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 املقر الرئي�سي

812 �سارع ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح

�ص.ب. رقم 828، �سرتة

مملكة البحرين

رقم الهاتف: 444 739 17 973+

رقم الفاك�ص: 186 731 17 973+

رقم ال�سجل التجاري 

10999

راأ�ص املال امل�رصح به

200.000.000 �سهم بقيمة 100 فل�ص 

لل�سهم: 20.000.000 دينار بحريني

راأ�ص املال املدفوع

133.116.860 �سهم بقيمة 100 فل�ص 

لل�سهم: 13.311.686 دنانري بحرينية

مدققو احل�سابات

اأرن�ست اأند يونغ

�سكرتري جمل�ص الإدارة

ال�سّيد جاد خميرب

اأع�ساء جمل�ص الإدارة

ال�سّيد عبداهلل ح�سن بوهندي - رئي�ص جمل�ص الإدارة

ال�سّيد عبداهلل حممد جمعة - نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

ال�سّيدة منى يو�سف املوؤيد

د. اإبراهيم خليفة الدو�رصي

ال�سّيد حممد فاروق املوؤيد

ال�سّيد جهاد يو�سف اأمني

ال�سّيد ر�سا عبداهلل فرج

ال�سّيد �سوقي علي فخرو

البنوك

بنك البحرين الوطني �ص.م.ب.

البنك الأهلي املتحد �ص.م.ب.

بنك البحرين والكويت �ص.م.ب.

�ستاندرد ت�سارترد بنك

بنك HSBC ال�رصق الأو�سط

بنك م�سقط الدويل �ص.م.ب.

بي اأن بي باريبا



صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد ونائب القائد األعلى 
لقوة دفاع البحرين

جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة

ملك مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين



مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات 
المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد 
استثمارات  لهم. ضمان عوائد ممتازة على  المطلوبة  الحوافز  توفير  العالم مع  أنحاء  المجموعة في جميع  لموظفي  العمل  تقديم فرص  األسرة.  أسواق  زبائن  يرغب فيها  التي  العالمية  المنتجات 
المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة 
على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق 
النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت 
الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز 
المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في 
مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير 
الغذائية  المواد  أعمالها.توزيع  المجموعة  فيها  تباشر  التي  الدول  في  المحلية  والمجموعات  لألحياء  والمساندة  الدعم  النائية. مساندة  المناطق  في  تعمل  التي  للهيئات  آمنة  وتسهيالت  مرافق 
والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل 
لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع 
التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل  اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على  الحوكمة  العالمية في مجال  المعايير  الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع 
المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول 
التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية 
التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. 
تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد 
السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم 
والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت 
والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة 
على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع 
موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي 
المنزلية  الرائدة والمنتجات  الغذائية والمشروبات  المواد  المجموعة أعمالها.توزيع  التي تباشر فيها  الدول  المحلية في  الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات  النائية. مساندة  المناطق  تعمل في 
المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم 
مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع 
المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون 
بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع 
المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم 
فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن 
التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني.  العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على  المعايير  االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع 
مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات 
المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد 
استثمارات  لهم. ضمان عوائد ممتازة على  المطلوبة  الحوافز  توفير  العالم مع  أنحاء  المجموعة في جميع  لموظفي  العمل  تقديم فرص  األسرة.  أسواق  زبائن  يرغب فيها  التي  العالمية  المنتجات 
المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة 
على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق 
النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت 
الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز 
المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في 
مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير 
الغذائية  المواد  أعمالها.توزيع  المجموعة  فيها  تباشر  التي  الدول  في  المحلية  والمجموعات  لألحياء  والمساندة  الدعم  النائية. مساندة  المناطق  في  تعمل  التي  للهيئات  آمنة  وتسهيالت  مرافق 
والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل 
لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع 
التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل  اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على  الحوكمة  العالمية في مجال  المعايير  الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع 
المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول 
التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية 
التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. 
تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد 
السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم 
والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت 
والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة 
على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع 
موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي 
المنزلية  الرائدة والمنتجات  الغذائية والمشروبات  المواد  المجموعة أعمالها.توزيع  التي تباشر فيها  الدول  المحلية في  الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات  النائية. مساندة  المناطق  تعمل في 
المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم 
مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع 
المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون 
بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع 
المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم 
فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن 
التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني.  العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على  المعايير  االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع 
مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات 
المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد 
استثمارات  لهم. ضمان عوائد ممتازة على  المطلوبة  الحوافز  توفير  العالم مع  أنحاء  المجموعة في جميع  لموظفي  العمل  تقديم فرص  األسرة.  أسواق  زبائن  يرغب فيها  التي  العالمية  المنتجات 
المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة 
على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق 
النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت 
الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز 
المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في 
مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير 
الغذائية  المواد  أعمالها.توزيع  المجموعة  فيها  تباشر  التي  الدول  في  المحلية  والمجموعات  لألحياء  والمساندة  الدعم  النائية. مساندة  المناطق  في  تعمل  التي  للهيئات  آمنة  وتسهيالت  مرافق 
والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل 
لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع 
التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل  اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على  الحوكمة  العالمية في مجال  المعايير  الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع 
المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول 
التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية 
التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. 
تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد 
السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم 
والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت 
والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة 
على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع 
موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي 
المنزلية  الرائدة والمنتجات  الغذائية والمشروبات  المواد  المجموعة أعمالها.توزيع  التي تباشر فيها  الدول  المحلية في  الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات  النائية. مساندة  المناطق  تعمل في 
المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم 
مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع 
المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون 
بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع 
المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد المنتجات العالمية التي يرغب فيها زبائن أسواق األسرة. تقديم 
فرص العمل لموظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم مع توفير الحوافز المطلوبة لهم. ضمان عوائد ممتازة على استثمارات المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن 
التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني.  العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة على  المعايير  االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع 
مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. توفير مرافق وتسهيالت آمنة للهيئات التي تعمل في المناطق النائية. مساندة الدعم والمساندة لألحياء والمجموعات 
المحلية في الدول التي تباشر فيها المجموعة أعمالها.توزيع المواد الغذائية والمشروبات الرائدة والمنتجات المنزلية المشهورة إلى محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والبرادات والفنادق. تزويد 
استثمارات  لهم. ضمان عوائد ممتازة على  المطلوبة  الحوافز  توفير  العالم مع  أنحاء  المجموعة في جميع  لموظفي  العمل  تقديم فرص  األسرة.  أسواق  زبائن  يرغب فيها  التي  العالمية  المنتجات 
المساهمين في المجموعة. تأسيس عالقات وثيقة ودائمة يمكن االعتماد عليها مع الشركاء والموردين. تبني أفضل وأرفع المعايير العالمية في مجال الحوكمة اإلدارية. تشجيع جميع موظفي الشركة 

على التقيد بأفضل قواعد السلوك الشخصي والمهني. مساعدة في نقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تكون بحاجة إليها. 



أن نكون شركة عالمية تلهم 
نشاطاتها المختلفة لتحقيق نتائج 

مبهرة.

الفوز بثقة الزبائن من خالل 
تقديم خدمات متميزة.

الصدق واالمتياز واإلنجاز 
والتقدير وروح الفريق.

رؤيتنـا
رسالتنـا

قيمنـا
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يقع المقر الرئيسي لشركة بي أم أم آي ش.م .ب في مملكة 
البحرين، ويمتد نشاطها العالمي ليغطي ثالث قارات، وهي مجموعة 

متنوعة األنشطة في تجارة التجزئة والتوزيع والخدمات التعاقدية 
والتوريد، مدعومة في ذلك بقدرات لوجستية متكاملة وعالمية 

المستوى. تتخصص المجموعة في تجارة الجملة والتوزيع وتجارة 
التجزئة في المواد الغذائية والمشروبات، وتمثل مجموعة كبرى 
من الشركات العالمية الرائدة والماركات الشهيرة. كما تضطلع 

المجموعة بدور عالمي ناٍم في تقديم خدمات التوريد بموجب عقود 
مبرمة مع جهات حكومية ومؤسسات غير حكومية وشركات تجارية 

ومؤسسات عسكرية.

الشركة مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية، وهي إحدى أسرع 
الشركات نموًا في القطاع الذي تعمل فيه، وتزيد قيمة مبيعاتها 

السنوية عن 230 مليون دوالر أمريكي. وتتبع المجموعة في أعمالها 
منهجًا يقوم على الجودة في األداء والتركيز على خدمة العمالء 

مع تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية. وتستند 
المجموعة إلى تاريخ طويل يمتد إلى 125 سنة من العمل المتواصل 

في منطقة الخليج العربي. وهي اليوم تتمتع بسمعة متميزة 
كإحدى الشركات الرائدة في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون 

الخليجي وكشركة متعددة الجنسيات سريعة النمو.

أهم اإلنجازات العام 2010   5  
مجلس اإلدارة  6  

رسالة رئيس مجلس اإلدارة  8  
المراجعة اإلدارية 2010  10  

أضواء على األعمال  20  
الحوكمة اإلدارية   28  
دليل المجموعة  31  

تقرير مدققي الحسابات إلى السادة المساهمين  32  
القوائم المالية الموحدة  33  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  40  
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أهم اإلنجازات للعام 2010 

إيرادات قوية من المبيعات 
بقيمة 84.8 مليون دينار بحريني

أرباح صافية بلغت 9.2 مليون 
دينار بحريني، هي رابع أعلى 

أرباح تحققها الشركة منذ 
تأسيسها

ارتفاع حقوق المساهمين إلى 48 
مليون دينار بحريني، أي بزيادة 

بنسبة 7% مقارنًة بالعام 2009

عائد على حقوق المساهمين 
بنسبة %19

أقامت الشركة أسبوع الصحة 
والسالمة للمرة األولى

بدأت الشركة في العام 2010 
مبادرة إعادة تدوير في عموم 

الشركة 

فازت الشركة بجائزتين للتدريب 
والتطوير من وزارة العمل 

البحرينية

تم وضع الصيغة النهائية من 
دليل قواعد السلوك المهني 

ودليل الفوز بثقة العمالء 
والذي يهدف إلى حماية قيم 

الشركة وتسهيل التفاعل بين 
موظفيها.
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يطيب يل نيابًة عن جمل�س �إد�رة بي �أم �أم �آي، �أن �أقدم تقرير 

�ملجموعة �ل�سنوي وقو�ئمها �ملالية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010، و�لتي كانت �سنًة بارزًة �أخرى للمجموعة، كما 

ي�رسين �أن �أعلن �أن �ملجموعة قد حققت من جديد �أد�ًء ماليًا ثابتًا 

خالل �لعام 2010.

كانت �لإير�د�ت �لإجمالية من �ملبيعات قويًة حيث بلغت 84.8 

مليون دينار بحريني، على �لرغم من تر�جع طفيف مقارنًة مبا 

جمموعه 87.2 مليون دينار بحريني يف �لعام 2009. غري �أن 

�سايف �لأرباح و�لذي بلغ 9.2 مليون دينار بحريني، ميثل ر�بع 

�أعلى �أرباح حتققها �ل�رسكة منذ تاأ�سي�سها، كما �رتفعت حقوق 

�مل�ساهمني �إىل 48 مليون دينار بحريني، �أي بزيادة بن�سبة %7 

مقارنًة بالعام 2009، وبعائد على حقوق �مل�ساهمني بلغ %19.

�سكلت �لزيادة �ملمتازة يف �ل�سيولة �أحد �أبرز �لإجناز�ت �ملالية 

للمجموعة، حيث و�سل �لنقد و�لود�ئع ق�سرية �لأجل �إىل 12.9 

مليون دينار بحريني، مقارنًة مبا جمموعه 12 مليون دينار 

بحريني يف �لعام 2009. و�رتفع �إجمايل �ملوجود�ت �أي�سًا بن�سبة 

5.9% �إىل 61 مليون دينار بحريني.

منت �لأرباح �لت�سغيلية �لإجمالية من 8.7 مليون دينار بحريني 

�إىل 8.9 مليون دينار بحريني، نتيجًة لنخفا�س م�رسوفات 

�لبيع و�لتوزيع، وزيادة هو�م�س �لأرباح على ماركات �ل�سلع 

�ل�ستهالكية �لأ�سا�سية ولكل من �ل�رسكات �لبائعة �لرئي�سية. 

ومنت �ملوجود�ت �لإجمالية من 57.8 مليون دينار بحريني يف 

�لعام 2009 �إىل 61.2 مليون دينار بحريني يف �لعام 2010 بفعل 

�لزياد�ت يف قيم �لعقار�ت و�لآلت و�ملعد�ت و�لذمم �ملدينة �لتجارية. 

و�أتاح �لأد�ء �ملايل �لقوي تغطية �لأرباح �ملوزعة مبعدل 1.6 �سعفًا، 

بينما �رتفعت �أرباح �ل�سهم من 79 فل�س )بعد �لت�سوية( �إىل 80 

فل�س مقارنًة بالعام 2009.

كذلك ل بد من �إبر�ز مدى قوة �سايف �أرباح و�إير�د�ت قطاعات 

�لأعمال �لأ�سا�سية، حيث متتاز �ملجموعة بقوة ر�أ�سمالها و�رتفاع 

�سيولتها وخلوها من �ملديونية و��ستثمار�تها �ملتحفظة. وعلى 

�لرغم من �ل�سغوط �لركودية من �ملوردين و�لعمالء، جنحت 

�ملجموعة يف زيادة هام�س ربحها �لإجمايل �إىل 26% نتيجة �لتفاو�س 

�لفعال مع �لعمالء و�إد�رة �سل�سلة �لإمد�د و�لتموين.

ويف ظل �ملنهجية �ل�ستثمارية �حلري�سة وتخفي�س قيمة بع�س 

�ل�ستثمار�ت، مت جتنيب خم�س�سات بقيمة 0.4 مليون دينار 

بحريني ملو�جهة �لنخفا�س يف قيمة �أ�سهم �أيه �أف �أ�س، و�لتي بلغت 

�أقل بكثري من 1 مليون دينار بحريني يف �لعام 2009. غري �أن قيمة 

�ملحفظة �ل�ستثمارية ��ستمرت قويًة ومن �ملتوقع �أن يتحقق مزيد 

من �لتح�سن يف �لعام 2011 مع ��ستمر�ر �نتعا�س �لأ�سو�ق.

على �لرغم من �لجتاه �لأويل نحو �لنتعا�س يف �لعام 2010، 

��ستمرت �ل�سعوبات يف �ل�سوق. ويف ظل هذه �لعو�مل، ياأتي 

�لأد�ء �ملايل �ملمتاز للمجموعة يف �لعام 2010 ليجعل هذه �ل�سنة 

من �أجنح �ل�سنو�ت طيلة تاريخ جمموعة بي �أم �أم �آي �لطويل. 

وتعطي ��سرت�تيجية �ملجموعة �خلم�سية �جلديدة �سورة و��سحة 

لتوجهاتنا �مل�ستقبلية. و�لأهم من ذلك هو �أننا و��سلنا �أد�ء دورنا 

ك�رسكة م�سوؤولة �جتماعيًا. ويف �سابقة هي �لأوىل من نوعها ل�رسكة 

سنــة 
من التقــدم

والتغيـيــر

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

وجهــة نظـــر
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جتارية مدرجة يف �ل�سوق �ملالية يف �لبحرين، و��سلت بي �أم �أم �آي 

�لعمل مع موؤ�س�سة �لأ�رسة �خلريية �لتي تقوم باإد�رة �لأمو�ل �لتي 

تخ�س�سها �ملجموعة لالإنفاق يف �أوجه �خلري و�لأن�سطة �لجتماعية.

ونتيجًة لل�سعوبات �مل�ستمرة �لتي ي�سهدها �لقت�ساد �لعاملي، 

قامت جميع قطاعات �أعمال �ملجموعة و�رسكاتها �لتابعة 

وم�ساريعها �مل�سرتكة بتو�سعة عملياتها و�مل�ساهمة يف �لأرباح 

�ملتحققة. و��ستملت �لتطور�ت على �لتو�سعة �ل�سرت�تيجية لأ�سو�ق 

�لأ�رسة يف �لبحرين، و�لنجاحات �ملتو��سلة ل�رسكاتنا �لتابعة 

يف منطقة �ل�رسق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا، �إىل جانب عقودنا 

�لرئي�سية.

وخالل �لعام 2010، ��ستمل �لتنويع و�لتو�سعة �أي�سًا على قيامنا 

بتغيري ��سمنا من �رسكة �لبحرين للمالحة و�لتجارة �لدولية 

�س.م.ب. �إىل “بي �أم �أم �آي �س.م.ب.” فقط. وبينما يبدو ذلك 

قليل �لأهمية، غري �أننا �تخذنا هذ� �لقر�ر �لهام ب�سبب منونا مبا 

يتجاوز بكثري حدود مملكة �لبحرين؛ فقد جتاوز منونا “�ملالحة” 

كما جتاوز “�لتجارة” وتطورنا لن�سبح جمموعة متنوعة ترتكز 

�أن�سطتها دوليًا وت�سمل عملياتها �ليوم ثالث قار�ت.

لقد �قت�ست �لأحد�ث �لعاملية يف �لعام 2008 �إيجاد قدر�ت جديدة – 

قائمة على �أ�س�س �سلبة ومعايري دقيقة وقيم �أخالقية عالية.

ومع �حتفالنا مبنا�سبة مرور 125 �سنة من جناحات �ل�رسكة، 

�أ�سبحنا �ليوم �أكرث من �أي وقت م�سى م�سممني على �لتكيف 

و�لتطور و�لتغيري �لإيجابي و�إيجاد فر�س �أعمال جديدة.

نيابًة عن جمل�س �لإد�رة، �أود �أن �أعرب عن خال�س �متناين ل�ساحب 

�جلاللة �مللك �ملفدى، و�ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء، 

و�ساحب �ل�سمو �مللكي ويل �لعهد على قيادتهم �لر�سيدة وروؤيتهم 

�لإ�سالحية وت�سجيعهم للقطاع �خلا�س يف مملكة �لبحرين. كما 

�أتقدم ب�سكر خا�س �أي�سًا جلميع وز�ر�ت �ململكة، و�أخ�س بالذكر 

م�رسف �لبحرين �ملركزي، و�سوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية، 

ووز�رة �ل�سناعة و�لتجارة على توجيهاتهم �مل�ستمرة ودعمهم 

�ملتو��سل.

كما �أتقدم بال�سكر �أي�سًا ل�سعادة �لدكتور �إبر�هيم خليفة �لدو�رسي، 

ع�سو جمل�س �إد�رة “بي �أم �أم �آي” منذ �سهر فرب�ير عام 2000، 

و�لذي �تخذ موؤخرً� قر�ره بالتخلي عن من�سبه للرتكيز على 

م�سوؤولياته �لأخرى. فقد كان �لدكتور �لدو�رسي جزءً� �أ�سا�سيًا من 

�أم �أم �آي” ل�سنو�ت طويلة، ونود �أن نعرب عن خال�س �متناننا  “بي 
ومتنياتنا له بالنجاح يف �مل�ستقبل.

و�أغتنم هذه �لفر�سة لكي �أنّوه بالثقة �مل�ستمرة و�لولء �لد�ئم �لذي 

يخ�سنا به م�ساهمونا وعمالئنا و�رسكائنا، وباإخال�س ومهنية 

�إد�رتنا وموظفينا يف جميع جمالت عملياتنا.

عبد اهلل بوهندي

رئي�س جمل�س �لإد�رة

يأتي األداء المالي الممتاز للمجموعة في العام 2010 ليجعل هذه السنة من 
أنجح السنوات طيلة تاريخ مجموعة بي أم أم آي الطويل

عبد اهلل بوهندي، رئيس مجلس اإلدارة
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لقد بد�أنا �سنتنا �ملالية متاأثرين بدرجة كبرية بعو�مل خارجية، 

 عن �مل�ستوى �جليد لالإجناز و�لنتائج �لأف�سل 
ً

و�أنهيناها بر�سى

لتكون �سنًة تتاألف من ن�سفني – �إثبات قاطع لثقافتنا وقوتنا 

و�أهد�فنا.

�أّثر �لركود �لقت�سادي على غالبية �ل�رسكات و�ملوؤ�س�سات 

�حلكومية حول �لعامل. و�أدى �لنخفا�س يف حجم �لإنفاق يف 

قطاعات �لتجزئة و�ل�رسكات �إىل تر�جع �لأد�ء �لعام وتدين �لتوقعات 

�مل�ستقبلية. وقد تر�جع �لقت�ساد �لبحريني، رغم قوته، و�سهد 

�لقطاع غري �لنفطي �سعوبات يف �أو�ئل �لعام 2010، ما �نعك�س على 

�لتوجهات �لعامة لالأعمال. ويف ظل هذه �لعو�مل وعو�مل �أخرى، 

قامت جمموعة بي �أم �أم �آي بتقييم �أهد�فها �ل�سرت�تيجية و�أجرت 

بع�س �لتعديالت على خمتلف قطاعات �أعمالها ل�سمان مو��سلة 

�لنمو و�لتو�سعة.

لقد تغري �لعامل ب�سكل كبري يف فرتة “ما بعد �لأزمة”، ويجب على 

�ل�رسكات �أن تتعلم على مدى �ل�سنو�ت �خلم�س �إىل �لع�رس �لقادمة، 

كيفية �لتاأقلم و�لتغري ومو�جهة �لو�قع �لقت�سادي �جلديد بعزم 

لكي تتمكن من حتقيق �لنجاح.

يعترب �لتغيري جزءً� هامًا من �أي دورة �قت�سادية ويجب �أن ل يدعو 

�إىل �خلوف، حيث �إنه يتيح فر�سة كبرية. �لتغيري يف �لقت�ساد؛ 

�لتغيري يف �حلوكمة؛ �لتغيري يف كيفية ممار�سة �لأعمال. و�لتغيري 

يوؤثر على �سلوكنا وعلى قيمنا �لأخالقية �لأ�سا�سية وي�سكل حتٍد 

يجب على �لإد�رة و�أ�سحاب �ل�ساأن �ملعنيني مبجموعتنا مو�جهته.

�لجتاه �ل�سائد يف قطاعات �لأعمال يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

هو �أن �لتغيري �جلذري ل ياأتي ب�سكل طبيعي. ويكون هناك �إقبال 

على �لتغيري عندما يكون تدريجيًا، بينما ل يرحب به �إذ� كان 

مفاجئًا. وتكون �ملوؤ�س�سات ذ�ت �لثقافة عميقة �جلذور �أكرث مياًل 

نحو �لنتقال �ل�سل�س �إىل و�قع �قت�سادي جديد مقارنًة باملوؤ�س�سات 

�لتي ل تكون لها �أهد�ف ��سرت�تيجية و��سحة حيث �إن �لنوع �لأول 

من �ملوؤ�س�سات يكون �أكرث قدرة على ��ستيعاب �لتغيري.

�إنه مل دو�عي �عتز�زي �أن �أقول �أن “بي �أم �أم �آي” متتاز بثقافة 

عميقة �جلذور. وقد قامت جمموعتنا باعتناق �لتغيري على مدى 

125 �سنة، ومنت لت�سبح �أكرث قدرة على �لتكيف مع �مل�ستقبل.

كما �أن جمل�س �إد�رتنا قد �أثبت �أي�سًا على مدى �سنو�ت طويلة �أنه 

ل يرحب فقط بالتغيري، ولكنه يقبل على �لتغيري و�لتطور، وهذ� 

هو �سبب منونا من �رسكة يرتكز ن�ساطها يف دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي �إىل جمموعة تغطي �أعمالها خم�س ع�رسة دولة وثالث 

قار�ت.

ومن �أجل حتقيق ذلك، قمنا بدر��سة جادة لقدر�تنا و�أجرينا حتلياًل 

د�خليًا لنظمنا؛ ودر�سنا مو�ردنا �لب�رسية، وممار�ستنا، و�إجر�ء�تنا 

�لتحديات �جلديدة  مو�جهة  من  ونتمكن  كفاءة  �أكرث  ن�سبح  – لكي 
و�ل�ستفادة منها ب�رسعة �أكرب. ومن �لأمثلة على ذلك منو عمليات 

�لهايربماركت يف �لبحرين و�لتي �أ�سبحت ت�سكل �ليوم �أكرث من 

25% من جميع �ملو�د �لغذ�ئية �لتي تباع يف �ململكة. وقد �سهدنا 

على مدى �ل�سنو�ت �لأربع �ملا�سية نقلًة نحو جتارة �لتجزئة �ل�سلع 

�ل�ستهالكية ذ�ت �لأ�سعار �ملنخف�سة. وقد عملنا على �لتكيف 

حكـايــة 
نصفيــن

المراجعة اإلدارية 2010 
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ومو�جهة ذلك �لتحدي يف عمليات �أ�سو�ق �ل�سوبرماركت �لتابعة 

لنا، وجنحنا يف ذلك. فقمنا بتعزيز مركزنا يف �سار خالل �لعام 

2010، وتطوير عالمة جتارية و�عدة �سعارها “�لتميز كل يوم” 

للتعامل مع ذلك �لتوجه ب�سكل مبا�رس و�إيجاد عامل متيز. ونحن 

نعمل على جتهيز �أنف�سنا يف �سوق �ل�سلع �لفاخرة بعزمية حدت بنا 

�إىل توظيف مو�رد كبرية لإن�ساء �أ�سو�ق يف جزر �أمو�ج ذ�ت �أغر��س 

خا�سة لجتذ�ب �لد�خلني �جلدد �إىل �ل�سوق. و�سوف يتم �فتتاح 

�لأ�سو�ق �جلديدة يف مطلع �لعام 2011، تليها تو�سعة �إ�سافية 

ل�سبكة جتارة �لتجزئة باملجموعة. كذلك يجري �لعمل �أي�سًا على 

تطوير �أ�سو�ق �سار باعتماد �سيا�سات جديدة �إ�سافية لجتذ�ب 

زبائن جدد، ت�سمل بدء خدمة �لت�سليم للمنازل.

وبعد �لنجاح �لذي حققته ماركة “جريت” للماأكولت �لتي 

طرحناها يف �لأ�سو�ق يف �لعام 2009، �أطلقنا �لآن �أول “جريت ديل 

كافيه” – وهي من�ساأة م�ستقلة �أثبتت حتى �لآن حتقيق زيادة يف 

�لإير�د�ت ومنوً� يف �لأرباح.

كان �لعام 2010 �سنًة �نتخابية �أخرى يف �لبحرين. ومن �لناحية 

�ملنطقية، مع ن�سوج �لعمليات �حلكومية، ي�سبح �لتفكري �لتقدمي 

�أكرث بروزً�، و�لبحرين هي �لدولة �لر�ئدة يف �ملنطقة يف �لعملية 

�لنتخابية، وهي تربز كيف �أن �لإ�سالح و�لتغيري ميكن �أن يعزز 

�لإيجابية و�لنمو. وتعترب روؤية �لبحرين �لقت�سادية حتى �لعام 

2030 هامًة جدً� للجميع، وتتم�سك “بي �أم �أم �آي” بالتز�مها �لتام 

بروؤية �لبحرين �لهادفة �إىل �لتطور �إىل ما هو �أف�سل.

ويف تطلعاتنا �إىل عملياتنا يف �إفريقيا، فاإننا ن�سهد تغريً� كبريً�. 

فالقارة �لإفريقية مل تعد ت�ستطيع �لبقاء �ساكنة. ومع �جلهود 

�ل�سخمة �لتي تبذل يف جمال �مل�ساعد�ت �لأجنبية، ويف تطوير �لبنية 

�لتحتية و�لتكنولوجيا، بد�أت �لقارة حقبة جديدة تنح�رس بنتيجتها 

�لقبلية و�لف�ساد و�لفو�سى على مدى �ل�سنو�ت، ما يجعل ممار�سة 

�ل�رسكات لأعمالها فيها �أكرث �سهولة.

�إننا فخورون جدً� بتو�سعة �أعمالنا و�لنجاحات �لتي حققناها يف 

�إفريقيا. كما نعتز مبمار�سة �أعمالنا هناك وفقًا لأعلى �ملقايي�س 

�لنوعية و�ملعايري �لأخالقية، تفوق ما هو متوقع من �ل�رسكات 

عمومًا. كما �أن ممار�سة �لأعمال يف �إفريقيا ل تدع جماًل للت�ساهل، 

و�لدخول �إىل �ل�سوق باأقل من معايري �حلوكمة �لإد�رية �ملطلقة 

و�للتز�م و�ملطابقة �لتامة يو�جه بالف�سل.

مل ت�سهد عملياتنا �لإفريقية �أي ف�سل. ول زلنا ن�سري وفقًا للخطط 

�ملو�سوعة، ونعمل على تطوير عقود جديدة و�إيجاد فر�س جديدة. 

ولكن ذلك مل يخل من �سعوبات يف �ملر�حل �لأوىل. فالأولوية يف 

�إفريقيا هي لتطوير �لبنية �لتحتية �أوًل من �أجل ممار�سة �لعمليات، 

ونحن نعمل حاليًا مع �رسكات دولية للوفاء مبا تعهدنا به.

لقد مثلت �إفريقيا من �لناحية �لت�سغيلية “جتربة و�قعية” 

للمجموعة، وكان �لعام 2010 مليئًا بالتحديات؛ يف مو�جهة �لو�قع 

�ليومي للعمل يف دول خارج منطقة �ل�رسق �لأو�سط. ولكننا خرجنا 

من هذه �لتجربة �أقوى و�أكرث تركيزً� بف�سل خرب�تنا �ل�سابقة ونحن 

�لآن يف و�سع �أف�سل و�أ�سبحنا منلك خرب�ت عملية ناجحة يف كل 

من جيبوتي، ومايل، و�جلابون، و�ل�سود�ن، وغانا.

كانت هذه السنة مليئة بالتحديات، في مواجهة الواقع اليومي للعمل في دول 
خارج منطقة الشرق األوسط. 

غوردون بويل، الرئيس التنفيذي
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إفريقيـا: 
تحطيم الحواجز

أمام األعمال 

عمليات شركة تحديد المصادر والتوريدات العالمية )جي أس أس(

عرض موجز

تحقق “بي أم أم آي” تقدمًا 
كبيرًا في إفريقيا على الرغم 

من الصعوبات.

“مناخ العمل في البحرين 
معروف. نحن نعلم ما هي 

العوامل الخارجية التي تؤثر 
في السوق البحرينية. أما في 

إفريقيا، فهناك الكثير من 
األشياء التي نجهلها، كما 

أن السوق أكبر وأكثر تنوعًا، 
ولكل ذلك تأثير مباشر على 

عملياتنا”.

هذا ما يقوله روبرت سميث، 
رئيس العمليات بشركة تحديد 

المصادر والتوريدات العالمية 
)جي أس أس(، وهو محق 

في ذلك. ففي ظل القالقل 
السياسية والصراعات وانعدام 

االستقرار العام في إفريقيا، 
تواجه الشركات صعوبات جمة 
في ممارسة أعمالها. وحتى لو 
استبعدنا العوامل السياسية 

والقبلية، فإن مجرد محاولة 
تنفيذ العقود تعتبر صعبة. 

ولكن “بي أم أم آي” استطاعت 
مرارًا وتكرارًا إيجاد طرق لتدبير 

شؤونها.

التعامل مع مكان عمل صعب

الفساد متفٍش والعقلية 
التجارية تتركز بشكل شبه تام 

على المدى القصير – تحقيق 
أرباح سريعة اآلن بدالً من تحقيق 
نتائج أفضل على المدى األطول. 
هذا باإلضافة إلى شبه االنعدام 
التام للبنية التحتية؛ وكل تلك 

العوامل تجعل ظروف العمل 
لشركة مثل “بي أم أم آي” 

مرهقة.

على سبيل المثال، مساندة 
عمليات التعدين والمناجم 

تعني في الغالب إنشاء 
طرق للوصول إلى المواقع 

النائية. والتعاقد مع مؤسسة 
مساعدات يمكن أن يقتضي 

إنشاء ميناء لتسليم البضائع. 
وما من عقد في إفريقيا سهل 

التنفيذ.

تشكل مسائل القوى العاملة 
جانبًا صعبًا آخر. فمع ارتفاع 

البطالة في الكثير من المناطق 
التي نمارس فيها أنشطتنا، 

تطلب الحكومات المضيفة في 
الغالب نسبة توظيف عالية 

للعمالة المحلية. ويملي ذلك 
على “بي أم أم آي” إعطاء تدريب 

مكثف للموظفين المحليين 
على وظائف العمالة الماهرة، 

بينما ال يملك أولئك األشخاص 
أي خبرة عملية تذكر، وعلى 

األخص تبعًا للمعايير التي 
تعتمدها الشركة.

إيجاد ثقافة مشتركة

تختلف القواعد والشروط 
اإلجرائية من دولة إفريقية إلى 

أخرى في الدول التي نمارس 
فيها أنشطتنا، من قاعدتنا 
في جيبوتي، إلى السودان 

والجابون، وغانا، ومالي.

غير أننا في “بي أم أم آي” 
نتعامل مع كل عقد وكل 

فرصة بمجموعة فريدة من 
القواعد – إننا نعمل بشكل 

مستقل تمامًا وبما يستوفي 
أعلى المعايير األخالقية التي 

وضعناها. وفي استقدام 
الموظفين من مناطق وعرقيات 

وثقافات مختلفة، نعمل على 
إشاعة ثقافة مشتركة بينهم 

تقوم على قواعد السلوك 
األخالقي والتعاون في العمل. 

وفي مجاالت كثيرة، تشكل 
نسبة الموظفين المحليين 
الذين تستخدمهم “بي أم 

أم آي” 97% أو 98% أو حتى 
99% من القوى العاملة. وفي 

الجابون، تجاوزت هذه النسبة 
ذلك لتصل إلى حوالي %99.8. 

وهذا يعني أن “بي أم أم آي” 
تفي باالتزامات الحكومية 

بينما تهيء للعمالة المحلية 
المهارات التي تزيد كثيرًا من 

قدرتها على الحصول على 
وظائف في المستقبل.

وعلى الرغم من التوقعات 
المستقبلية المتدنية في 

إفريقيا، فإن هذه الثقافة في 
العمل قد ساعدت “بي أم أم 

آي” على تحقيق بعض النجاحات 
الواعدة في جميع القطاعات 
التي تخدمها الشركة. وقد 
استمرت الشركة في الفوز 

بعقود من الحكومات، وهيئات 
المساعدات، والمؤسسات 

غير الحكومية، والقطاعات 
العسكرية، وشركات التعدين 

والنفط.

تحقيق نجاح ملحوظ

استطاعت “بي أم أم آي” خالل 
العام 2010 المحافظة على 

عقودها أو توسعة نطاق أعمال 
عدد من العقود الحالية. غير 
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جزء من استراتيجيتنا 
للمستقبل هو التركيز على 
العقود األكبر واألعلى قيمة 

واألطول أجاًل. 

عمليات التعدين في المواقع النائية اقتضت 
توفير دعم لوجستي أكبر.

روبرت سميث، رئيس 
العمليات، جي أس أس

أن أعمالنا في إفريقيا تشتمل 
على البحث عن فرص عمل 
جديدة مثلما تشتمل على 

تنفيذ أعمالنا الحالية. وقد قمنا 
بوضع مبادرات عقود جديدة، 

ونحن نسعى جاهدين إلى 
زيادة فرص دعوتنا لتقديم 
عروض ومناقصات للعقود 
المستقبلية، وقد وضعنا 

أسسًا متينة وهامة للسنوات 
القادمة.

لقد أدى تركيزنا القوي على 
االحتفاظ بعقودنا الحالية 

إلى تجديد عقدنا مع هيئة 
المساعدات األمريكية “يو أس 

آيد” في جيبوتي. وباإلضافة إلى 
ذلك، فزنا في مطلع العام 2010 
بعقد توريد للقوات الفرنسية 

في جيبوتي. وقد بدأنا بتنفيذ 
عقد كبير مع شركة “جي أن 

بي أو سي”، وهي شركة نفط 
تعمل في السودان.

كذلك نجحنا أيضًا في التفاوض 
على أول عقد لنا مع األمم 

المتحدة – وهو عقد امتياز 
لتوريد المواد الغذائية للمكتب 

الرئيسي لألمم المتحدة في 
الخرطوم.

تظهر توقعاتنا نموًا في أسواق 
معينة: تعتبر غانا والسودان 

من المناطق التي يتوقع أن 
تحقق نموًا كبيرًا خالل العام 

2011. ونواصل تركيزنا على الفوز 
بفرص فيهما، والفوز بعقود 

خالل فترة الثمانية عشر شهرًا 
القادمة في المجاالت التي 

نتوقع أن تنشأ فيها الحاجة 
لقدراتنا. كما أننا قد تقدمنا 
خالل العام 2010 بعطاء لعقد 
توريد لشركة أريفا للتعدين 
في مالي. ونحن واحدة من 

شركتين تم اختيارهما ويمكن 
أن تتم ترسية العقد على 

إحداهما.

بناء المستقبل

إحدى المبادرات الهامة للعام 
2011 هي زيادة مواردنا في 

تطوير األعمال. وهناك الكثير 
من العطاءات المرتقبة لألمم 
المتحدة خالل السنة المقبلة 

وفي السنوات التي تليها 
في أجزاء مختلفة من القارة 

اإلفريقية.

على سبيل المثال، 
في جمهورية الكونغو 

الديموقراطية، سوف يتم 

تجديد عقد توريد اإلعاشة 
لألمم المتحدة خالل سنتين. 
ومن أجل التحضير لكل من 

هذه العطاءات، قمنا بدراسة 
قدراتنا المستقبلية؛ واإلجراءات 

والقوانين المطلوبة؛ والبنية 
التحتية المتاحة لعملياتنا؛ 

وقدراتنا المحتملة في مجاالت 
المستودعات والتخزين وتأمين 
المشتريات واإلمداد اللوجستي.

وسوف تشكل تنمية خبراتنا 
في التخطيط للمستقبل 

عنصرًا أساسيًا لنجاح الشركة 
في السنوات القادمة.
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ي�رسين �أن �أعلن عن حتقيق تقدم ثابت يف خمتلف �أق�سامنا ومر�كز 

�أعمالنا وعن �لنجاحات �لعديدة �لتي �سهدناها خالل �ل�سنة على 

�لرغم من �ملناخ �لقت�سادي �ل�سعب.

لقد جاء قر�رنا �ل�سرت�تيجي لتو�سعة ن�ساط �أ�سو�ق �لأ�رسة يف 

�لبحرين عرب تغيري �سكل وعالمة ��سم �ل�سوبرماركت و�إن�ساء 

خدمات �لت�سوق عرب �لإنرتنت �ملتوقع �أن يبد�أ �ل�سنة �لقادمة. ومن 

�ملقرر �أن يتم �فتتاح �أ�سو�ق �لأ�رسة يف جزر �أمو�ج يف مطلع �لعام 

ة �لبحرين نافعًا ومربحًا �أي�سًا.
ّ
2011، هذ� يعترب تو�جدنا يف در

حقق ��سم ماركة “جريت” منوً� كبريً� مع جتديد �ملقهى �لتابعة 

لنا يف �سار يف �لربع �لثالث من �ل�سنة حتت ��سم “جريت ديلي 

كافيه”. ومن �ملقرر �أن يتم �فتتاح �ل�سوبرماركت �جلديد �لتابعة 

لنا يف جزر �أمو�ج يف �لعام 2011. وهدفنا هو تو�سعة ت�سكيلة 

منتجات “جريت” يف �لبحرين ويف جميع �أنحاء �ملنطقة كجزء من 

��سرت�تيجية تو�سعة مطاعم ومقا�سف “بي �أم �أم �آي”. ويتم �إنتاج 

منتجات “جريت” يف وحدة �لإنتاج �ملركزية �لتابعة لنا، وقد قمنا 

بتح�سني هذه �لوحدة وحتويلها �إىل وحدة متخ�س�سة ل�سمان 

�جلودة �لنوعية وفقًا للمعايري �ملحددة.

��ستطاع ق�سم �مل�رسوبات باملجموعة حتقيق جناح كبري نتيجة 

لالإد�رة �لفعالة للتكاليف، مما �أدى �إىل هو�م�س �أرباح �إيجابية 

و�أرباح وفقًا للميز�نية �لتقديرية على �لرغم من �نخفا�س حجم 

�ملبيعات. كما حافظنا على ولء عمالئنا على �لرغم من تاأثري�ت 

�لركود �لقت�سادي و�لقيود �لإ�سافية �ملفرو�سة على مبيعات 

�مل�رسوبات �لكحولية. و�أ�سبحت ماكاندروز �أول ماركة منلكها 

ونقوم بتطويرها لأغر��س �لت�سدير، وقد حققت �نت�سارً� منذ 

طرحها يف كل من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�سلطنة عمان. ويف 

توقعاتنا للم�ستقبل، نرى �أن �لق�سم �سوف يقوم بتطوير خطوط 

�أعماله �لفرعية مثل مطاعم ومتاجر ومقا�سف “بي �أم �أم �آي”، مع 

�ملحافظة على مبيعات �لتجزئة من متجر و�حد باٍق، وتعزيز �لقناة 

�جلديدة للبيع عرب �لإنرتنت ونظام �لت�سليم للمنازل.

حققت �رسكة نادر للتجارة منوً� كبريً� نتج ب�سكل رئي�سي عن 

�ل�سيولة �لقوية و�لإد�رة �لفعالة للمخزون �ل�سلعي. و�سهد �لعام 

 CS3 2010 �بتكار�ت يف تقنية �ملعلومات منها �لنتقال من نظام

�إىل �أور�كل، وتنفيذ نظام جديد لإد�رة �مل�ستودعات. كما �أن هناك 

�بتكار�ت خمطط لها يف جمال تقنية �ملعلومات يف �لعام 2011. كذلك 

تكيفت �إد�رة مار�س �أي�سًا مع �لإد�رة �جلديدة وحققت منوً� كبريً�. 

و�سوف تو��سل �رسكة نادر للتجارة �ل�سعي �إىل �ل�ستفادة من 

�لفر�س �جلديدة يف �أ�سو�ق �لهايربماركت مع مو��سلة �لرتكيز على 

�لعمالء �لأ�سغر حجمًا.

حققت �رسكة “�آي �أ�س �أ�س” تقدمًا جيدً�، ومنت �أعمال �ل�سحن وفقًا 

للميز�نية �لتقديرية، كما منت �لأعمال �خلارجية، بتطور�ت �إيجابية 

يف �لعقود �جلديدة و�حلالية. ومت �أي�سًا �إن�ساء ق�سم خدمات �مل�ساندة 

�للوج�ستية لالأعمال. و�سهد �لعام 2010 �لحتفال بالذكرى �ملئوية 

ملنارة “�آي �أ�س �أ�س” �لعاملية، وهي مبادرة خا�سة باملوؤ�س�سات 

�خلريية �ملحلية. ويف توقعاتنا �مل�ستقبلية، نرى �أن تو�سعة “بي �أم �أم 

�آي” يف �إفريقيا ت�سكل عاماًل �أ�سا�سيًا لنمو �رسكة “�آي �أ�س �أ�س”.

�مل�سوؤولية �لجتماعية لل�رسكة عملية جديدة ن�سبيًا وقد متت 

تو�سعتها من �لن�ساط غري �لربحي �لتقليدي. وكانت �لروؤية �لأوىل 

هي �أن تكون �مل�سوؤولية �لجتماعية جزءً� م�ساندً� من كل ق�سم، 

مثل �رس�كة �أ�سو�ق �لأ�رسة مع �ملز�رعني �ملحليني، مع �ل�ستمر�ر يف 

تنفيذ �ملبادر�ت �حلالية – على �سبيل �ملثال �لتاأكد من عدم ت�سغيل 

�لأطفال يف جميع مو�قعنا �لعاملية. كما �أن برنامج �ملنح �لدر��سية 

بجامعة �لبحرين قد دخل �لآن �سنته �ل�سابعة وي�ستفيد منه �أكرث 

من 100 طالب وطالبة، بينما نو��سل �لعمل مع �جلامعة �لأهلية 

و�ملعهد �لإقليمي للتعليم �لن�سط.

�أما على �ل�سعيد �لد�خلي، �سوف تو��سل “بي �أم �أم �آي” �لعمل 

على تطوير مبادر�ت م�سوؤولية �جتماعية منها على �سبيل �ملثال 

�لتوعية بامل�ساعد�ت، و�رسطان �لثدي، و�ليوم �ل�سحي للموظفني، 

وحما�رس�ت مكافحة �لتدخني. كما �أن برناجمنا �لد�خلي لإد�رة 

�لنفايات ل يز�ل يحقق تقدمًا قويًا �أي�سًا، ويتم توجيه �إير�د�ته 

لالإنفاق يف �أوجه �خلري. و�أحد �لأهد�ف �لأخرى للعام 2011 هو 

قيا�س وخف�س �لنبعاثات �لكربونية. وقد �لتزمت “بي �أم �أم �آي” 

بالتفاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة حلقوق �لن�سان، وت�سعى �إىل �إعد�د 

حكـايــة 
نصفيــن

المراجعة اإلدارية تابع
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تقارير �سنوية حول �لتقدم يف هذ� �ملجال. �أما على �مل�ستوى �لعاملي، 

وعلى �لرغم من �أن �إفريقيا تعترب منطقة �سعبة مبتطلبات فريدة، 

يلتزم موظفونا �لإقليميون بامل�سوؤولية �لجتماعية و�سوف نعمل 

بالتن�سيق �لوثيق معهم لتحقيق تقدم كبري على مدى �ل�سنو�ت 

�لقادمة.

�أما يف جمال نظم �جلودة �لنوعية، كان تركيزنا �لرئي�سي على عدد 

من �سهاد�ت �لعتماد �لأ�سا�سية. و�لهدف من ذلك هو تو�سعة هذ 

�ل�سهاد�ت لت�سمل جميع �ملو�قع و�لأق�سام يف �إطار منوذج متكامل 

لنظم �لإد�رة.

وز�د  �سار،  يف  �لأ�رسة  و�أ�سو�ق  ح�سلت “بي �أم �أم �آي” �لبحرين، 

للت�سويق يف قطر على �سهادة �لعتماد �إيزو 9001 : 2000 )نظم 

�جلودة �لنوعية( يف �لعام 2004، ثم على �سهادة �إيزو 9001 : 

2008 يف �لعام 2010.

ح�سلت “بي �أم �أم �آي” �لبحرين، و�أ�سو�ق �لأ�رسة يف �سار، على 

�سهادة �عتماد �ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية 18001: 1999 يف �لعام 

2007 ثم على �سهادة �ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية 18001: 2007 

يف �لعام 2009.

�سوف يتم �حل�سول على �سهادة �عتماد نظم �لإد�رة �لبيئية �إيزو 

14001 و�ل�سالل �لغذ�ئية �إيزو 22000 يف �لعام 2011، و�سوف 

يتم تعميم جميع �ملعايري على كافة مو�قع وعمليات “بي �أم �أم �آي”.

�أ�سبحت در��سات حتليل وحت�سني �لعمليات �لآن �أي�سًا من 

�لوظائف �ل�ساملة كمطلب �إلز�مي لأي �رسكة فيما يتعلق بنظم 

�جلودة �لنوعية.

معهد  مع  مكثف  خالل �لعام 2010، عملت “جي �أ�س �أ�س” ب�سكل 

�ملوظفني و�ملقاولني، وتقدمي  در�ية  �إي” لتح�سني  �أ�س  “�آت�س 
�لتدريب يف جمال �ل�سياقة �لدفاعية، ومكافحة �حلر�ئق و�لإ�سعافات 

�لأولية. ويجري �لعمل على و�سع �إجر�ء�ت �سالمة �سارمة 

حلفار�ت �آبار �لنفط وهناك خطط للح�سول على �سهاد�ت �عتماد 

للعمليات يف جميع �أنحاء �ملنطقة. و�سوف حت�سل جيبوتي وقطر 

على �سهادة �إيزو 18001 يف �لعام 2011 نتيجة لت�سابه عملياتها 

مع عمليات �لبحرين. ومن �ملقرر �أي�سًا �حل�سول على نظام �لإد�رة 

�لبيئية 14001 للبحرين يف �لعام 2011. كذلك �سوف تبد�أ تو�سعة 

�مل�ستودعات بقيمة 1.3 مليون دينار بحريني يف �لعام 2011 

�أي�سًا.

حتقق عدد من �ملر�حل �لرئي�سية يف ق�سم �ملو�رد �لب�رسية 

باملجموعة. ومت و�سع �ل�سيغة �لنهائية لقو�عد �ل�سلوك �ملهني 

ودليل �لفوز بالقلوب بهدف حماية قيم �ل�رسكة وت�سهيل �لتفاعل 

بني �ملوظفني. و�سوف يبد�أ �لتنفيذ يف �لعام 2011 للم�ستثمرين يف 

�إطار �لعمل �لب�رسي، وهو �ملعلم �لرئي�سي �لعام للتميز يف تطوير 

و�إد�رة �ملو�رد �لب�رسية. و�أخريً�، يطيب يل �أن �أعلن عن �عتز�زي 

ب�سكل خا�س باأن “بي �أم �أم �آي”، على عك�س �لكثري من �ل�رسكات 

�لأخرى يف �لبحرين، مل تقم بت�رسيح �أي من موظفيها ب�سبب 

�لركود �لقت�سادي، وذلك نتيجة لالإد�رة �حلري�سة لتكاليفنا 

ومو�ردنا.

لقد كان �أد�ء “بي �أم �أم �آي” يف �لعام 2010 فعاًل حكاية ن�سفني. 

فبينما �سادت �سعوبات يف �لن�سف �لأول من �ل�سنة نتيجة 

للتاأثري�ت �ملتبقية للركود �لقت�سادي، غري �أن �لن�سف �لثاين 

�سهد جناحًا كبريً�. ويف و�سع �لأ�س�س �ل�سرت�تيجية و�لهكيلية 

�لهامة، و�ل�سعي �إىل �لفوز بفر�س �أعمال، وتطوير مو�ردنا �لب�رسية 

وموؤهالت موظفينا، �أثبتت �ملجموعة مدى مرونتها وقوتها خالل 

من  بخروجها  �أخرى  هذه �لفرتة. كما �أثبتت “بي �أم �أم �آي” مرة 

�لركود �لقت�سادي �أقوى من �أي وقت م�سى وبفر�س �أعمال 

متميزة مدى قدرتها على مو��سلة جناحاتها يف �ل�سنو�ت �لقادمة.

غوردون بويل

�لرئي�س �لتنفيذي

سادت صعوبات في النصف األول من السنة نتيجة للتأثيرات المتبقية 
للركود االقتصادي، غير أن النصف الثاني شهد نجاحًا كبيرًا.
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لقد كان العام 2010 سنة تكيف 
وتأقلم للكثير من دول العالم. 

ونتيجًة للركود االقتصادي، 
توجب على الشركات واألفراد 

اعتماد حلول وسط في 
توقعاتهم ومعاييرهم. غير أن 

مجموعة “بي أم أم آي” تدرك 
أنها بدون مواردها األساسية – 

موظفيها – ال تستطيع تحقيق 
أي أرباح.

الموظفون هم “بي أم أم آي”، 
ولهذا فإن سالمتهم تبقى 
العامل األكثر أهمية لنا بال 

منازع. وكما يقول سوتيش 
بودو، مدير الصحة والسالمة: 
“إننا ننظر إلى صحة وسالمة 

موظفينا، ليس كمجرد تكلفة، 
بل كاستثمار هام جدًا”.

الفحص 

هنا في البحرين، واصل فريق 
الصحة والسالمة بعين الحرص 

مراقبة مكان وطريقة عملنا 
والتأكد من صحتنا وسالمتنا. 
غير أن المعايير التي نتبعها 
في مكاتبنا اإلفريقية لم ترَق 
بعد إلى المستوى التي هي 

عليه في البحرين.

يعتبر وضع نظام متناسق 
للصحة والسالمة في إفريقيا 

أولوية بال شك، غير أن 
الصعوبات تنشأ عن االختالف 

الشديد والطبيعة الديناميكية 
للعمليات في إفريقيا. ففي 

البحرين، تختلف عملياتنا في 
تجارة التجزئة والتوزيع اختالفًا 

كبيرًا عن تركيزنا على قطاعات 
النفط والغاز والتعدين في 
إفريقيا. والنتيجة الرئيسية 

لهذا االختالف هي الحاجة 
إلى أدلة وإجراءات مختلفة 
تمامًا تستخدمها بشكل 

رئيسي شركة تحديد المصادر 
والتوريدات العالمية )جي أس 

أس(.

اعتماد نظام الصحة والسالمة 
الحالي في البحرين أكثر 

تعقيدًا بسبب أن الكثير من 
العمليات في إفريقيا تتم من 
خالل منشآت تابعة لشركات 
أخرى. وفي إفريقيا تتم تلبية 

متطلبات العمالء لنظم الصحة 
والسالمة الخاصة بالتعرف 

المباشر على كل من المواقع 
المحلية – وهي أمور تحتاج 

إلى جهد لمعرفتها من داخل 

البحرين. وباإلضافة إلى ذلك فإن 
الشروط الحكومية والقانونية 

تختلف كثيرًا عما هو متبع في 
البحرين ودول مجلس التعاون 

وتشمل على صعوبات خاصة 
في التطبيق.

يشمل تأمين االلتزام بمعايير 
الصحة والسالمة في إفريقيا 
أيضًا تنفيذ نظم إدارة أمنية 

فعالة للمستودعات. على 
سبيل المثال، تقوم “بي أم 

أم آي” بتوريد المواد الغذائية 
لوكالة المساعدات األمريكية 
“يو أس آيد” للجيش. ويجب 

أن تمر عملية التوريد هذه عبر 
إجراءات مراجعة أمنية منتظمة 

تجريها “يو أس آيد” من أجل 
التأكد من مناولة التوريدات 

بشكل مناسب وسليم.

وحتى في البحرين حيث يتم 
تطبيق معايير صحة وسالمة 
صارمة، تنشأ تحديات جديدة. 

وما يعتبر على أنه نمو ونجاح – 
توسعة عدد متاجر سوبرماركت 
أسواق األسرة – يمكن أن يعتبر 
أيضًا على أنه حاجة إلى توسعة 

إجراءات الصحة والسالمة.

اإلجراءات الوقائية والحلول

مهما كان مكان أو نوع 
الصعوبات، تبقى “بي أم أم 

آي” على ثقة من توفير حلول 
الصحة والسالمة المناسبة. 

وكما يقول صالح الحايكي، مدير 
الشؤون اإلدارية: “إننا نتكيف 

مع قطاعات أعمالنا” – بما 
يدعو إلى االطمئنان بأن فريق 
الصحة والسالمة يواكب دائمًا 
التوجهات الجديدة للمجموعة 

ومواقعها في مجال الصحة 
والسالمة ويفي باحتياجاتها 

ويتكيف معها.

أما في مواقع “بي أم أم آي” 
خارج البحرين، فقد بدأ العمل 

على تنفيذ خطط استراتيجية. 
وسوف تؤدي الزيارات التفقدية 

التي تجريها اإلدارة لمواقعنا 
إلى وضع برامج صحة وسالمة 

جديدة، والتأكد من تناسب 
العايير والنوعية العالية 

للتطبيق في جميع عمليات 
“بي أم أم آي”.

ومن الناحية المثالية، سوف 
يؤدي ذلك إلى رفع المعايير 

إلى مستوى تتمكن معه 

صحـة وسالمـة 
وربحيــة

الصحة والسالمة

عرض موجز
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مواقع “بي أم أم آي” األخرى من 
الحصول على شهادة اإليزو 

.18001

لقد تحقق هذا اإلنجاز في 
البحرين، وهناك خطط 

للحصول على شهادة االعتماد 
هذه لعمليات “بي أم أم آي” في 

قطر وجيبوتي في العام 2011.

أما في إفريقيا، سوف يتيح 
مزيج من العمل في المواقع 

والبحوث الوثائقية وتحليل 
الفجوات وتوظيف مزيد من 

االختصاصيين في مجاالت 
الصحة والسالمة، تمكين 

الشركة من مواجهة تحديات 
محددة في المنطقة. ومع وضع 

نظم وأدلة اإلجراءات، سوف 
تصبح شؤون الصحة والسالمة 

في “بي أم أم آي” مستوفاة 
في منشآت الشركات األخرى، 

وفي سالسل اإلمداد والتموين 
التابعة لهيئة “يو أس آيد”، 

وبما يطابق أنظمة وقوانين 
الحكومات اإلفريقية.

المحافظة على مستويات 
صحية وسالمة عالية في 

البحرين تتركز بشكل رئيسي 

على دعم أسواق األسرة خالل 
توسعتها في مطلع العام 

2011. ونأمل أن نقوم بتوظيف 
اختصاصي صحة وسالمة 

للمساعدة على اإلشراف على 
عمليات األسواق وتحفيز النجاح 

في هذه المرحلة الجديدة 
الديناميكية.

يوجد أيضًا مزيد من األهداف 
هذه السنة لمجموعة “بي أم 

أم آي” البحرين. ونحن على ثقة 
من سالمة المعايير الدولية 

والقواعد األخالقية البيئية التي 
نتبعها، وسوف نعمل على 

الحصول على شهادة االعتماد 
إيزو 14001 )لنظم اإلدارة البيئية( 

في الربع الثالث من العام 2011.

في وضع جيد

بينما يوجد دائمًا الكثير من 
األمور التي تحتاج إلى تطوير 

في مجال الصحة والسالمة، فإن 
هناك الكثير من اإلنجازات التي 

نفخر بها هذه السنة. ففي 
مايو 2010، حصلت “بي أم أم آي” 
على شهادة االعتماد إيزو 18001، 
والتي سبق وأن حصلت عليها 

للمرة األولى في العام 2007.

إننا نظر إلى صحة وسالمة 
موظفينا ليس كمجرد تكلفة، 

بل كاستثمار مهم جدًا.

حققنا تقدمًا كبيرًا في تطبيق معايير الصحة 
والسالمة في جميع عملياتنا اإلفريقية

سوتيش بودو، مدير الصحة والسالمة

في إطار المبادرة الهادفة إلى 
توحيد معايير الصحة والسالمة 

في جميع مواقع “بي أم أم 
آي”، أنجزنا المرحلة األولى من 
مراجعات التقييم الذاتي في 

غانا، والجابون، والسودان، 
وجيبوتي، وقطر. وتم أيضًا 

وضع دليل لشركة “جي أس 
أس” مطابق لشروط عمالئنا 

في قطاعي النفط والغاز، 
وسوف يتم إرساله إلى المدراء 

اإلقليميين في كل دولة 
لتنفيذه.

كما شهد نظام إدارة األمن 
بمجموعة “بي أم أم آي” 

تحسينات أيضًا. وتم الحصول 
على موافقة مجلس اإلدارة 

على الميزانية التقديرية، بما 

يتيح إجراء المراجعة االستشارية 
لنظم األمن الحالية في البحرين 

بهدف توسعتها لتشمل 
مواقعنا األخرى. وتم تعيين 

مدير ممتلكات جديد للتأكد 
من صحة صيانة موجودات “بي 
أم أم آي” وسالمتها وتحسين 
مبادرات إدارة األمن بالمجموعة.

الصحة والسالمة ليست مجرد 
مطلب قانوني، بل هي أيضًا 
مطلب أخالقي. ولذلك، حتى 

خالل فترات الكساد االقتصادي، 
تواصل “بي أم أم آي” العمل 

على تحديث معاييرها وشراء 
معدات سالمة وتوعية وتدريب 

الموظفين، “ألن السالمة ال تقدر 
بأي تكلفة” كما يقول سوتيش 

بودو.
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إننا في “بي أم أم آي” ندرك 
مسؤولياتنا االجتماعية 

التقليدية. ونواصل من خالل 
صندوقنا الخيري الخاص تقديم 

الدعم للكثير من الجمعيات 
الخيرية كوسيلة عطاء 

لمجتمعاتنا المحلية. غير أن 
توسعة المسؤولية االجتماعية 

للشركة لتشمل مواقعنا 
العالمية تحتاج إلى نظرة 

مختلفة.

المفهوم العصري للمسؤولية 
االجتماعية المؤسسية تتجاوز 
حدود التبرعات الخيرية. وهي 
تقوم على أربعة أسس هي: 

حقوق اإلنسان، والعمالة، 
والبيئة، ومكافحة الفساد. 

وهذه العوامل، باإلضافة إلى 
التزام “بي أم أم آي” المستمر 

باالتفاق العالمي لألمم المتحدة 
لحقوق االنسان ومبادئه، هي 

المحرك الدافع وراء أحدث 
مبادرات المسؤولية االجتماعية 

لمجموعة “بي أم أم آي”.

العناية باآلخرين تحقق 
المنفعة لنا

لقد وصفت ياسمين إليزابث 
حسين، المسؤولة التنفيذية 

عن العالمات التجارية، والتي 
ترأس مبادرات المسؤولية 

االجتماعية بالمجموعة، هذه 
العناية باآلخرين بعبارة بسيطة: 

“إننا نريد أن نتحمل مسؤولية 
أكبر تجاه موظفينا؛ ومسؤولية 

أكبر تجاه بيئتنا؛ ومسؤولية 
أكبر تجاه مجتمعاتنا. إننا ال نريد 
التركيز فقط على البحرين، بل 
على جميع الدول التي نمارس 

فيها نشاطنا”. هذه هي 
األهداف الواضحة التي حظيت 
بالتزام مجلس اإلدارة للعناية 

باآلخرين والتعاطف معهم.

ونحن بصفتنا مواطنًا مؤسسيًا 
مسؤوالً نحظى أيضًا بمنافع 
ألعمالنا. على سبيل المثال، 
تفوز إدارة العقود بمجموعة 

“بي أم أم آي” بعقودها 
وتحقق أهدافها من خالل 

إثبات مواطنتنا المؤسسية 
ومسؤوليتنا االجتماعية في 

مجاالت البيئة واالستدامة.

وبينما تعتبر العقود حيوية 
وهامة، غير أن العناية باآلخرين 

ال تقدر بثمن. فالمسؤولية 
االجتماعية تؤدي أيضًا إلى 

تكوين الشعور بالفخر ضمن 
المجموعة. ويدرك موظفونا أن 

“بي أم أم آي” شركة تعطي 
األولوية للسياسات المسؤولة، 

ويؤدي ذلك بدوره إلى إيجاد 
مناخ عمل إيجابي مجٍز.

سبيل المسؤولية االجتماعية

لم يكن السبيل إلى 
المسؤولية االجتماعية أكثر 

وضوحًا في “بي أم أم آي” مما 
كان عليه هذه السنة. فمن 

أجل االنتقال بالتزام المسؤولية 
االجتماعية إلى المستوى 

التالي، تم إيجاد منصب في 
الشركة في نهاية العام 2010 

يختص بالمسؤولية االجتماعية. 
وكانت السيدة ياسمين إليزابث 

حسين المرشح األفضل لتولي 
هذه المسؤولية حيث إنها 

واحدة من 157 شخص فقط 
في العالم حاصل على شهادة 
ممارسة المسؤولية االجتماعية 
للشركات من مركز االستدامة 

واالمتياز، وهي مؤسسة 
استشارية وتدريبية استراتيجية 
عالمية تعتمدها األمم المتحدة 
وحكومات ومؤسسات مختلفة 
حول العالم كمقدم للخدمات 

االستشارية والتدريبية في 
هذا المجال. وبهذه المؤهالت 
كمنطلق، فإننا على ثقة من 

وضع مستقبل المسؤولية 
االجتماعية لمجموعة “بي أم أم 

آي” في أيٍد أمينة.

من أجل تعزيز التزام “بي أم 
أم آي” بالمسؤولية االجتماعية، 
سوف يعقد فريق إدارتنا أيضًا 

اجتماعًا في العام 2011 لمناقشة 
المسؤولية االجتماعية للشركة. 

ويضم هذا الفريق ممثلين 
عن كل من إدارات الشركة، 

وسوف يعمل على وضع 
الرؤية الجماعية للمسؤولية 

االجتماعية لمجموعة “بي 
أم أم آي”، وتحديد أهدافها 

ومتطلبات. ومن المؤمل أن 
يساعد ذلك على تعريفنا 

جميعًا بمدى شمولية 
المسؤولية االجتماعية للشركة.

جزء هام من استراتيجية 
المسؤولية االجتماعية للسنة 

القادمة يتجاوز البحرين ليشمل 
مكاتب “بي أم أم آي” في 

إفريقيا. ففي تلك المكاتب 
يمكن أن يتم تحديد احتياجات 
المسؤولية االجتماعية المحلية 
بدقة أكبر. والهدف هو تعيين 
سفراء للمسؤولية االجتماعية 

يمثلون كل موقع. وسواء 
كانت البلد التي نعمل فيها 

تجسيد 
واضـح للضميـر 

المؤسسـي

المسؤولية االجتماعية

عرض موجز

 18  - بي إم إم آي   



بحاجة ماسة إلى التعليم، أو 
إلى التوعية بمخاطر فيروس 
“آتش آي في” أو مرض نقص 

المناعة المكتسب “األيدز”، فإن 
األشخاص الذين يستطيعون 

معرفة ذلك أفضل من غيرهم 
هم المديرون اإلقليميون في 

تلك الدول أو سفراء المسؤولية 
االجتماعية الذين قاموا 

بتعيينهم.

التوعية االجتماعية

واصلت “بي أم أم آي” إقامة 
فعاليات سنوية في البحرين 

لزيادة توعية موظفينا في 
المملكة بمختلف شؤون الصحة 
والسالمة والجوانب االجتماعية. 

وكانت من بين المبادرات 
التي تم تنفيذها هذه السنة 

ندوة للتوعية بمرض األيدز، 
ومحاضرة عن سرطان الثدي، 

ومحاضرة عن التدخين، ودورات 
تدريب على اإلسعافات األولية، 
والسياقة الدفاعية، ومكافحة 
الحرائق. كما تم أيضًا تنظيم 

يوم صحي بالمشاركة مع 
مستشفى اإلرسالية األمريكية 

أقيم في مكتب سترة حيث 
أتيحت للموظفين فرصة 

فحص الدم وقياس ضغط 

الدم والسكر. أما خارج نطاق 
موظفينا، فقد أثبتت “بي أم 

أم آي” التزامها المستمر تجاه 
المجتمع البحريني عمومًا 
من خالل أنشطة صندوق 

الرعاية الخاص. فبرنامج األسرة 
للمنح الدراسية الجامعية 

أصبح اآلن في سنته السابعة، 
وقد استفاد منه أكثر من 
100 من الطلبة البحرينيين. 

ويقدم البرنامج الرسوم 
الدراسية والبدالت ويعطي 

الشباب من األسر ذات الدخل 
المتدني فرصة درجة برنامج 

البكالوريوس الذي يختارونه في 
جامعة البحرين.

كما تم إنشاء برامج رعاية 
مماثلة وهي تحدث فرقًا في 
مركز عالية للتدخل المبكر، 
والمعهد اإلقليمي للتعليم 

النشط، حيث تقدم المساعدة 
لألطفال الذين يعانون من 

صعوبات في النطق.

التطلعات المستقبلية

بينما كانت أنشطة المسؤولية 
االجتماعية بالشركة بارزة هذه 
السنة، فإننا نبذل نعمل على 

تشجيع جهود المسؤولية 

االجتماعية بأداء دور أكثر تفاعاًل 
ومساندة لفرق “بي أم أم آي” 
األخرى خالل دراسة المبادرات 
ووضع خطط تنفيذها. وقد 
سبق وأن قمنا بذلك ضمن 

الحملة الجديدة “فكر محليًا” 
لتجارة التجزئة، بهدف زيادة 

الدراية بين زبائن جريت ديلي 
وأسواق األسرة، وإبراز قيمة 
دعم المزارعين والصيادين 

والمنتجين اآلخرين للمأكوالت 
الطازجة ذات النوعية الجيدة 

وباألسعار المناسبة في 
اقتصادنا المحلي.

إننا في “بي أم أم آي” نسعى 
أيضًا إلى إبراز التزام أكبر 

بالبيئة هذه السنة. ونعمل 
على توظيف اختصاصي 
لقياس انبعاثات الكربون 

لكي نخفض هذه االنبعاثات 
ونضع أهدافًا لمستويات جدية 
وأكثر مسؤولية. وسوف تكون 

السنة المقبلة متميزة في 
مجال المسؤولية االجتماعية 

بالمجموعة. وقد تم وضع 
أهداف تتلخص في قيام 

الفريق المختص بالمسؤولية 
االجتماعية بزيارة مكاتبنا 

اإلفريقية للحصول على فهم 
أفضل للمسائل االجتماعية 

والثقافية والصحية والبيئية 
في كل من مواقعنا. ونأمل 

أن تكون النتيجة تطبيقًا 
أشمل وأعمق لمبادرات “بي أم 

أم آي” في مجال المسؤولية 
االجتماعية.

معايير المسؤولية االجتماعية 
التي نهتدي بها ال تقتصر فقط 
على البحرين، بل هي التزام في 

جميع الدول التي نعمل فيها.

المسؤولية االجتماعية للمجموعة صميم 
وجودنا في كل دولة نمارس فيها أعمالنا.

ياسمين حسين، المدير التنفيذي للعالمات التجارية
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التجزئة والتوزيع

موجـــز

أسواق األسرة – البحرين
�لعام  يف  �لقت�سادية  �لأزمة  جتاوز  	•

2010 لتحقيق نتائج �أف�سل مقارنًة 

بالعام 2009

من  �لق�سوى  �ل�ستفادة  على  �حل�سول  	•
جميع �رس�ئح �مل�ستهلكني

لتعزيز  جديدة  جتارية  عالمة  �عتماد  	•
مركز �ل�رسكة يف �ل�سوق كا�سم ممتاز لكل 

يوم

يف جزر �أمو�ج  جديد  �سوبرماركت  �إن�ساء  	•
و��ستكمال �إعد�د �للوحات �لإعالنية 

و�لتجهيز�ت لالفتتاح يف �أو�ئل �لعام 

2011

لل�سوبرماركت  �لتخطيط  مو��سلة  	•
�لرئي�سي �جلديد يف �ملاحوز

شركة جريت ديلي - البحرين
و�مل�ستقلة �ملتخ�س�سة  �لعمليات  بدء  	•

غريت ديلي كافيه �جلديد  مقهى  �فتتاح  	•
يف �أكتوبر 2010 وحتقيق زيادة يف 

�ملبيعات تر�وحت ما بني 8% �إىل %9 

مقارنًة باملقهى �ل�سابق لنف�س �لفرتة من 

�لعام �ملا�سي

�ملنتجات  ت�سكيلة  يف  كبرية  زيادة  	•
�حلالية ب�سبب منو �لطلب و�لإقبال عليها

 أضواء 
علـى األعمـال
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بي أم أم آي للمشروبات
�إيجابية �أرباح  هو�م�س  حتقيق  	•

ماكندروز  ملاركة  متخ�س�س  مدير  تعيني  	•
لالإ�رس�ف على �لتو�سعة �ملحتملة �إىل دول 

جمل�س �لتعاون �خلليجي وجنوب �رسق 

�آ�سيا

�آي” لي�سبح  �أم  �أم  “بي  متجر  �إغالق  	•
�ملتجر �لوحيد �ملتبقي يف مينا �سلمان

فان  �سيار�ت  ثالث  تخ�سي�س  	•
للت�سليم للمنازل ب�سبب �رتفاع حجم 

�لطلب

مبيعات  موقع  و�فتتاح  حت�سني  	•
�أم �أم �آي” عرب �لإنرتنت نتيجة  “بي 

لزيادة �لطلب على �لت�سليم 

للمنازل

�ملبيعات  موظفي  جميع  �إر�سال  	•
و�لت�سويق للخ�سوع للتدريب 

و�حل�سول على �سهادة تاأهيل 

من �ململكة �ملتحدة

شركة نادر للتجارة – البحرين
تر�جع يف مبيعات �ملوزعني يف  مو�جهة  	•

مبيعات �لكماليات �ساملًة �ل�سكاكر وماركة 

رد بول

�ملو�د  قطاعات  يف  وقوي  ثابت  منو  حتقيق  	•
�لغذ�ئية �لأخرى و�لقطاعات غري �لغذ�ئية

مبيعات  حجم  زيادة  نحو  �لتوجه  مو�جهة  	•
�حل�سابات �لأ�سا�سية 

و�ل�سغط على هو�م�س 

�لأرباح

زاد للتسويق والتوزيع – قطر
حتقيق معدل منو كبري 	•

�لقت�سادي  �لركود  �سغوط  مو�جهة  	•
بفعالية ومن �ملتوقع �أن ن�سهد منوً� مماثاًل 

�أو �أف�سل يف �لعام 2011
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خدمات العقود والتوريد

موجـــز

عقد البائع األساسي -
البحرين، قطر، السعودية
متديد لعقد  على  �لتفاو�س  جناح  	•

�ل�سنو�ت �خلم�س بزيادة يف �لأتعاب 

بقيمة 50 مليون دولر �أمريكي

لعقد  �لعطاء  �إعد�د  على  �لعمل  يجري  	•
�ل�سنو�ت �خلم�س �لقادمة

�ل�سيخ  لقاعدة  �لأمريكي  �جلي�س  عقد  	•
عي�سى �جلوية و�لذي بد�أنا �لتوريد له يف 

نوفمرب 2010، ومن �ملتوقع �أن يكون 

ثاين �أكرب عميل لربنامج �لبائع �لرئي�سي

عقد منطقة القوات البحرية
منطقة هذ� �لعقد من �لإمار�ت  متديد  	•

و�سلطنة عمان لت�سمل جيبوتي

�سالحية �لعر�س �ملقدم للعقد يف  متديد  	•
�أكتوبر 2010

�لأرباح  لأف�سل  �لق�سم  حتقيق  	•
�لإجمالية و�لأرباح �ل�سافية من هذ� 

�لعقد مقارنًة باأي فرتة �سابقة

 أضواء 
علـى األعمـال
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شركة تحديد المصادر 
والتوريدات العالمية )جي أس 

أس( - إفريقيا
�أ�سبحنا نعمل �لآن يف خم�س دول يف  	•

�إفريقيا - �جلابون، غانا، مايل، �ل�سود�ن، 

و�لآن جيبوتي

�أويل  تولو  �رسكة  مع  جديد  بعقد  �لفوز  	•
�لإيرلندية

المغـــــرب

لبنانسوريا

ا�ردن العراق
الكويت

البحرين
المنامة
قطـر

الدوحة

عمان

اليمن

المملكة العربية 
السعودية ا�مارات

جيبـوتي

الصومـــال

السودان
الخــرطـــــــوم

إثيــوبيـــا

تشــاد

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

الكونغو

كينيـــا
أوغندا

الجابـون
ليبرفيل

غـانـا
أكــرا

بنيــن
توجــو نيجيريــا

النيجـر
بوركينا فاسو

مالي
باماكــو

موريتـانيـــــا

الجزائـــر

ساحل العاج

مصــــر

ليبيا

إيران

غوردون بويل، الرئيس التنفيذي، بي أم أم آي 

سوف تتغير إفريقيا 
جذريًا على مدى 

السنوات العشر القادمة.

بي أم أم آي جيبوتي
بعقد “يو �أ�س �آيد” يف  �أخرى  مرة  �لفوز  	•

جيبوتي

ملجموعة “بي �أم �أم  �متياز  عقد  �أو  تر�سية  	•
�آي” مع �لأمم �ملتحدة يف �خلرطوم

�لفوز بعقد مع �لقو�ت �لع�سكرية  	•
�لفرن�سية

�رسكة “جي �أن  مع  رئي�سي  بعقد  �لفوز  	•
بي �أو �سي”، وهي �رسكة برتول عاملة يف 

�ل�سود�ن

إنشكيب لخدمات الشحن - 
البحرين

�مليز�نية  توقعات  �ل�سحن  قطاع  حقق  	•
�لتقديرية

�لعام  يف  �خلارجية  �لأعمال  حجم  �رتفع  	•
2010، وتقل�س �لعتماد على �أعمال 

�آي” �أم  �أم  “بي 
جنوب غرب �آ�سيا يحقق  عقد  يز�ل  ل  	•

�أرباحًا

مع �حلكومة  جديد  توريد  بعقد  �لفوز  	•
�لأمريكية ي�سمل �لبحرين وقطر 

و�لإمار�ت و�لكويت

�لحتفاظ بالعمالء مقارنًة  معدل  زيادة  	•
بال�سنة �ل�سابقة
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الجودة النوعية
�جلودة  �إد�رة  تو�سعة  على  �لعمل  يجري  	•

�لنوعية من �لبحرين لت�سمل عملياتنا يف 

�إفريقيا

�ملمكنة مبا يفوق  �ملعايري  �أعلى  و�سع  	•
�ل�رسوط �لقانونية لتلبية �حتياجات 

�لعمالء يف قطاعات �لنفط و�لغاز و�لتعدين

الصحة والسالمة والبيئة
�سهادة �إيزو  على  حاليًا  �حل�سول  	•

18001: 2007 يف �لبحرين و�لتخطيط 

للح�سول على هذه �ل�سهادة لعملياتنا يف 

قطر وجيبوتي

يف  و�ل�سالمة  لل�سحة  �أ�سبوع  �أول  تنظيم  	•
تاريخ �ل�رسكة

يف  �لتدوير  �إعادة  مبادرة  تنفيذ  بدء  	•
�ل�رسكة عمومًا يف �لعام 2010

بيئية �إد�رة  نظام  تنفيذ  لبدء  �لتخطيط  	•

تقنية المعلومات
بن�سبة  �ملخزونة  �لبيانات  حجم  منو  	•

40% وو�سع ��سرت�تيجية جديدة 

للتخزين

لعملياتنا  معلومات  تقنية  نظم  توريد  	•
�لإفريقية لدعم منوها �مل�ستمر

�مل�ستودعات  �إد�رة  نظام  ت�سغيل  �إعادة  	•
لق�سم �مل�رسوبات

الموارد البشرية
ق�سمًا  �لآن  �لب�رسية  �ملو�رد  �أ�سبحت  	•

م�ستقاًل خارج نطاق �إد�رة �لتعلم 

و�لتطوير

دورة   64 وعقد  موظفًا   711 تدريب  مت  	•
تدريبية

ما  �ل�سابة،  �لقياد�ت  برنامج  ��ستحد�ث  	•
�أتاح ملجموعة “بي �أم �أم �آي” �لقدرة على 

�كت�ساف وتدريب �ملو�هب �ل�سابة ل�سغل 

منا�سب �إد�رية يف �مل�ستقبل

من  و�لتطوير  للتدريب  بجائزتني  �لفوز  	•
وز�رة �لعمل �لبحرينية

 أضواء 
علـى األعمـال

خدمات الشركات والمساندة

موجـــز
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الكساد، والعزيمة، 
والنمو المتواصل 

لتجارة التجزئة

تجارة التجزئة

عرض موجز

على الرغم من أن االقتصاد كان 
يمر بمرحلة كساد، غير أن أرقام 

نتائج “بي أم أم آي” حافظت 
على ثباتها واستقرارها.

وللتدليل على النتائج التي 
حققتها عمليات تجارة التجزئة 

بالشركة على مدى السنة 
الماضية، أكد مايك إيستوود، 

رئيس عمليات التجزئة والتوزيع 
“أن قطاع تجارة التجزئة 

بالشركة استطاع خالل العام 
2010 قد حقق نجاحًا حيث 

أصبحنا أكثر كفاءة في مراقبة 
تكاليفنا”.

تفاقم الصعوبات االقتصادية

شكل الوضع االقتصادي 
الصعوبة األكبر التي واجهها 

قطاع التجزئة والتوزيع في “بي 
أم أم آي”.

فبينما بدأت أوروبا وآسيا 
والواليات المتحدة األمريكية 

تشهد نهاية لمرحلة الكساد 
االقتصادي، استمرت الصعوبات 

االقتصادية في الشرق 
األوسط. وكان لذلك تأثير كبير 

على السلوك االستهالكي 
للمشترين في جميع القطاعات، 

وعلى األخص في قطاع 
السوبرماركت. وقد واجهت 
أسواق األسرة تلك التأثيرات.

لقد أدى الركود االقتصادي 
إلى تراجع الطلب عمومًا، 

وجعل الزبائن أكثر حساسية 
للتكلفة وأكثر مياًل نحو أنواع 
السلع األقل سعرًا. وتأثر الوالء 

للعالمات التجارية سلبًا من أجل 
تحقيق الوفورات التي تتيحها 

أسواق الهايبرماركت - كميات 
أكبر بتكلفة أقل ألصناف ذات 

نوعية أدنى.

وبرزت تغيرات السلوك بين 
زبائن الجملة بشركتنا أيضًا. 

فقد كان الزبائن يطلبون من 
“بي أم أم آي” خفض أسعار 

البيع في مواجهة الضغوط 
الركودية. كما أن الضغط 

التضخمي شكل عبئًا أيضًا.

وواجه قطاع تجزئة المشروبات 
صعوبات هو أيضًا - منها 
تقليص الترخيص الصادر 

ليشمل متجرًا واحدًا فقط. 
وبينما كان العام 2010 سنة 

جيدة من حيث نمو المبيعات 
في المتجرين، غير أنه من 

المتوقع أن يكون من الصعب 
تحقيق مبيعات مشابهة من 

متجر واحد فقط في العام 2011.

مراقبة اإليرادات التكاليف 
وتحين فرص التوسعة

بينما حافظت المبيعات على 
نفس المستوى أو كانت أقل 
بقليل من السنوات السابقة، 
حقق قطاع التجزئة بالشركة 

أرباحًا خالل العام 2010، والفضل 
في كل ذلك يعود للمراقبة 

الصارمة للتكاليف. وقد 
استطعنا تحقيق أرباح من 

خالل تفادي الزيادات في أسعار 
التوريد على الرغم من التراجع 

في حجم الطلب.

إذن من أين يمكن أن تتحقق 
األرباح في العام 2011؟ أحد 
المصادر الرئيسية لتعزيز 

اإليرادات سوف يكون خدمة 
التسليم للمنازل من أسواق 

السوبرماركت ومبيعات تجزئة 
المشروبات. وسوف يساعد 
اجتذاب العمالء إلى مواقع 

أسواق األسرة على اإلنترنت 
بإعطائهم خيارات تسوق 

مماثلة أو أفضل للتعويض 

عن التراجع في أداء المبيعات. 
ويملك قسم المشروبات حاليًا 
ثالث سيارات فان تستخدم في 

التسليم للمنازل، وسوف يتزايد 
عدد هذه السيارات مع تزايد 
حجم المبيعات عبر اإلنترنت.

تشكل التوسعة مصدرًا 
آخر للربحية. ومع افتتاح 

أسواق األسرة في جزر أمواج 
والسوبرماركت في درة 

البحرين، أصبحت أسواق األسرة 
سلسلة قادرة على خدمة 

قاعدة أعرض من الزبائن.

إننا ندرك بأن منتجاتنا يجب 
أن تتغير لكي تواكب الطلب 

الجديد - وأن يتم التركيز 
بدرجة أكبر على الزبائن 

المحليين والمنتجات المحلية 
بدالً من مجرد تلبية احتياجات 

األجانب الغربيين. كذلك سوف 
تفتتح “بي أم أم آي” أكبر 

أسواق األسرة في الماحوز في 
العام 2011، ما يعطي ثقة أكبر 

باسمها التجاري.

التوسعة ال تقتصر على عالماتنا 
التجارية المعروفة فقط. فقد 

حقق مقهى جريت ديلي 
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حققنا في العام 2010 هامش 
أرباح جيد جدًا.

استفاد قسم أسواق السوبرماكت من الفرص المتاحة للتوسعة 
بإنشاء سوبرماركت أسواق األسرة الجديد في جزر أمواج.

كافيه التجريبي نجاحًا كبيرًا 
في البحرين. فمنذ افتتاحه في 

أكتوبر 2010، نمت مبيعات هذا 
المقهى بنسبة تراوحت ما بين 

8% إلى 9% مقارنًة بالمقهى 
السابق قبل سنة. وقد أدى 

هذا النجاح إلى التخطيط 
الفتتاح خمس مقاٍه أخرى 

تكون إما مستقلة بذاتها أو 
مرتبطة بأسواق األسرة. كما 

أدى إلى العمل على استكشاف 
فرص أخرى محتملة في مجال 

المقاصف والمطاعم التي 
يمكن أن تقوم “بي أم أم آي” 

بتأسيسها وتنميتها.

وفي إطار تدعيم عمليات 
تجارة التجزئة، تم تأسيس 

وحدة اإلنتاج المركزي كوحدة 
متخصصة لمساعدة “بي أم أم 
آي” على االستفادة من وفورات 

الحجم الكبير في إدارتها 
لمختلف العمليات والمنتجات 

في أسواق األسرة وفي عمليات 
جريت ديلي.

وسوف يكون من الضروري 
في قطاع التجزئة وضع نظم 

وإجراءات تتيح لنا القدرة على 
جمع معلومات عن الزبائن 

ومراقبة كيفية إنفاقهم 
وتجميع البيانات بطريقة 

تعطي صورة أفضل عن السوق 
والتوجهات الشرائية.

وعلى الرغم من الحاجة إلى 
استثمارات مكثفة لتنفيذ 
هذه التوسعات، فإن تلك 
االستثمارات تعتبر مجدية 

ومجزية، وسوف تعطي “بي 
أم أم آي” القدرة على التقدم 
بثقة وعزم في سوق التجزئة 

المليئة بالصعوبات، حيث تقوم 
بإعادة استثمار األرباح واإلنفاق 

على تطوير األعمال والنظم 
ورأس المال البشري - ويسهم 
كل ذلك في االنتعاش الشامل 

المتوقع في العام 2012.

إيان موير، مدير المشروبات، بي أم أم آي
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نمت مبيعات األسرة في 
العامين 2009 و2010 

تركزت عمليات تجارة التجزئة على أسواق األسرة والمشروبات

مايك إيستوود، الرئيس التنفيذي، 
التجزئة والتوزيع
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يدرك جمل�س �لإد�رة �لأهمية لكبرية للحوكمة �لإد�رية و�إد�رة 

�ملخاطر يف حماية حقوق وم�سالح جميع �أ�سحاب �ل�ساأن ودعم 

وم�ساندة �لنمو و��ستمر�ر حتقيق �لربح يف جمموعة بي �أم �أم �آي.

احلوكمة الإدارية

خالل �لعام 2010، �أخ�سع جمل�س �لإد�رة جميع �مل�سائل �ملتعلقة 

باحلوكمة �لإد�رة ملر�جعة �ساملة. وتطلب ذلك تعديل بع�س 

�لقو�عد و�لإجر�ء�ت �لعامة ل�ستيعاب متطلبات �جلهات �لرقابية 

�ملختلفة يف مملكة �لبحرين ومر�جعة �مل�سائل �لقانونية وغريها من 

�لأمور �لتي تن�ساأ عن �لأعمال �خلارجية للمجموعة و�لتاأكد من 

�تباع �أف�سل �ملعايري و�ملمار�سات �لدولية.

وتن�س �ل�سيا�سات �لتي تبناها جمل�س �لإد�رة على توجيهات ذ�ت 

�سلة مبمار�سات �حلوكمة �لإد�رية للمجموعة مبا يف ذلك �حلوكمة 

�لإد�رة و�لهيكل �لتنظيمي وحقوق �مل�ساهمني و�جتماعاتهم 

وتعار�س �مل�سالح و�ل�سو�بط �لد�خلية خطط �لإف�ساح و�لتعوي�س 

وتعيني �ملديرين و�نتخابهم وتوجهيههم. و�سوف يقوم جمل�س 

�لإد�رة مبر�جعة �أطر �حلوكمة �لإد�رة يف 17 فرب�ير. وقد �عتمد 

�ملجل�س قانون حوكمة �ل�رسكات �جلديد �لذي بد�أ �لعمل به �ل�سنة 

�ملا�سية وو�فق على �إطار �سو�بط �حلوكمة �لإد�رة لل�رسكة بحيث 

يتم �للتز�م بالقانون بحلول نهاية �لعام 2011.

امل�سوؤوليات

يعترب جمل�س �لإد�رة م�سوؤوًل �أمام �مل�ساهمني عن حتقيق وتوفري 

�أد�ء مايل جديد م�ستقر وحتقيق قيمة للم�ساهمني على �ملدى �لبعيد. 

ويعترب رئي�س جمل�س �لإد�رة م�سوؤوًل عن قيادة جمل�س �لإد�رة 

و�لتاأكد من فعالية �أعماله ومر�قبة �أد�ء �لإد�رة �لتنفيذية و�إبقاء 

�أبو�ب �حلو�ر مفتوحة مع �مل�ساهمني يف �ملجموعة.

جمل�ص الإدارة

�ل�سيد عبد�هلل ح�سن بوهندي – رئي�س جمل�س �لإد�رة

�ل�سيد عبد�هلل حممد جمعة – نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة

�ل�سيدة منى يو�سف �ملوؤيد

د. �إبر�هيم خليفة �لدو�رسي

�ل�سيد جهاد يو�سف �أمني

�ل�سيد ر�سا عبد�هلل فرج

�ل�سيد �سوقي علي فخرو

�ل�سيد حممد فاروق �ملوؤيد

�ل�سيد جاد خميرب، �سكرتري �ل�رسكة

وقد عنّي جمل�س �لإد�رة ثالث جلان مل�ساعدته يف �ل�سطالع 

مب�سوؤولياته.

اللجنة التنفيذية

�ل�سيد �سوقي علي فخرو، �لرئي�س

�ل�سيدة منى يو�سف �ملوؤيد

�ل�سيد جهاد يو�سف �أمني

د. �إبر�هيم خليفة �لدو�رسي

جلنة التدقيق

�ل�سيد عبد�هلل حممد جمعة، �لرئي�س

�ل�سيد ر�سا عبد�هلل فرج

�ل�سيد حممد فاروق �ملوؤيد

حمـايــة
مصالـح أصحـاب

الشــأن

ضوابط الحوكمة اإلدارية

إفصــــــاح

 28  - بي إم إم آي   



جلنة ال�ستثمار

�ل�سيد عبد�هلل ح�سن بوهندي، �لرئي�س

�ل�سيدة منى يو�سف �ملوؤيد

�ل�سيد جهاد يو�سف �أمني

�ل�سيد �سوقي علي فخرو

تتبع �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية ملجل�س �لإد�رة مبا�رسًة من خالل جلنة 

�لتدقيق.

موؤ�س�سة الأ�رصة اخلريية

خالل �لعام 2010، ��ستمرت �ل�رسكة يف �لحتفاظ بال�سندوق 

�خلريي �خلا�س �لذي �أ�س�سته يف �لعام 2009 و�لذي تقوم من 

خالله باإد�رة و�رسف �لأمو�ل �لتي و�أن جتمعت يف �مليز�نية 

�لعمومية للمجموعة و�لتي يتم �إنفاقها حتديدً� يف �أوجه �خلري. 

ويقوم �ل�سندوق بحماية تلك �لأمو�ل من �لختال�س �أو �ل�ستخد�م 

يف غري �لأغر��س �لتي خ�س�ست لها فيما لو مت بيع جمموعة بي �أم 

�أم �آي.

جمل�ص الأمناء

�ل�سيد عبد�هلل ح�سن بوهندي، رئي�س جمل�س �لأمناء

�ل�سيد عبد�هلل حممد جمعة – نائب رئي�س جمل�س �لأمناء

�ل�سيد �سوقي علي فخرو، ع�سو جمل�س �لأمناء و�أمني �رس 

�ملوؤ�س�سة

د. �إبر�هيم خليفة �لدو�رسي، ع�سو جمل�س �لأمناء

�ل�سيدة منى يو�سف �ملوؤيد، ع�سو جمل�س �لأمناء

�ل�سيد جهاد يو�سف �أمني، ع�سو جمل�س �لأمناء

�ل�سيد ر�سا عبد�هلل فرج، ع�سو جمل�س �لأمناء

�ل�سيد حممد فاروق �ملوؤيد، ع�سو جمل�س �لأمناء

�ل�سيد غوردون بويل، ممثل �لإد�رة

�ل�سيد عمار عقيل، ممثل �لإد�رة

�ل�سيد جاد خميرب، ممثل �لإد�رة

الإدارة

يفو�س جمل�س �لإد�رة �لرئي�س �لتنفيذي باإد�رة �لأعمال �ليومية 

ملجموعة بي �أم �أم �آي بدعم وم�ساندة من جمموعة �لإد�رة �لتنفيذية 

وفريق �لإد�رة �لعليا �لتي تتميز باملوؤهالت و�خلربة. وقد �أ�س�ست 

عدة جلان ت�رسيعية ود�ئمة وخا�سة للتعامل مع �جلو�نب �ملت�سلة 

بال�سحة و�ل�سالمة و�ملحافظة على �جلودة و�لأد�ء و�ملو�رد 

�لب�رسية وتطوير تقنية �ملعلومات وثقافة �ل�رسكة و�مل�سوؤولية 

�لجتماعية.

جمموعة الإدارة التنفيذية

�ل�سيد غوردون بويل، �لرئي�س �لتنفيذي

�ل�سيد مايك �إي�ستوود، رئي�س �لعمليات – �لتجزئة و�لتوزيع

�ل�سيد روبرت �سميث، رئي�س �لعمليات – خدمات �لعقود و�لتوريد

�ل�سيد عمار عقيل، �لرئي�س �ملايل

اإطار احلوكمة الإدارية

يتاألف �إطار �حلوكمة �لإد�رية يف جمموعة بي �أم �أم �آي من قو�عد 

�ل�سلوك �لهني وبيان �ل�سرت�تيجية و�ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت 

�لت�سغيلية و�ل�سو�بط �لد�خلية ونظم �إد�رة �ملخاطر و�إجر�ء�ت 

�لتدقيق �لد�خلي و�خلارجي و�للتز�م، و�لت�سال �لفّعال 

و�ل�سفافية.

قواعد ال�سلوك املهني

رغبة يف حماية �سمعة �ملجموعة، و�سعت بي �أم �أم �آي قو�عد 

لل�سلوك �ملهني حتدد �ل�سلوكيات �لتي ينبغي �لتم�سك بها من جانب 

�أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�أع�ساء �لإد�رة �لتنفيذية و�ملوظفني. وميكن 

�لطالع على هذه �لقو�عد يف ن�سخة مطبوعة ون�سخة �إلكرتونية.

ال�سرتاتيجية والأهداف

دعمًا للنمو و�لتطور �مل�ستمرين للمجموعة، ويف �سوء �لتغري�ت يف 

ظروف �ل�سوق �لعاملية و�لإقليمية، �أقر جمل�س �لإد�رة ��سرت�تيجية 

جديدة لل�سنو�ت �خلم�س �لتالية خا�سة مبجموعة بي �أم �أم �آي 

تت�سمن ثالث ركائز هي �أن تكون �ملجموعة �رسيكًا م�سيفًا للقيمة 

للموؤ�س�سات �لتي تتعامل يف �لأور�ق �ملالية، و�أن ت�ستهدف روح 

�لأد�ء �لعملي، و�أن ت�سطلع مب�سوؤوليات �ملو�طنة. وقد حددت 

�ل�سرت�تيجية بو�سوح �أهد�ف تنمية �لإير�د�ت و�لأرباح وتاأ�سي�س 

�أعمال جتارية تكميلية جديدة وتو�سعة تو�جدها يف �لدول �لنامية.

املطابقة واللتزام

باعتبارها �رسكة مدرجة يف �سوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية، حتتفظ 

بي �أم �أم �آي ب�سيا�سات و�إجر�ء�ت �ساملة بغر�س �سمان �لتقيد 

�لتام بالأنظمة و�لقو�نني ذ�ت �لعالقة �لتي ي�سدرها م�رسف 

�لبحرين �ملركزي و�سوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية. وتتوىل جلنة 

�لتدقيق �لإ�رس�ف على �لتقيد بالقو�نني �ملتعلقة بالتد�ول با�ستغالل 

معلومات د�خلية وغريها من �ملتطلبات �لقانونية و�لإد�رية.
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الإف�ساح والت�سالت

حتتفظ �ملجموعة ب�سيا�سات �ت�سالت تتما�سى مع 

متطلبات م�رسف �لبحرين �ملركزي ل�سمان �لتاأكد من 

�أن عمليات �لإف�ساح يف بي �أم �أم �آي تتميز بالإن�ساف 

و�ل�سفافية و�ل�سولية و�لتوقيت �ل�سحيح وتعك�س 

�سخ�سية �ملجموعة وطبيعتها وتعقيد �أعمالها �لتجارية 

و�ملخاطر �لكامنة يف تلك �لأعمال.

وت�سمل قنو�ت �لت�سالت �لأ�سا�سية جمعية عمومية 

�سنوية للم�ساهمني وتقريرً� وح�سابات �سنوية وكتيبًا 

وموقعًا �إلكرتونيًا ون�رس�ت �سحفية و�إعالنات يف 

�ل�سحف �ملحلية �ملنا�سبة ون�رس�ت �إخبارية للموظفني.

اإدارة املخاطر

تعترب �ملخاطر جزءً� ل يتجز�أ من �أعمال بي �أم �أم �آي، ولذلك 

فاإن �إد�رتها بطريقة جيدة تعترب عاماًل مهمًا يف ��ستمر�ر جناح 

�ملجموعة. وتتعر�س بي �أم �أم �آي للعديد من �ملخاطر �لتي تن�ساأ 

عن �لبيئة �لقت�سادية �ملتغرية وتذبذب �لطلب وت�سليم �ملنتجات 

و�خلدمات.

و�ملخاطر �لأ�سا�سية �لتي تتعر�س لها �ملجموعة بدرجات متفاوتة 

ت�سمل خماطر �ل�سوق )مبا يف ذلك �أ�سعار �لفائدة و�أ�سعار �لأ�سهم 

وخماطر �لعملة( وخماطر �لئتمان و�ل�سيولة و�لت�سغيل و�ل�سمعة 

وتركيز �ملحفظة �ل�ستثمارية و�إد�رة ر�أ�س �ملال.

وت�سمل �لعو�مل �لتي ت�سهم يف تلك �ملخاطر وتركيزها، �لتغري�ت يف 

�أطر �لعمل �لتنظيمية و�ل�سيا�سية ويف �أ�سعار تبادل �لعمالت و�لبيئة 

�لتناف�سية وظروف �لعمل �لأ�سا�سية �لعامة. وتعترب �إد�رة وتخفيف 

�لتاأثري�ت �ل�سلبية لهذه �ملجموعة �لكبرية من �ملخاطر بطرقة 

منهجية هدفًا �أ�سا�سيًا من �أهد�ف جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية.
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وقد �أعدت بي �أم �أم �آي �إطارً� لإد�رة �ملخاطر وعمليات وخطط 

و�إجر�ء�ت م�ساندة لتاأ�سي�س وعي جيد باملخاطر لدى �لأ�سخا�س 

�ملعنيني. وهناك �أولوية عالية لتثبيت فكرة �لتعامل مع �ملخاطر 

مب�سوؤولية فردية يف جميع م�ستويات �ملجموعة.

وخالل �ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية، وبخا�سة ب�سبب �ت�ساع نطاق 

�أعمال بي �أم �أم �آي يف �إفريقيا، تغرّي حجم �ملخاطر �لكلية للمجموعة 

و�أ�سبحت �ملخاطر �لقانونية و�جلغر�فية و�ل�سيا�سية يف �ملناطق 

خارج �لبحرين �أكرث و�سوحًا. وب�سبب ذلك، و�فق جمل�س �لإد�رة 

خالل �لعام 2009 على �لعمل باإطار جديد لإد�رة �ملخاطر 

�لتجارية، وقد مت �لعمل على �لإعد�د له طيلة �ل�سنة ومن �ملقرر �أن 

يتم تنفيذه خالل �لعام 2011 مب�ساعدة م�ست�سارين خارجيني.

ضوابط الحوكمة اإلدارية

إفصــــــاح
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دليل المجموعة

بي اأم اأم اآي البحرين

 +973 17739444 هاتف: 

 +973 17731186 فاك�س: 

enquiries@bmmi.com.bh
www.bmmigroup.com

املكتب العام

هاتف: 17746110 973+

فاك�س: 17744740 973+ 

التجزئة والتوزيع

م�رصوبات بي اأم اأم اآي

هاتف: 17364000 973+

فاك�س: 17813957 973+

اأ�سواق الأ�رصة

الأ�رصة – �سار

هاتف: 17697558 973+

فاك�س: 17693128 973+

الأ�رصة – اأمواج

+973 16033773 هاتف: 

+973 16033772 فاك�س: 

الأ�رصة – درة البحرين

هاتف: 13359011 973+

فاك�س: 13359012 973+

�رصكة جريت ديلي

هاتف: 17746116 973+

فاك�س: 17744740 973+

ال�ستهالكية

هاتف: 17739200 973+

فاك�س: 17735640 973+

زاد للت�سويق والتوزيع )قطر(

هاتف: 44449810 974+

فاك�س: 44361905 974+

 zadmarketing@qatar.net.qa

التموين التعاقدي )قطر(

هاتف: 44061700 974+

فاك�س: 44361905 974+

بي اأم اأم اآي - جيبوتي

+253 320 600 / 607 هاتف: 

+253 3561444 فاك�س: 

�رصكة حتديد امل�سادر والتوريدات 

العاملية )جي اأي اأ�ص(

املكتب الرئي�سي )البحرين(

هاتف: 17739477 973+ 

فاك�س: 17730294 973+ 

gss@bmmi.com.bh
 www.bmmigroup.com

وا�سنطن العا�سمة

+1 202 7296302 هاتف: 

+1 202 5806559 فاك�س: 

جي اأ�ص اأ�ص - غانا

+233 302 779543 هاتف: 

+233 302 773617 فاك�س: 

جي اأ�ص اأ�ص - مايل

+223 20 245520 هاتف: 

+223 20 245520 فاك�س: 

جي اأ�ص اأ�ص - اجلابون

+24156 5323 هاتف: 

+24156 5409 فاك�س: 

جي اأ�ص اأ�ص - ال�سودان

+249 183 231976 هاتف: 

+249 183 222808 فاك�س: 

اإين�سكيب البحرين

+973 17821161 هاتف: 

 +973 17720948 فاك�س: 
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لقد قمنا بتدقيق �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة ل�رسكة بي.�إم 

�إم �آي �س.م.ب. )�ملعروفة �سابقًا ب�رسكة �لبحرين للمالحة 

و�لتجارة �لدولية �س.م.ب.( )“�ل�رسكة”( و�ل�رسكات �لتابعة لها 

)“�ملجموعة”( و�لتي ت�سمل قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة كما يف 

31 دي�سمرب 2010، و�لقو�ئم �ملوحدة للدخـل و�لدخل �ل�سامل 

و�لتدفقات �لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق لل�سنة �ملنتهية يف ذلك 

�لتاريخ، وملخ�س لأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية و�لإي�ساحات 

�لأخرى. 

م�سئولية جمل�ص الإدارة عن القوائم املالية

�إن جمل�س �إد�رة �ل�رسكة هو �مل�سئول عن �لإعد�د و�لعر�س �لعادل 

لهذه للقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفقا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير 

�ملالية، وكذلك �لرقابة �لد�خلية �لتي تقرر �لإد�رة �رسورتها 

للتمكن من �إعد�د قو�ئم مالية موحدة خالية من �لأخطاء 

�جلوهرية، �سو�ًء كانت ناجتة عن جتاوز�ت �أو �أخطاء. 

م�سئولية مدققي احل�سابات 

�إن م�سئوليتنا هي �إبد�ء ر�أي حول هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 

��ستنادً� �إىل �أعمال �لتدقيق �لتي قمنا بها. لقد متت �أعمال �لتدقيق 

�لتي قمنا بها وفقًا ملعايري �لتدقيق �لدولية. تتطلب هذه �ملعايري 

منا �لإلتز�م بالأخالقيات �ملهنية ذ�ت �لعالقة و�أن نقوم بتخطيط 

وتنفيذ �أعمال �لتدقيق للح�سول على تاأكيد�ت معقولة باأن 

�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة خالية من �أية �أخطاء جوهرية. 

ت�سمل �أعمال �لتدقيق �لقيام باإجر�ء�ت للح�سول على �أدلة تدقيق 

موؤيده للمبالغ و�لإي�ساحات �ملف�سح عنها يف �لقو�ئم �ملالية 

�ملوحدة. �إن �ختيار �لإجر�ء�ت �ملنا�سبة يعتمد على تقدير�تنا 

�ملهنية، مبا يف ذلك تقييم خماطر �لأخطاء �جلوهرية يف �لقو�ئم 

�ملالية �ملوحدة، �سو�ء ناجتة عن جتاوز�ت �أو �أخطاء. وعند تقييم 

هذه �ملخاطر يتم �لأخذ يف �لعتبار نظم �لرقابة �لد�خلية �ملعنية 

باإعد�د وعر�س �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ب�سورة عادلة و�لتي 

متكننا من ت�سميم �إجر�ء�ت تدقيق منا�سبة يف ظل �لأو�ساع 

�لقائمة، ولكن لي�س لغر�س �إبد�ء ر�أي مهني حول فعالية نظام 

�لرقابة �لد�خلية لل�رسكة. كما تت�سمن �أعمال �لتدقيق تقييم مدى 

مالئمة �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة ومدى معقولية �لتقدير�ت 

�ملحا�سبية �لتي �أجرتها �لإد�رة وكذلك تقييم �لعر�س �لعام 

للقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

وباعتقادنا �إن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة 

لتمكيننا من �إبد�ء ر�أي تدقيق حول هذه �لقو�ئم. 

الراأي

يف ر�أينا �إن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة تعرب ب�سورة عادلة، من 

كافة �لنو�حي �جلوهرية، عن �ملركز �ملايل للمجموعة كما يف 

31 دي�سمرب 2010 وعن �أد�ئها �ملايل وتدفقاتها �لنقدية لل�سنة 

�ملنتهية يف ذلك �لتاريخ وفقًا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير 

�ملالية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى

كما نوؤكد �إن �ل�رسكة، يف ر�أينا، حتتفظ ب�سجالت حما�سبية 

منتظمة و�ن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملعلومات �لو�ردة يف تقرير 

جمل�س �لإد�رة، فيما يتعلق بهذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة، تتفق 

مع تلك �ل�سجالت. وح�سب علمنا و�عتقادنا مل تقع خالل �ل�سنة 

�ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 �أي خمالفات لأحكام قانون 

�ل�رسكات �لتجارية �لبحريني �أو لأحكام عقد �لتاأ�سي�س و�لنظام 

�لأ�سا�سي لل�رسكة على وجه قد يوؤثر ب�سكل جوهري �سلبًا على 

ن�ساط �ملجموعة �أو مركزها �ملايل.

اأرن�ست اأند يونغ

�ملنامة، مملكة �لبحرين

26 يناير 2011 

إلى السادة مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2010

31 دي�سمرب 2009 31	دي�سمرب	2010	 	 	

دينار بحريني  دينار	بحريني	  �إي�ساحات   

املوجودات

موجودات	غري	متداولة

7.827.524  8.042.464  5 عقار�ت و�آالت ومعد�ت 

479.528  449.528  6 موجود�ت غري ملمو�سة  

1.459.065  1.771.595  7 ��ستثمار�ت يف �رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة  

3.569.546  4.133.807  8 ��ستثمار يف �رشكة زميلة 

11.384.046  10.747.442  9 ��ستثمار�ت متاحة للبيع  

24.719.709  25.144.836   

موجودات	متداولة 

8.985.430  8.371.857  10 خمزون 

200.000  200.000  23 قر�ض مل�رشوع خا�سع ل�سيطرة م�سرتكة 

11.773.000  14.530.723  11 ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى  

12.030.110  12.915.753  12 نقد وود�ئع ق�سرية �الأجل  

52.541  - �رشيبة دخل م�ستحقة �لقب�ض  

33.041.081  36.018.333 	  

57.760.790  61.163.169 جمموع	املوجودات  

احلقوق	واملطلوبات

�حلقوق

11.001.394  12.101.533 	13 ر�أ�سمال �سادر 

)2.998.041( 	)3.054.554(  13 �أ�سهم خز�نة 

9.139.413  9.806.005 	14 �حتياطيات �أخرى  

27.488.352  28.864.329 �أرباح مبقاة  

44.631.118  47.717.313 	 احلقوق	العائدة	اإىل	مالك	ال�رشكة	الأم	 

222.423  293.348 	 حقوق غري م�سيطرة   

44.853.541  48.010.661 	 جمموع	احلقوق	 

مطلوبات

مطلوب	غري	متداول

1.107.128  1.259.388  15 مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني 

مطلوبات	متداولة 

11.570.194  11.705.883  16 ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى  

229.927  187.237 �رشيبة دخل م�ستحقة �لدفع   

11.800.121  11.893.120 	  

12.907.249  13.152.508 	 جمموع	املطلوبات 

57.760.790  61.163.169 	 جمموع	احلقوق	واملطلوبات 

لقد مت �عتماد �إ�سد�ر �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفقًا لقر�ر جمل�ض �الإد�رة �ل�سادر بتاريخ 26 يناير 2011 ومت توقيعها نيابة عنهم من قبل:

عبداهلل	حممد	جمعة عبداهلل	ح�سن	بوهندي		

نائب رئي�ض جمل�ض �الإد�رة رئي�ض جمل�ض �الإد�رة 

ت�سكل �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 29 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	  �إي�ساحات   

87.183.154  84.777.999 	25 �ملبيعات 

)64.625.909(  )62.362.163(  25 تكلفة �ملبيعات 

22.557.245  22.415.836 اإجمايل	الربح  

721.980  420.779  19 دخل ت�سغيلي �آخر 

929.474  1.115.272  7 ح�سة �ملجموعة من نتائج  �رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة 

)7.708.442(  )7.110.148( 	 م�رشوفات �لبيع و�لتوزيع 

)7.818.844(  )7.973.937( 	 م�رشوفات عامة و�إد�رية 

8.681.413  8.867.802 	 الربح	من	العمليات	 

586.093  840.854  20 دخل �ال�ستثمار 

959.254  -  17 �سايف مك�سب غري حمقق من �أدو�ت مالية م�ستقة 

)995.001(  )391.755( 	9 خ�سائر ��سمحالل من ��ستثمار�ت متاحة للبيع  

9.231.759  9.316.901 	 الربح	قبل	ال�رشائب 

)212.305(  )153.649( 	21 م�رشوف �رشيبة �لدخل  

9.019.454  9.163.252 	18 الربح	لل�سنة	 

�لعائد �إىل:

9.022.019  9.092.327 مالك �ل�رشكة �الأم   

)2.565(  70.925 	 حقوق غري م�سيطرة  

9.019.454  9.163.252 	  

�لن�سيب �الأ�سا�سي و�ملخف�ض لل�سهم يف �الأرباح، ربح �ل�سنة �لعائد �إىل 

79  80  22     حاملي �الأ�سهم �لعادية لل�رشكة �الأم )فل�ض(  

ت�سكل �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 29 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

قائمة الدخل الشامل الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	  �إي�ساح   

9.019.454 	9.163.252 	 الربح	لل�سنة 

دخل	�سامل	اآخر

722.730  363.658  9 �سايف مكا�سب غري حمققة من ��ستثمار�ت متاحة للبيع 

14.817  )56.421( فروق �رشف ناجتة عن حتويل �لعمليات �الأجنبية  

)107.100(  - �أتعاب مدفوعة الأع�ساء جمل�ض �الإد�رة متعلقة بال�سنة �ل�سابقة  

630.447  307.237 	 دخل	�سامل	اآخر	لل�سنة 

9.649.901  9.470.489 جمموع	الدخل	ال�سامل	لل�سنة  

�لعائد �إىل:  

9.652.466  9.399.564 	 مالك �ل�رشكة �الأم  

)2.565(  70.925 	 حقوق غري م�سيطرة   

9.649.901  9.470.489 	  

ت�سكل �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 29 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	  �إي�ساحات   

الأن�سطة	الت�سغيلية

87.088.470  82.020.277 	 نقد م�ستلم من �لعمالء 

)79.203.359( 	)75.550.531( 	 مبالغ مدفوعة للموردين و�ملوظفني 

721.407  418.290 	 مبالغ م�ستلمة �أخرى  

)171.153(  )185.893( 	 �رش�ئب مدفوعة  

8.435.365  6.702.143 	 �سايف �لتدفقات �لنقدية من �الأن�سطة �لت�سغيلية 

الأن�سطة	ال�ستثمارية

)723.125(  )1.170.619(  5 �رش�ء عقار�ت و�آالت ومعد�ت 

21.508  17.643 	 متح�سالت من ��ستبعاد عقار�ت و�آالت ومعد�ت 

)644.652(  )584.267( 	 �رش�ء ��ستثمار�ت متاحة للبيع  

1.914.281  1.361.352 	 متح�سالت من ��ستبعاد ��ستثمار�ت متاحة للبيع 

-  )564.261( 	 �قتناء �أ�سهم يف �رشكة زميلة 

1.128.700  802.742 	 نقد م�ستلم من �رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة 

-  )690.715(  14 �لتربعات �خلريية 

487.249  672.276 	 دخل �ال�ستثمار  

2.183.961  )155.849( 	 �سايف �لتدفقات �لنقدية )�مل�ستخدمة يف( من �الأن�سطة �ال�ستثمارية 

الأن�سطة	التمويلية

)145.289(  )56.513( 	 �رش�ء �أ�سهم خز�نة 

)5.178.561(  )5.547.717( 	 �أرباح �أ�سهم مطالبة بها ومدفوعة ملالك �ل�رشكة �الأم  

)5.323.850(  )5.604.230( 	 �سايف �لتدفقات �لنقدية �مل�ستخدمة يف �الأن�سطة �لتمويلية 

5.295.476  942.064 �سايف	الزيادة	يف	النقد	وما	يف	حكمه  

14.817  )56.421( 	 �سايف فروق �رشف �لعمالت �الأجنبية  

6.719.817 	12.030.110 	 �لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

12.030.110  12.915.753 	 النقد	وما	يف	حكمه	يف	31	دي�سمرب	 

ت�سكل �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 29 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

العائد	اإىل	مالك	ال�رشكة	الأم	 	 	 	 	

جمموع 	 	 	 احتياطيات	اأخرى	 اأ�سهم	 راأ�سمال		 	 	

احلقوق	 حقوق	غري	م�سيطرة		 	املجموع	 اأرباح	مبقاة	 	)اإي�ساح	15(	 خزانة	 �سادر	 	 	

دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 اإي�ساحات	 	

44.853.541  222.423  44.631.118  27.488.352  9.139.413  )2.998.041(  11.001.394 كما يف 1 يناير 2010  

9.163.252  70.925  9.092.327  9.092.327  -  -  - �لربح لل�سنة  

307.237  -  307.237  -  307.237  -  - دخل �سامل �آخر   

9.470.489  70.925  9.399.564  9.092.327  307.237  -  - جمموع �لدخل �ل�سامل  

-  -  -  )1.100.139(  -  -  1.100.139 �أ�سهم منحة �سادرة  

)56.513(  -  )56.513(  -  -  )56.513(  - �رش�ء �أ�سهم خز�نة  

)3.107.135(  -  )3.107.135(  )3.107.135(  -  -  - �أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2009   

)2.278.566(  -  )2.278.566(  )2.278.566(  -  -  - �أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2010   

-  -  -  )550.070(  550.070  -  - حمول �إىل �الحتياطي �لقانوين   

-  -  -  )500.000(  500.000  -  - حمول �إىل �الحتياطي �لعام   

)690.715(  -  )690.715(  -  )690.715(  -  -  14 �لتربعات �خلريية 

-  -  -  )180.440(  180.440  -  -  14 حمول �إىل �حتياطي �لتربعات �خلريية  

)180.440(  -  )180.440(  -  )180.440(  -  -  14 توزيعات جلمعية �الأ�رشة �خلريية 

48.010.661 	293.348 	47.717.313 	28.864.329 	9.806.005 	)3.054.554( 	12.101.533 	 	 يف	31	دي�سمرب	2010

�لعائد �إىل حاملي �الأ�سهم �لعادية لل�رشكة �الأم      

جمموع �حتياطيات �أخرى     �أ�سهم  ر�أ�سمال     

�حلقوق  حقوق غري م�سيطرة   �أرباح مبقاة  �ملجموع  خز�نة  )�إي�ساح 15(  �سادر    

دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  �إي�ساحات   

40.527.490  224.988  40.302.502  24.846.290  7.307.570  )2.852.752(  11.001.394 كما يف 1 يناير 2009  

9.019.454  )2.565(  9.022.019  9.022.019  -  -  - �لربح )�خل�سارة( لل�سنة  

630.447  -  630.447  )107.100(  737.547  -  - دخل )خ�سارة( �ساملة �أخرى  

9.649.901  )2.565(  9.652.466  8.914.919  737.547  -  - جمموع �لدخل )�خل�سارة( �ل�ساملة لل�سنة  

)145.289(  -  )145.289(  -  -  )145.289(  - �رش�ء �أ�سهم خز�نة   

)3.107.135(  -  )3.107.135(  )3.107.135(  -  -  - �أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2008  

)2.071.426(  -  )2.071.426(  )2.071.426(  -  -  -  13 �أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2009  

-  -  -  )445.252(  445.252  -  -  14 حمول �إىل �الحتياطي �لقانوين  

-  -  -  )500.000(  500.000  -  -  14 حمول �إىل �الحتياطي �لعام  

-  -  -  )149.044(  149.044  -  -  14 حمول �إىل �حتياطي �لتربعات �خلريية 

44.853.541  222.423  44.631.118  27.488.352  9.139.413  )2.998.041(  11.001.394 يف 31 دي�سمرب 2009  

        

تت�سمن �الأرباح �ملبقاة �إحتياطيات غري قابلة للتوزيع باإجمايل 315.000 دينار بحريني )2009: 315.000 دينار بحريني( متعلقة بال�رشكات �لتابعة.

ت�سكل �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 29 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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العائد	اإىل	مالك	ال�رشكة	الأم	 	 	 	 	

جمموع 	 	 	 احتياطيات	اأخرى	 اأ�سهم	 راأ�سمال		 	 	

احلقوق	 حقوق	غري	م�سيطرة		 	املجموع	 اأرباح	مبقاة	 	)اإي�ساح	15(	 خزانة	 �سادر	 	 	

دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 اإي�ساحات	 	

44.853.541  222.423  44.631.118  27.488.352  9.139.413  )2.998.041(  11.001.394 كما يف 1 يناير 2010  

9.163.252  70.925  9.092.327  9.092.327  -  -  - �لربح لل�سنة  

307.237  -  307.237  -  307.237  -  - دخل �سامل �آخر   

9.470.489  70.925  9.399.564  9.092.327  307.237  -  - جمموع �لدخل �ل�سامل  

-  -  -  )1.100.139(  -  -  1.100.139 �أ�سهم منحة �سادرة  

)56.513(  -  )56.513(  -  -  )56.513(  - �رش�ء �أ�سهم خز�نة  

)3.107.135(  -  )3.107.135(  )3.107.135(  -  -  - �أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2009   

)2.278.566(  -  )2.278.566(  )2.278.566(  -  -  - �أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2010   

-  -  -  )550.070(  550.070  -  - حمول �إىل �الحتياطي �لقانوين   

-  -  -  )500.000(  500.000  -  - حمول �إىل �الحتياطي �لعام   

)690.715(  -  )690.715(  -  )690.715(  -  -  14 �لتربعات �خلريية 

-  -  -  )180.440(  180.440  -  -  14 حمول �إىل �حتياطي �لتربعات �خلريية  

)180.440(  -  )180.440(  -  )180.440(  -  -  14 توزيعات جلمعية �الأ�رشة �خلريية 

48.010.661 	293.348 	47.717.313 	28.864.329 	9.806.005 	)3.054.554( 	12.101.533 	 	 يف	31	دي�سمرب	2010

�لعائد �إىل حاملي �الأ�سهم �لعادية لل�رشكة �الأم      

جمموع �حتياطيات �أخرى     �أ�سهم  ر�أ�سمال     

�حلقوق  حقوق غري م�سيطرة   �أرباح مبقاة  �ملجموع  خز�نة  )�إي�ساح 15(  �سادر    

دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  �إي�ساحات   

40.527.490  224.988  40.302.502  24.846.290  7.307.570  )2.852.752(  11.001.394 كما يف 1 يناير 2009  

9.019.454  )2.565(  9.022.019  9.022.019  -  -  - �لربح )�خل�سارة( لل�سنة  

630.447  -  630.447  )107.100(  737.547  -  - دخل )خ�سارة( �ساملة �أخرى  

9.649.901  )2.565(  9.652.466  8.914.919  737.547  -  - جمموع �لدخل )�خل�سارة( �ل�ساملة لل�سنة  

)145.289(  -  )145.289(  -  -  )145.289(  - �رش�ء �أ�سهم خز�نة   

)3.107.135(  -  )3.107.135(  )3.107.135(  -  -  - �أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2008  

)2.071.426(  -  )2.071.426(  )2.071.426(  -  -  -  13 �أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2009  

-  -  -  )445.252(  445.252  -  -  14 حمول �إىل �الحتياطي �لقانوين  

-  -  -  )500.000(  500.000  -  -  14 حمول �إىل �الحتياطي �لعام  

-  -  -  )149.044(  149.044  -  -  14 حمول �إىل �حتياطي �لتربعات �خلريية 

44.853.541  222.423  44.631.118  27.488.352  9.139.413  )2.998.041(  11.001.394 يف 31 دي�سمرب 2009  

        

تت�سمن �الأرباح �ملبقاة �إحتياطيات غري قابلة للتوزيع باإجمايل 315.000 دينار بحريني )2009: 315.000 دينار بحريني( متعلقة بال�رشكات �لتابعة.

ت�سكل �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 29 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

الأن�سطة 	1

�رشكة بي �أم �أم �أم �آي �ض.م.ب. )�ملعروفة �سابقًا ب�رشكة �لبحرين للمالحة و�لتجارة �ض.م.ب.( )“�ل�رشكة”( هي �رشكة م�ساهمة عامة تاأ�س�ست فـي مملكة �لبحرين   

وم�سجلة لدى وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة حتت �سجل جتاري رقم 10999. �إن �ملكتب �لرئي�سي لل�رشكة م�سجل حتت �سندوق بريد 828، �سرتة، مملكة �لبحرين. 

�إن �الأن�سطة �لرئي�سية لل�رشكة و�رشكاتها �لتابعة )�مل�سار �إليهم معًا “باملجموعة”( هي بيع �الأغذية و�ملرطبات و�ملو�د �الإ�ستهالكية �الأخرى باجلملة و�لتجزئة. كما تقوم   

�ملجموعة بتقدمي خدمات �لتوزيع و�ل�سحن. ترتكز عمليات �ملجموعة يف مملكة �لبحرين ودولة قطر وجيبوتي وغابون ومايل و�ل�سود�ن وغانا. 

قامت �ل�رشكة بتغري ��سمها من �رشكة �لبحرين للمالحة و�لتجارة �ض.م.ب �إىل �رشكة بي �أم �أم �أم �آي �ض.م.ب. �عتبارً� من 17 مار�ض 2010.  

فيما يلي �ل�رشكات �لتابعة لل�رشكة:   

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

�إد�رة عدة وكاالت جتارية لل�سلع �الإ�ستهالكية. مملكة �لبحرين   %100 �رشكة نادر للتجارة ذ.م.م.   

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

ن�ساط �لنقل �جلوي و�لتخزين و�لتوزيع و�ال�ستري�د و�لت�سدير. جيبوتي   %100 بي.�إم.�إم.�أي �سارل   

فنادق، و�سقق ومطاعم الإد�رة �خلدمات �ل�سياحية مملكة �لبحرين   %100 �رشكة بيادر الإد�رة �ملطاعم �ض.�ض.و   

خالل �ل�سنة، قامت �ملجموعة بتاأ�سي�ض �رشكة تابعة جديدة وهي �رشكة بيادر الإد�رة �ملطاعم �ض.�ض.و يف مملكة �لبحرين   

�رشكة قاب�سة ملجموعة من �ل�رشكات �لتجارية  مملكة �لبحرين   %100 جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي   

و�ل�سناعية و�خلدماتية. هولدنغ �ض.�ض.و.     

لدى �رشكة جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �إي�ست هولدنغ �ض.�ض.و. �ل�رشكات �لتابعًة �لتالية كما هو بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل:  

�رشكة قاب�سة ملجموعة من �ل�رشكات �لتجارية و�ل�سناعية مملكة �لبحرين   %100 جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �إي�ست   

و�خلدماتية. هولدنغ �ض.�ض.و.     

�رشكة قاب�سة ملجموعة من �ل�رشكات �لتجارية  مملكة �لبحرين   %100 جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �سوث   

و�ل�سناعية و�خلدماتية. هولدنغ �ض.�ض.و.      

�رشكة قاب�سة ملجموعة من �ل�رشكات �لتجارية  مملكة �لبحرين   %100 جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي نورث   

و�ل�سناعية و�خلدماتية. هولدنغ �ض.�ض.و.      

�رشكة قاب�سة ملجموعة من �ل�رشكات �لتجارية مملكة �لبحرين   %100 جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي و�ست    

و�ل�سناعية و�خلدماتية. هولدنغ �أ�ض.بي.�سي.     
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بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

الأن�سطة	)تتمة( 	1

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

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �إي�ست هولدنغ �أ�ض.بي.�سي �ل�رشكة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  

ن�ساط �لنقل �جلوي و�لتخزين و�لتوزيع و�ال�ستري�د و�لت�سدير. �ل�سود�ن   %55 �آو دي ��ض �سي �آو كاترينق جي يف     

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �سوث هولدنغ �أ�ض.بي.�سي. �ل�رشكة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.   

ن�ساط �لنقل �جلوي و�لتخزين و�لتوزيع و�ال�ستري�د و�لت�سدير. غابون   %100 جي �أ�ض �أ�ض غابون �أ�ض �أيه   

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي نورث هولدنغ �أ�ض.بي.�سي. �ل�رشكة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  

ن�ساط �لنقل �جلوي و�لتخزين و�لتوزيع و�ال�ستري�د و�لت�سدير. مايل   %100 جي �أ�ض �أ�ض مايل �أ�ض �أيه   

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي و�ست هولدنغ �أ�ض.بي.�سي. �ل�رشكة �لتابعة �لتالية كما هو بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  

و�لتوزيع و�لتخزين  �جلوي  �لنقل  ن�ساط  غانا   %100 �أنرتن�سنل �سور�سنج �أند �سبالي ليميتد –    

و�ال�ستري�د و�لت�سدير. غانا )�سابقًا  كومب�ض غانا ليميتد(     

مت توحيد �ل�رشكة ذو �لغر�ض �خلا�ض من قبل �ملجموعة يف �سنة 2009. ومت �لتخلي عن �ل�سيطرة يف �سنة 2010 )ر�جع �إي�ضاح 14 ب(.  

طبيعة	ال�رشكة	ذو	الغر�س	اخلا�س	 بلد	التاأ�سي�س	 ا�سم	ال�رشكة	ذو	الغر�س	اخلا�س	 	

جمعية خريية مملكة �لبحرين   جمعية �الأ�رشة �خلريية    

�ل�رشكات �لزميلة و�ل�رشكات �خلا�سعة لل�سيطرة �مل�سرتكة من قبل �ل�رشكة هي كالتايل:  

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

ال�رشكة	الزميلة 	

�الأعمال �لفندقية )�لفندق حتت �الإن�ساء( مملكة �لبحرين    %27.50 �رشكة بنادر للفنادق �ض.م.ب.    
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بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

الأن�سطة	)تتمة( 	1

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

ا�ســم	امل�ساريع	امل�سرتكة 	

�إد�رة عدة وكاالت لل�سلع �ال�ستهالكية. دولة قطر   %50 �ل�رشكة �لقطرية �لبحرينية �لعاملية ذ.م.م.   

�إن�ساء وت�سغيل �ملخازن. مملكة �لبحرين    %50 �رشكة بي �آند بي للتوزيع ذ.م.م.    

خدمات �ل�سحن. مملكة �لبحرين    %50 �رشكة خدمات �ن�سكيب لل�سحن ذ.م.م.   

��ستري�د وت�سدير وبيع و�لتوزيع. مملكة �لبحرين   %50 �رشكة خدمات �أيه �أند بي للتوزيع ذ.م.م.   

�لتجارة باجلملة وتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�سلع �ملنزلية. دولة قطر   %50 ز�د للت�سوق و�لتوزيع    

ال توجد تغري�ت يف ح�سة �مللكية �لفعلية خالل �ل�سنة.  

اأ�س�س	التوحيد 	2

اأ�س�س التوحيد من 1 يناير 2010  

ت�ستمل �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة على �لقو�ئم �ملالية لل�رشكة و�رشكاتها �لتابعة كما يف 31 دي�سمرب 2010.   

يتم توحيد �ل�رشكات �لتابعة بالكامل من تاريخ �القتناء و�لذي يعد �لتاريخ �لذي ح�سلت فيه �ملجموعة على �ل�سيطرة وي�ستمر توحيدها حتى �لتاريخ �لذي يتم فيه   

�إيقاف �ل�سيطرة. �أعدت �لقو�ئم �ملالية لل�رشكات �لتابعة لنف�ض �ل�سنة �ملالية لل�رشكة �الأم با�ستخد�م �سيا�سات حما�سبية متو�فقة. مت ��ستبعاد جميع �الأر�سدة و�لدخل 

و�مل�رشوفات و�ملكا�سب و�خل�سائر �لغري حمققة و�أرباح �الأ�سهم �لناجتة من �ملعامالت فيما بني �ملجموعة بالكامل. 

تن�سب �خل�سائر �ملتكبدة عن �ل�رشكة �لتابعة �إىل �حلقوق �لغري م�سيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجز يف �لر�سيد.   

يتم �إحت�ساب �لتغري يف ح�سة ملكية �ل�رشكة �لتابعة، دون فقد�ن �ل�سيطرة كمعاملة �أ�سهم حقوق. �إذ� فقدت �ملجموعة �ل�سيطرة على �ل�رشكة �لتابعة، �سينتج عنها ما   

يلي:

�إ�ستبعاد �ملوجود�ت )مت�سمنة �ل�سهرة( و�ملطلوبات لل�رشكة �لتابعة.  -  

�إ�ستبعاد �لقيمة �ملدرجة الأي حقوق غري م�سيطرة.  -  

�إ�ستبعاد فروق �لتحويل �ملرت�كمة، �مل�سجلة يف �لدخل �ل�سامل.  -  

�إثبات �لقيمة �لعادلة للمقابل �مل�ستلم.  -  

�إثبات �لقيمة �لعادلة الأي �إ�ستثمار حمتفظ به.  -  

�إثبات �أي فائ�ض �أو عجز يف �الأرباح �أو �خل�سائر.  -  

�إعادة ت�سنيف ح�سة �ل�رشكة �الأم للبنود �ملثبتة م�سبقًا �سمن �لدخل �ل�سامل �الآخر �إىل �الأرباح �أو �خل�سائر �أو �الأرباح �ملبقاة، �أيهما �أن�سب.  -  



بي إم إم آي - 43 

اأ�س�س	التوحيد	)تتمة( 	2

اأ�س�س التوحيد قبل 1 يناير 2010  

بع�ض �ملتطلبات �ملذكورة �أعاله مت تطبيقها على �أ�س�ض م�ستقبلية، توجد �الختالفات �لتالية، ومع ذلك، مت ترحيل بع�ض �حلاالت من �أ�سا�ض �لتوحيد �ل�سابق:  

مت �إحت�ساب �إقتناء�ت �حلقوق غري �مل�سيطرة ، قبل 1 يناير 2010، باإ�ستخد�م طريقة �ل�رشكة �الأم �ملمددة، حيث يتم �إثبات �لفرق بني �ملقابل و�لقيمة �لدفرتية   -  

حل�سة �ل�رشكة من �سايف �ملوجود�ت �ملقتناة ك�سهرة.

تن�سب �خل�سائر �ملتكبدة من قبل �ملجموعة �ىل �حلقوق غري �مل�سيطرة حتى يخف�ض �لر�سيد �إىل ال �سيء. تن�سب �أي خ�سائر �إ�سافية �إىل �ل�رشكة �الأم، �إال �إذ� كانت   -  

�حلقوق غري �مل�سيطرة ملزمة بتغطية هذه �خل�سائر. �خل�سائر قبل 1 يناير 2010 ال يعاد تخ�سي�سها بني �حلقوق غري �مل�سيطرة وحاملي �أ�سهم �ل�رشكة �الأم. 

عند فقد�ن �ل�سيطرة، تقوم �ملجموعة باإحت�ساب �الإ�ستثمار�ت �ملحتفظ بها بالتنا�سب مع ح�ستها يف �سايف قيمة �ملوجود�ت بالتاريخ �لذي فقدت فيه �ل�سيطرة. مل   -  

يتم �إعادة عر�ض �لقيمة �ملدرجة لهذه �الإ�ستثمار�ت يف 1 يناير 2010.

ال�سيا�سات	املحا�سبية	الهامة 	3

اأ�س�س	الإعداد 	

�أعدت �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية، باإ�ستثناء �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع �لتي مت قيا�سها بالقيمة �لعادلة.   

مت عر�ض �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة بالدينار �لبحريني و�لذي يعد �لعملة �لرئي�سية لعمليات �ل�رشكة.  

بيان	باللتزام 	

�أعدت �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة وفقًا للمعايري �لدولية الإعد�د �لتقارير �ملالية �ل�سادرة من قبل جمل�ض معايري �ملحا�سبة �لدويل وطبقًا الأحكام قانون �ل�رشكات   

�لتجارية �لبحريني. 

التغريات	يف	ال�سيا�سات	املحا�سبية	والإف�ساحات	 	

�إن �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة من قبل �ملجموعة هي مطابقة لتلك �لتي مت ��ستخد�مها يف �ل�سنة �ملالية �ل�سابقة، با�ستثناء ما هو مو�سح يف “�أ�س�ض �لتوحيد” �أعاله   

وقيام �ملجموعة �ملعايري �لدولية الإعد�د �لتقارير �ملالية وتف�سري�ت جلنة تف�سري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة و�ملعدلة �لتالية كما يف 1 يناير 2010:

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 2 �ملتعلق بالدفع على �أ�ضا�س �لأ�ضهم: معامالت �ملجموعة �ملتعلقة بالدفع على �أ�ضا�س �لأ�ضهم �لتي تتم ت�ضويتها نقد�َ   -  

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 3 )�ملعدل( �ملتعلق بدمج �لأعمال ومعيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 27 )�ملعدل( �ملتعلق بالقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملنف�ضلة،   -  

مت�ضمنة �لتعديالت �لالحقة �لتي �أدخلت على �ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 7 ومعايري �ملحا�ضبة �لدولية رقم 21 و28 و31 و39

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 17 )�ملعدل( �ملتعلق بعقود �لتاأجري  -  

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 39 �ملتعلق بالأدو�ت �ملالية: �لإثبات و�لقيا�س – بنود �لتحوط �ملوؤهلة   -  

جلنة تف�ضري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 17 �ملتعلق بتوزيعات �ملوجود�ت غري �لنقدية �إىل �ملالك  -  

جلنة تف�ضري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 18 �ملتعلق بتحويالت �ملوجود�ت من �لعمالء  -  

�إدخال حت�ضينات على �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية )يف �أبريل 2009(  -  

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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ال�سيا�سات	املحا�سبية	الهامة	)تتمة( 	3

عندما يتوقع باأن تطبيق هذه �ملعايري �أو �لتف�سري�ت �سيكون لها تاأثري جوهري على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة �أو �الأد�ء �ملايل �ملوحد للمجموعة، فاأن تاأثريها   

مو�سحة �أدناه:

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 )املعدل( املتعلق بدمج الأعمال ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 27 املتعلق بالقوائم املالية املوحدة واملنف�سلة،   

مت�سمنة التعديالت الالحقة، مت�سمنة التعديالت الالحقة التي اأدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 ومعايري املحا�سبة الدولية رقم 21 

و28 و31 و39.

يقدم �ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 3 )�ملعدل( �لتغري�ت �جلوهرية يف حما�سبة دمج �الأعمال �لتي حتدث بعد �إن ي�سبح �ملعيار �إلز�مي. توؤثر هذه �لتغيري�ت   

على تقييم �حلقوق �لغري �مل�سيطرة و�حت�ساب تكاليف �ملعامالت، �الإثبات �ملبدئي و�لقيا�ض �لالحق للمقابل �ملحتمل وحتقق دمج �الأعمال على مر�حل. �ستوؤثر تلك 

�لتغيري�ت على مبالغ �ل�سهرة �ملثبتة و�لنتائج �لتي مت عمل تقارير ب�ساأنها يف �لفرتة �لتي حدث فيها �القتناء و�لنتائج �مل�سجلة يف �مل�ستقبل.  

يتطلب معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 27 )�ملعدل(، باأن يتم �حت�ساب �لتغيري يف حقوق ملكية �ل�رشكة �لتابعة )دون فقد�ن �ل�سيطرة( كمعامالت مع مالك ب�سفتهم مالك.   

لهذ�، لن توؤدي تلك �ملعامالت �إىل حدوث �سهرة وال ينتج عنها مك�سب �أو خ�سارة. عالوة على ذلك، يغري �ملعيار �ملعدل طريقة �حت�ساب �خل�سائر �ملتكبدة من قبل 

�ل�رشكة �لتابعة وكذلك فقد�ن �ل�سيطرة على �ل�رشكة �لتابعة.

اإدخال حت�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية   

�أ�سدر جمل�ض معايري �ملحا�سبة �لدويل يف �أبريل 2009 جمموعة من �لتعديالت على معايريه، �أن �لهدف �لرئي�سي هو �إز�لة �لتناق�سات وتو�سيح �ل�سياغة. توجد هناك   

�رشوط �نتقالية م�ستقلة لكل معيار. نتج عن تطبيق �لتعديالت �لتالية تغيري�ت يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية ولكن مل يكن لها �أي تاأثري على �ملركز �ملايل �ملوحد �أو �الأد�ء �ملايل 

�ملوحد للمجموعة. 

�ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 8 �ملتعلق بالقطاعات �لت�سغيلية: يو�سح باأن موجود�ت ومطلوبات �لقطاعات بحاجة فقط باأن يتم عمل تقرير ب�ساأنها عندما   

يتم ت�سمني تلك �ملوجود�ت و�ملطلوبات يف �لقيا�سات �لتي يتم �إ�ستخد�مها من قبل رئي�ض �لعمليات �لذي يتخذ �لقر�ر�ت. مبا �أن رئي�ض �لعمليات �لذي يتخذ �لقر�ر�ت 

يقوم مبر�جعة موجود�ت ومطلوبات �لقطاع، لذ� ��ستمرت �ملجموعة باإف�ساح عن هذه �ملعلومات يف �إي�ساح رقم 25. 

معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 7 �ملتعلق بقائمة �لتدفقات �لنقدية: يو�سع باأن فقط �لنفقات �لتي تنتج من �إثبات �ملوجود ميكن ت�سنيفها كتدفقات نقدية من �الأن�سطة   

�الإ�ستثمارية. �آثر هذ� �لتعديل على �لعر�ض يف قائمة �لتدفقات �لنقدية ملقابل �الإلتز�مات على دمج �الأعمال �لتي مت �الإنتهاء يف �سنة 2010 عند �لت�سوية �لنقدية.

معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 36 �ملتعلق باإ�سمحالل �ملوجود�ت: يو�سح �لتعديل باأن �أكرب وحدة ي�سمح لها بتخ�سي�ض �ل�سهرة، هي �لقطاعات �لت�سغيلية �ملقتناة يف   

دمج �الأعمال كما هو حمدد مبوجب �ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 8 قبل �لتجميع الأغر��ض �إعد�د �لتقارير. لي�ض لهذ� �لتعديل �أي تاأثري على �ملجموعة حيث مت 

�إجر�ء فح�ض �الإ�سمحالل �ل�سنوي قبل �لتجميع.

�إن �لتعديالت �الأخرى �لناجتة من �إدخال حت�سينات على �ملعايري �لدولية الإعد�د �لتقارير �ملالية للمعايري �لتالية مل يكون لها �أي تاأثري على �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �أو   

�ملركز �ملايل �أو �الأد�ء �ملايل للمجموعة:

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 2: �ملتعلق بالدفع على �أ�ضا�س �لأ�ضهم   -  

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 5 �ملتعلق باملوجود�ت غري �ملتد�ولة   -  

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 1 �ملتعلق بعر�س �لقو�ئم �ملالية   -  

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 17 �ملتعلق بعقود �لتاأجري   -  

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 34 �ملتعلق باإعد�د �لتقارير �ملالية �ملرحلية  -  

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 39 �ملتعلق باملوجود�ت غري �مللمو�ضة  -  

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 39 �ملتعلق بالأدو�ت �ملالية: �لإثبات و�لقيا�س  -  

جلنة تف�ضري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 9 �ملتعلق باإعادة تقييم �مل�ضتقات �ملالية �ل�ضمنية  -  

جلنة تف�ضري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 16 �ملتعلق حتوطات �ضايف �لإ�ضتثمار يف �لعمليات �لأجنبية   -  

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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عقارات	واآلت	ومعدات 	

تدرج �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت بالتكلفة، بعد ح�سم �ال�ستهالك �ملرت�كم و�أي ��سمحالل يف �لقيمة. ال يتم �إ�ستهالك �الأر��سي �ململوكة ملك حرً� و�الأعمال قيد �لتنفيذ.  

يتم ح�ساب �ال�ستهالك على �أ�سا�ض �لق�سط �لثابت بناءً� على �الأعمار �الإنتاجية �ملتوقعة للعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت �لتالية:   

5 – 20 �سـنة مباين مملوك ملكًا حرً�    

15– 20 �سنة مباين م�ستاأجرة    

2– 10 �سنو�ت �آالت ومعد�ت   

5 �سنو�ت مركبات   

يتم عمل مر�جعة للقيم �ملدرجة للعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت من حيث �الإ�سمحالل عندما يكون هناك �أحد�ث �أو تغري�ت يف �لظروف ت�سري �إىل عدم �إمكانية �إ�سرتد�د   

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

و�لذي يعد �الأعلى من بني قيمتها �لعادلة ناق�سًا تكلفة �لبيع و�لقيمة �مل�ستخدمة. 

�لنفقات �ملتكبدة ال�ستبد�ل عن�رش �أ�سا�سي من �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت يتم ح�سابها كبند منف�سل وتتم ر�سملتها من ثم �سطب �لقيمة �ملدرجة للعن�رش �الأ�سا�سي   

�مل�ستبدل. يتم ر�سملة �لنفقات �لالحقة �الأخرى فقط عند زيادة �ملنافع �الإقت�سادية �مل�ستقبلية للبند �ملتعلق بالعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت. يتم �إثبات جميع �لنفقات 

�الأخرى يف قائمة �لدخل �ملوحدة كم�رشوفات عند تكبدها.

يتم �إ�ستبعاد بند من �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت عند �لبيع �أو عندما ال يتوقع �حل�سول على منافع �إقت�سادية من �إ�ستخد�مها �أو بيعها. يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة   

ناجتة عن ��ستبعاد موجود )يتم �إحت�سابها على �إنها �لفرق بني �سايف متح�سالت �لبيع و�لقيمة �ملدرجة للموجود( يف قائمة �لدخل �ملوحدة يف �ل�سنة �لتي مت فيها 

�إ�ستبعاد �ملوجود.

يتم مر�جعة �لقيمة �ملتبقية للموجود�ت و�الأعمار �الإنتاجية وطرق �الإ�ستهالك يف نهاية كل �سنة مالية، ويتم تعديلها يف �مل�ستقبل �إذ� تطلب �الأمر.   

اإ�ستثمارات	يف	ال�رشكات	اخلا�سعة	ل�سيطرة	م�سرتكة	 	

لدى �ملجموعة �إ�ستثمار�ت يف �ل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة، وهو تعاقد بني �ل�رشكاء ومن خالله تد�ر �الأن�سطة �القت�سادية لل�رشكة ب�سكل م�سرتك. تقوم   

�ملجموعة باإثبات ح�ستها يف �ل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة باإ�ستخد�م طريقة �حلقوق. تعك�ض قائمة �لدخل �ملوحدة ح�سة �ملجموعة يف نتائج هذه �ل�رشكات. 

يتم �إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة لنف�ض �لفرتة �ملالية للمجموعة. �أينما ��ستلزم �الأمر، يتم عمل تعديالت يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية لتتما�سى   

مع �سيا�سات �ملجموعة.

مت �إجر�ء �لتعديالت على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ال�ستبعاد ح�سة �ملجموعة من �الأر�سدة و�ملعامالت و�الأرباح �أو �خل�سائر غري �ملحققة فيما بني �ملجموعة �لناجتة عن   

�ملعامالت بني �ملجموعة و�رشكاتها �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة. يتم �إثبات �خل�سائر �لناجتة من هذه �ملعامالت مبا�رشًة �إذ� كانت �خل�سارة توفر دليل على وجود 

�نخفا�ض يف �سايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها للموجود�ت �ملتد�ولة �أو خ�سارة �إ�سمحالل. حتت�سب �إ�ستثمار�ت �ملجموعة يف �ل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة 

با�ستخد�م طريقة �حلقوق للمحا�سبة حتى �لتاريخ �لذي �إيقاف ح�سول �ملجموعة علي �سيطرة م�سرتكة على �ل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة.

عند فقد�ن �ل�سيطرة على �ل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة تقي�ض وتثبت �ملجموعة �إ�ستثمار�تها �ملتبقية بقيمتها �لعادلة. يتم �إثبات �أي فرق بني �لقيمة �ملدرجة   

لل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة عند وجود �ل�سيطرة �مل�سرتكة و�لقيمة �لعادلة لالإ�ستثمار�ت �ملتبقية و�ملتح�سالت من �الإ�ستبعاد يف �الأرباح �أو �خل�سائر. عندما 

ت�سكل �الإ�ستثمار�ت �ملتبقية نفوذً� موؤثرً�، فاإنه يتم �حت�سابها كاإ�ستثمار�ت يف �رشكة زميلة.

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



 46  - بي إم إم آي   

ال�سيا�سات	املحا�سبية	الهامة	)تتمة( 	3

اإ�ستثمار	يف	�رشكة	زميلة 	

يتم �إحت�ساب ��ستثمار�ت �ملجموعة يف �رشكاتها �لزميلة مبوجب طريقة �حلقوق للمحا�سبة. �إن �ل�رشكة �لزميلة هي موؤ�س�سة �لتي لدى �ملجموعة نفوذً� موؤثرً� عليها   

و�لتي لي�ست �رشكة تابعة �أو م�رشوع م�سرتك. 

مبوجب طريقة �حلقوق، يتم �إثبات �الإ�ستثمار يف �ل�رشكة �لزميلة يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة بالتكلفة م�سافًا �إليها تغري�ت ما بعد �القتناء يف ح�سة �ملجموعة من �سايف   

موجود�ت �ل�رشكات �لزميلة. �ل�سهرة �ملتعلقة بال�رشكة �لزميلة يتم ت�سمينها يف �لقيمة �ملدرجة لالإ�ستثمار وهي غري مطفاأة وال يتم فح�سها لالإ�سمحالل.

تعك�ض قائمة �لدخل �ملوحدة ح�سة �ملجموعة يف نتائج عمليات �ل�رشكة �لزميلة. �أينما وجدت تغيري�ت قد �أثبتت مبا�رشًة يف حقوق �ل�رشكة �لزميلة، تقوم �ملجموعة   

باإثبات ح�ستها يف هذه �لتغيري�ت وتف�سح عن هذ�، �إذ� ��ستلزم �الأمر يف قائمة �لتغري�ت �حلقوق �ملوحدة. يتم �إ�ستبعاد �ملكا�سب �أو �خل�سائر غري �ملحققة �لناجتة من 

معامالت بني �ملجموعة و�رشكتها �لزميلة �إىل حد ح�سة �ملجموعة يف �ل�رشكة �لزميلة. 

يتم �إظهار ح�سة �ملجموعة يف ربح �ل�رشكة �لزميلة يف مقدمة قائمة �لدخل �ملوحدة. هذ� هو �لربح �لذي ين�سب �إىل حاملي �أ�سهم �ل�رشكة �لزميلة ولذلك فهو �لربح بعد   

�ل�رشيبة �حلقوق غري �مل�سيطرة يف �ل�رشكات �لتابعة لل�رشكات �لزميلة. 

�إن تو�ريخ �إعد�د تقارير �ل�رشكة �لزميلة و�ل�رشكة �الأم متطابقة. �أينما ��ستلزم �الأمر، يتم عمل تعديالت يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية لتتما�سي مع �سيا�سات �ملجموعة.  

بعد تطبيق طريقة �حلقوق، تقوم �ملجموعة بتحديد ما �إذ� كان �رشوريًا �إثبات خ�سارة �إ�سمحالل �إ�سافية حل�سة �إ�ستثمار�ت �ملجموعة يف �رشكتها �لزميلة. تقوم   

�ملجموعة بتاريخ �إعد�د كل تقرير بتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�سوعي يثبت �إ�سمحالل �الإ�ستثمار�ت يف �ل�رشكة �لزميلة. ففي هذه �حلالة تقوم �ملجموعة باإحت�ساب 

قيمة �الإ�سمحالل �لذي يعد �لفرق بني �لقيمة �لقابلة لالإ�سرتد�د لل�رشكة �لزميلة وقيمتها �ملدرجة و�إثبات �ملبلغ يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

عند فقد�ن �ل�سيطرة على �ل�رشكة �لزميلة تقي�ض وتثبت �ملجموعة �أي �إ�سثتمار حمتفظ به بقيمته �لعادلة. يتم �إثبات �أي فرق بني �لقيمة �ملدرجة لل�رشكة �لزميلة عند   

فقد�ن �لنفوذ موؤثر و�لقيمة �لعادلة لالإ�ستثمار �ملحتفظ به و�ملتح�سالت من �الإ�ستبعاد قائمة �لدخل �ملوحدة.

خمزون 	

يـدرج �ملخزون بالتكلفة �أو �سايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها، �أيهما �أقل. متثل �لتكاليف تلك �مل�رشوفات �ملتكبدة لكل منتج حتى و�سوله �إىل موقعه و�سكله �حلاليني وحتدد   

على �أ�سا�ض �لو�رد �أواًل، �ل�سادر �أواًل.

�إن �سايف �لقيمة �ملحققة هي �سعر �لبيع �ملقدر �سمن �الأعمال �العتيادية، حم�سومًا منها �لتكاليف �ملقدرة لالإمتام و�لتكاليف �ملقدرة �ل�رشورية حلدوث �لبيع.  

اإ�سمحالل	موجودات	غري	مالية 	

تقوم �ملجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�سوعي يثبت �إ�سمحالل موجود مايل. �إذ� وجد مثل هذ� �لدليل، �أو عندما يتطلب عمل   

فح�ض �إ�سمحالل �سنوي للموجود، تقوم �ملجموعة بعمل تقييم ملبلغ �ملوجود �لقابل لالإ�سرتد�د. �إن �لقيمة �لقابلة لالإ�سرتد�د للموجود هي �لقيمة �الأعلى للموجود �أو 

�لوحدة �ملنتجة للنقد ناق�سًا تكلفة �لبيع وقيمتها �مل�ستخدمة وهي حمددة للموجود �لفردي، �إال �إذ� كان �ملوجود غري منتج للتدفقات �لنقدية و�لتي هي م�ستقلة �إىل حد 

بعيد عن تلك �ملوجود�ت �الأخرى �أو جمموعة من �ملوجود�ت.

عندما تزيد �لقيمة �ملدرجة للموجود �أو �لوحدة �ملنتجة للنقد عن قيمها �لقابلة لالإ�سرتد�د، فاإن �ملوجود يعترب م�سمحاُل، ويتم �إظهار �ملوجود باملبلغ �لقابل لال�سرتد�د.   

عندما يتم تقييم �لقيمة �مل�ستخدمة للموجود، فان �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية يتم تخفي�سها �إىل قيمتها �حلالية با�ستخد�م معدل خ�سم ما قبل �ل�رشيبة و�لذي يعك�ض 

�لتقييمات �حلالية لل�سوق للقيمة �لزمنية للنقود و�ملخاطر �خلا�سة باملوجود. عند حتديد �لقيمة �لعادلة بعد خ�سم تكاليف �لبيع، فاإنه يتم ��ستخد�م منوذج تقييم 

منا�سب. هذه �حل�سابات يتم تاأيدها من قبل م�ساعفات �لتقدمي، �أ�سعار �الأ�سهم �ملعلنة لل�رشكات �لزميلة �ملتد�ولة �لعامه �أو موؤ�رش�ت �أخرى متاحة للقيمة �لعادلة. 

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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اإ�سمحالل	موجودات	غري	مالية	)تتمة( 	

يتم عمل تقييم يف تاريخ كل تقرير، حول ما �إذ� كان هناك �أي موؤ�رش يثبت باأن خ�سائر �ال�سمحالل �ملثبتة م�سبقًا مل تعد موجودة �أو قد مت تخفي�سها. �إذ� وجد مثل هذ�   

�ملوؤ�رش، تقوم �ملجموعة بتقدير �ملبلغ �لقابل لال�سرتد�د للموجود. يتم ��سرتجاع خ�سارة �ال�سمحالل �ملثبتة م�سبقًا فقط �إذ� كان هناك تغيري يف �لتقدير�ت �مل�ستخدمة 

لتحديد مبلغ �ملوجود�ت �لقابلة لال�سرتد�د منذ تاريخ �إثبات �آخر خ�سارة ��سمحالل. �إن قيمة �ال�سرتجاع حمددة بحيث ال تتجاوز �لقيمة �ملدرجة للموجود قيمتها 

�لقابلة لال�سرتد�د، و�إال تتجاوز �لقيمة �ملدرجة �لتي مت حتديدها، بعد ح�سم �الإ�ستهالك كما لو مل يتم �إثبات خ�سارة ��سمحالل للموجود يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة. يتم 

�إثبات هذه �ال�سرتجاعات يف قائمة �لدخل �ملوحدة �إال �إذ� كان �ملوجود مدرج باملبلغ �ملعاد تقييمه، يف هذ� �حلالة يتم معاملة �ال�سرتجاعات كزيادة �إعادة تقييم.   

كما يتم تطبيق �ملعايري �لتالية عند تقييم �إ�سمحالل �ملوجود�ت �ملحددة:  

�ل�ضهرة   

يتم فح�ض �ل�سهرة لال�سمحالل �سنويًا )كما يف 31 دي�سمرب( �أو �إذ� وجدت موؤ�رش�ت ت�سري باأن �لقيمة �ملدرجة ميكن �أن تكون م�سمحلة.   

يتم حتديد �الإ�سمحالل عن طريق تقييم �ملبلغ �لقابل لالإ�سرتد�د للوحدة �ملنتجة للنقد )�أو جمموعة وحد�ت منتجة للنقد( �لتي تتعلق بها �ل�سهرة. �إذ� كانت �لقيمة �لقابلة   

لالإ�سرتد�د للوحدة �ملنتجة للنقد )�أو جمموعة وحد�ت منتجة للنقد( �أدنى من �لقيمة �ملدرجة للوحدة فاأنه يتم �إثبات خ�سارة �إ�سمحالل مبا�رشًة يف قائمة �لدخل �ملوحدة. 

ال ميكن ��سرتجاع خ�سائر �ال�سمحالل �ملتعلقة بال�سهرة يف �لفرت�ت �مل�ستقبلية.  

موجود�ت غري ملمو�ضة   

يتم فح�ض �ملوجود�ت غري �مللمو�سة باأعمار �إنتاجية حمددة لال�سمحالل �سنويًا )كما يف 31 دي�سمرب( �سو�ًء ب�سكل فردي �أو على م�ستوى �لوحدة �ملنتجة للنقد، �أيهما   

�أن�سب و�إذ� وجدت موؤ�رش�ت ت�سري باأن �لقيمة �ملدرجة ميكن �أن تكون م�سمحلة. 

املوجودات	املالية	 	

الإثبات	املبدئي	 	

يتم ت�سنيف �ملوجود�ت �ملالية �لتي تدخل �سمن نطاق معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 39 كقرو�ض وذمم مدينة وموجود�ت مالية متاحة للبيع �أو كم�ستقات مالية م�سنفة   

كاأدو�ت حتوط يف �لتحوط �لفعال، �أيهما �أن�سب. تقوم �ملجموعة بتحديد ت�سنيف موجود�تها �ملالية عند �الإثبات �ملبدئي.

يتم �إثبات �ملوجود�ت �ملالية مبدئيًا بالقيمة �لعادلة، باالإ�سافة �إىل ذلك، يف حالة �ال�ستثمار�ت غري �ملدرجة بالقيمة �لعادلة �سمن �الأرباح �أو �خل�سائر تن�سب �إليها   

�لتكاليف �ملبا�رشة للمعاملة،.

جميع �مل�سرتيات و�ملبيعات �لعادية للموجود�ت �ملالية �لتي تتطلب ت�سليم �ملوجود�ت خالل �الإطار �لزمني �ملن�سو�ض علية عامًة يف �لقو�نني �أو ح�سب �أعر�ف �ل�سوق   

)طريقة �ل�رش�ء �لعادية ( يتم �إثباتها بتاريخ �ل�سد�د، وهو �لتاريخ �لذي تلتزم فيها �ملجموعة ب�رش�ء �أو بيع �ملوجود.

ت�ستمل �ملوجود�ت �ملالية للمجموعة على نقد وود�ئع �لق�سرية �الأجل وذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى وقرو�ض وذمم مدينة �أخرى و�أدو�ت مالية م�سعرة وغري   

م�سعرة.

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(
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القيا�س الالحق  

يعتمد �لقيا�ض �لالحق للموجود�ت �ملالية على ت�سنيفاتها على �لنحو �لتايل:   

نقد وما يف حكمه  

لغر�ض قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة، ي�سمل �لنقد وما يف حكمه على نقد يف �ل�سندوق و�أر�سدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�سرية �الأجل يتو�ريخ �إ�ستحقاق �أ�سلية لفرتى   

ثالثة �أ�سهر �أو �أقل حم�سومًا منهًا ح�سابات �ل�سحب على �ملك�سوف �لقائمة. 

املوجودات	املالية	 	

قرو�س وذمم مدينة  

�لقرو�ض و�لذمم �ملدينة هي موجود�ت مالية غري م�ستقة �لتي لديها مدفوعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وال يتم تد�ولها يف �ل�سوق �لن�سطة. يعد �لقيا�ض �ملبدئي، يتم   

الحقًا قيا�ض  هذه �ملوجود�ت �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة باإ�ستخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي بعد ح�سم �الإ�سمحالل. يتم �حت�ساب �لتكلفة �ملطفاأة باأخذ يف �العتبار �أية 

خ�سومات �أو عالو�ت من �الإقتناء و�لر�سوم �أو �لتكاليف �لتي تعترب جز�أ ال يتجز�أ من معدل �لفائدة �لفعلي.  يتم �إثبات �ملكا�سب و�خل�سائر يف قائمة �لدخل �ملوحدة 

عندما يتم �إ�ستبعاد �أو �إ�سمحالل �لقرو�ض �أو �لذمم �ملدينة، وكذلك من خالل عملية �الإطفاء. يتم �سطب �لديون �ملعدومة من قائمة �لدخل عندما يتم حتديدها. 

تقوم �ملجموعة بعمل تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد �إ�سمحالل �لقرو�ض و�لذمم �ملدينة. بالن�سبة للمبالغ �مل�ستحقة من �لقرو�ض و�لذمم �ملدينة للعمالء   

�ملدرجة بالتكلفة �ملطفاأة، تقوم �ملجموعة �أواًل بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل مو�سوعي �إ�سمحالل �ملوجود�ت �ملالية �جلوهرية ب�سكل فردي، �أو ب�سكل جماعي 

للموجود�ت �ملالية �لتي ال تعترب جوهرية ب�سكل فردي. �إذ� حددت �ملجموعة باأنه ال يوجد دليل مو�سوعي يثبت �إ�سمحالل �ملوجود �ملايل �ملحدد ب�سكل فردي، �سو�ًء 

كان جوهريًا �أو غري جوهريًا، وهو يت�سمن موجود يف جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية لديها خ�سائ�ض خماطر �إئتمان مماثلة ويتم تقييمها ب�سكل جماعي لالإ�سمحالل. 

�ملوجود�ت �ملالية �لتي يتم حتديدها ب�سكل فردي لالإ�سمحالل و�لتي يتم �إثبات خ�سارة �إ�سمحالل لها �أو ي�ستمر �إ�سمحاللها وال يتم ت�سمينها يف �لتقييم �جلماعي 

لالإ�سمحالل. 

�إ�ضتثمار�ت مالية متاحة للبيع   

تت�سمن �الإ�ستثمار�ت �ملالية �ملتاحة للبيع على �أ�سهم حقوق �مللكية و�سند�ت �لدين. �إ�ستثمار�ت �أ�سهم حقوق �مللكية �مل�سنفة كمتاحة للبيع هي تلك �لتي ال يتم ت�سنيفها   

كمحتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة �أو لي�ست م�سنفة كمدرجة بالقيمة �لعادلة �سمن �الأرباح �أو �خل�سائر. �سند�ت �لدين يف هذه �لفئة هي تلك �لتي تنوي �ملجموعة باإحتفاظ 

بها لفرتة غري حمددة و�لتي ميكن بيعها لتلبية �إحتياجات �ل�سيولة �أو لتلبية �لتغري�ت يف �أو�ساع �ل�سوق. بعد �الإثبات �ملبدئي، يتم الحقًا قيا�ض �الإ�ستثمار�ت �ملالية 

�ملتاحة للبيع بالقيمة �لعادلة مع �إثبات �ملكا�سب �أو �خل�سائر غري �ملحققة كدخل �سامل �آخر حتى يتم �إ�ستبعاد �الإ�ستثمار �أو يتم حتديدها كم�سمحلة، فعندها يتم �إثبات 

�ملك�سب �أو �خل�سارة  �ملرت�كمة يف قائمة �لدخل �ملوحدة. 

بالن�سبة لالإ�ستثمار�ت �ملالية �ملتاحة للبيع، تقوم �ملجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�سوعي يثبت �إ�سمحالل �إ�ستثمار   

�أو جمموعة من �الإ�ستثمار�ت.

يف حالة �إ�ستثمار�ت يف �أ�سهم حقوق �مللكية �مل�سنفة كمتاحة للبيع فاإن �لدليل �ملو�سوعي يجب �أن يت�سمن �نخفا�ض هام �أو طويل �الأمد يف �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار   

�أدنى من تكلفتها. حيثما يوجد دليل مو�سوعي لال�سمحالل، فاأنه يتم قيا�ض �خل�سارة �ملرت�كمة كفرق بني تكلفة �الإقتناء و�لقيمة �لعادلة �حلالية بعد ح�سم خ�سارة 

�ال�سمحالل من تلك �ال�ستثمار�ت �ملثبتة م�سبقًا يف قائمة �لدخل �ملوحدة ويتم �إلغائها من �لدخل �ل�سامل �الآخر و�إثباتها يف قائمة �لدخل �ملوحدة. خ�سائر �الإ�سمحالل يف 

�أ�سهم حقوق �مللكية ال يتم ��سرتجاعها �سمن قائمة �لدخل �ملوحدة؛ يتم �إثبات �لزيادة يف قيمتها �لعادلة بعد �الإ�سمحالل مبا�رشًة يف �لدخل �ل�سامل �الآخر.

ويف حالة �أدو�ت �لدين �مل�سنفة كمتاحة للبيع، فاأنه يتم تقييم �ال�سمحالل على �أ�سا�ض نف�ض �ملعيار كموجود�ت مالية مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة. ومع ذلك، فاأن �ملبلغ   

�مل�سجل لالإ�سمحالل هي �خل�سارة �ملرت�كمة �ملقا�سة كفرق بني �لتكلفة �ملطفاأة و�لقيمة �لعادلة �حلالية، بعد ح�سم �أي خ�سارة �إ�سمحالل ناجتة من ذلك �الإ�ستثمار �ملثبت 

م�سبقًا يف قائمة �لدخل �ملوحدة. ي�ستمر �إ�ستحقاق دخل �لفو�ئد �مل�ستقبلية على �أ�سا�ض �لقيمة �ملدرجة �ملخف�سة ويتم �إ�ستحقاقها باإ�ستخد�م �سعر �لفائدة �مل�ستخدم 

خل�سم �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية لغر�ض قيا�ض خ�سارة �الإ�سمحالل. يتم ت�سجيل دخل �لفو�ئد كجزء من دخل �الإ�ستثمار. �إذ� حدث وز�دت �لقيمة �لعادلة الأدو�ت 

�لدين يف �ل�سنة �لالحقة، فاأن �لزيادة تتعلق ب�سورة مو�سوعية بحدث وقع بعد �إثبات خ�سارة �الإ�سمحالل يف قائمة �لدخل �ملوحدة، فاأنه يتم �إ�سرتجاع خ�سارة 

�الإ�سمحالل من خالل قائمة �لدخل �ملوحدة.

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(
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	املطلوبات	املالية	 	

الإثبات املبدئي والقيا�س  

يتم ت�سنيف �ملطلوبات �ملالية �لتي تدخل �سمن نطاق معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 39 كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة �لعادلة �سمن �الأرباح �أو �خل�سائر �أو كم�ستقات   

مالية م�سنفة كاأدو�ت حتوط يف �لتحوط �لفعال، �أيهما �أن�سب. تقوم �ملجموعة بتحديد ت�سنيف مطلوباتها �ملالية عند �الإثبات �ملبدئي ويتم �إثباتها مبدئيًا بالقيمة �لعادلة.

ذمم	جتارية	دائنة	وذمم	اأخرى 	

يتم �إثبات �ملطلوبات للمبالغ �لتي يتوجب دفعها يف �لفرت�ت �مل�ستقبلية للب�سائع �أو �خلدمات �مل�ستلمة، �سو�ء مت عمل فو�تري لها من قبل �ملوردين �أو ال.  

مقا�سة	الأدوات	املالية 	

تتم مقا�سة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية و�إظهار �سايف �ملبلغ يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة فقط �إذ� كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�سة �ملبالغ �ملعرتف بها   

للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية حيث تنوي �ملجموعة �لت�سوية على �أ�سا�ض �سايف �ملبلغ �أو بيع �ملوجود و�سد�د �ملطلوب يف �لوقت ذ�ته.

القيمة	العادلة	لالأدوات	املالية	 	

يتم حتديد �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية �ملتد�ولة بن�ساط يف �الأ�سو�ق �ملالية �ملنتظمة بالرجوع �إىل �أ�سعـار �ل�سوق �ملعلنة �أو �أ�سعار �لتجار �ملعلنة يف �ل�سوق )�أ�سعار   

�لعطاء�ت للمر�كز �لطويلة و�أ�سعار عند �لطلب للمر�كز �لق�سرية(، من غري �أي ح�سومات لتكاليف �ملعامالت. بالن�سبة لالأدو�ت �ملالية �لتي ال توجد لها �سوق ن�سطة، 

فاأنه يتم حتديد �لقيمة �لعادلة باإ�ستخد�م تقنيات �لتقييم، وقد ت�سمل تلك �لتقنيات �أحدث معامالت �ل�سوق دون �رشوط تف�سيلية؛ بالرجوع �إىل �لقيمة �ل�سوقية �حلالية 

الأد�ة �أخرى م�سابهة لها ب�سورة جوهرية؛ حتليل �لتدفقات �لنقدية �ملخ�سومة �أو مناذج تقييم �أخرى.

تكلفة	اإطفاء	الأدوات	املالية 	

يتم �إحت�ساب تكلفة �الإطفاء باإ�ستخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي بعد ح�سم �أي خم�س�ض لالإ�سمحالل و�ملبلغ �الأ�سلي �مل�ستحق �ل�سد�د �أو �خل�سم. يتم �حت�ساب   

�لتكلفة �ملطفاأة باأخذ يف �العتبار �أي عالو�ت وخ�سومات من �القتناء مت�سمنة تكاليف �ملعاملة و�لر�سوم �لتي تعترب جزءً� ال يتجز�أ من �سعر �لفائدة �لفعلي. 

اإ�ستبعاد	الأدوات	املالية 	

املوجودات املالية  

يتم �إ�ستبعاد �ملوجود �ملايل )�أو �أي جزء من �ملوجود �ملايل �أو جزء من جمموعة من موجود�ت مالية م�سابه( عند:  

�نق�ساء يكون �حلق يف �إ�ستالم �لتدفقات �لنقدية من موجود؛ �أو   -  

قيام �ملجموعة بنقل حقوقها يف ��ستالم �لتدفقات �لنقدية من موجود ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تاأخري جوهري �إىل طرف ثالث مبوجب ترتيب مرور؛    -  

و�سو�ًء: )�أ( قيام �ملجموعة بنقل جميع �ملخاطر و�ملكافاآت �جلوهرية �ملتعلقة باملوجود، �أو )ب( عندما مل يتم نقل �أو �إبقاء جميع �ملخاطر و�ملكافاآت �جلوهرية 

للموجود�ت ولكنها قامت بنقل �ل�سيطرة على �ملوجود�ت.

املطلوبات املالية  

يتم �إ�ستبعاد �ملطلوبات �ملالية عندما يكون �اللتز�م مبوجب �ملطلوب مت �إخالئه �أو �إلغائه �أو �نتهاء مدته.   

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(
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اأ�سهم	خزانة 	

يتم خ�سم �أ�سهم ملكية �حلقوق �لتي يتم �إعادة �رش�ئها )�أ�سهم خز�نة( من �حلقوق. ال يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة يف قائمة �لدخل �ملوحدة من �رش�ء �أو بيع �أو   

�إ�سد�ر �أو �إلغاء �أ�سهم حقوق �مللكية �خلا�سة بال�رشكة. 

مكافاآت	نهاية	اخلدمة	للموظفني 	

تقوم �ملجموعة بعمل ��سرت�كات لنظام �لهيئة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية ملوظفيها �لبحرينيني حت�سب كن�سبة من رو�تب �ملوظفني. �إن �لتز�مات �ملجموعة تكون   

حم�سورة يف نطاق �ملبالغ �مل�ساهم بها يف هذ� �لنظام و�لتي حت�سب كم�رشوفات عند تكبدها.

كما تقدم �ملجموعة مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني غري �لبحرينيني، و�لتي ت�ستحق بناءً� على رو�تب �ملوظفني عند �إنهاء �لتوظيف وعدد �سنو�ت �خلدمة، �رشيطة �إمتام   

حد �أدنى من �خلدمة. يتم ��ستحقاق �لتكاليف �ملتوقعة لهذه �ملكافاآت على مدى فرتة �لتوظيف. 

عقود	ال�ستئجار	 	

حتديد ما �إذ� كان �لرتتيب، هو عقد �إيجار يعتمد على �لق�سد من �لرتتيب يف بد�ية �لتاريخ: ما �إذ� كان تنفيذ �لرتتيب يعتمد على ��ستخد�م موجود �أو موجود�ت حمددة �أو   

ينقل �لرتتيب حق ��ستخد�م �ملوجود. 

املجموعة كم�ستاأجر   

يتم ت�سنيف عقود �لتاأجري �لت�سغيلية عندما يحتفظ �ملوؤجر بجميع �ملخاطر و�ملنافع �لرئي�سة مللكية �ملوجود. يتم �إثبات مدفوعات عقد �لتاأجري �لت�سغيلي كم�رشوف   

�سمن قائمة �لدخل �ملوحدة على �أ�سا�ض �لق�سط �لثابت على مدى فرتة �لتاأجري.

اإثبات	الإيراد 	

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

للمقابل �مل�ستلم، باإ�ستثناء �خل�سومات و�ال�سرتد�د�ت و�ل�رش�ئب على �ملبيعات �الأخرى �أو �لر�سوم. تقيم �ملجموعة ترتيبات �إير�د�تها مقابل معايري حمددة من �أجل 

حتديد ما �إذ� كانت تعمل كرب �ملال �أو وكيل. لقد ��ستنتجت �ملجموعة باأنها تعمل كرب �ملال يف جميع ترتيبات �إير�د�تها. يجب ��ستيفاء معايري �الإثبات �لتالية قبل �إثبات 

�الإير�د: 

بيع �لب�ضائع   

يتم �إثبات �الإير�د من بيع �لب�سائع عندما تنتقل �ملخاطر �لهامة و�لعائدة �إىل �مللكية للب�سائع �إىل �مل�سرتي، عادة عند ت�سليم �لب�سائع.   

تقدمي �خلدمات  

يتم �إثبات �الإير�د من تقدمي �خلدمات عندما ميكن تقدير نتائج �ملعاملة بو�قعية، بالرجوع �إىل مرحلة �إمتام �ملعاملة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  

دخل �لفو�ئد   

يتم �إثبات �لفو�ئد كم�ستحقات باإ�ستخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي، و�لذي مبوجبه يتم خ�سم �ملبالغ �لنقدية �ملتوقعة م�ستقباًل خالل �لعمر �لزمني للموجود �ملايل �إىل   

�سايف �لقيمة �ملدرجة للموجود �ملايل.

�أرباح �لأ�ضهم   

يتم �إثبات �إير�د �أرباح �الأ�سهم عندما يثبت حق �ملجموعة يف ��ستالم �أرباحها.   

دخل �لإيجار  

يتم �إحت�ساب دخل �الإيجار �لناجت من �لعقود �لت�سغيلية على �أ�سا�ض �لق�سط �لثابت على مدى فرتة �لتاأجري.  

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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ال�سيا�سات	املحا�سبية	الهامة	)تتمة( 	3

ال�رشائب	 	

�رضيبية �لدخل �حلالية  

يتم قيا�ض �رشيبية �لدخل �حلالية للموجود�ت و�ملطلوبات �ملتد�ولة للفرت�ت �حلالية و�ل�سابقة باملبالغ �ملتوقع ��سرتد�دها �أو دفعها ل�سلطات �ل�رش�ئب. �إن معدالت   

�ل�رش�ئب و�لقو�نني �ل�رشيبية �مل�ستخدمة حل�ساب �ملبالغ هي تلك �ملطبقة �أو �ملطبقة ب�سورة �أ�سا�سية بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية يف �لدول �لتي تعمل فيها �ملجموعة 

ويتم توليد �لدخل �ل�رشيبي.

�رشيبية �لدخل �حلالية �ملتعلقة بالبنود �ملثبتة يف قائمة �لدخل �ل�سامل يتم �إثباتها يف قائمة �لدخل �ل�سامل ولي�ست يف قائمة �لدخل �ملوحدة. تقوم �الإد�رة بعمل تقييم   

ب�سورة دورية للمر�كز �ملتخذة يف �إقر�ر�ت �لعو�ئد �ل�رشيبية فيما يتعلق باحلاالت �لتي مت فيها تطبيق �الأنظمة �ل�رشيبية وهي تخ�سع لتف�سري ويتم عمل خم�س�سات 

لها عند �حلاجة.

خم�س�سات 	

يتم �إثبات �ملخ�س�سات عند وجود �لتز�م )قانوين �أو متوقع( على �ملجموعة ناجت عن حدث �سابق، ومن �ملحتمل �إن يتطلب وجود تدفق خارجي للمو�رد ي�سمل �ملنافع   

�الإقت�سادية لت�سوية هذه �الإلتز�مات وميكن عمل تقدير موثوق ملبالغ هذه �الإلتز�مات. حيثما تتوقع �ملجموعة �إ�سرتد�د بع�ض �أو جميع �ملخ�س�سات، على �سبيل �ملثال 

مبوجب عقد �لتاأمني، يتم �إثبات �لت�سويات كموجود منف�سل ولكن فقط عندما تكون �لت�سويات �سبه موؤكدة. يتم عر�ض �مل�رشوفات �ملتعلقة باأي خم�س�سات يف قائمة 

�لدخل �ملوحدة بعد ح�سم �أي ت�سويات. �إذ� كان تاأثري �لقيمة �لزمنية لالأمو�ل جوهري، فاأنه يتم خ�سم �ملخ�س�سات باإ�ستخد�م معدالت خ�سم حالية �لتي تعك�ض، �أينما 

هو منا�سب، �ملخاطر �ملحددة للمطلوبات. �أينما ي�ستخدم �خل�سم، فاأن �لزيادة يف �ملخ�س�ض نتيجة ملرور �لزمن يتم �إثباته كتكلفة متويل.

حتويل	العمالت	الأجنبية 	

يتم عر�ض �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة بالدينار �لبحريني و�لذي يعد �لعملة �لرئي�سية لعمليات �ل�رشكة. وهي �لعملة �لرئي�سية من �لبيئة �الإقت�سادية �لتي تعمل   

بها �ملجموعة. تقوم كل وحدة �سمن �ملجموعة بتحديد عملة عملياتها �لرئي�سية ويتم قيا�ض �لبنود �ملت�سمنة يف �لقو�ئم �ملالية لكل وحدة باإ�ستخد�م تلك �لعملة. يتم 

ت�سجيل �ملعامالت بالعمالت �الأجنبية بالعملة �مل�ستخدمة باأ�سعار �ل�رشف �ل�سائدة بتاريخ �ملعاملة. 

يعاد حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية بالعمالت �الأجنبية �إىل �لعملة �مل�ستخدمة باإ�ستخد�م �أ�سعار �ل�رشف �ل�سائدة بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية. ترحل جميع   

�لفروق �لناجتة �إىل قائمة �لدخل �ملوحدة.

�إن �لبنود غري �لنقدية �ملقا�سة بالتكلفة �لتاريخية بالعمالت �الأجنبية يتم حتويلها باأ�سعار �ل�رشف �ل�سائدة بتاريخ �ملعامالت �ملبدئية. يتم حتويل �لبنود غري �لنقدية   

�ملقا�سة بالقيمة �لعادلة بالعمالت �الأجنبية باإ�ستخد�م �أ�سعار �ل�رشف �ل�سائدة بالتاريخ �لذي مت فيه حتديد �لقيمة �لعادلة.

يتم حتويل موجود�ت ومطلوبات �لوحد�ت �الأجنبية �إىل �لدينار �لبحريني باأ�سعار �ل�رشف �ل�سائدة بتاريخ �إعد�د �لتقارير �ملالية ويتم حتويل بنود دخلها على �أ�سا�ض   

متو�سط �أ�سعار �ل�رشف لل�سنة. يتم �إثبات جميع �لفروق �لناجتة عن �رشف �لعمالت �الأجنبية مبا�رشًة كبند منف�سل يف دخل �سامل �آخر. عند �إ�ستبعاد وحدة �أجنبية، 

يتم �إثبات �ملبالغ �ملرت�كمة �ملوؤجلة �ملثبتة يف دخل �سامل �آخر �ملتعلقة بالوحدة �مل�ستبعدة �سمن �الأرباح �أو �خل�سائر.

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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معايري	�سادرة	ولكنها	غري	اإلزامية	بعد 	4

مل تقوم �ملجموعة بتطبيق �ملعايري �لدولية الإعد�د �لتقارير �ملالية وتف�سري�ت جلنة تف�سري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية �لتالية �لتي مت �إ�سد�رها ولكنها غري �إلز�مية بعد:  

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 �ملتعلق بالأدو�ت �ملالية: �لت�ضنيف و�لقيا�س، �إلز�مي يف �لفرت�ت �ل�ضنوية �ملبتدئة يف �أو بعد 1 يناير 2013   -  

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 24 )�ملعدل يف �ضنة 2009( �ملتعلق باإف�ضاحات �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة، �إلز�مي يف �لفرت�ت �ل�ضنوية �ملبتدئة يف 1 يناير 2011  -  

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 32 )�ملعدل( �ملتعلق بالأدو�ت �ملالية: �لعر�س – ت�ضنيف حقوق �لإ�ضد�ر، �إلز�مي يف �لفرت�ت �ل�ضنوية �ملبتدئة يف 1 فرب�ير 2010   -  

جلنة تف�ضري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 14 )�ملعدل( �ملتعلق باحلد �لأدنى ملتطلبات �لتمويل، �إلز�مي يف �لفرت�ت �ل�ضنوية �ملبتدئة يف 1 يناير 2011  -  

جلنة تف�ضري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 19 �ملتعلق باإطفاء �ملطلوبات �ملالية باأدو�ت �أ�ضهم حقوق �مللكية، �إلز�مي يف �لفرت�ت �ل�ضنوية �ملبتدئة يف 1 يوليو 2010   -  

�إدخال حت�ضينات على �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية )مايو 2010(، �إلز�مي يف �لفرت�ت �ل�ضنوية �ملبتدئة يف �إما يف 1 يوليو 2010 �أو 1 يناير 2011.  -  

�ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 �ملتعلق باالأدو�ت �ملالية: �لت�سنيف و�لقيا�ض   

يعك�ض �ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 كما مت �إ�سد�ره �ملرحلة �الأوىل من عمل جمل�ض معايري �ملحا�سبة �لدويل ال�ستبد�ل معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 39   

و�لذي ينطبق على ت�سنيف وقيا�ض �ملوجود�ت �ملالية كما هو حمدد مبوجب معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 39. �سي�سبح �ملعيار �إلز�ميًا يف �لفرتة �ل�سنوية �ملبتدئة يف �أو 

بعد 1 يناير 2013. يف �ملر�حل �لالحقة، �سيعالج جمل�ض معايري �ملحا�سبة �لدويل ت�سنيف وقيا�ض �ملطلوبات �ملالية وحما�سبة �لتحوط و�ال�ستبعاد. ومن �ملتوقع �النتهاء 

من هذ� �مل�رشوع يف �أو�ئل �سنة 2011. �إن تطبيق �ملرحلة �الأويل للمعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية �سيكون له تاأثري على ت�سنيف وقيا�ض �ملوجود�ت �ملالية لل�رشكة. 

�سيحدد �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة �لتاأثري �لكمي باالقرت�ن باملر�حل �الأخرى عندما يتم �إ�سد�رها لتقدمي �سورة �ساملة.

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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عقارات	واآلت	ومعدات				 	5

	

اأعمال 	 	 	 اأرا�سي	 	 	

املجموع قيد	التنفيذ	 مركبات	 اآلت	ومعدات	 مباين	 مملوكة	ملكًا	حراً	 	 	

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

�لتكلفة:  

14.844.071  122.602  1.462.956  5.209.182  4.806.887  3.242.444 يف 1 يناير 2010   

1.170.619  765.416  133.997  271.206  -  - �إ�سافات   

)41.518(  -  )17.558(  )23.960(  -  - �إ�ستبعاد�ت   

-  )36.380(  4.450  31.930  -  - حمول من �أعمال قيد �لتنفيذ    

15.973.172  851.638  1.583.845  5.488.358  4.806.887  3.242.444 يف 31 دي�سمرب 2010    

�الإ�ستهالك:  

7.016.547  -  1.083.677  3.391.260  2.541.610  - يف 1 يناير 2010   

940.525  -  159.114  525.655  255.756  - �ملخ�س�ض لل�سنة    

)26.364(  -  )2.773(  )23.591(  -  - متعلقة باالإ�ستبعاد�ت    

7.930.708  -  1.240.018  3.893.324  2.797.366  - يف 31 دي�سمرب 2010   

�سايف �لقيم �ملدرجة:  

8.042.464 	851.638 	343.827 	1.595.034 	2.009.521 	3.242.444 يف	31	دي�سمرب	2010	 	

�أعمال �أر��سي       

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

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

�لتكلفة:  

14.293.566  275.713  1.197.334  4.832.105  4.745.970  3.242.444 يف 1 يناير 2009   

723.125  369.234  67.178  278.957  7.756  - �إ�سافات   

)172.620(  -  )60.039(  )112.581(  -  - �إ�ستبعاد�ت   

-  )522.345(  258.483  210.701  53.161  - حمول من �أعمال قيد �لتنفيذ    

14.844.071  122.602  1.462.956  5.209.182  4.806.887  3.242.444 يف 31 دي�سمرب 2009    

�الإ�ستهالك:  

6.198.605  -  935.431  2.974.406  2.288.768  - يف 1 يناير 2009   

969.627  -  190.264  526.521  252.842  - �ملخ�س�ض لل�سنة   

)151.685(  -  )42.018(  )109.667(  -  - متعلقة باالإ�ستبعاد�ت    

7.016.547  -  1.083.677  3.391.260  2.541.610  - يف 31 دي�سمرب 2009    

�سايف �لقيم �ملدرجة:  

7.827.524  122.602  379.279  1.817.922  2.265.277  3.242.444 يف 31 دي�سمرب 2009   

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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موجودات	غري	ملمو�سة	 	6

مدرجة �سمن �ملوجود�ت غري �مللمو�سة �سهرة بقيمة مدرجة قدرها 419.528 دينار بحريني ) 2009: 419.528 دينار بحريني( وعالقة جتارية مقتناة ب�سايف   

قيمة مدرجة قدرها 30.000 دينار بحريني )2009: 30.000 دينار بحريني(. 

فح�س	اإ�سمحالل	ال�سهرة 	

يتم تخ�سي�ض �ل�سهرة �ملقتناة من خالل دمج �الأعمال �إىل جمموعة من �لوحد�ت �ملنتجة للنقد من �أجل فح�ض �ال�سمحالل على �لنحو �لتايل:  

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

419.528  419.528 جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي   

�لفر�ضيات �لرئي�ضية �مل�ضتخدمة يف ح�ضاب �لقيمة �ملتد�ولة   

�إن ح�ساب �لقيمة �مل�ستخدمة للوحد�ت �ملنتجة للنقد هي �أكرث ح�سا�سية لالفرت��سات �لتالية:   

�إجمايل �لهام�ض؛  -  

معدالت �خل�سم؛  -  

�أ�سهم �ل�سوق خالل فرتة �ملو�زنة؛ و  -  

معدالت �لنمو �مل�ستخدمة لتقدير �لتدفقات �لنقدية �لتي تتعدى فرتة �ملو�زنة.  -  

�إجمايل �لهام�ض – يحت�سب �إجمايل �لهام�ض على �أ�سا�ض متو�سط �لقيمة �ملحققة يف �لثالث �ل�سنو�ت �لتي �سبقت بد�ية فرتة �ملو�زنة. يتم زيادتها خالل فرتة �ملو�زنة   

لتح�سني �لكفاءة �ملتوقعة.

معدالت �خل�سم - تعك�ض معدالت �خل�سم تقييمات �ل�سوق �حلالية للمخاطر �ملحددة ملجموعة من �لوحد�ت �ملنتجة للنقد. مت تقدير معدل �خل�سم على �أ�سا�ض معدل   

�لن�سبة �ملئوية للمتو�سط �ملرجح لتكاليف ر�أ�ض �ملال لهذ� �لقطاع. مت عمل تعديل �إ�سايف ليعك�ض تقييمات �ل�سوق الأي خماطر حمددة ملجموعة من �لوحد�ت �ملنتجة للنقد 

�لتي مل يتم تعديل تدفقاتها �لنقدية �ملقدرة �مل�ستقبلية.

فر�سيات ح�سة �ل�سوق – تعترب هذه �لفر�سيات مهمة ب�سبب، �إ�سافًة �إىل �إ�ستخد�م معلومات �لقطاع ملعدالت �لنمو )كما هو مو�سح �أدناه( تقيم �الإد�رة �حتمالية تغري   

موقع �لوحدة مقارنًة مع مناف�سيها على مدى فرتة �ملو�زنة. تتوقع �الإد�رة باأن ح�سة �ملجموعة يف �ل�سوق �ستكون م�ستقرة على مدى فرتة �ملو�زنة.

معدالت �لنمو �ملتوقعة - �إن �ملعدالت هي على �أ�سا�ض بحوث �لقطاع �ملعلنة.   

ح�ضا�ضية �لتغري�ت يف �لفر�ضيات   

فيما يتعلق بتقييم �لقيمة �ملتد�ولة، تعتقد �الإد�رة باأنه ال توجد تغري�ت حمتملة ممكنة يف �أي من �لفر�سيات �لرئي�سية �ملذكورة �أعاله �لتي قد توؤثر على �لقيمة �ملدرجة   

لتتجاوز ب�سكل جوهري قيمتها �لقابلة لالإ�سرتد�د. 

اإ�ستثمارات	يف	�رشكات	خا�سعة	ل�سيطرة	م�سرتكة	 	7

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

1.458.291  1.459.065 يف 1 يناير    

929.474  1.115.272 ح�سة �ل�رشكة يف �أرباح �ل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة، �سايف    

)928.700(  )802.742( حم�سوم منها: �أرباح �أ�سهم م�ستلمة خالل �ل�سنة   

1.459.065  1.771.595 يف 31 دي�سمرب    

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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اإ�ستثمارات	يف	�رشكات	خا�سعة	ل�سيطرة	م�سرتكة )تتمة(  	7

يو�سح �جلدول �لتايل ملخ�ض �ملعلومات �ملالية غري �ملدققة ال�ستثمار�ت �ملجموعة يف �رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة كما هو بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل:   

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

ح�سة �ملجموعة من قائمة �ملركز �ملايل لل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة:  

2.789.131  3.376.421 موجود�ت متد�ولة   

785.533  720.653 موجود�ت غري متد�ولة   

)1.871.168(  )2.161.443( مطلوبات متد�ولة   

)244.431(  )164.036( مطلوبات غري متد�ولة   

1.459.065  1.771.595 �سايف �ملوجود�ت   

ح�سة �ملجموعة من �إير�د�ت و�أرباح �ل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة  

2.895.726  3.319.800 �إير�د�ت   

929.474  1.115.273 �لربح لل�سنة   

ا�ستثمار	يف	�رشكة	زميلة 	8

لدى �ملجموعة ح�سة بن�سبة 27.52% )2009: 27.52%( يف �رشكة بنادر للفنادق �ض.م.ب.، �لتي تعمل يف �إد�رة �لفنادق يف مملكة �لبحرين. �إن �رشكة بنادر للفنادق   

�ض.م.ب. هي �رشكة مدرجة يف �سوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية. يلخ�ض �جلدول �لتايل �ملعلومات �ملالية ال�ستثمار�ت �ملجموعة يف �رشكة بنادر للفنادق �ض.م.ب.:

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

ح�سة �ملجموعة من قائمة �ملركز �ملايل لل�رشكة �لزميلة:   

1.199.311  1.884.530 موجود�ت متد�ولة   

2.409.210  2.504.100 موجود�ت غري متد�ولة   

)144.962(  )203.638( مطلوبات متد�ولة   

3.463.559  4.184.992 احلقوق	 	

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

33.206  27.852 �إير�د�ت   

-  - �أرباح   

3.569.546 	4.133.807 القيمة	املدرجة	لال�ستثمار		 	

خالل �ل�سنة ، قامت �ملجموعة بت�سوية �لر�سيد �مل�ستحق �لبالغ 564.261 دينار بحريني فيما يتعلق باالكتتاب باالأ�سهم يف �ل�رشكة �لزميلة، بو�قع 50 فل�ض لل�سهم ملا   

جمموعة 11.285.222 �سهم.

مل تاأخذ �ملجموعة ح�ستها من �الأرباح يف �ل�رشكة �لزميلة ل�سنة 2009 و2010 لكون �ملبلغ غري جوهري.   

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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	اإ�ستثمارات	متاحة	للبيع 	9

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

3.120.394  3.439.217 �إ�ستثمار�ت م�سعرة    

��ستثمار�ت غري م�سعرة  

2.541.048  2.078.353 - مدرجة بالتكلفة   

5.722.604  5.229.872 - مدرجة بالقيمة �لعادلة   

8.263.652  7.308.225   

11.384.046  10.747.442 جمموع	ال�ستثمارات	املتاحة	للبيع	 	

ر�جع �إي�ساح 27 ل�سيا�سات و�أهد�ف �إد�رة �ملخاطر �ملالية فيما يتعلق مبحفظة �الإ�ستثمار.  

اإ�ستثمارات م�سعرة   

يتم حتديد �لقيم �لعادلة لالأ�سهم �لعادية �مل�سعرة بالرجوع �إىل �أ�سعار �لعرو�ض �ملعلنة يف �ل�سوق �لن�سطة.  

اإ�ستثمارات غري م�سعرة   

يتم تقدير �لقيم �لعادلة لالإ�ستثمار�ت غري �مل�سعرة باإ�ستخد�م �أ�سعار �لعطاء�ت �ملقدمة من قبل مدر�ء �ل�سناديق �ال�ستثمارية. بالن�سبة ل�سناديق �لعقار�ت، ال توجد   

�أ�سعار �سوقية متوفرة حاليًا ميكن مالحظتها، وبالتايل فاإن هذه �ل�سناديق تدرج ب�سعر �لتكلفة.   

فيما يلي �حلركة يف �لتغري�ت �ملرت�كمة يف �لقيم �لعادلة �لناجتة من بيع �إ�ستثمار�ت متاحة للبيع:  

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

)173.427(  140.481 �سايف خ�سائر )مكا�سب( غري حمققة ناجتة من �لتقييم �لعادل   

995.001  391.755 خ�سائر مثبتة كاإ�سمحالل يف قائمة �لدخل �ملوحدة   

)98.844(  )168.578( �سايف مكا�سب حمققة معاد ت�سنيفها عند �ال�ستبعاد )�إي�ساح 20(   

722.730  363.658   

خمزون 	10

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

8.639.820  7.744.733 ب�ساعة لغر�ض �إعادة �لبيع   

1.172.399  840.175 ب�ساعة قيد �لتح�سيل    

9.812.219  8.584.908   

)826.789(  )213.051( خم�س�ض �ملخزون �ملنتهي �سالحيته و�ملخزون بطئ �حلركة   

8.985.430  8.371.857 اإجمايل	املخزون	بالتكلفة	اأو	�سايف	القيمة	املتوقع	حتقيقها،	اأيهما	اأقل	  	

فيما يلي �حلركة يف �ملخ�س�ض �ملثبت يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة:  

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

880.057  826.789 كما يف 1 يناير   

507.336 	)117.204( )�إ�سرتد�دت( / �ملخ�س�ض لل�سنة    

)560.604(  )496.534( مبالغ م�سطوبة خالل �ل�سنة   

826.789  213.051 يف 31 دي�سمرب    

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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ذمم	جتارية	مدينة	وذمم	اأخرى	 	11

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

9.131.878  10.946.896 ذمم جتارية مدينة ، �سايف   

943.671  1.732.021 مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين   

1.036.081  1.093.447 ذمم مدينة �أخرى   

490.714  660.351 مبالغ م�ستحقة من �رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة )�إي�ساح 23(   

170.656  98.008 مبالغ مدفوعة مقدماً   

11.773.000 	14.530.723   

�إن �لذمم �لتجارية �ملدينة ال ت�ستحق عليها فو�ئد يتم ت�سويتها عادة خالل 30 �إىل 90 يومًا.  

كما يف 31 دي�سمرب 2010، مت ��سمحالل ذمم جتارية مدينة بقيمة ��سمية قدرها 357.937 دينار بحريني )2009: 417.490 دينار بحريني(. فيما يلي �حلركة يف   

خم�س�ض �إ�سمحالل �لذمم �ملدينة:

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

228.300  417.490 يف 1 يناير    

192.745  10.145 خم�س�ض �ل�سنة    

)3.555(  )69.697( م�ستخدمة خالل �ل�سنة    

417.490  357.937 يف 31 دي�سمرب    

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

فات	موعد	اإ�ستحقاقها	ولكنها	غري	م�سمحلة	 	 	

مل	يحن	موعد 	 	 	

اأكرث	من 	120-91 	90-61 	60-30 اأقل	من	 اإ�ستحقاقها	 	 	 	

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

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

621.994 	320.416 	351.779 	1.275.752 	547.845 	7.829.110 	10.946.896 	2010 	

393.139  119.532  228.164  436.227  474.958  7.479.858  9.131.878  2009  

نقد	وودائع	ق�سرية	الأجل 	12

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

4.997.136  4.548.556 نقد لدى �لبنوك ويف �ل�سندوق   

7.032.974  8.367.197 ود�ئع ق�سرية �الجل   

12.030.110  12.915.753   

يكت�سب �لنقد لدى �لبنوك فائدة مبعدالت عائمة بناءً� على معدالت �لود�ئع �ليومية للبنك. يتم عمل �لود�ئع �لق�سرية �الأجل يف فرت�ت متفاوتة ترت�وح بني يوم و�حد �إىل   

ثالثة �أ�سهر، �عتمادً� على �الحتياجات �لنقدية �لفورية للمجموعة ومعدالت �لفو�ئد �ملكت�سبة للود�ئع �لق�سرية �الأجل. بلغ معدل �لفائدة �لفعلي للود�ئع �لق�سرية �الأجل 

2.3% كما يف 31 دي�سمرب 2010 )2009: %3.34(.

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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راأ�س	املال 	13

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

�مل�رشح به:  

20.000.000  20.000.000 200.000.000 �سهم بقيمة �إ�سمية قدرها 100 فل�ض لل�سهم   

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

11.001.394  11.001.394 يف 1 يناير   

-  1.100.139 �أ�سهم منحة �سادرة خالل �ل�سنة    

11.001.394  12.101.533 يف 31 دي�سمرب: 121.015.332 �سهم )2009: 110.013.938 �سهم( بقيمة �إ�سمية قدرها 100 فل�ض لل�سهم   

)2.998.041(  )3.054.554( �أ�سهم خز�نة 6.541.698 �سهم )2009: 6.442.759 �سهم(   

ي�سمح قانون �ل�رشكات �لتجارية �لبحريني لل�رشكات باالحتفاظ بن�سبة 10% من �أ�سهمها �ل�سادرة كاأ�سهم خز�نة. 	

�قرتح جمل�ض �الإد�رة توزيع �أرباح �أ�سهم نقدية بو�قع 50 فل�ض لل�سهم، باإجمايل 6.050.767 دينار بحريني )2009: بو�قع 50 فل�ض لل�سهم باإجمايل 5.178.559   

دينار بحريني ( لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 و�لتي منها 20 فل�ض لل�سهم باإجمايل 2.420.307 دينار بحريني )2009: 20 فل�ض لل�سهم باإجمايل 

2.071.426 دينار بحريني( مت دفعها كاأرباح �أ�سهم مرحلية. �أرباح �الأ�سهم �لنهائية �ملو�سى بتوزيعها تعادل 30 فل�ض لل�سهم، باإجمايل 3.630.460 دينار بحريني 

)2009: 30 فل�ض لل�سهم باإجمايل 3.107.135. دينار بحريني(. 

كما �أو�سى جمل�ض �الإد�رة بتوزيع مكافاأة الأع�ساء جمل�ض �الإد�رة مببلغ وقدره 108.900 دينار بحريني )2009: 108.900 دينار بحريني(.  

�لتوزيعات �ملقرتحة و�أتعاب جلان جمل�ض �الإد�رة هي وفقًا للنظام �الأ�سا�سي لل�رشكة وخا�سعة ملو�فقة �مل�ساهمني يف �جتماع �جلمعية �ل�سنوي.  

�إن �رشكة يو�سف خليل �ملوؤيد و�أوالده �ض.م.ب. )مقفلة( هي �أكرب �مل�ساهمني ومتتلك 7.22 مليون )2009: 6.57 مليون( �سهم ومتثل ن�سبة %5.97 )2009:   

5.97%( من ر�أ�ض �ملال �لقائم. �إن توزيع ملكية �الأ�سهم هي كالتايل: 

 2009    2010    

%	من %	من    	 	   

اإجمايل	راأ�س عدد	 عدد	 	اإجمايل	راأ�س  عدد		 عدد		 	 	

املال	القائم امل�ساهمني  الأ�سهم  املال	القائم	 امل�ساهمني	 الأ�سهم	 الفئات		 	

37.30  372  41.037.836  37.12 	377 	44.920.625 �أقل من %1   

45.53  19  50.083.100  40.56 	18 	49.085.921 1% لغاية �أقل من %5   

17.17  3  18.893.002 	22.32 	4 	27.008.784 5% لغاية �أقل من %10   

100.00  394  110.013.938  100.00 	399 	121.015.330   

ح�سة	امللكية 	

تفا�سيل ح�سة �مللكية �ملحتفظ بها من قبل �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة و�ل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة �أو �سيطرة م�سرتكة �أو �ملتاأثرة ب�سكل جوهري من قبل هذه �الأطر�ف   

هي كالتايل: 

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

2.924.807  2.556.699 عدد �الأ�سهم    

%2.66 	%2.11 ن�سبة �مللكية �ملحتفظ بها    

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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اإحتياطيات	اأخرى	 	14

اإحتياطي 	 	 	 	 	 		

حتويل	العمالت 	 اإحتياطي	 التغريات	املرتاكمة	 	 	 	

املجموع الأجنبية	 اإحتياطي	عام	 تربعات	 يف	القيمة	العادلة	 اإحتياطي	قانوين	 	 	

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

9.139.413  42.051  3.000.000  690.715  )94.050(  5.500.697 كما يف 1 يناير 2010   

307.237  )56.421(  -  -  363.658  - دخل )خ�سارة( �ساملة �أخرى   

550.070  -  -  -  -  550.070 حمول �إىل �الحتياطي �لقانوين   

500.000  -  500.000  -  -  - حمول �إىل �الإحتياطي �لعام    

)690.715(  -  -  )690.715(  -  - تربعات خريية )“ب”(   

180.440  -  -  180.440  -  - حمول �إىل �إحتياطي �لتربعات    

)180.440(  -  -  )180.440(  -  - توزيعات جلمعية �الأ�رشة �خلريية )“ب”(   

9.806.005 	)14.370( 	3.500.000 	- 	269.608 	6.050.767 كما	يف	31	دي�سمرب	2010	 	

7.307.570  27.234  2.500.000  541.671  )816.780(  5.055.445 كما يف 1 يناير 2009   

737.547  14.817  -  -  722.730  - دخل �سامل �آخر   

445.252  -  -  -  -  445.252 حمول �إىل �الحتياطي �لقانوين   

500.000  -  500.000  -  -  - حمول �إىل �الإحتياطي �لعام    

149.044  -  -  149.044  -  - حمول �إىل �إحتياطي �لتربعات �خلريية   

9.139.413  42.051  3.000.000  690.715  )94.050(  5.500.697 كما يف 31 دي�سمرب 2009   

اإحتياطي	قانوين اأ(	 	

وفقًا ملتطلبات قانون �ل�رشكات �لتجارية �لبحريني يتطلب من �ملجموعة حتويل 10% من ربح �ل�سنة �إىل �الإحتياطي �لقانوين. و�سوف يتوقف هذ� �لتحويل   	

�ل�سنوي عندما يبلغ �الحتياطي �لقانوين 50% من ر�أ�ض �ملال. قررت �ل�رشكة حد �لتحويل �ل�سنوي يف �ل�سنة �حلالية حيث عادل �الإحتياطي �لقانوين 50% من 

ر�أ�ض �ملال �ملدفوع. �إن هذ� �الإحتياطي غري قابل للتوزيع �إال يف �حلاالت �لتي ن�ض عليها قانون �ل�رشكات �لتجارية �لبحريني. 

احتياطي	التربعات	اخلريية ب(	 	

وفقًا للنظام �الأ�سا�سي لل�رشكة وتو�سية جمل�ض �الإد�رة، يتم حتويل مبلغ ال يتجاوز 2% من �أرباح �ملجموعة لل�سنة �إىل �إحتياطي �لتربعات �خلريية.   	

يف �سنة 2008، قامت �ل�رشكة بتاأ�سي�ض جمعية �الأ�رشة �خلريية )“�جلمعية”( لهذ� �لغر�ض. يف �سنة 2008 و2009 كانت �جلمعية حتت �سيطرة �ملجموعة    

و�سكلت جزًء من �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة �ملكونة من �الإحتياطي ونقد لدى �لبنوك. يف �سنة 2010، تخلت �ملجموعة عن �ل�سيطرة على �جلمعية ملجل�ض 

�إد�رة م�ستقل، وبالتايل مت خف�ض �الإحتياطي ونقد لدى �لبنوك يف �ملجموعة مبجموع �ملبلغ �ملدرج يف �حل�ساب �مل�رشيف للجمعية. ميثل �إحتياطي �لتربعات حاليًا 

�ملبالغ �ملعتمدة كتوزيعات من قبل جمل�ض �الإد�رة وم�ساهمي �ملجموعة بعد ح�سم �لنقد �ملحول �إىل �جلمعية.

وقد �قرتح جمل�ض �الإد�رة حتويل مبلغ وقدره 181.847 دينار بحريني )2009: 180.440 دينار بحريني( �إىل �حتياطي �لتربعات يف �ل�سنة �حلالية. وهي    

خا�سعة ملو�فقة �مل�ساهمني يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�سنوي.

احتياطي	عام ج	(	 	

وفقًا  ملتطلبات �لنظام �الأ�سا�سي لل�رشكة وتو�سية جمل�ض �الإد�رة، يتم حتويل مبالغ حمددة �إىل ح�ساب �الإحتياطي �لعام. �أقرتح جمل�ض �الإد�رة حتويل مبالغ    

وقدره 500.000 دينار بحريني )2009: 500.000 دينار بحريني( �إىل �الإحتياطي �لعام يف �ل�سنة �حلالية، وهي خا�سعة ملو�فقة �مل�ساهمني يف �إجتماع 

�جلمعية �لعمومية �ل�سنوي. 

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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مكافاآت	نهاية	اخلدمة	للموظفني 	15

�إن �لتغري�ت يف �ملخ�س�ض �ملثبت يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة هي كما يلي:   

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

951.158  1.107.128 يف 1 يناير   

235.133  243.648 �ملخ�س�ض خالل �ل�سنة   

)79.163(  )91.388( مكافاآت نهاية �خلدمة �ملدفوعة   

1.107.128  1.259.388 يف 31 دي�سمرب    

ذمم	جتارية	دائنة	وذمم	اأخرى	 	16

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

8.359.350  8.751.113 ذمم جتارية د�ئنة   

2.280.768  2.307.336 مطلوبات م�ستحقة   

686.397  524.382 �أرباح �أ�سهم مل يطالب بها بعد   

243.679  123.052 ذمم د�ئنة �أخرى   

11.570.194  11.705.883   

تت�سمن �لذمم �لتجارية �لد�ئنة على ذمم جتارية د�ئنة باإجمايل 31.309 دينار بحريني )2009: 86.906 دينار بحريني( م�ستحقة الأطر�ف ذ�ت عالقة )ر�جع   

�إي�ساح 23(.

فيما يلي بنود و�رشوط �ملطلوبات �ملالية �ملذكورة �أعاله:  

�لذمم �لتجارية �لد�ئنة ال ت�ستحق عليها فائدة ويتم عادًة ت�سويتها خالل 60 يومًا.  -  

�لذمم �لد�ئنة �الأخرى و�ملطلوبات �مل�ستحقة ال ت�ستحق عليها فائدة ويبلغ متو�سط فرتة �سد�دها �سهرين.  -  

الأدوات	املالية	امل�ستقة 	17

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

959.254  - يف 1 يناير    

)959.254(  - )مك�سب( خ�سارة من �لتقييم �لعادل/ ت�سوية �مل�ستقات �ملالية   

-  -   يف 31 دي�سمرب  

ال ترتبط �ملجموعة يف �أن�سطة جتارية خا�سة يف �مل�ستقات �ملالية. مع ذلك، يف بع�ض �الأحيان، حتتاج �ملجموعة �إىل �إجر�ء بع�ض معامالت �مل�ستقات �ملالية لتحوط �ملخاطر   

�الإقت�سادية �سمن �إد�رة موجود�تها ومطلوبات وتوجيهات �إد�رة �ملخاطر �لتي هي غري موؤهلة ملحا�سبة �لتحوط مبوجب معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 39. وبالتايل، يتم 

ترحيل �ملكا�سب �أو �خل�سائر �لناجتة من �إعادة قيا�ض هذه �مل�ستقات �ملالية بالقيمة �لعادلة �إىل قائمة �لدخل �ملوحدة. ت�ستخدم �ملجموعة عقود �ل�رشف �الأجنبي �الآجلة 

وعقود خيار�ت الإد�رة بع�ض تعر�سات معامالتها ويتم �لدخول فيها يف فرت�ت تتطابق مع تعر�سات معامالت �لعملة، وعادة ما تكون من 1 �إىل 12 �سهرً�. ال توجد 

لدى �ملجموعة �أدو�ت مالية م�ستقة كما 31 دي�سمرب 2010 )2009: ال �سيء(.

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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الربح	لل�سنة 	18

مت �إدر�ج �لربح لل�سنة بعد �حت�ساب �لتكلفة �لتالية:   

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

تكاليف �ملوظفني  

9.458.011  9.971.332 مكافاآت ق�سرية �الأجل    

250.079  287.738 م�ساهمات �لتاأمني �الجتماعي    

235.133  243.648 مكافاآت نهاية �خلدمة )�إي�ساح 15(    

9.943.223  10.502.718   

672.327  584.982 �إيجار – عقود �لتاأجري �لت�سغيلية   

60.867.573  58.636.617 خمزون مثبت كم�رشوف عند بيع �لب�سائع تامة �ل�سنع   

969.627  940.525 �إ�ستهالك )�إي�ساح 5(   

507.336  )117.204( )�إ�سرتد�دت( / خم�س�ض �ملخزون )�إي�ساح 10(   

142.854  40.660 خ�سائر �رشف �لعمالت �الأجنبية    

دخل	ت�سغيلي	اآخر	 	19

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

131.291  237.793 دخل �الإيجار   

134.211  180.497 دخل متنوع   

573  2.489 مك�سب من �إ�ستبعاد عقار�ت و�آالت ومعد�ت   

455.905  - ديون معدومة مت ��سرتد�دها   

721.980  420.779   

ا�ستثمارات	الدخل 		20

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

218.641  212.861 دخل �أرباح �أ�سهم   

268.608  459.415 دخل �لفائدة   

98.844  168.578 مك�سب من ��ستبعاد ��ستثمار�ت متاحة للبيع )�إي�ساح 9(   

586.093  840.854   

م�رشوف	�رشيبة	الدخل	 	21

�إن �لعنا�رش �لرئي�سية مل�رشوف �رشيبة �لدخل لل�سنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 و2010 هي:  

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

)171.848(  )140.768( م�رشوف �رشيبة �لدخل �حلايل   

)40.457(  )12.881( �رشيبة �لتوزيع   

)212.305(  )153.649( ح�سب قائمة �لدخل �ملوحدة   

ينتج خم�س�ض �رشيبية �ملجموعة يف �لغابون و�ل�سود�ن وغانا.  

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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الربح	لل�سهم 	22

يتم �حت�ساب �لن�سيب �الأ�سا�سي لل�سهم يف �الأرباح بق�سمة ربح �ل�سنــة �لعائد �إىل حاملي �الأ�سهم �لعادية لل�رشكة �الأم على �ملتو�سط �ملرجح لعدد �الأ�سهم �لعادية �لقائمة   

خالل �ل�سنة، باإ�ستثناء متو�سط عدد �الأ�سهم �لعادية �مل�سرت�ة من قبل �ل�رشكة و�ملحتفظ بها كاأ�سهم �خلز�نة وهي كالتايل:

يعك�ض �لتايل �لدخل ومعلومات �الأ�سهم �مل�ستخدمة يف ح�ساب �لن�سيب �الأ�سا�سي لل�سهم يف �الأرباح:  

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

)معاد عر�سها(    

9.022.019  9.092.327 ربح �ل�سنة �لعائد �إىل حاملي �الأ�سهم �لعادية لل�رشكة �الأم    

102.926.903  102.910.413 �ملتو�سط �ملرجح لعدد �الأ�سهم، بعد ح�سم �أ�سهم �خلز�نة، وباإ�ستثناء �أ�سهم �ملنحة �ل�سادرة خالل �ل�سنة    

11.001.394  11.001.394 �أ�سهم منحة �سادرة   

113.928.297  113.911.807 �أ�سهم �سادرة معدله   

79  80 �لن�سيب �الأ�سا�سي لل�سهم يف �الأرباح )فل�ض(   

مل يتم عر�ض �لربح �ملخف�ض لل�سهم وذلك نتيجة لعدم �إ�سد�ر �ملجموعة الأدو�ت قد يكون لها تاأثري خمف�ض.  

ال توجد معامالت �أخرى متعلقة باالأ�سهم �لعادية �أو �أ�سهم عادية حمتملة بني تاريخ تقدمي �لتقارير وتاريخ �النتهاء من �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.  

معامالت	مع	اأطراف	ذات	عالقة 	23

متثل �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة �ل�رشكة �لزميلة و�ل�رشكات �خلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة و�مل�ساهمني �لرئي�سيني و�أع�ساء جمل�ض �الإد�رة وموظفي �الإد�رة �لرئي�سيني   

و�رشكات تخ�سع ل�سيطرة �أو �سيطرة م�سرتكة �أو �ملتاأثرة ب�سكل جوهري من قبل هذه �الأطر�ف. يتم �ملو�فقة على �سيا�سات �لت�سعري و�رشوط �لدفع �ملتعلقة بهذه 

�ملعامالت من قبل �إد�رة �ملجموعة.

فيما يلي �ملعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة �ملت�سمنة يف قائمة �لدخل �ملوحدة:  

2009 	2010 	 	

م�رشوفات  	 م�رشوفات	 	 	

تكلفة �لبيع  �لبيع و�لتوزيع   تكلفة	البيع	  البيع	والتوزيع		 	 	

دينار بحريني دينار بحريني  دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 	 	

�أطر�ف �أخرى ذ�ت عالقة:  

-  58.412  - 	48.536 جمموعة بانز )م�ستثمر(    

�رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة:  

745.102  -  678.181 	- �رشكة خدمات �ن�سكيب لل�سحن ذ.م.م.    

745.102  58.412  678.181 	48.536    

يتم عمل �ملعامالت مع �أطر�ف ذ�ت �لعالقة باأ�سعار �ل�سوق �لعادية �سمن �الأعمال �الإعتيادية.   

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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معامالت	مع	اأطراف	ذات	عالقة	)تتمة( 	23

فيما يلي �الأر�سدة مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة �ملت�سمنة يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة:  

 2010     

قر�س ذمم	مدينة	اأخرى	 ذمم	جتارية	دائنة		 	 	 	

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 	 	 	

�رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة:  

- 	31.309 	660.351 �رشكة خدمات �ن�سكيب لل�سحن ذ.م.م.    

200.000 	- 	- �رشكة بي �آند بي للتوزيع ذ.م.م.    

200.000 	31.309 	660.351    

 2009     

قر�ض ذمم مدينة �أخرى  ذمم جتارية د�ئنة      

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني     

�رشكات خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة:  

-  86.906  490.714 �رشكة خدمات �ن�سكيب لل�سحن ذ.م.م.    

200.000  -  - �رشكة بي �آند بي للتوزيع ذ.م.م.    

200.000  86.906  490.714    

�إن جميع �الأر�سدة مع �أطر�ف ذ�ت �لعالقة هي غري م�سمونة ومن دون فائدة وت�ستحق �لدفع عند �لطلب، باإ�ستثناء �لذمم �لتجارية �لد�ئنة من �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة   

�لتي تدفع ب�رشوط مماثلة لذمم �لتجارية �لد�ئنة �الأخرى. 

تعوي�سات	موظفي	الإدارة	الرئي�سيني 	

�أن موظفي �الإد�رة �لرئي�سيني هم �الأ�سخا�ض �مل�سئولني عن �لتخطيط و�لتوجيه و�إد�رة �أن�سطة �ملجموعة. يتاألف موظفو �الإد�رة �لرئي�سيني من �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة   

و�لرئي�ض �لتنفيذي ونائب �لرئي�ض �لتنفيذي �ل�سابق و�ثنني من روؤ�ساء �لعمليات �لتنفيذيني وتعوي�ساتهم على �لنحو �لتايل:

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

804.679  689.980 مكافاآت ق�سرية �الأجل    

134.983  28.165 مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني    

939.662  718.145   

مت�سمنة يف مكافاآت نهاية �خلدمة ل�سنة 2009 �أعاله مكافاأة مدفوعة ملرة و�حدة لنائب �لرئي�ض �لتنفيذي �ل�سابق، و�لذي قدم ��ستقالته من �لعمل خالل 2009.    

مدرجة �سمن مكافاآت �لق�سرية �الأجل �أتعاب �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة و�لبالغة 108.900 دينار بحريني )2009: 108.900 دينار بحريني(. 

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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ارتباطات	والتزامات	حمتملة 	24

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

�ملبالغ �لقائمة الأ�سهم حتت �لطلب يف �رشكة زميلة – ]بو�قع 50 فل�ض لل�سهم �لو�حد  

564.261  - 11.285.222 �سهم )2008: 11.285.222 �سهم ([	  

لدى �ملجموعة �إلتز�مات حمتملة على هيئة �سمانات بنكية �سادرة �سمن �أعمالها �الإعتيادية باإجمايل 2.605.066 دينار بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2010 )2009:   

1.802.329 دينار بحريني(، وال يتوقع باأن تكون هذه �الإلتز�مات جوهرية عندما يتم �ملطالبة بها.

اإرتباطات	عقود	التاأجري	الت�سغيلية 	

فيما يلي �إرتباطات �الإيجار�ت �مل�ستحقة �لدفع مبوجب عقود �لتاأجري �لت�سغيلية �مل�ستقبلية �لغري قابلة للنق�ض:   

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

671.268  618.387 خالل �سنة و�حدة   

1.436.121  1.732.748 بعد �سنة ولكن لي�ست �أكرث من خم�ض �سنو�ت   

368.273  1.991.250 �أكرث من خم�ض �سنو�ت   

2.475.662  4.342.385 �لنفقات �الإجمالية لعقود �لتاأجري �لت�سغيلية �ملتعاقد عليها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل    

�إن �حلد �الأدنى لالإيجار�ت �مل�ستقبلية �مل�ستحقة �لدفع �أعاله تت�سمن مبلغ وقدره 1.266.000 دينار بحريني )2009: 1.616.000 دينار بحريني(، و�لتي متثل   

متديد �تفاقية �لتاأجري الإد�رة مركز جنيبي خلم�ض �سنو�ت �إ�سافية لغاية 31 مايو 2014 ومبلغ وقدره 2.683.800 )2009: ال �سيء( الإد�رة مركز �أمو�ج لغاية 31 

دي�سمرب 2025. 

ارتباطات	راأ�سمالية	 	

لدى �ملجموعة �رتباطات نفقات ر�أ�سمالية مببلغ وقدره 251.281 دينار بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2010 )2009: 60.830 دينار بحريني(.   

بلغت �الرتباطات �ملتعلقة بطلبات �رش�ء موؤكدة 4.769.653 دينار بحريني )2009: 3.442.862 دينار بحريني( كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.  

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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حتليل	قطاعات	الأعمال 	25

الأغر��ض �إد�رية مت تق�سيم �ملجموعة �إىل قطاعني رئي�سيني هما:  

عقود �خلدمات و�لتموين – عقود متوين �الأغذية و�ملرطبات و�ملنتجات �الإ�ستهالكية �الأخرى و�خلدمات �ملتعلقة بها.  

بيع �لتجزئة و�لتوزيع -  مبيعات �لتجزئة و�لتوزيع لالأغذية و�ملرطبات و�ملنتجات �ال�ستهالكية �الأخرى.  

تر�قب �الإد�رة �لنتائج �لت�سغيلية للقطاعات �لت�سغيلية ب�سكل منف�سل لغر�ض �تخاذ قر�ر�ت ب�ساأن تخ�سي�ض �ملو�رد وتقييم �الأد�ء. يتم تقييم �أد�ء �لقطاع على �أ�سا�ض   

�لربح �أو �خل�سارة �لت�سغيلية ويتم قيا�سها ب�سورة مطابقة للربح �أو �خل�سارة �لت�سغيلية يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

�أ�سعار �لتحويل بني �لقطاعات �لت�سغيلية هي دون �رشوط تف�سيلية وبطريقة م�سابهة للمعامالت مع �أطر�ف �أخرى. يتم �إ�ستبعاد هذه �لتحوالت عند �لتوحيد.  

املعلومات	اجلغرافية 	

�إير�د�ت من �لعمالء �خلارجيني  

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

49.762.592  49.908.140 مملكة �لبحرين   

19.827.590  19.226.907 دول �أجنبية �أخرى – دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي   

17.592.972  15.642.952 دول �أجنبية �أخرى – �أفريقيا    

87.183.154  84.777.999 اإجمايل	الإيرادات	وفقًا	لقائمة	الدخل	املوحدة  	

بلغ �الإير�د من عميل و�حد 21.666.793 دينار بحريني )2009: 22.237.841 دينار بحريني(، �لناجتة من مبيعات من قبل عقود �خلدمات وقطاع �لتموين.    

موجود�ت غري متد�ولة   

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

12.148.687  13.067.734 مملكة �لبحرين   

1.186.976  1.329.660 دول �أجنبية �أخرى    

13.335.663  14.397.394 �ملجموع   

تت�سمن �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة لهذ� �لغر�ض على �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت و�ملوجود�ت غري �مللمو�سة و�إ�ستثمار�ت خا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة و�إ�ستثمار يف �رشكة   

زميلة.

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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حتليل	قطاعات	الأعمال	)تتمة( 	25

تعديالت 	 	 عقود 	 	

املجموع وا�ستبعادات	 التوزيع	والتجزئة	 اخلدمات	والتموين	 	 	

2009  2010  2009  2010  2009  2010  2009  2010   

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

 

مبيعات   

87.183.154  84.777.999  -  - 	46.365.978  46.480.876  40.817.176  38.297.123      – عمالء خارجيني 

- 	- 	)34.479( 	)56.148(  34.479 	56.148 	- 	- مبيعات – ما بني �لقطاعات	  

)64.625.909(  )62.362.163( 	34.479  56.148  )31.395.393( 	)31.431.489(  )33.264.995(  )30.986.822( تكلفة �ملبيعات   

22.557.245 	22.415.836  -  -  15.005.064  15.105.535 	7.552.181  7.310.301 اإجمايل	الربح	 	

ح�سة �ل�رشكة من  

نتائج �ل�رشكات �خلا�سعة  

929.474  1.115.272 	-  -  283.229  271.746 	646.245  843.526 ل�سيطرة م�سرتكة   

�سايف �لدخل و�مل�رشوفات  

)14.805.306( 	)14.663.306(  )3.166.668( 	)2.589.086( 	)6.296.983( 	)6.281.869(  )5.341.655( 	)5.792.351( �لت�سغيلية �الأخرى   

الربح	)اخل�سارة( 	

8.681.413  8.867.802  )3.166.668( 	)2.589.086(  8.991.310  9.095.412  2.856.771  2.361.476 من	العمليات	 	

املوجودات	الت�سغيلية	 	

57.760.790  61.163.169  35.348.679  36.300.464  10.414.450  11.048.508  11.997.661  13.814.197 )الإي�ساح(	 	

املطلوبات	الت�سغيلية 	

12.907.249  13.152.508  3.292.489  2.912.162 	5.440.348  5.269.948 	4.174.412  4.970.398 )الإي�ساح(	 	

723.125  1.170.619  522.075  219.540  -  729.036  201.050  222.043 النفقات	الراأ�سمالية		 	

�الإي�ساح: تتعلق �لتعديالت باإجمايل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�سغيلية �ملتعلقة بالعقار�ت و�ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع و�الأر�سدة لدى �لبنوك و�مل�ستقات �ملالية وبع�ض   

�لذمم �لد�ئنة �لتي يتم �إد�رتها على �أ�سا�ض �ملجموعة. بلغت �ال�ستثمار�ت يف �مل�ساريع �مل�سرتكة �ملت�سمنة يف عقود �خلدمات و�لتموين 324.243 دينار بحريني 

)2009: 205.154 دينار بحريني( وبلغت مبيعات �لتجزئة و�لتوزيع 1.080.332 دينار بحريني )2009: 986.891 دينار بحريني(.

القيم	العادلة	لالأدوات	املالية 	26

  ت�ستمل �الأدو�ت �ملالية للمجموعة على �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية. 

ت�ستمل �ملوجود�ت �ملالية على �إ�ستثمار�ت متاحة للبيع وقر�ض مل�رشوع خا�سع ل�سيطرة م�سرتكة وذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى  و�أر�سدة لدى �لبنوك وود�ئع   

ق�سرية �الأجل. ت�ستمل �ملطلوبات �ملالية على ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى. 

�أن �لقيم �لعادلة لالأدو�ت �ملالية ال تختلف جوهريًا عن قيمها �ملدرجة.   

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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�سيا�سات	واأهداف	اإدارة	املخاطر	املالية 	27

�إن �ملطلوبات �ملالية �لرئي�سية للمجموعة تتاألف من ذمم جتارية د�ئنة وذمم �أخرى. �إن �لغر�ض �لرئي�سي لهذه �ملطلوبات �ملالية هو متويل �لعمليات �ليومية للمجموعة.   

لدى �ملجموعة قر�ض وذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى و�أر�سدة لدى بنوك وود�ئع ق�سرية �الأجل �لناجتة مبا�رشًة من عملياتها. كما حتتفظ �ملجموعة باإ�ستثمار�ت 

متاحة للبيع. 

تتعر�ض �ملجموعة لعدة ملخاطر متمثلة يف خماطر �ل�سوق وخماطر �الإئتمان وخماطر �ل�سيولة.  

تدير �الإد�رة �لعليا للمجموعة هذه �ملخاطر. يتم دعم �الإد�رة �لعليا للمجموعة من قبل جلنة �الإ�ستثمار �لتي تقدم �مل�سورة ب�ساأن �ملخاطر �ملالية و�إطار حوكمة منا�سب   

للمخاطر �ملالية للمجموعة. تقوم جلنة �الإ�ستثمار بتقدمي تاأكيد�ت �إىل �الإد�رة �لعليا للمجموعة باأن �أن�سطة �ملخاطر �ملالية للمجموعة حتكمها �سيا�سات و�إجر�ء�ت مالئمة 

وباأن �ملخاطر �ملالية يتم حتديدها وقيا�سها و�إد�رتها وفقًا ملجموعة من  �ل�سيا�سات و�ملخاطر. يقوم جمل�ض �الإد�رة مبر�جعة وت�سديق هذه �ل�سيا�سات الإد�رة كل من 

هذه �ملخاطر �مللخ�سة �أدناه: 

خماطر	ال�سوق 	

خماطر �ل�سوق هي خماطر تقلبات �لقيمة �لعادلة للتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �أو �الأدو�ت �ملالية نتيجة لتغري�ت �أ�سعار �ل�سوق. ت�سمل �أ�سعار �ل�سوق ثالثة �أنو�ع من   

�ملخاطر وهي: خماطر �سعر �لفائدة وخماطر �لعملة وخماطر �الأ�سعار �الأخرى مثل خماطر �الأ�سهم. تتاأثر �الأدو�ت �ملالية من خالل خماطر �ل�سوق مت�سمنة �لقرو�ض 

و�لود�ئع و�الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع و�الأدو�ت �ملالية �مل�ستقة.

�إن حتليل �حل�سا�سية يف �الأق�سام �لتالية يتعلق باملركز �ملايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2010 و2009.  

مت �إعد�د حتليل �حل�سا�سية على �أ�سا�ض �أن ن�سبة �الأدو�ت �ملالية يف �لعمالت �الأجنبية غري متغرية كما يف 31 دي�سمرب 2010.  

 

ي�ستثني �لتحليل تاأثري �لتغري�ت يف متغري�ت �ل�سوق للقيمة �ملدرجة لنهاية مكافاأة �خلدمة و�ملخ�س�سات و�ملوجود�ت و�ملطلوبات غري �ملالية للعمليات �خلارجية.    

مت عمل �لفر�سيات �لتالية حل�ساب حتليالت �حل�سا�سية:  

تتعلق ح�سا�سية قائمة �ملركز �ملايل فقط باأدو�ت �لدين �ملتاحة للبيع. )�أ (   

 

�إن ح�سا�سية قائمة �لدخل �ملوحدة هو �لتاأثري يف �لتغري�ت �ملفرت�سة يف �أ�سعار �لفائدة على �سايف دخل �لفائدة ملدة �سنة و�حدة، بناء على �ملعدل �لعائم للموجود�ت  )ب (   

�ملالية و�ملطلوبات �ملالية �ملحتفظ بها يف 31 دي�سمرب 2010.

خماطر	اأ�سعار	الفائدة	 	

�إن خماطر �سعر �لفائدة هي خماطر تغري �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية الأد�ة مالية ب�سبب �لتغري�ت يف �أ�سعار �سعر �لفائدة يف �ل�سوق.  

تتعر�ض �ملجموعة ملخاطر �أ�سعار �لفائدة على موجود�تها ومطلوباتها �لتي ت�ستحق عليها فو�ئد )ود�ئع بنكية و�سحوبات على �ملك�سوف و�أدو�ت دين متاحة للبيع(.  

�إن �حل�سا�سية لتغري�ت حمتملة ممكنة يف �أ�سعار �لفائدة مع �الإحتفاظ بجميع �ملتغري�ت �الأخرى ثابتة على �أرباح �ل�رشكة، مل يتم تقدميها حيث ال يتوقع باأن تكون   

جوهرية. 

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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�سيا�سات	واأهداف	اإدارة	املخاطر	املالية	)تتمة( 	27

خماطر	اأ�سعار	الأ�سهم	 	

�إن �سند�ت �أ�سهم حقوق �مللكية �ملدرجة وغري �ملدرجة للمجموعة هي عر�سة ملخاطر �أ�سعار �ل�سوق �لناجتة من عدم �لتقني ب�ساأن �لقيم �مل�ستقبلية لال�ستثمار�ت يف   

�الأور�ق �ملالية. تدير �ملجموعة خماطر �أ�سعار �الأ�سهم من خالل تنويع �إ�ستثمار�تها وو�سع حدود لالأفر�د و�إجمايل �أدو�ت �أ�سهم حقوق �مللكية. يتم تقدمي تقارير عن 

حمفظة �أ�سهم حقوق �مللكية �إىل �الإد�رة �لعليا ب�سورة منتظمة. تقوم جلنة �الإ�ستثمار مبر�جعة وت�سديق جميع قر�ر�ت �ال�ستثمار�ت يف �الأ�سهم.   

يلخ�ض �جلدول �لتايل ح�سا�سية �لتغري�ت �ملرت�كمة يف �لقيمة �لعادلة للتغري�ت �ملحتملة �ملمكنة يف �أ�سعار �الأ�سهم، مع �الإحتفاظ بجميع �ملتغري�ت �الأخرى ثابتة.   

 2009  2010 	  

�لتاأثري على 	 التاأثري	على	 	 	 	

�لتاأثري على �لربح �أ�سهم �حلقوق  التاأثري	على	الربح	 اأ�سهم	احلقوق	 تغري	يف	 	 	

دينار بحريني دينار بحريني  دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 اأ�سعار	الأ�سهم		 	 	

-  312.039  - 	343.922 	%10 ��ستثمار�ت م�سعرة    

)149.619(  )162.421(  )116.356( 	)227.566( 	%10-   

-  572.260  - 	522.987 	%10 ��ستثمار�ت غري م�سعرة    

)148.096(  )424.165(  )231.583( 	)291.404( 	%10-   

كما يوجد لدى �ملجموعة ��ستثمار�ت غري م�سعرة مدرجة بالتكلفة حيث �أن تاأثري �لتغري�ت يف �أ�سعار �الأ�سهم �سوف يتم بيانه فقط عند بيع �ال�ستثمار وعندما تعترب  	

م�سمحلة، حينها �سوف يتم �إدر�جها يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

تركز	حمفظة	ال�ستثمار 	

ين�ساأ تركز حمفظة �ال�ستثمار عندما يتم �ال�ستثمار يف �رشكات تعمل يف نف�ض �لن�ساط �أو �الأعمال يف نف�ض �ملنطقة �جلغر�فية �أو لديها نف�ض �ل�سمات �القت�سادية   

و�لتي �سوف تتاأثر بنف�ض �لظروف �القت�سادية و�ل�سيا�سية �أو �رشوط �أخرى. تقوم �ملجموعة باإد�رة هذه �ملخاطر من خالل �لتنويع يف متركز �ال�ستثمار�ت. متركز 

��ستثمار�ت �ملجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2009 هو كما يلي:

2009  2010   

دينار بحريني  دينار	بحريني	    

574.642  565.802 �سند�ت   

3.120.394  3.439.217 �أ�سهم حقوق �مللكية    

560.049  583.264 �سناديق ر�أ�سمال م�سمونة    

3.974.763  2.955.799 �سناديق مفتوحة   

3.154.198  3.203.360 �سناديق �أ�سهم حقوق �مللكية �خلا�سة    

11.384.046 	10.747.442   

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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الت�سل�سل	الهرمي	للقيمة	العادلة 	

ت�ستخدم �ملجموعة �لت�سل�سل �لهرمي �لتايل للتحديد و�الإف�ساح عن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية بتقنية �لتقييم:  

�مل�ستوى 1: �الأ�سعار �ملعلنه )غري �ملعدلة( يف �الأ�سو�ق �لن�سطة للموجود�ت �ملماثلة �أو �ملطلوبات �ملماثلة؛  

�مل�ستوى 2: �لتقنيات �الأخرى و�لتي ميكن مالحظة جميع مدخالتها ذ�ت �لتاأثري �جلوهري على �لقيمة �لعادلة �مل�سجلة �أما ب�سورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة؛ و  

�مل�ستوى 3: �لتقنيات �لتي ت�ستخدم مدخالت ذ�ت �لتاأثري �جلوهري على �لقيمة �لعادلة �مل�سجلة و�لتي ال ت�ستند على معلومات ميكن مالحظتها يف �ل�سوق.   

كما يف 31 دي�سمرب 2010، قامت �ملجموعة باالحتفاظ باالأدو�ت �ملالية �لتالية �ملقا�سه بالقيمة �لعادلة:   

امل�ستوى	3 امل�ستوي	2	 امل�ستوي	1	 املجموع	 	 	

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 	 	

موجود�ت مالية مقا�ضه بالقيمة �لعادلة  

831.813 	3.925.866 	3.439.217 	8.196.896 �سند�ت �أ�سهم حقوق ملكية متاحة للبيع    

- 	472.193 	- 	472.193 �سند�ت دين متاحة للبيع    

831.813 	4.398.059 	3.439.217 	8.669.089   

كما يف 31 دي�سمرب 2009، قامت �ملجموعة باالحتفاظ باالأدو�ت �ملالية �لتالية �ملقا�سه بالقيمة �لعادلة:   

امل�ستوى	3 امل�ستوي	2	 امل�ستوي	1	 املجموع	 	 	

دينار	بحريني دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 دينار	بحريني	 	 	

موجود�ت مالية مقا�ضه بالقيمة �لعادلة  

805.930  4.342.032  3.120.394  8.268.356 �سند�ت �أ�سهم حقوق ملكية متاحة للبيع    

-  574.642  -  574.642 �سند�ت دين متاحة للبيع    

805.930  4.916.674  3.120.394  8.842.998   

خالل �لفرت�ت �إعد�د �لتقارير �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 و31 دي�سمرب 2009، مل يتم عمل حتويالت بني �مل�ستوى 1 و�مل�ستوى 2 للقيا�سات �لقيمة �لعادلة،   

ومل يتم عمل حتويالت من و�إىل قيا�سات �لقيمة �لعادلة للم�ستوى 3. تدرج �الإ�ستثمار�ت غري �مل�سعرة بالتكلفة وال يتم ت�سمينها يف �لت�سل�سل �لهرمي �ملذكور �أعاله.

مت تقييم �سند�ت �أ�سهم حقوق �مللكية للم�ستوى 3 على �أ�سا�ض ن�سبة �ل�سعر �إىل �لربحية. لتقييم �أ�سهم حقوق �مللكية الأي فروق معقولة يف �لفر�سيات قامت �ملجموعة   

بتطبيق تغيري مبقد�ر 7% يف �لن�سبة �لتي تعتقد �ملجموعة باأنها �سمن جمموعة من �لبد�ئل �ملحتملة �ملمكنة على �أ�سا�ض ن�سب �ل�سعر �إىل �لربحية من �رشكات تعمل يف 

قطاعات ولديها بيان خماطر مماثل. �سيكون ملثل هذ� �لتغري تاأثري غري جوهري على قيم �أ�سهم حقوق �مللكية. �إن �لتاأثري �الإيجابي و�ل�سلبي هي نف�سها تقريبًا و�سيتم 

�إثباته �سمن �حلقوق يف قائمة �لدخل �ل�سامل �ملوحدة. 

خماطر	العمالت	الأجنبية 	

�إن خماطر �لعمالت �الأجنبية هي خماطر تغري قيمة �الأد�ة �ملالية ب�سبب �لتغري�ت يف �أ�سعار �رشف �لعمالت �الأجنبية. تتعر�ض �ملجموعة ملخاطر تغري�ت يف �أ�سعار   

�رشف �لعمالت �الأجنبية �لتي تتعلق ب�سورة رئي�سية باالأن�سطة �لت�سغيلية للمجموعة )عندما يتم عر�ض �الإير�د�ت و�مل�رشوفات بعملة خمتلفة عن �لعملة �مل�ستخدمة 

للمجموعة( و�سايف �إ�ستثمار�ت �ملجموعة يف �ل�رشكات �لتابعة �الأجنبية. 

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



 70  - بي إم إم آي   

�سيا�سات	واأهداف	اإدارة	املخاطر	املالية	)تتمة( 	27

خماطر	العمالت	الأجنبية )تتمة( 	

فيما عد� ما هو مو�سح يف �جلدول �أدناه، ال تتعر�ض �ملجموعة ملخاطر عملة جوهرية. مبا �أن �لدينار �لبحريني مثبت بالدوالر �الأمريكي، ال متثل �الأر�سدة بالدوالر   

�الأمريكي خماطر عملة جوهرية. ال تعترب خماطر �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للعمليات بالعمالت �الأجنبية جوهرية و لن توؤثر على �أرباح �ملجموعة. 

ي�سري �جلدول �أدناه �إىل �لعمالت �الأجنبية �لتي كان لدى �ل�رشكة تعر�سات جوهرية على موجود�تها ومطلوباتها �لنقدية كما يف 31 دي�سمرب. يح�سب �لتحليل تاأثري   

�لتغري�ت بن�سبة 5%  بالدينار �لبحريني مقابل �ليورو و�جلنية �الإ�سرتليني، مع �الإحتفاظ بجميع �ملتغري�ت �الأخرى ثابتة، على قائمة �لدخل �ملوحدة )نتيجة حل�سا�سية 

�لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية(. 

2009  2009  2010 	2010   

جنية �إ�سرتليني  يورو  جنية	اإ�سرتليني		 يورو	   

  

1.223.347  871.251  430.099 	737.112 موجود�ت معرو�سة بالعمالت �أجنبية    

)154.399(  )44.380(  )199.515( 	)306.316( مطلوبات معرو�سة بالعمالت �أجنبية   

53.447  41.343  11.529 	21.540 �لتاأثري على �لربح    

خماطر	الئتمان 	

�إن خماطر �الإئتمان هي �ملخاطر �لتي تنتج عن عدم متكن �أحد �أطر�ف �الأد�ة �ملالية من �لوفاء بالتز�ماته �الأمر �لذي ينتج عنه حتمل �لطرف �الآخر خل�سارة مالية.   

تتعر�ض �ملجموعة ملخاطر �الإئتمان من خالل �أن�سطتها �لت�سغيلية )ب�سورة رئي�سية �لذمم �لتجارية �ملدينة و�سند�ت �لقرو�ض( ومن �أن�سطتها �ال�ستثمارية مت�سمنة 

ود�ئع لدى �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�ملعامالت بالعمالت �الأجنبية و�الأدو�ت �ملالية �الأخرى.  

تتعامل �ملجموعة فقط ومع �أطرف ذ�ت جد�رة �إئتمانية جيدة. ومن �سيا�سات �ملجموعة باأن جميع عمالئها �لذين يرغبون يف �ملتاجرة على �رشوط �إئتمانية يخ�سعون   

الإجر�ء�ت حتقيق �إئتمانية. وباالإ�سافة �ىل ذلك ، تتم مر�قبة �الأر�سدة �مل�ستحقة �لقب�ض ب�سورة م�ستمرة ونتيجة لذلك ت�سبح تعر�سات �ملجموعة لديون معدومة غري 

جوهرية. �إن �حلد �الأق�سى لتعر�ض �لقيمة �ملدرجة هي مو�سحة يف �إي�ساح رقم 11. 

فيما يتعلق مبخاطر �الإئتمان �لناجتة من �ملطلوبات �ملالية �الأخرى للمجموعة، و�لتي ت�ستمل على نقد و�أر�سدة لدى �لبنوك وود�ئع ق�سرية �الأجل و��ستثمار�ت يف   

�سند�ت، فاإن تعر�ض �ملخاطر ناجت من عدم قدرة �الأطر�ف �الأخرى على �ل�سد�د وباأن �حلد �الأق�سى للتعر�ض يعادل �لقيمة �ملدرجة لهذه �الأدو�ت. 

تت�سمن �لذمم �لتجارية �ملدينة على مبلغ وقدره 1.158.683 دينار بحريني )2009: 665.898 دينار بحريني( م�ستحقة من عميل و�حد و�لذي ي�سكل 10% من   

جمموع �لذمم �لتجارية �ملدينة )2009: %7(.

خماطر	ال�سيولة 	

تقلل �ملجموعة من خماطر �سيولتها باحلر�ض على توفري �لت�سهيالت �مل�رشفية لها. �إن �رشوط مبيعات �ملجموعة تتطلب دفع �ملبالغ خالل 90 يومًا من تاريخ �لبيع.   

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

بلغت �لذمم �لتجارية �لد�ئنة و�لذمم �الأخرى للمجموعة على �أ�سا�ض �ملدفوعات �لتعاقدية غري �ملخ�سومة 9.398.547 دينار بحريني )2009: 9.287.426 دينار   

بحريني( وت�ستحق جميعها خالل ثالثة �أ�سهر.

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



بي إم إم آي - 71 

�سيا�سات	واأهداف	اإدارة	املخاطر	املالية	)تتمة( 	27

اإدارة	راأ�س	املال 	

�إن �لهدف �لرئي�سي الإد�رة ر�أ�سمال �ملجموعة هو �لتاأكد باأن �ملجموعة حتتفظ بدرجات �إئتمانية قوية ون�سبة ر�أ�سمال عالية من �أجل دعم �أعمالها وزيادة �حلد �الأق�سى   

للقيمة �مل�ساهمني.

يت�سمن ر�أ�ض �ملال على �حلقوق �لعائدة �إىل حاملي �الأ�سهم �لعادية لل�رشكة �الأم وحقوق غري م�سيطرة.  

تقوم �ل�رشكة باإد�رة هيكلة ر�أ�سمالها وعمل تعديالت على �سوء �لتغري�ت يف ظروف �أعمالها. من �أجل �ملحافظة على �أو تعديل هيكلة ر�أ�ض �ملال، ميكن للمجموعة تعديل   

مبالغ �أرباح �الأ�سهم �ملدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�سد�ر �أ�سهم جديدة. مل يتم عمل تغيري�ت يف �الأهد�ف، �ل�سيا�سات و�لعمليات خالل �ل�سنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 

2010 و2009على �لتو�يل. 

اأحداث	بعد	تاريخ	اإعداد	التقارير 	28

ال توجد هناك �أية �أحد�ث جوهرية قد وقعت الحقًا لتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، فيما عد� تلك �لتي مت �أخذها يف �العتبار يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.  

امل�سادر	الرئي�سية	للتقديرات	غري	املوؤكدة 	29

�إن �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للمجموعة يتطلب من �الإد�رة عمل �آر�ء وتقدير�ت وفر�سيات قد توؤثر على �ملبالغ �ملدرجة لالإير�د�ت و�مل�رشوفات و�ملوجود�ت   

و�ملطلوبات �ملالية و�الإف�ساح عن �الإلتز�مات �ملحتملة، بتاريخ تقدمي �لتقارير. ومع ذلك، عدم �لتيقن ب�ساأن هذه �لفر�سيات و�لتقدير�ت ميكن �أن يوؤدي �إىل نتائج قد 

تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ �ملدرجة للموجود�ت و�ملطلوبات �لتي تتاأثر يف �لفرت�ت �مل�ستقبلية. 

اإ�سمحالل	الذمم	التجارية	املدينة 	

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

بلغ �إجمايل �لذمم �لتجارية �ملدينة 11.304.833 دينار بحريني )2009: 9.549.368 دينار بحريني( وبلغ خم�س�ض �لذمم �لتجارية �ملدينة 357.937 دينار   

بحريني )2009: 417.490 دينار بحريني( كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. �سوف يتم �إثبات �أي فرق بني �ملبالغ �لفعلية �ملح�سلة يف �لفرت�ت �مل�ستقبلية و�ملبالغ 

�ملتوقعة يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

ا�سمحالل	املخزون 	

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

هذ� �لتقدير ب�سكل فردي على �ملبالغ �لهامة. �أما �ملبالغ �لغري هامة ب�سكل فردي ولكنها قدمية �أو متقادمة، فيتم تقييمها ب�سكل جماعي ويطبق �ملخ�س�ض وفقًا لنوع 

�ملخزون و�لدرجة �لعمرية �أو �نتهاء �ل�سالحية، بناءً� على �أ�سعار �لبيع �لتاريخية. 

بلغ �إجمايل خمزون �لب�ساعة لغر�ض �لبيع 7.744.733 دينار بحريني )2009: 8.639.820 دينار بحريني( وخم�س�ض للمخزون �ملتقادم و�لقدمي مبلغ   

213.051 دينار بحريني )2009: 826.789 دينار بحريني( كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. �سوف يتم �إثبات �أي فرق بني �ملبالغ �لفعلية �ملحققة يف �لفرت�ت 

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

الأعمار	الإنتاجية	للعقارات	والآلت	واملعدات 	

حتدد �إد�رة �ملجموعة �الأعمار �الإنتاجية �ملقدرة لعقار�تها و�آالتها ومعد�تها حل�ساب �الإ�ستهالك. يتم حتديد هذ� �لتقدير بعد �الأخذ يف �العتبار �ملدة �ملتوقع فيها �إ�ستخد�م   

�ملوجود وطبيعة �لتاآكل و�لتقادم �لتجاري. تقوم �الإد�رة على �أ�سا�ض �سنوي مبر�جعة �لقيمة �ملتبقية و�الأعمار �الإنتاجية ويتم تعديل خم�س�ض �الإ�ستهالك �مل�ستقبلي 

عندما تعتقد �الإد�رة باأن �الأعمار �الإنتاجية تختلف عن �لتقدير�ت �ل�سابقة.

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



 72  - بي إم إم آي   

امل�سادر	الرئي�سية	للتقديرات	غري	املوؤكدة	)تتمة( 	29

ا�سمحالل	ا�ستثمارات	متاحة	للبيع 	

تقوم �إد�رة �ملجموعة بت�سنيف �ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع و�إثبات �لتحركات يف قيمهم �لعادلة يف �لدخل �ل�سامل �الآخر. عند �نخفا�ض �لقيمة �لعادلة، تقوم �إد�رة   

�ملجموعة بعمل �فرت��سات عن �النخفا�ض يف �لقيمة لتحديد ما �إذ� كان البد من �إثبات ��سمحالل يف قائمة �لدخل �ملوحدة. كما يف 31 دي�سمرب 2010، بلغت خ�سائر 

�الإ�سمحالل �لتي مت �إثباتها لالإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع 391.755 دينار بحريني )2009: 995.001 دينار بحريني(.

تقييم	ال�ستثمارات 	

تقوم �الإد�رة با�ستخد�م �أف�سل �لتقدير�ت يف حتديد �لقيم �لعادلة لالإ�ستثمار�ت يف حقوق �مللكية �خلا�سة غري �مل�سعرة بالرجوع �إىل �أحدث �ملعامالت دون �رشوط   

تف�سيلية مت�سمنة �أطر�ف �أخرى. ومع ذلك، فاإن �ملبلغ �لفعلي �لذي �سيتحقق من �ملعامالت �مل�ستقبلية قد يختلف عن  �لتقدير �حلايل للقيمة �لعادلة، مع �الأخذ يف 

�العتبار قلة �لتاأكيد�ت �لناجتة عن طبيعة تقييمات �ال�ستثمار�ت يف �أ�سهم حقوق �مللكية �خلا�سة غري �مل�سعرة. عند حتديد �أي ��سمحالل لال�ستثمار�ت غري �مل�سعرة 

�ملدرجة بالتكلفة، يتم عمل فر�سيات فيما يتعلق باملوجود�ت �ملنتجة للنقد �مل�ستقبلية،  معدل �خل�سم �مل�ستخدم و�لفرتة �ملتوقعة للمنافع. 

ا�سمحالل	موجودات	غري	مالية	 	

مت �الإف�ساح عن �لفر�سيات �لرئي�سية �مل�ستخدمة يف فح�ض �إ�سمحالل �ل�سهرة للمجموعة للمبالغ �لقابلة لالإ�سرتد�د ملختلف �لوحد�ت �ملنتجة للنقد، مت�سمنة حتليل   

�حل�سا�سية يف �إي�ساح رقم 6.

بي أم أم آي ش.م.ب.
)المعروفة سابقًا بشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب.(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010


