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رؤيتنا  -أن نكون شركة
عالمية حيوية تلهم
نشاطاتها المختلفة لتحقيق
نتائج مبهرة.
رسالتنا  -الفوز بثقة الزبائن
من خالل تقديم خدمات
متميزة.
قيمنا  -الصدق واالمتياز
واإلنجاز والتقدير وروح الفريق.
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ﻛﻴﺐ ﺗﺎون

يقع المقر الرئيسي لشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية (بي إم
إم آي) في مملكة البحرين ،ويمتد نشاطها العالمي ليغطي ثالث
قارات ،ويتنوع ليشمل مبيعات التجزئة والتوزيع والخدمات 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 عالمي فاعل في تقديم خدمات التوريد بموجب
عقود مبرمة مع جهات حكومية ومؤسسات غير حكومية في الخارج.
والمجموعة مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية ،وهي إحدى
أسرع الشركات نمو ًا في القطاع الذي تعمل فيه ،وتقترب قيمة
مبيعاتها السنوية من  200مليون دوالر أمريكي .وتتبع المجموعة في
أعمالها منهج ًا يقوم على الجودة في األداء والتركيز على خدمة
العمالء مع تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
وتستند المجموعة إلى تاريخ طويل يمتد إلى  125سنة 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 الإجنازات خالل العام 2008
�إكمال � 125سنة من العمل يف منطقة
اخلليج العربي
امتداد �أعمال ال�رشكة �إىل  12دولة عرب
ثالث قارات
ت�أ�سي�س �رشكة فرعية �أفريقية
جديدة با�سم� :رشكة حتديد امل�صادر
والتوريدات العاملية
افتتاح مكتب ارتباط يف وا�شنطن
العا�صمة
افتتاح حمل �آخر لأ�سواق الأ�رسة يف جزر
�أمواج بالبحرين
جتاوزت الإيرادات ال  80مليون دينار
بحريني لأول مرة
ربح ت�شغيلي قيا�سي قدره  10ماليني
دينار بحريني تقريب ًا
ارتفاع �إجمايل الأ�صول بن�سبة %10
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أعضاء مجلس اإلدارة

	�أع�ضاء جمل�س �إدارة بي �أم �أم �آي
1

ال�س ّيد عبداهلل ح�سن بوهندي ,رئي�س جمل�س الإدارة

3

ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد ,ع�ضو جمل�س الإدارة

5

ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني ,ع�ضو جمل�س الإدارة

7

ال�س ّيد �شوقي علي فخرو ,ع�ضو جمل�س الإدارة

2

ال�س ّيد عبداهلل حممد جمعة ,نائب رئي�س جمل�س الإدارة

4

ال�س ّيد �إبراهيم خليفة الدو�رسي ,ع�ضو جمل�س الإدارة

6

ال�س ّيد ر�ضا الفرج ,ع�ضو جمل�س الإدارة

8

ال�س ّيد حممد فاروق امل�ؤيد ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثلي الإدارة

9

جوردون بويل ،الرئي�س التنفيذي

 10جعفرعبد الوهاب املن�صور ،نائب الرئي�س التنفيذي
 11عمار عقيل� ،سكرتري ال�رشكة
اللجنة التنفيذية
ال�س ّيد �شوقي على فخرو ,رئي�س اللجنة

ال�س ّيد �إبراهيم خليفة الدو�رسي

ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد

ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني
جلنة التدقيق

ال�س ّيد عبداهلل حممد جمعة ,رئي�س اللجنة

ال�س ّيد ر�ضا الفرج

ال�س ّيد حممد فاروق امل�ؤيد
جلنة اال�ستثمار
ال�س ّيد عبداهلل ح�سن بوهندي ,رئي�س اللجنة

ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد

ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني

ال�س ّيد �شوقي علي فخرو
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بيان رئيس مجلس اإلدارة

بالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة �رشكة البحرين للمالحة والتجارة
الدولية (بي �إم �إم �آي)� ،أت�رشف ب�أن �أ�ضع بني �أيديكم هذا التقرير ال�سنوي
والبيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2008وقد
�أثبتت ال�سنة ب�أنها منعطف تاريخي فارق بالن�سبة لبي �إم �إم �آي ،متك ّنا
خاللها بنجاح من قطع �شوط هام يف ا�سرتاتيجية التو�سع اجلغرايف
وتنويع املوارد بت�أ�سي�س �رشكة فرعية جديدة يف �أفريقيا ،وكذلك ب�إكمال
� 125سنة من العمل املتوا�صل يف منطقة اخلليج .وي�سعدين �أن �أفيدكم
ب�أن املجموعة حققت �أداء مالي ًا قوي ًا �آخر خالل العام .2008

وخالل ال�سنة ،قطعنا �شوط ًا مميز ًا يف تنفيذ ا�سرتاتيجية املجموعة
من حيث التو�سع اجلغرايف وتنويع الإيرادات .وكان �أهم �إجناز يف هذا
املجال ت�أ�سي�س �رشكة فرعية جديدة يف �أفريقيا ـ �رشكة حتديد امل�صادر
والتوريدات العاملية ـ التي تعمل على تزويد مواقع العمل البعيدة التابعة
للعمالء يف مايل واجلابون وغانا وال�سودان .وتعمل بي �إم �إم �آي التي
تبا�رش �أعمالها يف ثالث قارات على خدمة  12بلد ًا حول العامل .وقد �أدت
�أعمالنا يف اخلارج �إىل رفع م�ساهمتها ب�أكرث من  %40من �إجمايل �إيرادات
املجموعة.

فقد بلغ �إجمايل �إيرادات البيع رقم ًا قيا�سي ًا هو  80.4مليون دينار
بحريني ،مرتفع ًا بن�سبة  %34.7عن العام  ،2007فيما زادت �أرباح
الت�شغيل بن�سبة  %11.4لت�صبح  9.6مليون دينار بحريني مقابل 8.6
مليون دينار بحريني يف ال�سنة ال�سابقة .وبنهاية ال�سنة ،بلغت حقوق
امل�ساهمني  40.3مليون دينار بحريني مقابل  40.1مليون دينار
بحريني يف نهاية العام  ،2007يف حني ارتفع �إجمايل الأ�صول بن�سبة
 %10لي�صبح  62.4مليون دينار بحريني نتيجة لت�أ�سي�س ال�رشكة
الأفريقية اجلديدة ـ �رشكة حتديد امل�صادر والتوريدات العاملية (جي
�إ�س �إ�س) .وبلغت امل�صاريف الإدارية خالل ال�سنة  6.7مليون دينار
بحريني مقابل  3.6مليون دينار بحريني يف  .2007ويعزى ذلك �إىل
ح ّد كبري �إىل دمج فروع جي �إ�س �إ�س عرب �أفريقيا.

وعلى ال�صعيد الت�شغيلي� ،سجل العام  2008رقم ًا قيا�سي ًا للمجموعة
وحققت جميع الأق�سام منو ًا قوي ًا و�ساهمت يف �إيرادات بي �إم �إم �آي
و�أرباحها الت�شغيلية .ومن امل�ستجدات الرئي�سية افتتاح حمل الأ�رسة
�إك�سرب�س يف جزر �أمواج �ضمن خططنا يف تو�سعة �أن�شطة �أ�سواق
املجموعة يف مملكة البحرين .ومن امل�ستجدات الناجحة �أي�ض ًا ارتفاع
الإيرادات املتحققة من �أعمالنا يف �أفريقيا مبا يف ذلك �رشكتنا الفرعية
الأفريقية ـ جي �إ�س �إ�س ـ التي بلغت  12مليون دينار بحريني ،وحققت
�أرباح ًا جتاوزت  725.000دينار بحريني .ومنذ بد�أنا يف تو�سعة
تواجد املجموعة خارج البحرين يف العام  ،2002زادت الأرباح
الت�شغيلية مبا يتجاوز ال�ضعف ،الأمر الذي يعزز �سالمة ا�سرتاتيجيتنا
ومنوذجنا االقت�صادي.

وكان لالنهيار الذي مل ي�سبق له مثيل يف �أحوال الأ�سواق العاملية
والإقليمية خالل الن�صف الثاين من ال�سنة �أثر �سلبي على �صايف �أرباح
املجموعة يف العام  ،2008حيث انخف�ض من  10.1مليون دينار
بحريني يف � 2007إىل  7.5مليون دينار بحريني .وجاء ذلك نتيجة
لتخ�صي�ص مبلغ قدره  1.8مليون دينار بحريني ملواجهة اخل�سائر يف
الأوراق املالية املتاحة للبيع ،ومبلغ  0.96مليون دينار بحريني مقابل
خ�سائر غري حمققة يف  2009على عقود خيار العمالت الأجنبية التي
ت�ستخدم ملواجهة خماطر �صفقات م�ستقبلية .وبلغ �إجمايل الأموال
يف املحفظة اال�ستثمارية املوزونة املدارة  12.8مليون دينار بحريني
بنهاية ال�سنة ،مقابل  13.5مليون دينار بحريني يف نهاية العام
.2007

ونظر ًا للأزمة املالية ال�سائدة و�أثرها على دول جمل�س التعاون اخلليجي،
�أولينا اهتمام ًا خا�ص ًا خالل ال�سنة بتعزيز احلوكمة و�إدارة املخاطر،
مبا يف ذلك تعيني م�ست�شار قانوين داخلي .ويف نف�س الوقت ،وا�صلنا
تقوية قدراتنا التنظيمية وخا�صة يف جمال اجلودة والأداء والإدارة
واملوارد الب�رشية وتقنية املعلومات وال�صحة وال�سالمة .كذلك ،وا�صلنا
خالل العام  2008دعم الأن�شطة االجتماعية يف املواقع التي نبا�رش
�أعمالنا فيها داخل البحرين وخارجها من خالل برنامج امل�سئوليات
االجتماعية املنوع يف املجموعة.
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عبداهلل ح�سن بوهندي

أثبتت سنة  2008بأنها منعطف تاريخي فارق،
تمكنا خاللها بنجاح من قطع شوط هام في
استراتيجية التوسع الجغرافي وتنويع الموارد
بتأسيس شركة فرعية جديدة في أفريقيا.
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حممد طريف  -املدير امل�ساعد للموارد الب�رشية
عمار عقيل  -املراقب املايل العام
الورا مهيا  -مدير عام الأداء واجلودة واالت�صاالت
جاد خميرب  -مدير ال�شئون القانونية
�صالح احلايكي  -مدير ال�شئون الإدارية

فيما يشكل قصة نجاح فريدة في العمل
التجاري في البحرين ،شهد العام 2008
إكمال  125سنة من العمل المتواصل
للمجموعة في منطقة الخليج.

بيان رئيس مجلس اإلدارة
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وفيما ي�شكل ق�صة جناح فريدة يف العمل التجاري يف البحرين� ،شهد
العام � 2008إكمال � 125سنة من العمل املتوا�صل للمجموعة يف منطقة
اخلليج .وخالل هذه الفرتة ،كان منو املجموعة مر�آة لتقدم مملكة
البحرين ،ونحن نفخر مب�ساهمتنا املتوا�صلة يف التنمية االجتماعية
واالقت�صادية الوطنية واالعرتاف الدويل املتنامي .ويف الوقت الذي
نفخر فيه ب�إجنازاتنا ال�سابقة ،ف�إننا نظل نركز اهتمامنا وتطلعاتنا جتاه
امل�ستقبل.
وتتميز جمموعتنا بر�أ�سمال قوي وحترر من القرو�ض والديون
وم�ستويات جيدة من ال�سيولة و�سجل تاريخي حافل ،مما يجعلها
يف مركز ميكّ نها من مواجهة حتديات العام  2009واغتنام الفر�صة
التجارية اجلديدة .كما � ّأن التجاوب مع الطلب والتنويع يف �أعمالنا
املحورية  -وت�شمل املواد الغذائية وامل�رشوبات ومبيعات التجزئة
واجلملة واخلدمات التعاقدية من خالل �إدارة جيدة وقيادة متوثبة -
�سوف ي�ستمر يف حمايتنا من �أ�سوء ظروف الأزمة املالية يف الأ�سواق
الإقليمية.
ويقرتح جمل�س الإدارة تخ�صي�ص �صايف الأرباح التي حققتها ال�رشكة
خالل ال�سنة ،على النحو التايل:
•

•
•
•
•

توزيع �أرباح نقدية بقيمة  5.2دينار ًا بحرينياً ،وهي بواقع  50فل�س ًا
لكل �سهم (مقابل  50فل�س ًا لل�سهم يف  )2007منها  20فل�س ًا كانت
املجموعة قد وزعتها يف �شكل �أرباح نقدية م�ؤقتة خالل ال�سنة.
تخ�صي�ص مبلغ  107.100/-دينار بحريني ملكاف�آت �أع�ضاء
جمل�س الإدارة.
حتويل مبلغ  500.000/-دينار بحريني �إىل ح�ساب االحتياطي
العام.
حتويل مبلغ  54.812/-دينار ًا بحريني ًا �إىل ح�ساب االحتياطي
القانوين.
تخ�صي�ص مبلغ  149.044/-دينار ًا بحريني ًا للتربعات والأعمال
اخلريية.

• بالن�سبة ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف العام  ،2008بلغت
املدفوعات الإجمالية  149.700/-دينار بحريني ت�سلمها �أع�ضاء
جمل�س الإدارة .وتت�ألف هذه املدفوعات من  105.900/-دينار
بحريني كمكاف�آت للأع�ضاء ،و 43.800/-دينار بحريني ك�أتعاب
�أخرى حل�ضور اجتماعات اللجان.
وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أود �أن �أرفع خال�ص االمتنان
والعرفان �إىل ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك املفدى ،و�إىل �صاحب ال�سمو
رئي�س الوزراء املوقر ،و�إىل �صاحب ال�سمو ويل العهد الأمني نائب
القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين ،على قيادتهم احلكيمة ومنظورهم
الإ�صالحي ال�شامل والت�شجيع الذي يلقاه القطاع اخلا�ص البحريني
منهم .و�أود �أن �أتقدم ب�شكر خا�ص �أي�ض ًا �إىل جميع وزارات اململكة،
وخا�صة م�رصف البحرين املركزي و�سوق البحرين للأوراق املالية
ووزارة ال�صناعة والتجارة على توجيهاتها ودعمها.
ويطيب يل �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 كان تفانيهم و�إخال�صهم �أ�سا�س ًا لتحقيق �سنة �أخرى ناجحة.

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

الحوكمة اإلدارية

�إلتزامات املجموعة :تدرك املجموعة على الدوام �أهمية احلوكمة
الإدارية كعامل حا�سم يف حتقيق العدالة جلميع �أ�صحاب ال�ش�أن وتعزيز
القيمة امل�ضافة للم�ساهمني وحتقيق النزاهة والفاعلية.

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.

وخالل العام � ،2008أخ�ضع جمل�س الإدارة جميع 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.

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.

قرها جمل�س الإدارة هو �أن تكون
والغر�ض من ال�سيا�سات التي ُي ّ
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.
امل�سئوليات :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� ،شكّ ل جمل�س الإدارة ثالث جلان مل�ساعدته
على تنفيذ م�سئولياته.
�إطار احلوكمة الإدارية :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
الفعال وال�شفافية والإف�صاح والقيا�س
والتقيد بالإجراءات ،واالت�صال ّ
وامل�ساءلة.
التقيد بالأنظمة والقوانني :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

االت�صاالت :تجُ ري 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
وكتيبات وموقع ًا
قنوات االت�صال الرئي�سية تقرير ًا �سنوي ًا وح�سابات
ّ
�إلكرتوني ًا و�شبكة ات�صال داخلي ون�رشة �إخبارية و�إعالنات يف ال�صحف
املحلية املنا�سبة.
عوامل املخاطرة و�إدارة املخاطر :بي �إم �إم �آي عر�ضة لكثري من
املخاطر التي تن�ش�أ ب�سبب تغيرّ 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.

 - 12بي إم إم آي

بي إم إم آي 13 -

جعفر �شهاب  -م�رشف دعم الأنظمة
غ�سان �أمري � -إداري العمليات

إلتزامات المجموعة :تدرك المجموعة على الدوام
أهمية الحوكمة اإلدارية كعامل حاسم في تحقيق
العدالة لجميع أصحاب الشأن وتعزيز القيمة
المضافة للمساهمين وتحقيق النزاهة والفاعلية.
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براندن �سميث  -مدير عام التوريد التعاقدي
روبرت �سميث  -من�سق حتديد امل�صادر والتوريدات
�سيفاكومار الك�شمان  -املراقب املايل خلدمات العقود والتوريد

إدارة المجموعة
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الإدارة التنفيذية
جوردون بويل ,الرئي�س التنفيذي
جعفر املن�صور ,نائب الرئي�س التنفيذي ومدير عام املالية
روبرت �سميث ,مدير العمليات للخدمات والتوريد التعاقدي
مايكل �إي�ستود ,مدير العمليات للتجزئة والتوزيع
خدمات املجموعة والدعم
عمار عقيل ,املراقب املايل
و�سام اجلمل ,مدير تطوير الأعمال
الورا مهيا ,مديرة اجلودة والأداء واالت�صاالت
�صالح احلايكي ,مدير ال�شئون الإدارية
مايك كروجر ,مدير تقنية املعلومات
حممد طريف ,املدير امل�ساعد للموارد الب�رشية
التجزئة والتوزيع
�إيان موير ,مدير امل�رشوبات
�سرييلو بارينج ,مدير �أ�سواق الأ�رسة
كرمي املحل ,مدير ق�سم الب�ضائع اال�ستهالكية

خدمات العقود والتموين
كلينتون �إيفانز ,مدير عام �إين�شكيب خلدمات املالحة
براندن �سميث ,مدير عام
ليندا لورن�س ,مديرة العقود احلكومية
كارال جدع ,مدير تطوير الأعمال ،وا�شنطن العا�صمة
باتريك فيفريت ,مدير حتديد املوارد والتوريد
جوهان كريل ,مدير عام بي �إم �إم �آي واملتحدة
للوج�ستيات  -الكويت
مارك �ستارك ,املدير الإقليمي لبي �إم �إم �آي  -جيبوتي
لو بيتينيللي ,مدير الت�صدير  -الواليات املتحدة
الأمريكية
مايكل بورتون ،مدير ،جي �أ�س �أ�س – �سودان
رو�سي ،مدير ،جي �أ�س �أ�س – جابون
جان لوي�س ّ
فيليب �ساباتيه ،مدير ،جي �أ�س �أ�س – مايل وغانا

تقرير الرئيس التنفيذي

من املنا�سب القول �إن ال�سنة التي �أكملنا فيها  125عام ًا من العمل
املتوا�صل يف منطقة اخلليج العربي� ،شهدت كذلك حتويل بي �إم �إم �آي
من �رشكة �إقليمية �إىل جمموعة عاملية.

�إدارة املخاطر وال�ضوابط الداخلية ،مع املحافظة على الرتكيز على
ق�ضايا اجلودة وال�صحة وال�سالمة ،والتم�سك بالتزامنا الدائم بتطبيق
امل�ستويات و�أف�ضل املمار�سات العاملية.

فخالل العام  ،2008امتد ن�شاط املجموعة �إىل  12بلد ًا عرب ثالث قارات،
وارتفع عدد املنت�سبني �إليها �إىل ثالثة �أمثال بفريق عاملي ينتمي �أع�ضا�ؤه
�إىل نحو  30جن�سية خمتلفة .ومنذ �أن بد�أنا يف تنفيذ ا�سرتاتيجية التو�سع
اجلغرايف خارج البحرين يف العام  ،2002ارتفعت م�ساهمة �أعمالنا
اخلارجية يف �إجمايل الإيرادات بنحو  .%40ويعد هذا �إجناز ًا رائع ًا يف
مثل هذه الفرتة الزمنية الق�صرية ،مما ي�ؤكد �سالمة ر�ؤية جمل�س
الإدارة ونظرته الثاقبة ،وقوة �إرادة الإدارة التنفيذية وقدرتها على
ا�ستيعاب التغيري و�أهمية تنويع النموذج االقت�صادي.

وبدون ٍ
�شك على الإطالق� ،أ�صبحت بي �إم �إم �آي الآن م�ؤ�س�سة
خمتلفة متام ًا عما كانت عليه قبل خم�س �سنوات .ومع ذلك ،ف�إن
مبادئنا اال�سرت�شادية املن�صو�ص عليها يف ثقافتنا امل�ؤ�س�سية ـ الفوز
بالثقة ـ �ستظل دون تغيري ،و�ستوا�صل بقاءها حجر الزاوية ل�سلوكنا
�ضم اال�ضطراب االقت�صادي ال�سائد حالي ًا
ال�شخ�صي واملهني .ويف ِخ ّ
يف العامل ومع تهاوي بع�ض امل�ستويات امل�ؤ�س�سية يف كثري من العامل
املتقدم ،ف�إن قيمنا املتمثلة يف ال�صدق واالمتياز والإجناز والتقدير
وروح الفريق �ستكت�سب �أهمية �أكرب ك�صفات متيزنا عن مناف�سينا
وتعزز مكانة املجموعة كم�ؤ�س�سة تتقيد باالخت�صا�ص املهني وتتم�سك
باملبادئ الأخالقية ال�سامية والرعاية الالئقة.

و�شهدت ال�سنة عدد ًا من امل�ستجدات الهامة التي تناولت الأعمال
التجارية والتنظيمية ،وهي مبينة بالتف�صيل يف الق�سم التايل بعنوان
ا�ستعرا�ض العمليات وم�ستجدات اخلدمات امل�شرتكة ،ولذلك ال �أريد
�سوى �إلقاء ال�ضوء على بع�ض هذه الإجنازات الرائعة.
ومن وجهة نظر جتارية بحتة ،وبالرغم من حتديات �أحوال الأ�سواق
التي ات�سم بها معظم العام  ،2008ي�سعدين الإفادة ب�أن جميع �أق�سام
املجموعة حققت منو ًا قوي ًا �سنة بعد �سنة ،و�سجلت �إيرادات و�أرباح ًا
ت�شغيلية جمزية .ومن �أهم امل�ستجدات اال�سرتاتيجية ،ت�أ�سي�س �رشكة
فرعية يف �أفريقيا ـ �رشكة حتديد امل�صادر والتوريدات العاملية ـ وافتتاح
�أ�سواق الأ�رسة �إك�سرب�س يف البحرين.
ونظر ًا لت�سارع النمو يف �أعمال املجموعة ،تتزايد الأهمية ب�رضورة
�أن يكون لدينا الهيكل التنظيمي القوي .ومن هذا املنطلق ،وا�صلنا
طوال العام  2008تعزيز وظائف الدعم الرئي�سية من حيث املوارد
الب�رشية وتقنية املعلومات .وف�ض ًال عن ذلك ،عملنا على تقوية �إطار

�إننا مقدمون على �سنة مليئة بتحديات �أكرب� ،إ ّال �أنني على ثقة من � ّأن لدينا
الكفاءات ال�صحيحة والنظم الالزمة والأ�ساليب الأخالقية املطلوبة التي
ن�شق بها طريقنا و�سط هذه الأوقات امل�ضطربة ونوا�صل زخم منونا
الذي حققناه يف ال�سنوات ال�سابقة.

جوردون بويل
الرئي�س التنفيذي
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جوردون بويل ,الرئي�س التنفيذي

خالل العام  ،2008إمت ّد نشاط المجموعة إلى
 12بلد ًا عبر ثالث قارات ،وارتفع عدد المنتسبين
إليها إلى ثالثة أمثال بفريق عالمي ينتمي
أعضاؤه إلى نحو  30جنسية مختلفة.

 - 18بي إم إم آي

�سرييلو بارينج  -مدير �أ�سواق الأ�رسة
مايك �إي�ستوود  -من�سق بيع التجزئة والتوزيع
جعفر الع�صفور  -مدير ت�سويق �أ�سواق الأ�رسة

استعراض العمليات

بي إم إم آي 19 -

جرى خالل العام � 2008إعادة هيكلة املجموعة �إىل فرعني رئي�سيني
للأعمال هما :مبيعات التجزئة والتوزيع واخلدمات التعاقدية والتوريد.
ومت دمج �أن�شطة ق�سم اللوج�ستيات واملواد الغذائية القائم �سابق ًا يف
�أعمال الفرعني اجلديدين بهدف زيادة الرتكيز وحت�سني اجلدوى
االقت�صادية والزمنية وتعزيز م�ستويات خدمات الزبائن.
مبيعات التجزئة والتوزيع
مبيعات املواد الغذائية وامل�رشوبات  -متكنت �أ�سواق الأ�رسة التي
تواقني القتناء املواد الغذائية
تعترب �سوق ًا ل�سلع عالية الثمن وعمالء ّ
واملرطبات ذات املاركات العاملية ال�شهرية ،من حتقيق �سنة قيا�سية
�أخرى من حيث زيادة الإيرادات والأرباح ومنو ح�صتها ال�سوقية.
وا�ستطاعت املحافظة على والء الزبائن لها من خالل اال�ستثمار يف
�أحدث تقنيات التربيد �إر�ضاء اجتاهات امل�ستهلكني املتغرية من املنتجات
املثلجة واملربدة ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني ت�صميم املحل وطرح ماركات
�أوروبية جديدة و�إقامة عرو�ض مو�سمية خا�صة .ويف �إطار ابتكاراتها
الدائمة� ،أ�صبحت �أ�سواق الأ�رسة الأوىل من نوعها يف البحرين التي
تطرح نظام التعبئة الفراغية املفيدة يف حت�سني املحافظة على الطعام
طازج ًا وملدة �أطول.
ومن امل�ستجدات اال�سرتاتيجية الرئي�سية خالل العام  ،2008افتتاح
فرع لأ�سواق الأ�رسة يف جزر �أمواج ،وهو خطوة يف خطط بي �إم �إم �آي
لتو�سعة �أن�شطة �أ�سواق املجموعة يف مواقع خمتارة مبملكة البحرين.
ويف نف�س الوقت ،جرى القيام بدرا�سات جدوى لدعم اخلطط امل�ستقبلية
لتو�سعة �أ�سواق الأ�رسة خارج اململكة.
وخـالل العــام  ،2008مت تطـوير ماركـة جديدة هـي
“ ”The Great Deli Coلتقوم بت�سويق ت�شكيلة منتجاتها املتميزة
باجلودة با�سم املاركة الفرعية “ .”Greatو�ستطرح املاركة اجلديدة
يف البداية يف �أ�سواق الأ�رسة كت�شكيلة من ال�ساندويت�شات اجلاهزة
للأكل وت�شمل ال�سو�شي وال�سلطات وبع�ض الأطعمة الأخرى .و�سي ّتم
حت�ضري جميع املنتجات يف وحدة الإنتاج اجلديدة يف �سار التابعة لبي
�إم �إم �آي .وبعد طرح هذه املنتجات� ،سيتم تعميمها على قطاع خدمات
املواد الغذائية اال�ستهالكية مع التوابل ذات اجلودة الراقية.

و�شهدت جتارة بيع امل�رشوبات �سنة �أخرى من التحدي مع تغري
ديناميكية ال�سوق وتعديل قوانني الرتخي�ص .وبالرغم من ذلك ،حققت
جناح ًا يف حت�سني �أدائها على العام  2007بتطبيق �أ�ساليب ت�سويق فنية
مبتكرة وتعزيز خدمات الزبائن.
بيع وتوزيع املواد الغذائية وامل�رشوبات باجلملة  -حقق ق�سم
املنتجات اال�ستهالكية يف البحرين �سنة قيا�سية �أخرى .ويعمل هذا
الق�سم كبائع جملة وموزع لأرقى ماركات املواد الغذائية وال�سلع املنزلية
العاملية يف البحرين .وكان ذلك �إجناز ًا رائع ًا يف وجه املناف�سة ال�شديدة
وقرار �إحدى ال�رشكات الكبرية متعددة اجلن�سيات باال�ستقالل بت�شكيلة
منتجاتها عن بي �إم �إم �آي والقيام بت�صنيعها وت�سويقها يف البحرين.
ومن امل�ستجدات املهمة خالل العام � ،2008إقامة عالقات جتارية
ناجحة مع �رشكات بيع جديدة منها كارفور ولولو هايرب ماركت .ويف
قطر ،حققت كذلك زاد للت�سويق والتوزيع  -وهي �رشكة �رشيكة لبي
�إم �إم �آي � -أداء قوي ًا �آخر مع افتتاح م�ستودعها اجلديد و�إ�ضافة ماركات
جديدة �إىل حمفظة منتجاتها ومنها “�أمريكان جاردن”.
وخالل العام  ،2008متكن ق�سم بيع وتوزيع امل�رشوبات باجلملة
من قطع �شوط ناجح يف ا�سرتاتيجية القيام بدور ا�ست�شاري ت�سويق
لعمالئه ،مقدم ًا لهم �أحدث الن�صائح يف �أف�ضل املمار�سات يف هذا القطاع
وتعزيز م�ستويات الدعم ،بد ًال من جمرد توزيع املاركات وال�سلع .ويف
الوقت الذي تعكف فيه بي �إم �إم �آي على النظر يف دخول �سوق ال�ضيافة،
ف�إن افتتاح عدد من الفنادق واملطاعم اجلديدة يف البحرين �سوف يخلق
فر�ص عمل جديدة.
اخلدمات التعاقدية والتوريد
ت�أ�س�س هذا الفرع اجلديد يف العام  2008بهدف ربط خدمات املجموعة
املتنوعة املتعاقد عليها مع متطلبات الزبائن املتغرية ،ولكي تتمكن بي
�إم �إم �آي من اال�ستفادة من قدراتها املحورية يف تطوير فر�ص عمل
جديدة.

استعراض العمليات

أهم الإجنازات التي �شهدتها ال�سنة ت�أ�سي�س �رشكة فرعية �أفريقية
وكان � ّ
 �رشكة حتديد امل�صادر والتوريدات العاملية (جي �إ�س �إ�س) التي ظهرتنتيجة التفاقية �رشاء �أ�سهم مع جمموعة “كومبا�س جروب” لأن�شطتها
التجارية يف غانا ومايل واجلابون وال�سودان .و�ستعمل جي �إ�س �إ�س
على توفري خدمات دعم حياتية �أ�سا�سية ل�رشكات تعمل يف مواقع
نائية وتبا�رش عمليات ا�ستك�شاف النفط والغاز والتعدين والإن�شاء
والزراعة ،بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات دفاع حكومية ومن�صات بحرية.
و�ستعمل هذه ال�رشكة الفرعية على تكملة اخلدمات التقليدية التي
توفرها املجموعة مثل عقود البائع الرئي�سي وتوريد املواد للحكومات
اخلارجية واجلهات غري احلكومية والوكاالت الإن�سانية والقوات
الع�سكرية يف  12بلد ًا حول العامل.
وخالل العام  ،2008افتتحت املجموعة كذلك مكتب ًا جديد ًا يف وا�شنطن
العا�صمة �سيعمل على الرتويج واالرتباط بالزبائن وطرح مبادرات
جتارية جديدة حلكومة الواليات املتحدة وم�ؤ�س�سات غري حكومية.
كما �أن ع�ضوية بي �إم �إم �آي يف جمل�س التجارة الأمريكي البحريني
�سوف يدعم �أعمال املجموعة التعاقدية.
مت ت�أ�سي�سه م�ؤخر ًا هو
والغر�ض من فرع التوريد التعاقدي الذي ّ
التخ�ص�ص يف دعم نظام عقود البائع الرئي�سي يف بي �إم �إم �آي وغريه
من الأعمال التعاقدية الكبرية الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل تو�سعة قاعدة
زبائن التحديد والتوريد .و�شهدت املجموعة كذلك تو�سع ًا يف �أعمال
لوج�ستيات الطرف الثالث يف البحرين ،نظر ًا للطلب املتزايد على �أحدث
املرافق املتطورة لتخزين املواد الغذائية املجمدة.
وحتقق العقود القائمة املربمة مع بي �إم �إم �آي �أداء جيداً ،مبا يف ذلك
عقد البائع الرئي�سي للمنطقة الرابعة يف ال�رشق الأو�سط ،وعقد الوكالة
الأمريكية للتنمية العاملية يف جيبوتي وعقد �إين�شكيب للخدمات البحرية
يف البحرين .ومن الإجنازات الهامة الن�سبة املئوية القيا�سية التي فازت
بها بي �إم �إم �آي يف تدقيق جودة املواد الغذائية الذي �أجراه مركز التموين
بوزارة الدفاع الأمريكية يف فيالدلفيا .وتعمل بي �إم �إم �آي حالي ًا على
تقدمي عطاءات يف عدد من العقود اجلديدة ملوا�صلة تو�سعة �أعمالها يف
هذا املجال التجاري.

ويف الكويت� ،أوقفت �رشكة بي �إم �إم �آي واملتحدة للوج�ستيات (بي يو
�إل �سي) �أعمالها خالل ال�سنة ،وهي �رشكة م�شرتكة مع جمموعة كيبكو
الكويتية .وكانت بي يو �إل �سي قد ت�أ�س�ست كجزء من جتمع �رشكات فاز
بعقد م�رشوع املنطقة احلرة يف العبديل على احلدود الكويتية العراقية.
ولكن التجمع قرر عدم امل�شاركة بعد قرار جمل�س الأمة الكويتي ب�إعادة
طرح امل�رشوع يف املناق�صة.
وخالل العام  ،2008حققت خدمات �إين�شكيب للمالحة (البحرين) -
وهي �رشكة مملوكة منا�صفة بني املجموعة و�رشكة خدمات �إين�شكيب
أداء قوي ًا ومتكنت من تنويع خدماتها وم�صادر دخلها.
للمالحة ً � -
وا�ستطاع ق�سم ال�شحن اجلديد جتاوز �أهدافه املقدرة يف �سنته الكاملة
الأوىل من الت�شغيل نتيجة لنقل واردات كثرية من مواد ت�صميم املحالت
التجارية وال�سلع التجارية لعدد من املحالت التجارية الرائدة يف جممع
�سيتي �سنرت البحرين .وا�ستفادت �إين�شكيب من ارتفاع حركة ال�سفن
يف ميناء �سلمان نتيجة لالزدحام الذي �شهدته بع�ض موانئ دول
جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى ،و�سوف ت�ستفيد كذلك من افتتاح
ميناء خليفة بن �سلمان اجلديد الذي ي�ستقبل احلاويات ذات الغاط�س
الأكرب واملقرر افتتاحه يف مطلع العام  .2009كما �أن االعتماد املميز
الذي ح�صلت عليه ال�رشكة من وكالة لويدز ت�أكد من جديد خالل
ال�سنة .ومتكنت �إين�شكيب من ت�أمني فر�ص عمل م�ستقبلية ت�شمل نقل
املوظفني والإمدادات البحرية �إىل من�صات التنقيب عن النفط و�رشكات
احلفر البحرية� ،إىل جانب التو�سع يف عملياتها الربية يف اململكة العربية
ال�سعودية ودولة قطر و�سلطنة عمان.
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جيمز جون�سنت  -مدير مبيعات دور ال�ضيافة
و�سام اجلمل  -مدير عام تطوير الأعمال
مايك كروجر  -مدير املعلومات

حقق قسم المنتجات اإلستهالكية في
البحرين سنة قياسية أخرى .ومن المستجدات
المهمة خالل العام  ،2008إقامة عالقات تجارية
مع شركات بيع جديدة منها كارفور ولولو
هايبر ماركت.
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�سوري�ش ناير  -املراقب املايل لقطاعي التجزئة والتوزيع
كرمي املحل  -مدير ق�سم ال�سلع اال�ستهالكية

بي إم إم آي 23 -

با�سل املدين  -مدير املبيعات
�إيان موير  -مدير امل�رشوبات
�أمبارو فرناند�س  -مدير دعم املبيعات
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عمار عقيل -املراقب املايل العام
دميا كمال� -سكرترية

مستجدات الخدمات المشتركة

بي إم إم آي 25 -

التخطيط اال�سرتاتيجي  -يعمل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
با�ستمرار على مراجعة وحتديث ا�سرتاتيجية املجموعة وهيكلها
التنظيمي ل�ضمان �أنها ت�ساير �أحوال ال�سوق املتغرية ومتطلبات الزبائن
وملوا�صلة حتقيق قيمة م�ضافة للم�ساهمني .وخالل العام ،2008
�أعيدت هيكلة املجموعة �إىل فرعني رئي�سيني للأعمال هما :مبيعات
التجزئة والتوزيع واخلدمات التعاقدية والتوريد .ونظر ًا للتقدم الذي
حققته املجموعة خالل ال�سنة والفر�ص التجارية اجلديدة املرتقبة،
يجري النظر يف �إعادة هيكلة املجموعة من جديد بغر�ض تنظيم الأن�شطة
ل�ضمان توفري ميزات �أف�ضل.

و�سعي ًا نحو تعزيز التزام املجموعة بتبني �أعلى م�ستويات اجلودة ،مت
خالل العام  2008تو�سعة نطاق مهمة فريق تفتي�ش �ضبط اجلودة،
حيث يقوم الفريق بعمليات اختبار ع�شوائي ملنتجات عقود البائع
الرئي�سي بدء ًا من اال�ستالم �إىل التخزين ولغاية الت�سليم يف البحرين
وقطر .وت�شمل خطط العام  2009تعيني عدد �إ�ضايف من مفت�شي
�ضمان اجلودة ملعاينة املواد اال�ستهالكية وامل�رشوبات و�أ�سواق الأ�رسة
ووحدة الإنتاج اجلديدة .ويف نف�س الوقت ،يجري العمل على تو�سعة
تطبيق معايري نظم اجلودة اخلا�صة ب�إجراءات العمل لت�شمل �أعمال
املجموعة احلالية واجلديدة يف �أفريقيا.

ويف نف�س الوقت ،تقوم املجموعة بدرا�سة دقيقة خلطط جديدة
وم�شاريع مقرتحة للت�أكد من جدواها و�ضمان تكاملها وحتقيقها قيمة
م�ضافة وفر�ص ًا م�شرتكة بني �أق�سام العمل املختلفة .ومن املبادرات
الهامة خالل العام  2008ت�أ�سي�س �رشكة فرعية �أفريقية با�سم �رشكة
حتديد امل�صادر والتوريدات العاملية لتكون مبثابة قاعدة لالنطالق منها
نحو م�شاريع تطويرية عرب القارة الأفريقية.

ال�صحة وال�سالمة  -متكنت املجموعة بنجاح خالل العام 2008
من االحتفاظ ب�شهادة �أوه�سا�س ( 1999 :18001 )OHSASوهي
املعيار املعتمد دولي ًا لإدارة نظم ال�صحة وال�سالمة املهنية .ويف نف�س
الوقت ،مت ا�ستكمال خطط للإعداد لتهيئة بي �إم �إم �آي لنيل معيار
�أعلى هو �أوه�سا�س  .2007 :18001ويف النية تو�سعة جمال �شهادة
�أوه�سا�س( )OHSASاملطبقة على عمليات املجموعة يف البحرين لت�شمل
قطر مع تطبيقها على �أعمال البائع الرئي�سي وزاد.

اجلودة  -لل�سنة اخلام�سة على التوايل ،يت�أكد خالل العام 2008
ا�ستحقاق بي �إم �إم �آي ل�شهادة �ضمان اجلودة �آيزو 2000 :9001
من خالل تدقيق داخلي وخارجي ،م�ؤكد ًا عدم وجود خمالفات تذكر
وملقي ًا ال�ضوء على حتقيق حت�سني متوا�صل يف ال�سيا�سات والإجراءات
الت�شغيلية التي تطبقها املجموعة.
ومن امل�ستجدات الهامة التي �شهدتها ال�سنة النتائج الباهرة التي
حققتها املجموعة يف تدقيق جودة املواد الغذائية الذي �أجراه مركز
التموين بوزارة الدفاع الأمريكية يف فيالدلفيا .فقد قام مفت�شون من
مت اختياره ع�شوائي ًا مقابل
وزارة الزراعة الأمريكية مبعاينة كل منتج ّ
معايريهم الغذائية املعلنة للت�أكد من توافقها مع املتطلبات املعينة من
حيث اجلودة وغريها من املوا�صفات املحددة .وخ�ضعت املنتجات
لفح�ص ب�رصي ثم جرى طهيها واختبارها .وبعد عملية تدقيق م�شددة
و�شاملة ،فازت بي �إم �إم �آي بن�سبة  %98وهي تعترب �أف�ضل النتائج حتى
تاريخه و�إجناز ًا مرموقاً ،علم ًا ب�أن احلد الأدنى من الن�سبة املطلوبة هو
.%85

ومن امل�ستجدات الرئي�سية التي تعتزم املجموعة تطبيقها خالل العام
القادم ،نظام حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة ( )HACCPالدويل
جلميع املوظفني العاملني يف حت�ضري املواد الغذائية .وهذا الإجراء
�رشط م�سبق ملوافقة وزارة ال�صحة على افتتاح وحدة الإنتاج املركزية
اجلديدة التابعة لأ�سواق الأ�رسة لإعداد وجبات خفيفة جاهزة للتناول،
والطرح املزمع للمنتجات التي حتمل ماركة .Great
يتميز
اجليد التي ّ
الأفراد املنت�سبون لبي �إم �إم �آي  -تعترب روح الأداء ّ
بها فريق بي �إم �إم �آي وال�سائدة يف جميع �أق�سام املجموعة� ،إىل جانب
الفعال لهذا الأداء ،من العالمات الفارقة التي متيز
الإدارة والقيا�س ّ
املجموعة .وعلى هذا الأ�سا�س ،وا�صلت بي �إم �إم �آي خالل العام 2008
مراجعة م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية لديها وربطها بالطبيعة املتغرية
للعمل يف املجموعة .ولتنفيذ هذا الإجراء ،مت ا�ستحداث وظيفة مدير
�إدارة الأداء ،يف حني مت طرح الكفاءات املحورية جلميع املوظفني.

مستجدات الخدمات المشتركة

ويف نف�س الوقت ،ات�سع نطاق التدريب والتطوير للت�أكد من �أن جميع
املوظفني تتاح لهم الفر�صة لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم وحتقيق كامل
�إمكاناتهم وتقدمهم يف �أعمالهم .ومع منو املجموعة وتو�سع �أعمالها،
ي�صبح من الالزم بناء كادر من املهنيني ال�شباب الذين �سي�صبحون
قادة امل�ستقبل .ويدعم هذا الهدف ،برنامج التدريب العملي ال�صيفي
الذي توفره املجموعة لطالب املدار�س الثانوية واجلامعات لت�شجيعهم
على اكت�ساب التدريب واخلربة العملية� ،إىل جانب برنامج املتدربني
على الإدارة يف بي �إم �إم �آي الذي ي�ستقبل اخلريجني اجلامعيني النجباء
والطموحني الذين ي�سعون ل�شغل وظائف واعدة ،واملقرر البدء يف
تنفيذه خالل العام .2009
تقنية املعلومات  -دخل نظام ( )ERPاملبني على �أ�سا�س نظام �أوراكل
الذي بد�أ ت�شغيله يف العام  ،2007مرحلة ما بعد التطبيق احلا�سمة خالل
ال�سنة .ومن الأن�شطة الرئي�سية املالزمة لهذا الربنامج تدريب املوظفني
على حتقيق �أق�صى فائدة ممكنة منه وربط �أعمال املجموعة به .و�إىل
مت �ضبط بع�ض التطبيقات ،ومنها عملية �إعداد و�إر�سال
جانب ذلكّ ،
الفواتري بطريقة �آلية �ساعدت كثري ًا على خف�ض وقت الإجناز من 10
دقائق �إىل  14ثانية .ومن امل�ستجدات الأخرى ،توفري معلومات �أمنية
كاملة و�إن�شاء موقع ملواجهة الطوارئ بحيث يدعم ا�ستمرارية خطة
�أعمال املجموعة.
وقد �شكل نظام ( )ERPمن�صة قوية ومرنة ميكن من خالل و�ضع
وحتقيق غايات ا�سرتاتيجية طويلة الأجل و�أهداف اقت�صادية ،وهو
يحقق نتائج ملحوظة من حيث التح�سني والفاعلية والإنتاجية .وتطبق
بي �إم �إم �آي حالي ًا نظام امل�صدر الوحيد للبيانات بعد �أن كانت تعتمد
على ثماين قواعد معلومات يف ال�سابق .و�سوف ت�شمل املرحلة القادمة
يف العام  2009ت�شكيل فريق متفرغ من اال�ست�شاريني لنظام �أوراكل
تكون لديهم املعرفة يف �شئون العمل و�أن�شطة دعم املجموعة ،وب�إمكانهم
تطوير النظام ب�شكل �أف�ضل .وي�شمل ذلك تعميم النظم وتوفري خدمات
معلومات يومية عن امل�ؤ�س�سة و�أعمالها بحيث ت�ساعد على اتخاذ
القرارات وو�ضع خطط الأعمال.

امل�شاركة االجتماعية  -بي �إم �إم �آي ملتزمة منذ م ّدة طويلة بامل�ساهمة
يف رخاء املجتمعات املحلية التي تبا�رش �أعمالها فيها .وين�صب االهتمام
املحوري من خالل برنامج امل�سئولية االجتماعية على التعليم مل�ساعدة
ال�شباب الواعدين وت�أهيلهم للم�ساهمة م�ساهمة �شخ�صية �إيجابية
يف املجتمع .ويظهر هذا االلتزام بو�ضوح يف دعم املجموعة املتوا�صل
ملدر�سة عالية للتدخل املبكر منذ العام  2004حني مت افتتاح هذه
املدر�سة.
ومن الأمثلة الأخرى برنامج الأ�رسة للمنح اجلامعية الذي ي�ساعد
الطلبة من الأ�رس ذات الدخل املنخف�ض على نيل درجات علمية من
جامعة البحرين .وقد دخل هذا الربنامج الآن عامه اخلام�س وا�ستفاد
منه �أكرث من  100طالب وطالبة ،ومن املقرر �أن تتخرج �أول دفعة منه
يف �شهر فرباير  .2009وخالل ال�سنة ،وا�صلت بي �إم �إم �آي كذلك
تقدمي تربعات مالية وم�ساعدات عملية �إىل عدد من امل�ؤ�س�سات الثقافية
والريا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل دعم عدد من املبادرات احلكومية والأهلية يف
جمال ال�صحة وال�سالمة يف البحرين.
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فريق مبيعات ريدبول

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى
السادة المساهمين
�رشكة البحرين للمالحة والتجارة الدولية �ش.م.ب.
�سرتة ،مملكة البحرين

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  31دي�سمرب  ،2008والقوائم
املوحدة للدخـل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق لل�سنة املنتهية
يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ضاحات
الأخرى.
م�سئولية جمل�س الإدارة عن القوائم املالية
�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
م�سئولية :ت�صميم وتنفيذ واملحافظة على نظم الرقابة الداخلية املعنية
ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة ب�صورة عادلة وخالية من
�سواء ناجتة عن جتاوزات �أو �أخطاء واختيار وتطبيق
�أخطاء جوهرية،
ً
ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة و�إعداد تقديرات حما�سبية تكون معقولة
يف مثل تلك الظروف.
م�سئولية 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 التي قمنا بها 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.
ت�شمل �أعمال التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق
م�ؤيده للمبالغ والإي�ضاحات املف�صح عنها يف القوائم املالية املوحدة.
�إن اختيار الإجراءات املنا�سبة يعتمد على تقديراتنا املهنية ،مبا يف ذلك
تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة� ،سواء ناجتة
عن جتاوزات �أو �أخطاء .وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ يف االعتبار
نظم الرقابة الداخلية املعنية ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة
ب�صورة عادلة والتي متكننا من ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل
الأو�ضاع القائمة ،ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي مهني حول فعالية نظام

الرقابة الداخلية لل�رشكة .كما تت�ضمن �أعمال 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  31دي�سمرب  2008وعن
�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
� 2008أي 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 2009
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

الميزانية الموحدة
في  31ديسمبر 2008

			
2008
		
دينار بحريني
	�إي�ضاحات

املوجودات
موجودات غري متداولة
عقارات و�آالت ومعدات
ال�شهرة
ا�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
ا�ستثمار يف �رشكة زميلة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
جمموع املوجودات غري املتداولة

موجودات متداولة
خمزون
قر�ض مل�رشوع خا�ضع ل�سيطرة م�شرتكة
ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
�أر�صدة لدى البنوك ونقد
�رضائب م�ستحقة القب�ض
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات
احلقوق واملطلوبات
احلقوق
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
�إحيتاطيات �أخرى
�أرباح مبقاة
حقوق الأقلية
جمموع احلقوق

معاد عر�ضها (اي�ضاح )5
2007
دينار بحريني

7
8
9
11
10

8.094.961
419.528
1.458.291
3.569.546
12.780.790
26.323.116

7.637.667
1.563.665
3.521.546
13.480.620
26.203.498

12
23
13

14.436.098
400.000
14.478.181
6.719.817
44.973
36.079.069
62.402.185

13.012.839
550.000
12.129.750
4.877.452
30.570.041
56.773.539

		

		
		
		
		

14
14
15

		
		
		
		

11.001.394
()2.852.752
7.307.570
24.846.290
40.302.502
224.988
40.527.490

10.001.267
()2.396.801
8.313.792
24.198.549
40.116.807
40.116.807

مطلوبات
مطلوب غري متداول
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
مطلوبات متداولة
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
�أدوات مالية م�شتقة
�رضائب م�ستحقة الدفع
جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات

951.158

777.793

18
19
		
		
		

19.770.749
959.254
193.534
20.923.537
21.874.695

15.878.939
15.878.939
16.656.732

جمموع احلقوق واملطلوبات

		

62.402.185

56.773.539

16

لقد مت اعتماد �إ�صدار القوائم املالية وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ  1فرباير  2009ومت توقيعها نيابة عنهم من قبل:

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

عبداهلل حممد جمعة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2008

بي إم إم آي 31 -

2008
دينار بحريني

2007
دينار بحريني

80.446.637
()59.307.820
21.138.817

59.737.134
()43.284.371
16.452.763

900.338
1.084.555
()6.731.275
()6.757.282

265.769
741.319
()5.212.757
()3.598.536

9.635.153

8.648.558

دخل اال�ستثمار
دخل الفوائد
مك�سب من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة ال�رشكة من نتائج ال�رشكات الزميلة
خ�سارة غري حمققة من �أدوات مالية م�شتقة
خ�سائر �إ�ضمحالل من �إ�ستثمارات متاحة للبيع

		
		
10
11
19
10

248.863
341.246
235.386
46.128
()959.254
()1.779.639

207.689
403.688
779.791
101.682
-

الربح قبل ال�رضائب
ال�رضائب

		
17

7.767.883
227.620

10.141.408
-

20

7.540.263

10.141.408

7.452.208
88.055
7.540.263

10.141.408
10.141.408

71

105

		
	�إي�ضاحات

املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح
دخل ت�شغيلي �أخر
ح�صة ال�رشكة من نتائج �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
م�رصوفات البيع والتوزيع
م�رصوفات عامة و�إدارية

		

25
25

21
9
		

ربح من العمليات

ربح ال�سنة
العائدة �إىل:
حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم
حقوق الأقلية

		
		
		

الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف الأرباح ,ربح ال�سنة العائد �إىل
حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم (فل�س)

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  29جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2008
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	�إي�ضاحات

		
الر�صيد يف  1يناير 2007
10
�صايف احلركة يف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
		
�أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ل�سنة 2006
		
�صايف الدخل وامل�رصوفات لل�سنة املثبتة مبا�رشة يف احلقوق
		
ربح ال�سنة
		
جمموع الدخل وامل�رصوفات لل�سنة
14
�إ�صدار �أ�سهم منحة
		
�رشاء �أ�سهم خزانة
14
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2006
14
�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2007
15
حمول �إىل االحتياطي القانوين
15
حمول �إىل الإحتياطي العام
15
حمول �إىل �إحتياطي التربعات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 		 2007

				

		

		

	�إي�ضاحات

الر�صيد يف  1يناير 		 2008
10
�صايف احلركة يف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
15
حتويل موجودات ومطلوبات الت�شغيلية لل�رشكات التابعة
		
�أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ل�سنة 2007
		
�صايف الدخل وامل�رصوفات لل�سنة املثبتة مبا�رشة يف احلقوق
		
ربح ال�سنة
		
جمموع الدخل وامل�رصوفات لل�سنة
14
�إ�صدار �أ�سهم منحة
		
�رشاء �أ�سهم خزانة
14
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2007
14
�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2008
6
مبالغ ناجتة عن ال�رشكات التابعة
15
حمول �إىل االحتياطي القانوين
15
حمول �إىل الإحتياطي العام
15
حمول �إىل �إحتياطي التربعات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 		 2008
تت�ضمن الأرباح املبقاة �إحتياطيات غري قابلة للتوزيع مببلغ  315.000دينار بحريني متعلقة بال�رشكات التابعة.

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  29جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

بي إم إم آي 33 -
				

املتعلقة بحاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم

				
ر�أ�س	�أ�سهم	�إحتياطيات �أخرى
املال

خزانة

املجموع

حقوق الأقلية

املجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

9.092.061
909.206
10.001.267

()1.356.631
()1.040.170
()2.396.801

6.545.227
636.683
636.683
636.683
454.602
500.000
177.280
8.313.792

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
531.983
10.141.408
10.673.391
()1.040.170
()2.624.055
()1.924.308
40.116.807

-

35.031.949
636.683
()104.700
531.983
10.141.408
10.673.391
()1.040.170
()2.624.055
()1.924.308
40.116.807

				

(�إي�ضاح �	)15أرباح مبقاة

املتعلقة بحاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم

				
ر�أ�س	�أ�سهم	�إحتياطيات �أخرى
املال

خزانة

(�إي�ضاح �	)15أرباح مبقاة

املجموع

حقوق الأقلية

املجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

10.001.267
1.000.127
11.001.394

()2.396.801
()455.951
()2.852.752

8.313.792
()1.791.096
27.234
()1.763.862
()1.763.862
54.812
500.000
202.828
7.307.570

24.198.549
()105.900
()105.900
7.452.208
7.346.308
()1.000.127
()2.826.461
()2.114.339
()54.812
()500.000
()202.828
24.846.290

40.116.807
()1.791.096
27.234
()105.900
()1.869.762
7.452.208
5.582.446
()455.951
()2.826.461
()2.114.339
40.302.502

88.055
88.055
136.933
224.988

40.116.807
()1.791.096
27.234
()105.900
()1.869.762
7.540.263
5.670.501
()455.951
()2.826.461
()2.114.339
136.933
40.527.490

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2008

2008
دينار بحريني

2007
دينار بحريني

80.872.011
()73.166.876
893.638
()217.563
8.381.210

55.053.174
()53.536.167
265.769
1.782.776

()633.048
8.093
()5.096.645
2.461.126
()1.873
1.339.929
162.981
341.246
248.863
()1.169.328

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

الأن�شطة التمويلية
�رشاء �أ�سهم خزانة
�أرباح �أ�سهم مدفوعة حلاملي �أ�سهم ال�رشكة الأم
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

		
		

()455.951
()4.940.800
()5.396.751

()1.040.170
()4.548.363
()5.588.533

الزيادة (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه

		

1.815.131

()5.513.672

�صايف فروق �رصف العمالت الأجنبية
النقد وما يف حكمه يف  1يناير

		

27.234
4.877.452

10.391.124

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

		

6.719.817

4.877.452

		
	�إي�ضاحات

الأن�شطة الت�شغيلية
نقد م�ستلم من العمالء
مبالغ مدفوعة للموردين واملوظفني
مبالغ م�ستلمة �أخرى
�رضائب مدفوعة
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
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
نقد م�ستلم من �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
�إقتناء �رشكات تابعة ،بعد ح�سم النقد املكت�سب
فوائد م�ستلمة
�أرباح �أ�سهم م�ستلمة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

		
		
		
		
		
7

		
10
		
		
9.32
6
		
		
		

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  29جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2008

بي إم إم آي 35 -

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 � ،828سرتة ،مملكة البحرين.

	�إن الأن�شطة الرئي�سية لل�رشكة و�رشكاتها التابعة (امل�شار �إليهما مع ًا “باملجموعة”) هي بيع الأغذية واملرطبات واملواد الإ�ستهالكية الأخرى باجلملة
وبالتجزئة .كما تقوم املجموعة بتقدمي خدمات التوزيع وال�شحن .ترتكز عمليات املجموعة يف مملكة البحرين ودولة قطر وجيبوتي وغابون ومايل وال�سودان
وغانا.
�	2أ�س�س التوحيد
ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�رشكة و�رشكاتها التابعة كما يف  31دي�سمرب من كل �سنة.
مت ا�ستبعاد جميع الأر�صدة واملعامالت والدخل وامل�رصوفات مت�ضمنة الأرباح غري املحققة فيما بني املجموعة عند التوحيد .يتم �إ�ستبعاد اخل�سائر غري
املحققة �إال �إذا كان ال ميكن �إ�سرتداد التكاليف.
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 ال�سنة التي كانت حتت �سيطرة املجموعة.
	�أعدت القوائم املالية املوحدة لل�رشكات التابعة لنف�س ال�سنة املالية لل�رشكة الأم با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية متوافقة.
متثل حقوق الأقلية جزء من الربح �أو اخل�سارة و�صايف املوجودات غري اململوكة من قبل املجموعة ويتم عر�ضها كبند منف�صل يف قائمة الدخل املوحدة و�ضمن
احلقوق يف امليزانية املوحدة منف�صلة عن حقوق م�ساهمي ال�رشكة الأم .يتم �إحت�ساب �إقتناءات حقوق الأقلية ب�إ�ستخدام طريقة ال�رشكة الأم املمددة ،حيث يتم
�إثبات الفرق بني القيمة االعتبارية والقيمة الدفرتية حل�صة ال�رشكة من �صايف املوجودات املقتناة ك�شهرة.
فيما يلي ال�رشكات التابعة لل�رشكة:
اال�ســم

ن�سبة امللكية

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط الأ�سا�سي

مملكة البحرين	�إدارة عدة وكاالت جتارية ل�سلع �إ�ستهالكية
%100
�رشكة نادر للتجارة ذ.م.م.
مملكة البحرين	�إدارة �سوبر ماركت.
%100
�سوبر ماركت الأ�رسة ذ.م.م.
ن�شاط النقل اجلوي والتخزين والتوزيع واال�سترياد
جيبوتي
%100
بي�.أم�.أم�.أي �رسيل
والت�صدير.
				
�رشكة قاب�ضة ملجموعة من ال�رشكات التجارية
مملكة البحرين
%100
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي
وال�صناعية واخلدماتية
			
هولدنغ �أ�س.بي�.سي.
لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي هولدنغ �أ�س.بي�.سي ال�رشكات التابعة التالية كما هو بتاريخ امليزانية.
اال�ســم

ن�سبة امللكية

بلد الت�أ�سي�س

مملكة البحرين
%100
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �إي�ست
			
هولدنغ �أ�س.بي�.سي.
مملكة البحرين
%100
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �سوث
			
هولدنغ �أ�س.بي�.سي.
مملكة البحرين
%100
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي نورث
			
هولدنغ �أ�س.بي�.سي.
مملكة البحرين
%100
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي و�ست
			
هولدنغ �أ�س.بي�.سي.

الن�شاط الأ�سا�سي

�رشكة قاب�ضة ملجموعة من ال�صناعات التجارية �أو
خدمات ال�رشكات.
�رشكة قاب�ضة ملجموعة من ال�صناعات التجارية �أو
خدمات ال�رشكات.
�رشكة قاب�ضة ملجموعة من ال�صناعات التجارية �أو
خدمات ال�رشكات.
�رشكة قاب�ضة ملجموعة من ال�صناعات التجارية �أو
خدمات ال�رشكات.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة (تتمة)
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اال�ســم
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بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية

الن�شاط الأ�سا�سي

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �إي�ست هولدنغ �أ�س.بي�.سي ال�رشكة التابعة التالية كما هو بتاريخ امليزانية.
ال�سودان
%55
	�آو دي جي �سي �آو كاترينق جي يف
				

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

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �سوث هولدنغ �أ�س.بي�.سي .ال�رشكة التابعة التالية كما هو بتاريخ امليزانية.
غابون
%100
جي �أ�س �أ�س غابون �أ�س �أيه
				

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

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي نورث هولدنغ �أ�س.بي�.سي .ال�رشكة التابعة التالية كما هو بتاريخ امليزانية.
مايل

%100
جي �أ�س �أ�س مايل �أ�س �أيه
				

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

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي و�ست هولدنغ �أ�س.بي�.سي .ال�رشكة التابعة التالية كما هو بتاريخ امليزانية.
%100
كومب�س غابون ليميتد
				

غابون

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

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

ن�سبة امللكية

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط الأ�سا�سي

ال�رشكات الزميلة
�رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب.

%27.50

مملكة البحرين

الأعمال الفندقية.

%50
%50

دولة قطر	�إدارة العديد من وكاالت ال�سلع اال�ستهالكية.
مملكة البحرين	�إن�شاء وت�شغيل املخازن.

م�شاريع م�شرتكة
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.
�رشك خدمات �أيه �أند بي للتوزيع ذ.م.م.

%50
%50

ال توجد تغريات م�ؤثرة يف ن�سبة امللكية خالل ال�سنة.

مملكة البحرين
مملكة البحرين

خدمات ال�شحن.
ا�سترياد وت�صدير وبيع والتوزيع.

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

	�أ�س�س الإعداد
	�أعدت القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل ،لقيا�س القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع والأدوات املالية امل�شتقة.
	�أعدت القوائم املالية املوحدة بالدينار البحريني ،والذي يعد العملة الرئي�سية لعمليات املجموعة.
بيان بااللتزام
	�أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدويل وطبق ًا لأحكام قانون ال�رشكات
التجارية البحريني.
التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات
	�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل املجموعة هي مطابقة لتلك التي مت ا�ستخدامها يف ال�سنة املالية ال�سابقة ،با�ستثناء تطبيق املجموعة ملعايري وتف�سريات
معايري التقارير املالية الدولية وجلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية التالية اجلديدة واملعدلة كما يف  1يناير .2008
-

		
		

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 11
معيار التقارير املالية الدويل رقم 2
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 12
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 14
معيار املحا�سبة الدويل رقم 19

املتعلق مبعامالت �أ�سهم املجموعة ومعامالت �أ�سهم اخلزانة

		
املتعلق برتتيبات امتياز تقدمي اخلدمات
املتعلق باحلد الأق�صى ملوجودات املزايا املحددة ،واحلد الأدنى
ملتطلبات التمويل وتفاعلها

ال يتوقع ب�أن تطبيق هذه املعايري والتف�سريات �سيكون لها �أي ت�أثري على الأداء املايل �أو املركز املايل للمجموعة.
	�إدخال حت�سينات على معايري التقارير املالية الدولية
	�أ�صدر املجل�س يف مايو � 2008أول جامع تعديالت ملعايريه� ،أن الهدف الرئي�سي هو �إزالة التناق�ضات وتو�ضيح ال�صياغة .توجد هناك �رشوط انتقالية
م�ستقلة لكل معيار .قامت املجموعة بعمل تطبيق مبكر لتعديالت املعايري التالية.

-

معيار املحا�سبة الدويل رقم � 10أحداث بعد تاريخ تقدمي تقارير الفرتة:
تو�ضيح ب�أن �أرباح الأ�سهم املعلنة بعد نهاية الفرتة التي يغطيها التقرير هي لي�ست �إلتزامات.

		

-

معيار املحا�سبة الدويل رقم  8ال�سيا�سات املحا�سبية ،التغريات يف التقديرات املحا�سبية والأخطاء:
تو�ضيح ب�أنه فقط يتم تنفيذ التوجيهات التي هي جزء ال يتجز�أ من معايري التقارير املالية الدولية وهي �إلزامية عند اختيار ال�سيا�سات املحا�سبية.

		

 معيار املحا�سبة الدويل رقم  16العقارات والآالت واملعدات		�إ�ستبدال عبارة “�صايف �سعر البيع” “بالقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع” .قامت املجموعة بتعديل �سيا�ستها املحا�سبية وفق ًا لذلك ،والتي مل ينتج عنها
�أي تغري يف املركز املايل للمجموعة.
		

-

معيار املحا�سبة الدويل رقم � 28إ�ستثمار يف �رشكة زميلة
مت احت�ساب ال�رشكة الزميلة ف�أنه يتم �إحت�سابها بالقيمة العادلة وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  ،39يتطلب معيار املحا�سبة الدويل رقم  28فقط
الإف�صاح عن طبيعة ومدى وجود �أي قيود جوهرية على �إلتزامات ال�رشكة الزميلة بتحويل الأموال �إىل امل�ؤ�س�سة على هيئة نقد �أو ينطبق عليها �سداد
القرو�ض� .إن هذا التعديل لي�س له �أي ت�أثري على املجموعة حيث �إن املجموعة ال تقوم ب�إحت�ساب �رشكاتها الزميلة بالقيمة العادلة وفق ًا ملعيار املحا�سبة
الدويل رقم .39

		�إن الإ�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة هو موجود فردي لغر�ض �إجراء فح�ص الإ�ضمحالل .ولذلك ،ف�أن �أي فح�ص للإ�ضمحالل ال يتم تخ�صي�صه ب�شكل
منف�صل يف ال�شهرة و�إمنا يتم ت�ضمينها يف ر�صيد الإ�ستثمار� .إن هذا التعديل لن يكون له �أي ت�أثري على املجموعة حيث �إن هذه ال�سيا�سة كانت تطبق
م�سبق ًا.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

	�إدخال حت�سينات على معايري التقارير املالية الدولية (تتمة)
 معيار املحا�سبة الدويل رقم  31ح�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة		�إذا كان امل�رشوع م�شرتك ف�أنه يتم احت�سابه بالقيمة العادلة وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  ،39يتطلب ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 31
فقط الإف�صاح عن �إرتباطات �صاحب امل�رشوع وامل�رشوع امل�شرتك ،وكذلك ملخ�ص عن املعلومات املالية للموجودات واملطلوبات والدخل
وامل�رصوفات� .إن هذا التعديل ال ينطبق على املجموعة حيث �إن املجموعة ال تقوم ب�إحت�ساب م�شاريعها امل�شرتكة بالقيمة العادلة وفق ًا ملعيار
املحا�سبة الدويل رقم .39
		
		

-

معيار املحا�سبة الدويل رقم  34التقارير املالية املرحلية
يف�صح عن الربح لل�سهم يف التقارير املالية املرحلية �إذا كانت امل�ؤ�س�سة هي �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم .33

-

معيار املحا�سبة الدويل رقم � 36إ�ضمحالل املوجودات
عندما يتم �إ�ستخدام التدفقات النقدية املخ�صومة لتقدير «القيمة العادلة ناق�ص ًا تكلفة البيع» يتطلب عمل �إف�صاحات �إ�ضافية عن معدل اخل�صم،
متطابقة مع الإف�صاحات املطلوبة عندما يتم �إ�ستخدام التدفقات النقدية املخ�صومة لتقدير»القيمة املتداولة»� .إن هذا التعديل لي�س له �أي ت�أثري
مبا�رش على القوائم املالية املوحدة للمجموعة ،لأنه ال ي�ستخدم.

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.
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
مركبات

� 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.
يتم �إ�ستبعاد بند من العقارات والآالت واملعدات عند البيع �أو عندما ال يتوقع احل�صول على منافع �إقت�صادية من �إ�ستخدامها �أو بيعها .يتم �إثبات �أي
مك�سب �أو خ�سارة ناجتة عن ا�ستبعاد موجود (يتم �إحت�سابها على �إنها الفرق بني �صايف متح�صالت البيع والقيمة املدرجة للموجود) يف قائمة الدخل
املوحدة يف ال�سنة التي مت فيها �إ�ستبعاد املوجود.
يتم مراجعة القيمة املتبقية للموجودات والأعمار الإنتاجية وطرق الإ�ستهالك يف نهاية كل �سنة مالية ،ويتم تعديلها يف امل�ستقبل �إذا تطلب الأمر.

 - 38بي إم إم آي
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
دمج الأعمال وال�شهرة
يتم �إحت�ساب دمج الأعمال با�ستخدام طريقة ال�رشاء للمحا�سبة .يتم قيا�س تكلفة الإقتناء كقيمة عادلة للموجودات املعطى و�أدوات �أ�سهم حقوق
امللكية ال�صادرة واملطلوبات املتكبدة �أو املفرت�ضة بتاريخ املبادلة ،م�ضاف ًا �إليها التكاليف املبا�رشة امل�صاحبة للإقتناء .يتم قيا�س املوجودات املحددة
املكت�سبة واملطلوبات وااللتزامات املحتملة املفرت�ضة من دمج الأعمال مبدئي ًا بالقيم العادلة بتاريخ الإقتناء ،بغ�ض النظر عن مدى حجم حقوق �أقلية.
يتم مبدئي ًا قيا�س ال�شهرة بالتكلفة ،التي تعد الزيادة يف تكلفة دمج الأعمال فوق ح�صة املجموعة يف �صايف القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد
واملطلوبات والإلتزامات املحتملة� .إذا كانت تكلفة االقتناء �أدنى من القيمة العادلة ل�صايف موجودات ال�رشكة التابعة املقتناة  ،ف�إنه يتم �إثبات الفروق
مبا�رشة يف قائمة الدخل املوحدة.
بعد الإثبات املبدئي ،يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة بعد ح�سم �إي خ�سائر ا�ضمحالل مرتاكمة .لغر�ض فح�ص الإ�ضمحالل ،يتم تخ�صي�ص ال�شهرة
املقتناة يف دمج الأعمال من تاريخ الإقتناء لكل جمموعة من الوحدات منتجة للنقد ،والتي من املتوقع �أن ت�ستفيد من �أعمال الدمج ،بغ�ض النظر ما �إذا
كانت موجودات �أو مطلوبات �أخرى للمجموعة مت تخ�صي�صها لهذه الوحدات.

	�أينما ت�شكل ال�شهرة جزء ًا من الوحدة املنتجة للنقد وجزء ًا من العمليات �ضمن الوحدة امل�ستبعدة ،ف�إن ال�شهرة املرتبطة بالعمليات امل�ستبعدة يتم
ت�ضمينها يف القيمة املدرجة للعمليات عند حتديد املك�سب �أو اخل�سارة للعمليات امل�ستبعدة .يتم قيا�س ال�شهرة امل�ستبعدة يف هذه احلالة على �أ�سا�س
القيمة الن�سبية للعمليات امل�ستبعدة وجزء من الوحدة املنتجة للنقد املتبقية.
عندما تقوم املجموعة ب�إقتناء الأعمال ،يتم ف�صل امل�شتقات ال�ضمنية من العقود املحتوية من قبل امل�شرتي وال يتم �إعادة تقييمها عند الإقتناء الإ �إذا
نتج عن دمج الأعمال تغريات يف �رشوط العقد والتي تغيري التدفقات النقدية ب�صورة جوهرية والتي كانت مطلوبة مبوجب هذا العقد.
	�إ�ستثمارات يف ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
لدى املجموعة �إ�ستثمارات 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 احلقوق .تعك�س قائمة الدخل املوحدة ح�صة
املجموعة يف نتائج هذه ال�رشكات.
يتم �إعداد القوائم املالية لل�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة لنف�س الفرتة املالية للمجموعة� .أينما ا�ستلزم الأمر ،يتم عمل تعديالت يف ال�سيا�سات
املحا�سبية للتما�شى مع �سيا�سات املجموعة.
يتم �إ�ستبعاد املكا�سب واخل�سائر الناجتة من معامالت بني املجموعة وال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة �إىل حد ح�صة املجموعة يف ال�رشكات
اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة.
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.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

	�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 احلقوق ،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.
يتم �إظهار ح�صة املجموعة يف ربح ال�رشكات الزميلة يف قائمة الدخل املوحدة .هذا هو الربح الذي ين�سب �إىل حاملي �أ�سهم ال�رشكة الزميلة ولذلك فهو
الربح بعد ال�رضيبة وحقوق الأقلية يف ال�رشكات التابعة لل�رشكات 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.
بعد تطبيق طريقة احلقوق ،تقوم املجموعة بتحديد ما �إذا كان �رضوري ًا �إثبات خ�سارة �إ�ضمحالل �إ�ضافية حل�صة �إ�ستثمارات املجموعة يف �رشكاتها
الزميلة .تقوم املجموعة بتاريخ كل ميزانية بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت �إ�ضمحالل الإ�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة .ففي هذه احلالة
تقوم املجموعة ب�إحت�ساب قيمة الإ�ضمحالل الذي يعد الفرق بني القيمة القابلة للإ�سرتداد لل�رشكة الزميلة وقيمتها املدرجة و�إثبات املبلغ يف قائمة الدخل
املوحدة.
املوجودات املالية
الإثبات املبدئي
يتم ت�صنيف املوجودات املالية التي تدخل �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم  39كقرو�ض وذمم مدينة وموجودات مالية متاحة للبيع �أو كم�شتقات
مالية م�صنفة ك�أدوات حتوط يف التحوط الفعال ،كما هو منا�سب .تقوم املجموعة بتحديد ت�صنيف موجوداتها املالية عند الإثبات املبدئي.
يتم �إثبات املوجودات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يف حالة اال�ستثمارات غري املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر،
املتعلقة بها تكاليف املعاملة.
جميع امل�شرتيات واملبيعات العادية للموجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل الإطار الزمني املن�صو�ص علية عام ًة يف القوانني �أو ح�سب
�أعراف ال�سوق (طريقة ال�رشاء العادية ) يتم �إثباتها بتاريخ ال�سداد ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيها املجموعة بت�سليم �أو تو�صيل املوجود.
القيا�س الالحق
يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على ت�صنيفاتها على النحو التايل:
املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر
تت�ضمن املوجودات املالية املدرجة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر على املوجودات املالية املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة والأدوات املالية امل�شتقة التي ال ت�ستويف
معايري حما�سبة التحوط على النحو املن�صو�ص عليه من قبل معيار املحا�سبة الدويل رقم  .39كما يتم ت�صنيف امل�شتقات املالية كمحتفظ بها لغر�ض
املتاجرة الإ �إذا مت ت�صنيفها ك�أدوات حتوط فعالة .يتم �إدراج املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر يف امليزانية بالقيمة
العادلة مع �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر يف قائمة الدخل املوحدة.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
املوجودات املالية (تتمة)
القيا�س الالحق (تتمة)
القرو�ض والذمم املدينة
القرو�ض والذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�شتقة لديها مدفوعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وغري م�سعرة يف ال�سوق الن�شطة .تدرج هذه املوجودات
املالية بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر يف قائمة الدخل املوحدة عندما يتم �إ�ستبعاد �أو �إ�ضمحالل
القرو�ض �أو الذمم املدينة ،وكذلك من خالل عملية الإطفاء .يتم �شطب الديون املعدومة من قائمة الدخل عندما يتم حتديدها.
تقوم املجموعة بتقييم القرو�ض و الذمم املدنية لتحديد اال�ضمحالل بتاريخ كل ميزانية .بالن�سبة للمبالغ امل�ستحقة من القرو�ض و �سلف العمالء املدرجة
بالتكلفة املطف�أة ،تقوم املجموعة �أو ًال بعمل تقييم منفرد لتحدي ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي بثبت وجود �إ�ضمحالل فردي ملوجودات مالية معينة،
�أو ب�شكل جماعي للموجودات املالية التي ال تعترب هامة ب�شكل فردي� .إذا حددت املجموعة ب�أنه ال يوجد دليل مو�ضوعي يثبت �إ�ضمحالل موجود مايل
حمدد ب�شكل فردي� ،سوا ًء كان جوهري �أو غري جوهري ،وهو يت�ضمن موجود يف جمموعة من املوجودات املالية ذو خ�صائ�ص خماطر �إئتمان مماثلة,
يف هذه احلالة يتم تقييمها ب�شكل جماعي لتحديد اال�ضمحالل .املوجودات املالية التي يتم حتديدها ب�شكل فردي للإ�ضمحالل والتي يتم �إثبات خ�سارة
�إ�ضمحالل لها �أو ي�ستمر �إ�ضمحاللها ال يتم ت�ضمينها يف التقييم اجلماعي للإ�ضمحالل.

	�إ�ستثمارات متاحة للبيع
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع هي تلك املوجودات املالية غري امل�شتقة امل�صنفة كمتاحة للبيع �أو غري م�صنفة يف �أي من الفئتني ال�سابقتني .بعد الإثبات املبدئي،
يتم قيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر غري املحققة مبا�رش ًة يف احلقوق حتى يتم �إ�ستبعاد الإ�ستثمار،
عندئذ ف�أن املك�سب �أو اخل�سارة املرتاكمة امل�سجلة م�سبق ًا يف احلقوق يتم �إثباتها يف قائمة الدخل املوحدة� .أو يتم حتديدها كم�ضمحلة ،عندئذ ف�إن اخل�سارة
املرتاكمة امل�سجلة يف احلقوق يتم �أثباتها �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
بالن�سبة للأدوات املالية املتاحة للبيع ،تقوم املجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل ميزانية لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت �إ�ضمحالل �إ�ستثمار
�أو جمموعة من الإ�ستثمارات.
يف حالة �إ�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية امل�صنفة كمتاحة للبيع ف�إن الدليل املو�ضوعي يجب �أن يت�ضمن انخفا�ض هام �أو طويل الأمد يف القيمة العادلة
لال�ستثمار �أدنى من تكلفتها .حيثما يوجد دليل مو�ضوعي لال�ضمحالل ،ف�أنه يتم قيا�س اخل�سارة املرتاكمة كفرق بني تكلفة الإقتناء والقيمة العادلة
احلالية بعد ح�سم خ�سارة اال�ضمحالل من تلك اال�ستثمارات املثبتة م�سبق ًا يف قائمة الدخل املوحدة  -ويتم �إلغائها من احلقوق و�إثباتها يف قائمة الدخل
املوحدة .خ�سائر اال�ضمحالل يف �أ�سهم حقوق امللكية ال يتم ا�سرتجاعها �ضمن قائمة الدخل املوحدة؛ يتم �إثبات الزيادة يف قيمتها العادلة بعد اال�ضمحالل
مبا�رش ًة يف احلقوق.
ويف حالة �أدوات الدين امل�صنفة كمتاحة للبيع ،ف�أنه يتم تقييم اال�ضمحالل على �أ�سا�س نف�س املعيار كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطف�أة .ي�ستمر
ا�ستحقاق الربح على �أ�سا�س معدل الربح الفعلي الأ�صلي من القيمة املدرجة املخف�ضة للموجود ويتم ت�سجيلها كجزء من «دخل الفوائد ودخل م�شابه».
�إذا حدث وزادت القيمة العادلة لأدوات الدين يف ال�سنة الالحقة نتيجة حدث وقع بعد �إثبات خ�سارة اال�ضمحالل يف قائمة الدخل املوحدة ،يتم ا�سرتجاع
خ�سارة اال�ضمحالل من خالل قائمة الدخل املوحدة.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
املطلوبات املالية
الإثبات املبدئي
يتم ت�صنيف املطلوبات املالية التي تدخل �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم  39كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر
�أو كم�شتقات مالية م�صنفة ك�أدوات حتوط يف التحوط الفعال ،كما هو منا�سب .تقوم املجموعة بتحديد ت�صنيف مطلوباتها املالية عند الإثبات املبدئي
ويتم �إثباتها مبدئي ًا بالقيمة العادلة.
القيا�س الالحق
يعتمد القيا�س الالحق للمطلوبات املالية على ت�صنيفاتها على النحو التايل:
املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر
تت�ضمن املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر على املطلوبات املالية املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة وتت�ضمن هذه الفئة
الأدوات املالية امل�شتقة التي �إبرمتها املجموعة والتي ال ت�ستويف معايري حما�سبة التحوط كما هو من�صو�ص عليه يف معيار املحا�سبة الدويل رقم .39
يتم �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر الناجتة من املطلوبات املالية املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة.
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
يتم �إثبات املطلوبات للمبالغ التي يتوجب دفعها يف الفرتات امل�ستقبلية للب�ضائع �أو اخلدمات امل�ستلمة � ،سواء مت عمل فواتري لها من قبل املوردين �أو ال.
مقا�صة الأدوات املالية
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية و�إظهار �صايف املبلغ يف امليزانية املوحدة فقط �إذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�صة املبالغ املعرتف بها
للموجودات واملطلوبات املالية حيث تنوي املجموعة الت�سوية على �أ�سا�س �صايف املبلغ �أو بيع املوجود و�سداد املطلوب يف ذات الوقت.
القيمة العادلة للأدوات املالية
يتم حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية املتداولة بن�شاط يف الأ�سواق املالية املنتظمة بالرجوع �إىل �أ�سعـار العطاءات املعلنة يف ال�سوق عند �إقفال العمل
بتاريخ امليزانية .بالن�سبة للأدوات املالية التي ال توجد لها �سوق ن�شطة ،ف�أنه يتم حتديد القيمة العادلة ب�إ�ستخدام تقنيات التقييم ،وقد ت�شمل تلك
التقنيات �أحداث معامالت ال�سوق دون �رشوط تف�ضيلية؛ بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية احلالية لأداة �أخرى م�شابهة لها ب�صورة جوهرية؛ حتليل
التدفقات النقدية املخ�صومة �أو مناذج تقييم �أخرى.
تكلفة �إطفاء الأدوات املالية
يتم �إحت�ساب تكلفة الإطفاء ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد ح�سم �أي خم�ص�ص للإ�ضمحالل واملبلغ الأ�صلي امل�ستحق ال�سداد �أو اخل�صم.
يتم احت�ساب التكلفة املطف�أة ب�أخذ يف االعتبار �أي عالوات وخ�صومات من االقتناء مت�ضمنة تكاليف املعاملة والر�سوم التي تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من �سعر
الفائدة الفعلي.

	�إ�ستبعاد الأدوات املالية
املوجودات املالية
يتم �إ�ستبعاد املوجود املايل (�أو �أي جزء من املوجود املايل �أو جزء من جمموعة من موجودات مالية م�شابه) عندما:
-

يكون احلق يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من موجود قد انتهى؛ �أو

-

قامت املجموعة بنقل حقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون ت�أخري جوهري �إىل طرف ثالث مبوجب
ترتيب مرور؛ و�سوا ًء�( :أ) قامت املجموعة بنقل جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية املتعلقة باملوجود� ،أو (ب) عندما مل يتم نقل �أو �إبقاء جميع
املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل ال�سيطرة على املوجودات.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
املوجودات املالية (تتمة)
عندما تقوم املجموعة بنقل حقوقها يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من موجود �أو دخلت يف اتفاقية ترتيب مرور ،ومل يتم نقل �أو �إبقاء جميع املخاطر واملكاف�آت
اجلوهرية للموجودات ومل يتم نقل ال�سيطرة على املوجودات ،ف�إنه يتم �إثبات موجود جديد �إىل حد امل�شاركة امل�ستمرة للمجموعة يف املوجود.
يتم قيا�س امل�شاركة امل�ستمرة التي ت�أخذ �شكل �ضمان على املوجودات املحولة بالقيمة املدرجة الأ�صلية للموجود و�أعلى ثمن ميكن �أن تقوم املجموعة
بدفعه� ,أيهما اقل
عندما تتخذ امل�شاركة امل�ستمرة هيئة خيار مكتتب و�/أو خيار ال�رشاء (مت�ضمنة خيار الت�سوية النقدية �أو خم�ص�صات م�شابهة) على املوجودات املحولة،
ف�أئن حد امل�شاركة امل�ستمرة للمجموعة هو مبلغ املوجود املحول الذي ميكن للمجموعة �إعادة �رشا�ؤه ،ب�إ�ستثناء يف حالة اخليار املكتتب (مت�ضمن خيار
الت�سوية النقدية �أو خم�ص�صات م�شابهة) للموجود املقا�س بالقيمة العادلة� ،إن حد امل�شاركة امل�ستمرة للمجموعة هو حمدد بالقيمة العادلة للموجود املحول
وخيار �سعر املمار�سة� ,أيهما اقل.
املطلوبات املالية
يتم �إ�ستبعاد املطلوبات املالية عندما يكون الإلتزام مبوجب املطلوب مت �إخالئه �أو �إلغائه �أو انتهاء مدته.
عندما يتم ا�ستبدال مطلوب مايل حايل ب�آخر من نف�س املقرت�ض ب�رشوط خمتلفة جوهري ًا �أو عندما يتم تعديل مطلوب حايل ب�شكل جوهري ،ف�إن هذا
اال�ستبدال �أو التعديل يعترب مبثابة �إ�ستبعاد للمطلوب الأ�صلي ويتم �إثبات مطلوب جديد ،ويتم �إثبات فرق املبالغ املدرجة �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
الأدوات املالية امل�شتقة
الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق
ت�ستخدم املجموعة الأدوات املالية امل�شتقة مت�ضمن ًة عقود ال�رصف الأجنبي الآجلة لتحوط املخاطر املرتبطة بتحويل العمالت الأجنبية .يتم �إثبات الأدوات
املالية امل�شتقة مبدئي ًا بالقيمة العادلة من التاريخ الذي مت فيها �إبرام اتفاقية امل�شتقات املالية ويتم الحق ًا قيا�سها بالقيمة العادلة .امل�شتقات التي حتمل قيم ًا
�سوقية موجبة تدرج كموجودات بينما تدرج امل�شتقات التي حتمل قيم ًا �سوقية �سالبة كمطلوبات.
ترحل �أية مكا�سب �أو خ�سائر ناجتة عن تغريات يف القيمة العادلة للم�شتقات خالل ال�سنة والتي هي غري م�ؤهلة ملحا�سبة التحوط واجلزء غري الفعال لتحوط
بفعالية مبا�رشة �إىل قائمة الدخل املوحدة لل�سنة.

	�إن القيمة العادلة لعقود ال�رصف الأجنبي الأجله هو الفرق بني �سعر ال�رصف الأجنبي الأجل و�سعر العقد� .أن �سعر ال�رصف الأجنبي الأجل هو املرجعية
لأ�سعار ال�رصف الأجنبي الأجله احلالية لعقود ذات �إ�ستحقاقات مماثلة.
	لأغرا�ض حما�سبة التحوط ،،ت�صنف املجموعة التحوطات �إىل:
-

حتوط التدفقات النقدية عندما تغطي خماطر التعر�ض تغريات التدفقات النقدية املرتبطة �سواء مبخاطر معينة متعلقة مبوجود و مبطلوب �أو معاملة
حتوط متنب�أ بها ذو فاعلية عالية �أو خماطر العمالت الأجنبية يف االلتزامات غري املتعرف عليها.

يف بداية عملية التحوط ،تقوم املجموعة ر�سمي ًا بتوثيق عالقة التحوط و�أهداف وا�سرتاتيجية �إدارة خماطر املجموعة للقيام بالتحوط .ت�شتمل عملية
التوثيق على حتديد العالقة بني �أداة التحوط وبند التحوط واملعاملة وطبيعة املخاطر التي يتم حتوطها ،والطريقة التي ت�ستخدمها ال�رشكة يف تقييم فعالية
�أداة التحوط يف موازنة التعر�ض لتغيريات القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية املرتبطة باملخاطر املحوطة .من املتوقع �أن يكون التحوط ذو فاعلية عالية يف
حتقيق موازنة التغريات يف القيم العادلة �أو التدفقات ويتم تقييمها ب�صورة م�ستمرة لتحديد ب�أنها ذو فاعلية عالية طوال فرتات �إعداد التقارير املالية التي مت
حتديدها.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية امل�شتقة (تتمة)
الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق (تتمة)
التحوطات التي ت�ستويف معايري حما�سبة التحوط يتم �إحت�سابها كالتايل:
حتوطات التدفقات النقدية
يتم �إثبات اجلزء الفعال من املك�سب �أو اخل�سارة من �أداة التحوط مبا�رشة يف احلقوق ،بينما يتم �إثبات �أي جزء غري الفعال مبا�رش ًة قي قائمة الدخل
املوحدة.
يتم حتويل املبالغ املدرجة يف احلقوق �إىل قائمة الدخل املوحدة عندما ت�ؤثر معاملة التحوط على الربح �أو اخل�سارة ،على �سبيل املثال عندما يتم �إثبات
حتوطات الدخل املايل �أو امل�رصوفات املالية �أو عند حدوث البيع املتنب�أ به .عندما تكون �أداة التحوط هي تكلفة املوجودات غري املالية �أو املطلوبات غري
املالية ،ف�أن املبالغ املدرجة يف احلقوق يتم حتويلها �إىل القيمة املدرجة املبدئية للموجودات �أو املطلوبات غري املالية .

	�إذا كانت املعاملة املتنب�أ بها �أو الإرتباطات االكيده لي�س من املتوقع حدوثها ،ف�أن املبالغ املثبتة �سابق ًا يف احلقوق يتم حتويلها �إىل قائمة الدخل املوحدة� .إذا
كانت �أداة التحوط قد انتهت مدتها �أو مت بيعها �أو �إلغا�ؤها �أو تنفيذها �أو مل تعد م�ؤهلة ملحا�سبة التحوط �أو �ألغيت ،ف�أن املبالغ املثبتة م�سبق ًا يف احلقوق تبقي
يف احلقوق حتى حتدث املعاملة املتنب�أ بها �أو الإرتباطات ال�صارمة.
الت�صنيف املتداول مقابل غري املتداول
الأدوات املالية امل�شتقة التي مل يتم ت�صنيفها و�أداة التحوط الفعال يتم ت�صنيفها كمتداولة �أو غري متداولة يتم ف�صلهما �إىل جزء جاري �أو جزء غري جاري
بناء على تقييم احلقائق �أو الظروف (على �سبيل املثال؛ عقود التدفقات النقدية املعنية).
	�أينما حتتفظ املجموعة مب�شتقات مالية كتحوط اقت�صادي (وال ينطبق عليها حما�سبة التحوط) ،ملدة تتجاوز � 12شهر ًا بعد تاريخ امليزانية ،يتمت�صنيف امل�شتقات املالية كغري متداولة (�أو منف�صلتني �إىل جزء جاري �أو جزء غري جاري) متطابقة مع ت�صنيفات البنود املعنية.
-

امل�شتقات املالية امل�صنفة ك�أدوات حتوط فعالة ،يتم ت�صنيفها بتطابق مع ت�صنيفات بنود التحوط املعنية .يتم ف�صل �أدوات امل�شتقات املالية �إىل جزء
جاري وجزء غري جاري فقط �إذا �أمكن عمل تخ�صي�ص موثوق به.

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 الب�ضائع 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.
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 لفرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل ،حم�سوم ًا منها �سحوبات على املك�شوف القائمة.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

	�أ�سهم خزانة
يتم خ�صم �أ�سهم ملكية احلقوق التي يتم �إعادة �رشائها (�أ�سهم خزانة) من احلقوق .ال يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة يف قائمة الدخل املوحدة من �رشاء
�أو بيع �أو �إ�صدار �أو �إلغاء �أ�سهم حقوق ملكية ال�رشكة.
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.
عقود اال�ستئجار
حتديد ما �إذا كان الرتتيب ،هو عقد �إيجار يعتمد على الق�صد من الرتتيب يف بداية التاريخ �أو ما �إذا كان تنفيذ الرتتيب يعتمد على ا�ستخدام موجود �أو
موجودات حمددة �أو ينقل الرتتيب حق ا�ستخدام املوجود.
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 املحتمل �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 على املبيعات الأخرى �أو الر�سوم .يجب ا�ستيفاء معايري الإثبات
التالية قبل �إثبات الإيراد:
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.
تقدمي اخلدمات
يتم �إثبات الإيراد من تقدمي اخلدمات عندما ميكن تقدير نتائج املعاملة بواقعية ،بالرجوع �إىل مرحلة �إمتام املعاملة بتاريخ امليزانية.
دخل الفوائد
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.
	�أرباح الأ�سهم
يتم �إثبات �إيراد �أرباح الأ�سهم عندما يثبت حق املجموعة يف ا�ستالم �أرباحها.
دخل الإيجار
يتم �إحت�ساب دخل الإيجار الناجت من العقود الت�شغيلية على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الت�أجري.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ال�رضائب
�رضيبية الدخل احلالية
يتم قيا�س �رضيبية الدخل احلالية للموجودات واملطلوبات للفرتات احلالية وال�سابقة باملبالغ املتوقع ا�سرتدادها �أو دفعها ل�سلطات ال�رضائب� .إن
معدالت ال�رضائب والقوانني ال�رضيبية امل�ستخدمة حل�ساب املبالغ هي تلك املطبقة �أو املطبقة ب�صورة �أ�سا�سية بتاريخ امليزانية.
�رضيبية الدخل احلالية املتعلقة بالبنود املثبتة يف احلقوق يتم �إثباتها يف احلقوق ولي�ست يف قائمة الدخل.
خم�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزام (قانوين �أو متوقع) على املجموعة ناجت عن حدث �سابق ،ومن املحتمل �إن يتطلب وجود تدفق خارجي
للموارد ي�شمل املنافع الإقت�صادية لت�سوية هذه الإلتزامات وميكن عمل تقدير موثوق ملبالغ هذه الإلتزامات .حيثما تتوقع املجموعة �إ�سرتداد بع�ض �أو
جميع املخ�ص�صات ،على �سبيل املثال مبوجب عقد الت�أمني ،يتم �إثبات الت�سويات كموجود منف�صل ولكن فقط عندما تكون الت�سويات �شبة م�ؤكدة .يتم
عر�ض امل�رصوفات املتعلقة ب�أي خم�ص�صات يف قائمة الدخل املوحدة بعد ح�سم �أي ت�سويات� .إذا كان ت�أثري القيمة الزمنية للأموال جوهرية ،ف�أنه يتم
خ�صم املخ�ص�صات ب�إ�ستخدام املعدالت احلالية ما قبل ال�رضيبة التي تعك�س ،كما هو منا�سب ،املخاطر املحددة للمطلوبات� .أينما ي�ستخدم اخل�صم،
ف�أن الزيادة يف املخ�ص�ص نتيجة ملرور الزمن يتم �إثباته كتكلفة متويل.
حتويل عمالت �أجنبية
يتم عر�ض القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئي�سية لعمليات املجموعة .وهي العملة الرئي�سية من البيئة
الإقت�صادية التي تعمل بها املجموعة .تقوم كل وحدة �ضمن املجموعة بتحديد عملة عملياتها ويتم قيا�س البنود املت�ضمنة يف القوائم املالية لكل وحدة
ب�إ�ستخدام تلك العملة .يتم ت�سجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية بالعملة امل�ستخدمة ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ املعاملة.
يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية ذات الطبيعة النقدية �إىل العملة امل�ستخدمة ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ امليزانية.
ترحل جميع الفروق �إىل قائمة الدخل املوحدة.

	�إن البنود غري النقدية املقا�سة بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية يتم حتويلها ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ املعامالت املبدئية .يتم حتويل
البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة بالعمالت الأجنبية ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بالتاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.
يتم حتويل موجودات ومطلوبات الوحدات الأجنبية �إىل الدينار البحريني ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ امليزانية ويتم حتويل بنود دخلها على
�أ�سا�س متو�سط �أ�سعار ال�رصف لل�سنة .ترحل جميع الفروق الناجتة عن �رصف العمالت الأجنبية مبا�رش ًة كبند منف�صل يف احلقوق .عند �إ�ستبعاد
وحدة �أجنبية ،يتم �إثبات املبالغ املرتاكمة امل�ؤجلة املثبتة يف احلقوق املتعقلة بالوحدة امل�ستبعدة يف قائمة الدخل املوحدة.
	�إ�ضمحالل موجودات غري مالية
تقوم املجموعة بعمل تقييم يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت �إ�ضمحالل موجود مايل� .إذا وجد مثل هذا الدليل� ،أو
عندما يتطلب عمل فح�ص �إ�ضمحالل �سنوي للموجود ،تقوم املجموعة بعمل تقييم ملبلغ املوجود القابل للإ�سرتداد� .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد
للموجود هي القيمة الأعلى للموجود �أو الوحدة املنتجة للنقد ناق�ص ًا تكلفة البيع وقيمتها امل�ستخدمة وهي حمددة للموجود الفردي� ،إال �إذا كان
املوجود غري منتج للتدفقات النقدية والتي هي م�ستقلة �إىل حد بعيد عن تلك املوجودات الأخرى �أو جمموعة من املوجودات .عندما تزيد القيمة املدرجة
للموجود �أو الوحدة املنتجة للنقد 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 .هذه احل�سابات يتم ت�أيدها من قبل م�ضاعفات التقدمي� ،أ�سعار الأ�سهم املعلنة لل�رشكات الزميلة املتداولة العامه �أو
م�ؤ�رشات �أخرى متاحة للقيمة العادلة.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

	�إ�ضمحالل موجودات غري مالية (تتمة)
يتم عمل تقييم يف تاريخ كل تقرير ،حول ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�رش يثبت ب�أن خ�سائر اال�ضمحالل املثبتة م�سبق ًا مل تعد موجودة �أو قد مت تخفي�ضها.
�إذا وجد مثل هذا امل�ؤ�رش ،تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للموجود �أو الوحدة املنتجة للنقد .يتم ا�سرتجاع خ�سارة اال�ضمحالل املثبتة
م�سبق ًا فقط �إذا كان هناك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد مبلغ املوجودات القابلة لال�سرتداد منذ تاريخ �إثبات �آخر خ�سارة ا�ضمحالل� .إن قيمة
اال�سرتجاع حمددة بحيث ال تتجاوز القيمة املدرجة للموجود قيمتها القابلة لال�سرتداد ،و�إال تتجاوز القيمة املدرجة التي مت حتديدها ،بعد ح�سم
الإ�ستهالك يف حال عدم �إثبات خ�سارة ا�ضمحالل للموجود يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إثبات هذه اال�سرتجاعات يف قائمة الدخل املوحدة �إال �إذا كان
املوجود مدرج باملبلغ املعاد تقييمه ،يف هذا احلالة يتم معاملة اال�سرتجاعات كزيادة �إعادة تقييم.
4

معايري وتف�سريات جمل�س معايري املحا�سبة الدويل ال�صادرة ولكنها غري �إلزامية بعد
تعديالت ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 1املتعلق بالتطبيق لأول مرة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم  27املتعلق بالقوائم املالية املوحدة واملنف�صلة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

معيار التقارير املالية الدويل رقم  3املعدل املتعلق بدمج الأعمال ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  27املعدل املتعلق بالقوائم املالية املوحدة واملنف�صلة
معيار املحا�سبة الدويل رقم  1املعدل املتعلق بعر�ض القوائم املالية
معيار املحا�سبة الدويل رقم  2املتعلق بالدفع على �أ�سا�س الأ�سهم (املعدل)
معيار التقارير املالية الدويل رقم  8املتعلق بالقطاعات الت�شغيلية
معيار املحا�سبة الدويل رقم  23املتعلق بتكاليف االقرتا�ض (املعدل)
معيار املحا�سبة الدويل رقم  32املتعلق بالأدوات املالية :العر�ض ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  1املتعلق بعر�ض القوائم املالية – الأدوات املالية
القابلة للعر�ض والإلتزامات الناجتة عند الإفال�س
معيار املحا�سبة الدويل رقم  39املتعلق بالأدوات املالية :الإثبات والقيا�س – بنود التحوط امل�ؤهلة
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  13املتعلق بربامج والء العمالء
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  15املتعلق باتفاقية �إن�شاء عقارات
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  16املتعلق بتحوطات �صايف اال�ستثمار يف العمليات الأجنبية

“تعديالت ملعيار التقارير املالية الدويل رقم  1املتعلق بالتطبيق لأول مرة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم  27املتعلق بالقوائم املالية املوحدة
واملنف�صلة”.
ت�سمح تعديالت معيار التقارير املالية الدويل رقم  1امل�ؤ�س�سة بتحديد «تكلفة» الإ�ستثمارات يف ال�رشكات التابعة وامل�شاريع اخلا�ضعة ل�سيطرة
م�شرتكة �أو ال�رشكات الزميلة يف القوائم املالية الأولية املعدة ح�سب معايري التقارير املالية الدولية وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم � 27أو ب�إ�ستخدام
تكلفة اعتبارية .تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم  27يتطلب ب�أن جميع �أرباح �أ�سهم ال�رشكات التابعة �أو امل�شاريع اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
�أو ال�رشكات الزميلة يتم �إثباتها يف قائمة الدخل يف قوائم مالية منف�صلة .كال التعديالن �سي�صبحان فعالني يف ال�سنوات املالية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير
� .2009سيتم تطبيق تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم  27ب�شكل م�ستقبلي� .ست�ؤثر املتطلبات اجلديدة فقط على القوائم املالية لل�رشكة الأم ولي�س لها
�أي ت�أثري على القوائم املالية املوحدة.
معيار التقارير املالية الدويل رقم  3املعدل املتعلق بدمج الأعمال ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  27املعدل املتعلق بالقوائم املالية املوحدة واملنف�صلة
مت �إ�صدار املعايري املعدلة يف  1يناير  2008و�ست�صبح �إلزامية يف لل�سنوات املالية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  .2010يقدم معيار التقارير املالية الدويل
رقم  3املعدل عدد من التغريات يف حما�سبة دمج الأعمال التي حتدث بعد هذا التاريخ والتي ت�ؤثر على مبلغ ال�شهرة املثبتة ،والنتائج املعلنة يف الفرتة التي
حدث فيها الإقتناء .يتطلب معيار املحا�سبة الدويل رقم  27املعدل ح�ساب التغريات يف ح�صة ملكية ال�رشكة التابعة (دون خ�سارة ال�سيطرة) كمعاملة
احلقوق .ولذلك ،ف�أن هذه املعامالت �سوف لن ت�ؤدي �إىل حدوث �شهرة ،كما �أنها لن ت�ؤدي �إىل حدوث ربح �أو خ�سارة .وعالوة على ذلك ،املعيار املعدل
يغري حما�سبة اخل�سائر املتكبدة من قبل ال�رشكة التابعة وكذلك خ�سارة ال�سيطرة على ال�رشكة التابعة.
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معايري وتف�سريات جمل�س معايري املحا�سبة الدويل ال�صادرة ولكنها غري �إلزامية بعد (تتمة)
مت �أدخل تعديالت �أخرى هامة على معيار املحا�سبة الدويل رقم  7املتعلق بقائمة التدفقات النقدية ،معيار املحا�سبة الدويل رقم � 12رضيبة الدخل ومعيار
املحا�سبة الدويل رقم  21املتعلق بت�أثري تغريات �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  28املتعلق باال�ستثمار يف ال�رشكات الزميلة
ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  31املتعلق باحل�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة .التغريات ح�سب معيار التقارير املالية الدويل رقم  3معدل ومعيار املحا�سبة
الدويل رقم  27املعدل �ست�ؤثر على االقتناءات امل�ستقبلية �أو خ�سارة ال�سيطرة واملعامالت مع حقوق الأقلية .ميكن تطبيق هذه املعايري يف وقت مبكر .ومع
ذلك ،ال تنوي املجموعة اال�ستفادة من هذه الإمكانية.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  1عر�ض القوائم املالية
مت �إ�صدار املعيار املعدل يف �سبتمرب  2007و�سي�صبح �إلزامي ًا لل�سنوات املالية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  .2009يف�صل هذا املعيار تغريات املالك وغري
املالك يف احلقوق� .ستت�ضمن قائمة التغريات يف احلقوق فقط تفا�صيل املعامالت مع املالك ،ويتم عر�ض تفا�صيل غري املالك يف قائمة التغريات يف احلقوق
كخط منفرد .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يقدم املعيار قائمة الدخل ال�شاملة :والذي يعر�ض جميع بنود امل�رصوفات والدخل املثبتة� ،سواء يف قائمة منفردة �أو
قائمتني مرتبطتني .ال تزال املجموعة تقييم ما �إذا كانت �ستحتفظ بقائمة �أو قائمتني.
معيار التقارير املالية الدويل رقم  8القطاعات الت�شغيلية
مت �إ�صدار معيار التقارير املالية الدولية رقم  8املتعلق بالقطاعات الت�شغيلية» يف نوفمرب  2006و�أ�صبح �إلزامي ًا يف الفرتات ال�سنوية املبتدئة يف  1يناير
 .2009يتطلب معيار التقارير املالية الدويل رقم  8من امل�ؤ�س�سات الإف�صاح عن معلومات القطاع على �أ�سا�س املعلومات التي متت مراجعتها من قبل
الرئي�س الت�شغيلي �صانع القرار يف امل�ؤ�س�سة .ال تزال املجموعة حتدد ت�أثري هذا املعيار على �إف�صاحات القطاع ،مبا يف ذلك حتديد القطاعات الت�شغيلية .مبا
�إن هذا هو معيار الإف�صاح� ،سوف لن يكون له �أي ت�أثري على املركز املايل �أو الأداء املايل للمجموعة عندما يتم تطبيقه يف �سنة .2009

	�إدخال حت�سينات على معايري التقارير املالية الدولية
كما هو مو�ضح م�سبق ًا ،قامت املجموعة بتطبيق مبكر لبع�ض تعديالت املعايري التالية يف �سنة � « 2007إدخال حت�سينات على معايري التقارير املالية»
امل�رشوع .مل تقوم املجموعة بعد بتطبيق تعديالت املعايري التالية والتي تقوم بتحديد التغريات �إىل حد ًا كبري وب�أن هذه التغريات �سوف لن يكون لها �أي
ت�أثري جوهري على القوائم املالية املوحدة.
-

معيار املحا�سبة الدويل رقم  1عر�ض القوائم املالية:
معيار التقارير املالية الدويل رقم  7املتعلق بالأدوات املالية :الإف�صاحات:
معيار ملحا�سبة الدويل رقم  16املتعلق بعقارات والآالت ومعدات:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  18املتعلق بالإيرادات:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  19املتعلق مبكاف�آت املوظفني:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  20املتعلقة مبحا�سبة منح احلكومة و�إف�صاحات م�ساعدات احلكومة:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  23املتعلق بتكاليف االقرتا�ض:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  27املتعلق بالقوائم املالية املوحدة واملنف�صلة:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  29املتعلق بالتقارير املالية يف االقت�صاديات ذات الت�ضخم املرتفع:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  39املتعلق بالأدوات املالية :الإثبات والقيا�س:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  38املتعلق بالأ�صول غري امللمو�سة
معيار املحا�سبة الدويل رقم  40اال�ستثمار العقاري:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  41الزراعة:

�	5إعادة عر�ض �أرقام املقارنة
مت �إعادة عر�ض �أرقام املقارنة للب�ضائع قيد التح�صيل من  5.760.705دينار بحريني �إىل  4.364.223دينار بحريني ل�سنة �( 2007إي�ضاح )12
والذمم التجارية الدائنة ذات ال�صلة من  12.508.533دينار بحريني �إىل  11.1112.051دينار بحريني (�إي�ضاح  .)18مت تقييم بع�ض الطلبات
كارتباطات �أكيدة ،كما هو مف�صح عنه يف �إي�ضاح  ،24بد ًال من الب�ضائع قيد التح�صيل ولهذا مت �إعادة عر�ض �أرقام املقارنة� .إن �إعادة العر�ض هذا مل ي�ؤثر
على الأرباح واحلقوق املبينة م�سبق ًا.
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دمج الأعمال
اقتناء مت يف �سنة 2008
اقتناء ال�رشكات التابعة جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي
من خالل االتفاقية بتاريخ  31دي�سمرب  ،2007قامت املجموعة ب�إقتناء  %100من ح�ص�ص الت�صويت يف �رشكات غري مدرجة يف غابون ،مايل وغانا و%55
ح�صة يف �رشكة غري مدرجة يف ال�سودان يف عملية دمج �أعمال منفردة.

	�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات لهذه ال�رشكات كما هو بتاريخ الإقتناء والقيمة املدرجة املماثلة مبا�رشة قبل الإقتناء كانت كالتايل:

		

		

القيمة العادلة

القيمة املدرجة

املثبتة عند الإقتناء

م�سبقا

203.512
582.509
2.565.720
429.766
3.781.507
3.506.070
138.504

203.645
582.509
3.837.126
457.018
5.080.298
2.984.499
138.504

136.933
�صايف املوجودات
()136.933
حم�سوم منها :حقوق الأقلية
419.528
ال�شهرة الناجتة من الإقتناء
419.528
	�إجمايل الثمن
			
التدفق النقدي من الإقتناء:
		
�صايف النقد املكت�سب لدى ال�رشكات التابعة
		
النقد املدفوع
		
�صايف التدفق النقدي

1.957.295

		

عقارات و�آالت ومعدات
نقد وما يف حكمه
ذمم جتارية مدينة
خمزون

		
ذمم جتارية دائنة وم�ستحقات
�رضائب م�ستحقة الدفع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

582.509
()419.528
162.981

اعتبارا من  1يناير  ،2008بعد تاريخ التحويل الإقت�صادي� ،ساهمت هذه ال�رشكات مببلغ وقدره  725.825دينار بحريني لأرباح ال�سنة من العمليات
امل�ستمرة للمجموعة و�ساهمت مببلغ وقدره  12.298.119دينار بحريني للإيرادات من العمليات امل�ستمرة للمجموعة.
ت�شمل ال�شهرة والبالغة  419.258دينار بحريني قيمة انخفا�ض التكاليف املتوقعة واملواقع الإ�سرتاتيجية الناجتة من الإقتناء وك�شف العمالء ،التي مل
يتم �إثباتها ب�صورة منف�صلة .ب�سبب ال�رشوط التعاقدية املفرو�ضة عند االقتناء ،ف�إن ك�شف العمالء ال ميكن ف�صله ولذلك ،ف�أنها ال ت�ستويف معايري الإثبات
كموجودات غري ملمو�سة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  39موجودات غري ملمو�سة.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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عقارات و�آالت ومعدات
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				�أعمال
		�أرا�ضي
مركبات
مملوكة ملك ًا حر ًا مباين	�آالت ومعدات
		

		

قيد التنفيذ

املجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

3.242.444
3.242.444

4.421.097
26.496
242.823
55.554
4.745.970

4.344.702
136.489
108.459
103.558
()27.764
166.661
4.832.105

1.042.162
34.012
95.053
63.296
()37.189
1.197.334

61.877
436.051
()222.215
275.713

13.112.282
633.048
203.512
409.677
()64.953
14.293.566

الإ�ستهالك:
يف  1يناير 2008
خم�ص�ص ال�سنة
متعلقة باال�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2008

-

2.071.741
217.027
2.288.768

2.555.032
445.746
()26.372
2.974.406

847.842
124.777
()37.188
935.431

-

5.474.615
787.550
()63.560
6.198.605

�صايف القيم املدرجة:
يف  31دي�سمرب 2008

3.242.444

2.457.202

1.857.699

261.903

275.713

8.094.961

قيد التنفيذ

املجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

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

التكلفة:
يف  1يناير 2008
	�إ�ضافات
	�إقتناء �رشكات تابعة (�إي�ضاح )6
حمول من طرف ذو عالقة
	�إ�ستبعادات
حمول من �أعمال قيد التنفيذ
يف  31دي�سمرب 2008

				�أعمال
		�أرا�ضي
مركبات
مباين	�آالت ومعدات
مملوكة ملك ًا حر ًا
		

		

التكلفة:
يف  1يناير 2007
	�إ�ضافات
	�إ�ستبعادات
حمول من �أعمال قيد التنفيذ
يف  31دي�سمرب 2007
الإ�ستهالك:
يف  1يناير 2007
خم�ص�ص ال�سنة
متعلقة باال�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
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8

ال�شهرة

دينار بحريني

		

419.528

	�إقتناء ال�رشكات التابعة والقيمة املدرجة كما يف  31دي�سمرب (�إي�ضاح )6
فح�ص �إ�ضمحالل ال�شهرة
يتم تخ�صي�ص ال�شهرة املقتناة من خالل دمج الأعمال على من جمموعة من الوحدات املنتجة للنقد
من اجل فح�ص اال�ضمحالل على النحو التايل:
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي

419.528

الفر�ضيات الرئي�سية امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة املتداولة
	�إن ح�ساب القيمة املتداولة للوحدات املنتجة للنقد هي الأكرث ح�سا�سية لالفرتا�ضات التالية:
	�إجمايل الهام�ش؛ معدالت اخل�صم؛	�أ�سهم ال�سوق خالل فرتة املوازنة؛ و معدالت النمو امل�ستخدمة لتقدير التدفقات النقدية التي تتعدى فرتة املوازنة.	�إجمايل الهام�ش – �إن �إجمايل الهام�ش هو على �أ�سا�س متو�سط القيمة املحققة يف الثالث ال�سنوات التي �سبقت بداية فرتة امليزانية .يتم زيادتها خالل فرتة
امليزانية لتح�سني الكفاءة املتوقعة.
معدالت اخل�صم  -تعك�س معدالت اخل�صم تقييمات ال�سوق احلالية للمخاطر املحددة ملجموعة من الوحدات املنتجة للنقد .مت �إحت�ساب معدالت اخل�صم
ب�إ�ستخدام املتو�سط املرجح لتكلفة ر�أ�س املال لهذا القطاع .مت عمل تعديل �إ�ضايف ليعك�س تقييمات ال�سوق لأي خماطر حمددة ملجموعة من الوحدات املنتجة
للنقد التي مل يتم تعديل تدفقاتها النقدية املقدرة امل�ستقبلية.
فر�ضيات ح�صة ال�سوق – هذه الفر�ضيات هي مهمة لأن ،بالإ�ضافة �إىل �إ�ستخدام معلومات القطاع ملعدالت النمو (كما هو مو�ضح �أدناه) تقيم الإدارة
الوحدة مقارنتا مع مناف�سيها وقد تتغري خالل فرتة املوازنة .تتوقع الإدارة ب�أن ح�صة املجموعة يف ال�سوق �ستكون م�ستقرة خالل فرتة املوازنة.
معدالت النمو املتوقعة � -إن الفر�ضيات هي على �أ�سا�س بحوث القطاع املعلنة.
فر�ضيات ح�سا�سية التغريات
فيما يتعلق بتقييم القيمة املتداولة ،تعتقد الإدارة ب�أن ال توجد تغريات حمتملة ممكنة يف �أي من الفر�ضيات الرئي�سية املذكورة �أعاله قد ت�ؤثر على القيمة
املدرجة لتتجاوز ب�شكل جوهري قيمها القابلة للإ�سرتداد.
�	9إ�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة

		

		

يف  1يناير
	�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
يف  31دي�سمرب

2008

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

1.563.665
1.084.555
()1.189.929
1.458.291

1.407.788
()64.487
741.319
()520.955
1.563.665
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يو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص للمعلومات املالية غري املدققة ال�ستثمارات املجموعة يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة كما هو بتاريخ امليزانية:

		

		

ح�صة املجموعة يف ميزانية ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة :
موجودات متداولة
موجودات غري املتداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
�صايف املوجودات
ح�صة املجموعة يف �إيرادات و�أرباح ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
	�إيرادات
الربح لل�سنة
�	10إ�ستثمارات متاحة للبيع

		

		

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

		

ا�ستثمارات غري م�سعرة
 مدرجة بالتكلفة -مدرجة بالقيمة العادلة

جمموع اال�ستثمارات املتاحة للبيع

2008

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

3.197.101
731.699
()1.830.053
()766.643
1.332.104

2.830.887
1.212.023
()1.714.633
()266.128
2.062.149

2.966.387

2.524.548

1.084.555

741.319

2008

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

13.480.620
5.096.645
()2.461.126
()3.335.349
12.780.790

10.789.360
5.097.354
()3.822.568
1.416.474
13.480.620

3.446.355

5.318.414

3.112.559
6.221.876
9.334.435

2.566.509
5.595.697
8.162.206

12.780.790

13.480.620

راجع �إي�ضاح  27لرتكز حمفظة الإ�ستثمار
	�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 العقارات،
ال توجد �أ�سعار �سوقية حالي ًا متوفرة ميكن مالحظتها ،وبالتايل ف�أن هذه ال�صناديق تدرج ب�سعر التكلفة.
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�	10إ�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة (تتمة)
فيما يلي احلركة يف التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة الناجتة من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع:

2008

		

2007

		

دينار بحريني

دينار بحريني

�صايف(خ�سائر) /مكا�سب غري حمققة
خ�سائر مثبتة ك�إ�ضمحالل يف قائمة الدخل املوحدة
�صايف مكا�سب حمققة معاد ت�صنيفها عند الإ�ستبعاد
		

()3.335.349
1.779.639
()235.386
()1.791.096

1.416.474
()779.791
636.683

�	11إ�ستثمار يف �رشكة زميلة
لدى املجموعة ح�صة بن�سبة  )%27.50 :2007( %27.52يف �رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب ،.التي تعمل يف �إدارة الفنادق يف مملكة البحرين� .إن �رشكة بنادر
للفنادق �ش.م.ب .هي �رشكة مدرجة يف �سوق البحرين للأوراق املالية .يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املالية لإ�ستثمارات املجموعة يف �رشكة بنادر للفنادق
�ش.م.ب:.
2008

		

دينار بحريني

1.570.099
1.899.750
()6.290
3.463.559

1.647.019
1.772.969
()13.125
3.406.863

82.426
46.128

113.652
101.682

3.569.546

3.521.546

		

ح�صة املجموعة يف ميزانية ال�رشكة الزميلة:
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة
�صايف املوجودات
ح�صة املجموعة يف �إيرادات ونتائج ال�رشكة الزميلة:
	�إيرادات
الربح لل�سنة
القيمة املدرجة للإ�ستثمار
 12خمزون

			

		

		

ب�ضاعة لغر�ض �إعادة بيعها
ب�ضاعة قيد التح�صيل

		
خم�ص�ص املخزون املنتهية �صالحيته واملخزون بطئ احلركة
		
فيما يلي احلركة يف املخ�ص�ص املثبت يف امليزانية املوحدة:

		

		

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

2007

دينار بحريني

2008

�إعادة

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

10.311.644
5.004.511
15.316.155
()880.057
14.436.098

9.294.739
4.364.223
13.658.962
()646.123
13.012.839

2008

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

646.123
516.702
()282.768
880.057

1.305.348
258.640
()917.865
646.123
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2008

		

2007

		

دينار بحريني

دينار بحريني

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

9.749.716
3.743.536
984.929
14.478.181

8.662.197
1.883.873
1.583.680
12.129.750

كما يف  31دي�سمرب  ،2008مت ا�ضمحالل ذمم جتارية مدينة بقيمة ا�سمية قدرها  228.300دينار بحريني ( 205.780 :2007دينار بحريني) .فيما يلي
احلركة يف خم�ص�ص �إ�ضمحالل الذمم املدينة:
2008

		

		

يف  1يناير
خم�ص�ص ال�سنة
م�ستخدمة خالل ال�سنة
	�إ�سرتجاع مبالغ غري م�ستعملة
يف  31دي�سمرب

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

205.780
37.014
()14.494
228.300

253.119
36.217
()81.667
()1.889
205.780

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة كما يف  31دي�سمرب:

		

			

فات موعد �إ�ستحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة

مل يحني موعد

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

60-30
يوم ًا

90-60
يوم ًا

�	120-90أكرث من
 120يوم ًا
يوم ًا

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

2008

9.749.716

7.072.065

1.433.818

425.068

255.859

345.624

217.282

2007

8.662.197

6.597.143

761.365

331.279

22.710

787.765

161.935

من املتوقع ا�سرتداد الذمم املدينة غري امل�ضمحلة بالكامل بنا ًء على اخلربات ال�سابقة .لي�ست من عادة املجموعة طلب احل�صول �ضمانات.
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 14ر�أ�س املال

2008

		

		

امل�رصح به:
� 200.000.000سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  100فل�س لل�سهم
ال�صادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل:
يف  1يناير
	�أ�سهم منحة �صادرة خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب� 110.013.938 :سهم (� 100.012.671 :2007سهم) بقيمة �إ�سمية
قدرها  100فل�س لل�سهم
	�أ�سهم خزانة� 6.197.019 :سهم (� 4.997.291 :2007سهم)

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

20.000.000

20.000.000

10.001.267
1.000.127

9.092.061
909.206

11.001.394

10.001.267

()2.852.752

()2.396.801

خالل �سنة  ،2008قامت ال�رشكة بزيادة ر�أ�س املال ال�صادر واملدفوع بالكامل عن طريق �إ�صدار � )9.092.061 :2007( 10.001.267سهم عادي بقيمة
�إ�سمية قدرها  100فل�س لل�سهم ب�إجمايل  1.000.127دينار بحريني ( 909.206 :2007دينار بحريني) عن طريق �إ�صدار �أ�سهم منحة بواقع �سهم واحد
لكل � 10أ�سهم حمتفظ بها ( :2007بواقع �سهم واحد منحة لكل � 10أ�سهم حمتفظ بها) .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.
اقرتح جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح �أ�سهم نقدية بواقع  50فل�س لل�سهم ،ب�إجمايل  5.204.846دينار بحريني ( :2007بواقع  50فل�س لل�سهم ب�إجمايل
 4.750.769دينار بحريني ) والتي منها  20فل�س لل�سهم ب�إجمايل  2.114.339دينار بحريني ( 20 :2007فل�س لل�سهم ب�إجمايل  1.924.308دينار
بحريني) مت دفعها ك�أرباح �أ�سهم مرحلية� .أرباح الأ�سهم النهائية املو�صى بتوزيعها تعادل  30فل�س لل�سهم ،ب�إجمايل  3.090.507دينار بحريني (:2007
 30فل�س لل�سهم ب�إجمايل  2.826.461دينار بحريني).
كما �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة بقيمة  107.100دينار بحريني ( 105.900 :2007دينار بحريني).
التوزيعات املقرتحة و�أتعاب جلان جمل�س الإدارة هي وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�رشكة وخا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية ال�سنوي.
	�إن �رشكة يو�سف خليل امل�ؤيد و�أوالده �ش.م.ب( .مقفلة) هي �أكرب امل�ساهمني ومتتلك  6.57مليون ( 5.91 :2007مليون) �سهم ومتثل ن�سبة %5.97
( )%6.22 :2007من ر�أ�س املال القائم� .إن توزيع ملكية الأ�سهم هي كالتايل:
			
2008

			

				
الفئات

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

عدد الأ�سهم

42.826.895
48.539.781
18.647.262
110.013.938

			
 %من �إجمايل

2007
 %من �إجمايل

عدد امل�ساهمني

ر�أ�س املال القائم

عدد الأ�سهم

373
20
3
396

38.93
44.12
16.95
100.00

385 41.929.090
21 47.176.281
1 5.910.008
407 95.015.379

عدد امل�ساهمني

ر�أ�س املال القائم

44.13
49.65
6.22
100.00
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		�إحتياطي قانوين

		

الر�صيد يف  1يناير 2007
�صايف احلركة يف التغريات املرتاكمة
يف القيمة العادلة
�صايف الدخل وامل�رصوفات لل�سنة املثبتة
مبا�رشة يف احلقوق
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل الإحتياطي العام
حمول �إىل �إحتياطي التربعات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007
الر�صيد يف  1يناير 2008
�صايف احلركة يف التغريات املرتاكمة
يف القيمة العادلة
حتويل موجودات ومطلوبات الت�شغيلية
لل�رشكات التابعة
�صايف الدخل وامل�رصوفات لل�سنة املثبتة
مبا�رشة يف احلقوق
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل الإحتياطي العام
حمول �إىل �إحتياطي التربعات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008

دينار بحريني

			�إحتياطي
التغريات

			
املرتاكمة يف

القيمة العادلة	�إحتياطي تربعات	�إحتياطي عام

حتويل العمالت

الأجنبية

املجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

4.546.031

337.633

161.563

1.500.000

-

6.545.227

-

636.683

-

-

-

636.683

454.602
5.000.633

636.683
974.316

177.280
338.843

500.000
2.000.000

-

636.683
454.602
500.000
177.280
8.313.792

5.000.633

974.316

338.843

2.000.000

-

8.313.792

-

(- )1.791.096

-

-

()1.791.096

-

-

-

-

27.234

27.234

54.812
5.055.445

(- )1.791.096
202.828
(541.671 )816.780

500.000
2.500.000

27.234
27.234

()1.763.862
54.812
500.000
202.828
7.307.570

	�أ)	�إحتياطي 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 .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.
ب) احتياطي التربعات
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�رشكة وتو�صيات جمل�س الإدارة ،يتم حتويل مبلغ ال يتجاوز  %2من �أرباح املجموعة لل�سنة �إىل �إحتياطي التربعات .وقد
		
اقرتح جمل�س الإدارة حتويل مبلغ وقدره  149.044دينار بحريني ( 202.828 :2007دينار بحريني) �إىل احتياطي التربعات يف ال�سنة احلالية.
وهي خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية.
ج ) 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 :2007دينار بحريني) �إىل الإحتياطي العام يف ال�سنة احلالية ،وهي خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف
�إجتماع اجلمعية العمومية.
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 16مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
	�إن التغريات يف املخ�ص�ص املثبت يف امليزانية املوحدة هي كما يلي :
2008

		

دينار بحريني

777.793
248.431
()75.066
951.158

601.070
225.853
()49.130
777.793

		

املخ�ص�ص كما يف  1يناير
امل�رصوف خالل ال�سنة
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة
كما يف  31دي�سمرب

2007
دينار بحريني

� 17رضيبة الدخل
	�إن العنا�رص الرئي�سية مل�رصوف �رضيبة الدخل لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2008و 2007هي:
2008

		

دينار بحريني

153.861
73.759
227.620

-

		

م�رصوف �رضيبة الدخل احلايل
�رضيبة التوزيع
ح�ساب م�رصوف �رضيبة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة

 18ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
			

		

2007
دينار بحريني

2008

معاد عر�ضها
2007

		

دينار بحريني

دينار بحريني

ذمم جتارية دائنة
ذمم دائنة �أخرى ومطلوبات م�ستحقة
مبالغ م�ستحقة ل�رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
		

15.256.751
4.513.998
19.770.749

11.112.051
4.479.726
287.162
15.878.939

فيما يلي بنود و�رشوط املطلوبات املالية املذكورة �أعاله
-

الذمم التجارية الدائنة ال ت�ستحق عليها فائدة ويتم عاد ًة ت�سويتها خالل  60يوم ًا.
الذمم الدائنة الأخرى واملطلوبات امل�ستحقة ال ت�ستحق عليها فائدة ويبلغ متو�سط فرتة �سدادها �شهرين.
بالن�سبة ل�رشوط و�أحكام املبالغ امل�ستحقة لل�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة ،راجع معامالت مع �أطراف ذات العالقة �إي�ضاح (.)23

 19الأدوات املالية امل�شتقة
ال ترتبط املجموعة يف �أن�شطة جتارية خا�صة يف امل�شتقات املالية .مع ذلك ،دخلت املجموعة يف معامالت امل�شتقات املالية لتحوط املخاطر الإقت�صادية لإدارة
خماطرها وهي غري م�ؤهلة لتدرج ك�أداة حتوط مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  .39وبالتايل ،يتم ترحيل املكا�سب �أو اخل�سائر الناجتة من �إعادة قيا�س
هذه امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة �إىل قائمة الدخل املوحدة .ت�ستخدم املجموعة عقود خيار العملة لإدارة بع�ض تعر�ضات معامالتها ويتم �إبرام هذه يف
فرتات تتطابق مع تعر�ضات معامالت العملة ،وعادة ما تكون من � 1إىل � 12شهر ًا.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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 20ربح ال�سنة
مت �إدراج ربح ال�سنة بعد احت�ساب التكلفة التالية:

		

		

تكاليف املوظفني
	�إيجار – عقود الت�أجري الت�شغيلية
خمزون مثبت كم�رصوف عند بيع الب�ضائع تامة ال�صنع
	�إ�ستهالك
خم�ص�ص املخزون (�إي�ضاح )12
 21دخل ت�شغيلي �آخر

		

		

		

دخل الإيجار
مك�سب من �إ�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
دخل متنوع
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2008

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

5.441.359
293.100
59.307.820
787.550
516.702

4.606.521
228.450
43.284.371
549.101
258.640

2008

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

119.265
6.700
774.373
900.338

112.858
310
152.601
265.769

 22ربح ال�سهم
يتم �إحت�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح بق�سمة ربح ال�سنــة العائد �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�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 وهي كالتايل:

		

		

يعك�س التايل الدخل ومعلومات الأ�سهم امل�ستخدمة يف �إحت�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح:
ربح ال�سنة العائد �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم
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
تعديل �أ�سهم �صادرة
الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح (فل�س)

2008

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

7.452.208

10.141.408

94.415.516
10.001.267
104.416.783

86.695.823
10.001.267
96.697.090

71

105

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

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2008

بي إم إم آي 59 -

 23معامالت مع �أطراف ذات عالقة
متثل الأطراف ذات العالقة ال�رشكات الزميلة وال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة وم�ساهمني رئي�سيني وموظفي الإدارة الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة و�رشكات خا�ضعة ل�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 مع الأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف قائمة الدخل املوحدة:

		

		�أطراف �أخرى

		

		

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

ذات عالقة

2008

�رشكات خا�ضعة

ل�سيطرة م�شرتكة

دينار بحريني

دينار بحريني

-

146.000
843.029
-

2007
�أطراف �أخرى

�رشكات خا�ضعة

ذات عالقة

ل�سيطرة م�شرتكة

دينار بحريني

دينار بحريني

21.973
-

925.963
9.600

يتم عمل املعامالت مع �أطراف ذات العالقة ب�أ�سعار ال�سوق العادية �ضمن الأعمال الإعتيادية.
فيما يلي الأر�صدة مع الأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف امليزانية املوحدة:

		

		�أطراف �أخرى

		

		

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

ذات عالقة

2008

�رشكات خا�ضعة

ل�سيطرة م�شرتكة

دينار بحريني

دينار بحريني

-

452.256
86.166
400.000

2007
�أطراف �أخرى

�رشكات خا�ضعة

ذات عالقة

ل�سيطرة م�شرتكة

دينار بحريني

دينار بحريني

1.630
-

287.162
550.000

	�أن القر�ض ل�رشكة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة هو بدون فائدة وي�ستحق الدفع عند الطلب.
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 على النحو التايل:

		

2008

2007

		

دينار بحريني

دينار بحريني

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

670.698
41.160
711.858

608.639
27.151
635.790

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2008

�	24إرتباطات و�إلتزامات حمتملة

		

		

اعتمادات م�ستندية
املبالغ القائمة لأ�سهم حتت الطلب يف �رشكة زميلة – [بواقع  50فل�س لل�سهم
لـ� 11.285.222سهم (� 11.254.078 :2007سهم)]
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2008

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

11.435

43.763

564.261

562.704

لدى املجموعة �إلتزامات حمتملة على هيئة �ضمانات بنكية مت �إ�صدارها �ضمن �إعمالها الإعتيادية ب�إجمايل  686.667دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب
 819.207 :2007( 2008دينار بحريني) ،ال يتوقع ب�أن تكون هذه الإلتزامات جوهرية عندما يتم املطالبة بها.
	�إرتباطات عقود الت�أجري الت�شغيلية
فيما يلي �إرتباطات الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود الت�أجري الت�شغيلية امل�ستقبلية الغري قابلة للنق�ض:

		

		

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 بتاريخ امليزانية

2008

2007

دينار بحريني

دينار بحريني

216.730
245.210
169.511

256.947
500.168
189.725

631.451

946.840

	�إرتباطات (معاد عر�ضها – راجع �إي�ضاح )5
لدى املجموعة �إرتباطات نفقات ر�أ�سمالية مببلغ وقدره  159.121دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب  31( 2008دي�سمرب  :2007ال �شيء).
بلغت الإرتباطات املتعلقة بطلبات �رشاء م�ؤكد  1.987.382دينار بحريني ( 1.396.482 :2007دينار بحريني) .كما يف تاريخ امليزانية.
 25حتليل قطاعات الأعمال
مت حتديد اجلزء الرئي�سي لتقارير القطاعات بقطاعات الأعمال حيث �إن خماطر و�أ�سعار عوائد املجموعة تت�أثر ب�صورة �أ�سا�سية من االختالفات يف املنتجات
واخلدمات املقدمة .يتم حتديد القطاع الثانوي ح�سب القطاع اجلغرايف .يتم تنظيم و�إدارة الأعمال الت�شغيلية وفق ًا لطبيعة املنتجات واخلدمات املقدمة ،لكل
قطاع والذي ميثل وحدة �أعمال �إ�سرتاتيجية والتي تقوم بتوفري خمتلف املنتجات وتخدم �أ�سواق خمتلفة.
مت تق�سيم املجموعة �إىل ثالثة قطاعات رئي�سية هي:
– بيع الأغذية واملرطبات واملنتجات الإ�ستهالكية الأخرى باجلملة.
اجلملة
 بيع الأغذية واملرطبات واملنتجات الإ�ستهالكية الأخرى بالتجزئة.التجزئة
اخلدمات والإدارة العامة �	-أن�شطة النقل والتخزين والتوزيع واال�سترياد والت�صدير.
يت�ضمن قطاع الإيراد وقطاع امل�رصوفات وقطاع النتائج على التحويالت فيما بني قطاعات 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 بناء ًا على املوقع اجلغرايف لعمالئها.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
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 25حتليل قطاعات الأعمال (تتمة)
بلغت الإيرادات من العمليات يف �أفريقيا  12.298.119دينار بحريني ( :2007ال �شيء) وبلغ ربح ال�سنة  725.825دينار بحريني ( :2007ال�شيء).
جميع الإيرادات والأرباح املتبقية لل�سنة يتم توليدها من القطاعات اجلغرافية الرئي�سية يف ال�رشق الأو�سط.
بلغ �إجمايل املوجودات يف �أفريقيا  5.060.096دينار بحريني ( :2007ال�شيء) وبلغ �إجمايل املطلوبات  4.302.273دينار بحريني ( :2007ال�شيء).
جميع املوجودات واملطلوبات املتبقية الناجتة من القطاعات اجلغرافية الرئي�سية يف ال�رشق الأو�سط.
		

		

2008

اجلملة

2007

2008

التجزئة

2007

اخلدمات والإدارة العامة

2008

2007

2008

املجموع

2007

قائمة الدخل املوحدة

دينار بحريني

املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح

128.003 12.298.119 17.476.633 20.072.636 42.132.498 48.075.882
(- )9.604.851( )11.335.097( )13.728.381( )31.949.274( )35.974.588
128.003 2.693.268 6.141.536 6.344.255 10.183.224 12.101.294

59.737.134 80.446.637
()43.284.371( )59.307.820
16.452.763 21.138.817

التكاليفالت�شغيلية
ح�صة ال�رشكة من نتائج
امل�شاريع اخلا�ضعة
لل�سيطرةامل�شرتكة
دخل ت�شغيل �آخر
ربح من العمليات

()750.986( )4.085.835( )1.709.005( )1.853.544( )6.351.302( )7.549.178

()8.811.293( )13.488.557

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

3.831.922

272.916
4.763.627

242.361
4.674.892

1.084.555
443.453
135.441

741.319
23.408
141.744

1.084.555
900.338
9.635.153

741.319
265.769
8.648.558

ح�صة ال�رشكة من نتائج
�رشكة زميلة
دخل الإ�ستثمار
مك�سب من بيع
	�إ�ستثمارات متاحة للبيع
دخل الفوائد
خ�سارة من الأدوات
()706.549
املالية امل�شتقة
	�إ�ضمحالل �إ�ستثمارات
متاحة للبيع
ربح (خ�سارة) قبل ال�رضائب 4.029.536
ال�رضائب

-

-

-

46.128
248.863

101.682
207.689

46.128
248.863

101.682
207.689

-

-

-

235.386
341.246

779.791
403.688

235.386
341.246

779.791
403.688

-

()252.705

-

-

-

()959.254

-

3.831.922
-

4.510.922
-

4.674.892
-

(- )1.779.639
(- )1.779.639
(10.141.408 7.767.883 1.634.594 )772.575
227.620
227.620

4.029.536

3.831.922

4.510.922

4.674.892

(7.540.263 1.634.594 )1.000.195

183.969
4.736.085
-

الربح (اخل�سارة) لل�سنة
		

		

امليزانية املوحدة

جمموع املوجودات
جمموع املطلوبات
		

2008

دينار بحريني

اجلملة

2007
دينار بحريني

- 12.447.010
(- )3.628.500
- 8.818.510

2008

التجزئة

دينار بحريني

2007
دينار بحريني

971.565
(- )1.041.332
()69.767

اخلدمات والإدارة العامة

2008

دينار بحريني

2007

دينار بحريني

2008

دينار بحريني

10.141.408
املجموع

2007
دينار بحريني

56.773.539 62.402.185 56.773.539 48.983.610
()16.656.732( )21.874.695( )16.656.732( )17.204.863
40.116.807 40.527.490 40.116.807 31.778.747

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2008

 26القيم العادلة للأدوات املالية
ت�شتمل الأدوات املالية للمجموعة على املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
ت�شتمل املوجودات املالية على �إ�ستثمارات متاحة للبيع وقر�ض مل�رشوع خا�ضع ل�سيطرة م�شرتكة وذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى و�أر�صدة لدى البنوك
وودائع ق�صرية الأجل .ت�شتمل املطلوبات املالية على ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى والأدوات املالية امل�شتقة.
	�أن القيم العادلة للأدوات املالية ال تختلف جوهري ًا عن قيمها املدرجة.
� 27سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية
	�إن املطلوبات املالية الرئي�سية للمجموعة تت�ألف من ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى� .إن الغر�ض الرئي�سي لهذه املطلوبات املالية هو متويل العمليات اليومية
للمجموعة .لدى املجموعة قر�ض وذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى و�أر�صدة لدى بنوك و ودائع ق�صرية الأجل الناجتة مبا�رش ًة من عملياتها .كما حتتفظ
املجموعة ب�إ�ستثمارات متاحة للبيع.
تتعر�ض املجموعة لعدة ملخاطر متمثلة يف خماطر ال�سوق وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة.
تدير الإدارة العليا للمجموعة هذه املخاطر .يتم دعم الإدارة العليا للمجموعة من قبل حلنة الإ�ستثمار التي تقدم امل�شورة ب�ش�أن املخاطر املالية و�إطار حوكمة
منا�سب للمخاطر املالية للمجموعة .تقوم جلنة الإ�ستثمار بتقدمي االطمئنان �إىل الإدارة العليا للمجموعة ب�أن �أن�شطة املخاطر املالية للمجموعة حتكمها
�سيا�سات و�إجراءات مالئمة وب�أن املخاطر املالية يتم حتديدها وقيا�سها و�إدارتها وفق ًا ملجموعة من ال�سيا�سات واملخاطر .يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة
وت�صديق هذه ال�سيا�سات لإدارة كل من هذه املخاطر امللخ�صة �أدناه:
خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خماطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية �أو الأدوات املالية نتيجة لتغريات �أ�سعار ال�سوق .ت�شمل �أ�سعار ال�سوق ثالثة
�أنواع من املخاطر وهي :خماطر �سعر الفائدة وخماطر العملة وخماطر الأ�سعار الأخرى مثل خماطر الأ�سهم .تت�أثر الأدوات املالية من خالل خماطر ال�سوق
مت�ضمنة القرو�ض والودائع والإ�ستثمارات املتاحة للبيع والأدوات املالية امل�شتقة.
	�إن حتليل احل�سا�سية يف الأق�سام التالية يتعلق باملركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2008و.2007
مت �إعداد حتليل احل�سا�سية على �أ�سا�س �أن مبلغ �صايف الدين ،و ن�سبة معدالت الفائدة الثابتة �إىل العائمة للديون ون�سبة الأدوات املالية بالعمالت الأجنبية
جميعها غري متغرية وثابتة كما يف  31دي�سمرب .2008
ي�ستثني التحليل ت�أثري التغريات يف متغريات ال�سوق للقيمة املدرجة لنهاية مكاف�أة اخلدمة واملخ�ص�صات واملوجودات واملطلوبات غري املالية للعمليات
اخلارجية.
مت عمل الفر�ضيات التالية حل�ساب حتليالت احل�سا�سية:
(�أ)

تتعلق ح�سا�سية امليزانية فقط ب�أدوات الدين املتاحة للبيع.

(ب)	�إن ح�سا�سية قائمة الدخل املوحدة هو الت�أثري يف التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار الفائدة على �صايف دخل الفائدة ملدة �سنة واحدة ،بناء على املعدل العائم
للموجودات املالية واملطلوبات املالية املحتفظ بها يف  31دي�سمرب .2008
(ج) يتم �إحت�ساب ح�سا�سية احلقوق عن طريق �إعادة تقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع ذات معدالت الثابتة كما يف  31دي�سمرب  2008للت�أثريات
املفرت�ضة يف �أ�سعار الفائدة .يتم حتليل احلقوق بناء ًا على �إ�ستحقاق املوجودات� .إن �إجمايل ح�سا�سية احلقوق هي بناء ًا على افرتا�ض ب�أن هناك متغري
متوازي يف منحنى العائد ،بينما التحليل عن طريق الإ�ستحقاق يظهر ح�سا�سية التغريات غري املتوازية.

 - 62بي إم إم آي
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� 27سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
خماطر �أ�سعار الفائدة
	�إن خماطر �سعر الفائدة هي خماطر تغري القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �سعر الفائدة يف ال�سوق.
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 �أرباح ال�رشكة ،مل يتم تقدميها حيث ال يتوقع ب�أن
تكون جوهرية.
خماطر �أ�سعار الأ�سهم
	�إن ا�ستثمارات ال�رشكة يف الأ�سهم املدرجة وغري املدرجة للمجموعة هي عر�ضة ملخاطر �أ�سعار ال�سوق الناجتة من عدم التقني ب�ش�أن القيم امل�ستقبلية
لال�ستثمارات يف الأوراق املالية .تدير املجموعة خماطر �أ�سعار الأ�سهم من خالل تنويع �إ�ستثماراتها وو�ضع حدود للأفراد و�إجمايل �أدوات �أ�سهم حقوق
امللكية .يتم تقدمي تقارير عن حمفظة �أ�سهم حقوق امللكية �إىل الإدارة العليا ب�صورة منتظمة .تقوم جلنة الإ�ستثمار مبراجعة وت�صديق جميع قرارات
اال�ستثمارات يف 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.

		

		

		

		

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

2008

تغري يف �أ�سعار

الت�أثري على

دينار بحريني

دينار بحريني

%20
%20

689.271
1.244.375

الأ�سهم

حقوق امل�ساهمني

2007
تغري يف �أ�سعار

الت�أثري على

الأ�سهم

حقوق امل�ساهمني

دينار بحريني

دينار بحريني

%10
%10

531.841
559.570

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 وعندما تعترب
م�ضمحلة ،حينها �سوف يتم �إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة.
تركز حمفظة اال�ستثمار
ين�ش�أ تركز حمفظة 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�سمات
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  2008هو كما يلي:

		

2008

2007

		

دينار بحريني

دينار بحريني

�سندات
	�أ�سهم حقوق امللكية
�صناديق ر�أ�سمال م�ضمونة
�صناديق مفتوحة
�صناديق اخلا�صة امللكية
		

987.526
3.446.355
1.710.312
3.023.767
3.612.830
12.780.790

1.273.477
5.318.414
1.919.560
3.049.272
1.919.897
13.480.620
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� 27سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
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خماطر العملة
	�إن خماطر العملة هي خماطر تغري قيمة الأداة املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية .تتعر�ض املجموعة ملخاطر تغريات يف �أ�سعار
�رصف العمالت الأجنبية التي تتعلق ب�صورة رئي�سية بالأن�شطة الت�شغيلية للمجموعة (عندما يتم عر�ض الإيرادات وامل�رصوفات بعملة خمتلفة عن العملة
امل�ستخدمة للمجموعة) و�صايف �إ�ستثمارات املجموعة يف ال�رشكات التابعة الأجنبية.
فيما عدا ما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه ،ال تتعر�ض املجموعة ملخاطر عملة ذات �أهمية .مبا �أن الدينار البحريني مثبت بالدوالر الأمريكي ،ال متثل الأر�صدة
بالدوالر الأمريكي خماطر عملة جوهرية .ال تعترب خماطر التغري يف القيمة العادلة للعمليات بالعمالت الأجنبية جوهرية و لن ت�ؤثر على �أرباح املجموعة.
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).

		

		

موجودات نقدية معرو�ضة بالعمالت �أجنبية
مطلوبات نقدية معرو�ضة بالعمالت �أجنبية

		

		

		

2008

جنية �إ�سرتليني

2008

2007

2007

يورو

جنية �إ�سرتليني

747.957
()25.911

500.570
()166.705

()194.797

380.785
()254.464

يورو

الت�أثري قبل

امل�شتقات املالية
دينار بحريني

الت�أثري

على الربح

دينار بحريني

يورو
2008
2007

36.102
()9.740

36.102
()9.740

جنية �إ�سرتليني
2008
2007

16.693
6.316

16.693
6.316

خماطر الإئتمان
	�إن خماطر الإئتمان هي املخاطر التي تنتج عن عدم متكن �أحد �أطراف الأداة املالية من الوفاء بالتزاماته الأمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف الآخر خل�سارة
مالية .تتعر�ض املجموعة ملخاطر الإئتمان من خالل �أن�شطتها الت�شغيلية (ب�صورة رئي�سية الذمم التجارية املدينة و�سندات القرو�ض) ومن �أن�شطتها التمويلية
مت�ضمنة ودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية واملعامالت بالعمالت الأجنبية والأدوات املالية الأخرى.
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 ب�أن تعر�ضات املجموعة
لديون معدومة هي غري جوهرية� .إن احلد الأق�صى لتعر�ض القيمة املدرجة هي مو�ضحة يف �إي�ضاح رقم .13
فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان الناجتة من املطلوبات املالية الأخرى للمجموعة ،والتي ت�شتمل على نقد و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل
وا�ستثمارات يف �سندات ،ف�إن تعر�ض املخاطر ناجت من عدم قدرة الأطراف الأخرى على ال�سداد وب�أن احلد الأق�صى للتعر�ض يعادل القيمة املدرجة لهذه
الأدوات.
تت�ضمن الذمم التجارية املدينة على مبلغ وقدره  2.789.636دينار بحريني ( 2.946.931 :2007دينار بحريني) م�ستحقة من عميل واحد.
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� 27سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
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  ،2008بناء ًا على الرتتيبات التعاقدية لل�سداد غري املخ�صومة.

		
		�أقل من

		

		

ثالثة �أ�شهر

دينار بحريني

من � 3إىل � 12شهر
دينار بحريني

من � 1إىل �	5أكرث

من خم�س �سنوات

�سنوات

دينار بحريني

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

 31دي�سمرب 2008
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى

16.251.038

-

-

16.251.038 -

 31دي�سمرب 2007
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى

12.714.568

226.515

-

12.941.083 -

	�إدارة ر�أ�س املال
	�إن الهدف الرئي�سي لإدارة ر�أ�سمال املجموعة هو الت�أكد ب�أن املجموعة حتتفظ بدرجات �إئتمانية قوية ون�سبة ر�أ�سمال عالية من �أجل دعم �أعمالها وزيادة احلد
الأق�صى للقيمة امل�ساهمني.
يت�ضمن ر�أ�س املال على احلقوق العائدة �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم وحقوق الأقلية.
تقوم ال�رشكة ب�إدارة هيكلة ر�أ�سمالها وعمل تعديالت على �ضوء التغريات يف ظروف �أعمالها .من �أجل املحافظة على �أو تعديل هيكلة ر�أ�س املال ،ميكن
للمجموعة تعديل مبالغ �أرباح الأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة .مل يتم عمل تغيريات يف الأهداف ،ال�سيا�سات والعمليات خالل ال�سنوات
املنتهية يف  31دي�سمرب  2008و 2007على التوايل.
�	28أحداث بعد تاريخ امليزانية
ال توجد هناك �أية �أحداث جوهرية قد وقعت الحق ًا لتاريخ امليزانية ،فيما عدا تلك التي مت �أخذها يف االعتبار يف القوائم املالية املوحدة.
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	�إن �إعداد القوائم املالية للمجموعة يتطلب من الإدارة عمل تقديرات وفر�ضيات و�آراء قد ت�ؤثر على املبالغ املدرجة للإيرادات وامل�رصوفات واملوجودات
واملطلوبات املالية والإف�صاح عن الإلتزامات املحتملة ،بتاريخ تقدمي التقارير .ومع ذلك ،عدم التيقن ب�ش�أن هذه الفر�ضيات والتقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات التي تت�أثر يف امل�ستقبل.
	�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  9.978.016دينار بحريني ( 8.867.977 :2007دينار بحريني) وبلغ خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
 228.300دينار بحريني ( 205.780 :2007دينار بحريني) كما يف تاريخ امليزانية� .سوف يتم �إثبات �أي فرق بني املبالغ الفعلية املح�صلة يف الفرتات
امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف قائمة الدخل املوحدة.

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2008
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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 10.311.644دينار بحريني ( 9.294.739 :2007دينار بحريني) وخم�ص�ص للمخزون املتقادم والقدمي
مبلغ  880.057دينار بحريني ( 646.123 :2007دينار بحريني) كما يف تاريخ امليزانية� .سوف يتم �إثبات �أي 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 كان ا�ضمحالل البد من �إثباته يف قائمة الدخل املوحدة .مل مت �إثبات خ�سائر ا�ضمحالل
بلغت  1.779.639دينار بحريني يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب  :2007( 2008ال �شيء).
تقييم اال�ستثمارات
تقوم الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات يف حتديد القيم العادلة للإ�ستثمارات يف حقوق امللكية اخلا�صة غري امل�سعرة بالرجوع �إىل �أحدث املعامالت
دون �رشوط تف�ضيلية مت�ضمنة �أطراف �أخرى .ومع ذلك ،ف�إن املبلغ الفعلي الذي �سيتحقق من املعامالت امل�ستقبلية قد يختلف عن التقدير احلايل
للقيمة العادلة ،مع الأخذ يف االعتبار قلة الت�أكيدات الناجتة عن طبيعة تقييمات اال�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة غري امل�سعرة .عند حتديد �أي
ا�ضمحالل لال�ستثمارات غري امل�سعرة املدرجة بالتكلفة ،يتم عمل فر�ضيات فيما يتعلق باملوجودات املنتجة للنقد امل�ستقبلية ،معدل اخل�صم امل�ستخدم
والفرتة املتوقعة للمنافع.
ا�ضمحالل موجودات غري مالية
الفر�ضيات الرئي�سية يف فح�ص �إ�ضمحالل ال�شهرة امل�ستخدمة لتحديد املبالغ القابلة للإ�سرتداد ملختلف الوحدات املنتجة للنقد ،مت�ضمنة حتليل
احل�سا�سية ،مت تو�ضيحها يف �إي�ضاح رقم .8
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