التقريـــــر السنـــوي لعــــام 2009

املقر الرئي�سي
� 812شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح
�ص.ب .رقم � ،828سرتة
مملكة البحرين
رقم الهاتف+973 17 739 444 :
رقم الفاك�س+973 17 731 186 :
رقم ال�سجل التجاري
10999
ر�أ�س املال امل�رصح به
� 200.000.000سهم بقيمة  100فل�س
لل�سهم 20.000.000 :دينار بحريني
ر�أ�س املال املدفوع
� 110.013.938سهم بقيمة  100فل�س
لل�سهم 11.001.394 :دنانري بحرينية
مدققو احل�سابات
�أرن�ست �أند يونغ
�سكرتري جمل�س الإدارة
ال�س ّيد جاد خميرب
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�س ّيد عبداهلل ح�سن بوهندي ـ رئي�س جمل�س الإدارة
ال�س ّيد عبداهلل حممد جمعة ـ نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�س ّيد �إبراهيم خليفة الدو�رسي
ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�س ّيد حممد فاروق امل�ؤيد
ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني
ال�س ّيد ر�ضا عبداهلل فرج
ال�س ّيد �شوقي علي فخرو
البنوك
بنك البحرين الوطني �ش.م.ب.
البنك الأهلي املتحد �ش.م.ب.
بنك البحرين والكويت �ش.م.ب.
�ستاندرد ت�شارترد بنك
بنك  HSBCال�رشق الأو�سط
بنك م�سقط الدويل �ش.م.ب.
ويلز فارجو بنك �إن �أ

صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة

جاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة

صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة

ولي العهد ونائب القائد
األعلى لقوة دفاع البحرين

ملك مملكة البحرين

رئيس وزراء مملكة البحرين

يف كل ما نفعله  -وحيثما يتم ذلك
الفعل  -ف�إن �شعار ‘تغيري �إيجابي’ ملزم
جلميع �أ�صحاب ال�ش�أن يف املجموعة.

�أن نكون �رشكة عاملية تلهم
ن�شاطاتها املختلفة لتحقيق
نتائج مبهرة.

الفوز بثقة الزبائن من
خالل تقدمي خدمات
متميزة.
ال�صدق واالمتياز
والإجناز والتقدير وروح
الفريق.
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امل�ساهمة يف نقل امل�ساعدات
الإن�سانية �إىل املناطق التي
تكون بحاجة �إليها.
توفري مرافق وت�سهيالت �آمنة
للهيئات التي تعمل يف املناطق
النائية.
توفري الدعم وامل�ساندة
للأحياء واملجموعات املحلية
يف الدول التي تبا�رش فيها
املجموعة �أعمالها.
توزيع املواد الغذائية
وامل�رشوبات الرائدة
واملنتجات املنزلية امل�شهورة
�إىل حمالت الهايربماركت
والربادات
وال�سوبرماركت
ّ
والفنادق.

�ضمان عوائد ممتازة على
ا�ستثمارات امل�ساهمني يف
املجموعة.

ت�أ�سي�س عالقات وثيقة
ودائمة ميكن االعتماد عليها
مع ال�رشكاء واملوردين.

تب ّني �أف�ضل و�أرفع املعايري
العاملية يف جمال احلوكمة
الإدارية .

ت�شجيع موظفي ال�رشكة على
التقيد ب�أف�ضل قواعد ال�سلوك
ال�شخ�صي واملهني.

توفري املنتجات العاملية التي
يرغب فيها زبائن �أ�سواق
الأ�رسة.
توفري فر�ص العمل ملوظفي
املجموعة يف جميع �أنحاء
العامل مع توفري احلوافز
املطلوبة لهم.
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ع الأعمال

النائية
يف �إفريقيا

خالل عام  ،2009ر�سخت �رشكة البحرين للمالحة والتجارة
الدولية مكانتها ك�رشكة عاملية يف جمال اخلدمات اللوج�ستية
الت�شغيل عرب القارة الأفريقية ،وذلك من خالل تقدمي اخلدمات
احليوية يف كافة جماالت اال�ستك�شاف وامل�سح ،والتعدين،
والعمليات الع�سكرية وعمليات الإغاثة التي �أثرت يف حياة املاليني.

ق الريفية ،غانا

يقع المقرّ الرئيسي لشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية (بي إم إم آي) في مملكة البحرين ،ويمتد نشاطها العالمي
ليغطي ثالث قارات ،ويتنوع ليشمل مبيعات التجزئة والتوزيع والخدمات التعاقدية وتزويد المجموعات ،مدعومة في ذلك
بقدرات لوجستية متكاملة وعالمية المستوى .تتخصص المجموعة في مبيعات الجملة والتوزيع وبيع التجزئة في المواد
الغذائية والمشروبات ،وتمثل مجموعة كبرى من الشركات العالمية ذات السمعة والماركات الشهيرة في المنتجات
المنزلية .كما تضطلع المجموعة بدور عالمي نام في تقديم خدمات التوريد بموجب عقود مبرمة مع جهات حكومية
ومؤسسات غير حكومية ومؤسسات عسكرية.
والمجموعة مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية ،وهي إحدى أسرع الشركات نمواً في القطاع الذي تعمل فيه ،وتقترب
قيمة مبيعاتها السنوية من  230مليون 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 وكمؤسسة متعددة الجنسيات وسريعة النمو.

واشنطن العاصمة
البحرين
قطـر

السودان
جيبوتي

مالـي

غانــا
الجابـون
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امللخ�ص املـايل
(مباليني الدنانري)
املبيعات
النفقات العامة
�صايف الدخل
التعداد
املبيعات � /صايف الدخل ()%
الدين  /حقوق امل�ساهمني ()%
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2009
87.2
15.4
9.0

2008
80.4
13.5
7.5

2007
59.7
8.5
10.1

2006
57.0
9.7
9.2

2005
47.0
7.9
8.1

1653
10
45

1592
9
39
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طرح منتجات غذائية جديدة مملوكة لبي �إم �إم
�آي للمرة الأوىل يف تاريخ املجموعة.



افتتاح حمالت جديدة يف �أماكن متميزة
لأ�سواق الأ�رسة يف البحرين.



ح�صول نادر للتجارة يف البحرين وزاد يف
قطر على جوائز �أخرى من مالّك العالمات
التجارية للمواد الغذائية وامل�رشوبات.



�إن�شاء دائرة جديدة لل�صحة وال�سالمة
والبيئة.



املحافظة على م�ستويات �شهادات اجلودة
واالعتماد العاملية.

   
'¶ÏFcFwD' ÐJÌª ib¥c





ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة الأ�رسة اخلريية.

>

�إعداد ا�سرتاتيجية جديدة لل�سنوات اخلم�س
التالية.
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زيادة الأرباح ال�صافية بن�سبة تتجاوز .%20
بلوغ �إجمايل االحتياطيات النقدية  12مليون
دينار بحريني.

>

حتقيق �إيرادات قيا�سية جتاوزت  87مليون
دينار بحريني.

>

ملخ�ص �إجنازات 2009

حتقيق �سنة قيا�سية للعقود املربمة مع
احلكومات و�إدارات الدفاع من حيث ر�ضا
العمالء ومعدالت التنفيذ.
�رشكة حتديد امل�صادر والتوريدات العاملية
(جي �إ�س �إ�س) تعمل الآن يف �أربعة مواقع عمل
يف �أفريقيا.

    
'§JyqdD' }Dc(  |D' i'/'xJ%
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

كان من ال�صعب التنب�ؤ مبا �سيحدث
املرونة
الإثارة
التقدم
التحلي بروح امل�سئولية
االهتمام
الإجنازات املذهلة
التطلع �إىل امل�ستقبل
التحدي
امل�ساندة والدعم
�سنة لن تغيب عن الذاكرة

كان العام  ،2009بالن�سبة للكثريين� ،سنة يودون ن�سيانها� .أما
بالن�سبة ملجموعة بي �إم �إم �آي ف�أعتقد �أنها كانت �سنة ال نرغب
يف ن�سيانها .فخالل هذه ال�سنة وا�صلت ال�رشكة حتقيق الفائدة
املرجوة جلميع �أ�صحاب ال�ش�أن ،وي�سعدين القول نيابة عن
جمل�س الإدارة� ،إن املجموعة حققت يف تلك ال�سنة �أقوى و�أجنح
�أداء كلي حتى الآن.
وكان من ال�صعب التنب�ؤ مبا �سيحدث .وعلى
الرغم من عدم ت�أثر املجموعة مبا�رش ًة بالأزمة
عة ب�سبب
ت املجمو
ا�ستطاع
لتجارية
املالية العاملية والك�ساد االقت�صادي� ،إ ّال �أنها مل
عمالها ا
�
أ
ة
ع
طبي
ة على
تكن حم�صنة �ضد ت�أثرياتها اجلانبية الالحقة
ية املبني
ل�سا�س
ف�سها من
أ
ا
حماية ن
على الأ�سواق يف مناطق عمل ال�رشكة الأ�سا�سية،
الطلب
لزمة.
وخا�صة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي و�أفريقيا.
�أ�ضرار ا أ
وقد ا�ستطاعت املجموعة ب�سبب طبيعة �أعمالها
التجارية الأ�سا�سية املبنية على الطلب والتنوع يف
جمال التجزئة والتوزيع للمواد الغذائية وامل�رشوبات والعقود
املربمة مع احلكومات و�إدارات الدفاع ،حماية نف�سها من �أ�رضار
الأزمة.
ورحب اجلميع باالنتعا�ش الطفيف يف االقت�صاد الكلي العاملي مبا
يف ذلك الزيادة اجليدة يف �أ�سعار النفط التي حدثت يف نهاية الربع
الثاين من  ،2009غري �أن ا�ستمرار النمو االقت�صادي وجت ُّدد
الثقة يف الأعمال ،وخا�صة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،
قد ظال �أمرين ال ميكن التنب�ؤ بهما يف نهاية ال�سنة ب�سبب �أوجه
الق�صور العامة التي ال ميكن توقعها والت�أثري املفرط لبع�ض
البنوك الكبرية واملخاوف املت�صلة بديون �إمارة دبي.
املرونة .ا�ستجابة للأزمة ،اتبعت بي �إم �إم �آي طريقة �إيجابية
رائدة� ،إذ قدرت �أن زيادة �أعمالها وتو�سيع نطاقها �أثناء فرتة
الأزمة �سيجعل و�ضعها �أقوى حال حدوث االنتعا�ش الكامل
للأ�سواق يف امل�ستقبل .ولذلك ،مل ُتن ِق�ص تعاقداتها �أو تخف�ض
التكاليف يف جميع الإدارات ،بل زادت ا�ستثماراتها من �أجل
حتقيق منو م�ستقبلي ،ووا�صلت تو�سيع �أعمالها التجارية
أود �أن �أعرب عن
وزيادة ح�ضورها الدويل .وبهذه املنا�سبة � ّ
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عبداهلل حسن بوهندي رئيس مجلس اإلدارة

�شكري وتقديري للإدارة واملوظفني على املرونة املتوا�صلة التي
متيزت بها �أعمالهم وعلى روح االبتكار والأداء اجليد.

عقود التموين املربمة مع احلكومات و�إدارات الدفاع يف ال�رشق
الأو�سط و�أفريقيا.

التقدم .خالل العام  ،2009وا�صلت املجموعة اال�ستثمار يف
الإثارة .خالل العام  ،2009وا�صلت جميع الأق�سام الإدارية
تدعيم الكفاءة التنظيمية والقدرة على اال�ستجابة وركزت بوجه
والفروع وامل�شاريع امل�شرتكة العمل بنجاح وو�سعت نطاق
خا�ص على التوظيف والتدريب وتطوير الكفاءات و�إدارة الأداء
�أعمالها وحققت زيادة �سنوية يف الإيرادات و�أ�سهمت يف حتقيق
وتقنية املعلومات واملحافظة على اجلودة وال�صحة وال�سالمة
املجموعة للربح .وت�ضمنت التطورات التجارية املثرية للمرة
واالت�صاالت .ومت�شي ًا مع االلتزام بتبني �أف�ضل و�أرفع املعايري
الأوىل يف تاريخ املجموعة طرح منتجات ا�ستهالكية جديدة
واملمار�سات العاملية ،حافظت املجموعة على م�ستويات �شهادة
مملوكة ملجموعة بي �إم �إم �آي (منتجات �رشكة “جريت ديلي”
مث ًال) وزيادة عدد حمالت �أ�سواق الأ�رسة يف البحرين واحل�صول �آيزو  2000:9001ونظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية
على جوائز �إ�ضافية من �أ�صحاب العالمات التجارية نظري �أعمال  1999:18001اخلا�صة بها وطورتها بنجاح و�أكملت �أعمال
التدقيق ال�سابقة للت�أهيل ل�شهادتي �آيزو ( 22000نظام التحليل
بيع اجلملة املوجهة للم�ستهلكني يف مملكة البحرين ودولة قطر
و�إكمال فرعنا اجلديد� ،رشكة حتديد امل�صادر والتوريدات العاملية واملراقبة احلرجة للمخاطر) و�آيزو  14001يف العام .2010
(جي �إ�س �إ�س)� ،سنته الأوىل وهو يوا�صل بنجاح جيد تنفيذ
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

التحلي بروح امل�سئولية .وا�صلت املجموعة خالل ال�سنة
حت�سني القدرة امل�ؤ�س�سية و�أ�ضافت و�سائل دعم �إ�ضافية للإطار
الإداري العام يف �ضوء ا�ستمرار الأزمة العاملية واال�ضطراب
الذي ي�سود ال�سوق و�أ�صبحت تركز ب�صورة �أكرب على �إدارة
املخاطر .ويف هذا الإطار� ،س ُتمكِّ ن موافقة جمل�س الإدارة على
تطبيق نظام �إدارة املخاطر التجارية يف العام  2010املجموعة من
حت�سني �إمكانيات قيا�س و�إدارة وتخفيف املخاطر العديدة التي
تواجهها املجموعة ب�سبب زيادة �أعمالها الدولية.
االهتمام .خالل العام  ،2009ا�ستمرت املجموعة يف القيام بدور
املواطن العام الذي يهتم بالآخرين ويعتني بهم ويلتزم بدعم
وم�ساندة الأعمال التي تعود باخلري على املجتمعات املحلية يف
الدول التي متار�س فيها �أعمالها .ويف خطوة تعترب الأوىل من
نوعها ل�رشكة جتارية م�سجلة يف مملكة البحرين ،قامت بي �إم
�إم �آي ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الأ�رسة اخلريية لإدارة وحماية الأموال
التي تجُ َ ِّنبها املجموعة كل �سنة للأعمال اخلريية ودعم املجتمع.
و�سي�ستفاد من هذه امل�ؤ�س�سة املتخ�ص�صة يف حماية تلك الأموال
ُ
من االختال�س �أو اال�ستخدام يف غري ما خ�ص�صت له فيما لو
بيعت بي �إم �إم �آي.
الإجنازات املذهلة .حققت بي �إم �إم �آي �أداء مالي ًا قوي ًا خالل
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2009وكان من بني �أهم و�أبرز
الإجنازات حتقيق �إيرادات املبيعات الإجمالية رقم ًا قيا�سي ًا
جديد ًا بلغ  87.2مليون دينار بحريني يف العام  2009مقابل
 80.4مليون دينار بحريني يف العام الذي �سبقه بينما بلغ
�صايف الأرباح  9.0ماليني دينار بحريني لي�صبح ثالث �أعلى
م�ستوى للأرباح حتققه املجموعة يف تاريخها .وارتفعت حقوق
امل�ساهمني �إىل  44.6مليون دينار بحريني بزيادة  10.7يف املائة
عما كانت عليه يف العام  2008وهو ما � َّأدى �إىل ارتفاع العائد
على الأ�سهم بن�سبة  .%20ومن التطورات الهامة كذلك الزيادة
الكبرية يف ال�سيولة التي حتتفظ بها املجموعة ،حيث ت�ضاعفت

 - 10بي إم إم آي

تقريب ًا الودائع النقدية والودائع ق�صرية الأجل فبلغت  12مليون
دينار بحريني بعد ان كانت  6.7مليون دينار بحريني يف العام
.2008
وزاد الدخل الكلي ال�شامل لل�سمة مبا يزيد على  %70مبا يظهر
حتقيق مكا�سب �صافية غري حمققة على اال�ستثمارات املتاحة
للبيع مقدارها  0.7مليون دينار بحريني
بعد �أن بلغت خ�سائرها  1.8مليون دينار
ح ال�سهم
دت �أربــا
زا
رينيـ ًا �إىل
بحريني يف العام  .2008ومت�شي ًا مع الطريقة
فل�س ًا بح
7
3
ن
ً مبا ميثل
م
اال�ستثمارية احلري�صة التي تتبعها املجموعة،
ً بحرينيا
 87فل�سا
وز .%19
وب�سبب انخفا�ض قيمة بع�ض اال�ستثمارات،
يادة تتجا
ز
مت تخ�صي�ص مليون دينار بحريني ملواجهة
اخل�سائر الناجتة عن انخفا�ض قيمة الأوراق
املالية املتاحة للبيع ،وهي خم�ص�صات تقل
كثري ًا عن خم�ص�صات العام  2008التي بلغت  1.78مليون
دينار بحريني.
وانخف�ضت �أرباح الت�شغيل الإجمالية يف العام � 2009إىل 8.7
مليون دينار بحريني بعد �أن كانت  9.6مليون دينار بحريني
يف العام ال�سابق ،وهذا ُيظهِ ر �إىل ح ّد كبري زيادة امل�رصوفات
العامة والإدارية (بن�سبة  )%16.4وتخفي�ض �أ�صحاب العالمات
التجارية اال�ستهالكية وغريهم من املوردين لهوام�ش الربح
وت�أ�سي�س حمالت جديدة تابعة لأ�سواق الأ�رسة وارتفاع تكاليف
التوظيف .وانخف�ضت الأ�صول الإجمالية من  62.4مليون
دينار بحريني يف العام � 2008إىل  57.8مليون دينار بحريني
عام  2009ب�سبب انخفا�ض املخزون واملقبو�ضات التجارية.
اجليد للمجموعة زيادة غطاء الأرباح
وكانت نتيجة الأداء املايل ّ
(امل�ضاعفات) يف العام � 2009إىل  1.7بعد �أن كان  1.5يف العام
ال�سابق بينما زادت �أرباح ال�سهم من  73فل�س ًا بحريني ًا �إىل 87
فل�س ًا بحريني ًا مبا ميثل زيادة تتجاوز .%19

التطلع �إىل امل�ستقبل .على الرغم من التقدم امل�شجع الذي
�أحرزته املجموعة حتى تاريخه ،ف�إننا ندرك متام ًا �أن االكتفاء
وبناء على ذلك،
مبا حتقق ال يعترب خيار ًا ملجموعة بي �إم �إم �آي.
ً
ومت�شي ًا مع الفل�سفة التجارية للمجموعة التي تنادي بالتطلع
�إىل امل�ستقبل ،وافق جمل�س الإدارة على اال�سرتاتيجية اجلديدة
للمجموعة لل�سنوات اخلم�س التالية التي تعتمد على ثالث ركائز
هي �أن تكون املجموعة �رشيك ًا ي�ضيف قيمة للكيانات �صاحبة
ن�سب امللكية العاملية و�أن تتميز بروح الأداء العايل و�أن ت�ضطلع
مب�سئوليات املواطنة الإدارية .وتت�ضمن اخلطة �أهداف ًا جتارية
كبرية لزيادة الإيرادات وحتقيق ا�ستمرارية العمل املربح
واالنت�شار اجلغرايف ،ونحن واثقون من قدرة املجموعة على
حتقيق جميع هذه الأهداف.
التحدي .ال �شك يف �أن العام � 2010سيكون �صعب ًا ومليئ ًا
بالتحديات وا�ستمرار عدم الو�ضوح االقت�صادي وعدم القدرة
على التنب�ؤ مبا �ست�ؤول �إليه ال�سوق .وبالنظر �إىل امل�ؤ�رشات
الب�سيطة املبكرة التي تدل على بدء االنتعا�ش االقت�صادي ب�سبب
ارتفاع �أ�سعار النفط التي ُيتوقع �أن تظل م�ستقرة ،ف�إننا نبقى
متفائلني بحذر بامل�ستقبل .وجمموعة بي �إم �إم �آي هي الآن �أكرث
قوة وقدرة على اال�ستجابة للتحديات امل�ستقبلية وا�ستعداد ًا
للتعامل معها .وبعد زيادة ر�أ�سمال املجموعة وتوفري �سيولة
كبرية غري مت�أثرة كثري ًا بالأزمة ،فقد �أ�صبحت املجموعة يف
و�ضع ميكّ نها من اال�ستفادة من الفر�ص التجارية اجلديدة حيثما
تكون.

الأمني على قيادتهم احلكيمة للمملكة و�إ�صالحاتهم املبنية على
الر�ؤية الثاقبة وت�شجيعهم للقطاع اخلا�ص يف اململكة .و�أتوجه
ب�شكر خا�ص �إىل جميع الوزارات احلكومية ،خا�صة م�رصف
البحرين املركزي و�سوق البحرين للأوراق املالية ووزارة
ال�صناعة والتجارة ،على توجيهاتها وم�ساندتها امل�ستمرة
والدائمة للمجموعة.
و�أود �أن �أنتهز هذه الفر�صة لأ�شيد بالثقة والتقدير من جانب
امل�ساهمني والعمالء و�رشكاء العمل وعن �إخال�ص ومهنية �إدارة
وموظفي املجموعة .ويف اخلتام� ،أود �أن �أ�شكر ال�سيد جعفر
املن�صور ،نائب الرئي�س التنفيذي ومدير عام ال�شئون املالية يف
املجموعة ،الذي قدم ا�ستقالته يف العام  2009على اخلدمات
املتميزة التي قدمها والإ�سهامات املقدرة ل�صالح املجموعة طوال
مدة خدمته التي امتدت لأربعة ع�رش عام ًا.

عبد اهلل بوهندي
رئي�س جمل�س الإدارة

امل�ساندة والدعم .ما كان جناح �أداء املجموعة �سيتحقق يف العام
 2009لوال الدعم املتوا�صل وامل�ساندة امل�ستمرة والإ�سهامات
التي حت�صل عليها املجموعة من جميع �أ�صحاب ال�ش�أن.
وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أود �أن �أعرب عن خال�ص
امتناين حل�رضة �صاحب اجلاللة امللك املفدى و�صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س الوزراء املوقر و�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد
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	�أع�ضاء جمل�س �إدارة بي �أم �أم �آي
1
2
3
4
5
6
7
8

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

ال�س ّيد �شوقي علي 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 ر�ضا عبداهلل فرج ،رئي�س اللجنة
ال�س ّيد عبد اهلل حممد جمعة
ال�س ّيد حممد فاروق امل�ؤيد
جلنة اال�ستثمار

ال�س ّيد عبد اهلل 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

	�أع�ضاء الإدارة التنفيذية

ال�س ّيد جوردون بويل ،الرئي�س التنفيذي
ال�س ّيد مايك �إي�ستوود ،مدير العمليات للتجزئة والتوزيع
ال�س ّيد روبرت �سميث ،مدير العمليات خلدمات العقود والتموين
ال�س ّيد عمار عقيل ،مدير عام ال�شئون املالية
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ما هو �أثر الأزمة املالية العاملية والك�ساد االقت�صادي على بي
�إم �إم �آي خالل العام 2009؟
جوردون بويل� :أعتقد �أنه من الإن�صاف القول �إن املجموعة مل
تت�أثر ب�صورة مبا�رشة بالأزمة املالية واال�ضطراب الذي �ساد
الأ�سواق خالل العام  2009لأن �أعمالها التجارية الأ�سا�سية،
وهي املواد الغذائية وامل�رشوبات وحتديد امل�صادر وعقود
التموين ،هي �أعمال تعتمد على الطلب ولي�ست دورية وبالتايل
فهي حممية �أكرث من غريها من الك�ساد االقت�صادي �أو «معزولة»
عنه .وحتى �أثناء فرتة الك�ساد ،يحتاج النا�س �إىل املواد الغذائية
واملنتجات املنزلية الأ�سا�سية كما �أن عقود التموين تربم لفرتات
حمددة ت�صل �إىل ما بني �سنة �إىل خم�س �سنوات وهو ما يوفر
م�صدر �إيراد م�ستقر وربحية �أكرث ثبات ًا.
روبرت �سميث :كان لالنخفا�ض الكبري يف �أ�سعار النفط �أواخر
العام  2008و�أوائل العام � 2009أثر �سيئ على �أعمال التنقيب
والإنتاج يف �رشكات النفط والغاز وهو ما �أثر على �أعمال �رشكة
حتديد امل�صادر والتوريدات العاملية (جي �إ�س �إ�س) التابعة
للمجموعة يف �أوائل هذه ال�سنة .غري �أن هذا الأُثر �أ�صبح �أقل
ب�سبب زيادة �أ�سعار ال�سلع وخا�صة املعادن الثمينة مثل الذهب،
وهو ما كان له ت�أثري �إيجابي على عقود املجموعة املربمة
مع �رشكات املناجم .و�سيكون االنتعا�ش القوي وا�ستمرار
اال�ستقرار يف �أ�سعار النفط بدء ًا من الربع الثاين لعام 2009
مفيد ًا لأعمال �رشكة حتديد امل�صادر والتوريدات العاملية (جي
�إ�س �إ�س) يف �أفريقيا .وقد عانى امل�رشوع امل�شرتك� ،إين�شكيب
البحرين ،التابع للمجموعة من انخفا�ض �أعمال خط احلاويات
ب�سبب انخفا�ض حجم التجارة الدولية ولكن الأو�ضاع �أخذت
يف التح�سن بدء ًا من �أواخر ال�سنة ب�شكل تنا�سب مع االنتعا�ش
الطفيف يف االقت�صاد العاملي.
مايك �إي�ستوود :حيث �إن املجموعة تعترب موزع ًا �أ�سا�سي ًا للمواد
الغذائية وامل�رشوبات وعالمات املنتجات املنزلية فقد ت�أثرت
بانخفا�ض هوام�ش الربح وزيادة الأ�سعار التي يعر�ضها مالكو
تلك العالمات وبانخفا�ض معدالت الإنفاق اال�ستهالكي ب�سبب
ظروف الك�ساد التي يعي�شها العامل .وقد �أظهر زبائن حمالت
الهايربماركت وال�سوبرماركت الأ�سا�سية التابعة للمجموعة،
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خا�صة يف البحرين ،انخفا�ض ًا يف معدل قيمة امل�شرتيات ويف
ال�رشاء غري املخطط له ملواد ال توجد حاجة �شديدة �إليها .وكذلك
�أثرت قوانني الرتخي�ص اجلديدة يف البحرين الداعمة ل�سيا�سة
الدولة املرتبطة “بال�سياحة العائلية” على مبيعات امل�رشوبات.
وكان الأثر على �أ�سواق الأ�رسة التابع ملجموعة بي �إم �إم �آي �أقل
لأنه يوجه خدماته للأ�رس ذات الدخل املتو�سط واملرتفع.
عمار عقيل :ال تعترب بي �إم �إم �آي حم�صنة �ضد التطورات
التي تطال القطاع املايل العاملي �أثناء ال�سنة .فقد �أثرت التغريات
امل�ستمرة يف الأ�سواق العاملية والإقليمية على حمفظة اال�ستثمار
اخلا�صة باملجموعة على الرغم من �أن ذلك الت�أثري كان حمدود ًا
ب�سبب الطريقة املحافظة يف اال�ستثمار التي تتبعها املجموعة.
وحت�سنت �أو�ضاع املجموعة يف كثري من اجلوانب بعد انتعا�ش
الأ�سواق يف �أواخر العام .و�سجلت املجموعة مكا�سب غري �سائلة
من اال�ستثمارات املتاحة للبيع قدرها  0.7مليون دينار بحريني
مقارنة بخ�سائر قدرها  1.8مليون دينار بحريني يف العام
.2008
ما هي الإجراءات التي �أعدتها بي �إم �إم �آي للتعامل مع
الأزمة؟
جوردون :بد ًال من التفكري يف حماية املوجودات احلالية فقط،
وا�صلت املجموعة اال�ستثمار يف تنمية وتطوير �أعمالها التجارية
وحت�سني �إمكانات مهام امل�ساندة التي تقوم بها .وبد ًال من
خف�ض التكاليف على جميع امل�ستويات ،نظرت املجموعة �إىل
اجلوانب التي ميكن �إنفاق املال فيها بطريقة �أكرث حكمة .فمث ًال،
مل تفر�ض حظر ًا على ال�سفر بجميع �أنواعه بل كفَّت عن التعاقد
مع وكاالت ال�سفر وال�سياحة حلجز التذاكر على خطوط الطريان
التجارية وا�ستخدمت الإنرتنت كو�سيلة �أف�ضل حلجز التذاكر
بحيث ت�ستطيع موا�صلة القيام برحالت م�ساندة الأعمال
التجارية احلالية وامل�ستقبلية.
ووا�صلت املجموعة توظيف املر�شحني ل�شغل الوظائف الإدارية
املطلوبة و�أعدت كفاءات �إ�ضافية للم�ستقبل باال�ستفادة من
عالقاتها اخلارجية املتينة .ويف النهاية ،ومن خالل الدمج بني
الر�أي واحلظ� ،أعدت املجموعة خطة ا�سرتاتيجية جديدة �أثناء

جـوردون بـويل

جوردون بويل
الرئي�س التنفيذي
مايك �إي�ستوود
مدير العمليات للتجزئة والتوزيع
روبرت �سميث
مدير العمليات خلدمات العقود
والتموين
عمار عقيل
مدير عام ال�شئون املالية
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فرتة الك�ساد ولي�س لفرتة الن�شاط يف ظروف ال�سوق وهو ما
يعني �أن توجه املجموعة اال�سرتاتيجي كان �أح�سن توافق ًا مع
التوقعات االقت�صادية وتوقعات ال�سوق امل�ستقبلية والأوقات
املتغرية التي تعمل املجموعة يف ظلها.

ومن التطورات الهامة� ،إ�ضافة منتجات مملوكة ملجموعة بي
�إم �إم �آي للمرة الأوىل تت�ضمن �رشاب ًا له عالمة جتارية تقوم
املجموعة الآن بت�صديره �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة
و�رشكة “جريت ديلي” مبجموعة متنوعة من ال�سندوت�شات
وال�سلطات واملواد الغذائية اجلاهزة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،وا�صلت
املجموعة زيادة عدد فروع �أ�سواق الأ�رسة يف البحرين بافتتاح
حمل لبيع املواد الغذائية على مدار �ساعات اليوم يف درة البحرين
وتوقيع عقد �إيجار �أكرب متجر يخطط لت�أ�سي�سه يف مركز ت�سويق
جديد يف منطقة املاحوز .وبالنظر �إىل �أهمية “موقع” املتاجر
اجلديدة ا�ستطاعت املجموعة اال�ستفادة من انخفا�ض �أ�سعار
الأرا�ضي وانخفا�ض املناف�سة على املواقع املتميزة وح�صلت
على �صفقات جيدة من موقع القوة.
روبرت :ح�سنت املجموعة م�ستويات ر�ضا العمالء وزادت
معدالت تنفيذ الطلبات يف بي �إم �إم �آي املت�صلة بالعقود التي يتم
�إبرامها مع احلكومات واجلهات غري احلكومية و�إدارات الدفاع
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وجيبوتي وتوحيد �أعمال
مكتب التمثيل اخلا�ص بال�رشكة يف وا�شنطن العا�صمة بالواليات
املتحدة للم�ساعدة يف احل�صول على فر�ص جتارية جديدة.
و�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،بد�أت ال�رشكة التابعة اجلديدة� ،رشكة
حتديد امل�صادر والتوريدات العاملية (جي �إ�س �إ�س) ،العمل يف
�أربع مواقع جديدة يف �أفريقيا .وح�صل امل�رشوع امل�شرتك التابع
للمجموعة� ،إين�شكيب البحرين ،على ح�صة يف ال�سوق وعلى
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مايك إيستوود

مايك :ا�ستجاب فرع التجزئة والتوزيع يف ق�سم املواد الغذائية
وامل�رشوبات التابع للمجموعة ب�صورة فعالة ومبتكرة لظروف
ال�سوق ال�صعبة ،وقررت املجموعة عدم زيادة الأ�سعار ب�سبب
تخفي�ض �أ�صحاب العالمات التجارية لهوام�ش ربحها وزيادتهم
للأ�سعار حتى تتمكن من املحافظة على و�ضعها التناف�سي،
ووا�صلت الرتكيز على قوة جمموعة املنتجات ذات العالمات
التي تتعامل فيها املجموعة.
عمالء جدد و�أعد �إجراءات جديدة لتو�سيع نطاق �أعمال ال�شحن
اخلا�صة به واحل�صول على فر�ص جتارية جديدة مثل عقود
الع َّبارة اجلديدة ثنائية الهيكل وعالية ال�رسعة بني
ا�ستخدام َ
البحرين والكويت والعراق.
عمار :يف �ضوء ات�ساع الأعمال الدولية للمجموعة ،راجعت
املجموعة عملياتها املالية جلعلها منا�سبة ل�رشكة “متعددة
اجلن�سيات” .وقد �أ�ضافت املجموعة ال�رضائب كذلك ككفاءة
جديدة لإجراءات املحا�سبة والرقابة املالية .ومل�ساندة ودعم منو
بي �إم �إم �آي يف وقت الك�ساد ،وا�صلت املجموعة اال�ستثمار يف
الأعمال التجارية مما �أدى �إىل ارتفاع النفقات العامة والإدارية
مبا يف ذلك تكاليف املوظفني جتاوزت  .%16والأهم من ذلك،
رفعت املجموعة م�ستويات ال�سيولة مب�ضاعفة الودائع النقدية
والودائع ق�صرية الأجل �إىل  12مليون دينار بحريني تقريب ًا
وهو ما ي�ضع املجموعة يف موقف �أف�ضل لال�ستجابة ال�رسيعة
للفر�ص التجارية اجلديدة.
بالنظر �إىل تو�سع الأعمال الدولية ملجموعة بي �إم �إم �آي ،ما
هي الإجراءات التي اتخذت لإدارة املخاطر املتزايدة التي
ميكن �أن تتعر�ض لها املجموعة؟

عمار :تغيرَّ موجز بيانات خماطر املجموعة خالل ال�سنتني
املا�ضيتني .فاملجموعة معر�ضة الآن ملخاطر جغرافية � -سيا�سية
وتنظيمية وقانونية يف الدول التي مل تكن تعمل فيها من قبل

مثل �أفريقيا .وقد �أجرت بي �إم �إم �آي مراجعة مكثفة للمخاطر
اال�سرتاتيجية خالل العام  2009مبا يتنا�سب مع اال�سرتاتيجية
اجلديدة للمجموعة لل�سنوات اخلم�س القادمة .ووافق جمل�س
الإدارة على مقرتحات الإدارة ب�إ�ضافة نظام �إدارة املخاطر
التجارية اجلديدة يف العام  .2010وقد جعلت املجموعة �ضوابط
االعتمادات اخلا�صة بها �أكرث �رصامة وحددت خم�ص�صات
منا�سبة لتغطية اال�ستثمارات ال�ضعيفة والديون امل�شكوك يف
حت�صيلها .وجنحت بي �إم �إم �آي يف تخفي�ض ديونها الكلية
وهو ما حتقق ب�شكل يدعو للإعجاب خالل فرتة الأزمة املالية
وا�ضطراب الأ�سواق.

عمار :ت�ستفيد بي �إم �إم �آي من الأهمية الدولية املتزايدة للبحرين
والبيئة التنظيمية القانونية وبرنامج الإ�صالح امل�ستقبلي
وموقعها اال�سرتاتيجي يف اخلليج العربي والتجهيزات
الأ�سا�سية املتميزة لدعم الأعمال التجارية .ومع موا�صلة
املجموعة التو�سع على النطاق الدويل ،تفكر املجموعة يف ت�أ�سي�س
مراكز ت�شغيلية و�إدارية �إقليمية ،مث ًال يف �أفريقيا ،ولكن تلك
املراكز ال تزال تتبع للمكاتب الأ�سا�سية ملجموعة بي �إم �إم
�آي املوجودة يف البحرين .وتبقى م�س�ألة تخ�صي�ص الوظائف

روبرت سميث

جوردون :بالت�أكيد �ست�ساعد �إدارة املخاطر التجارية املجموعة
على �إدارة وتخفيف املخاطر ب�صورة �أكرث مهنية .و�أود
الت�شديد على �أهمية “�إ�صغاء” الإدارة العليا للموظفني والعمالء
واحل�صول منهم على �أفكار لتح�سني �إدارة املخاطر بحكم �أنهم
�أقرب �إىل م�صدر احلدث .وداخلي ًا� ،أرغب يف دمج املخاطر �ضمن
ثقافة بي �إم �إم �آي على �أن يتحمل املوظفون جميع ًا م�سئولية
املخاطر يف جوانب �أعمالهم املختلفة.
هل تفكر بي �إم �إم �آي يف نقل مقرها الرئي�سي من البحرين �إىل
مكان �آخر؟ وما هي �أهمية بحرنة الوظائف؟
جوردون :ال �أعتقد �أن هناك �سبب ًا جيد ًا يدعو بي �إم �إم �آي �إىل
التفكري يف ت�أ�سي�س مقر رئي�سي خارج البحرين ،علم ًا ب�أن جذور
املجموعة يف اململكة تعود �إىل ما يزيد على � 125سنة .وامليزة
الوا�ضحة ملجموعة بي �إم �إم �آي �أنها �أ�س�ست عالقات قوية
وم�ستقرة مع �أ�صحاب القرار الأ�سا�سيني يف احلكومة وال�رشكاء
التجاريني وامل�ستهلكني .وهذا �سي�ساعدها يف �إجناز �أمورها
ب�رسعة و�سهولة �أكرث وتطوير �أعمالها التجارية املحلية .وال
توجد مثل هذه امليزة يف �أي مكان �آخر خارج البحرين ،كما �أن
بدء تكوين عالقات مماثلة من ال�صفر يف دولة �أخرى ال تكون
املجموعة معروفة فيها جيد ًا �أو تعامل فيها باحرتام �سيحتاج �إىل
وقت كبري وجمهودات جبارة.

للبحرينيني مو�ضوع ًا حملي ًا هام ًا :فمن بني ما يزيد على 1500
�شخ�ص ميثلون الأيدي العاملة ويعملون يف ثماين دول يف ثالث
قارات ويحملون �أكرث من  30جن�سية خمتلفة ،جند �أن ما يزيد
على  %53من املوظفني الذين يعملون يف البحرين هم بحرينيون
وميثلون حوايل  %40من جميع الرتقيات للوظائف الإدارية.
روبرت :بالنظر �إىل الأعمال الدولية للمجموعة� ،أعتقد �أن عبارة
“توطني الوظائف” �ستكون �أن�سب من عبارة «بحرنة الوظائف».
فنحن بحاجة �إىل �إيجاد طريقة لتوظيف �أف�ضل املواطنني كفاءة
واال�ستفادة من معرفتهم بالأو�ضاع املحلية وم�ساعدتهم على
ا�ستغالل كامل قدراتهم .واملجموعة بحاجة �إىل حتديد الرواتب
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والعوائد ح�سب احلاجة حتى ت�صبح “�صاحب العمل” املف�ضل
يف جميع املناطق التي تعمل بها وتوظيف �أف�ضل الأ�شخا�ص
كفاء ًة مل�ساعدتها يف تطوير الأعمال وتطوير كفاءاتهم واالحتفاظ
بخدماتهم.
ملاذا قررت بي �إم �إم �آي طرح ا�سرتاتيجية جديدة لل�سنوات
اخلم�س التالية؟ وما هي العنا�رص الأ�سا�سية يف التوجه
اال�سرتاتيجي للمجموعة يف امل�ستقبل؟
جوردون :خالل العقد املا�ضي ،حققت بي �إم �إم �آي منو ًا فعلي ًا
وتو�سع ًا على النطاق الدويل وهو ما يجعلها تتحول �إىل جمموعة
متعددة اجلن�سيات ال تنح�رص �أعمالها يف البحرين فقط .وحتتاج
املجموعة ،وهي ت�ستعد للدخول يف العقد اجلديد بكل حتدياته
وغمو�ضه� ،إىل حتديد هويتها ب�شكل وا�ضح وما ت�ستطيع (وما
ال ت�ستطيع) فعله واملكان الذي �ستنفذ فيه �أعمالها .وال ت ّدعي
املجموعة الكمال ،لذلك ف�إنها �ستجري مراجعة ا�سرتاتيجية
حملية �شاملة من الأعلى �إىل الأ�سفل ومن الأ�سفل �إىل الأعلى
ي�شارك فيها لي�س فقط �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا،
بل ،وهو هام جد ًا ،جميع املوظفني يف م�ستويات الأعمال
املختلفة .وتعتمد اال�سرتاتيجية اجلديدة للمجموعة لل�سنوات
اخلم�س التالية على ثالث ركائز هي �أن ت�ضيف قيمة ال�رشيك
ملنتجات الكيانات �صاحبة ن�سبة امللكية العالية التي تتعامل معها
و�أن تكون مدفوعة بروح الإجناز و�أن تعمل بروح املواطنة
العامة امل�سئولة .وقد حددت املجموعة لنف�سها �أهداف ًا جتارية
عالية لزيادة الإيرادات وا�ستمرارية حتقيق الربح والتو�سع
اجلغرايف.
عمار :تعترب الطريقة التي تتطور بها املجموعة عن� ً
رصا هام ًا
من عنا�رص توجهها اال�سرتاتيجي امل�ستقبلي .ويف املا�ضي،
كان منو املجموعة ع�ضوي ًا �إىل حد كبري� ،أي من خالل الكيانات
اململوكة بالكامل �أو امل�شاريع امل�شرتكة التي حتتفظ بها بي �إم
�إم �آي بال�سيطرة الإدارية .وحتتاج املجموعة الآن �إىل التفكري يف
حما�سن وم�ساوئ النمو غري الع�ضوي� ،أي الذي يتطلب التفكري
ب�أ�سلوب خمتلف يف الطريقة التي ت�ؤدي بها املجموعة �أعمالها،
مثل الطريقة الإدارية وال�ضوابط املالية ،حيث �إنها تنطوي على
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خماطر �أكرب .وحتتاج �إىل درا�سة مزايا كل فر�صة جديدة لوحدها
ثم تقرر الطريقة الأف�ضل للتعامل معها – الدمج والتملك
وامل�رشوع امل�شرتك والتحالف اال�سرتاتيجي �أو الكيان الذي
يديره �آخرون .والعن�رص الأ�سا�سي يف النجاح هو العثور على
�رشيك جتاري ال ت�ستطيع العمل معه فقط بل وتثق فيه �أي�ض ًا.
هل يعني هذا �أن على بي �إم �إم �آي �أن تعيد التفكري يف ر�ؤيتها
ور�سالتها وقيمها وثقافتها العامة؟
جوردون :طبع ًا ال� .ستبقى الأ�س�س العامة املميزة للمجموعة
التي حتت�ضن ثقافة “الفوز بالثقة” هي �أ�سا�س اال�سرتاتيجية
اجلديدة للمجموعة .وال �أجد �سبب ًا لتغيري تلك الثقافة �إ ّال �إذا
ق�صدت املجموعة ،رمبا ،تغيريها مبا يتنا�سب مع الثقافات
املختلفة ملواقع عملها خارج البحرين.
روبرت� :أتفق مع جوردون فيما ذهب �إليه .فمجموعة بي �إم �إم
�آي ،مثلها مثل عائلة حتتاج �إىل التعامل مع منو “�أطفالها” من
مرحلة املراهقة �إىل مرحلة البلوغ .ويف حني �أنك حتتاج �إىل �إعطاء
الأطفال املجال للنمو مبفردهم ،ف�أنت حتتاج �أي�ض ًا �إىل ممار�سة
قدر من ال�سيطرة الأبوية دون �أن ت�ضحي بقيم العائلة الأ�سا�سية
التي جتمع �أفراد العائلة مع بع�ضهم البع�ض .ويف عائلة ممتدة
مثل بي �إم �إم �آي حيث ينت�رش الأفراد حول العامل ،حتتاج كذلك
�إىل �أن ت�أخذ يف احل�سبان الثقافات املحلية املختلفة والطرق
التي ت�ؤدى بها الأعمال يف تلك البالد .وبالن�سبة ل�رشكة حتديد
امل�صادر والتوريدات العاملية (جي �إ�س �إ�س) يف �أفريقيا ،مث ًال ،قد
ي�شمل ذلك الفروق اللغوية والقبلية و�أخالقيات العمل و�رسعة
اتخاذ القرار التي تختلف من دولة �إىل �أخرى.
ما هي توقعاتك مل�ستقبل بي �إم �إم �آي يف العام 2010؟
جوردون� :أنا ل�ست اقت�صادي ًا ولكن من الوا�ضح جد ًا بالن�سبة
يل �أن االنتعا�ش العاملي الذي مت التب�شري به كثري ًا ،وجتدد الثقة
يف الأعمال� ،ست�أخذ وقت ًا �أطول مما كان معظم النا�س يعتقدون.
ونحن ندخل نظام ًا عاملي ًا جديد ًا نحتاج فيه �إىل �إعادة الثقة من
خالل �إتباع �أرفع م�ستويات ال�سلوك ال�شخ�صي واملهني باعتبار
ذلك �أمر ًا يف غاية الأهمية .و�ستوا�صل املجموعة �إتباع طريقة

عمار عقيل

اجلديدة التي متلكها .ويف البحرين� ،ست�ستمر املجموعة يف زيادة
عدد حمالت �أ�سواق الأ�رسة من خالل افتتاح حمالت بيع املواد
الغذائية على مدار �ساعات اليوم يف مواقع متميزة.

�إدارية م�ستقرة وحكيمة مع مراقبة التطورات التي حتدث
على نطاق العامل .وتظل الأ�س�س املالية والت�شغيلية الأ�سا�سية
للمجموعة جيدة و�ست�ستفيد منها املجموعة يف التعامل مع
الفر�ص التجارية اجلديدة.
روبرت :يف العام � ،2010ستعيد بي �إم �إم �آي طرح عطاءاتها
الكبرية اخلا�صة بعقود البائع الأ�سا�سي املربمة مع احلكومات
و�إدارات الدفاع يف ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا .ونتوقع زيادة
�أ�سعار النفط وا�ستمرار الزيادة القوية يف �أ�سعار ال�سلع لتح�سني
�أعمال �رشكة حتديد امل�صادر والتوريدات العاملية (جي �إ�س
�إ�س) التابعة للمجموعة .وعلى الرغم من كرثة التحديات ،متلك
�أفريقيا �إمكانات هائلة للنمو تخطط املجموعة يف الوقت احلا�رض
لال�ستفادة منها يف دعم خطط التو�سع امل�ستمرة لها خارج
البحرين.

عمار :ت�أخذ اال�سرتاتيجية اجلديدة للمجموعة يف االعتبار العديد
من االحتماالت امل�ستقبلية املتعلقة بالنمو االقت�صادي العاملي
وحت�سن
والإقليمي وزيادة ا�ستقرار الأ�سواق املالية العاملية
ُّ
املزاج العام وثقة امل�ستثمر .ومع �أن من ال�صعب التنب�ؤ ب�صورة
�صحيحة باحتماالت ت�أثري ذلك على بي �إم �إم �آي ف�إن م�صادر
االطمئنان التي تعتمد عليها املجموعة هي قوتها الأ�سا�سية
العامة ،حيث جند �أن ر�أ�سمال املجموعة قوي كما �أن قدرتها على
ت�سييل �أموالها عالية وهي غري مت�أثرة كثري ًا بالأزمة العاملية
كما �أن �أعمال املجموعة تركز على قطاعات معزولة نوع ًا ما من
الناحيتني التجارية واجلغرافية .ولذلك ف�إن املجموعة متفائلة
بحذر فيما يتعلق بالتوقعات امل�ستقبلية للعام  2010حيث �إنها
يف و�ضع جيد ميكنها من اال�ستجابة بطريقة منا�سبة للتطورات
الالحقة �أثناء �سعيها لتحقيق ا�سرتاتيجيتها العامة و�أهدافها
التجارية.

مايك� :أظهرت املباحثات التي جرت م�ؤخر ًا مع �أ�صحاب
العالمات التجارية للمواد الغذائية وامل�رشوبات �أنهم بدءوا
ينظرون �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي ك�سوق متجان�سة
ولي�ست �أ�سواق ًا لكل بلد على حدة .وت�أ�سي�س ًا على �سجل
املجموعة غري امل�سبوق يف البحرين وقطر ،ف�إن هدف املجموعة
هو ت�أ�سي�س وكاالت توزيع يف منطقة دول جمل�س التعاون
اخلليجي للعالمات التجارية التي متثلها والعالمات التجارية

بي إم إم آي 19 -

التجزئة والتوزيع

�رشكة جريت ديلي – البحرين

بي �إم �إم �آي للم�رشوبات

�أ�سواق الأ�رسة – البحرين

• ت�أ�سي�س فرع تابع جديد.
• طرح جمموعة �ساندويت�شات حتمل
العالمة التجارية “جريت” (بالتعاون
مع ريت�ش �سو�سيز) واملواد الغذائية
املعب�أة واملواد الغذائية اخلفيفة.
• بدء خدمة التو�صيل للمكاتب
واملدار�س.

•

•
•
•
•
•

االحتفاظ بقيمة فوق املتو�سط ل�سلة
املنتجات.
�أ�سواق الأ�رسة يف جزر �أمواج حتقق
ربح ًا يف �سنة الت�شغيل الأوىل الكاملة.
افتتاح حمل لبيع املواد الغذائية على
درة البحرين.
مدار ال�ساعة يف ّ
ت�أ�سي�س وحدة الإنتاج املركزية للعالمة
التجارية “جريت” وخمترب �أوروبي
جديد.
توقيع اتفاقية الفتتاح �أكرب متجر يف
مركز ت�سويق جديد يف املاحوز.

•
•
•
•
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اال�ستجابة للتحديات املتمثلة يف
التغريات التي حدثت يف ال�سوق مبا يف
ذلك قوانني الرتخي�ص اجلديدة الداعمة
ل�سيا�سة “ال�سياحة العائلية” التي
تطبقها احلكومة ومبادرات ت�سويق
جديدة مبتكرة.
تعزيز قوة جمموعة العالمات اجلديدة
ملنتجات ب �إم �إم �آي.
طرح م�رشوب جديد مملوك ملجموعة ب
�إم �إم �آي يتم ت�صديره يف الوقت احلا�رض
�إىل دولة الإمارات العربية املتحدة.
زيادة عدد �أفراد فريق التجزئة
والت�سويق ومديري العالمات التجارية.
الرتكيز على حت�سني عالقات املحا�سبة
الأ�سا�سية.

ي على
ي �أم �أم �آ
العاملية
حازت ب
املاركات
التكرمي من ديد من
الع
الرائدة مع ة جلودة
ز الدولي
قدمها يف
ئ
اجلوا ت التي ت
اخلدما
لتوزيع.
جمال ا

�رشكة نادر التجارية – البحرين
•
•
•
•

حتقيق زيادة يف الإيرادات قدرها
.%12
زيادة عدد �أفراد فريق املبيعات
والت�سويق التجاري.
زيادة مركبات التو�صيل.
احل�صول من “هنكل” على جائزة
“�أعلى ح�صة يف ال�سوق يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي” ملجموعة مزيالت
الرائحة “فا”.
زاد للت�سويق والتوزيع
– قطر

•
•
•
•

حتقيق زيادة يف الإيرادات بن�سبة
.%20
زيادة قاعدة العمالء.
زيادة عدد املنتجات.
احل�صول من “هري�شيز” على جائزة
“موزع العام يف ال�رشق الأو�سط”،
وم�ستندات “�أوت�ساندينج �أند تاميلي”
للعام  2009يف ال�رشق الأو�سط.

عقود اخلدمات والتموين
العقود املربمة مع احلكومات و�إدارات
الدفاع – ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا
• عقد البائع الأ�سا�سي للمنطقة
الرابعة يف ال�رشق الأو�سط “مركز
متوين �إدارات الدفاع يف فالدلفيا
(:”)DSCP
 معدالت ت�سليم قيا�سية ور�ضاالعمالء.
 حتقيق  %95يف التدقيق ال�سنويجلودة �إدارة النظم.
 -ممار�سة خيار � 18شهر ًا النهائية.

• عقد �إين�شكيب خلدمات املالحة
خلدمات الأ�سطول البحري يف
البحرين:
	ا�ستمرار التميز القيا�سي يف الأداء.	اال�ستجابة لزيادة حجم الأ�سطولالبحري الأمريكي يف ميناء �سلمان.
• بي �إم �إم �آي جيبوتي:
 جتديد عقد متوين اجلي�ش الفرن�سي. ت�أمني عقود �إ�ضافية خلدماتالأ�ساطيل البحرية واخلدمات ذات
ال�صلة ل�سفن الأ�ساطيل الأجنبية
الزائرة – الربيطانية والأملانية
والفرن�سية والإ�سبانية والدمنركية
والرو�سية واليابانية وال�صينية.

 م�ساندة ودعم قوة الأطلنطي البحريةالأوروبية امل�شاركة يف العمليات �ضد
القرا�صنة ال�صوماليني يف خليج عدن.
 تغيري عقد الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية من عقد “ال�سوق الواحدة”
�إىل عقد “دويل” – ا�ستجابت بي �إم �إم
�آي لذلك من خالل اال�شرتاك بنجاح
مع مقاولني �آخرين لالحتفاظ بعقد
جيبوتي.
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مكتب وا�شنطن – الواليات املتحدة
الأمريكية
•
•
•
•

�سنة الأعمال الكاملة الأوىل.
احل�ضور اال�سرتاتيجي الهام يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
ت�أ�سي�س عالقات وتطوير �أعمال
جتارية جديدة – مبا يف ذلك برنامج
�أفريكوم (القيادة الأفريقية) املقرتح.
التعرف على �أحدث التغيريات يف �أنظمة
التملك الفيدرالية يف الواليات املتحدة.

بقدرات

�أ�س� .أ�س
تع جي.
خدمات
تتم يف جمال
وج�ستية
عالية
دمات الل
دعم واخل
�س�ؤولية
ال
وهي تتحمل امل ة املواقع
جمال تعبئ
–
ملة يف
ة الدعم
الكا ة و �أن�شط
البعيد

�رشكة حتديد امل�صادر والتوريدات
العاملية (جي �إ�س �إ�س) – �أفريقيا
• جناح �سنة الأعمال الأوىل الكاملة.
• زيادة الإيرادات بن�سبة تفوق .%11
• توحيد الأعمال يف �أربعة مواقع يف
�أفريقيا.

اﻟﻤﻐـــــﺮب

ﺳﻮرﻳﺎ
إﻳﺮان

اﻟﻌﺮاق

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺠﺰاﺋـــﺮ

ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﻮرﻳﺘـﺎﻧﻴـــــﺎ

ا�ردن

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ

ﻗﻄـﺮ

ﻋﻤﺎن

ﻣﺼــــﺮ

اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ا�ﻣﺎرات
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻨﻴﺠـﺮ

اﻟﺴﻮدان
اﻟﻴﻤﻦ

ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

ﺗﺸــﺎد
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳــﺎ

اﻟﺨــﺮﻃـــــــﻮم

ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج

ﺑﻨﻴــﻦ
ﺗﻮﺟــﻮ
أﻛــﺮا

ﻏـﺎﻧـﺎ

ﺟﻴﺒـﻮﺗﻲ
اﻟﺼﻮﻣـــﺎل

ﺑﺎﻣﺎﻛــﻮ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

إﺛﻴــﻮﺑﻴـــﺎ

ﻟﻴﺒﺮﻓﻴﻞ

اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
أوﻏﻨﺪا
ﻛﻴﻨﻴـــﺎ
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اﻟﺠﺎﺑـﻮن

�إين�شكيب البحرين
•
•
•

•

•
•

انخفا�ض كبري يف حركة نقل
احلاويات ب�سبب انكما�ش التجارة
العاملية.
زيادة ح�صة ال�سوق من خالل �إبرام
مبادرات جتارية جديدة وحت�سني
خدمات العمالء.
بدء توريد خبث الفحم واملعادن
والأ�سمنت يف حاويات نقل الكميات
ال�سائبة عرب ميناء خليفة بن �سلمان
اجلديد (كان التوريد يتم يف ال�سابق
با�ستخدام �صنادل �صغرية عرب �أر�صفة
خا�صة).
تو�سيع نطاق اخلدمات اللوج�ستية
واخلدمة على الياب�سة التي تقدم ل�سفن
الأ�ساطيل البحرية الكبرية (حامالت
الطائرات) بحيث �أ�صبحت ال�رشكة
قادرة الآن على تلبية الطلبات يف املياه
العميقة يف ميناء خليفة بن �سلمان.
احل�صول على عمالء جدد خلدمات
ال�شحن.
ت�أ�سي�س مرافق جديدة ملن�صات الركاب
يف ميناء خليفة بن �سلمان واحل�صول
على عقود خدمات الركاب للمرة الأوىل
يف خدمة العبارات عالية ال�رسعة بني
البحرين والكويت والعراق.

اخلدمات العامة وخدمات امل�ساندة

ال�صحة وال�سالمة والبيئة

اجلودة

•

• االحتفاظ ب�شهادة �آيزو 2000:9001
لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل.
• �إعداد طريقة �أكرث تكام ًال للتعامل
مع �ضمان اجلودة مت�شي ًا مع
اال�سرتاتيجية اجلديدة للمجموعة.
• �إقامة ور�ش تركيز جلميع املديرين
لتوثيق الإجراءات كجزء من املراجعة
امل�ستمرة لأدلة ال�سيا�سات.

•
•
•
•

تكوين فريق جديد متفرغ لل�صحة
وال�سالمة والبيئة.
االحتفاظ بنجاح ب�شهادة نظام
�إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية
.1999:18001
تطوير املوا�صفة �إىل املوا�صفة اجلديدة
.2007:18001
موا�صلة التدريب على ال�صحة
وال�سالمة.
�إ�ضافة مبادرات بيئية – فرز النفايات
والتخل�ص منها � /إعادة التدوير.
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تقنية املعلومات
•

•

•
•
•

ا�ستمرار �أعمال ما بعد تطبيق نظام
خطط اال�ستجابة للحاالت الطارئة
اخلا�صة باملجموعة واملعتمدة على
برنامج “�أوراكل” الذي بد�أ تطبيقه منذ
عامني.
�إجراء الفح�ص بنجاح لنظام ا�ستعادة
املعلومات بعد الكوارث يف تقنية
املعلومات دعم ًا للتخطيط ال�ستمرار
الأعمال التي �أعدتها بي �إم �إم �آي.
تطوير �شبكة املنطقة الوا�سعة يف
البحرين وقطر مع تطبيق تقنية
.MPLS
تطوير �شبكة املنطقة املحلية.
تطبيق نظام “ ”Visionاملعتمد على
ويندوز يف جيبوتي – على �أ�سا�س نظام
�شبكة التموين اخلا�صة بق�سم املواد
الغذائية وامل�رشوبات يف البحرين.

املوارد الب�رشية
•
•
•
•
•
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تعيني مدير جديد لق�سم املوارد
الب�رشية يف املجموعة.
اال�ستمرار يف اختيار املر�شحني ل�شغل
وظائف فريق بي �إم �إم �آي.
اال�ستمرار يف تدريب وتطوير
الكفاءات الوظيفية.
حت�سني عمليات تقييم الأداء
والعمليات الإدارية.
�إ�ضافة هيكل جديد متنا�سق للدرجات
الوظيفية.

دليل المجموعة
بي إم إم آي البحرين
الهاتف+973 17739 444 :
الفاكس+973 17731186 :
enquiries@bmmi.com.bh
www.bmmigroup.com
المكتب العام
الهاتف+973 17746 110 :
الفاكس+973 17744 740 :
التجزئة والتوزيع
مشروبات بي إم إم آي
الهاتف+973 17364 000 :
الفاكس+973 17813 957 :
أسواق األسرة
األسرة ـ سار
الهاتف+973 17697 558 :
الفاكس+973 17693 128 :
األسرة ـ أمواج
الهاتف+973 1603 3773 :
الفاكس+973 1603 3772 :
األسرة ـ درة البحرين
الهاتف+973 1335 9011 :
الفاكس+973 1335 9012 :
شركة جريت ديلي
الهاتف+973 17746 116 :
الفاكس+973 17744 740 :
االستهالكية
الهاتف+973 17739 200 :
الفاكس+973 17735 640 :
زاد للتسويق والتوزيع
الهاتف+974 4449 810 :
الفاكس+974 4361 905 :
zadmarketing@qatar.net.qa

التموين التعاقدي (قطر)
الهاتف+974 4061 700 :
الفاكس+974 4361 905 :
شركة تحديد المصادر والتوريدات
العالمية (جي إس إس)
المكتب الرئيس (البحرين)
الهاتف+973 17739 477 :
الفاكس+973 17730 294 :
gss@bmmi.com.bh
www.bmmigroup.com
واشنطن العاصمة
الهاتف+1 202 729 6302 :
الفاكس+1 202 580 6559 :
غانا
الهاتف+233 21 779543 :
الفاكس+233 21 773617 :
مالي
الهاتف+223 20 24 5520 :
الفاكس+223 20 24 5520 :
الجابون
الهاتف+241 56 5323 :
الفاكس+241 56 5409 :
السودان
الهاتف+249 183 231976 :
الفاكس+ 249 183 222808 :
جيبوتي
الهاتف+253 320 600 / 607 :
الفاكس+253 356 1444 :
إينشكيب البحرين
الهاتف+973 17821 161 :
الفاكس+973 17720 948 :
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االجتماعية

مثلما يحدث يف ال�رشكات التجارية الناجحة التي حتقق �أرباح ًا،
�أدركت املجموعة منذ وقت بعيد واجبها املت�صل ب�أ�س�س املواطنة
العامة كم�ؤ�س�سة م�سئولة تعمل على م�ساندة ودعم املجتمعات
املحلية يف الدول التي متار�س فيها �أعمالها .وملجموعة بي �إم �إم
�آي �سجل طويل من الأعمال اخلريية التي ت�شهد على التزامها
ب�أ�س�س املواطنة .فخالل العام  ،2009مث ًال ،ومت�شي ًا مع
الإ�سرتاتيجية اجلديدة للمجموعة لل�سنوات اخلم�س التالية،
خ�ص�صت املجموعة �صندوق ًا خريي ًا لتح�سني �إدارة وتن�سيق
مهام امل�سئولية االجتماعية العامة ملجموعة بي �إم �إم �آي.
م�ؤ�س�سة الأ�رسة اخلريية
يف العام � ،2009أ�س�ست املجموعة �صندوق ًا خريي ًا خا�ص ًا لإدارة
وتوزيع الأموال التي كانت بي �إم �إم �آي جتمعها يف امليزانية
يف ال�سابق وتخ�ص�صها للأغرا�ض اخلريية .و�سي�ستخدم
ال�صندوق حلماية تلك الأموال من االختال�س �أو اال�ستخدام
يف غري الأغرا�ض املخ�ص�صة لها فيما لو بيعت �رشكة بي �إم �إم
�آي .وقد مت تعيني جمل�س �أمناء يتكون من مديري بي �إم �إم �آي
للإ�رشاف على �إدارة تلك امل�ؤ�س�سة .وتت�ضمن �أهداف ال�صندوق
الأ�سا�سية حتديد املبادرات ذات القيمة يف البحرين وتنفيذها بد ًال
من تقدمي املنح الدرا�سية والتربعات مرة واحدة يف ال�سنة وذلك
بهدف م�ساعدة قطاعات معينة من املجتمع يحددها �أ�صحاب
ال�ش�أن يف املجموعة .ومع ا�ستمرار ات�ساع نطاق �أعمال املجموعة
خارج البحرين� ،ستبد�أ املجموعة يف درا�سة الطريقة التي تتمكّ ن
من خاللها من تنفيذ �أعمال امل�ؤ�س�سة اخلريية وتخ�صي�ص �أموال
ملبادرات امل�ساندة والدعم للدول الأخرى التي تعمل فيها مثل
الدول الأفريقية.
التعليم
ين�صب تركيز املجموعة الأ�سا�سي خلطة امل�سئولية االجتماعية
العامة على التعليم الذي تعتربه �أحد الركائز الأ�سا�سية لتطوير
الدول .وتبقى املجموعة ملتزمة بامل�ساعدة يف حترير طاقات
ال�شباب وتزويدهم مبا يلزم لتمكينهم من امل�ساهمة ب�شكل
�إيجابي يف تطوير املجتمع .وي�شمل هذا االلتزام برنامج الأ�رسة
للمنح اجلامعية وامل�شاركة يف مبادرات “متكني” للتدريب
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والتوظيف خلريجي مدار�س وجامعات البحرين وم�ساندة
مركز “عالية” للتدخل املبكر واملعهد الإقليمي للتوحد.
ويوفر برنامج الأ�رسة للمنح اجلامعية الر�سوم الدرا�سية
وعالوات املعي�شة لطالب الأ�رس ذات الدخل
املنخف�ض للح�صول على درجة البكالوريو�س
ش عن
“نك�سب العي� ل عليه.
خالل �أربع �سنوات يف جامعة البحرين.
�ص
طريق ما نح ن خالل
ع احلياة م
ويدخل هذا امل�رشوع �سنته ال�ساد�سة وقد
ون�صن
قدمه”.
ما ن
ا�ستفاد منه ما يزيد على  100طالب ح�صلوا
ت�شر�شل
ون�ستون
ل�سري
على درجات جامعية يف �إدارة الأعمال
ا )1965-18
(74
والهند�سة و تقنية املعلومات والآداب.
وت�شعر املجموعة بالتزام خا�ص جتاه
املجتمعات املحلية التي تعمل فيها .ففي البحرين ،يوجد مكتب
املجموعة يف العدلية لذلك ف�إنها ت�ساند املعهد الإقليمي للتوحد يف
العدلية ،كما �أن مكتبها الرئي�سي يف �سرتة لذلك كان طبيعي ًا �أن
ت�ساند وتدعم مركز عالية للتدخل املبكر يف �سرتة.
ومن الإجنازات الهامة التي حتققت يف العام  2009ا�ستطاعة
�أربعة طالب من مركز التوحد من االلتحاق باملدار�س العادية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ح�صل خم�سة طالب من عالية على فر�صة
الكت�ساب خربة عملية يف مكتب جمموعة بي �إم �إم �آي الرئي�سي يف
�سرتة ويف �أ�سواق الأ�رسة ملدة �شهرين .وبف�ضل جهود التدريب
والتطوير التي يوفرها املعهد ،ي�ستطيع ه�ؤالء الطالب الآن تنفيذ
املهام الإدارية الأ�سا�سية مثل الن�سخ وحفظ امللفات وو�ضع
املواد على الأرفف وو�ضع البطاقات على ال�سلع املختلفة .ويتيح
ق�ضاء بع�ض الوقت يف بيئة العمل احلقيقية له�ؤالء الطالب
فر�صة ممار�سة املهارات االجتماعية التي تعترب �رضورية
لإدماجهم يف املدار�س العادية ،كما يعطي موظفي بي �إم �إم �آي
الإح�سا�س ب�أنهم ي�ؤدون دورهم االجتماعي من خالل م�ساعدة
الطالب وتدريبهم.
وعلى نطاق �أو�سع ،تعمل بي �إم �إم �آي ب�صورة مكثفة مع
“متكني” (�سابق ًا� :صندوق العمل) مل�ساندة ودعم املواطنني
البحرينيني لي�صبحوا “موظفني م�ؤهلني” وللم�ساهمة يف �إيجاد
وظائف جيدة يف القطاع اخلا�ص .وت�شارك �أ�سواق الأ�رسة

بفعالية يف مبادرة “متكني” ملجال التجزئة بعد اجتياز 15
خريج ًا للفح�ص الأويل ولعمليات االختيار والقبول .و�سيح�صل
ه�ؤالء اخلريجون على تدريب نظري يف معهد البحرين لل�ضيافة
والتجزئة و�سيتم تعريفهم بجو العمل الفعلي يف �أ�سواق الأ�رسة.
و�ستعر�ض الوظائف على املر�شحني الناجحني كما �ستعر�ض
عليهم فر�ص العمل يف جمال التجزئة يف �أ�سواق الأ�رسة.
م�شاركة املوظفني يف ن�شاط املجتمع
ت�شجع بي �إم �إم �آي موظفيها وترعى م�شاركتهم يف جمموعة
وا�سعة من الفعاليات االجتماعية يف جماالت الريا�ضة والثقافة
وجمع التربعات للأعمال اخلريية وغريها .ويتطوع املوظفون
لتوفري اخلدمات اخلريية املحلية مثل املعهد الإقليمي للتوحد
وعالية وغريها من اخلدمات الهامة من خالل التفاعل ال�شخ�صي
مع الطالب وامل�ساعدة يف تن�سيق احلدائق وال�صيانة بهدف
تطوير الأحياء.
وي�شارك موظفو بي �إم �إم �آي كذلك يف منا�سبتني �سنويتني
هامتني جلمع التربعات يف البحرين هما �سباق املاراثون و�سباق
العوامات البحرية اللذان يحتاجان �إىل درجة عالية من التحمل
وي�ساعدان على تطوير قدرات العمل بروح الفريق.
امل�ساعدة على حتقيق الأحالم
تعتز بي �إم �إم �آي ب�شكل خا�ص برعاية الأفراد الذين يخ�ص�صون
وقتهم وطاقتهم لتحقيق عمل جيد �أثناء �سعيهم لتحقيق
وبناء على ذلك ،قامت برعاية جهود نبيل
�أحالمهم ال�شخ�صية.
ً
البو�سعيدي املواطن العماين املقيم يف البحرين يف ا�ستعداده
ل�سباق القطب عام  2009متحم ًال درجات احلرارة القا�سية
واحتماالت الإرهاق العاطفي والتعب ال�شديد ليقطع  350مي ًال
بحري ًا عرب بحر من اجلليد واجلزر القطبية و�إجناز عمل مل
ي�سبقه �إليه عربي من قبل .وبتاريخ � 29أبريل� ،سجل ا�سمه يف
التاريخ عندما و�صل ب�صحبة فريق عماين �إىل الواجهة اجلليدية
وثبت العلم العماين وعلم بي �إم �إم �آي يف القطب املغنطي�سي
ال�شمايل لرياه العامل ب�أكمله .وقد ا�ستفادت عدة �أعمال خريية
يف البحرين وعمان من هذا العمل الذي يتطلب قدر ًا كبري ًا من
اجلر�أة وال�شجاعة.

ورعت بي �إم �إم �آي كذلك جهود نادية �سوان ،مذيعة التلفزيون
والراديو البحرينية ال�سابقة ،يف حماولتها ت�سلق جبل كلمنجارو
الذي يعد �أعلى جبل يف �أفريقيا ،وهي حماولة تدل على طموحها.
فقد حتملت الربد وامل�صاعب ال�صحية الناجمة عن االرتفاع
ال�شاهق وم�شت حتى فقدت الإح�سا�س بقدميها لت�صل يف النهاية
�إىل قمة “�أوهورو” وهي قمة جبل كلمنجارو الذي يعترب �أعلى
جبل ال يعتمد على مرتفعات �أخرى يف العامل .وقد حقق جناح
نادية جلمعية “بامل” ،التي تقدم الدعم وامل�ساعدة للعائالت
البحرينية والأفراد من ذوي احلاجة� ،أموا ًال كثرية جتاوزت ما
هو متوقع.
التوعية بال�صحة وال�سالمة
كان ملجموعة بي �إم �إم �آي دور كبري وفعال يف امل�ساعدة على
زيادة الوعي بامل�شاكل االجتماعية الكبرية من خالل حما�رضات
قدمها اخلرباء للموظفني ون�صائح وور�ش عمل ودورات
درا�سية مت تقدميها يف البحرين وجيبوتي تتناول امل�شاكل
ال�صحية مثل الإيدز وال�سكري و�رسطان الثدي والتدخني
وجميعها م�شاكل حتيط بها �آراء مغلوطة.
وقد ا�ستجابت املجموعة ب�صورة فورية لإنفلونزا اخلنازير �أو
مر�ض من خالل تعريف املوظفني ب�أهمية املحافظة على النظافة
م�ساحات
ال�شخ�صية وتطبيق �إجراءات معينة مثل ا�ستخدام ّ
معقمة يف جميع عربات الت�سوق يف �أ�سواق الأ�رسة وهي �أول
�أ�سواق يف البحرين تقوم بذلك ،وتركيب وحدات تعقيم اليدين
يف جميع مناطق بي �إم �إم �آي .و�إىل جانب ذلك� ،أقامت املجموعة
ور�ش ًا دورية حول الإ�سعاف الأويل وال�سالمة يف مكان العمل
ومتارين عملية ملكافحة احلريق.
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حماية البيئة
ت�ضمنت مبادرات حماية البيئة لعام 2009
ا�ستخدام �أكيا�س القما�ش املتينة يف حمالت �أ�سواق
الأ�رسة لتقليل ا�ستخدام �أكيا�س البال�ستيك التي
تعترب �ضارة بالبيئة .ومت توحيد جهود �أ�سواق
الأ�رسة مع جهود م�ؤ�س�سة �إعادة التدوير دعم ًا
للأعمال اخلريية التي يوجد مقرها يف البحرين
لت�صبح �أول موقع ملجمع �إعادة التدوير املحلي
اخلا�ص بهذه امل�ؤ�س�سة .و�أقيمت كذلك حملة
لإعادة التدوير داخل ال�رشكة لتعريف املوظفني
بالطرق املختلفة لتقليل ا�ستخدام بع�ض املنتجات
و�إعادة ا�ستخدامها و�إعادة تدويرها .كما مت و�ضع
�صناديق �إعادة التدوير يف جميع مواقع بي �إم �إم
�آي للم�ساعدة على تو�صيل هذه الر�سالة.
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الإدارية و�إدارة املخاطر

يدرك جمل�س الإدارة الأهمية الكبرية
للحوكمة الإدارية و�إدارة املخاطر يف حماية
حقوق وم�صالح جميع �أ�صحاب ال�ش�أن
ودعم وم�ساندة النمو وا�ستمرار حتقيق
الربح يف جمموعة بي �إم �إم �آي.

احلوكمة الإدارية
خالل العام � ،2009أخ�ضع جمل�س الإدارة
جميع امل�سائل املتعلقة باحلوكمة الإدارية
ملراجعة �شاملة .وتطلب ذلك تعديل بع�ض
القواعد والإجراءات العامة ال�ستيعاب
متطلبات اجلهات الرقابية املختلفة يف
مملكة البحرين ومراجعة امل�سائل القانونية
وغريها من الأمور التي تن�ش�أ عن الأعمال
اخلارجية للمجموعة والت�أكد من �إتباع
�أف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية.
وتن�ص ال�سيا�سات التي تبناها جمل�س
الإدارة توجيهات ذات �صلة مبمار�سات
احلوكمة الإدارية للمجموعة مبا يف ذلك
احلوكمة الإدارية والهيكل التنظيمي
وحقوق امل�ساهمني واجتماعاتهم
وتعار�ض امل�صالح وال�ضوابط الداخلية
وخطط الإف�صاح والتعوي�ض وتعيني
املديرين وانتخابهم وتوجيههم.

امل�سئوليات
جمل�س الإدارة
يعترب جمل�س الإدارة م�سئو ًال �أمام
امل�ساهمني عن حتقيق وتوفري �أداء مايل
جيد م�ستقر وحتقيق قيمة للم�ساهمني
على املدى البعيد .ويعترب رئي�س جمل�س
الإدارة م�سئو ًال عن قيادة جمل�س الإدارة
والت�أكد من فعالية �أعماله ومراقبة �أداء
الإدارة التنفيذية و�إبقاء �أبواب احلوار
مفتوحة مع امل�ساهمني يف املجموعة.
جمل�س الإدارة
ال�سيد عبد اهلل ح�سن بوهندي ،رئي�س
ّ
جمل�س الإدارة
ال�سيد عبد اهلل حممد جمعة ،نائب رئي�س
ّ
جمل�س الإدارة
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ّ
ال�سيد �إبراهيم خليفة الدو�رسي
ّ
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني
ّ
ال�سيد ر�ضا عبداهلل فرج
ّ
ال�سيد �شوقي علي فخرو
ّ
ال�سيد حممد فاروق امل�ؤيد
ّ
ال�سيد جاد خميرب� ،سكرتري ال�رشكة
ّ
وقد عينَّ جمل�س الإدارة ثالث جلان
مل�ساعدته يف اال�ضطالع مب�سئولياته.
اللجنة التنفيذية
ال�سيد �شوقي علي فخرو ،رئي�س اللجنة
ّ
ال�سيد �إبراهيم خليفة الدو�رسي
ّ
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ّ
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني
ّ
جلنة التدقيق
ال�سيد ر�ضا عبداهلل فرج ،رئي�س اللجنة
ّ
ال�سيد عبد اهلل حممد جمعة
ّ
ال�سيد حممد فاروق امل�ؤيد
ّ

جلنة اال�ستثمار
ال�سيد عبد اهلل ح�سن بوهندي ،رئي�س
اللجنة
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني
ال�سيد �شوقي علي فخرو
ويعترب ق�سم التدقيق الداخلي م�سئو ًال
ب�صورة مبا�رشة �أمام جمل�س الإدارة من
خالل جلنة التدقيق.
م�ؤ�س�سة الأ�رسة اخلريية
خالل العام � ،2009شكلت املجموعة
�صندوق ًا خريي ًا خا�ص ًا لإدارة وحماية
الأموال التي تتجمع يف امليزانية وتخ�ص�ص
و�سي�ستفاد من هذا
للأعمال اخلرييةُ .
ال�صندوق اخلا�ص يف حماية تلك الأموال
من االختال�س �أو اال�ستخدام يف غري ما
خ�ص�صت له لو بيعت بي �إم �إم �آي.
جمل�س الأمناء
ال�سيد عبد اهلل ح�سن بوهندي،
ّ
رئي�س جمل�س الأمناء
ال�سيد عبد اهلل حممد جمعة،
ّ
نائب رئي�س جمل�س الأمناء
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد،
ّ
ع�ضو جمل�س الأمناء
ال�سيد �إبراهيم خليفة الدو�رسي،
ّ
ع�ضو جمل�س الأمناء
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني،
ّ
ع�ضو جمل�س الأمناء
ال�سيد ر�ضا عبداهلل فرج،
ّ
ع�ضو جمل�س الأمناء
ال�سيد �شوقي علي فخرو،
ّ
ع�ضو جمل�س الأمناء
ال�سيد حممد فاروق امل�ؤيد،
ّ
ع�ضو جمل�س الأمناء
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد،
ّ
ع�ضو جمل�س الأمناء
ال�سيد جوردون بويل ،ممثل الإدارة
ّ
ال�سيد عمار عقيل ،ممثل الإدارة
ّ
ال�سيد جاد خميرب ،ممثل الإدارة
ّ
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الإدارة
يفو�ض جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي
ب�إدارة الأعمال اليومية ملجموعة بي �إم �إم
�آي بدعم وم�ساندة من جمموعة الإدارة
التنفيذية وفريق الإدارة العليا التي تتميز
بامل�ؤهالت واخلربة .وقد �أ�س�ست عدة
جلان ت�رشيعية ودائمة وخا�صة للتعامل
مع اجلوانب املت�صلة بال�صحة وال�سالمة
واملحافظة على اجلودة والأداء واملوارد
الب�رشية وتطوير تقنية املعلومات وثقافة
ال�رشكة وامل�سئولية االجتماعية.

قواعد ال�سلوك املهني
رغبة يف حماية �سمعة املجموعة ،و�ضعت
بي �إم �إم �آي 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 التي مت تعديلها
وجتديدها خالل العام  2009يف ن�سخة
مطبوعة ون�سخة �إلكرتونية� ،إىل جانب
�إمكانية الإطالع عليها من خالل املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص باملجموعة.

�أع�ضاء الإدارة التنفيذية
ال�سيد جوردون بويل :الرئي�س التنفيذي
ّ
ال�سيد مايك �إي�ستوود :مدير العمليات
ّ
للتجزئة والتوزيع
ال�سيد روبرت �سميث :مدير العمليات
ّ
لعقود اخلدمات والتموين
ال�سيد عمار عقيل :مدير عام ال�شئون
ّ
املالية

اال�سرتاتيجية والأهداف
دعم ًا للنمو والتطور امل�ستمرين
للمجموعة ،ويف �ضوء التغريات يف ظروف
ال�سوق العاملية والإقليمية� ،أقر جمل�س
الإدارة ا�سرتاتيجية جديدة لل�سنوات
اخلم�س التالية خا�صة مبجموعة بي
�إم �إم �آي تت�ضمن ثالث ركائز هي �أن
تكون املجموعة �رشيك ًا م�ضيف ًا للقيمة
للم�ؤ�س�سات التي تتعامل يف الأوراق
املالية ،و�أن ت�ستهدف روح الأداء العايل،
و�أن ت�ضطلع مب�سئوليات املواطنة .وقد
حددت اال�سرتاتيجية بو�ضوح �أهداف
تنمية الإيرادات والأرباح وت�أ�سي�س �أعمال
جتارية تكميلية جديدة وتو�سعة تواجدها
يف الدول النامية.

�إطار احلوكمة الإدارية
يت�ألف �إطار احلوكمة الإدارية يف بي �إم
�إم �آي من قواعد ال�سلوك املهني وبيان
اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات والإجراءات
الت�شغيلية وال�ضوابط الداخلية ونظم
�إدارة املخاطر و�إجراءات التدقيق الداخلي
الفعال
واخلارجي وااللتزام ،واالت�صال ّ
وال�شفافية والإف�صاح.
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التقيد
باعتبارها �رشكة مدرجة يف �سوق البحرين
للأوراق املالية ،حتتفظ بي �إم �إم �آي
ب�سيا�سات و�إجراءات �شاملة بغر�ض
�ضمان التقيد التام بالأنظمة والقوانني ذات
العالقة التي ي�صدرها م�رصف البحرين
املركزي و�سوق البحرين للأوراق املالية.
وتتوىل جلنة التدقيق الإ�رشاف على التقيد
بالقوانني املتعلقة بالتداول با�ستغالل
معلومات داخلية وغريها من املتطلبات
القانونية والإدارية.

الإف�صاح واالت�صاالت
حتتفظ املجموعة ب�سيا�سة ات�صاالت
تتما�شى مع متطلبات م�رصف البحرين
املركزي ل�ضمان الت�أكد من �أن عمليات
الإف�صاح يف بي �إم �إم �آي تتميز بالإن�صاف
وال�شفافية وال�شمولية والتوقيت ال�صحيح
وتعك�س �شخ�صية املجموعة وطبيعتها
وتعقُّيد �أعمالها التجارية واملخاطر الكامنة
يف تلك الأعمال.
وت�شمل قنوات االت�صال الأ�سا�سية
جمعية عمومية �سنوية للم�ساهمني
وتقرير ًا وح�سابات �سنوية وكتيب ًا وموقع ًا
�إلكرتوني ًا ون�رشات �صحفية و�إعالنات
يف ال�صحف املحلية املنا�سبة ون�رشات
�إخبارية للموظفني.

�إدارة املخاطر
تعترب املخاطر جزء ًا ال يتجز�أ من �أعمال
بي �إم �إم �آي ،ولذلك ف�إن �إدارتها بطريقة
جيدة تعترب عام ًال مهم ًا يف ا�ستمرار
جناح املجموعة .وتتعر�ض بي �إم �إم �آي
للعديد من املخاطر التي تن�ش�أ عن البيئة
االقت�صادية املتغرية وتذبذب الطلب
وت�سليم املنتجات واخلدمات.
واملخاطر الأ�سا�سية التي تتعر�ض لها
املجموعة بدرجات متفاوتة ت�شمل خماطر
ال�سوق (مبا يف ذلك �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار
الأ�سهم وخماطر العملة) وخماطر االئتمان
وال�سيولة والت�شغيل وال�سمعة وتركيز
املحفظة اال�ستثمارية و�إدارة ر�أ�س املال.

وت�شمل العوامل التي ت�سهم يف تلك
املخاطر وتكثيفها ،التغيرُّات يف �أطر العمل
التنظيمية وال�سيا�سية ويف �أ�سعار تبادل
العمالت والبيئة التناف�سية وظروف
العمل الأ�سا�سية العامة .وتعترب �إدارة
وتخفيف الت�أثريات ال�سلبية لهذه املجموعة
الكبرية من املخاطر بطريقة منهجية هدف ًا
�أ�سا�سي ًا من �أهداف جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية.
وقد �أعدت بي �إم �إم �آي �إطار ًا لإدارة
املخاطر وعمليات وخطط و�إجراءات
م�ساندة لت�أ�سي�س وعي جيد باملخاطر
لدى الأ�شخا�ص املعنيني .وهناك �أولوية
عالية لتثبيت فكرة التعامل مع املخاطر
مب�سئولية فردية يف جميع م�ستويات
املجموعة.
وخالل ال�سنتني املا�ضيتني ،وبخا�صة
ب�سبب ات�ساع نطاق �أعمال بي �إم �إم �آي
يف �أفريقيا ،تغيرَّ حجم املخاطر الكلية
للمجموعة و�أ�صبحت املخاطر القانونية
واجلغرافية وال�سيا�سية يف املناطق خارج
البحرين �أكرث و�ضوح ًا .وب�سبب ذلك،
وافق جمل�س الإدارة خالل العام 2009
على العمل ب�إطار جديد لإدارة املخاطر
التجارية يخطط لتطبيقه يف العام 2010
مب�ساعدة م�ست�شارين خارجيني.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي
شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.
سترة ،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 قائمة املركز املايل
املوحدة كما يف  31دي�سمرب  ،2009والقوائم املوحدة للدخـل
والدخل ال�شامل 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
للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 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
�سواء ناجتة
املوحدة ب�صورة عادلة وخالية من �أخطاء جوهرية،
ً
عن جتاوزات �أو �أخطاء واختيار وتطبيق 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
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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 �أجراتها 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  2009وعن �أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة
املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية.
�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 � 2009أي 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
 30يناير 2010
املنامة ،مملكة البحرين
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2009

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

6
7
8
9
10

7.827.524
479.528
1.459.065
3.569.546
11.384.046
24.719.709

8.094.961
419.528
1.458.291
3.569.546
12.780.790
26.323.116

11
24
12
13

8.985.430
200.000
11.773.000
12.030.110
52.541
33.041.081
57.760.790

14.436.098
400.000
14.478.181
6.719.817
44.973
36.079.069
62.402.185

�إي�ضاحات

املوجودات
موجودات غري متداولة
عقارات و�آالت ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
ا�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
ا�ستثمار يف �رشكة زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
موجودات متداولة
خمزون
قر�ض مل�رشوع خا�ضع ل�سيطرة م�شرتكة
ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
نقد وودائع ق�صرية الأجل
�رضيبة دخل م�ستحقة القب�ض
جمموع املوجودات
احلقوق واملطلوبات
احلقوق
ر�أ�سمال �صادر
�أ�سهم خزانة
احتياطيات �أخرى
�أرباح مبقاة
احلقوق العائدة �إىل حاملي �أ�سهم ال�رشكة الأم
حقوق غري م�سيطرة  
جمموع احلقوق

14
14
15

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

11.001.394
()2.998.041
9.139.413
27.488.352
44.631.118
222.423
44.853.541

16

1.107.128

951.158

17
18

11.570.194
229.927
11.800.121
12.907.249
57.760.790

19.770.749
959.254
193.534
20.923.537
21.874.695
62.402.185

لقد مت اعتماد �إ�صدار القوائم املالية املوحدة وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ  7فرباير 2010ومت توقيعها نيابة عنهم من قبل::

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

عبداهلل حممد جمعة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  30جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

 - 34بي إم إم آي

11.001.394
()2.852.752
7.307.570
24.846.290
40.302.502
224.988
40.527.490

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح

26
26

87.183.154
()64.625.909
22.557.245

80.446.637
()59.307.820
21.138.817

دخل ت�شغيلي �أخر
ح�صة املجموعة من نتائج  �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
م�رصوفات البيع والتوزيع
م�رصوفات عامة و�إدارية

20
8

721.980
929.474
()7.708.442
()7.818.844

900.338
1.084.555
()6.731.275
()6.757.282

8.681.413

9.635.153

دخل اال�ستثمار
ح�صة ال�رشكة من نتائج ال�رشكة الزميلة
�صايف مك�سب (خ�سارة) غري حمققة من �أدوات مالية م�شتقة
خ�سائر ا�ضمحالل من ا�ستثمارات متاحة للبيع

21
9
18
10

586.093
959.254
()995.001

825.495
46.128
()959.254
()1.779.639

الربح قبل ال�رضائب
م�رصوف �رضيبة الدخل

22

9.231.759
()212.305

7.767.883
()227.620

الربح لل�سنة

19

9.019.454

7.540.263

9.022.019
()2.565
9.019.454

7.452.208
88.055
7.540.263

87

73

�إي�ضاحات

ربح من العمليات

العائد �إىل:
حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم
حقوق غري م�سيطرة  
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)

23

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  30جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

�إي�ضاحات

الربح لل�سنة
دخل (خ�سارة) �شاملة �أخرى
�صايف مكا�سب (خ�سائر) غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
فروق �رصف ناجتة عن حتويل العمليات الأجنبية
�أتعاب مدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة متعلقة بال�سنة ال�سابقة

10

دخل (خ�سارة) �شاملة �أخرى لل�سنة
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
العائد �إىل:
حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم
حقوق غري م�سيطرة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  30جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

9.019.454

7.540.263

722.730
14.817
()107.100

()1.791.096
27.234
()105.900

630.447

()1.869.762

9.649.901

5.670.501

9.652.466
()2.565
9.649.901

5.582.446
88.055
5.670.501

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

87.088.470
()79.203.359
721.407
()171.153
8.435.365

80.872.011
()73.166.876
893.638
()217.563
8.381.210

()723.125
21.508
()644.652
1.914.281
1.128.700
487.249
2.183.961

()633.048
8.093
()5.096.645
2.461.126
()1.873
1.339.929
162.981
590.109
()1.169.328

الأن�شطة التمويلية
�رشاء �أ�سهم خزانة
�أرباح �أ�سهم مدفوعة حلاملي �أ�سهم ال�رشكة الأم  

()145.289
()5.178.561

()455.951
()4.940.800

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية

()5.323.850

()5.396.751

�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

5.295.476

1.815.131

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

14.817
6.719.817

27.234
4.877.452

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

12.030.110

6.719.817

�إي�ضاحات

الأن�شطة الت�شغيلية
نقد م�ستلم من العمالء
مبالغ مدفوعة للموردين واملوظفني
مبالغ م�ستلمة �أخرى
�رضائب مدفوعة
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
�رشاء عقارات و�آالت ومعدات
متح�صالت من ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
�رشاء ا�ستثمارات متاحة للبيع
متح�صالت من ا�ستبعاد ا�ستثمارات متاحة للبيع
اقتناء �أ�سهم يف �رشكة زميلة
نقد م�ستلم من �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
اقتناء �رشكات تابعة ،بعد ح�سم النقد املكت�سب
دخل اال�ستثمار
�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

6

24 ،8
5

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  30جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

				
		
		
	�إي�ضاحات

الر�صيد يف  1يناير 2009
الربح لل�سنة
دخل (خ�سارة) �شاملة �أخرى
جمموع الدخل (اخل�سارة) ال�شاملة
�رشاء �أ�سهم خزانة
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2008
�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2009
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل االحتياطي العام
حمول �إىل احتياطي التربعات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

14
14
15
15
15
		

�إي�ضاحات

الر�صيد يف  1يناير 2008
الربح لل�سنة
خ�سارة �شاملة �أخرى
جمموع (اخل�سارة) الدخل ال�شامل
�إ�صدار �أ�سهم منحة
�رشاء �أ�سهم خزانة
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2007
�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2008
مبالغ ناجتة من اقتناء ال�رشكات التابعة
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل االحتياطي العام
حمول �إىل احتياطي التربعات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008
تت�ضمن الأرباح املبقاة �إحتياطيات غري قابلة للتوزيع ب�إجمايل  315.000دينار بحريني متعلقة بال�رشكات التابعة.

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  30جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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14
14
14
5
15
15
15

				
ر�أ�سمال	�أ�سهم
خزانة
�صادر
دينار بحريني
دينار بحريني

العائد �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم
				
احتياطيات �أخرى
حقوق غري م�سيطرة
املجموع
(�إي�ضاح �	)15أرباح مبقاة
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

11.001.394
11.001.394

()2.852.752
()145.289
()2.998.041

7.307.570
737.547
737.547
445.252
500.000
149.044
9.139.413

ر�أ�سمال
�صادر
دينار بحريني

�أ�سهم
خزانة
دينار بحريني

العائد �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم
احتياطيات �أخرى
�أرباح مبقاة
(�إي�ضاح )15
دينار بحريني
دينار بحريني

10.001.267
1.000.127
11.001.394

()2.396.801
()455.951
()2.852.752

8.313.792
()1.763.862
()1.763.862
54.812
500.000
202.828
7.307.570

24.846.290
9.022.019
()107.100
8.914.919
()3.107.135
()2.071.426
()445.252
()500.000
()149.044
27.488.352

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

40.302.502
9.022.019
630.447
9.652.466
()145.289
()3.107.135
()2.071.426
44.631.118

224.988
()2.565
()2.565
222.423

جمموع
احلقوق
دينار بحريني

40.527.490
9.019.454
630.447
9.649.901
()145.289
()3.107.135
()2.071.426
44.853.541

 املجموع
دينار بحريني

حقوق غري م�سيطرة
دينار بحريني

جمموع
احلقوق
دينار بحريني

40.116.807
7.452.208
()1.869.762
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
7.540.263
()1.869.762
5.670.501
()455.951
()2.826.461
()2.114.339
136.933
40.527.490
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2009

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 .2009
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 ح�صول املجموعة على ال�سيطرة وي�ستمر توحيدها حتى تاريخ �إيقاف ال�سيطرة .عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على �رشكة
تابعة ،ف�إن القوائم املالية املوحدة تت�ضمن نتائج ال�سنة التي كانت فيها ال�رشكات التابعة حتت �سيطرة املجموعة .يتم ا�ستبعاد الأر�صدة والدخل وامل�رصوفات فيما بني
املجموعة بالكامل.
�أعدت القوائم املالية املوحدة لل�رشكات التابعة لنف�س ال�سنة املالية لل�رشكة الأم با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية متوافقة.
متثل احلقوق غري امل�سيطرة 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 قائمة املركز املايل املوحدة منف�صلة عن حقوق م�ساهمي ال�رشكة الأم .يتم �إحت�ساب �إقتناءات حقوق غري م�سيطرة ب�إ�ستخدام طريقة ال�رشكة الأم املمددة،
حيث يتم �إثبات الفرق بني املقابل 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

�رشكة نادر للتجارة ذ.م.م.

%100

مملكة البحرين

�إدارة عدة وكاالت جتارية لل�سلع الإ�ستهالكية.

�سوبر ماركت الأ�رسة ذ.م.م.

%100

مملكة البحرين

�إدارة �سوبر ماركت.

بي�.أم�.أم�.آي ذ.م.م.

%100

جيبوتي

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

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

%100

مملكة البحرين

�رشكة قاب�ضة ملجموعة من ال�رشكات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

    
�	2أ�س�س التوحيد (تتمة)
لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي هولدنغ �أ�س.بي�.سي .ال�رشكات التابعة التالية كما هو بتاريخ قائمة املركز املايل.
اال�ســم

ن�سبة امللكية

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط الأ�سا�سي

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

%100

مملكة البحرين

�رشكة قاب�ضة ملجموعة من ال�رشكات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

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

%100

مملكة البحرين

�رشكة قاب�ضة ملجموعة من ال�رشكات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

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

%100

مملكة البحرين

�رشكة قاب�ضة ملجموعة من ال�رشكات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي و�ست
هولدنغ �أ�س.بي�.سي.

%100

مملكة البحرين

�رشكة قاب�ضة ملجموعة من ال�رشكات التجارية
وال�صناعية واخلدماتية.

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �إي�ست هولدنغ �أ�س.بي�.سي .ال�رشكة التابعة التالية كما هو بتاريخ قائمة املركز املايل.
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي
�سريفي�زس كو .ذ.م.م.

%55

ال�سودان

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 قائمة املركز املايل.
جي �أ�س �أ�س غابون �أ�س �أيه

%100

غابون

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 قائمة املركز املايل.
جي �أ�س �أ�س مايل �أ�س �أيه

%100

مايل

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 قائمة املركز املايل.
�أنرتن�شنل �سور�سنج �أند �سبالي ليميتد
(�سابق ًا كومب�س غانا ليميتد)

%100

غانا

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

�رشكة ذو غر�ض خا�ص موحدة من قبل املجموعة حيث ال متتلك املجموعة ح�صة ملكية فيها.
اال�ســم

بلد الت�أ�سي�س

م�ؤ�س�سة الأ�رسة اخلريية

مملكة البحرين

		 طبيعة ال�رشكة ذو الغر�ض اخلا�ص

م�ؤ�س�سة خريية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

�	2أ�س�س التوحيد (تتمة)
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
مملكة البحرين

�إدارة �أعدة وكاالت لل�سلع اال�ستهالكية.
�إن�شاء وت�شغيل املخازن.

%50
%50

مملكة البحرين
مملكة البحرين

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

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.

ال توجد تغريات م�ؤثرة يف ن�سبة امللكية خالل ال�سنة.
3

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 للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 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 املعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية وجلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية كما يف  1يناير .2009
 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  2املتعلق بالدفع على �أ�سا�س الأ�سهم املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  7املتعلق بالأدوات املالية :الإف�صاحات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  8املتعلق بالقطاعات الت�شغيلية معيار املحا�سبة الدويل رقم  1املتعلق بعر�ض القوائم املالية معيار املحا�سبة الدويل رقم  23املتعلق بتكاليف الإقرتا�ض معيار املحا�سبة الدويل رقم  32املتعلق بالأدوات الأدوات املالية :العر�ض ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  1املتعلق بعر�ض القوائم املالية – الأدوات املالية القابلةللتطبيق و�إلتزامات الناجتة عند الإفال�س
 جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  9املتعلق ب�إعادة قيا�س امل�شتقات ال�ضمنية ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  39املتعلق بالأدوات املالية :الإثبات والقيا�س جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  13املتعلق بربنامج والء العمالء جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  15املتعلق باتفاقية �أن�شاء عقارات جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  16املتعلق بتحوطات �صايف الإ�ستثمار يف العمليات الأجنبية�	-إدخال حت�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية (يف مايو )2008
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات (تتمة)
ال يتوقع ب�أن تطبيق هذه املعايري والتف�سريات �سيكون لها �أي ت�أثري على الأداء املايل �أو املركز املايل للمجموعة .ولكن تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 8
والتعديالت التي �أدخلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  1واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  7كان لها ت�أثري على العر�ض والإف�صاحات املطلوبة يف القوائم
املالية املوحدة للمجموعة.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  7املتعلق بالأدوات املالية :الإف�صاحات
يتطلب املعيار املعدل عمل �إف�صاحات �إ�ضافية حول قيا�سات القيمة العادلة وخماطر ال�سيولة .يجب الإف�صاح عن قيا�سات القيمة العادلة املتعلقة بالبنود امل�سجلة بالقيمة
العادلة ح�سب م�صدر املدخالت ب�إ�ستخدام امل�ستويات الثالث للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة ،ح�سب الفئة وجلميع الأدوات املالية املثبتة بالقيمة العادلة .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يتطلب حالي ًا عمل ت�سوية بني الر�صيد الإفتتاحي والر�صيد اخلتامي للم�ستوى  3لقيا�سات القيمة العادلة ،وكذلك عمل حتويل جوهري بني م�ستويات
الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة .كما تو�ضح التعديالت متطلبات �إف�صاحات خماطر ال�سيولة فيما يتعلق مبعامالت امل�شتقات املالية واملوجودات امل�ستخدمة لإدارة
ال�سيولة .يتطلب من امل�ؤ�س�سات تطبيق هذا التعديل يف الفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  ،2009وال يتطلب تقدمي �أرقام املقارنة يف املرحلة االنتقالية.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  8املتعلق بالقطاعات الت�شغيلية
املعيار اجلديد الذي ي�ستبدل معيار املحا�سبة الدويل رقم  14املتعلق بقطاعات الأعمال يتطلب “نهج الإدارة” والذي مبوجبه يتم عر�ض معلومات القطاعات بنف�س 
الأ�س�س امل�ستخدمة يف �أغرا�ض التقارير الداخلية .وقد ناجتة عن ذلك تغري يف عر�ض القطاعات التي يتم تقدمي تقرير ب�ش�أنها ومت �إعادة عر�ض �إف�صاحات �أرقام املقارنة
لتتنا�سب مع هذا العر�ض .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�أنه مت عر�ض القطاعات بطريقة متطابقة ب�شكل �أكرث مع التقارير الداخلية املقدمة لرئي�س العمليات متخذ القرارات.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  1املتعلق بعر�ض القوائم املالية
يتطلب هذا املعيار ب�أن يتم عر�ض التغريات يف احلقوق الناجتة من معامالت مع امل�ساهمني ب�صفتهم مالك (�أو بعبارة �أخرى التغريات املتعلقة باملالك يف احلقوق) يف
قائمة التغريات يف احلقوق .ويتطلب ب�أن يتم عر�ض جميع التغريات الأخرى يف احلقوق (�أو بعبارة �أخرى التغريات غري املتعلقة باملالك يف احلقوق) ب�شكل منف�صل يف
(قائمة الدخل ال�شامل املوحدة)� .سواء يف قائمة منفردة �أو قائمتني مرتبطتني .لقد اختارت املجموعة طريقة عر�ض قائمتني .ال ي�سمح بعر�ض بنود الدخل ال�شامل يف
قائمة التغريات يف احلقوق.

	�إدخال حت�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
معيار املحا�سبة الدويل رقم  18املتعلق بالإيراد :قام املجل�س ب�إ�ضافة توجيهات (التي ترافق املعيار) لتحديد ما �إذا كانت امل�ؤ�س�سة تعمل ب�صفة رب املال �أو وكيل.
املميزات التي يجب �أخذها يف االعتبار ما �إذا كانت امل�ؤ�س�سة تعمل ب�صفة رب املال �أو وكيل:
-

تتحمل امل�سئولية الأ�سا�سية بتوفري ال�سلع �أو اخلدمات؛
لديها خماطر على املخزون
القدرة على حتديد الأ�سعار
يتحمل خماطر الإئتمان

تقيم املجموعة ترتيبات �إيراداتها مقابل هذه املعايري وقد ا�ستنتجت ب�أنها تعمل ب�صفة رب املال يف جميع الرتتيبات .وفق ًا لذلك مت تعديل ال�سيا�سة املحا�سبية املتعلقة
ب�إثبات الإيراد.
�إن التعديالت الأخرى الناجتة من التح�سينات التي �أدخلت على املعايري الدولية لإعداد التقارير لي�ست لها �أي ت�أثري جوهري على ال�سيا�سات املحا�سبية �أو املركز املايل �أو
�أداء املجموعة.
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عقارات و�آالت ومعدات
تدرج العقارات والآالت واملعدات بالتكلفة ،بعد ح�سم اال�ستهالك املرتاكم و�أي ا�ضمحالل يف القيمة .ال يتم �إ�ستهالك الأرا�ضي اململوكة ملك حر ًا والأعمال قيد التنفيذ.
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.
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 احلقوق غري امل�سيطرة.
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.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
دمج الأعمال وال�شهرة (تتمة)
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 لتتما�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.
	�إ�ستثمار يف �رشكة زميلة
يتم �إحت�ساب ا�ستثمارات املجموعة يف �رشكاتها الزميلة مبوجب طريقة احلقوق للمحا�سبة� .إن ال�رشكة الزميلة هي م�ؤ�س�سة 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 قائمة املركز املايل املوحدة 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 الدخل ال�شامل 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 غري م�سيطرة 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 لتتما�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 �أعداد كل تقرير 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.
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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� ،أيهما �أن�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 ب�رشاء �أو بيع املوجود.
القيا�س الالحق
يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على ت�صنيفاتها على النحو التايل:
موجودات مالية مدرجة 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 دخلت فيها
املجموعة والتي هي غري م�صنفة ك�أدوات حتوط يف عالقة التحوط كما هو حمدد مبعيار املحا�سبة الدويل رقم  .39كما يتم ت�صنيف امل�شتقات املالية مت�ضمنة
امل�شتقات ال�ضمنية كمحتفظ بها لغر�ض املتاجرة الإ �إذا مت ت�صنيفها ك�أدوات حتوط فعالة .تدرج املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو
اخل�سائر يف قائمة املركز املايل بالقيمة العادلة مع �إثبات التغريات يف القيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
قرو�ض وذمم مدينة
القرو�ض والذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�شتقة لديها مدفوعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وغري م�سعرة يف ال�سوق الن�شطة .بعد القيا�س املبدئي ،تدرج هذه
املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،بعد ح�سم اال�ضمحالل .يتم احت�ساب التكلفة املطف�أة ب�أخذ يف االعتبار �أية خ�صومات
�أو عالوات من الإقتناء والر�سوم �أو التكاليف التي تعترب جز�أ ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي .يتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر يف 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 بعمل تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد �إ�ضمحالل القرو�ض والذمم املدينة .بالن�سبة للمبالغ امل�ستحقة من القرو�ض والذمم املدينة
للعمالء املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،تقوم املجموعة �أو ًال بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل مو�ضوعي �إ�ضمحالل املوجودات املالية اجلوهرية ب�شكل فردي� ،أو
ب�شكل جماعي للموجودات املالية التي ال تعترب جوهرية ب�شكل فردي� .إذا حددت املجموعة ب�أنه ال يوجد دليل مو�ضوعي يثبت �إ�ضمحالل املوجود املايل املحدد
ب�شكل فردي� ،سوا ًء كان جوهري ًا �أو غري جوهري ًا ،وهو يت�ضمن موجود يف جمموعة من املوجودات املالية لديها خ�صائ�ص خماطر �إئتمان مماثلة ويتم تقييمها
ب�شكل جماعي للإ�ضمحالل .املوجودات املالية التي يتم حتديدها ب�شكل فردي للإ�ضمحالل والتي يتم �إثبات خ�سارة �إ�ضمحالل لها �أو ي�ستمر �إ�ضمحاللها وال
يتم ت�ضمينها يف التقييم اجلماعي للإ�ضمحالل.
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القيا�س الالحق (تتمة)

	�إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
تت�ضمن الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع على �أ�سهم حقوق امللكية و�سندات الدين� .إ�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية امل�صنفة كمتاحة للبيع هي تلك التي ال يتم ت�صنيفها
كمحتفظ بها لغر�ض املتاجرة �أو لي�ست م�صنفة كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر� .سندات الدين يف هذه الفئة هي تلك التي تنوي املجموعة ب�إحتفاظ
بها لفرتة غري حمددة والتي ميكن بيعها لتلبية �إحتياجات ال�سيولة �أو لتلبية التغريات يف �أو�ضاع ال�سوق .بعد الإثبات املبدئي ،يتم الحق ًا قيا�س الإ�ستثمارات املالية
املتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر غري املحققة كدخل �شامل �آخر حتى يتم �إ�ستبعاد الإ�ستثمار �أو يتم حتديدها كم�ضمحلة  ،فعندها يتم �إثبات
املك�سب �أو اخل�سارة املرتاكمة يف قائمة الدخل املوحدة.
بالن�سبة للإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع ،تقوم املجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مايل 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 الدخل ال�شامل الآخر و�إثباتها يف قائمة الدخل املوحدة .خ�سائر الإ�ضمحالل يف
�أ�سهم حقوق امللكية ال يتم ا�سرتجاعها �ضمن قائمة الدخل املوحدة؛ يتم �إثبات الزيادة يف قيمتها العادلة بعد الإ�ضمحالل مبا�رش ًة يف الدخل ال�شامل الآخر.
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 .ومع ذلك ،ف�أن املبلغ
امل�سجل للإ�ضمحالل هي اخل�سارة املرتاكمة املقا�سة كفرق بني التكلفة املطف�أة والقيمة العادلة احلالية ،بعد ح�سم �أي خ�سارة �إ�ضمحالل ناجتة من ذلك الإ�ستثمار املثبت
م�سبق ًا يف قائمة الدخل املوحدة .ي�ستمر �إ�ستحقاق دخل الفوائد امل�ستقبلية على �أ�سا�س القيمة املدرجة املخف�ضة ويتم �إ�ستحقاقها ب�إ�ستخدام �سعر الفائدة امل�ستخدم
خل�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�ض قيا�س خ�سارة الإ�ضمحالل .يتم ت�سجيل دخل الفوائد كجزء من دخل الإ�ستثمار� .إذا حدث وزادت القيمة العادلة لأدوات
الدين يف ال�سنة الالحقة ،ف�أن الزيادة تتعلق ب�صورة مو�ضوعية بحدث وقع بعد �إثبات خ�سارة الإ�ضمحالل يف قائمة الدخل املوحدة ،ف�أنه يتم �إ�سرتجاع خ�سارة
الإ�ضمحالل من خالل قائمة الدخل املوحدة.
املطلوبات املالية
الإثبات املبدئي والقيا�س
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� ،أيهما �أن�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 واملطلوبات املالية التي يتم تعيينها عند
الإثبات املبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر .يتم ت�صنيف املطلوبات املالية كمحتفظ بها لغر�ض املتاجرة �إذا مت اقتنا�ؤها لغر�ض البيع يف امل�ستقبل
القريب .تت�ضمن هذه الفئة الأدوات املالية امل�شتقة التي �إبرمتها املجموعة والتي هي غري م�صنفة ك�أدوات حتوط يف عالقة التحوط مبوجب 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.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
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 قائمة املركز املايل 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 الوقت ذاته.
القيمة العادلة للأدوات املالية
يتم حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية املتداولة بن�شاط يف الأ�سواق املالية املنتظمة بالرجوع �إىل �أ�سعـار ال�سوق املعلنة �أو �أ�سعار التجار املعلنة يف ال�سوق (�أ�سعار
العطاءات للمراكز الطويلة و�أ�سعار عند الطلب للمراكز الق�صرية) ،من غري �أي ح�سومات لتكاليف املعامالت .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 تعهدت 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.

املطلوبات املالية
يتم �إ�ستبعاد املطلوبات املالية عندما يكون االلتزام مبوجب املطلوب مت �إخالئه �أو �إلغائه �أو انتهاء مدته.
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.
�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 املرجع لأ�سعار
ال�رصف الأجنبي الأجله احلالية لعقود ذات �إ�ستحقاقات مماثلة.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية امل�شتقة (تتمة)
الإثبات املبدئي والقيا�س الالحق
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 ومبطلوب �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.
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 كدخل �شامل �آخر يتم حتويلها �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 دخل �شامل �آخر يتم حتويلها �إىل القيمة املدرجة املبدئية للموجودات �أو املطلوبات غري املالية.
�إذا كانت املعاملة املتنب�أ بها �أو الإرتباطات امل�ؤكدة لي�س من املتوقع حدوثها ،ف�أن املبالغ املثبتة �سابق ًا يف دخل �شامل �آخر 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 دخل �شامل �آخر تبقي يف دخل
�شامل �آخر حتى حتدث املعاملة املتنب�أ بها �أو الإرتباطات ال�صارمة ت�ؤثر على قائمة الدخل املوحدة.
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.
�إن �صايف القيمة املحققة هي �سعر البيع املقدر �ضمن الأعمال االعتيادية ،حم�سوم ًا منها التكاليف املقدرة للإمتام والتكاليف املقدرة ال�رضورية حلدوث البيع.
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 بتواريخ �إ�ستحقاق الأ�صلية لفرتة
ثالثة �أ�شهر �أو �أقل ،حم�سوم ًا منها �سحوبات على املك�شوف القائمة.
	�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 امللكية اخلا�صة بال�رشكة.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
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 :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 قيا�س الإيراد بالقيمة العادلة
للمقابل امل�ستلم ،ب�إ�ستثناء اخل�صومات واال�سرتدادات وال�رضائب على املبيعات الأخرى �أو الر�سوم .تقيم املجموعة ترتيبات �إيراداتها مقابل معايري حمددة من �أجل
حتديد ما �إذا كانت تعمل كرب املال �أو وكيل .لقد ا�ستنتجت املجموعة ب�أنها تعمل كرب املال يف جميع ترتيبات �إيراداتها .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 قائمة املركز املايل  .
دخل الفوائد
يتم �إثبات الفوائد كم�ستحقات ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،والذي مبوجبه 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.
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 �إعداد التقارير املالية.
�رضيبية الدخل احلالية املتعلقة بالبنود املثبتة يف قائمة الدخل ال�شامل يتم �إثباتها يف قائمة الدخل ال�شامل ولي�ست يف قائمة الدخل املوحدة.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
خم�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزام حايل (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� ،أينما 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 �إعداد التقارير املالية.
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 �إعداد التقارير املالية ويتم حتويل بنود دخلها على
�أ�سا�س متو�سط �أ�سعار ال�رصف لل�سنة .يتم �إثبات جميع الفروق الناجتة عن �رصف العمالت الأجنبية مبا�رش ًة كبند منف�صل يف دخل �شامل �آخر .عند �إ�ستبعاد وحدة
�أجنبية ،يتم �إثبات املبالغ املرتاكمة امل�ؤجلة املثبتة يف دخل �شامل �آخر املتعلقة بالوحدة امل�ستبعدة يف قائمة الدخل املوحدة.

	�إ�ضمحالل موجودات غري مالية
تقوم املجموعة بعمل تقييم بتاريخ 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.
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  .
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معايري وتف�سريات جمل�س معايري املحا�سبة الدويل ال�صادرة ولكنها غري �إلزامية بعد
مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وتف�سريات جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية التي مت �إ�صدارها ولكنها غري �إلزامية بعد:
-

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  2املتعلق بالدفع على �أ�سا�س الأ�سهم :معامالت املجموعة املتعلقة بالدفع على �أ�سا�س الأ�سهم التي تتم ت�سويتها َ
نقدا
� ً
إلزاميا يف  1يناير 2010
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  3املعدل املتعلق بدمج الأعمال ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  27املعدل املتعلق بالقوائم املالية املوحدة واملنف�صلة � ً
إلزاميا
يف  1يوليو 1009
معيار املحا�سبة الدويل رقم  39املتعلق بالأدوات املالية :الإثبات والقيا�س – بنود التحوط امل�ؤهلة � ً
إلزاميا يف  1يوليو 2009
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  17املتعلق بتوزيعات املوجودات غري النقدية �إىل املالك
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  18املتعلق بتحويالت املوجودات من العمالء � ً
إلزاميا يف  1يوليو 2009
التح�سينات التي �أدخلت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية (يف �أبريل )2009

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 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 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3
املعدل 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.
مت �إدخال تعديالت �أخرى هامة على معيار املحا�سبة الدويل رقم  7املتعلق بقائمة التدفقات النقدية ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  12املتعلق ب�رضيبة 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� .إن التغريات ح�سب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  3املعدل ومعيار املحا�سبة الدويل رقم
 27املعدل �ست�ؤثر على االقتناءات امل�ستقبلية �أو خ�سارة ال�سيطرة واملعامالت مع احلقوق غري امل�سيطرة .ميكن تطبيق هذه املعايري يف وقت مبكر .ومع ذلك ،ال تنوي
املجموعة اال�ستفادة من هذه الإمكانية.
	�إدخال حت�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
يف �أبريل � ،2009أ�صدر املجل�س الدويل ملعايري املحا�سبة تعديالت على معايري معينة� ،أن الهدف الرئي�سي هو �إزالة التناق�ضات وتو�ضيح ال�صياغة .مل تقم املجموعة بعد
بتطبيق تعديالت املعايري التالية والتي تقوم بتحديد التغريات �إىل حد كبري وب�أن هذه التغريات �سوف لن يكون لها �أي ت�أثري جوهري على القوائم املالية املوحدة ،ومع
ذلك ،من املمكن �أن ينتج عنها تغريات �ضئيلة يف الإف�صاحات .هذه التح�سينات قابلة للتطبيق لل�سنة املالية املبتدئة يف  1يناير   .2010
-

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  2املتعلق بالدفع على �أ�سا�س الأ�سهم
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  5املتعلق باملوجودات غري املتداولة املحتفظ بها لغر�ض البيع والعمليات املوقوفة
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  7املتعلق بالأدوات املالية :الإف�صاحات
معيار املحا�سبة الدويل رقم  8املتعلق بال�سيا�سات املحا�سبية والتغيريات يف التقديرات املحا�سبية والأخطاء
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  7املتعلق بقائمة التدفقات النقدية
معيار املحا�سبة الدويل رقم  10املتعلق ب�أحداث ما بعد فرتة �إعداد التقارير املالية
معيار املحا�سبة الدويل رقم  19املتعلق مبزايا املوظفني
معيار املحا�سبة الدويل رقم  20املتعلق بح�سابات املنح احلكومية و�إف�صاحات امل�ساعدات احلكومية
معيار املحا�سبة الدويل رقم  27املتعلق بالقوائم املالية املنف�صلة واملوحدة
معيار املحا�سبة الدويل رقم  29املتعلق ب�إعداد التقارير املالية بال�سيا�سات االقت�صادية املت�ضخمة
معيار املحا�سبة الدويل رقم  34املتعلق ب�إعداد التقارير املالية املرحلية
معيار املحا�سبة الدويل رقم  39املتعلق بالأدوات املالية :الإثبات والقيا�س
معيار املحا�سبة الدويل رقم  40املتعلق بالعقارات اال�ستثمارية
معيار املحا�سبة الدويل رقم  41املتعلق بالزراعة
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  9املتعلق ب�إعادة تقييم امل�شتقات املالية ال�ضمنية
جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  16املتعلق حتوطات �صايف الإ�ستثمار يف العمليات الأجنبية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

5

دمج الأعمال
اقتناءات مت يف �سنة 2008
اقتناء ال�رشكات التابعة جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي وال�رشكات التابعة املوردة
من خالل االتفاقية بتاريخ  31دي�سمرب  ،2007قامت املجموعة ب�إقتناء  %100من ح�ص�ص الت�صويت يف �رشكات غري مدرجة يف غابون ومايل وغانا و %55ح�صة يف
�رشكة غري مدرجة يف ال�سودان يف عملية دمج �أعمال منفردة  .
�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات غري املحددة لهذه ال�رشكات كما هو بتاريخ الإقتناء والقيمة املدرجة املماثلة مبا�رشة قبل الإقتناء كانت كالتايل:
القيمة العادلة
املثبتة عند الإقتناء
دينار بحريني

القيمة
املدرجة م�سبقا
دينار بحريني

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

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

�صايف املوجودات
حم�سوم منها :حقوق غري م�سيطرة
ال�شهرة الناجتة من الإقتناء
	�إجمايل املقابل

136.933
()136.933
419.528
419.528

1.957.295

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

التدفق النقدي من الإقتناء:
�صايف النقد املكت�سب لدى ال�رشكات التابعة
النقد املدفوع
�صايف التدفق النقدي

		

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  38موجودات غري ملمو�سة.

بي إم إم آي 53 -

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

6

عقارات و�آالت ومعدات

				�أعمال
		�أرا�ضي
قيد التنفيذ
مركبات
مملوكة ملك ًا حراً مباين	�آالت ومعدات
		
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
		

املجموع
دينار بحريني

التكلفة:
يف  1يناير 2009
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
حمول من �أعمال قيد التنفيذ
يف  31دي�سمرب 2009

3.242.444
3.242.444

4.745.970
7.756
53.161
4.806.887

4.832.105
278.957
()112.581
210.701
5.209.182

1.197.334
67.178
()60.039
258.483
1.462.956

275.713
369.234
()522.345
122.602

14.293.566
723.125
()172.620
14.844.071

الإ�ستهالك:
يف  1يناير 2009
خم�ص�ص ال�سنة
متعلقة بالإ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2009

-

2.288.768
252.842
2.541.610

2.974.406
526.521
()109.667
3.391.260

935.431
190.264
()42.018
1.083.677

-

6.198.605
969.627
()151.685
7.016.547

�صايف القيم املدرجة:
يف  31دي�سمرب 2009

3.242.444

2.265.277

1.817.922

379.279

122.602

7.827.524

التكلفة:
يف  1يناير 2008
�إ�ضافات
�إقتناء �رشكات تابعة (�إي�ضاح )5
حمول من طرف ذو عالقة
�إ�ستبعادات
حمول من �أعمال قيد التنفيذ
يف  31دي�سمرب 2008

�أرا�ضي
مملوكة ملك ًا حر ًا
دينار بحريني

مباين
دينار بحريني

�آالت ومعدات
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

�أعمال
قيد التنفيذ
دينار بحريني

املجموع
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
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

7

موجودات غري ملمو�سة
مت�ضمنة يف املوجودات غري امللمو�سة هو �شهرة (راجع �إي�ضاح  )5بقيمة مدرجة قدرها  419.528دينار بحريني (  419.528 :2008دينار بحريني) وا�سم جتاري
مكت�سب ب�صايف قيمة مدرجة قدرها  60.000دينار بحريني ( :2008ال�شيء).
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 �أجل فح�ص اال�ضمحالل على النحو التايل:
دينار بحريني

419.528

جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي
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�أنه 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.
�	8إ�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة

يف  1يناير  
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  

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

1.458.291
929.474
()928.700
1.459.065

1.563.665
1.084.555
()1.189.929
1.458.291

بي إم إم آي 55 -

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

�	8إ�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة (تتمة)
يو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص للمعلومات املالية غري املدققة ال�ستثمارات املجموعة يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة كما هو بتاريخ قائمة املركز املايل:

9

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

ح�صة املجموعة يف قائمة املركز املايل لل�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة  :
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
�صايف املوجودات

2.789.131
785.533
()1.871.168
()244.431
1.459.065

3.197.101
731.699
()1.703.866
()766.643
1.458.291

ح�صة املجموعة يف �إيرادات و�أرباح ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
�إيرادات

2.895.726

2.966.387

الربح لل�سنة

929.474

1.084.555

ا�ستثمار يف �رشكة زميلة
لدى املجموعة ح�صة بن�سبة  )%27.52 :2008( %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 ال�ستثمارات املجموعة يف �رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب:.

ح�صة املجموعة يف قائمة املركز املايل لل�رشكة الزميلة:
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة
احلقوق

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

1.199.311
2.409.210
()144.962
3.463.559

1.570.099
1.899.750
()6.290
3.463.559

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

33.206
-

82.426
46.128

القيمة املدرجة لال�ستثمار

3.569.546

3.569.546
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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� 10إ�ستثمارات متاحة للبيع

�إ�ستثمارات م�سعرة
ا�ستثمارات غري م�سعرة
 مدرجة بالتكلفة مدرجة بالقيمة العادلةجمموع اال�ستثمارات املتاحة للبيع

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

3.120.394

3.446.355

2.541.048
5.722.604
8.263.652
11.384.046

3.112.559
6.221.876
9.334.435
12.780.790

راجع �إي�ضاح  28ملعلومات �إ�ضافية حول حمفظة الإ�ستثمار.
	�إ�ستثمارات م�سعرة
يتم حتديد القيم 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   .
فيما يلي احلركة يف التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة الناجتة من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع:

�صايف اخل�سائر غري املحققة الناجتة من التقييم العادل
خ�سائر مثبتة ك�إ�ضمحالل يف قائمة الدخل املوحدة
�صايف مكا�سب حمققة معاد ت�صنيفها عند اال�ستبعاد (�إي�ضاح )21
 11خمزون

ب�ضاعة لغر�ض �إعادة البيع
ب�ضاعة قيد التح�صيل
خم�ص�ص املخزون املنتهي �صالحيته واملخزون بطئ احلركة
	�إجمايل املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

()173.427
995.001
()98.844
722.730

()3.335.349
1.779.639
()235.386
()1.791.096

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

8.639.820
1.172.399
9.812.219
()826.789
8.985.430

10.311.644
5.004.511
15.316.155
()880.057
14.436.098

فيما يلي احلركة يف املخ�ص�ص املثبت يف قائمة املركز املايل املوحدة:

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

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

880.057
507.336
()560.604
826.789

646.123
516.702
()282.768
880.057
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 12ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى

ذمم جتارية مدينة� ،صايف
مبالغ مدفوعة مقدم ًا للموردين
مبالغ م�ستحقة من �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
ذمم مدينة �أخرى ومبالغ مدفوعة مقدم ًا

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

9.131.878
943.671
490.714
1.206.737
11.773.000

9.749.716
3.743.536
452.256
532.673
14.478.181

�إن الذمم التجارية املدينة ال ت�ستحق عليها فوائد يتم ت�سويتها عادة خالل � 30إىل  90يوم ًا.
كما يف  31دي�سمرب  ،2009مت ا�ضمحالل ذمم جتارية مدينة بقيمة ا�سمية قدرها  417.490دينار بحريني ( 228.300 :2008دينار بحريني) .فيما يلي احلركة يف
خم�ص�ص �إ�ضمحالل الذمم املدينة:

يف  1يناير
خم�ص�ص ال�سنة
م�ستخدمة خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب
فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة كما يف  31دي�سمرب:

		
مل يحن موعد
			
			�إ�ستحقاقها	�أقل من
 30يوم ًا
وغري م�ضمحلة
املجموع
		
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
		

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

228.300
192.745
()3.555
417.490

205.780
37.014
()14.494
228.300

فات موعد �إ�ستحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة
61-30
يوم ًا
دينار بحريني

90-60
يوم ًا
دينار بحريني

�	120-91أكرث من
 120يوم ًا
يوم ًا
دينار بحريني
دينار بحريني

2009

9.131.878

7.479.858

474.958

436.227

228.164

119.532

393.139

2008

9.749.716

7.072.065

1.433.818

425.068

255.859

345.624

217.282

 13النقد وودائع ق�صرية الأجل

نقد لدى البنوك ويف ال�صندوق
ودائع ق�صرية االجل

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

4.997.136
7.032.974
12.030.110

4.346.471
2.373.346
6.719.817

يكت�سب النقد لدى البنوك فائدة مبعدالت عائمة بناء ًا على معدالت الودائع اليومية للبنك .يتم عمل الودائع الق�صرية الأجل يف فرتات متفاوتة ترتاوح بني يوم واحد �إىل
ثالثة �أ�شهر ،اعتماد ًا على االحتياجات النقدية الفورية للمجموعة ومعدالت الفوائد املكت�سبة للودائع الق�صرية الأجل .بلغ معدل الفائدة الفعلي للودائع الق�صرية الأجل
كما يف  31دي�سمرب .)%4 :2008(  %3.34 2009
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 14ر�أ�س املال

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

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

20.000.000

20.000.000

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

11.001.394
  -

10.001.267
1.000.127

يف  31دي�سمرب� 110.013.938 :سهم (� 110.013.938 :2008سهم) بقيمة �إ�سمية قدرها  100فل�س لل�سهم

11.001.394

11.001.394

�أ�سهم خزانة� 6.442.759 :سهم (� 6.197.019 :2008سهم)

()2.998.041

()2.852.752

ي�سمح قانون ال�رشكات التجارية البحريني لل�رشكات باالحتفاظ 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  5.178.559دينار بحريني ( :2008بواقع  50فل�س لل�سهم ب�إجمايل 5.197.473
دينار بحريني ) والتي منها  20فل�س لل�سهم ب�إجمايل  .2.071.426دينار بحريني ( 20 :2008فل�س لل�سهم ب�إجمايل  2.090.338دينار بحريني) مت دفعها
ك�أرباح �أ�سهم مرحلية� .أرباح الأ�سهم النهائية املو�صى بتوزيعها تعادل  30فل�س لل�سهم ،ب�إجمايل  .3.107.135دينار بحريني ( 30 :2008فل�س لل�سهم ب�إجمايل
 3.107.135دينار بحريني).
�أو�صى جمل�س الإدارة ب�إ�صدار �أ�سهم منحة بواقع �سهم واحد لكل ع�رشة �أ�سهم حمتفظ بها وتخ�ضع ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومي ال�سنوي.
كما �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ وقدره.108.900دينار بحريني ( 107.100 :2008دينار 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 ( 6.57 :2008مليون) �سهم ومتثل ن�سبة :2008( %5.97
 )%5.97من ر�أ�س املال القائم� .إن توزيع ملكية الأ�سهم هي كالتايل:

		

الفئات

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

2009
		
عدد
عدد
امل�ساهمني
الأ�سهم

41.037.836
50.083.100
18.893.002
110.013.938

372
19
3
394

2008
 %من
عدد	�إجمايل ر�أ�س
املال القائم
امل�ساهمني

 %من
�إجمايل ر�أ�س
املال القائم

عدد
الأ�سهم

37.30
45.53
17.17
100

373 42.826.895
20 48.539.781
3 18.647.262
396 110.013.938

38.93
44.12
16.95
100
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�	15إحتياطيات �أخرى

						�إحتياطي
حتويل العمالت
		
التغريات املرتاكمة	�إحتياطي
			
الأجنبية
يف القيمة العادلة تربعات	�إحتياطي عام
		�إحتياطي قانوين
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
		

املجموع
دينار بحريني

كما يف  1يناير 2009
دخل �شامل �آخر
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل الإحتياطي العام
حمول �إىل �إحتياطي التربعات
كما يف  31دي�سمرب 2009

5.055.445
445.252
5.500.697

()816.780
722.730
()94.050

541.671
149.044
690.715

2.500.000
500.000
3.000.000

27.234
14.817
42.051

7.307.570
737.547
445.252
500.000
149.044
9.139.413

كما  يف  1يناير 2008
دخل (خ�سارة) �شاملة �آخر للفرتة
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل الإحتياطي العام
حمول �إىل �إحتياطي التربعات
كما يف  31دي�سمرب 2008

5.000.633
54.812
5.055.445

338.843
974.316
(- )1.791.096
202.828
541.671
()816.780

2.000.000
500.000
2.500.000

27.234
27.234

8.313.792
()1.763.862
54.812
500.000
202.828
7.307.570

	�أ)	�إحتياطي قانوين
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني يتطلب من املجموعة حتويل  %10من 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  180.440دينار بحريني ( 149.044 :2008دينار بحريني) �إىل احتياطي التربعات يف ال�سنة احلالية .وهي خا�ضعة ملوافقة
امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.
مت حتويل احتياطي التربعات �إىل �صندوق الأ�رسة اخلريي عند ت�أ�سي�سه ويتم �إدارته من قبل م�ؤ�س�سات ذات غر�ض خا�ص.
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 :2008دينار بحريني) �إىل الإحتياطي العام يف ال�سنة احلالية ،وهي خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف �إجتماع اجلمعية
العمومية ال�سنوي.
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 16مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
�إن التغريات يف املخ�ص�ص املثبت يف قائمة املركز املايل املوحدة هي كما يلي :

يف  1يناير
املخ�ص�ص خالل ال�سنة
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة
كما يف  31دي�سمرب
 17ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى

ذمم جتارية دائنة
ذمم دائنة �أخرى
مطلوبات م�ستحقة

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

951.158
235.133
()79.163
1.107.128

777.793
248.431
()75.066
951.158

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

8.359.350
930.076
2.280.768
11.570.194

15.256.751
994.287
3.519.711
19.770.749

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.

 18الأدوات املالية امل�شتقة

يف  1يناير
(مك�سب) خ�سارة من التقييم العادل /ت�سوية امل�شتقات املالية
يف  31دي�سمرب

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

959.254
()959.254
-

959.254
959.254

ال ترتبط املجموعة يف �أن�شطة جتارية خا�صة يف امل�شتقات املالية .مع ذلك ،يف بع�ض الأحيان ،حتتاج املجموعة �إىل �إجراء بع�ض معامالت امل�شتقات املالية لتحوط املخاطر
الإقت�صادية �ضمن �إدارة موجوداتها ومطلوبات وتوجيهات �إدارة املخاطر التي هي غري م�ؤهلة ملحا�سبة التحوط 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.
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 19الربح لل�سنة
مت �إدراج الربح لل�سنة بعد احت�ساب التكلفة التالية:
2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

9.458.011
250.079
235.133
9.943.223

7.742.231
248.687
248.431
8.239.349

�إيجار – عقود الت�أجري الت�شغيلية

672.327

293.100

خمزون مثبت كم�رصوف عند بيع الب�ضائع تامة ال�صنع
�إ�ستهالك (�إي�ضاح )6
خم�ص�ص املخزون (�إي�ضاح )11

60.867.573
969.627
507.336

56.509.830
787.550
516.702

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

131.291
455.905
573
134.211
721.980

119.265
326.538
6.700
447.835
900.338

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

218.641
268.608
98.844
586.093

248.863
341.246
235.386
825.495

تكاليف املوظفني
مكاف�آت ق�صرية الأجل
م�ساهمات الت�أمني االجتماعي
مكاف�آت نهاية اخلدمة (�إي�ضاح )16

 20دخل ت�شغيلي �آخر

دخل الإيجار
ديون معدومة مت ا�سرتدادها
مك�سب من �إ�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
دخل متنوع
 21ا�ستثمارات الدخل

		

دخل �أرباح �أ�سهم
دخل الفائدة
مك�سب من ا�ستبعاد ا�ستثمارات متاحة للبيع (�إي�ضاح )10
 22م�رصوف �رضيبة الدخل
�إن العنا�رص الرئي�سية مل�رصوف �رضيبة الدخل لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و 2008هي:

م�رصوف �رضيبة الدخل احلايل
�رضيبة التوزيع
ح�سب م�رصوف �رضيبة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة
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2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

()171.848
()40.457
()212.305

()153.861
()73.759
()227.620

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

 23ربح لل�سهم
يتم احت�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح بق�سمة ربح ال�سنــة العائد �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�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:
2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

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

9.022.019

7.452.208

103.622.375

102.420.765

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

87

73

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.
 24معامالت مع �أطراف ذات عالقة
متثل الأطراف ذات العالقة ال�رشكة 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 املت�أثرة ب�شكل جوهري من قبل هذه الأطراف .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 ذات عالقة
دينار بحريني
		

م�رصوفات البيع والتوزيع
تكاليف البيع

58.412
-

2009
�رشكات خا�ضعة
ل�سيطرة م�شرتكة
دينار بحريني

745.102

�أطراف
�أخرى ذات عالقة
دينار بحريني

-

2008
�رشكات خا�ضعة
ل�سيطرة م�شرتكة
دينار بحريني

146.000
843.029

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 قائمة املركز املايل املوحدة:

		
		�أطراف
		�أخرى ذات عالقة
دينار بحريني
		

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

-

2009
�رشكات خا�ضعة
ل�سيطرة م�شرتكة
دينار بحريني

490.714
86.906
200.000

�أطراف
�أخرى ذات عالقة
دينار بحريني

-

2008
�رشكات خا�ضعة
ل�سيطرة م�شرتكة
دينار بحريني

452.256
86.166
400.000

�إن القر�ض ل�رشكة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة هو بدون فائدة وي�ستحق الدفع عند الطلب.
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 24معامالت مع �أطراف ذات عالقة (تتمة)
تعوي�ضات موظفي الإدارة الرئي�سيني
�أن موظفي الإدارة الرئي�سيني هم الأ�شخا�ص امل�سئولني عن التخطيط والتوجيه و�إدارة �أن�شطة املجموعة .يت�ألف موظفو الإدارة الرئي�سيني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي ونائب الرئي�س التنفيذي و�أثنني من ر�ؤ�ساء العمليات التنفيذيني وتعوي�ضاتهم على النحو التايل:

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

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

804.679
134.983
939.662

670.698
41.160
711.858

مت�ضمنة يف مكاف�آت نهاية اخلدمة �أعاله مكاف�أة مدفوعة ملرة واحدة للرئي�س التنفيذي بالنيابة ال�سابق ،والذي قدم ا�ستقالته من املكتب خالل ال�سنة.
 25ارتباطات والتزامات حمتملة

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

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

-

11.435

564.261

564.261

لدى املجموعة �إلتزامات حمتملة على هيئة �ضمانات بنكية مت �إ�صدارها �ضمن �إعمالها الإعتيادية ب�إجمايل  1.802.329دينار بحريني .كما يف  31دي�سمرب 2009
( 686.667 :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:
2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

خالل �سنة واحدة
بعد �سنة ولكن لي�ست �أكرث من خم�س �سنوات
�أكرث من خم�س �سنوات

671.268
1.436.121
368.273

216.730
245.210
169.511

النفقات الإجمالية لعقود الت�أجري الت�شغيلية املتعاقد عليها بتاريخ قائمة املركز املايل

2.475.662

631.451

�إن احلد الأدنى للإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة الدفع تت�ضمن  1.616.000دينار بحريني ،والتي متثل اتفاقية الت�أجري املمدة لإدارة مركز جنيبي خلم�س �سنوات
�إ�ضافية حتى  31مايو .2014
ارتباطات ر�أ�سمالية
لدي املجموعة ارتباطات نفقات ر�أ�سمالية مببلغ وقدره  60.830دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب  159.121 :2008( 2009دينار بحريني).
بلغت االرتباطات املتعلقة بطلبات �رشاء م�ؤكدة  3.442.862دينار بحريني ( 1.987.382 :2008دينار بحريني) كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.
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 26حتليل قطاعات الأعمال
لأغرا�ض �إدارية مت تق�سيم املجموعة �إىل قطاعني رئي�سيني هما:
عقود اخلدمات والتموين  – عقود متوين الأغذية واملرطبات واملنتجات الإ�ستهالكية الأخرى واخلدمات املتعلقة بها.
التجزئة والتوزيع   -توزيع الأغذية واملرطبات واملنتجات الإ�ستهالكية الأخرى بالتجزئة.
تراقب الإدارة النتائج الت�شغيلية للقطاعات الت�شغيلية ب�شكل منف�صل لغر�ض اتخاذ قرارات ب�ش�أن تخ�صي�ص املوارد وتقييم الأداء .يتم تقييم �أداء القطاع على �أ�سا�س 
الربح �أو اخل�سارة الت�شغيلية ويتم قيا�سها ب�صورة مطابقة للربح �أو اخل�سارة الت�شغيلية يف قائمة الدخل املوحدة.
�أ�سعار التحويل بني القطاعات الت�شغيلية هي دون �رشوط تف�ضيلية وبطريقة م�شابهة للمعامالت مع �أطراف �أخرى .يتم �إ�ستبعاد هذه التحوالت عند التوحيد.
املعلومات اجلغرافية
	�إيرادات من العمالء اخلارجيني

مملكة البحرين
دولة قطر
دول �أجنبية �أخرى – �أفريقيا
	�إجمايل الإيراد وفق ًا لقائمة الدخل املوحدة

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

49.762.592
19.827.590
17.592.972
87.183.154

47.475.175
18.796.620
14.174.842
80.446.637

بلغت الإيرادات من عميل واحد  22.237.841دينار بحريني ( 22.146.599 :2008دينار بحريني) ،الناجتة من مبيعات من قبل عقود اخلدمات والتموين  .
موجودات غري متداولة

مملكة البحرين
دول �أجنبية �أخرى
املجموع

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

12.148.687
1.186.976
13.335.663

12.001.412
1.540.914
13.542.326

تت�ضمن املوجودات غري املتداولة لهذا الغر�ض على العقارات والآالت واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة و�إ�ستثمارات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة و�إ�ستثمار يف �رشكة
زميلة.
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 26حتليل قطاعات الأعمال (تتمة)

عقود 		
التوزيع والتجزئة
اخلدمات والتموين
2008
2009
2008
2009
دينار بحريني دينار بحريني
دينار بحريني دينار بحريني

		
		

		

مبيعات – عمالء خارجيني
مبيعات – ما بني القطاعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح

تعديالت
وا�ستبعادات
2008
2009
دينار بحريني دينار بحريني

- 43.154.627 46.365.978 37.292.010 40.817.176
()34.479
34.479
(34.479 )29.333.602( )31.395.393( )29.974.218( )33.264.995
- 13.821.025 15.005.064 7.317.792 7.552.181

-

املجموع
2008
2009
دينار بحريني دينار بحريني

80.446.637 87.183.154
()59.307.820( )64.625.909
21.138.817 22.557.245

ح�صة ال�رشكة من نتائج
ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة
1.084.555
929.474
101.303
283.229
983.252
646.245
م�شرتكة
�صايف الدخل وامل�رصوفات
()12.588.219( )14.805.306( )1.707.825( )3.166.668( )5.552.788( )6.296.983( )5.327.606( )5.341.655
الت�شغيلية الأخرى
الربح (اخل�سارة) من
العمليات

2.856.771

املوجودات الت�شغيلية
(الإي�ضاح)

62.402.185 57.760.790 30.936.405 35.348.679 10.656.558 10.414.450 20.809.222 11.997.661

املطلوبات الت�شغيلية
(الإي�ضاح)

4.174.412

6.442.517

3.292.489

4.924.143

21.874.695 12.907.249

النفقات الر�أ�سمالية

201.050

-

522.075

535.357

723.125

2.973.438

8.991.310

5.440.348 10.508.035
97.691

-

8.369.540

(8.681.413 )1.707.825( )3.166.668

9.635.153

633.048

الإي�ضاح :تتعلق التعديالت ب�إجمايل املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية املتعلقة بالعقارات واال�ستثمارات املتاحة للبيع والأر�صدة لدى البنوك وامل�شتقات املالية وبع�ض
الذمم الدائنة التي يتم �إدارتها على �أ�سا�س املجموعة� .إن اال�ستثمارات يف امل�شاريع امل�شرتكة املت�ضمنة يف عقود اخلدمات والتموين تبلغ  205.154دينار بحريني
( 411.883 :2008دينار بحريني) وتلك املت�ضمنة يف التجزئة والتوزيع تبلغ  986.891دينار بحريني ( 779.388 :2008دينار بحريني).
 27القيم 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.

 - 66بي إم إم آي

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

� 28سيا�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 وودائع 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 جلنة الإ�ستثمار التي تقدم امل�شورة ب�ش�أن املخاطر املالية و�إطار حوكمة منا�سب
للمخاطر املالية للمجموعة .تقوم جلنة الإ�ستثمار بتقدمي ت�أكيدات �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  2009و.2008
مت �إعداد حتليل احل�سا�سية على �أ�سا�س �أن ن�سبة الأدوات املالية يف العمالت الأجنبية غري متغرية كما يف  31دي�سمرب .2009
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 قائمة املركز املايل 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 .2009
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 و�أدوات دين متاحة للبيع).
�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.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

� 28سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
خماطر �أ�سعار الأ�سهم
�إن �سندات �أ�سهم حقوق امللكية 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.

2009
		
الت�أثري على
			
الت�أثري على الربح
تغري يف	�أ�سهم احلقوق
		
دينار بحريني
دينار بحريني
		�أ�سعار الأ�سهم

%10
دول جمل�س التعاون اخلليجي
%10ا�ستثمارات غري م�سعرة   -مدرجة القيمة العادلة %10
%10-

312.039
()162.421
572.260
()424.165

()149.619
()148.096

2008

الت�أثري على
�أ�سهم احلقوق
دينار بحريني

الت�أثري على الربح
دينار بحريني

344.636
()344.636
622.188
()622.188

-

كما 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 �أو �رشوط �أخرى .تقوم املجموعة ب�إدارة هذه املخاطر من خالل التنويع يف متركز اال�ستثمارات .متركز
ا�ستثمارات املجموعة كما يف  31دي�سمرب  2009هو كما يلي:

�سندات
�أ�سهم حقوق امللكية
�صناديق ر�أ�سمال م�ضمونة
�صناديق مفتوحة
�صناديق اخلا�صة امللكية
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2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

574.642
3.120.394
560.049
3.974.763
3.154.198
11.384.046

987.526
3.446.355
1.710.312
3.023.767
3.612.830
12.780.790

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

� 28سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
خماطر العمالت الأجنبية
�إن خماطر العمالت الأجنبية 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 بن�سبة   %5بالدينار البحريني مقابل اليورو واجلنية الإ�سرتليني ،مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة ،على قائمة الدخل املوحدة (نتيجة حل�سا�سية
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية).
2009
يورو

2009
جنية �إ�سرتليني

2008
يورو

2008
جنية �إ�سرتليني

موجودات نقدية معرو�ضة بالعمالت �أجنبية

871.251

1.223.347

747.957

500.570

مطلوبات نقدية معرو�ضة بالعمالت �أجنبية

()44.380

()154.399

()25.911

()166.705

يورو
2009
2008

الت�أثري قبل
امل�شتقات املالية
دينار بحريني

الت�أثري
على الربح
دينار بحريني

41.344
36.102

41.344
36.102

جنية �إ�سرتليني
2009
2008

53.447
16.693

53.447
16.693

		
		
		

خماطر االئتمان
�إن خماطر الإئتمان هي املخاطر التي تنتج عن عدم متكن �أحد �أطراف الأداة املالية من الوفاء بالتزاماته الأمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف الآخر خل�سارة مالية.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر الإئتمان من خالل �أن�شطتها الت�شغيلية (ب�صورة رئي�سية الذمم التجارية املدينة و�سندات القرو�ض) ومن �أن�شطتها اال�ستثمارية 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 .12
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  .665.898دينار بحريني ( 2.789.636 :2008دينار بحريني) م�ستحقة من عميل واحد.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

� 28سيا�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  ،2009بناء ًا على الرتتيبات التعاقدية لل�سداد غري املخ�صومة.

		�أقل من ثالثة �أ�شهر
دينار بحريني
		

 31دي�سمرب 2009
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
		

 31دي�سمرب 2008
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
�أدوات مالية م�شتقة

من � 3إىل � 12شهر
دينار بحريني

من � 1إىل � 5سنوات	�أكرث من خم�س �سنوات
دينار بحريني
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

9.289.426
9.289.426

-

-

-

9.289.426
9.289.426

�أقل من ثالثة �أ�شهر
دينار بحريني

من �  3إىل � 12شهر
دينار بحريني

من � 1إىل  � 5سنوات
دينار بحريني

�أكرث من خم�س �سنوات
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

16.251.038
16.251.038

959.254
959.254

-

-

16.251.038
959.254
17.210.292

الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
ت�ستخدم املجموعة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية بتقنية التقييم:
امل�ستوى  :1الأ�سعار املعلنه (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات املماثلة �أو املطلوبات املماثلة؛
امل�ستوى  :2التقنيات الأخرى والتي ميكن مالحظة جميع مدخالتها ذات الت�أثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�سجلة �أما ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة؛ و
امل�ستوى  :3التقنيات التي ت�ستخدم مدخالت ذات الت�أثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ال ت�ستند على معلومات ميكن مالحظتها يف ال�سوق.
كما يف  31دي�سمرب  ،2009قامت املجموعة باالحتفاظ بالأدوات املالية التالية املقا�سه بالقيمة العادلة:

		
		

موجودات مالية مقا�سه بالقيمة العادلة
�سندات �أ�سهم حقوق ملكية متاحة للبيع
�سندات دين متاحة للبيع
مطلوبات مالية مقا�سه بالقيمة العادلة
م�شتقات مالية بالعمالت �أجنبية – غري حموطة  
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املجموع
دينار بحريني

امل�ستوي 1
دينار بحريني

امل�ستوي 2
دينار بحريني

امل�ستوى 3
دينار بحريني

8.268.356
574.642
8.842.998

3.120.394
3.120.394

4.342.032
574.642
4.916.674

805.930
805.930

-

-

-

-
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2009

� 28سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب  ،2008قامت املجموعة باالحتفاظ بالأدوات املالية التالية املقا�سه بالقيمة العادلة:

		
		

موجودات مالية مقا�سه بالقيمة العادلة
�سندات �أ�سهم حقوق ملكية متاحة للبيع
�سندات دين متاحة للبيع
مطلوبات مالية مقا�سه بالقيمة العادلة
م�شتقات مالية بالعمالت �أجنبية – غري حموطة  

املجموع
دينار بحريني

امل�ستوي 1
دينار بحريني

امل�ستوي 2
دينار بحريني

امل�ستوى 3
دينار بحريني

8.680.705
987.526
9.668.231

3.446.355
3.446.355

4.662.798
987.526
5.650.324

571.552
571.552

959.254

-

959.254

-

خالل الفرتات �إعداد التقارير املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و 31دي�سمرب  ،2008مل يتم عمل حتويالت بني امل�ستوى  1وامل�ستوى  2يف قيا�سات القيمة العادلة،
ومل يتم عمل حتويالت من و�إىل مقيا�س القيمة العادلة امل�ستوى  .3تدرج الإ�ستثمارات غري امل�سعرة بالتكلفة وال يتم ت�ضمينها يف الت�سل�سل الهرمي املذكور �أعاله.
	�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 غري م�سيطرة.
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
 2009و 2008على التوايل.
�	29أحداث بعد تاريخ امليزانية
ال توجد هناك �أية �أحداث جوهرية قد وقعت الحق ًا لتاريخ قائمة املركز املايل ،فيما عدا تلك التي مت �أخذها يف االعتبار يف القوائم املالية املوحدة  .
 30امل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة
�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة يتطلب من الإدارة عمل �آراء وتقديرات وفر�ضيات 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 الفرتات امل�ستقبلية.
	�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  9.549.368دينار بحريني ( 9.978.016 :2008دينار بحريني) وبلغ خم�ص�ص الذمم التجارية املدينة  417.490دينار
بحريني ( 228.300 :2008دينار بحريني) كما يف تاريخ قائمة املركز املايل� .سوف يتم �إثبات �أي فرق بني املبالغ الفعلية املح�صلة يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ
املتوقعة يف قائمة الدخل املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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 30امل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة (تتمة)
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  8.639.820دينار بحريني ( 10.311.644 :2008دينار بحريني) وخم�ص�ص للمخزون املتقادم والقدمي مبلغ
 826.789دينار بحريني ( 880.057 :2008دينار بحريني) كما يف تاريخ قائمة املركز املايل� .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 املجموعة 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 الدخل ال�شامل الآخر .عند انخفا�ض القيمة العادلة ،تقوم �إدارة
املجموعة بعمل افرتا�ضات عن االنخفا�ض يف القيمة لتحديد ما �إذا كان البد من �إثبات ا�ضمحالل يف قائمة الدخل املوحدة .كما يف  31دي�سمرب  ،2009بلغت خ�سائر
الإ�ضمحالل التي مت �إثباتها للإ�ستثمارات املتاحة للبيع  995.001دينار بحريني ( 1.779.639 :2008دينار بحريني).
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
مت الإف�صاح عن الفر�ضيات الرئي�سية امل�ستخدمة يف فح�ص �إ�ضمحالل ال�شهرة للمجموعة للمبالغ القابلة للإ�سرتداد ملختلف الوحدات املنتجة للنقد ،مت�ضمنة حتليل
احل�سا�سية يف �إي�ضاح رقم .7
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