

لأعرب عن خال�ش تقديري لأع�شاء جمل�ش الإدارة على ثقتهم 

الكبرية ودعمهم وتوجيهاتهم، وعن �شكري جلميع املوظفني يف 

بي اإم اإم اآي على تفانيهم املتوا�شل واإخال�شهم ومهنيتهم خالل 

ال�شنة.

جوردون بويل

الرئي�ش التنفيذي
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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. 

واصلنا االعتماد على 
كفاءاتنا ـ مدعومين بثقافتنا 

المؤسسية الخاصة



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�شمرب 2007، والقوائم املوحدة للدخـل والتغريات يف احلقوق 

والتدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�ش لأهم 

ال�شيا�شات املحا�شبية والإي�شاحات الأخرى. مت تدقيق القوائم 

املالية املوحدة للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2006 من قبل 

مدققني اآخرين والذي اأبدى تقرير تدقيقهم املوؤرخ بتاريخ 31 

يناير 2007 عن راأى غري متحفظ على هذه القوائم املالية.

م�سوؤلية جمل�ش الإدارة عن القوائم املالية

اإن اإعداد وعر�ش هذه القوائم املالية املوحدة ب�شورة عادلة وفقًا 

ملعايري التقارير املالية الدولية هو من م�شئولية جمل�ش الإدارة. 

تت�شمن هذه امل�شوؤولية: ت�شميم وتنفيذ واملحافظة على نظم 

الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�ش القوائم املالية املوحدة 

ب�شورة عادلة وخالية من اأخطاء جوهرية، �شواًء ناجتة عن 

جتاوزات اأو اأخطاء واختيار وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية 

املنا�شبة واإعداد تقديرات حما�شبية تكون معقولة ح�شب 

الظروف.

م�سوؤلية مدققي احل�سابات 

اإن م�شئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية املوحدة 

ا�شتنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد متت اأعمال التدقيق 

وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. تتطلب هذه املعايري منا الإلتزام 

بالأخالقيات املهنية ذات العالقة واأن نقوم بتخطيط وتنفيذ 

اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيدات معقولة باأن القوائم املالية 

املوحدة خالية من اأية اأخطاء جوهرية. 

تتطلب اأعمال التدقيق القيام باإجراءات للح�شول على اأدلة تدقيق 

للمبالغ والإي�شاحات املف�شح عنها يف القوائم املالية املوحدة. اإن 

اختيار الإجراءات املنا�شبة يعتمد على تقديراتنا املهنية مبا يف ذلك 

تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة، �شواًء 

ناجتة عن جتاوزات اأو اأخطاء. وعند تقييم هذه املخاطر ن�شع 

يف العتبار نظم الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�ش القوائم 

املالية املوحدة ب�شورة عادلة لكي يتم ت�شميم اإجراءات تدقيق 

منا�شبة يف مثل تلك الظروف، ولكن لي�ش لغر�ش اإبداء راأي مهني 

حول فعاليه نظم الرقابة الداخلية لل�رشكة. كما يت�شمن التدقيق 

تقييم مدى مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومدى معقولية 

التقديرات املحا�شبية التي اأجراها جمل�ش الإدارة وكذلك تقييم 

العر�ش العام للقوائم املالية املوحدة. 

وباعتقادنا اإن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة 

لتمكيننا من اإبداء راأي تدقيق حول هذه القوائم. 

الراأي

يف راأينا اإن القوائم املالية املوحدة تعرب ب�شورة عادلة، من 

كافة النواحي اجلوهرية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 

دي�شمرب 2007 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية 

يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

اأمور قانونية وتنظيمية اأخرى

كما نوؤكد اإن املجموعة، يف راأينا، حتتفظ ب�شجالت حما�شبية 

منتظمة وان القوائم املالية املوحدة واملعلومات الواردة يف تقرير 

جمل�ش الإدارة، فيما يتعلق بهذه القوائم املالية املوحدة، تتفق 

مع تلك ال�شجالت. وح�شب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�شنة 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 اأي خمالفات لأحكام قانون 

ال�رشكات التجارية البحريني اأو لأحكام عقد التاأ�شي�ش والنظام 

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

ن�شاط املجموعة اأو مركزها املايل.

اأرن�ست اأند يونغ

املنامة، مملكة البحرين

30 يناير 2008
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

الميزانية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 �إي�ضاحات	 	

املوجودات 

موجودات غري متداولة

5.948.411 	7.637.667 	4 عقار�ت	و�آالت	ومعد�ت	

1.407.788 	1.563.665 	5 ��ضتثمار�ت	يف	م�ضاريع	م�ضرتكة		

3.312.659  3.521.546 	7 ��ضتثمار	يف	�رشكة	زميلة	

10.789.360 	13.480.620 	6 �إ�ضتثمار�ت	متاحة	للبيع		

550.000 	550.000 	20 قر�ض	مل�رشوع	م�ضرتك	

22.008.218 	26.753.498 	 	 جمموع املوجودات غري املتداولة 

موجودات متداولة

8.939.625 	14.409.321 	8 خمزون	

7.445.790 	12.129.750 	9 ذمم	جتارية	ومبالغ	�أخرى	م�ضتحقة	�لقب�ض	

10.391.124 	4.877.452 	 	 �أر�ضدة	لدى	�لبنوك	ونقد

26.776.539 	31.416.523 	 	 جمموع	�ملوجود�ت	�ملتد�ولة

48.784.757 	58.170.021 	 	 جمموع املوجودات

حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

حقوق امل�ساهمني 

9.092.061 	10.001.267 	10 ر�أ�ض	�ملال	

)1.356.631( 	)2.396.801( 	10 �أ�ضهم	خز�نة	

4.546.031 	5.000.633 	11 �إحتياطي	قانوين	

337.633 	974.316 	 	 تغري�ت	مرت�كمة	يف	�لقيم	�لعادلة

161.563 	338.843 	12 �حتياطي	تربعات	

1.500.000 	2.000.000 	12 �حتياطي	عام	

20.751.292 	24.198.549 	 	 �أرباح	مبقاة

35.031.949 	40.116.807 	 	 جمموع حقوق امل�ساهمني

مطلوبات

مطلوبات	غري	متد�ولة

601.070 	777.793 	13 مكافاآت	نهاية	�خلدمة	للموظفني	

مطلوبات	متد�ولة

13.151.738 	17.275.421 	14 ذمم	جتارية	ومبالغ	م�ضتحقة	�لدفع		

13.151.738 	17.275.421 	 	 جمموع املطلوبات املتداولة

13.752.808 	18.053.214 	 	 جمموع املطلوبات

48.784.757 	58.170.021 	 	 جمموع حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

لقد	مت	�عتماد	�إ�ضد�ر	�لقو�ئم	�ملالية	وفقًا	لقر�ر	جمل�ض	�الإد�رة	بتاريخ	30	يناير	2008	ومت	توقيعها	نيابة	عنهم	من	قبل:

عبداهلل حممد جمعة عبداهلل ح�سن بوهندي  

نائب	رئي�ض	جمل�ض	�الإد�رة رئي�ض	جمل�ض	�الإد�رة	
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 �إي�ضاحات	 	

56.979.342 	59.737.134 	22 �ملبيعات	

)39.607.171( 	)43.284.371( 	22 تكلفة	�ملبيعات	

17.372.171 	16.452.763 اإجمايل الربح  

137.458 	265.769 	16 دخل	ت�ضغيلي	�أخر	

)7.073.376( 	)5.212.757( 	17 م�رشوفات	�لبيع	و�لتوزيع	

)2.747.280( 	)3.598.536( 	18 م�رشوفات	عامة	و�إد�رية	

7.688.973 	7.907.239 ربح من العمليات   

697.657 	741.319 	5 ح�ضة	�ل�رشكة	من	نتائج	�مل�ضاريع	�مل�ضرتكة	

- 	101.682 	7 ح�ضة	�ل�رشكة	من	نتائج	�ل�رشكات	�لزميلة	

136.557 	207.689 	 	 دخل	�ال�ضتثمار

277.933 	779.791 	6 مك�ضب	من	بيع	��ضتثمار�ت	متاحة	للبيع	

427.862 	403.688 	 	 دخل	�لفو�ئد

9.228.982 	10.141.408 	15 ربح ال�سنة	

95 	106 	19 �لن�ضيب	�الأ�ضا�ضي	لل�ضهم	يف	�الأرباح	)فل�ض(	
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

�أرباح �إحتياطي	 �إحتياطي	 تغري�ت	مرت�كمة	 �حتياطي	 �أ�ضهم	 ر�أ�ض		 	 	

�ملجموع مبقاة	 عام	 	تربعات	 يف	�لقيمة	�لعادلة	 قانوين	 خز�نة	 �ملال	 	 	

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 �إي�ضاح	 	

30.868.132 	17.694.731 	1.000.000 	- 	545.899 	4.132.755 	)770.763( 	8.265.510 	 	 �لر�ضيد	يف	1	يناير	2006

)208.266( 	- 	- 	- 	)208.266( 	- 	- 	- 	6 �لتغري�ت	يف	�لقيم	�لعادلة	الإ�ضتثمار�ت	متاحة	للبيع		

)116.200( 	)116.200( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 	 �أتعاب	�أع�ضاء	جمل�ض	�الإد�رة	ل�ضنة	2005

)324.466( 	)116.200( 	- 	- 	)208.266( 	- 	- 	- 	 	 جمموع	�الإير�د�ت	و�مل�رشوفات	لل�ضنة	�ملثبتة	مبا�رشة	يف	حقوق	�مل�ضاهمني

9.228.982 	9.228.982 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 	 �ضايف	ربح	�ل�ضنة

8.904.516 	9.112.782 	- 	- 	)208.266( 	- 	- 	- 	 	 جمموع	�الإير�د�ت	و�مل�رشوفات	لل�ضنة	

- 	)826.551( 	- 	- 	- 	- 	- 	826.551 	10 �إ�ضد�ر	�أ�ضهم	منحة		

)585.868( 	- 	- 	- 	- 	- 	)585.868( 	- 	 	 �رش�ء	�أ�ضهم	خز�نة

)2.405.461( 	)2.405.461( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	10 �أرباح	�أ�ضهم	نهائية	ل�ضنة	2005		

)1.749.370( 	)1.749.370( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	10 �أرباح	�أ�ضهم	مرحلية	ل�ضنة	2006	

- 	)413.276( 	- 	- 	- 	413.276 	- 	- 	11 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لقانوين	

- 	)500.000( 	500.000 	- 	- 	- 	- 	- 	12 حمول	�إىل	�الإحتياطي	�لعام		

- 	)161.563( 	- 	161.563 	- 	- 	- 	- 	 	 حمول	�إىل	�إحتياطي	�لتربعات	

35.031.949 	20.751.292 	1.500.000 	161.563 	337.633 	4.546.031 	)1.356.631( 	9.092.061 	 	 �لر�ضيد	يف	31	دي�ضمرب	2006

اأرباح اإحتياطي  اإحتياطي  تغريات مرتاكمة  احتياطي  اأ�سهم  راأ�س     

املجموع مبقاة  عام  يف القيمة العادلة  تربعات  قانوين  خزانة  املال    

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

35.031.949 	20.751.292 	1.500.000 	161.563 	337.633 	4.546.031 	)1.356.631( 	9.092.061 	 	 الر�سيد يف 1 يناير 2007

636.683 	- 	- 	- 	636.683 	- 	- 	- 	6 �لتغري�ت	يف	�لقيم	�لعادلة	الإ�ضتثمار�ت	متاحة	للبيع		

)104.700( 	)104.700( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 	 �أتعاب	�أع�ضاء	جمل�ض	�الإد�رة	ل�ضنة	2006

636.683  )104.700(  -  -  636.683  -  -  - جمموع الإيرادات وامل�رشوفات لل�سنة املثبتة مبا�رشة يف حقوق امل�ساهمني  

10.141.408 	10.141.408 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 	 �ضايف	ربح	�ل�ضنة

10.778.091  10.036.708  -  -  636.683  -  -  - جمموع الإيرادات وامل�رشوفات لل�سنة   

- 	)909.206( 	- 	- 	- 	- 	- 	909.206 	10 �إ�ضد�ر	�أ�ضهم	منحة		

)1.040.170( 	- 	- 	- 	- 	- 	)1.040.170( 	- 	 	 �رش�ء	�أ�ضهم	خز�نة

)2.624.055( 	)2.624.055( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	10 �أرباح	�أ�ضهم	نهائية	ل�ضنة	2006	

)1.924.308( 	)1.924.308( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	10 �أرباح	�أ�ضهم	مرحلية	ل�ضنة	2007	

- 	)454.602( 	- 	- 	- 	454.602 	- 	- 	11 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لقانوين	

- 	)500.000( 	500.000 	- 	- 	- 	- 	- 	12 حمول	�إىل	�الإحتياطي	�لعام		

- 	)177.280( 	- 	177.280 	- 	- 	- 	- 	 	 حمول	�إىل	�إحتياطي	�لتربعات	

40.116.807  24.198.549  2.000.000  338.843  974.316  5.000.633  )2.396.801(  10.001.267 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2007  
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�أرباح �إحتياطي	 �إحتياطي	 تغري�ت	مرت�كمة	 �حتياطي	 �أ�ضهم	 ر�أ�ض		 	 	

�ملجموع مبقاة	 عام	 	تربعات	 يف	�لقيمة	�لعادلة	 قانوين	 خز�نة	 �ملال	 	 	

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 �إي�ضاح	 	

30.868.132 	17.694.731 	1.000.000 	- 	545.899 	4.132.755 	)770.763( 	8.265.510 	 	 �لر�ضيد	يف	1	يناير	2006

)208.266( 	- 	- 	- 	)208.266( 	- 	- 	- 	6 �لتغري�ت	يف	�لقيم	�لعادلة	الإ�ضتثمار�ت	متاحة	للبيع		

)116.200( 	)116.200( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 	 �أتعاب	�أع�ضاء	جمل�ض	�الإد�رة	ل�ضنة	2005

)324.466( 	)116.200( 	- 	- 	)208.266( 	- 	- 	- 	 	 جمموع	�الإير�د�ت	و�مل�رشوفات	لل�ضنة	�ملثبتة	مبا�رشة	يف	حقوق	�مل�ضاهمني

9.228.982 	9.228.982 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 	 �ضايف	ربح	�ل�ضنة

8.904.516 	9.112.782 	- 	- 	)208.266( 	- 	- 	- 	 	 جمموع	�الإير�د�ت	و�مل�رشوفات	لل�ضنة	

- 	)826.551( 	- 	- 	- 	- 	- 	826.551 	10 �إ�ضد�ر	�أ�ضهم	منحة		

)585.868( 	- 	- 	- 	- 	- 	)585.868( 	- 	 	 �رش�ء	�أ�ضهم	خز�نة

)2.405.461( 	)2.405.461( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	10 �أرباح	�أ�ضهم	نهائية	ل�ضنة	2005		

)1.749.370( 	)1.749.370( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	10 �أرباح	�أ�ضهم	مرحلية	ل�ضنة	2006	

- 	)413.276( 	- 	- 	- 	413.276 	- 	- 	11 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لقانوين	

- 	)500.000( 	500.000 	- 	- 	- 	- 	- 	12 حمول	�إىل	�الإحتياطي	�لعام		

- 	)161.563( 	- 	161.563 	- 	- 	- 	- 	 	 حمول	�إىل	�إحتياطي	�لتربعات	

35.031.949 	20.751.292 	1.500.000 	161.563 	337.633 	4.546.031 	)1.356.631( 	9.092.061 	 	 �لر�ضيد	يف	31	دي�ضمرب	2006

اأرباح اإحتياطي  اإحتياطي  تغريات مرتاكمة  احتياطي  اأ�سهم  راأ�س     

املجموع مبقاة  عام  يف القيمة العادلة  تربعات  قانوين  خزانة  املال    

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

35.031.949 	20.751.292 	1.500.000 	161.563 	337.633 	4.546.031 	)1.356.631( 	9.092.061 	 	 الر�سيد يف 1 يناير 2007

636.683 	- 	- 	- 	636.683 	- 	- 	- 	6 �لتغري�ت	يف	�لقيم	�لعادلة	الإ�ضتثمار�ت	متاحة	للبيع		

)104.700( 	)104.700( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 	 �أتعاب	�أع�ضاء	جمل�ض	�الإد�رة	ل�ضنة	2006

636.683  )104.700(  -  -  636.683  -  -  - جمموع الإيرادات وامل�رشوفات لل�سنة املثبتة مبا�رشة يف حقوق امل�ساهمني  

10.141.408 	10.141.408 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 	 �ضايف	ربح	�ل�ضنة

10.778.091  10.036.708  -  -  636.683  -  -  - جمموع الإيرادات وامل�رشوفات لل�سنة   

- 	)909.206( 	- 	- 	- 	- 	- 	909.206 	10 �إ�ضد�ر	�أ�ضهم	منحة		

)1.040.170( 	- 	- 	- 	- 	- 	)1.040.170( 	- 	 	 �رش�ء	�أ�ضهم	خز�نة

)2.624.055( 	)2.624.055( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	10 �أرباح	�أ�ضهم	نهائية	ل�ضنة	2006	

)1.924.308( 	)1.924.308( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	10 �أرباح	�أ�ضهم	مرحلية	ل�ضنة	2007	

- 	)454.602( 	- 	- 	- 	454.602 	- 	- 	11 حمول	�إىل	�الحتياطي	�لقانوين	

- 	)500.000( 	500.000 	- 	- 	- 	- 	- 	12 حمول	�إىل	�الإحتياطي	�لعام		

- 	)177.280( 	- 	177.280 	- 	- 	- 	- 	 	 حمول	�إىل	�إحتياطي	�لتربعات	

40.116.807  24.198.549  2.000.000  338.843  974.316  5.000.633  )2.396.801(  10.001.267 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2007  
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني	 دينار بحريني 	 �إي�ضاحات	 	

الأن�سطة الت�سغيلية

57.180.916 	55.053.174 	 	 نقد	م�ضتلم	من	�لعمالء						

)46.898.888( 	)53.536.167( 	 	 مبالغ	مدفوعة	للموردين	و�ملوظفني

124.318 	265.769 	 	 مبالغ	�أخرى	م�ضتلمة	

10.406.346 	1.782.776 	 	 �سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)947.281( 	)2.238.357( 	5 �رش�ء	عقار�ت	و�آالت	ومعد�ت	

64.007 	310 	 	 متح�ضالت	من	بيع	عقار�ت	و�آالت	ومعد�ت

)3.689.207( 	)5.097.354( 	6 �رش�ء	��ضتثمار�ت	متاحة	للبيع	

1.766.281 	4.602.359 	 	 متح�ضالت	من	بيع	��ضتثمار�ت	متاحة	للبيع

)144.129( 	)107.205( 	 	 �قتناء	�أ�ضهم	يف	�رشكة	زميلة

)10.000( 	- 	5 �إ�ضتثمار�ت	يف	�رشكات	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	

397.737 	520.955 	5 نقد	م�ضتلم	من	�مل�ضاريع	�مل�ضرتكة	

427.862 	403.688 	 	 فو�ئد	م�ضتلمة	

136.557 	207.689 	 	 �أرباح	�أ�ضهم	م�ضتلمة	

)1.998.173( 	)1.707.915( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية  

الأن�سطة التمويلية

)585.868( 	)1.040.170( 	 	 �رش�ء	�أ�ضهم	خز�نة

)4.154.832( 	)4.548.363( 	 	 �أرباح	�أ�ضهم	مدفوعة

)4.740.700( 	)5.588.533( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية  

3.667.473 	)5.513.672( )النق�س( الزيادة يف النقد وما يف حكمه  

6.723.651 	10.391.124 	 	 �لنقد	وما	يف	حكمه	يف	1	يناير

10.391.124 	4.877.452 النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب   
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الأن�سطة   1

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

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

�إن	�الأن�ضطة	�لرئي�ضية	للمجموعة	هي	بيع	�الأغذية	و�ملرطبات	و�ملو�د	�الإ�ضتهالكية	�الأخرى	باجلملة	وبالتجزئة.	كما	تقوم	�ملجموعة	بتقدمي	خدمات	�لتوزيع	 	

و�ل�ضحن.	ترتكز	عمليات	�ملجموعة	يف	مملكة	�لبحرين	وجيبوتي	وقطر.	

اأ�سا�س التوحيد  2

ت�ضتمل	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	على	�لقو�ئم	�ملالية	لل�رشكة	و�ل�رشكات	�لتابعة	لها	)�مل�ضار	�إليهما	معًا	»باملجموعة«(	كما	يف	31	دي�ضمرب	من	كل	�ضنة.	 	

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

يتم	توحيد	�ل�رشكات	�لتابعة	من	تاريخ	حتويل	�ل�ضيطرة	�إىل	�ملجموعة	ويتم	�إيقاف	�لتوحيد	من	�لتاريخ	�لذي	يتم	فيها	حتويل	�ل�ضيطرة	�إىل	خارج	�ملجموعة.	 	

عندما	تفقد	�ملجموعة	�ل�ضيطرة	على	�رشكة	تابعة،	فاأن	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	تت�ضمن	نتائج	�لفرتة	�لتي	كانت	حتت	�ضيطرة	�ملجموعة.	

تتكون	�ملجموعة	من	�ل�رشكة	و�ل�رشكات	�لتابعة	و�لزميلة	�لتالية: 	

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

�إد�رة	عدة	وكاالت	جتارية	ل�ضلع	�إ�ضتهالكية مملكة	�لبحرين	 	%100 �رشكة	نادر	للتجارة	و�لتربيد	ذ.م.م.	 	

وكاالت	كر�فت مملكة	�لبحرين	 	%100 �رشكة	�لفريوز	للتجارة	ذ.م.م.	 	

)مت	�إلغاء	�ضجلها	يف	�ضنة	2007	 	

حيث	�أوقفت	�ل�رشكة	عملياتها( 	

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

ن�ضاط	�لنقل	�جلوي	و�لتخزين	و�لتوزيع	 جيبوتي	 	%100 بي.�أم.�أم.�أي	�ضارل	 	

و�ال�ضتري�د	و�لت�ضدير. 	 	 	 	

�ل�رشكات	�خلا�ضعة	لل�ضيطرة	�مل�ضرتكة	من	قبل	�ل�رشكة	هي	كالتايل: 	

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

�إد�رة	�لعديد	من	وكاالت	�ل�ضلع	�ال�ضتهالكية. دولة	قطر	 	%50 �ل�رشكة	�لقطرية	�لبحرينية	�لعاملية	ذ.م.م.	 	

�إن�ضاء	وت�ضغيل	�ملخازن. مملكة	�لبحرين	 	%50 �رشكة	بي	�آند	بي	للتوزيع	ذ.م.م.	 	

خدمات	�ل�ضحن. مملكة	�لبحرين	 	%50 �رشكة	خدمات	�ن�ضكيب	لل�ضحن	�لبحرين	ذ.م.م.	 	

��ضتري�د	وت�ضدير	وبيع	و�لتوزيع. مملكة	�لبحرين	 	%50 �رشكة	�أيه	�أند	بي	للتوزيع	ذ.م.م.	 	

ال	توجد	تغري�ت	موؤثرة	يف	ن�ضبة	�مللكية	خالل	�ل�ضنة. 	

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2007
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2007

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  3

اأ�سا�س الإعداد  

�أعدت	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	وفقًا	ملعايري	�لتقارير	�ملالية	�لدولية	وطبقًا	لقانون	�ل�رشكات	�لتجارية	�لبحريني. 	

�أعدت	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	بالدينار	�لبحريني	�لذي	يعد	�لعملة	�لرئي�ضية	لعمليات	�ملجموعة. 	

العرف املحا�سبي  

�أعدت	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	وفقًا	ملبد�أ	�لتكلفة	�لتاريخية	�ملعدل	ليت�ضمن	قيا�ض	�لقيمة	�لعادلة	لالإ�ضتثمار�ت	�ملتاحة	للبيع.	 	

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية  

�إن	�ل�ضيا�ضات	�ملحا�ضبية	هي	مطابقة	لتك	�لتي	مت	�إ�ضتخد�مها	يف	�ل�ضنة	�ل�ضابقة. 	

قامت	�ملجموعة	بتطبيق	معيار	�لتقارير	�ملالية	�لدويل	رقم	7	)�الأدو�ت	�ملالية:	�الإف�ضاحات(	ومعيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	1:	�إف�ضاحات	ر�أ�ض	�ملال	 	

خالل	�ل�ضنة.	�إن	تطبيق	هذ�	�ملعيار	�ملعدل	لي�ض	له	�أي	تاأثري	على	�الأد�ء	�ملايل	�أو	�لو�ضع	�ملايل	للمجموعة.	ومع	ذلك،	�أدى	�إىل	عمل	�إف�ضاحات	�إ�ضافية	

بخ�ضو�ض	�الأدو�ت	�ملالية	و�ملخاطر	�ملتعلقة	بها	و�إد�رة	ر�أ�ض	�ملال.		

يتطلب	هذ�	�ملعيار	�إف�ضاحات	�لتي	من	�ضاأنها	متكني	م�ضتخدمي	�لقو�م	�ملالية	�ملوحدة	من	تقييم	مدى	جوهرية	�الأدو�ت	�ملالية	للمجموعة	وطبيعة	 	

ومدى	�ملخاطر	�لناجتة	من	�الأدو�ت	�ملالية.	مت	ت�ضمني	�الإف�ضاحات	�جلديدة	يف	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة	باأكملها.	ويف	حني	مل	يكون	هناك	�أي	تاأثري	على	

�لو�ضع	�ملايل	�أو	نتائج	�ل�رشكة،	مت	�إعادة	عر�ض	معلومات	�أرقام	�ملقارنة،	حيثما	دعت	�حلاجة.	

كما	قامت	�ملجموعة	بتطبيق	تف�ضري�ت	جلنة	تف�ضري�ت	�لتقارير	�ملالية	�لدولية	رقم	10	كما	يف	1	يناير	2007،	و�لتي	تتطلب	باأن	�ملوؤ�ض�ضة	يجب	�إن	ال	 	

ت�ضرتد	خ�ضارة	�ال�ضمحالل	�ملثبتة	يف	�لفرتة	�ملرحلية	�ل�ضابقة	فيما	يتعلق	بال�ضهرة	�أو	�إ�ضتثمار	يف	�أي	من	�أدو�ت	�مللكية	�أو	�ملوجود�ت	�ملالية	�ملدرجة	

بالتكلفة.	�إن	تطبيق	هذه	�لتف�ضري�ت	لي�ضت	لها	�أي	تاأثري�ت	جوهرية	على	�لو�ضع	�ملايل	�أو	�الأد�ء	�ملايل	للمجموعة.	مبا	�إن	لي�ض	لدى	�ملجموعة	خ�ضائر	

�إ�ضمحالل	م�ضرتدة	م�ضبقًا،	فاأن	�لتف�ضري	لي�ض	له	�أي	تاأثري	على	�الأد�ء	�ملايل	�أو	�لو�ضع		�ملايل	للمجموعة.

معايري وتف�سريات جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية ال�سادرة وغري مطبقة بعد   

مل	تقوم	�ملجموعة	بتطبيق	معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	1	�ملعدل	»عر�ض	�لقو�ئم	�ملالية«	و�لذي	�ضي�ضبح	�إلز�ميًا	يف	�ل�ضنة	�لتي	تنتهي	يف	31	دي�ضمرب	 	

2009.	�إن	تطبيق	هذ�	�ملعيار	�ضوف	ينتج	عنه	تعديالت	يف	عر�ض	�لقو�ئم	�ملالية	�ملوحدة.

مل	تقوم	�ملجموعة	بتطبيق	معيار	�لتقارير	�ملالية	�لدويل	رقم	8	– �ملعدل	»�ملتعلق	بالقطاعات	�لت�ضغيلية«	و�لذي	�ضي�ضبح	�إلز�ميًا	يف	�ل�ضنة	�لتي	تنتهي	 	

يف	31	دي�ضمرب	2009.	معيار	�لتقارير	�ملالية	�لدويل	رقم	8	– �ملعدل	»�ملتعلق	بالقطاعات	�لت�ضغيلية	مت	�إ�ضد�ره	يف	نوفمرب	2006	و�ضي�ضبح	�إلز�ميًا	

لل�ضنو�ت	�ملالية	�ملبتدئة	يف	�أو	بعد	1	يناير	2009.	ويتطلب	معيار	�لتقارير	�ملالية	�لدويل	رقم	8	باأن	تف�ضح	�ل�رشكات	عن	معلومات	قطاعات	�الأعمال	

بناءً�	على	�ملعلومات	�لتي	متت	مر�جعتها	من	قبل	متخذ	�لقر�ر�ت	�لرئي�ضي	يف	�ل�رشكة.	قررت	�ملجموعة	باأن	معلومات	قطاعات	�الأعمال	�لت�ضغيلية	

�ملف�ضح	عنها	يف	معيار	�لتقارير	�ملالية	�لدويل	رقم	8	هي	نف�ضها	�ملف�ضح	عنها	يف	معيار	�ملحا�ضبة	�لدويل	رقم	14.	ال	تز�ل	�ملجموعة	تقييم	تاأثري	هذ�	

�ملعيار	على	�إف�ضاحات	قطاعات	�الأعمال	�الأخرى.	مبا	�أن	هذ�	هو	معيار	�الإف�ضاح،	�ضوف	لن	يكون	له	�أي	تاأثري	على	�لو�ضع	�ملايل	�أو	�الأد�ء	�ملايل	

للمجموعة	عند	تطبيقه	يف	�ضنة	2009.	
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3

ح�سة املجموعة يف ال�رشكات اخلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة   

لدى	�ملجموعة	ح�ضة	يف	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة،	وهو	تعاقد	بني	�ل�رشكاء	ومن	خالله	تد�ر	�الأن�ضطة	�القت�ضادية	لل�رشكة	ب�ضكل	م�ضرتك.	 	

تقوم	�ملجموعة	باإثبات	ح�ضتها	يف	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	باإ�ضتخد�م	طريقة	حقوق	�مل�ضاهمني.	تعك�ض	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	ح�ضة	

�ملجموعة	يف	نتائج	هذه	�ل�رشكات.			

عندما	تتجاوز	ح�ضة	خ�ضائر	�ملجموعة	ح�ضتها	يف	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة،	فاأنه	يتم	تخفي�ض	�لقيمة	�ملدرجة	�إىل	ال�ضيء	ويتم	�إيقاف	�إثبات	 	

�خل�ضائر	�الإ�ضافية	باإ�ضتثناء	عندما	تتحمل	�ملجموعة	�إلتز�مات	قانونية	�أو	قامت	بالدفع	نيابًة	عن	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة.	

عقارات واآلت ومعدات  

تدرج	�لعقار�ت	و�الآالت	و�ملعد�ت	بالتكلفة،	بعد	ح�ضم	�ال�ضتهالك	�ملرت�كم	و�أي	��ضمحالل	يف	�لقيمة.	ال	يتم	�إ�ضتهالك	�الأر��ضي	�ململوكة	ملك	حرً�	و�الأعمال	 	

قيد	�لتنفيذ.

يتم	ح�ضاب	�ال�ضتهالك	على	�أ�ضا�ض	�لق�ضط	�لثابت	بناءً�	على	�الأعمار	�الإنتاجية	�ملتوقعة	للعقار�ت	و�الآالت	و�ملعد�ت	�لتالية:	 	

5	– 20	�ضـنة مباين	مملوك	ملكًا	حرً�		 	

15		– 20	�ضنة مباين	م�ضتاأجرة		 	

2		– 10	�ضنو�ت �آالت	ومعد�ت	 	

5	�ضنو�ت �ضيار�ت	 	

يتم	عمل	مر�جعة	للقيم	�ملدرجة	للعقار�ت	و�الآالت	و�ملعد�ت	من	حيث	�الإ�ضمحالل	عندما	يكون	هناك	�أحد�ث	�أو	تغري�ت	يف	�لظروف	ت�ضري	�إىل	عدم	�إمكانية	 	

�إ�ضرتد�د	�لقيمة	�ملدرجة.	يف	حالة	وجود	�أي	من	هذه	�ملوؤ�رش�ت	وحيث	تزيد	�لقيم	�ملدرجة	على	�ملبلغ	�ملقدر	�لقابل	لال�ضرتد�د،	يتم	�إظهار	�ملوجود�ت	باملبلغ	

�لقابل	لال�ضرتد�د	و�لذي	يعد	�الأعلى	من	بني	قيمتها	�لعادلة	ناق�ضًا	تكلفة	�لبيع	و�لقيمة	�مل�ضتخدمة.	

�لنفقات	�ملتكبدة	ال�ضتبد�ل	عن�رش	�أ�ضا�ضي	من	�لعقار�ت	و�الآالت	و�ملعد�ت	�لذي	يتم	ح�ضابه	كبند	منف�ضل	يتم	ر�ضملته	من	ثم	�ضطب	�لقيمة	�ملدرجة	 	

للعن�رش	�الأ�ضا�ضي	�مل�ضتبدل.	يتم	ر�ضملة	�لنفقات	�لالحقة	�الأخرى	فقط	عند	زيادة	�ملنافع	�الإقت�ضادية	�مل�ضتقبلية	للبند	�ملتعلق	بالعقار�ت	و�الآالت	

و�ملعد�ت.	يتم	�إثبات	جميع	�لنفقات	�الأخرى	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	كم�رشوف	عند	تكبدها.

اإ�ستثمارات متاحة للبيع  

يتم	�إثبات	جميع	�الإ�ضتثمار�ت	�ملتاحة	للبيع	مبدئيا	بالتكلفة،	و�لتي	تعد	�لقيمة	�لعادلة	للمقابل	�ملدفوع	مت�ضمنة	تكاليف	�ل�رش�ء	�مل�ضاحبة	لالإ�ضتثمار�ت.	 	

بعد	�الإثبات	�ملبدئي،	يتم	�إعادة	قيا�ض	�الإ�ضتثمار�ت	بالقيمة	�لعادلة	مع	�إدر�ج	�ملكا�ضب	و�خل�ضائر	كبند	منف�ضل	يف	حقوق	�ل�ضاهمني	حتى	تباع	

�الإ�ضتثمار�ت	�أو	عندما	ت�ضبح	�الإ�ضتثمار�ت	م�ضمحلة.	عند	�ال�ضتبعاد	�أو	�الإ�ضمحالل	فاإن	�ملك�ضب	�أو	�خل�ضارة	�ملرت�كمة	�مل�ضجلة	�ضابقًا	�ضمن	حقوق	

�مل�ضاهمني،	يتم	ت�ضمينها	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3

اإ�ستثمار يف �رشكة زميلة  

يتم	�إحت�ضاب	��ضتثمار�ت	�ملجموعة	يف	�رشكاتها	�لزميلة	مبوجب	طريقة	�حلقوق	للمحا�ضبة.	�إن	�ل�رشكة	�لزميلة	هي	وحد�ت	�لتي	لدى	�ملجموعة	نفوذ�	 	

موؤثر�	عليها	و�لتي	لي�ضت	�رشكة	تابعة	�أو	م�رشوع	م�ضرتك.	مبوجب	طريقة	حقوق	�مل�ضاهمني،	يتم	�إثبات	�الإ�ضتثمار	يف	�ل�رشكات	�لزميلة	يف	�مليز�نية	

بالتكلفة	م�ضافًا	�إليها	تغري�ت	ما	بعد	�القتناء	يف	ح�ضة	�ملجموعة	من	�ضايف	موجود�ت	�ل�رشكات	�لزميلة.	�ل�ضهرة	�ملتعلقة	بال�رشكة	�لزميلة	يتم	ت�ضمينها	

يف	�لقيمة	�ملدرجة	لالإ�ضتثمار	وهي	غري	مطفاأة.	تعك�ض	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	ح�ضة	�ملجموعة	يف	نتائج	عمليات	�ل�رشكة	�لزميلة.	�أينما	وجدت	تغيري�ت	

قد	�أثبتت	مبا�رشًة	يف	حقوق	�ل�رشكة	�لزميلة،	فتقوم	�ملجموعة	باإثبات	ح�ضتها	يف	هذه	�لتغيري�ت	وتف�ضح	عن	هذ�،	�إذ�	��ضتلزم	�الأمر	يف	قائمة	�لتغري�ت	يف	

�حلقوق	�ملوحدة.	يتم	�إ�ضتبعاد	�ملكا�ضب	�أو	�خل�ضائر	من	�ملعامالت	بني	�ملجموعة	و�رشكاتها	�لزميلة	�إىل	حد	ح�ضة	�ملجموعة	يف	�ل�رشكة	�لزميلة.	

�إن	تو�ريخ	�إعد�د	تقارير	�ل�رشكات	�لزميلة	و�ل�رشكة	�الأم	متطابقة.	�أينما	��ضتلزم	�الأمر،	يتم	عمل	تعديالت	يف	�ل�ضيا�ضات	�ملحا�ضبية	للتما�ضي	مع	�ضيا�ضات	 	

�ملجموعة.

املخزون  

يـدرج	�ملخزون	بالتكلفة	�أو	�ضايف	�لقيمة	�ملتوقع	حتقيقها،	�أيهما	�أقل.	متثل	�لتكاليف	تلك	�مل�رشوفات	�ملتكبدة	لكل	منتج	حتى	و�ضوله	�إىل	موقعه	و�ضكله	 	

�حلاليني	وحتدد	على	�أ�ضا�ض	�لو�رد	�أواًل،	�ل�ضادر	�أواًل.

حتدد	�ضايف	�لقيمة	�ملتوقع	حتقيقها	على	�أ�ضا�ض	�أ�ضعار	�لبيع	�ملقدرة	حم�ضومًا	منها	�أي	تكاليف	�إ�ضافية	متوقع	حتققها	حتى	�إمتام	�الإنتاج	و�لبيع. 	

�إن	تقدير�ت	�الإد�رة	هي	باأن	�ملوردين	�ضوف	يقومون	ب�ضحن	�لطلب	بعد	�ضهر	و�حد	من	طلب	�ل�رش�ء.	ومن	ثم	فاأن	طلبات	�ل�رش�ء	�لقائمة	كما	يف	تاريخ	 	

�مليز�نية،	و�لتي	مت	و�ضعها	قبل	�ضهر	و�حد	من	تاريخ	�مليز�نية	يفرت�ض	باأنها	ب�ضائع	يف	�لطريق.	

ذمم مدينة  

تدرج	�لذمم	�ملدينة	مببلغ	�لفاتورة	�الأ�ضلي	حم�ضومًا	منه	خم�ض�ض	�ملبالغ	�ملقدر	عدم	حت�ضيلها.	يتم	تقدير	�لديون	�مل�ضكوك	يف	حت�ضيلها	عندما	يكون	 	

حت�ضيل	�ملبلغ	بالكامل	غري	حمتمل،	كما	ت�ضطب	�لديون	�ملعدومة	عندما	يتم	حتديدها.

نقد وما يف حكمه  

لغر�ض	قائمة	�لتدفقات	�لنقدية	�ملوحدة،	ي�ضمل	�لنقد	وما	يف	حكمه	على	نقد	يف	�ل�ضندوق	و�أر�ضدة	لدى	�لبنوك	وود�ئع	ق�ضرية	�الأجل	�لتي	تو�ريخ	 	

�إ�ضتحقاقها	�الأ�ضلية	ثالثة	�أ�ضهر	�أو	�أقل.	

اأ�سهم خزانة  

يتم	خ�ضم	�أ�ضهم	�ل�رشكة	�لتي	يتم	�إعادة	�رش�ئها	من	حقوق	�مل�ضاهمني.	ال	يتم	�إثبات	�أي	مك�ضب	�أو	خ�ضارة	يف	�الأرباح	�أو	�خل�ضائر	�ملوحدة	من	�رش�ء	�أو	بيع	 	

�أو	�إ�ضد�ر	�أو	�إلغاء	�أ�ضهم	حقوق	ملكية	�ملجموعة.	

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني  

تقوم	�ملجموعة	بعمل	��ضرت�كات	لنظام	�لهيئة	�لعامة	للتاأمينات	�الجتماعية	ملوظفيها	�لبحرينيني	حت�ضب	كن�ضبة	من	رو�تب	�ملوظفني.	�إن	�لتز�مات	 	

�ملجموعة	تكون	حم�ضورة	يف	نطاق	�ملبالغ	�مل�ضاهم	بها	يف	هذ�	�لنظام	و�لتي	حت�ضب	كم�رشوفات	عند	تكبدها.

كما	تقدم	�ملجموعة	مكافاآت	نهاية	�خلدمة	للموظفني	غري	�لبحرينيني،	و�لتي	ت�ضتحق	بناءً�	على	رو�تب	�ملوظفني	عند	�إنهاء	�لتوظيف	وعدد	�ضنو�ت	�خلدمة،	 	

�رشيطة	�إمتام	حد	�أدنى	من	�خلدمة.	يتم	��ضتحقاق	�لتكاليف	�ملتوقعة	لهذه	�ملكافاآت	على	مدى	فرتة	�لتوظيف.	

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3

عقود التاأجري   

يتم	ت�ضنيف	عقود	�لتاأجري	كعقود	تاأجري	ت�ضغيلية	عندما	يحتفظ	�ملوؤجر	بجميع	�ملخاطر	و�ملنافع	�لرئي�ضة	مللكية	�ملوجود.	يتم	�إثبات	مدفوعات	عقد	�لتاأجري	 	

�لت�ضغيلي	كم�رشوف	�ضمن	قائمة	�لدخل	�ملوحدة	على	�أ�ضا�ض	�لق�ضط	�لثابت	على	مدى	فرتة	�لتاأجري.

اإثبات الإيراد  

يتم	�إثبات	�الإير�د	�إىل	�حلد	�لذي	من	�ملتحمل	�أن	تتدفق	�ملنافع	�الإقت�ضادية	�إىل	�ملجموعة	و�إمكان	قيا�ض	مبالغ	�الإير�د�ت	مبوثوقية.	يتم	�إثبات	�الإير�د	بالقيمة	 	

�لعادلة	للمقابل	�مل�ضتلم،	باإ�ضتثناء	�خل�ضومات	و�ال�ضرتد�د�ت	و�ل�رش�ئب	�أو	�لر�ضوم	على	�ملبيعات	�الأخرى.		يجب	وفاء	معايري	�الإثبات	�لتالية	قبل	�إثبات	

�الإير�د.	

بيع الب�ضائع   

يتم	�إثبات	�الإير�د	من	بيع	�لب�ضائع	عندما	تنتقل	�ملخاطر	�لهامة	و�لعائدة	�إىل	�مللكية	للب�ضائع	�إىل	�مل�ضرتي،	عادة	عند	ت�ضليم	�لب�ضائع.	 	

تقدمي اخلدمات  

يتم	�إثبات	�الإير�د	من	تقدمي	�خلدمات	عندما	ميكن	تقدير	نتائج	�ملعاملة	بو�قعية،	برجوع	�إىل	مرحلة	�إمتام	�ملعاملة	بتاريخ	�مليز�نية.			 	

يتم	�إثبات	�لفو�ئد	كم�ضتحقات	باإ�ضتخد�م	طريقة	معدل	�لفائدة	�لفعلي،	و�لتي	مبوجبها	يتم	خ�ضم	�ملبالغ	�لنقدية	�ملتوقعة	م�ضتقباًل	خالل	�لعمر	�لزمني	 	

للموجود	�ملايل	�إىل	�ضايف	�لقيمة	�ملدرجة	للموجود	�ملايل.			

يتم	�إثبات	�إير�د	�أرباح	�الأ�ضهم	عندما	يثبت	حق	�ملجموعة	يف	��ضتالم	�أرباحها.	 	

خم�س�سات  

يتم	�إثبات	�ملخ�ض�ضات	عند	وجود	�لتز�م	)قانوين	�أو	متوقع(	على	�ملجموعة	ناجت	عن	حدث	�ضابق،	و�أن	تكلفة	ت�ضوية	�اللتز�م	حمتمله	وميكن	حتديدها	 	

بو�قعية.

عمالت اأجنبية  

يجري	قيد	�ملعامالت	�مل�ضجلة	بالعمالت	�الأجنبية	باأ�ضعار	�ل�رشف	�ل�ضائدة	بتاريخ	�إجر�ء	�ملعاملة.	ويعاد	حتويل	�ملوجود�ت	و�ملطلوبات	ذ�ت	�لطبيعة	�لنقدية	 	

�مل�ضجلة	بالعمالت	�الأجنبية	باأ�ضعار	�ل�رشف	�ل�ضائدة	يف	تاريخ	�مليز�نية.	كما	تدرج	جميع	�لفروق	�لناجتة	عن	عمليات	�لتحويل	�ضمن	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

اإ�سمحالل وعدم قابلية حت�سيل املوجودات املالية  

يتم	عمل	تقييم	يف	تاريخ	كل	ميز�نية	لتحديد	ما	�إذ�	كان	هناك	دليل	مو�ضوعي	يثبت	��ضمحالل	موجود	مايل	حمدد.	�إذ�	وجد	مثل	هذ�	�لدليل،		فاإنه	يتم	�إثبات	 	

�إيه	خ�ضارة	�إ�ضمحالل	�ضمن	قائمة	�لدخل.	يتم	حتديد	�الإ�ضمحالل	على	�لنحو	�لتايل:

للموجود�ت	�ملدرجة	بالقيمة	�لعادلة،	فاإن	�ال�ضمحالل	هو	�لفرق	بني	�لقيمة	�لعادلة	و�لتكلفة	بعد	ح�ضم	�إي	خ�ضارة	�إ�ضمحالل	مت	�إثباتها	�ضابقًا	يف	قائمة	 )�أ	(	 	

�لدخل	�ملوحدة.

للموجود�ت	�ملدرجة	بالتكلفة	فاإن	�الإ�ضمحالل	هو	�لفرق	بني	�لقيمة	�ملدرجة	و�لقيمة	�حلالية	للتدفقات	�لنقدية	�مل�ضتقبلية	خم�ضومة	بعائد	�ل�ضوق	 )ب	(	 	

�حلايل	على	موجود	مايل	مماثل

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  3

اإ�سمحالل موجودات غري مالية   

تقوم	�ملجموعة	بعمل	تقييم	يف	تاريخ	كل	تقرير	للتاأكد	من	وجود	موؤ�رش�ت	تثبت	باأن	�ملوجود	م�ضمحل.	�إذ�	وجد	مثل	هذ�	�ملوؤ�رش،	تقوم	�ملجموعة	بتقدير	 	

قيمة	�ملوجود�ت	�لقابلة	لال�ضرتد�د.	�إن	�لقيمة	�لقابلة	لالإ�ضرتد�د	للموجود	هي	�لقيمة	�الأعلى	من	�ملوجود	�أو	�لقيمة	�لعادلة	للوحدة	�ملنتجة	للنقد	ناق�ضًا	تكلفة	

�لبيع	وقيمتها	�مل�ضتخدمة	وهي	حمددة	لكل	موجود،	�إال	�إذ�	كان	�ملوجود	غري	منتج	للتدفقات	�لنقدية	و�لتي	هي	م�ضتقلة	�إىل	حد	بعيد	من	تلك	�ملوجود�ت	

�الأخرى	�أو	جمموعة	من	�ملوجود�ت.	عندما	تزيد	�لقيمة	�ملدرجة	للموجود	عن	قيمها	�لقابلة	لالإ�ضرتد�د،	فاإن	�ملوجود	يعترب	م�ضمحاُل،		ويتم	�إظهار	�ملوجود	

باملبلغ	�لقابل	لال�ضرتد�د.	عندما	يتم	تقييم	�لقيمة	�مل�ضتخدمة	للموجود،	فان	�لتدفقات	�لنقدية	�مل�ضتقبلية	يتم	تخفي�ضها	�إىل	قيمتها	�حلالية	با�ضتخد�م	معدل	

خ�ضم	ما	قبل	�ل�رشيبة	و�لذي	يعك�ض	�لتقييمات	�حلالية	لل�ضوق	للقيمة	�لزمنية	للنقود	و�ملخاطر	�خلا�ضة	باملوجود.	عند	حتديد	�لقيمة	�لعادلة	بعد	خ�ضم	

تكاليف	�لبيع،	فاإنه	يتم	��ضتخد�م	منوذج	تقييم	منا�ضب.	يتم	تاأكيد	هذه	�الإحت�ضابات		باأ�ضعار	�الأ�ضهم	�مل�ضعرة	لل�رشكات	�لزميلة	�ملتد�ولة	ب�ضكل	عام	�أو	

مبوؤ�رش�ت	�أخرى	متوفرة	للقيمة	�لعادلة.

وبعد	تطبيق	طريقة	�حلقوق،	حتدد	�ملجموعة	ما	�إذ�	كان	من	�ل�رشوري	�إثبات	خ�ضارة	�إ�ضمحالل	�إ�ضافية	يف	��ضتثمار�ت	�ملجموعة	يف	�رشكات	زميلة.	وتقوم	 	

�ملجموعة	بتاريخ	كل	ميز�نية	بتحديد	ما	�إذ�	كان	هناك	دليل	مو�ضوعي	يثبت	�إ�ضمحالل	�إ�ضتثمار	يف	�رشكة	زميلة	و�إذ�	كان	هذ�	هو	�حلال،	فاإن	�ملجموعة	تقوم	

باحت�ضاب	مبلغ	�الإ�ضمحالل	على	�أنه	�لفرق	بني	�لقيمة	�لعادلة	لل�رشكة	�لزميلة	وتكلفة	�الإقتناء	وتقوم	باإثبات	�ملبلغ	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

عقارات واآلت ومعدات     4

اأعمال اأرا�سي       

املجموع قيد التنفيذ  �سيارات  اآلت ومعدات  مباين  مملوكة ملكًا حراً    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

التكلفة:  

10.935.867 	674.534 	1.002.475 	3.068.428 	4.370.910 	1.819.520 	يف	1	يناير	2007	 	

2.238.357 	559.177 	36.411 	219.845 	- 	1.422.924 	�إ�ضافات		 	

)61.942( 	- 	- 	)61.942( 	- 	- 	�إ�ضتبعاد�ت		 	

- 	)1.171.834( 	3.276 	1.118.371 	50.187 	- حمول	من	�أعمال	قيد	�لتنفيذ		 	

13.112.282  61.877  1.042.162  4.344.702  4.421.097  3.242.444 يف 31 دي�سمرب 2007    

	

الإ�ستهالك:  

4.987.456 	- 	740.612 	2.378.399 	1.868.445 	- يف	1	يناير	2007	 	

549.101 	- 	107.230 	238.575 	203.296 	- خم�ض�ض	�ل�ضنة		 	

)61.942( 	- 	- 	)61.942( 	- 	- متعلقة	باإ�ضتبعاد�ت		 	

5.474.615  -  847.842  2.555.032  2.071.741  - يف 31 دي�سمرب 2007    

�سايف القيم املدرجة:  

7.637.667  61.877  194.320  1.789.670  2.349.356  3.242.444 يف 31 دي�سمرب 2007   

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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عقارات واآلت ومعدات )تتمة(  4

 

�أعمال 	 	 	 �أر��ضي	 	 	

�ملجموع قيد	�لتنفيذ	 �ضيار�ت	 �آالت	ومعد�ت	 مباين	 مملوكة	ملكًا	حر�ً	 	 	

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 	 	

�لتكلفة: 	

9.867.970 	55.911 	946.687 	2.916.331 	4.129.521 	1.819.520 	يف	1	يناير	2006	 	

232.389 	- 	- 	- 	232.389 	- حمول	من	��ضتثمار�ت	عقار�ت	 	

947.281 	673.111 	100.036 	165.134 	9.000 	- 	�إ�ضافات		 	

)111.773( 	- 	)44.248( 	)67.525( 	- 	- 	�إ�ضتبعاد�ت		 	

- 	)54.488( 	- 	54.488 	- 	- حمول	من	�أعمال	قيد	�لتنفيذ		 	

10.935.867 	674.534 	1.002.475 	3.068.428 	4.370.910 	1.819.520 يف	31	دي�ضمرب	2006	 	

�الإ�ضتهالك: 	

4.417.824 	- 	663.108 	2.163.534 	1.591.182 	- يف	1	يناير	2006	 	

77.309 	- 	- 	- 	77.309 	- حمول	من	��ضتثمار�ت	عقارية	 	

566.368 	- 	115.791 	250.623 	199.954 	- خم�ض�ض	�ل�ضنة		 	

)74.045( 	- 	)38.287( 	)35.758( 	- 	- متعلقة	باإ�ضتبعاد�ت		 	

4.987.456 	- 	740.612 	2.378.399 	1.868.445 	- يف	31	دي�ضمرب	2006	 	

�ضايف	�لقيم	�ملدرجة: 	

5.948.411 	674.534 	261.863 	690.029 	2.502.465 	1.819.520 يف	31	دي�ضمرب	2006	 	

تكلفة املوجودات امل�ستهلكة بالكامل  

3.334.980  -  512.614  2.189.438  632.928  - يف 31 دي�سمرب 2007   

2.969.512 	- 	469.663 	1.866.921 	632.928 	- يف	31	دي�ضمرب	2006	 	

اإ�ستثمارات يف �رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة    5

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

1.097.868 	1.407.788 يف	1	يناير		 	

10.000 	- �إ�ضتثمار�ت	مقتناه		خالل	�ل�ضنة	 	

- 	)64.487( �إعادة	ت�ضنيف	�إ�ضتثمار�ت	ك�رشكة	تابعة		 	

697.657 	741.319 ح�ضة	�ل�رشكة	يف	�أرباح	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	– �ضايف		 	

)397.737( 	)520.955( حم�ضوم	منها:	�أرباح	�أ�ضهم	م�ضتلمة	خالل	�ل�ضنة	 	

1.407.788 	1.563.665 31	دي�ضمرب		 	

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2007



36
ي  

م آ
م إ

ي إ
  ب

200
7 

وي
سن

 ال
ير

قر
لت

ا

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2007

اإ�ستثمارات يف �رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة )تتمة(  5

يو�ضح	�جلدول	�لتايل	ملخ�ض	للمعلومات	�ملالية	�لغري	مدققة	ال�ضتثمار�ت	�ملجموعة	يف	�رشكات	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	كما	يف	31	دي�ضمرب. 	

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

ح�ضة	ميز�نيات	�ل�رشكات	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة: 	

2.637.892 	2.830.887 موجود�ت	متد�ولة	 	

1.355.698 	1.212.023 موجود�ت	غري	�ملتد�ولة	 	

)1.666.397( 	)1.714.633( مطلوبات	متد�ولة	 	

)418.712( 	)266.128( مطلوبات	غري	متد�ولة	 	

1.908.481 	2.062.149 �سايف املوجودات    

ح�ضة	�إير�د�ت	و�أرباح	�ل�رشكات	�خلا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة 	

2.190.788 	2.524.548 �إير�د�ت	 	

697.657 	741.319 �أرباح	 	

1.407.788 	1.563.665 �لقيمة	�ملدرجة	لال�ضتثمار�ت	 	

اإ�ستثمارات متاحة للبيع    6

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

8.706.770 	10.789.360 يف	1	يناير		 	

3.689.207 	5.097.354 �رش�ء	�إ�ضتثمار�ت		 	

)1.676.284( 	)3.822.568( بيع	�إ�ضتثمار�ت		 	

69.667 	1.175.853 تغري�ت	يف	�لقيمة	�لعادلة	خالل	�ل�ضنة			 	

10.789.360 	1.416.474 يف	31	دي�ضمرب		 	

2.635.866 	5.318.414 �إ�ضتثمار�ت	م�ضعرة		 	

�إ�ضتثمار�ت	غري	م�ضعرة	 	

1.677.154 	2.566.509 -	مدرجة	بالتكلفة	 	

6.476.340 	5.595.697 -	مدرجة	بالقيمة	�لعادلة	 	

8.153.494 	8.162.206 	 	

10.789.360 	13.480.620 جمموع	��ضتثمار�ت	متاحة	للبيع	 	

اإ�ضتثمارات م�ضعرة   

يتم	حتديد	�لقيمة	�لعادلة	لالأ�ضهم	�لعادية	�مل�ضعرة	بالرجوع	�إىل	�أ�ضعار	�لعرو�ض	�ملعلنة	يف	�ل�ضوق	�لن�ضطة. 	

اإ�ضتثمارات غري م�ضعرة   

يتم	تقدير	�لقيم	�لعادلة	لالإ�ضتثمار�ت	غري	�مل�ضعرة	باإ�ضتخد�م	�أ�ضعار	�لعطاء�ت	�ملقدمة	من	قبل	مدر�ء	�ل�ضناديق	�ال�ضتثمارية.	بالن�ضبة	ل�ضناديق	�ل�ضلع	 	

و�لعقار�ت،	لي�ضت	هناك	�أ�ضعار	�ضوقية	متوفرة	حاليًا،	وبالتايل	فاأن	هذه	�الأمو�ل	تدرج	بالتكلفة.			
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اإ�ستثمارات متاحة للبيع  )تتمة(  6

فيما	يلي	�حلركة	يف	�لتغري�ت	�ملرت�كمة	يف	�لقيمة	�لعادلة	�لناجتة	من	�إ�ضتثمار�ت	متاحة	للبيع: 	

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

69.667 	1.416.474 �ضايف	مكا�ضب	غري	حمققة	 	

)277.933( 	)779.791( �ضايف	مكا�ضب	حمققة	مت	�إعادة	ت�ضنيفها	يف	قائمة	�لدخل	عند	�الإ�ضتبعاد	 	

)208.266( 	636.683 	 	

اإ�ستثمار يف �رشكة زميلة  7

لدى	�ملجموعة	ح�ضة	بن�ضبة	27.50%	)2006:	26.04%(	يف	�رشكة	بنادر	للفنادق	�ض.م.ب.،	�لتي	تعمل	يف	�إد�رة	�لفنادق	يف	مملكة	�لبحرين.	�إن	�رشكة	بنادر	 	

للفنادق	�ض.م.ب.	�رشكة	مدرجة	يف	�ضوق	�لبحرين	لالأور�ق	�ملالية.	يلخ�ض	�جلدول	�لتايل	�ملعلومات	�ملالية	الإ�ضتثمار�ت	�ملجموعة	يف	�رشكة	بنادر	للفنادق	

�ض.م.ب.	كما	يف	30	�ضبتمرب	2007	و�لتي	تعد	�أحدث	معلومات	متوفرة:

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

ح�ضة	�ملجموعة	يف	ميز�نية	�ل�رشكة	�لزميلة:	 	

1.571.974 	1.647.019 موجود�ت	متد�ولة	 	

1.629.255 	1.772.969 موجود�ت	غري	متد�ولة	 	

)27.370( 	)13.125( مطلوبات	متد�ولة	 	

3.173.859 	3.406.863 �ضايف	�ملوجود�ت	 	

ح�ضة	�ملجموعة	يف	�إير�د�ت	ونتائج	�ل�رشكة	�لزميلة: 	

- 	113.652 �إير�د�ت	 	

- 	101.682 ربح		 	

3.312.659 	3.521.546 �لقيمة	�ملدرجة	لالإ�ضتثمار�ت		 	

خمزون  8

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

7.059.586 	9.294.739 ب�ضاعة	لغر�ض	�لبيع	 	

3.185.387 	5.760.705 ب�ضاعة	يف	�لطريق	 	

10.244.973 	15.055.444 	 	

)1.305.348( 	)646.123( خم�ض�ض	�ملخزون	�ملنتهية	�ضالحيته	و�ملخزون	بطئ	�حلركة	 	

8.939.625 	14.409.321 	 	

فيما	يلي	�حلركة	يف	�ملخ�ض�ض	�ملثبت	يف	�مليز�نية: 	

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

509.678 	1.305.348 خم�ض�ض	كما	يف	1	يناير		 	

1.297.622 	258.640 خم�ض�ض	�ل�ضنة	– �ضايف		 	

)501.952( 	)917.865( مبالغ	م�ضطوبة	خالل	�ل�ضنة	 	

1.305.348 	646.123 خم�ض�ض	كما	يف	31	دي�ضمرب		 	

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2007
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2007

ذمم جتارية ومبالغ اأخرى م�ستحقة القب�س  9

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

6.277.607 	10.546.070 ذمم	جتارية	مدينة	-	�ضايف	 	

1.168.183 	1.583.680 ذمم	مدينة	�أخرى	ومبالغ	مدفوعة	مقدماً	 	

7.445.790 	12.129.750 	 	

كما	يف	31	دي�ضمرب	2007،	�لذمم	�لتجارية	�ملدينة	بقيمة	�إ�ضمية	قدرها	205.780	دينار	بحريني	)2006:	253.119	دينار	بحريني(	مت	�إ�ضمحاللها.	فيما	 	

يلي	�حلركة	يف	خم�ض�ض	�إ�ضمحالل	�لذمم	�ملدينة:

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

233.238 	253.119 يف	1	يناير		 	

19.881 	36.217 خم�ض�ض	�ل�ضنة		 	

- 	)81.667( م�ضتخدمة	خالل	�ل�ضنة		 	

- 	)1.889( �إ�ضرتجاع	مبالغ	غري	م�ضتعملة		 	

253.119 	205.780 يف	31	دي�ضمرب		 	

كما	يلي	�لتحليل	�لزمني	للذمم	�لتجارية	�ملدينة	كما	يف	31	دي�ضمرب: 	

فات موعد اإ�ستحقاقها ولكنها غري م�سمحلة    

مل يحن موعد    

اأقل من  120-90  90-60  60-30 اأكرث من  اإ�ستحقاقها      

يوماً  120 يومًا يوماً  يوماً  30 يوماً  وغري م�سمحلة  املجموع    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

161.935  787.765  22.710  331.279  761.365  8.481.016  10.546.070  2007  

184.464 	883.541 	34.939 	201.036 	446.747 	4.526.880 	6.277.607 	2006 	

�لذمم	�ملدينة	غري	�مل�ضمحلة	يتوقع	��ضرتد�دها	بالكامل	بناًء	على	�خلرب�ت	�ل�ضابقة.	كما	جرت	�لعادة،	ال	حت�ضل	�ملجموعة	على	�ضمانات	على	�ملبالغ	�مل�ضتحقة	 	

�لقب�ض،	ولذلك	فاأن	�أغلبيتها	غري	م�ضمونة.
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2007

راأ�س املال  10

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

�مل�رشح	به: 	

20.000.000 	20.000.000 200.000.000	�ضهم	بقيمة	�إ�ضمية	قدرها	100	فل�ض	لل�ضهم	 	

�ل�ضادر	و�ملكتتب	به	و�ملدفوع	بالكامل: 	

8.265.510 	9.092.061 يف	1	يناير	 	

826.551 	909.206 �أ�ضهم	منحة	�ضادرة	خالل	�ل�ضنة		 	

9.092.061 	10.001.267 يف	31	دي�ضمرب:	100.012.670	�ضهم	)2006:	90.920.610	�ضهم(	بقيمة	�إ�ضمية	قدرها	100	فل�ض	لل�ضهم	 	

)1.356.631( 	)2.396.801( �أ�ضهم	خز�نة:	4.997.291	�ضهم	)2006:	3.452.083	�ضهم(	 	

خالل	�ضنة	2007،	قامت	�ل�رشكة	بزيادة	ر�أ�ض	�ملال	�ل�ضادر	و�ملدفوع	بالكامل	عن	طريق	�إ�ضد�ر	9.092.061	)2006:	8.265.510(	�ضهم	عادي	بقيمة	 	

�إ�ضمية	قدرها	100	فل�ض	لل�ضهم	بقيمة	909.206	دينار	بحريني	)2006:	826.551	دينار	بحريني(	عن	طريق	�إ�ضد�ر	�أ�ضهم	منحة	بو�قع	�ضهم	و�حد	لكل	

10	�أ�ضهم	حمتفظ	بها	)2006:	�ضهم	لكل	10	�أ�ضهم(.	هذه	�الأ�ضهم	م�ضاوية	لالأ�ضهم	�الأخرى	�ل�ضادرة	من	حيث	�أرباح	�الأ�ضهم	و�لتوزيعات	�مل�ضتقبلية.	مت	

�إ�ضد�ر	�أ�ضهم	�ملنحة	هذه	من	�الأرباح	�ملبقاة.	

ي�ضمح	قانون	�ل�رشكات	�لتجارية	�لبحريني	ل�ضنة	2001	لل�رشكات	باالإحتفاظ	بن�ضبة	10%	من	�أ�ضهمها	�ل�ضادرة	كاأ�ضهم	خز�نة. 	

�إقرتح	جمل�ض	�الإد�رة	بتوزيع	�أرباح	�أ�ضهم	نقدية	بو�قع	50	فل�ض	لل�ضهم،	باإجمايل	4.750.769	دينار	بحريني	)2006:	بو�قع			50	فل�ض	لل�ضهم	باإجمايل	 	

4.373.425	دينار	بحريني	(	و�لتي	منها	20	فل�ض	لل�ضهم	باإجمايل	1.924.308	دينار	بحريني	)2006:	20	فل�ض	لل�ضهم	باإجمايل	1.749.370(	مت	

دفعها	كاأرباح	�أ�ضهم	مرحلية.	�أرباح	�الأ�ضهم	�لنهائية	�ملو�ضى	بتوزيعها	يعادل	30	فل�ض	لل�ضهم،	باإجمايل	2.826.461	دينار	بحريني	)2006:	30	فل�ض	

لل�ضهم	باإجمايل	2.624.055	دينار	بحريني(.	

كما	�أو�ضى	جمل�ض	�الإد�رة	بتوزيع	مكافاأة	الأع�ضاء	جمل�ض	�الإد�رة	بقيمة	105.900	دينار	بحريني	)2006:	104.700	دينار	بحريني(. 	

	�لتوزيعات	�ملقرتحة	و�أتعاب	جلان	جمل�ض	�الإد�رة	هي	ح�ضب	�لنظام	�الأ�ضا�ضي	لل�رشكة	وخا�ضعة	ملو�فقة	�جلمعية	�لعمومية. 	

�إن	�رشكة	يو�ضف	خليل	�ملوؤيد	و�أوالده	�ض.م.ب.	)مقفلة(	هي	�أكرب	�مل�ضاهمني	ومتتلك	5.91	مليون	)2006:	5.37	مليون(	�ضهم	ومتثل	ن�ضبة	%6.22	 	

)2006:	6.41%(	من	ر�أ�ض	�ملال	�ل�ضادر.	�إن	توزيع	�الأ�ضهم	هي	كالتايل:	

2006  2007   

%	من	�إجمايل % من اإجمايل        

ر�أ�ض	�ملال	�لقائم	 عدد	�مل�ضاهمني	 عدد	�الأ�ضهم	 راأ�س املال القائم  عدد امل�ساهمني  عدد الأ�سهم  الفئات   

    

83.74 	420 	73.243.729 	44.13  385  41.929.090 �أقل	من	%1	 	

10.12 	8 	8.852.044 	49.65  21  47.176.281 1%	لغاية	�أقل	من	%5	 	

6.14 	1 	5.372.754 	6.22  1  5.910.008 5%	لغاية	�أقل	من	%10	 	

100.00 	429 	87.468.527 	100.00  407  95.015.379 	 	
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2007

اإحتياطي قانوين  11

وفقًا	ملتطلبات	قانون	�ل�رشكات	�لتجارية	�لبحريني	و�لنظام	�الأ�ضا�ضي	للمجموعة	يتطلب	من	�ملجموعة	حتويل	10%	من	�ضايف	ربح	�ل�ضنة	�إىل	�الإحتياطي	 	

�لقانوين.	و�ضوف	يتوقف	هذ�	�لتحويل	�ل�ضنوي	عندما	يبلغ	�الحتياطي	�لقانوين	50%	من	ر�أ�ض	�ملال	�ملدفوع.	قررت	�ل�رشكة	تقليل	�لتحويل	�ل�ضنوي	

يف	�ل�ضنة	�حلالية	حيث	عادل	�الإحتياطي	�لقانوين	50	من	ر�أ�ض	�ملال	�ملدفوع.	�إن	هذ�	�الإحتياطي	غري	قابل	للتوزيع	�إال	يف	�حلاالت	�لتي	ن�ض	عليها	قانون	

�ل�رشكات	�لتجارية	�لبحريني.	

احتياطيات  12

احتياطي عام اأ(   

وفقًا		ملتطلبات	�لنظام	�الأ�ضا�ضي	لل�رشكة	وتو�ضيات	جمل�ض	�الإد�رة،	يتم	حتويل	مبالغ	حمددة	�إىل	ح�ضاب	�الإحتياطي	�لعام.	�أقرتح	جمل�ض	�الإد�رة	 	 	

بتحويل	500.000	دينار	بحريني	)2006:	500.000	دينار	بحريني(	�إىل	�الإحتياطي	�لعام	يف	�ل�ضنة	�حلالية،	وهي	خا�ضعة	ملو�فقة	�مل�ضاهمني	يف	

�إجتماع	�جلمعية	�لعمومية.	

احتياطي التربعات  ب(   

وفقًا	للنظام	�الأ�ضا�ضي	لل�رشكة	وتو�ضيات	جمل�ض	�الإد�رة،	يتم	حتويل	مبالغ	ال	تزيد	عن	2%	من	�أرباح	�ملجموعة	لل�ضنة	�إىل	�حتياطي	تربعات.	وقد	 	 	

�قرتح	جمل�ض	�الإد�رة	حتويل	مبلغ	202.828	دينار	بحريني	)2006:	177.280	دينار	بحريني(	�إىل	�حتياطي	�لتربعات	يف	�ل�ضنة	�حلالية.	وهي	

خا�ضعة	ملو�فقة	�مل�ضاهمني	يف	�جتماع	�جلمعية	�لعمومية.

مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني  13

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

�إن	�لتغري�ت	يف	�ملخ�ض�ض	�ملثبت	يف	�مليز�نية	�ملوحدة	هي	كما	يلي	:	 	

523.514 	601.070 �ملخ�ض�ض	كما	يف	1	يناير	 	

106.893 	225.853 �مل�رشوف	خالل	�ل�ضنة	 	

)29.337( 	)49.130( مكافاآت	نهاية	�خلدمة	�ملدفوعة	 	

601.070 	777.793 �ملخ�ض�ض	كما	يف	31	دي�ضمرب		 	

ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى   14

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

9.785.313 	12.508.533 ذمم	جتارية	د�ئنة	 	

2.900.549 	4.479.726 ذمم	د�ئنة	�أخرى	وم�ضتحقات		 	

465.876 	287.162 مبالغ	م�ضتحقة	ل�رشكات	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة		 	

13.151.738 	17.275.421 	 	

بنود	و�رشوط	�ملطلوبات	�ملالية	�ملذكورة	�أعاله 	

�لذمم	�لتجارية	�لد�ئنة	هي	ال	حتمل	فائدة	ويتم	عادًة	ت�ضويتها	خالل	60	يومًا. 	- 	

�لذمم	�لد�ئنة	�الأخرى	و�مل�ضتحقات	هي	ال	حتمل	فائدة	ويبلغ	متو�ضط	فرتة	�ضد�دها	�ضهرين. 	- 	
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2007

�سايف ربح ال�سنة  15

مت	�إحت�ضاب	�ضايف	ربح	�ل�ضنة	بعد	ح�ضم	ما	يلي:	

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

4.095.050 	4.606.521 تكاليف	�ملوظفني	 	

274.801 	228.450 �إيجار	– عقود	�لتاأجري	�لت�ضغيلية	 	

39.607.171 	43.284.371 خمزون	مثبت	كم�رشوف	عند	بيع	�لب�ضائع	تامة	�ل�ضنع		 	

دخل ت�سغيلي اآخر   16

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

124.053 	112.858 خل	�الإيجار	 	

13.140 	310 مك�ضب	من	بيع	موجود�ت	ثابتة	 	

265 	152.601 دخل	متنوع	 	

137.458 	265.769 	 	

م�رشوفات البيع والتوزيع    17

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

2.584.062 	2.808.556 تكاليف	�ملوظفني	 	

317.600 	124.571 ��ضتهالك	)�إي�ضاح	4(	 	

2.874.092 	2.020.990 م�رشوفات	�لبيع	و�لتوزيع	�الأخرى		 	

1.297.622 	258.640 خم�ض�ض	�ملخزون	)�إي�ضاح	8(	 	

7.073.376 	5.212.757 	 	

م�رشوفات عمومية واإدارية    18

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

1.510.988 	1.761.503 تكاليف	�ملوظفني	 	

248.768 	424.530 ��ضتهالك	)�إي�ضاح	4(	 	

987.524 	1.412.503 م�رشوفات	عمومية	و�إد�رية	�أخرى		 	

2.747.280 	3.598.536 	 	
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ربح ال�سهم  19

يتم	�إحت�ضاب	�لن�ضيب	�الأ�ضا�ضي	لل�ضهم	يف	�الأرباح	بق�ضمة	�ضايف	ربح	�ل�ضنــة	�لعائد	�إىل	حقوق	م�ضاهمي	�ل�رشكة	�الأم	على	�ملتو�ضط	�ملرجح	لعدد	�الأ�ضهم	 	

�لعادية	�لقائمة	خالل	�ل�ضنة،	باإ�ضتثناء	متو�ضط	عدد	�الأ�ضهم	�لعادية	�مل�ضرت�ة	من	قبل	�ل�رشكة	و�ملحتفظ	بها	كاأ�ضهم	�خلز�نة	وهو	على	�لنحو	�لتايل:

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

يعك�ض	�لتايل	�لدخل	ومعلومات	�الأ�ضهم	�مل�ضتخدمة	يف	�إحت�ضاب	�لن�ضيب	�الأ�ضا�ضي	لل�ضهم	يف	�الأرباح	 	

9.228.982 	10.141.408 �ضايف	ربح	�ل�ضنة	– دينار	�لبحريني	 	

87.958.031 		86.695.823 �ملتو�ضط	�ملرجح	لعدد	�الأ�ضهم،	بعد	ح�ضم	�أ�ضهم	�خلز�نة،	وباإ�ضتثناء	�أ�ضهم	�ملنحة	�ل�ضادرة	خالل	�ل�ضنة	 	

9.092.060 	9.092.060 �أ�ضهم	منحة	�ضادرة	 	

97.050.091 	95.787.883 عدد	�الأ�ضهم	�ل�ضادرة	�ملعدل		 	

95 	106 �لن�ضيب	�الأ�ضا�ضي	لل�ضهم	يف	�الأرباح	)فل�ض(	 	

مل	يتم	عر�ض	�لربح	�ملخف�ض	لل�ضهم	وذلك	نتيجة	لعدم	�إ�ضد�ر	�ملجموعة	الأ�ضهم	قد	يكون	لها	تاأثري	خمف�ض. 	

معامالت مع اأطراف ذات عالقة  20

متثل	�الأطر�ف	ذ�ت	�لعالقة	م�ضاهمني	و�أع�ضاء	جمل�ض	�الإد�رة	وموظفي	�الإد�رة	�لرئي�ضيني	و�رشكات	حتت	�ضيطرة	م�ضرتكة	�أو	تاأثري	من	قبل	هذه	�الأطر�ف	 	

ذ�ت	�لعالقة.	يتم	�ملو�فقة	على	�ضيا�ضات	�لت�ضعري	و�رشوط	�لدفع	�ملتعلقة	بهذه	�ملعامالت	من	قبل	�إد�رة	�ملجموعة.

فيما	يلي	�ملعامالت	�ملتعلقة	باالأطر�ف	ذ�ت	�لعالقة		�ملت�ضمنة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة: 	

2006   2007    

�رشكات	خا�ضعة �أطر�ف	�أخرى  �رشكات خا�سعة  اأطراف اأخرى    

ل�ضيطرة	م�ضرتكة ذ�ت	عالقة		  ل�سيطرة م�سرتكة  ذات عالقة    

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار بحريني  دينار بحريني    	

- 	24.738 	-  21.973 م�رشوفات	�لبيع	و�لتوزيع		  

567.105 	-  925.963  - تكاليف	�لبيع		 	

9.600 	- 	9.600  - دخل	ت�ضغيلي	�آخر	 	

فيما	يلي	�الأر�ضدة	�ملت�ضمنة	يف	�مليز�نية	�ملوحدة: 	

2006   2007    

�رشكات	خا�ضعة �أطر�ف	�أخرى  �رشكات خا�سعة  اأطراف اأخرى    

ل�ضيطرة	م�ضرتكة ذ�ت	عالقة		  ل�سيطرة م�سرتكة  ذات عالقة    

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار بحريني  دينار بحريني    	

465.876 	1.630 	287.162  1.630 ذمم	جتارية	د�ئنة	وذمم	د�ئنة	�أخرى		 	

- 	550.000 	-  550.000 قر�ض	ل�رشكة	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	 	

�أن	�لقر�ض	ل�رشكة	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	هو	بدون	فائدة	وبدون	�رشوط	دفع	ثابتة. 	
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معامالت مع اأطراف ذات عالقة	)تتمة(  20

تعوي�سات موظفي الإدارة الرئي�سيني  

�أن	موظفي	�الإد�رة	�لرئي�ضيني	هم	�الأ�ضخا�ض	�مل�ضئولني	عن	�لتخطيط	و�لتوجيه	و�إد�رة	�أن�ضطة	�ملجموعة.	يتاألف	موظفو	�الإد�رة	�لرئي�ضيني	من	�أع�ضاء	جمل�ض	 	

�الإد�رة	و�لرئي�ض	�لتنفيذي	ونائب	�لرئي�ض	�لتنفيذي	و�أثنني	من	روؤ�ضاء	�لعمليات	�لتنفيذيني	وتعوي�ضاتهم	كالتايل:

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

520.396 	608.639 مكافاآت	ق�ضرية	�الأجل		 	

19.771 	27.151 مكافاآت	نهاية	�خلدمة	للموظفني		 	

540.167 	635.790 	 	

اإرتباطات واإلتزامات حمتملة  21

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

15.547 	43.763 �عتماد�ت	م�ضتندية	 	

�أ�ضهم	حتت	�لطلب	يف	�رشكة	زميلة	 	

453.262 	562.704 ]11.254.078	�ضهم	)2006:	9.065.250	�ضهم([	  

لدى	�ملجموعة	�إلتز�مات	حمتملة	على	هيئة	�ضمانات	بنكية	مت	�إ�ضد�رها	�ضمن	�إعمالها	�الإعتيادية	باإجمايل	819.207	دينار	بحريني	كما	يف	31	دي�ضمرب	 	

2007	)2006:	780.000	دينار	بحريني(،	ال	يتوقع	باأن	تكون	هذه	�الإلتز�مات	جوهرية	عندما	يتم	�ملطالبة	بها.

�إرتباطات	عقود	�لتاأجري	�لت�ضغيلية 	

فيما	يلي	�إرتباطات	عقود	�لتاأجري	�مل�ضتقبلية	�مل�ضتحقة	�لدفع	 	

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 	 	

�حلد	�الأدنى	ملدفوعات	عقود	�لتاأجري	�مل�ضتقبلية: 	

236.703 	256.947 خالل	�ضنة	و�حدة	 	

247.448 	500.168 بعد	�ضنة	ولكن	لي�ضت	�أكرث	من	خم�ض	�ضنو�ت	 	

189.725 	189.725 �أكرث	من	خم�ض	�ضنو�ت	 	

673.876 	946.840 �لنفقات	�الإجمالية	لعقود	�لتاأجري	�لت�ضغيلية	�ملتعاقد	عليها	يف	تاريخ	�مليز�نية		 	



44
ي  

م آ
م إ

ي إ
  ب

200
7 

وي
سن

 ال
ير

قر
لت

ا

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2007

حتليل قطاعات الأعمال  22

�أن	�جلزء	�لرئي�ضي	لتقارير	�لقطاعات	يتم	حتديدها	على	�أن	تكون	قطاعات	�أعمال	حيث	�أن	خماطر	و�أ�ضعار	عو�ئد	�ملجموعة	تتاأثر	ب�ضورة	�أ�ضا�ضية	من	 	

�الختالفات	يف	�ملنتجات	و�خلدمات	�ملقدمة.	ال	يتم	حتديد	�لقطاع	�لثانوي	ح�ضب	�لقطاع	�جلغر�يف	حيث	�أن	عمليات	�لبحرين	هو	�لقطاع	�لرئي�ضي	للمجموعة.	

يتم	تنظيم	و�إد�رة	�الأعمال	�لت�ضغيلية	وفقًا	لطبيعة	�ملنتجات	و�خلدمات	�ملقدمة،	مع	كل	قطاع	ميثل	وحدة	�أعمال	�إ�ضرت�تيجية	و�لتي	تقوم	بتوفري	خمتلف	

�ملنتجات	وتخدم	�أ�ضو�ق	خمتلفة.	

مت	تق�ضيم	�ملجموعة	�إىل	قطاعني	رئي�ضيني	هما: 	

�جلملة		–   بيع	�الأغذية	و�ملرطبات	و�ملنتجات	�الإ�ضتهالكية	�الأخرى	باجلملة. 	

�لتجزئة	-		بيع	�الأغذية	و�ملرطبات	و�ملنتجات	�الإ�ضتهالكية	�الأخرى	بالتجزئة. 	

يقدم	�لقطاع	�الإ�ضايف	للمجموعة	�خلدمات	و�لت�ضهيالت	�الإد�رية	�لعامة. 	

يت�ضمن	قطاع	�الإير�د	وقطاع	�مل�رشوفات	وقطاع	�لنتائج	على	�لتحويالت	فيما	بني	قطاع	�الأعمال.	يتم	�إ�ضتبعاد	هذه	�لتحوالت	عند	�لتوحيد. 	

يتم	حتديد	�لقطاعات	�جلغر�فية	للمجموعة	ح�ضب	موقع	موجود�ت	�ملجموعة.	يتم	�الإف�ضاح	عن	مبيعات	�لعمالء	�خلارجيني	�ملف�ضح	عنها	يف	�لقطاعات	 	

�جلغر�فية	وهي	بناءً�	على	�ملوقع	�جلغر�يف	لعمالئها.

تعمل	�ملجموعة	ب�ضورة	�أ�ضا�ضية	يف	ثالثة	قطاعات	جغر�فية	هما	�لبحرين	وقطر	وجيبوتي.	مل	يتم	عر�ض	نتائج	�لعمليات	يف	جيبوتي	وقطر	ب�ضكل	منف�ضل	�إذ	 	

�أن	�الإد�رة	تعتربهما	جزءً�	من	�لعمليات	يف	مملكة	�لبحرين.

	

اخلدمات     

املجموع والإدارة العامة  التجزئة  اجلملة    

2006 		2007 	2006 		2007 	2006 		2007 	2006 		2007   	

دينار	بحريني دينار بحريني  دينار	بحريني	 دينار بحريني  دينار	بحريني	 دينار بحريني  دينار	بحريني	 دينار بحريني  قائمة الدخل املوحدة  	

56.979.342 	59.737.134 	52.122 	128.003 	16.469.108 	17.476.633 	40.458.112 	42.132.498 مبيعات	 	

)39.607.171( 	)43.284.371( 	- 	- 	)10.782.069( 	)11.335.097(  )28.825.102( 	)31.949.274( تكلفة	�ملبيعات	 	

17.372.171 	16.452.763 	52.122 	128.003 	5.687.039 	6.141.536 	11.633.010 	10.183.224 �إجمايل	�لربح			 	

)9.820.656( 	)8.811.293( 	)661.080( 	)750.986( 	)1.494.231( 	)1.709.005( 	)7.665.345( 	)6.351.302( تكاليف	ت�ضغيلية		 	

137.458 	265.769 	11.208 	23.408 	126.250 	242.361 	- 	- دخل	ت�ضغيل	�آخر	 	

7.688.973 	7.907.239 	)597.750( 	)599.575( 	4.319.058 	4.674.892 	3.967.665 	3.831.922 ربح/	)خ�ضارة(	من	�لعمليات	 	

	

ح�ضة	�ل�رشكة	من	نتائج 	

697.657 	741.319 	697.657 	741.319 	- 	- 	- 	- 	�مل�ضاريع	�مل�ضرتكة		 	

ح�ضة	�ل�رشكة	يف	 	

- 	101.682 	- 	101.682 	- 	- 	- 	- نتائج	�رشكة	زميلة		 	

136.557 	207.689 	136.557 	207.689 	- 	- 	- 	- دخل	�الإ�ضتثمار		 		

مك�ضب	من	بيع	 		

277.933 	779.791 	277.933 		779.791 	- 	- 	- 	- �إ�ضتثمار�ت	متاحة	للبيع	 	

427.862 	403.688 	427.862 	403.688 	- 	- 	- 	- دخل	�لفو�ئد	 		

9.228.982 	10.141.408 	942.259 	1.634.594 	4.319.058 	4.674.892 	3.967.665 	3.831.922 ربح	�ل�ضنة	 	
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حتليل قطاعات الأعمال	)تتمة(  22

املجموعة 	 	

2006 	2007 	 	

دينار	بحريني دينار بحريني	 امليزانية	  

48.784.757 	58.170.021 جمموع	�ملوجود�ت	  

)13.752.808( 	)18.053.214( جمموع	�ملطلوبات	 	

35.031.949 	40.116.807 	 	

يتم	�إد�رة	�الأ�ضول	و�خل�ضوم	ب�ضكل	متكامل	ونتيجة	لذلك	مل	يتم	�إظهار	حتليل	�لقطاعات	ب�ضاأنها 		

القيم العادلة لالأدوات املالية   23

ت�ضتمل	�الأدو�ت	�ملالية	يف	�ملجموعة	على	�ملوجود�ت	�ملالية	و�ملطلوبات	�ملالية.	 	

ت�ضتمل	�ملوجود�ت	�ملالية	على	�إ�ضتثمار�ت	متاحة	للبيع	وذمم	جتارية	مدينة	ومبالغ	م�ضتحقة	�لقب�ض	ونقد	و�أر�ضدة	لدى	�لبنوك.	ت�ضتمل	�ملطلوبات	�ملالية	 	

على	ذمم	جتارية	د�ئنة	وذمم	د�ئنة	�أخرى.	

�أن	�لقيم	�لعادلة	لالأدو�ت	�ملالية،	باإ�ضتثناء	بع�ض	�الإ�ضتثمار�ت	�ملتاحة	للبيع	تدرج	بالتكلفة	)�إي�ضاح	6(	وقر�ض	ل�رشكة	خا�ضعة	ل�ضيطرة	م�ضرتكة	وال	 	

ي�ضتحق	عليه	فائدة	وبدون	�رشوط	دفع	ثابتة	)�إي�ضاح	19(،		ال	تختلف	جوهريًا	عن	قيمها	�ملدرجة	يف	تاريخ	�مليز�نية.	

اإدارة املخاطر  24

خماطر اأ�سعار الفائدة   

تتعر�ض	�ملجموعة	ملخاطر	�أ�ضعار	�لفائدة	على	موجود�تها	ومطلوباتها	�لتي	ت�ضتحق	عليها	فو�ئد	)ود�ئع	بنكية	و�ضحوبات	على	�ملك�ضوف(. 	

�إن	�حل�ضا�ضية	لتغري�ت	حمتملة	ممكنة	يف	�أ�ضعار	�لفائدة	مع	�الإحتفاظ	بجميع	�ملتغري�ت	�الأخرى	ثابتة	على	�الأرباح	�ل�رشكة،	مل	يتم	تقدميها	حيث	يتوقع	باأن	 	

تكون	غري	جوهرية.	

خماطر اأ�سعار الأ�سهم   

يلخ�ض	�جلدول	�لتايل	ح�ضا�ضية	�لتغري�ت	�ملرت�كمة	يف	�لقيمة	�لعادلة	للتغري�ت	�ملحتملة	�ملمكنة	يف	�أ�ضعار	�الأ�ضهم،	مع	�الإحتفاظ	بجميع	�ملتغري�ت	�الأخرى	 	

ثابتة.	�إن	تاأثري	�إنخفا�ض	�أ�ضعار	�الأ�ضهم	من	�ملتوقع	�أن	يكون	م�ضاوي	وعك�ض	تاأثري	�لزيادة	�ملو�ضحة.	

2006 	2007 	 	

�لتاأثري	على تغري	يف	 التاأثري على	 تغري يف  	 	

حقوق	�مل�ضاهمني �أ�ضعار	�الأ�ضهم	 حقوق امل�ساهمني	 اأ�سعار الأ�سهم   	 	

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار بحريني	 دينار بحريني  	 	

463.074 	%20 	1.063.683 	%20 دول	جمل�ض	�لتعاون	�خلليجي	 	

1.295.268 	%20 	1.119.139 	%20 ��ضتثمار�ت	غري	م�ضعرة	بالقيمة	�لعادلة	 	

لدى	�ملجموعة	��ضتثمار�ت	غري	م�ضعرة	مدرجة	بالتكلفة	حيث	�أن	تاأثري	�لتغري�ت	يف	�أ�ضعار	�الأ�ضهم	�ضوف	يتم	بيانه	فقط	عند	بيع	�ال�ضتثمار	وعند	 	

�ال�ضمحالل،	حينها	�ضوف	يتم	�إدر�جها	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2007

اإدارة املخاطر	)تتمة(  24

التمركز يف حمافظ ال�ستثمار  

ين�ضاأ	�لتمركز	يف	حمافظ	�ال�ضتثمار	عندما	يتم	�ال�ضتثمار	يف	�رشكات	تعمل	يف	نف�ض	�لن�ضاط	�أو	�الأعمال	يف	نف�ض	�ملنطقة	�جلغر�فية	�أو	لديها	نف�ض	�ل�ضفات	 	

�القت�ضادية	و�لتي	�ضوف	تتاأثر	بنف�ض	�لظروف	�القت�ضادية	و�ل�ضيا�ضية.	تقوم	�ملجموعة	باإد�رة	هذه	�ملخاطر	من	خالل	�لتنويع	يف	متركز	�ال�ضتثمار�ت.	

متركز	��ضتثمار�ت	�ملجموعة	كما	يف	31	دي�ضمرب	2007	هو	كما	يلي:

2007 	 	

دينار بحريني 	  

1.273.477 �ضند�ت	 	

5.318.414 �أ�ضهم	 	

1.919.560 �ضناديق	�ل�ضلع	 	

3.049.272 �ضناديق	مفتوحة	 	

1.919.897 �ضناديق	عقارية	 	

13.480.620 	 	

خماطر الإئتمان  

تتعامل	�ملجموعة	فقط	ومع	�أطرف	ذ�ت	جد�رة	�إئتمانية	جيدة،	ومن	�ضيا�ضات	�ملجموعة	باأن	جميع	عمالئها	�لذين	يرغبون	يف	�ملتاجرة	على	�رشوط	�إئتمانية	 	

يخ�ضعون	الإجر�ء�ت	حتقيق	�إئتمانية.	وباالإ�ضافة	�ىل	ذلك	،	تتم	مر�قبة	�الأر�ضدة	�مل�ضتحقة	�لقب�ض	ب�ضورة	م�ضتمرة	مع	نتيجة	�أن	تعر�ض	�ملجموعة	لديون	

معدومة	هي	غري	جوهرية.	�إن	�حلد	�الأق�ضى	لتعر�ض	�لقيمة	�ملدرجة	هي	مو�ضحة	يف	�إي�ضاح	رقم	9.	

فيما	يتعلق	مبخاطر	�الإئتمان	�لناجتة	من	�ملوجود�ت	�ملالية	�الأخرى	للمجموعة،	و�لتي	ت�ضتمل	على	نقد	و�أر�ضدة	لدي	�لبنوك	و��ضتثمار�ت	يف	�ضند�ت،	فاأن	 	

تعر�ض	�ملخاطر	ناجت	من	عدم	قدرة	�الأطر�ف	�الأخرى	يف	�ل�ضد�د	وباأن	�حلد	�الأق�ضى	للتعر�ض	يعادل	�لقيمة	�ملدرجة	لهذه	�الأدو�ت.	

تت�ضمن	�لذمم	�لتجارية	�ملدينة	على	مبلغ	وقدره	2.946.931	دينار	بحريني	)2006:	2.748.746	دينار	بحريني(	م�ضتحقة	من	عميل	و�حد.		 	

خماطر ال�سيولة  

تقلل	�ملجموعة	من	خماطر	�ضيولتها	باحلر�ض	على	توفري	�لت�ضهيالت	�مل�رشفية	لها.	�إن	�رشوط	مبيعات	�ملجموعة	تتطلب	دفع	�ملبالغ	خالل	90	يومًا	من	 	

تاريخ	�لبيع.	يتم	عادة	�ضد�د	�لذمم	�لتجارية	�لد�ئنة	خالل	60	يومًا	من	تاريخ	�ل�رش�ء.

يلخ�ض	�جلدول	�أدناه	بيان	�إ�ضتحقاق	�ملطلوبات	�ملالية	للمجموعة	كما	يف	31	دي�ضمرب	2007،	بناءً�	على	�لرتتيبات	�لتعاقدية	لل�ضد�د	غري	�ملخ�ضومة.  	

اأكرث 1 اإىل  5  اأقل من     

املجموع من خم�س �سنوات  �سنوات  3 اإىل 12 �سهر  ثالثة اأ�سهر    

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني    

31 دي�سمرب 2007  

17.275.421  -  -  226.515  17.048.906 ذمم	جتارية	د�ئنة	وذمم	د�ئنة	�أخرى		 	

31	دي�ضمرب	2006 	

13.151.738 	- 	- 	164.706 	12.987.032 ذمم	جتارية	د�ئنة	وذمم	د�ئنة	�أخرى		 	



47
ي  

م آ
م إ

ي إ
  ب

200
7 

وي
سن

 ال
ير

قر
لت

ا

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2007

اإدارة املخاطر	)تتمة(  24

خماطر العملة  

ما	عد�	�ملذكور	يف	�جلدول	�أدناه،	ال	تتعر�ض	�ملجموعة	ملخاطر	عملة	ذ�ت	�أهمية.	مبا	�أن	�لدينار	�لبحريني	مثبت	بالدوالر	�الأمريكي،	لذلك	ال	متثل	�الأر�ضدة	 	

بالدوالر	�الأمريكي	خماطر	عملة	جوهرية.

ي�ضري	�جلدول	�أدناه	�إىل	�لعمالت	�الأجنبية	�لتي	كان	لدى	�ل�رشكة	تعر�ضات	جوهرية	على	موجود�تها	ومطلوباتها	�لنقدية	كما	يف	31	دي�ضمرب.	يح�ضب	 	

�لتحليل	تاأثري	�لتغري�ت	�ملحتملة	�ملمكنة	بالدينار	�لبحريني	مقابل	�ليورو	و�جلنية	�الإ�ضرتليني،	مع	�الإحتفاظ	بجميع	�ملتغري�ت	�الأخرى	ثابتة،	على	قائمة	

�لدخل	)نتيجة	حل�ضا�ضية	�لقيمة	�لعادلة	للموجود�ت	و�ملطلوبات	�لنقدية(.	

2006 	2006  2007  2007   

جنية	�إ�ضرتليني يورو  جنية اإ�سرتليني  يورو    

72.960 	84.009 	380.785 	- موجود�ت	نقدية	بعمالت	�أجنبية		 	

)229.018( 	)175.317( 	)254.464(  )194.797( مطلوبات	نقدية	بعمالت	�أجنبية	 	

الزيادة /النق�س    

�لزيادة	/�لنق�ض	يف يف معدل اجلنية      

�لتاأثري معدل	�ليورو	�إىل	 التاأثري  الإ�سرتليني اإىل     

على	�لربح �لدينار	�لبحريني	 على الربح  الدينار البحريني    

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار بحريني	 دينار بحريني    

)5.454( 	%5+  )4.476(  %5+  2007  

5.454 	%5-  4.476  %5-   

)2.322( 	%5+ 	)5.839( 	%5+ 	2006 	

2.322 	%5- 	5.839 	%5- 	 	

اإدارة راأ�س املال  

�إن	�لهدف	�لرئي�ضي	الإد�رة	ر�أ�ضمال	�ملجموعة	هو	�لتاأكد	باأن	�ملجموعة	حتتفظ	بدرجات	�إئتمانية	قوية	ون�ضبة	ر�أ�ضمال	عالية	من	�أجل	دعم	�أعمالها	وزيادة	 	

�لقيمة	للم�ضاهمني.

تقوم	�ملجموعة	باإد�رة	هيكلة	ر�أ�ضمالها	وعمل	تعديالت	على	�ضوء	�لتغري�ت	يف	ظروف	�أعمالها	وخ�ضائ�ض	خماطر	�أن�ضطتها.	من	�أجل	�ملحافظة	على	�أو	تعديل	 	

هيكلة	ر�أ�ض	�ملال،	ميكن	للمجموعة	تعديل	مبالغ	�أرباح	�الأ�ضهم	�ملدفوعة	للم�ضاهمني	�أو	�إ�ضد�ر	�أ�ضهم	جديدة.	مل	يتم	عمل	تغيري�ت	يف	�الأهد�ف،	�ل�ضيا�ضات	

و�لعمليات	خالل	�ل�ضنو�ت	�ملنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2007،2006	على	�لتو�يل.	
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امل�سادر الرئي�سية للتقديرات غري املوؤكدة  25

اإ�سمحالل الذمم املدينة  

يتم	عمل	تقدير	ملبالغ	�لذمم	�لتجارية	�ملدينة	�لقابلة	للتح�ضيل	عندما	يكون	حت�ضيل	�ملبالغ	بالكامل	غري	حمتمل.	يتم	عمل	هذ�	�لتقدير	ب�ضكل	فردى	على	 	

�لعمالء.		

بلغ	�إجمايل	�لذمم	�لتجارية	�ملدينة	10.751.850	دينار	بحريني	)2006:	6.530.726	دينار	بحريني(	وبلغ	خم�ض�ض	�لديون	�مل�ضكوك	يف	حت�ضيلها	 	

205.780	دينار	بحريني	)2006:	253.119	دينار	بحريني(	كما	يف	تاريخ	�مليز�نية.	�ضوف	يتم	�إثبات	�إي	فرق	بني	�ملبالغ	�لفعلية	�ملح�ضلة	يف	�لفرت�ت	

�مل�ضتقبلية	و�ملبالغ	�ملتوقعة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

ا�سمحالل املخزون  

يـدرج	�ملخزون	بالتكلفة	�أو	�ضايف	�لقيمة	�ملتوقع	حتقيقها،	�أيهما	�أقل.	عندما	ي�ضبح	�ملخزون	قدميًا	�أو	متقادمًا،	يتم	عمل	تقدير	ل�ضايف	�لقيمة	�ملتوقع	حتقيقها.	 	

يتم	عمل	هذ�	�لتقدير	ب�ضكل	فردي	على	�ملبالغ	�لهامة.	�أما	�ملبالغ	�لغري	هامة	ب�ضكل	فردي	ولكنها	قدمية	�أو	متقادمة،	فيتم	تقييمها	ب�ضكل	جماعي	ويطبق	

�ملخ�ض�ض	وفقًا	لنوع	�ملخزون	و�لدرجة	�لعمرية	�أو	�نتهاء	�ل�ضالحية،	بناءً�	على	�أ�ضعار	�لبيع	�لتاريخية.	

بلغ	�إجمايل	خمزون	�لب�ضاعة	لغر�ض	�لبيع	9.294.739	دينار	بحريني	)2006:	7.059.586	دينار	بحريني(	وخم�ض�ض	للمخزون	�ملتقادم	و�لقدمي	مبلغ	 	

646.123	دينار	بحريني	)2006:	1.305.348	دينار	بحريني(	كما	يف	تاريخ	�مليز�نية.	�ضوف	يتم	�إثبات	�إي	فرق	بني	�ملبالغ	�لفعلية	�ملحققة	يف	�لفرت�ت	

�مل�ضتقبلية	و�ملبالغ	�ملتوقعة	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.

الأعمار الإنتاجية للعقارات والآلت واملعدات  

حتدد	�إد�رة	�ل�رشكة	�الأعمار	�الإنتاجية	�ملقدرة	لعقار�تها	و�آالتها	ومعد�تها	حل�ضاب	�الإ�ضتهالك.	يتم	حتديد	هذ�	�لتقدير	بعد	�الأخذ	يف	�العتبار	�ملدة	�ملتوقع	فيها	 	

�إ�ضتخد�م	�ملوجود	وطبيعة	�لتاآكل	و�لتقادم	�لتجاري.	تقوم	�الإد�رة	على	�أ�ضا�ض	�ضنوي	مبر�جعة	�لقيمة	�ملتبقية	و�الأعمار	�الإنتاجية	ويتم	تعديل	خم�ض�ض	

�الإ�ضتهالك	�مل�ضتقبلي	عندما	تعتقد	�الإد�رة	باأن	�الأعمار	�الإنتاجية	تختلف	عن	�لتقدير�ت	�ل�ضابقة.

ا�سمحالل ا�ستثمارات متاحة للبيع  

تقوم	�إد�رة	�ملجموعة	بت�ضنيف	�ال�ضتثمار�ت	�ملتاحة	للبيع	و�إثبات	�لتحركات	يف	قيمهم	�لعادلة	يف	�حلقوق.	عند	�نخفا�ض	�لقيمة	�لعادلة،	تقوم	�إد�رة	�ملجموعة	 	

بعمل	�فرت��ضات	عن	�النخفا�ض	يف	�لقيمة	لتحديد	ما	�إذ�	كانت	��ضمحالل	البد	من	�إثباته	يف	قائمة	�لدخل	�ملوحدة.	مل	يتم	�إثبات	خ�ضائر	�ال�ضمحالل	يف	

�ال�ضتثمار�ت	�ملتاحة	للبيع	كما	يف	31	دي�ضمرب	2007	)2006:	ال	�ضيء(.

تقييم ال�ستثمارات  

تقوم	�الإد�رة	با�ضتخد�م	�ن�ضب	�لتقدير�ت	يف	حتديد	�لقيمة	�لعادلة	لال�ضتثمار�ت	يف	حقوق	�مللكية	�خلا�ضة	�لغري	مدرجة	بالرجوع	�إىل	معامالت	مع	�أطر�ف	 	

�أخرى	ب�رشوط	غري	تف�ضيلية.	يف	جميع	�حلاالت،	�ملبالغ	�لتي	�ضوف	تتحقق	يف	�مل�ضتقبل	قد	تكون	خمتلفة	عن	�ملبالغ	�ملقدرة	حاليًا	للقيمة	�لعادلة،	�أخذً�	يف	

�العتبار	�لتقدير�ت	غري	�ملوؤكدة	�ملوجودة	يف	تقييم	هذه	�ال�ضتثمار�ت.


