الثقة بالذات من
خالل التكيف
التقريــر السنــوي 2011

املقر الرئي�سي
� 812شارع ال�شيخ جابر الأحمد
ال�صباح
�ص.ب .رقم � ،828سرتة
مملكة البحرين
رقم الهاتف+973 17 739 444 :
رقم الفاك�س+973 17 731 186 :
رقم ال�سجل التجاري
10999
ر�أ�س املال امل�رصح به
� 200.000.000سهم بقيمة 100
فل�س لل�سهم 20.000.000 :دينار
بحريني
ر�أ�س املال املدفوع
� 133.116.860سهم بقيمة 100
فل�س لل�سهم 13.311.686 :دنانري
بحرينية
مدققو احل�سابات
�أرن�ست �أند يونغ
�سكرتري جمل�س الإدارة
ال�س ّيد جاد خميرب

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�س ّيد عبداهلل ح�سن بوهندي  -رئي�س جمل�س الإدارة
ال�س ّيد عبداهلل حممد جمعة  -نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�س ّيد حممد فاروق امل�ؤيد
ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني
ال�س ّيد ر�ضا عبداهلل فرج
ال�س ّيد �شوقي علي فخرو
ال�س ّيد �سهيل حاجي
البنوك
بنك البحرين الوطني �ش.م.ب.
البنك الأهلي املتحد �ش.م.ب.
بنك البحرين والكويت �ش.م.ب.
�ستاندرد ت�شارترد بنك
بنك  HSBCال�رشق الأو�سط
بنك م�سقط الدويل �ش.م.ب.
بي �أن بي باريبا

صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة

جاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة

صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة

ولي العهد ونائب القائد األعلى
لقوة دفاع البحرين

ملك مملكة البحرين

رئيس وزراء مملكة البحرين

يقع المقر الرئيسي لشركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية
(بي إم إم آي) في مملكة البحرين ،ويمتد نشاطها العالمي ليغطي
ثالث قارات ،ويتنوع ليشمل مبيعات التجزئة والتوزيع والخدمات
التعاقدية وتزويد المجموعات ،مدعومة في ذلك بقدرات لوجستية
متكاملة وعالمية المستوى .وتتخصص المجموعة في مبيعات
الجملة والتوزيع وبيع التجزئة في المواد الغذائية والمشروبات،
وتمثل مجموعة كبرى من الشركات العالمية ذات السمعة والماركات
الشهيرة في المنتجات المنزلية .كما تضطلع المجموعة بدور
عالمي نام في تقديم خدمات التوريد واإلدارة المتكاملة للمرافق
واللوجستيات والشراء لجهات حكومية ومؤسسات غير حكومية
ومؤسسات عسكرية.
والمجموعة مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية ،وهي إحدى
أسرع الشركات نموًا في القطاع الذي تعمل فيه ،وتقترب قيمة
مبيعاتها السنوية من  250مليون 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  130سنة من العمل
المتواصل في منطقة الخليج العربي ،وهي اليوم تتمتع بسمعة
متميزة كإحدى الشركات الرائدة في القطاع الخاص بدول مجلس
التعاون الخليجي وكمؤسسة متعددة الجنسيات سريعة النمو.

 - 2مجموعة بي إم إم آي

نحن شركة عالمية تلهم
نشاطاتها المختلفة لتحقيق
نتائج مبهرة.
نحن نفوز بثقة الزبائن من خالل
تقديم خدمات متميزة.
نقيم الصدق واالمتياز
نحن ّ
واإلنجاز والتقدير وروح الفريق.
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إنجـــازات 2011

القوة في مواجهة
المستقبل
األوقات العصيبة هي التي تثبت قيمة الشركات.
في عام شهد عدم استقرار مالي عالمي
مستمر ،وتغيرات سياسية جغرافية في إفريقيا
واضطرابات اجتماعية في أنحاء الشرق األوسط،
لم تضعف القوة المالية لبي إم إم آي .ولم يحدث
ذلك صدفة .ففي مواجهة الشدائد تظهر الصفات
المميزة لبي إم إم آي.
فقد كانت لدينا السرعة الالزمة للتكيف مع
الظروف المتغيرة والقوة المالية التي يجب أن
تتوفر لتحمل عدم االستقرار والخبرة التي تكفل
مواجهة األحداث المتواترة والمرونة المطلوبة
لتلبية احتياجات العمالء واالستقرار النابع من
ممارسات العمل المنضبطة .نقاط القوة هذه
تدعم موقف بي إم إم آي وتتيح لها التغلب على
التحديات واغتنام الفرص العديدة التي ستظهر
في المستقبل.
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منطقة الخليج
أسفرت خدمات قوية متعاقد
عليها ومبيعات اإلمدادات للسالح
الجوي والقواعد العسكرية في
قطر ،باإلضافة إلى قاعدة الشيخ
عيسى الجوية في البحرين عن
نمو في العائدات التي بلغت
مليون دوالر في الشهر تقريبًا
في البحرين بالمقارنة مع 0.5
مليون دوالر في السنوات السابقة
وبكفاءة  99في المائة في تلبية
الطلبات من المخزون.

البحرين
تطبيق نظام أوراكل آي ستور
 Oracle iStoreسيتيح القدرة
الكاملة على استخدام التجارة
اإللكترونية بما يدعم مبيعات
االنترنت وتوصيل طلبات السلع
االستهالكية والمشروبات للمنازل.

الواليات المتحدة األمريكية
إكمال المرحلة األولى من مناقصة
عقد التوريد األساسي مع وكالة
لوجستيات الدفاع األمريكية /
دعم القوات للمنطقة ( 1البحرين)
وهو عقد قيمته  70مليون دوالر
سنويًا والمنطقة ( 2اإلمارات وعمان
وجيبوتي وكينيا) وقيمته 75
مليون دوالر سنويًا.

السودان
تأسيس  GSSفي جوبا
بجنوب السودان في أعقاب
االستقالل في يوليو 2011
يوفر الدعم لعمليات األمم
المتحدة والمنظمات غير
الحكومية التي انتقلت من
الشمال إلى الجنوب.

تطبيق نظام اإلدارة المتكامل
على مستوى المجموعة.

٢٦٧
٥٨٧
٤١٢
٥١
٢٥
٢

١٣٨
٤٦٨

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ
اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺮ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺠﺎﺑﻮن
ﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺴﻮدان
ﻏﺎﻧﺎ

البحرين
قطر
السعودية

الواليات المتحدة

١٧٫٢٣١

مالي
جيبوتي

السودان
أوغندا

كينيا
تنزانيا

بوركينا فاسو

غينيا

٥٠٫٢٨٢

غانا
الجابون

شرق إفريقيا
تأسيس مكتب الشركة في كينيا
لالستفادة من الطريق التجاري بين
بومباسا والمناطق البرية الداخلية،
عالوة على التواجد في أوغندا
وتنزانيا.

١٩٫٧٩٤
ا ﻳﺮادات ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﺧﺮى
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

غرب إفريقيا
االستفادة من فرص جديدة لـ GSS
في غينيا وبوركينا فاسو.
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الملخص المالي

٨٧٫٣٠٧
٨٤٫٧٧٧

١٠

٨٧٫١٨٣

٠٩

٨٠٫٤٤٦

٠٨

٥٩٫٧٣٧

٠٧

٠٧

١٠٫١٤١

١١

٠٨

٧٫٤٥٢

٠٧

٠٩

٩٫٠٢٢

٠٨

١٠

٩٠٩٢

٠٩

١١

٦٫٦٤١

١٠

ﺻﺎﻓﻲ ارﺑﺎح ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
١١

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ

٠٧

٠٨

٠٩

١٠

١١

اﻳﺮادات ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ

19
20
18
25

إﻳﺮادات اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻠﺲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ

١١
١٠

٤٧٫١٧٧

٠٩

٤٤٫٦٣١

٠٨

٤٠٫٣٠٥

٠٧

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻴﻦ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ
٤٧٫٥٩٦

٤٠٫١١٦
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14

53
73
87
73
105

المؤشرات المالية
بالدينار البحريني ،باستثناء ما ورد على خالف ذلك

2011

2010

2009

2008

2007

صناديق المساهمين

47,595,743

47,717,313

44,631,188

40,305,502

40,116,807

مجموع المطلوبات

15,255,545

13,203,251

12,798,349

21,874,695

18,053,214

المبيعات

87,307,067

84,777,999

87,183,154

80,446,637

59,737,134

النفقات العامة

17,279,462

15,084,085

15,418,386

13,488,557

8,545,524

صافي الربح

6,641,980

9,092,327

9,022,019

7,452,208

10,141,408

النصيب األساسي للسهم (بالفلس)

53

73

87

73

105

تغطية أرباح األسهم

1.1

1.5

1.7

1.5

2.1

العائد على الموجودات ()%

%14

%19

%20

%18

%25

المبيعات  /النفقات العامة ()%

%20

%18

%18

%17

%14

الدين  /حقوق المساهمين ()%

%32

%28

%29

%54

%45

المبيعات  /صافي الدخل ()%

%8

%11

%10

%9

%17

المبيعات خارج البحرين ()%

%42

%41

%43

%41

%33

الموظفون الدائمون (العدد في نهاية السنة)

1,787

2,011

1,653

1,592

539

بيانات تستشرف المستقبل بعض البيانات في هذا العرض تتعلق بالمستقبل ،بما في ذلك بيانات تستشرف المستقبل وتتعلق بموقف مجموعة
بي إم إم آي المالي واستراتيجيتها .وتشمل هذه البيانات المخاطر المعروفة وغير المعروفة ،والظروف التي يكتنفها انعدام اليقين واالفتراضات وعوامل مهمة
أخرى يمكن أن تجعل النتائج الحالية لمجموعة بي إم إم آي أو أدائها أو إنجازاتها مختلفة اختالفًا جوهريًا عن النتائج المستقبلية أو األداء أو اإلنجازات المذكورة
صراحة أو ضمنًا في هذه البيانات .وال تعطي مجموعة بي إم إم آي أو أي شخص آخر أي عرض أو توكيد أو ضمان بأن الوقائع المذكورة صراحة أو ضمنًا في أية بيانات
تستشرف المستقبل في هذه الوثيقة ستحدث بالفعل ونحذر من االعتماد غير المبرر على مثل هذه البيانات التي تستشرف المستقبل .ومع مراعاة الخضوع
ألية التزامات مستمرة بموجب القانون الواجب التطبيق أو أية قواعد إلدراج أسهم الشركات في سوق البحرين لألوراق المالية ،تنفي مجموعة بي إم إم آي التزام أو
تعهد بنشر أي نحديث أو تعديل ألية بيانات تستشرف المستقبل في هذه الوثيقة مما من شأنه أن يعكس أي تغيير في التوقعات التي تتعلق بهذه البيانات
أو أي تغيير في األحداث أو األوضاع أو الظروف التي تقوم على أساسها هذه البيانات.
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1

2

3

4

5

6

7

8

	�أع�ضاء جمل�س الإدارة
1
2
3
4
5
6
7
8

ال�س ّيد عبداهلل ح�سن بوهندي ,رئي�س جمل�س الإدارة
ال�س ّيد عبداهلل حممد جمعة ,نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�س ّيد ر�ضا عبداهلل فرج ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�س ّيد �شوقي علي فخرو ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�س ّيد حممد فاروق امل�ؤيد ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�س ّيد �سهيل حاجي ,ع�ضو جمل�س الإدارة
اللجنة التنفيذية
ال�س ّيد �شوقي علي فخرو ،الرئي�س
ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني
جلنة التدقيق
ال�س ّيد ر�ضا عبداهلل فرج ،الرئي�س
ال�س ّيد عبد اهلل حممد جمعة
ال�س ّيد حممد فاروق امل�ؤيد
جلنة اال�ستثمار
ال�س ّيد عبد اهلل ح�سن بوهندي ،الرئي�س
ال�س ّيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�س ّيد جهاد يو�سف �أمني
ال�س ّيد �شوقي علي فخرو
ال�س ّيد �سهيل حاجي

	�أع�ضاء الإدارة التنفيذية
9

10

11

12

 9ال�س ّيد جوردون بويل ،الرئي�س التنفيذي
 10ال�س ّيد عمار عقيل ،الرئي�س املايل
 11ال�س ّيد مايك �إي�ستوود ،رئي�س العمليات – التجزئة والتوزيع
 12ال�س ّيد روبرت �سميث ،رئي�س العمليات – خدمات
العقود والتوريد
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عام تميز بالمرونة
ي�سعدين �أن �أقدم بالنيابة عن جمل�س �إدارة جمموعة بي �إم �إم �آي ،التقرير
ال�سنوي للمجموعة وبياناتها املالية املجمعة للعام املنتهي يف  31دي�سمرب
 .2011وقد �أثبت العام � 2011أنه عام حتد غري �أنني �أ�ستطيع القول
بكل فخر �إن بي �إم �إم �آي حققت نتائج مالية مرنة وتقدم ًا ا�سرتاتيجي ًا
مهم ًا يف جماالت عديدة ،ل�ضمان ا�ستمرار جناح �رشكتنا.
فقد بد�أت بي �إم �إم �آي بداية عظيمة يف �أوائل  2011بنتائج مالية قوية
للغاية يف يناير .وكما هي احلال يف العديد من دول �أخرى يف ال�رشق
الأو�سط و�شمايل �إفريقيا� ،شهدت البحرين �شيئ ًا من اال�ضطراب
ال�سيا�سي واالجتماعي مما ت�سبب يف مواجهة �رشكاتنا التي يوجد مقرها
يف البحرين لبع�ض �صعوبات الت�شغيل يف بداية العام.
وكانت الأزمة االجتماعية االقت�صادية التي مرت بها البالد يف الربع
الأول من العام �سبب ًا يف انخفا�ض كبري يف �أرقام املبيعات وجلبت معها
العديد من التحديات .ولكنها يف نواحي عديدة زادت من قوتنا ك�رشكة
وفريق عمل :كانت ن�سبة الغياب �ضئيلة للغاية ومل يحدث �أي خف�ض
�إجباري لعدد العاملني ومل حتدث فرتات زمنية توقف فيها الت�شغيل
حتى يف �أ�صعب الأوقات خالل العام  .2011و�أفتخر بالقول �إن فريق بي
�إم �إم �آي م�ضى قدم ًا يف ممار�سة عمله وحقق النتائج املرجوة با�ستمرار
وب�شكل ميكن االعتماد عليه كلما كان هناك احتياج له .لقد ثبتت قوة
البناء الثقايف لبي �إم �إم �آي على كل امل�ستويات مبا ال يدع جما ًال لل�شك.
وعلى امل�ستوى العاملي� ،أعاقت م�شاكل االحتاد الأوربي و�أزمة
الديون حدوث حت�سن يف ن�شاط الأ�سواق العاملية ،وهي نتائج ال تزال
حم�سو�سة .ويف�ضل امل�ستهلكون يف جميع �أنحاء العامل زيادة مدخراتهم
والإنفاق بقدر �أكرب من احلذر ،وو�صل الأمر يف بع�ض احلاالت �إىل
التعامل على م�ستوى عالمات جتارية �أقل جودة .وحل�سن احلظ ف�إن
ا�سرتاتيجية التنوع التي اتبعناها �أتاحت لنا حتمل هذه العا�صفة ب�صورة
�أف�ضل من الآخرين مت�أنني يف الرتكيز على فر�ص جديدة واال�ستعداد
للم�ستقبل.
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وكان �أداء العائدات قوي ًا ب�شكل وا�ضح وعك�س قدرة بي �إم �إم �آي على
النمو حتى يف الظروف ال�صعبة لل�سوق .ويف انعكا�س للأداء العام اجليد
لل�رشكة ،ارتفع �إجمايل عائد املبيعات �إىل  87.3مليون دينار بحريني
خالل العام  2011بالقيا�س �إىل  84.8مليون دينار بحريني يف .2010
وبلغ �صايف الأرباح  6.7مليون دينار بحريني منخف�ض ًا بذلك عن �أرباح
 2010التي بلغت  9.2مليون دينار بحريني ،ولكن ذلك يرجع يف جانب
منه �إىل زيادة يف التكاليف والنفقات املرتبطة با�ستثماراتنا اال�سرتاتيجية
للم�ستقبل التي تعك�س زيادة عامة يف الأ�صول من  61.2مليون دينار
بحريني يف � 2010إىل  63.2مليون دينار بحريني يف .2011
وحتقق فروع �أ�سواق الأ�رسة اجلديدة التي افتتحت يف جزر �أمواج
عائدات كبرية بالفعل ،وتبحث املجموعة عن مواقع ا�سرتاتيجية �أخرى يف
البحرين بالإ�ضافة �إىل تو�سيع الن�شاط لي�صل �إىل �رشقي اململكة العربية
ال�سعودية .وقمنا ب�ضخ ا�ستثمارات �ضخمة يف �إفريقيا خالل 2011
وبنينا قواعد جديدة للت�شغيل يف جنوب ال�سودان وبوركينا فا�سو وكينيا
يف �إطار ا�سرتاتيجية التنويع التي نطبقها .وات�سمت �أعمالنا يف �إفريقيا
باجلر�أة خالل العام وحققت مبيعات جيدة ومتنامية بف�ضل املن�ش�آت
اجلديدة والإجراءات وعالقات ال�رشاكة اال�سرتاتيجية التي �أقامتها
املجموعة.
وكان هناك انخفا�ض طفيف يف الهوام�ش ككل� ،إ ّال �أن ذلك يرجع يف جانب
منه �إىل تغري يف ت�شكيلة املبيعات .فقد تراجعت الن�شاطات ذات الهوام�ش
العالية مثل امل�رشوبات ،بينما زادت الن�شاطات ذات الهوام�ش املنخف�ضة
مثل التجزئة والعمليات يف �إفريقيا .ويعك�س ذلك �أي�ض ًا ا�سرتاتيجيتنا
الرامية �إىل زيادة الدخل من ن�شاطاتنا التقليدية وا�ستخدامها يف مناطق
جديدة و�أ�سواق على حدود النمو نعتقد �أنها �ستحقق لنا منو ًا �أ�رسع يف
امل�ستقبل.
ومع وجود م�رشوعات جديدة قيد التنفيذ وعمليات حتديث للتكنولوجيا
املتقدمة ونظم �إدارة متكاملة جاهزة للتنفيذ مع نهاية العام ،2012

توا�صل بي �إم �إم �آي اتباع ا�سرتاتيجيتها املحددة م�سبق ًا حتى العام
 ،2015وتظل يف مركز يتيح لها حتقيق �أهدافها .ومع عودة الثقة
للأ�سواق ،توجد لدينا قناعة ب�أن ا�سرتاتيجية التنويع واال�ستثمار التي
نتبعها �ستثبت ذاتها من خالل منو قوي يف ال�سنوات القادمة.
وبالنيابة عن جمل�س الإدارة� ،أود �أن �أعرب عن خال�ص امتناين حل�رضة
�صاحب اجلاللة امللك املفدى و�صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
املوقر و�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمني ،لدورهم الرائد القائم
على الر�ؤية الوا�ضحة وت�شجيعهم للقطاع اخلا�ص يف اململكة.

عبد اهلل ح�سن بوهندي
رئي�س جمل�س الإدارة

عبد اهلل حسن بوهندي ،رئيس مجلس اإلدارة

و�أوجه �شكر ًا خا�ص ًا �أي�ض ًا جلميع الهيئات احلكومية والوزارات ،وعلى
الأخ�ص م�رصف البحرين املركزي و�سوق البحرين للأوراق املالية
ووزارة ال�صناعة والتجارة ،لتوجيههم ودعمهم امل�ستمرين .و�أنتهز
هذه الفر�صة �أي�ضا للتعبري عن تقديري ال�ستمرار ثقة ووالء امل�ساهمني
والعمالء و�رشكاء الأعمال ،والتفاين واملهنية الفريدين من جانب
�إدارتنا وفريق العاملني يف كل جانب من جوانب عملياتنا� ،إذ تغلبوا على
التحديات الكبرية يف  2011وحققوا عام ًا ناجح ًا �آخر.

مجموعة بي إم إم آي 11 -

في األوقات العصيبة
بد�أت بي �إم �إم �آي العام بداية قوية يف بيئة ات�سمت يف �أحيان كثرية
بالتحدي ،و�شهدت املجموعة زيادة عامة يف املبيعات يف خمتلف خطوط
الأعمال وخمتلف الدول التي منار�س فيها ن�شاطاتنا .وقمنا ب�إدارة
املبيعات والتكاليف غري املبا�رشة بكفاءة ،وكان منو العائدات الذي
�شهدناه نتيجة لذلك م�ؤ�رش ًا رئي�سي ًا على قوة ال�رشكة والتنوع الذي
نتميز به .وحول الإجنازات العديدة التي حققناها� ،أود �أن �ألقي ال�ضوء
على بع�ض منها لكي يكون لها ت�أثري يدوم طوي ًال على تقدم بي �إم �إم
�آي.
�أو ًال� ،أود �أن �أهنئ الفريق امل�سئول عن مناق�صات احلكومة الأمريكية
يف دولة الإمارات وعمان وجيبوتي وكينيا ،وهي دول مار�سنا فيها
ن�شاطنا التي كللت حتى الآن بالنجاح .لقد كانت �رشوط هذه املناق�صات
�صعبة للغاية وتطلبت تنمية مهارات جديدة يف الت�شغيل ويف الوقت ذاته
�أدخلت عالقات �رشاكة ا�سرتاتيجية جديدة �ستكون جزء ًا من �أ�سلوب
عملنا يف امل�ستقبل.
�إن مناق�صات بهذه الأهمية عالوة على مناق�صات �أخرى مع حكومات
يف �إفريقيا ومنظمات غري حكومية ومنظمات �أخرى �شهرية تو�ضح
متام ًا �أهمية نظم الإدارة املتطورة التي طبقناها .و�إن حقيقة التزام
بي �إم �إم �آي بتحقيق اختالف �إيجابي ملوظفينا وجمتمعنا والبيئة التي
نعي�ش فيها �أينما كان عملنا يف �إطار ا�سرتاتيجيتها اخلا�صة بامل�سئولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات ،تعني �أننا يجب �أن نظهر حتو ًال يف ال�سلوك
والت�شغيل لتحقيق م�ستويات �أعلى.
ويف الوقت الذي �أ�صبحت فيه هذه ال�رشوط املفرو�ضة علينا ت�ستوجب
متطلبات �أ�صعب� ،أو�شك م�رشوع نظام الإدارة املتكامل الذي بد�أناه يف
مايو  2011ي�ؤتي ثماره .ونتوقع �أن يتحقق دمج نظمنا الإدارية على
م�ستوى ال�رشكة ككل بحلول الفرتة ما بني منت�صف و�أواخر .2012
وعند هذه املرحلة� ،ستكون كل مواقعنا يف كل دولة نعمل فيها معتمدة.
�إن ن�شاط ت�شغيل املخازن ،وهو ن�شاط حيوي ل�سمعتنا الدولية
ونتائجنا املالية ،يزداد كفاءة .ويف العامني املا�ضيني ،متكنت بي �إم �إم �آي
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من الق�ضاء على جزء كبري من امل�شاكل التي تتعلق باملنتجات التي انتهت
مدد �صالحيتها واملنتجات العتيقة يف خمازننا.
وانخف�ضت ن�سبة املنتجات املخزنة التي مر عليها �أكرث من  60يوم ًا �إىل
 2يف املائة فقط يف  2011وهي ن�سبة تقل عن املعيار ال�صناعي وهو 5
يف املائة .وحتقق ذلك من خالل بذل كفاءة �أكرب يف كل جانب ومراقبة
�أدق للمخزون على كل م�ستوى من م�ستويات �سل�سلة التوريد ،وهو
ما يرتجم �أي�ض ًا �إىل حت�سن يف هام�ش الربح .ومن امل�ؤكد �أن نظم تقنية
املعلومات واالنرتنت �ست�ؤدي �أي�ض ًا دور ًا ا�سرتاتيجي ًا رئي�سي ًا يف تقدم
الأعمال.
و�سي�شمل ذلك ا�ستثمار ًا �ضخم ًا يف املوارد الب�رشية التي تتمتع باملهارات
الالزمة واملفاهيم الثقافية الالزمة ال�ستغالل امل�ساحة املتاحة على
االنرتنت بفعالية .وحتى هذا اليوم� ،أحدث الرتكيز املتزايد على التقنية
وا�ستخدام ال�شبكات ت�أثري ًا قوي ًا بطريقتني� :أولهما �أنه غيرّ �أ�سلوب
التوا�صل مع عمالئنا وال�سيما يف قطاع التجزئة.
�إن طلبات ال�رشاء من خالل االنرتنت وتو�صيل الطلبات للمنازل ن�شاط
�شائع يف بع�ض الأ�سواق ولكنه ال يزال يف مرحلة مبكرة للغاية يف
منطقتنا ،و�إن �إتاحة هذا الت�شغيل �سمح لنا بتطوير عالقاتنا مع العمالء
ب�صورة كبرية .وثانياً ،ف�إن ا�ستثمارنا يف نظم �أوراكل �أتاح لنا رفع
م�ستوى كفاءتنا ب�صورة كبرية يف عملياتنا اخلا�صة بامل�ستودعات،
وجعل �إدارة �سل�سلة التوريد ب�أكملها �أكرث فاعلية.
وقد �أثارت امل�صاعب التي �صاحبت العام  2011مو�ضوع املخاطر الذي
رمبا ال يكون قد القى الرتكيز املطلوب من قبل .وتعكف بي �إم �إم �آي يف
الوقت احلايل على مراجعة �إطار عملها اخلا�ص باملخاطر يف جميع الدول
التي متار�س فيها ن�شاطها وكل الظروف البيئية ل�ضمان ا�ستعدادنا التام
للم�ستقبل .كما �أن تو�سع بي �إم �إم �آي يفر�ض الكثري من التحديات
اجلديدة ومواجهة ق�ضايا معقدة تتعلق بتقييم املخاطر يف الدول
الإفريقية ،ولذلك فنحن الآن يف طور �إعداد �إطار عمل قانوين �أكرث
ع�رصية ومرونة للتعامل مع بع�ض هذه الق�ضايا.

وكما هي احلال دائماً ،كانت امل�سئولية االجتماعية ن�شاط ًا حمورياً .و�إذ
وا�صلنا الرتكيز على املبادرات يف البحرين التي تدعم املنتجني املحليني
والبيئة ،عكفنا �أي�ض ًا على درا�سة احتياجات املجتمعات الإفريقية
التي نعمل فيها .ومتكنا من اكت�ساب فهم �أو�ضح للق�ضايا االجتماعية
والثقافية وال�صحية والبيئية يف كل موقع ،وبد�أنا يف و�ضع خطط للعام
القادم ،الأمر الذي �سيكون له ت�أثري �إيجابي على النا�س الذين يقيمون
ويعملون يف هذه املناطق.
وخالل هذا العام الذي ات�سم بالتحدي� ،شعرت بالفخر الكبري جلمهور
النا�س الذي يتحلى باحلزم والذي اختار اال�ستثمار يف بي �إم �إم �آي،
�أولئك الذين يثقون بقدرة جمل�س الإدارة وفريق الإدارة على حتقيق
النتائج املرجوة .لقد حققنا بالفعل هذه النتائج ومنلك القدرة على �أن
نثبت للم�ستثمرين احلاليني واملرتقبني �أن بي �إم �إم �آي ا�ستثمار م�ضمون
وقوي يف كل الظروف ال�سوقية.
جوردون بويل ،الرئيس التنفيذي

ومن الأ�شياء التي �أثبتها العام  2011االلتزام الذي ال يتزعزع من جانب
العاملني يف بي �إم �إم �آي ووالءهم .يف كل يوم عمل .فقد تعاون ه�ؤالء
ال�شجعان جلعل هذا العام عام جناح لل�رشكة� .إنهم م�ستمرون يف �إعطاء
املثل على القوة الكامنة والقيم العميقة الرا�سخة يف نفو�سهم واملت�أ�صلة
يف ال�رشكة .و�إنني �أ�شكر لهم ما �أدوه من عمل وكل ما �أجنزوه ك�أفراد
وكفرق عمل متما�سكة.

جوردون بويل
الرئي�س التنفيذي
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عينت جي إس إس خالل العام  2011نحو  232عام ً
ال محليًا في غانا و  119في مالي.
ّ
وتتطلب أنشطتنا في إفريقيا مجموعة تخصصات متنوعة لدعم شركات
التعدين العالمية والمنظمات غير الحكومية .ويتضافر توفير وتقديم األغذية
والمشروبات في األماكن النائية وتوفير اإلقامة والخدمات المنزلية والزراعة
المستدامة مع جهود المجموعة من خالل برامج المسئولية االجتماعية لمختلف
المؤسسات لتقديم خدمات مقابلة للمجتمعات المحلية في مجاالت التعليم
واألعمال الخيرية وخلق فرص للعمل.

يتيح الوجود الراسخ للمجموعة في جيبوتي سرعة نشر سلسلة
التوريد من منشأتنا المركزية إلى المستودعات التابعة لنا وهو ما
يسفر عن تقديم خدمة متكاملة قادرة على دعم أكبر العمليات في
المناطق النائية.
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هناك جوانب متعددة لألنشطة المتمركزة في البحرين .ففي قلب عملياتها،
تدار منشأة مستودعات بي إم إم آي في سترة بكفاءة متزايدة مع وجود خطط
لتحديث التقنيات المستخدمة .وتتمتع هذه المنشأة بأهمية محورية في تقديم
الخدمات المتعاقد عليها وتلبية الطلبات من المخزون بنسبة  99في المائة
في الخدمات المتعاقد عليها للجهات العسكرية ،عالوة على توزيع السلع
االستهالكية على سلسلة أسواق األسرة وعمالء الجملة للعالمات التجارية التي
تستوردها المجموعة.
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تشهد جي إس إس في إفريقيا نمو الفرص المتاحة لها بفضل
توجيه كم كبير من الموارد الدولية والمحلية إلى مشروعات
جديدة في أنحاء القارة .كما بدأ حزام التعدين الضخم الممتد
في شرق إفريقيا من مصر عبر السودان إلى كينيا في جلب قدر
كبير من النشاط التجاري .وتضطلع شركات متعددة الجنسيات
بالتنقيب عن البترول في إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا والصومال
والبحر األحمر ،مع وجود خطط لبناء منشآت إنتاج حيثما كان
ذلك ممكنا .وفي الغرب ،تنفذ عمليات تنقيب مماثلة عن البترول
في أنجوال والجابون وغانا ونيجيريا ،علمًا بأن غانا بدأت اإلنتاج في
العام  .2011وتوجد أيضا في العديد من هذه المناطق منظمات
لإلعانات الدولية وقوات دولية لحفظ السالم  ،مما يتيح المزيد من
فرص العمل لجي إس إس.
وكان لتقسيم السودان إلى دولتين واحدة في الشمال واألخرى
في الجنوب في يوليو  2011نتائج مباشرة على عمليات جي إس
إس .فمن الناحية التاريخية ،كان مقر هذه العمليات في الجزء
الجنوبي من شمال السودان وكانت تتمثل في تقديم خدمات
للمعسكرات النائية لشركات البترول والغاز الكبرى والمقاولين
من الباطن ،باإلضافة إلى دعم السفارة األمريكية .وبعد التقسيم،
تم إنشاء كيان جديد لجي إس إس سريعًا في جوبا في جنوب
السودان .وبحلول ديسمبر  ،2011كانت القاعدة التي أكتمل
إنشاؤها ودخلت مرحلة التشغيل جاهزة لدعم عمليات األمم
المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي انتقلت أيضًا من الشمال
إلى الجنوب.
وفي حين ال يزال الوضع قاب ً
ال للتغير من نواح كثيرة ،تبذل
جي إس إس جهدًا كبيرًا في العمل لكي تضمن استعدادها

الدائم ألية احتماالت وفرص لألعمال .وباإلضافة إلى التغيرات في
السودان ،تم إنشاء قاعدة جديدة للعمليات في بوركينا فاسو،
وفي أكتوبر ،تم تطوير النشاط في غينيا .ويجري تأسيس مركز
مهم في منطقة شرق إفريقيا في نيروبي بكينيا للوصول إلى
رقعة أكبر وزيادة القدرات في أنحاء القارة .وتتضمن عملياتنا
االتصال الوثيق والعطاءات مع شركات كبرى مثل شركة واسولور
للتعدين وبلزون حيث تقدمت جي إس إس بعطاء لدعم إنشاء
منجم لخام الحديد يتطلب إنشاء خط سكة حديد بطول 800
كيلومتر لشحن الخام إلى الساحل .ويتطلب هذا المشروع من
جي إس إس تقديم خدمات في األماكن النائية لتوفير متطلبات
ثالثة مواقع تضم  500عامل يشاركون في بناء خط السكة الحديد.
وكمثال لدورة حياة مشروع نموذجي ،بإمكان جي إس إس
مساعدة زبون في شراء واستيراد معدات إلى داخل البالد ونقلها
من أحد الموانئ إلى قاعدة العمليات ،ثم تزويد القاعدة بمقومات
المعيشة من خالل توليد الطاقة ومعالجة المياه وإقامة نظام
للصرف الصحي وإدارة األنشطة اليومية .وفي نهاية المشروع
تقدم جي إس إس مساعدات مرة أخرى في عملية التفكيك
واإلغالق .ويحصل العميل بذلك على ميزة كبرى ،فهو يتعامل
مع شركة واحدة ويحصل على معيار عال واحد للجودة وعلى حل
متكامل واحد – جميعها من جي إس إس التي تدير التعامل
مع المقاولين من الباطن والموارد واللوجستيات المطلوبة.
وعالوة على ذلك ،يمكن لجي إس إس تقديم استشارات ال تقدر
بثمن في مرحلة التخطيط للمشروعات حول قضايا مثل الحد
من استخدام الطاقة وقابلية المواقع للنقل والمعدات المطلوبة
وأمور أخرى.

مالي
السودان

جيبوتي

بوركينا فاسو
غانـــا

غينيـــا

جنوب السودان
كينيا
مومباسا

أوغندا
تنزانيا

الجابون

اﻟﺬﻫﺐ
اﻟﻤﺎس
ﺧﺎم اﻟﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻨﺤﺎس
اﻟﻤﻐﻨﻴﺴﻴﻮم
ﻣﻌﺎدن أﺧﺮى
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺎدن
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﻣﻌﺎدن ﻣﻦ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ

تتركز أنشطة جي إس إس في دول
تقع ضمن أحزمة التعدين الغنية في
أنحاء غرب وشرق إفريقيا حيث توجد
أغلب أعمال استخراج المعادن من
األماكن النائية ومشاركة الشركات
المتعددة الجنسيات .وقد ثبت أن هذه
الدول الغنية بالمعادن هي أقل الدول
استقرارًا من الناحية السياسية بسبب
وجود نزاعات في السنوات الماضية،
كما يتيح الوجود العسكري األجنبي
إمكانيات جيدة لجي إس إس لتقديم
خدماتها .
وكان طريق التجارة التقليدي المؤدي
إلى المنطقة الواقعة جنوب الصحراء
في إفريقيا يمر بميناء مومباسا
ونيروبي ثم أوغندا وجنوب السودان.
وفي الوقت الراهن ،يجري إنشاء طرق
جديدة تمر بإثيوبيا من جيبوتي،
وهي ميناء يتميز ببنية تحتية قوية.
وتدعم جي إس إس وجودها في
جيبوتي لالستفادة من طريق جديدة
للوجستيات وسلسلة التوريد .وفي
الوقت نفسه ،أسسنا وجودًا في كينيا
لخدمة أسواق شرق إفريقيا واالستفادة
من طريق اإلمدادات التقليدية المؤدية
إلى المناطق الداخلية من مومباسا.
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الثقة بالذات من
خالل التكيف
في عام اتسم بأزمة إقليمية
وانعدام اليقين على المستوى
العالمي ،حافظت بي إم إم آي
على مسار ثابت وشرعت في
تكييف أهدافها وأدائها مع
الظروف المتغيرة مع االلتزام
بقيمها األساسية .وفيما يلي
سرد لقصة الشركة في 2011
مقسمة إلى أربعة أجزاء.
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األزمـــة

عندما تعاين منطقة يقع بها املقر الرئي�سي لإحدى ال�رشكات ويتواجد
فيها �أغلب عمالئها من انعدام اليقني االقت�صادي وال�سيا�سي ،ميكن
لل�صدمات الو�صول �إىل كافة �أق�سام ال�رشكة .وبالن�سبة لبي �إم �إم �آي
بد�أ ت�سجيل حدوث هذه ال�صدمات يف �أوائل  .2011وقد خلقت القالقل
يف �أنحاء ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا بيئة عدم يقني �أثرت على
قطاعات الت�شغيل الرئي�سية يف بي �إم �إم �آي حتى نهاية العام.
كما كانت هناك ق�ضايا عديدة تولدت عنها حتديات .فقد ا�ستمر
االقت�صاد العاملي يف التعايف من االنهيار االقت�صادي الذي حدث يف
 2008ولكن بوترية بطيئة وت�سبب التعرث املحتمل داخل منطقة اليورو
يف ا�ستمرار انعدام اليقني يف الأ�سواق املالية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستمر
العمالء يف جميع �أنحاء العامل يف تقييد �إنفاقهم يف حني هدد ات�ساع
�شبكات التوا�صل االجتماعي بتقوي�ض ال�رشكات التي كانت ال تزال
متم�سكة بالأ�ساليب التقليدية للبيع وتقدمي اخلدمات �إىل العمالء.
كما ا�ستمر وجود تهديدات جغرافية �سيا�سية يف �إفريقيا وتعني على
فرع جي �إ�س �إ�س امل�سئول عن الإمداد والتوريد العاملي التكيف مع
الظروف املتغرية نتيجة لال�ستقالل الر�سمي جلنوب ال�سودان عنه.
وال تزال هناك نزاعات كتلك التي تدور حول عائدات البرتول – �إذ
يتم ت�أمني ن�سبة تقدر بنحو  80يف املائة من البرتول يف هذه الدولة
من جنوب ال�سودان .ويف يوليو  ،2011رفعت الواليات املتحدة كافة
العقوبات االقت�صادية وال�سيا�سية عن جنوب ال�سودان �إ ّال �أنه من
املرجح ا�ستمرار ت�أثر العمليات بالعقوبات التي فر�ضت على ال�سودان
املجاور وال�سيما تلك املرتبطة بالنفط وتعامالت القطاع املايل.
ويف �أنحاء ال�رشق الأو�سط اختلفت عقلية ال�رشيحة الأ�صغر �سن ًا
من العمالء – والتي ت�ستهدفها �أية �رشكة ب�شكل �أ�سا�سي لتعامالت
امل�ستقبـل – اختالفـ ًا متزايد ًا عن تلك اخلا�صة بالقيادات الإقليمية
و�أ�ضاف اال�ضطراب ال�سيا�سي الذي �أحدثه “الربيع العربي” �إىل عدم
االرتياح الذي ت�شعر به امل�ؤ�س�سات.
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وقد تزعزع ا�ستقرار العديد من ال�رشكات يف ال�رشق الأو�سط حتت
وط�أة هذه الأحداث ،ولكن ذلك مل يحدث لبي �إم �إم �آي حيث جنحت
الإدارة احلذرة والتكيف مع الظروف يف احلد من ت�أثري �أحداث ذلك
العام ويف و�ضع ال�رشكة يف مركز قوي يف بداية العام  2012وما بعده.
الت�أثري على النتائج النهائية� :أثرت الأحداث الإقليمية واملحلية على
النتيجة النهائية لأداء بي �إم �إم �آي يف  2011وهو �أمر مل يكن بالإمكان
تفاديه .ففي البحرين عانى قطاع الفندقة التابع لل�رشكة ب�صورة كبرية
من تراجع عدد الزائرين وعدم وجود م�ؤمترات واجتماعات ومنا�سبات
�أخرى نتيجة لال�ضطرابات .وكان �أداء ن�شاط امل�رشوبات �سيئ ًا على
وجه اخل�صو�ص �إذ تراجع بن�سبة تزيد على  40يف املائة يف فرباير
ومار�س و�إبريل.
ومل ي�ؤثر تراجع الن�شاط على قطاع ال�سياحة فح�سب ،بل كان لتغري
عادات �سكان املنطقة ت�أثريه اخلا�ص على قطاع الفندقة حيث �أ�صبح
ال�سكان �أكرث �إحجاما عن اخلروج لي ًال وبد�أوا يعودون �إىل منازلهم
يف وقت �أبكر مما كان عليه احلال يف الأعوام ال�سابقة .ويعد منفذ
البيع التابع لبي �إم �إم �آي يف منطقة ميناء �سلمان املزدحمة جت�سيد ًا
لهذه امل�شكلة .فقد هبطت التعامالت هناك ب�صورة ملحوظة بعد
اال�ضطرابات ب�سبب عزوف املت�سوقني املحتملني عن التواجد خارج
مناطق �إقامتهم.
ومل تكن الفندقة القطاع الوحيد الذي عانى من جراء اال�ضطرابات .فقد
�شهدت �إن�شكيب للخدمات املالحية ،وهي امل�ؤ�س�سة التي تبلغ ح�صة بي
�إم �إم �آي فيها  50يف املائة ،انخفا�ض ًا يف ا�ستخدام ال�سفن الزائرة لأ�صول
امل�ؤ�س�سة ب�سبب �سيا�سة ت�ضييق الإنفاق التي يتبعها مالك ال�سفن .كما
�أدى منو العمليات يف ميناء خليفة بن �سلمان اجلديد �إىل تراجع العائدات
�إذ �أن �سلطات امليناء تعر�ض الآن خدمات كانت �إن�شكيب تتوالها يف
ال�سابق وذلك يف �إطار عقد ا�ستخدام ال�سفن للمرف�أ.

انتهى عقد البيع األساسي مع وكالة لوجستيات الدفاع
 /دعم القوات بعد انقضاء مدته البالغة خمس سنوات
وتمديده لمرات عديدة بعد ذلك وجرى التقدم بعطاء
للتجديد في  25يناير  .2011وكان الطلب يتعلق بمنطقتين
– البحرين ومنطقة البحرية (دولة اإلمارات وعمان
وجيبوتي وكينيا) .وفي الربع األخير من  ،2011تم إبالغنا بأن
بي إم إم آي واحدة من ثالث شركات وقع االختيار عليها
إلجراء المزيد من المفاوضات .وتبلغ قيمة عقد المنطقة
األولى  70مليون دوالر سنويا والمنطقة الثانية  75مليون
دوالر سنويًا .وكانت العطاءات المقدمة لكلتا المنطقتين
ملتزمة بالشروط الفنية ،إضافة إلى أن فريق بي إم إم آي
وضع بعض المقترحات االستثنائية .ونتوقع اتخاذ القرارات
الخاصة بترسية العقد في شهر نوفمبر  2012تقريبًا
ونشعر بتفاؤل كبير بتحقيق النجاح.

وكان العام  2011استثنائيًا من حيث المبيعات ،بفضل
المبيعات القوية للقواعد في قطر قاعدة العديد الجوية
وقاعدة السيلية العسكرية ،باإلضافة إلى قاعدة الشيخ
عيسى الجوية في البحرين .وقد ارتفعت المبيعات خالل
العام مع وجود زبون جديد كبير ومستقر يتمثل في
القاعدة الجوية في برنامج البائع الرئيسي .ويقدر متوسط
حجم أعمالنا بنحو مليون دوالر شهريًا في البحرين مقارنة
بنحو  0.5مليون دوالر في األعوام السابقة.
وتلتزم بي إم إم آي تعاقديا بتسليم الطلبيات من
المخزون بنسبة قياسية تبلغ  97في المائة لكافة
الطلبيات في البحرين .ولم يتم تحقيق هذه النسبة
فحسب ،بل تخطتها الشركة في كل شهر من العام .2011
وتعد هذه النسب لتلبية الطلبيات من المخزون مقياسًا
للكفاءة وكانت مستقرة عند مستوى  99في المائة –
وهي نتيجة لم يسبق تحقيقها – وذلك بفضل تعاظم
قابلية متطلبات البحرية للتوقع واستقرارها.

ق�ص�ص جناح :ولكن يف مناطق �أخرى كانت الأنباء طيبة .يقول
براندون �سميث املدير العام خلدمات العقود والتموين“ :ب�شكل عام
حققنا نتائج طيبة للغاية خالل العام .كنا مبن�أى عن امل�شاكل �إىل حد
كبري” .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قدرة هذا الق�سم على تلبية الطلبات من
املخزون بلغت  99يف املائة يف حني ا�ستمرت ن�شاطات ال�رشكة يف �إفريقيا
يف النمو.
وباملقارنة بن�سبة املبيعات لعام  ،2010تراجعت �أرباح بي �إم �إم �آي
بن�سبة تقل عن  %1من �أرباحها الإجمالية يف العام .2011
وبالنظر حلجم اال�ضطرابات ،ميثل ذلك �إجناز ًا را�سخ ًا ولكن ات�ساع
م�شاكل العام الإقليمية ،والعاملية واملالية وال�سيا�سية واالجتماعية
دفع بي �إم �إم �آي �إىل التدقيق بتمعن �أكرب يف م�رصوفاتها غري املبا�رشة
و�إنفاقها .وقد �أدى ذلك �إىل زيادة اجلهود لتح�سني الأرباح الإجمالية يف
كافة قطاعات عمل ال�رشكة مع �إدراك اخلط الفا�صل الدقيق بني �إر�ضاء
العمالء و�إدارة امل�رصوفات غري املبا�رشة للحفاظ على قدرة ال�رشكة
على املناف�سة.

ال�شاحنات ويقودونها وي�صاحبون ال�سيارات ل�ضمان التزام ال�رشكة
مبتطلبات عقودها .وقال براندون �سميث“ :كان لدينا عاملون ي�أتون
لأعمالهم بالرغم من كل الظروف”.
�رشكة اكت�سبت مزيد ًا من القوة� :إدراك ًا لهذا الوالء ولتوقع عودة
فر�ص العمل ال�ضائعة يف ال�سنوات القادمة ،عمدت ال�رشكة �إىل احل ّد
من خف�ض عدد املوظفني ،قا�رصة ذلك على اخلف�ض ال�رضوري لعدد
العاملني يف الظروف العادية وهي تقاعد العاملني �أو ا�ستقالتهم  ،يف حني
عمدت الإدارة �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب لإدارة امل�رصوفات غري املبا�رشة
التي ال مت�س املوارد الب�رشية واحلد منها عندما تتطلب ال�رضورة ذلك.
وكان من الوا�ضح �أن رد فعل بي �إم �إم �آي �إزاء “عام الأزمة” زاد
ال�رشكة قوة وهو ما يحمل بني طياته مدلوالت بديهية حول م�ستقبلها.
ويقول الرئي�س التنفيذي جوردون بويل“ :لقد واجهنا موقف ًا �صعب ًا
ولكننا متكنا من التغلب على هذا التحدي بف�ضل نقاط قوتنا الداخلية
وقيمنا� ...أتوقع �أن نقبل التحدي يف العام القادم لكي ن�ضمن تدعيم
قيمنا امل�ؤ�س�سية ب�صورة �أكرب وتنميتها وتر�سيخها يف الأن�شطة”.

ويعود الف�ضل فيما بذلته املجموعة من جهود للتعامل مع بيئة جتارية
و�سيا�سية م�ضطربة �إىل حد كبري �إىل والء العاملني فيها ،الأمر الذي مكن
ال�رشكة من احلفاظ على م�ستوى عال من االحرتاف حيث جنحت يف
ت�سليم الطلبيات يف الوقت املحدد وب�شكل مت�سق.
كما برهن العاملون يف ق�سم العقود والتموين على ال�صالبة ب�شكل
خا�ص من خالل القيام بعمليات الت�سليم للجهات الع�سكرية رغم وجود
عدة عقبات .فقد متت جميع عمليات الت�سليم على النحو املقرر �إىل قاعدة
ال�شيخ عي�سى اجلوية والقاعدة البحرية يف اجلفري .ويف �إظهار لت�ضامن
�أع�ضاء الفريق الواحد ،حتمل عدد من العاملني م�سئوليات خارج نطاق
ويحملون
عملهم املعتاد ،فكانوا يت�سلمون ال�سلع من امل�ستودعات،
ّ
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التكيف

�إن كل �أزمة متثل فر�صة ،وبالن�سبة لبي �إم �إم �آي� ،أتاحت �أحداث 2011
الفر�صة لتعلم كيفية التعامل مع التغيري املفاجئ والتكيف مع اجتاهات
الأعمال �إىل ما هو �أبعد من االجتاهات ال�سائدة يف املناطق املحلية
املجاورة .وبينما تكيفت ال�رشكة مع البيئة املتغرية ،ف�إنها دعمت نف�سها
�أي�ض ًا يف احلا�رض و�أر�ست الأ�س�س مل�ستقبل �أكرث ازدهاراً.
وجنم التكيف يف جانب منه عن مراجعة ا�سرتاتيجية و�ضعت ب�شكل
م�ستقل عن الأزمة ولكن كان البد لها من �أن ت�أخذ يف االعتبار الدرو�س
امل�ستخل�صة من اال�ضطرابات الإقليمية خالل العام .وكانت هذه العملية
تهدف �إىل حتديد �سبل التعرف على القا�سم امل�شرتك بني الن�شاطات
املتنوعة املوجودة حتت املظلة امل�ؤ�س�سية لبي �إم �إم �آي وقد ك�شفت
عن و�سائل لتحقيق الكفاءة والفاعلية يف كافة الأعمال على نحو يجعل
ال�رشكة �أكرث ربحية وقدرة على �إر�ضاء عمالئها.
لقد �أخذ التكيف ثالثة �أ�شكال �أ�سا�سية هي التقدم التقني والفهم املتطور
للعاملني بامل�ؤ�س�سة وعمالء بي �إم �إم �آي والتو�سع اجلغرايف .فمن
الناحية التقنية ،التزمت ال�رشكة بنظام للتجارة االلكرتونية �سوف
ي�سهل ويو�سع املبيعات على االنرتنت ووجود ال�رشكة على االنرتنت
ب�شكل عام ،عالوة على نظام �إدارة متكامل �سوف ي�ضمن جودة
منتجات وخدمات بي �إم �إم �آي .وقد �أعطى ا�ستخدام االنرتنت املديرين
التنفيذيني فهم ًا جديد ًا جليل االنرتنت الذي ولد يف عامل ت�ستخدم فيه
االنرتنت على نطاق وا�سع .ويتوقع �أفراد هذا العامل التغيري ويرحبون
به و�سوف ي�شكلون قريب ًا نواة العاملني يف ال�رشكات وعمالئها .ومن
الناحية اجلغرافية� ،شهد العام بدايات تو�سع �آخر يف �رشق �إفريقيا
وغربها وقطر ويف الداخل.
�آي �ستور و�أكرث :و�ضعت ال�رشكة حجر الأ�سا�س لتقدم تقني رئي�سي
قبل عامني عندما ا�ستثمرت يف تطبيق �أوراكل �آي �ستور .فهو يو�سع
وب�صورة كبرية قدرة ال�رشكة على تقدمي نف�سها �إىل عمالئها – بل �إىل
بقية �أنحاء العامل – ب�أ�سلوب جديد و�أكرث فعالية .ويقول مايك �إي�ستوود
مدير التجزئة والتوزيع“ :ا�ستثمرنا يف جميع الأ�ساليب التقنية التي
ت�سمح لنا باالنتقال �إىل العامل الرقمي”.
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وميار�س نظام �أوراكل ت�أثري ًا مبا�رش ًا على تو�صيل الطلبات للمنازل
حيث يتوقع ق�سم التجزئة والتوزيع مبيعات تقدر بحوايل ن�صف مليون
دينار بحريني يف العام  2012من ال�رشاء عرب االنرتنت وتو�صيل
امل�رشوبات والبقالة للمنازل .وتعمل ال�رشكة �أي�ض ًا على �إر�ساء الأ�س�س
لتد�شني جتربة ت�سوق على االنرتنت �أكرب بكثري لعمالئنا يف العام القادم
مع �إ�ضافة خطوط �أخرى للمنتجات املنزلية.
ولهذا الوجود املو�سع على االنرتنت ت�أثري �أبعد .فقبل ظهور �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،كان توا�صل ال�رشكة مع عمالئها ي�سري يف اجتاه
واحد ،حيث كانت بي �إم �إم �آي تتحدث وتتوقع بب�ساطة �أن ي�ستمع
العمالء �إليها .ولكن يف الوقت احلايل ،ت�ستخدم ال�رشكة يف التوا�صل مع
عمالئها نظام تتعرف من خالله على ردود �أفعال من جانبهم ،الأمر
الذي يخلق بينها وبينهم عالقة �أكرث ديناميكية .و�أية �رشكة ال ت�ستمع
�إىل عمالئها يف هذه الظروف �سوف تواجه احلرمان من املزايا .ويقول
عمار عقيل املدير املايل لل�رشكة“ :ن�ستثمر يف بنية حتتية �ضخمة لتقنية
ّ
ونعظم دمج هذا اال�ستثمار لكي نحقق �أعلى قدر من الكفاءة
املعلومات
والفاعلية ،ونر�سي نظم ًا وقواعد قدر امل�ستطاع لكي يحقق هذا الربط
بالتجارة الإلكرتونية �سل�سلة �إمداد �سل�سة”.
وللتقنية اجلديدة انعكا�سات �إن�سانية �أو�سع نطاقاً� ،إذ �أنها جتذب جيل
ال�شباب الذين �ألفوا عامل االنرتنت و�شبكات التوا�صل االجتماعي.
وتهدف ال�رشكات التي تتبنى ثورة االنرتنت ب�شكل كامل �إىل تعيني
متدربني يف جمال الإدارة من ال�شباب الذين يفهمون متام ًا انعكا�سات
عامل االنرتنت وفروقه الدقيقة .وتعتزم بي �إم �إم �آي �سلك هذا النهج
ل�ضمان تعيينها لعدد �أكرث من ال�شباب املرتبطني بالعامل اجلديد والذين
يتمتعون بعقلية جديدة م�ؤتلفة مع املمار�سات املوجهة باالنرتنت.
وبينما ينمو التغيري الذي �أحدثته االنرتنت بوترية �أ�رسع ،ف�إنه يحمل
م�ضمون ًا �آخر يتعلق بالتخطيط امل�ؤ�س�سي :فاخلطط التي كانت تو�ضع
خلم�س �أو ع�رش �سنوات يف املا�ضي �سوف تتحول �إىل خطط خلم�سة �أو
ع�رشة �أ�شهر يف عامل الغد.

استثمرت بي إم إم آي في نظام أوراكل آي ستور ،متيحة
بذلك للمجموعة قدرة كاملة على تطبيق التجارة
اإللكترونية ،علمًا بأن النظام المذكور سوف يسمح
بتوظيف مواقع مثل أمازون  Amazon.comوالتعامل مع
الطلبات من البداية إلى النهاية ومراقبة المخزون .وكان
المشروع قد بدأ في يوليو  2011ويوشك على االكتمال
في الوقت الحالي مع توقع جاهزية الموقع األول ،وهو
المشروبات ،بحلول مارس  ،2012يعقبه الموقع اإللكتروني
لألسرة  .Alosra Selectوهناك خطط إلطالق مواقع أخرى
في وقت الحق خالل العام.
وأوراكل آي ستور هو أحد تطبيقات التجارة اإللكترونية
الذي يتيح للشركات بناء وإدارة متاجر عالمية وفق
مواصفات خاصة لتكون قوية ومعولمة ومرنة من حيث
الحجم .كما يدمج النظام بإحكام تطبيقي أوراكل إلدارة
العالقات مع العمالء والتخطيط لموارد الشركات ،مما يوفر
جميع المكونات الالزمة لخلق مواقع قوية لمتاجر االنترنت

لبيع المنتجات والخدمات في بيئة آمنة تحمل الطابع
المميز لكل شركة وتلبي متطلباتها الخاصة.
إن تطبيق أوراكل آي ستور يسمح لبي إم إم آي بنقل
موقعي المشروبات و“األسرة” على االنترنت بالكامل
إلى داخل الشركة مع التحكم الكامل والمرونة
واالتساق بحيث توفر التكاليف وتضمن الصيانة
المستمرة .وعالوة على ذلك ،فإن التجارة االلكترونية
مورد دخل مهم ومتنام مع وجود عدد كبير من
األشخاص يتسوقون على االنترنت في الوقت الحاضر.
إن نظام آي ستور مرن بما يكفي إلعطاء كل زبون
تجربة تسوق ديناميكية تلبي طلباته الشخصية
وهو ما سوف يساعد على زيادة الوالء لالسم التجاري
للشركة واستبقاء العمالء .وتضع هذه التقنية
الجديدة بي إم إم آي في موقع الصدارة وتجعلها على
أهبة االستعداد لنمو كبير في مبيعات االنترنت.
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�شهادات نظم الإدارة :تتيح النظم اجلديدة جودة ت�شغيلية �أكرب .ففي
منت�صف العام  ،2010بد�أ و�ضع نظام �إدارة متكامل من املتوقع �إمتامه
يف العام  2012وذلك بهدف احل�صول على �شهادات �أخرى خالف
�شهادة الآيزو  9001و  18001احلالية ،ودمج معايري �سالمة الأغذية
والبيئة واجلودة وال�صحة وال�سالمة .وت�رشح مديرة نظم اجلودة
لورا ميجيا هذه النقطة قائلة�“ :إن نظم الإدارة املتكاملة ترفع امل�ستوى
العام للكفاءة من خالل احلد من ت�صحيح الأخطاء وازدواج اجلهد
وامل�ستندات واملهام واملراجعات احل�سابية” .وي�شري مدير ال�صحة
وال�سالمة �سوتي�ش بودو �إىل �أن نظم الإدارة املتكاملة متكن ال�رشكة من
احل�صول على بنية لإدارة كل نظمها قائالً“ :يف املا�ضي ،كنا قلقني �إزاء
الت�أخري يف الت�شغيل الذي كنا نواجهه يف قارة �إفريقيا وكان ال�سبب يف
ذلك عدم وجود �إجراءات متكاملة ...ومع �إدخال نظم الإدارة املتكاملة
�سنتمكن من حتديد �أدوار وم�سئوليات العاملني الأ�سا�سيني يف كل دولة
ب�أ�سلوب �أكرث فاعلية”.
يف �إفريقيا :من الناحية اجلغرافية ،تقدم �إفريقيا وعد ًا بالنمو .ويف غرب
�إفريقيا ،جتري عملية تو�سع يف مايل وغانا .ويقول فيليب �ساباتيي
مدير منطقة غرب �إفريقيا� :إن العقد اجلديد يف مايل الذي متت تعبئة
املوارد الالزمة له يف بداية العام � ،2012أ�صبــح الآن قائم ًا ودخل
مرحلة التنفيذ .ويف املنطقة نف�سها ترى ال�رشكة �أي�ض ًا فر�ص ًا للأعمال يف
بوركينا فا�سو .وقد �أن�ش�أت بي �إم �إم �آي ق�سم ًا جديد ًا �سوف يتم ت�شغيله
قريباً.

ا�ضطرت ال�رشكة �إىل البحث عن بدائل .وح�سبما يقول روبرت �سميث
مدير الت�شغيل يف جي �إ�س �إ�س ف�إن كينيا ال توفر مركز ًا لوج�ستي ًا جيد ًا
جلنوب ال�سودان فح�سب ،و�إمنا تتيح �أي�ض ًا �سهولة الو�صول �إىل دول
جماورة مثل �أوغندا وتنزانيا وال�صومال.
وتهدف ال�رشكة ،لكي تتعرف على هذه البيئات ب�شكل جيد� ،إىل زيادة
التعاون اال�سرتاتيجي مع �رشكة فريت �إن تامي‘ ’Freight In Timeيف
�رشق �إفريقيا ،التي تدير ن�شاطات يف كينيا و�أوغندا وتنزانيا ورواندا
وبوروندي وجنوب ال�سودان .ويقول �سميث“ :كان من املمكن �أن
نبحث توفري احللول للعمالء من خالل دمج لوج�ستيات امل�شرتيات
وو�سائل الدعم املعي�شي حيث ميكننا اال�ستعانة بعدد من املقاولني من
الباطن �أو �رشكاء ا�سرتاتيجيني لكي ال ن�ضطر �إىل القيام بكل هذه املهام
ب�أنف�سنا”.
ويجري التو�سع �أي�ض ًا بالقرب من الوطن .فقد كانت قطر نقطة م�ضيئة
يف العام  2011وتعد باملزيد يف ال�سنوات القادمة مع ت�أكيد �إقامة
نهائيات ك�أ�س العامل لكرة القدم بها يف  .2022ويف البحرين نف�سها،
وفر افتتاح فرع جديد لأ�سواق الأ�رسة يف جزر �أمواج ثالث موقع
ا�سرتاتيجي يف اململكة .وجتري حالي ًا درا�سات جدوى مبدئية لدرا�سة
التو�سع املحتمل لن�شاط هذه الأ�سواق يف املنطقة ال�رشقية من اململكة
العربية ال�سعودية.

ومتثل منطقة �رشق �إفريقيا �أي�ض ًا فر�ص ًا واعدة مع اقرتاب �إقامة
مركز مهم لبي �إم �إم �آي يف العا�صمة الكينية نريوبي .ولكن ملاذا كينيا؟
ينبع االختيار من موقف �آخر يف  2011كان ميكن �أن يخلق م�صاعب
ج�سيمة لل�رشكة وهو قيام دولة جنوب ال�سودان التي ح�صلت على
ا�ستقاللها عن ال�سودان يف منت�صف العام .ونظر ًا لأن ال�سودان لن يقدم
بعد ذلك م�ساندة لوج�ستية للدولة التي كانت يوم ًا ما حتت �سيطرته،
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تتراوح األنشطة المتنوعة بين عمليات التخزين المركزية لبي إم إم آي ووحدة
اإلنتاج المركزية حيث يتم إعداد الوجبات المغلفة الطازجة التي تحمل اسم “”Great
التجارية والسندوتشات يوميا لبيعها من خالل منافذ أسواق األسرة ومقهى جريت
ديلي كافيه .ومن المتوقع نمو وحدة اإلنتاج المركزية بصورة كبيرة مع اتساع
مجموعة منافذ التجزئة للمجموعة.
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كان للقدرة على التكيف التي جعلت بي �إم �إم �آي جتتاز العام
 2011بدون �رضر ن�سبي ًا �أكرث من ت�أثري فوري .فقد �أثبتت للعمالء
املوجودين واملحتملني �أن ال�رشكة جديرة يف الأ�سا�س باالعتماد عليها.
كما �أظهرت �أحداث ذلك العام �إمكانية التعويل على بي �إم �إم �آي يف
�أوقات ال�شدة والي�رس على حد �سواء .وتتجلي القدرة على االعتماد
على �رشكة بي �إم �إم �آي يف نواح كثرية:
�أحد الأمثلة على ذلك نظم الإدارة املتكاملة التي �أخذت ي�ؤتي ثمارها.
وت�ضمن هذه الأنظمة توفري �سوق لقدرات ال�رشكة يتطلب االلتزام
مبعايري اجلودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة و�سالمة الأغذية .كما
تفر�ض هذه املقايي�س التقيد بكافة ال�رشوط ذات ال�صلة بالعمالء
وبالنواحي القانونية والتنظيمية .وتفتح ال�شهادات الباب �أي�ض ًا �أمام
احتماالت الفوز بعطاءات مقدمة من �أكرث العمالء العامليني �صعوبة يف
ال�رشوط.
وت�رشح لورا ميجيا مديرة نظم اجلودة يف بي �إم �إم �آي الأمر قائلة:
“نظام الإدارة املتكامل هو يف الأ�سا�س الوثيقة التي نعتمد عليها كل
االعتماد �أو الوعد الذي نعمل على حتقيقه” .وكانت لبي �إم �إم �آي يف
ال�سابق �سيا�سة للجودة و�سيا�سة خا�صة بال�صحة وال�سالمة .وجتمع
�سيا�سة نظم الإدارة املتكاملة بني االلتزام ب�إر�ضاء العمالء وحتقيق
الرفاهية للعاملني بالإ�ضافة �إىل التعهد باحلفاظ على البيئة وعلى �سالمة
املنتجات الغذائية التي ت�صنعها وتوزعها بي �إم �إم �آي .وقد ترجمت هذه
ال�سيا�سة �إىل الفرن�سية والعربية وعلقت يف مكاتب بي �إم �إم �آي وجميع
�رشكاتها الفرعية ،مقدمة دلي ًال مرئي ًا ووا�ضح ًا على التزام ال�رشكة
باالمتياز .وتو�ضح نظم الإدارة املتكاملة �أي�ض ًا �أن بي �إم �إم �آي ت�ضمن
اال�ستمرار يف حت�سني �أدائها يف جميع املجاالت مع دمج �أعمق للأق�سام
والنهو�ض مب�ستوى الكفاءة يف جميع القطاعات و�صنع القرار بفاعلية
�أكرب.
تركيز االهتمام على العمالء :من امل�ؤكد �أن الرتكيز على العمالء هو
�أ�سا�س ات�ساق عمل ال�رشكة من جميع الوجوه .وي�شري �سوري�ش ناير
املدير العام لق�سم العمالء يف بي �إم �إم �آي �إىل �أن التعامل مع العمالء
يرتبط ب�صورة كبرية بالو�صول �إليهم .فعلى العاملني الت�أكد من جتدد
دورة املخزون ومن طراوة ال�سلع وعدم وجود �أية �سلع فا�سدة على
الأرفف .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ي�ضع االهتمام بالعمالء على عاتق
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ال�رشكة م�سئولية الو�صول ب�شكل ا�ستباقي �إىل العمالء ولي�س توقع
ات�صالهم بها وانتظار الرد .وعندما ي�سجل العمالء طلباتهم ،ينبغي
على ق�سم العمالء “الت�أكد من تلبية الطلبات ب�شكل ير�ضي الزبون
بن�سبة  100يف املائة وب�أق�صى �رسعة ممكنة ولي�س ا�ستالم الطلب بعد
ع�رشة �أيام”.
ويحدث خلل من وقت �إىل �آخر حتى يف �أف�ضل ال�رشكات �إدارة ولكن
العن�رص الأ�سا�سي يف هذه احلاالت هو رد الفعل .وي�رشح براندون
�سميث اخلطوط العري�ضة لإجراءات خدمات التعاقد والإمداد قائالً:
“ن�شجع �إبداء املالحظات كلما واجه الزبون �أية م�شكلة مع منتج �أو
خدمة �أو حالة ل�سياراتنا �أو ت�سليمنا للطلب يف املوعد املحدد من عدمه”.
وعلى وجه التحديد ،ت�شجع بي �إم �إم �آي عمالءها على التقدم ب�أية
�شكاوى .ويتم ت�سجيل كل �شكوى يف نظام ال�شكاوى على االنرتنت
الذي ي�سمح للق�سم مبعاجلة امل�شكلة .ويتجاوز الق�سم دائم ًا املعيار
امل�ستهدف وهو �إر�ضاء العميل بن�سبة  95يف املائة وحقق يف بع�ض
ال�شهور ن�سبة  99يف املائة .وكان �أكتوبر � 2011شهر ًا متميز ًا لعدم
وجود �أية �شكاوى.
ومل تقف بي �إم �إم �آي مكتوفة اليدين خالل ا�ضطرابات العام .2011
فبعد �أن حتملت ال�رشكة ت�أثري ال�رضبات التي توالت عليها خالل العام،
بذلت ق�صارى جهدها ل�ضمان ا�ستمرار عملها ب�شكل طبيعي بقدر
امل�ستطاع .وجنحت قواها الكامنة يف االختبار.
فقد حققت بي �إم �إم �آي عائد ًا متوا�ص ًال للم�ساهمني يف �أوقات االزدهار
وال�شدة مما يثبت للم�ستثمرين احلاليني واملحتملني �إىل �أي مدى
ميكن االعتماد عليها كا�ستثمار .ونتيجة لرد فعل ال�رشكة القوي �إزاء
التغريات اخلارجية ال�رسيعة ،ح�صل امل�ساهمون يف بي �إم �إم �آي على
�أرباحهم املعتادة يف  - 2011وهو املتوقع متاما من �أية �رشكة.
وكان �سلوك ال�رشكة يف  2011وهو العام الذي عانت فيه املنطقة من
�أ�سو�أ عا�صفة يف تاريخ بي �إم �إم �آي الذي ميتد �إىل  130عاماً ،مث ًال
وا�ضح ًا على هذا االت�ساق .ويقول بويل“ :لدينا ق�صة رائعة ميكننا �أن
نطلع امل�ستثمرين املحتملني عليها ...واجهنا واحدة من �أ�سو�أ الأزمات يف
التاريخ احلديث ولكن امل�ساهمني يف �رشكتنا �سوف يقولون�“ :إن العمل
�سار كاملعتاد”.

كمقياس لقوتنا ،فقد واجهنا مؤخرًا واحدة من أكبر األزمات
في التاريخ الحديث وحققنا عائدًا ماليًا للمساهمين الذين
سوف يقولون ببساطة“ :إن العمل سار كالمعتاد”.

مخابز الصباح الباكر في سلسلة أسواق األسرة
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لقد فازت بي إم إم آي بعقد جينيس في  2011وهي
سعيدة ألداء جينيس وكيلكيني حتى اآلن إذ حققت
كلتاهما مبيعات فاقت التوقعات .وشهدت أيضًا عالمة
مكاندروز التجارية لبي إم إم آي التي انطلقت في 2008
زيادة كبيرة في المبيعات إذ يصل توزيعها اآلن إلى سبع
دول باإلضافة إلى البحرين.
وال يزال مجال التجزئة يفرض تحديات مع عمل متجر واحد
فقط في منطقة مكتظة (ميناء سلمان) التي يعزف
كثيرون عن الذهاب إليها .ولكن التحدي قدم فرصة
لبي إم إم آي في صورة توصيل الطلبات للمنازل مع
إنشاء وتحسين موقع الكتروني لمتاجر بي إم إم آي يقوم

بتوصيل مبيعات قيمتها نصف مليون دينار بحريني
عن طريق البيع على االنترنت – وقد يكون أكثر متاجر
االنترنت نجاحًا في البحرين في الوقت الحالي.
وتبذل الشركة حاليًا جهدًا كبيرًا في العمل على
تدشين تجربة تسوق على االنترنت أكبر بكثير وأكثر
قوة في  2012لالستفادة من هذا القطاع المتنامي،
مع السعي إلى تحقيق هدف نهائي هو الجمع بين
المشروبات ومنتجات أسواق األسرة في موقع واحد.

تدار عمليات توفير وتوصيل الطلبات للمواقع النهائية والتي
تنفذها جي إس إس بمستويات عالمية في نظافة الغذاء والصحة
والسالمة وفقًا لمتطلبات العمالء من مختلف الجنسيات.
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التوقعات

�سوف ت�شهد ال�سنوات املقبلة يف بي �إم �إم �آي �إجنازات جديدة تبنى على
�إجنازاتها ال�سابقة واحلا�رضة .فتح�سني �أعمال التخزين وبناء منافذ
بيع ومطاعم جديدة وزيادة الرتكيز على التجارة الإلكرتونية والنمو
يف �إفريقيا ويف املوانئ يف كافة �أنحاء العامل� ،سوف ي�ضمن لل�رشكة قدرة
على التناف�س الفعال يف عامل �رسيع التغري.
ونظر ًا لتنوع الأعمال التي تديرها ال�رشكة ،فعليها الرتكيز على �أوجه
الكفاءة التي تر�ضي عمالءها ب�شكل �أف�ضل وتزيد من الربحية .ويعني
ذلك حت�سني البنية التحتية لل�رشكة بعــدة و�سائل.
ويعد ا�ستخدام التقنية جما ًال مير بتغريات ت�شغيلية وا�ضحة .فازدياد
القدرة على ا�ستخدام االنرتنت ينطوي على فر�ص واعدة لن�شاط
التجزئة ل�رشكة بي �إم �إم �آي على وجــه اخل�صو�ص .كما �أ�صبح العمالء
الذين يطلبون ال�سلع عرب االنرتنت قادرين على االعتماد على احل�صول
على طلباتهم يف �إطار من اخل�صو�صية يف منازلهم وجتنب م�شاكل
التزاحم يف �صفوف منافذ البيع .وبالن�سبة لبي �إم �إم �آي ،تتجنب التجارة
االلكرتونية �أي ق�صور يف ممار�سات التجزئة التقليدية وتتمتع بجاذبية
متزايدة يف الوقت احلا�رض لدى ال�شباب دون الثالثني من العمر وهم
عمالء امل�ستقبل الرئي�سيني.
ولكي يدعم ق�سم التجزئة والتوزيع ا�ستثماره يف �أوراكل �آي �ستور
ويحافظ على جاذبيته لدى جيل ال�شباب� ،أحلق الق�سم العاملني فيه
بدورات درا�سية �سوف متدهم باخلربة الالزمة لال�ستخدام الكفء
وال�رسيع لو�سائل التوا�صل االجتماعي مثل في�سبوك وتويرت ليبدءوا
بذلك يف تن�شيط جانب الت�سويق االجتماعي للتجارة .ويتمثل الهدف
النهائي لذلك يف منح ميزة جتربة الت�سوق املمتعة جلميع عمالئنا و�أن
نقوم بذلك من خالل اال�ستفادة من ممار�سات التوا�صل اجلديدة.
وبطبيعة احلال ،ال تزال هذه التجارب موجودة يف احلياة اليومية بعيد ًا
عن االنرتنت .ويف امل�ستقبل� ،سوف ي�شمل عر�ض بي �إم �إم �آي الو�صول
�إىل مطاعم جديدة حتمل عالمة “بيادر” التجارية .وقد وافق جمل�س
الإدارة على �إن�شاء مطعمني جديدين �سوف يبد�أ بنا�ؤهما يف العام .2012
وهناك م�رشوع جتزئة �آخر يعد بقدر كبري من النجاح وهو جريت ديلي
كافيه وجمموعة �سندوت�شات ومنتجات “جريت” الغذائية الأخرى.
ومنذ �إطالقه يف �سبتمرب � ،2010شهد امل�رشوع ازدياد ًا يف املبيعات حتى
خالل العام  2011ال�صعب .وبالن�سبة للم�ستقبل� ،سوف يح�سن ق�سم
التجزئة والتوزيع عملية التغليف و�سوف ي�ستجلب املزيد من املنتجات
ذات اجلاذبية الطبيعية للعمالء.

و�ست�ستثمر ال�رشكة يف �أ�شكال �أخرى من البنية التحتية املادية ،مثل
حتديث م�ستودعها الرئي�سي يف �سرتة ،الذي �سريكز يف البداية على
حت�سني كفاءة نظام امل�ستودعات ولي�س على زيادة م�ساحته �إىل حد كبري.
والواقع� ،أن ا�ستخدام الو�سائل املتطورة يف التقنية واللوج�ستيات ّ
ميكن
ال�رشكة من زيادة قدرة امل�ستودع على اال�ستيعاب ورقابة املخزون
لتحقيق م�ستويات �أعلى من الكفاءة.
وخارج البحرين ،ترى ال�رشكة م�ستقب ًال زاهر ًا يف �إفريقيا� ،إذ ت�سعى جي
�إ�س �إ�س �إىل زيادة العائدات من هذه القارة من خالل م�رشوعاتها اجلديدة
يف مايل والعطاءات يف بوركينا فا�سو ومن خالل مركز جديد يف �رشق
�إفريقيا مقره نريوبي عا�صمة كينيا.
�إن التو�سع يف دول جديدة لي�س �سهل التحقيق .ف�رشكة بي �إم �إم �آي
تعمل على ا�ستيعاب امل�رشوعات اجلديدة من خالل و�ضع �إطار عمل
قانوين مرن ي�سمح لها بالتعامل مع التحديات املتعددة الفريدة واملختلفة
التي يفر�ضها الت�شغيل يف عدة دول .كما �أنها ب�صدد �إعداد ا�سرتاتيجيات
للتعامل مع نتائج الدبلوما�سية الدولية وهي انف�صال �أحدث دولة يف
العامل جنوب ال�سودان عن ال�سودان واجلدل الذي ا�ستتبع ذلك حول
النفط الذي ينبع من الدولة اجلنوبية الواقعة يف منطقة برية مغلقة ولكن
يتعني �ضخه �إىل بور�سودان لنقله �إىل اخلارج.
و�أينما تخطو جي �إ�س �إ�س فالبد �أن يتبعها ق�سم التجزئة والتوزيع .فبعد
�أن �أ�س�ست ال�رشكة موطئ قدم يف �إفريقيا ،تقوم الآن باملهام الأ�سا�سية
املتمثلة يف تو�سيع وجودها هناك ومن ذلك �إقامة �صالت وجمع املعرفة
الالزمة لتحديد ما �إذا كانت �ستفتح متاجر �سوبر ماركت هناك �أم ال
واملوعد املنا�سب لذلك.
�أما �إن�شكيب للخدمات املالحية ،ف�أمامها جمال �أكرب للتو�سع ،حيث
تعمل ال�رشكة يف �أكرث من  260ميناء يف  57دولة يف �أنحاء العامل وهدفها
لعام  2015هو التواجد يف كل دولة غري حماطة مبناطق برية ولي�ست
خا�ضعة – �أو على و�شك �أن ت�صبح خا�ضعة  -حلظر من الأمم املتحدة.
ويف العام  ،2011تغلبت جمموعة بي �إم �إم �آي على �صعوبات غري
م�سبوقة جعلت منها �رشكة مرت بتجربة ع�سرية اختربت فيها قوتها
وخرجت منها بثقة مكنتها من التخطيط مل�ستقبل يبنى على �إجنازات
احلا�رض ويعظمها.
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تقرير المسئولية االجتماعية للمؤسسات

نفكر محليًا على مستوى عالمي
ت�أ�س�س برنامج بي �إم �إم �آي للم�سئولية االجتماعية منذ �سنوات طويلة،
ومت تطويره يف العام  2011من خالل مبادرة جديدة حتمل ا�سم “فكر
حملي ًا” وربطه بعالمة جتارية بحيث �أ�صبح جاهز ًا للتطبيق على نطاق
وا�سع بد�أ فعلي ًا يف نوفمرب .والقت هذه املبادرة ت�أييد ًا كام ًال من جمل�س
�إدارتنا كواحد من �أكرث مفاهيم امل�سئولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات
و�صو ًال ملدى بعيد و�إحداثا لفرق حقيقي .
ويركز برنامج امل�سئولية االجتماعية يف املجموعة على ثالثة جوانب
رئي�سية هي الأفراد واملجتمع املحلي والبيئة .ويعد برنامج “فكر
حمليا” متوافق ًا مع كل هذه النواحي .ومتنح املبادرة الأ�شخا�ص الذين
يتعاملون معنا �إح�سا�س ًا بالفخر لدعمهم لالقت�صاد وا�ستثمارهم يف
بالدهم .كما ت�ساعد جمتمعنا املحلي من خالل متكني املزارعني املحليني
وتوفري املنتجات الزراعية الطازجة واملغذية والعالية اجلودة لعمالئنا.
و�أخري ًا ولي�س �آخراً ،ف�إن برنامج “فكر حملي ًا” �سليم من الناحية البيئية
لأنه ي�ساعد على احلفاظ على الطاقة ال�ضخمة امل�ستخدمة يف ا�سترياد
املنتجات الزراعية الطازجة ملختلف مواقعنا.
وقد ت�ضمن برنامج فكر حملي ًا البحريني خالل العام مزرعة تقليدية
مفتوحة وم�شت ًال للزراعة املائية ينتجان جمموعة متنوعة من املنتجات
الزراعية التي تتم الدعاية لها يف فروع �أ�سواق الأ�رسة من خالل نقطة
للبيع والدعاية بهدف تعريف العمالء مبزايا دعم مبادرات الزراعة
املحلية.
وعربت يا�سمني ح�سني مديرة برنامج امل�سئولية االجتماعية لل�رشكات
يف املجموعة عن حتم�سها للمبادرة قائلة�“ :إن الربنامج �أ�سلوب عظيم
لإحداث تغيري ملمو�س يف الدول التي منار�س ن�شاطنا فيها ومن امل�شجع
�أن نرى �أنه بعد مرور فرتة لي�ست بالطويلة منذ تد�شني احلملة يف
البحرين ،حذت متاجر �سوبر ماركت �أخرى حذونا وبد�أت م�رشوعات
مماثلة .وهذا هو رد الفعل الذي ن�أمل فيه لأننا يف النهاية ندافع جميع ًا
عن نف�س الق�ضية ونعمل على حتقيق االزدهار لبلدنا”.
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وقد تطور هذا املفهوم �رسيع ًا يف �أرجاء جمموعة بي �إم �إم �آي .ففي
غانا ،ح�صلت جي �إ�س �إ�س الدولية على م�ساهمة مالية كبرية قيمتها
� 74ألف يورو من الوكالة ال�سويدية الدولية للتنمية (�سيدا) لدعم
اندماج املزارعني ذوي الدخول املنخف�ضة يف �سال�سل التوريد الزراعية
التجارية.
وقد تعاقدت �سيدا مع فريق من اال�ست�شاريني لتنفيذ برنامج “ابتكارات
ملكافحة الفقر” وم�ساعدتها يف �إدارته حيث �إنه يف �أحوال كثرية ي�شكل
املدخل الت�صال ال�رشكات ب�سيدا ب�ش�أن برنامج ابتكارات ملكافحة الفقر.
ويف غانا ،دخلت جي �إ�س �إ�س يف �رشاكة مع انرتنا�شونال ديفلومبنت
انرتبرايز�س ( )IDEوهي منظمة ال ت�ستهدف الربح مقرها الواليات
املتحـدة حققت دخ ًال وفر�ص ًا لك�سب العي�ش للفقراء والأ�رس الريفية
يف الدول النامية منذ العام  .1982ويف غانا ،ت�ساعد  IDEاملزارعني
ذوي الدخول املنخف�ضة على حت�سني �أ�ساليبهم وحما�صيلهم من خالل
�إتاحة التمويل امل�صغر لهم وتدريبهم على الزراعة الع�ضوية وحت�سني
�أ�ساليب الري التي ي�ستخدمونها .وكانت هناك عالقة �رشاكة �أخرى مع
تولو اويل – غانا  Tullow Oil - Ghanaالتي وافقت على تقدمي متويل
�إ�ضايف كبري للم�رشوع.
وكما يقول تاف روالندز املدير امل�سئول عن ن�شاط ال�رشكة يف غانا:
“�إنها �أول جتربة من نوعها بالن�سبة جلي �إ�س �إ�س و�سوف ي�صل
جناحها من حيث القيمة �إىل مدى بعيد ،لي�س من �أجل النمو امل�ستدام يف
غانا فح�سب بل كذلك كتجربة �إيجابية يف جمال امل�سئولية االجتماعية”.
وتهدف جي �إ�س �إ�س من خالل هذا امل�رشوع �إىل نقل املجتمعات الريفية
املحلية �إىل جمال الإ�سهام يف الأعمال وجني �أرباح تتولد من ن�شاطات
البرتول والتعدين يف غانا .ولدى جي �إ�س �إ�س عقود لتوريد الأغذية
لأكرث من  4200موظف يف �رشكات ا�ستخراج دولية تعمل على
امل�ستوى القومي .وبالتعاون مع  – IDEغانا ،تعتزم جي �إ�س �إ�س
بناء قدرة حملية واحل�صول على جزء كبري من هذه املنتجات الزراعية
من املزارعني ذوي الدخول املنخف�ضة الذين يعي�شون بالقرب من

جعفر العصفور مدير أسواق األسرة يزور أحد شركاء مبادرة
“فكر محليًا” في المجموعة ،صادق عبداهلل (في المقدمة)
يتفقد محصو ًال موسميًا جديدًا.
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يوم ترفيهي في دار جوموا بوداتا لأليتام
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املناجم ومناطق احلفر .ومن خالل تنمية مهارات املزارعني و�إمدادهم
باملدخالت الزراعية وربطهم بالأ�سواق� ،سيبني هذا امل�رشوع التجاري
ال�شامل �سال�سل توريد قابلة للنمو جتاري ًا تفيد حوايل  300مزارع من
ذوي الدخول املنخف�ضة الذين يقيمون بالقرب من املناجم ومن�ش�آت
احلفر البرتولية.
ويقوم منوذج الأعمال على �أ�سا�س ا�ستخدام مهارات الإنتاج الزراعي
لدى املزارعني املحليني و�إعطائهم ح�صة جتارية يف ن�شاطات البرتول
والتعدين املحلية .و�سوف تكون جي �إ�س �إ�س الزبون الأ�سا�سي له�ؤالء
املزارعني �إ ّال �أنه ثبت �أن �إنتاج اخل�رض ن�شاط مربح يف غانا �إذا تزود
املزارعون باملهارات املنا�سبة وتوفرت لهم الأ�سواق كما �أن هناك طلب ًا
كبري ًا على اخل�رضوات الطازجة يف �أ�سواق حملية �أخرى .و�سيكون لهذا
امل�رشوع �أثر على حياة  300مزارع ب�شكل مبا�رش ،ومن املتوقع انتهاء
فرتة مدتها ثالث �سنوات من حتقيقهم لأرباح من �إنتاج اخل�رضوات
وت�سويقها.
وتقول يا�سمني ح�سني�“ :إن احلافز التجاري وراء هذا امل�رشوع هو
جعل جي �إ�س �إ�س اجلهة الرائدة يف الأغذية التي يتم احل�صول عليها من
م�صادر حملية يف غانا وم�ساعدتها على الوفاء بالتزامها �إزاء احلكومة
ومقاوليها الذين يهدفون �إىل زيادة املنتجات واخلدمات التي ي�شرتونها
حملي ًا مع حتقيق النفع للمجتمعات املحلية” .و�سوف ت�ستغل املوارد
�أي�ض ًا يف تنظيم جمموعات �إنتاجية من املزارعني املحليني وتوفري
التدريب يف �إنتاج اخل�رضوات ومكافحة الآفات الزراعية وم�ساعدة
املزارعني على اكت�ساب مهارات جتارية وتنظيم جمموعات ت�سويقية.
ويقوم فريق جي �إ�س �إ�س يف مايل بدوره لدعم االقت�صاد املحلي ببدء
م�رشوع “فكر حمليا” اخلا�ص به .ويف نوفمرب من العام املا�ضي ،وفر
فيليب �ساباتيي مدير جي �إ�س �إ�س ملنطقة غرب �إفريقيا �أنواع ًا خا�صة
من احلبوب من فرن�سا الثنني من املزارعني املاليني املحليني .وبعد ثالثة
�أ�شهر يجني هذان املزارعان حما�صيل طماطم وملفوف وب�صل وفلفل
وكو�سة وفا�صوليا خ�رضاء وخ�س .ويف �رشح للمو�ضوع ،يقول فيليب:

“بعد �أن يكتمل منو اخل�رضوات� ،سوف ن�شرتيها منهم ال�ستخدامها يف
قاعة طعام �آي ايه ام جولد (�رشكة لتعدين املعادن النفي�سة) يف بريكيني.
و�سي�صبح ه�ؤالء املزارعون املوردين الذين ميدوننا بهذه املنتجات
ب�شكل منتظم و�سن�ستمر يف �إمدادهم بالبذور كلما احتاجوا �إليها”.
�إن مواقع الت�شغيل التابعة لنا يف �إفريقيا نائية للغاية مع بنية �أ�سا�سية
�ضعيفة للنقل ووجود �إمدادات جاهزة من اخل�رضوات الطازجة
على م�سافة قريبة من املواقع النائية جلي �إ�س �إ�س يوفر وقتا ثمين ًا
و�أموا ًال“ .لدينا يف �سياما يف الوقت احلايل حوايل �ستة مزارعني يقومون
بالتوريد� ،إذ �أننا نقدم ما ال يقل عن  1000وجبة يف اليوم ولكن ال ميكن
ا�ستخدامهم لربيكيني لأنها تقع على م�سافة بعيدة جد ًا عن �سياما،
ولذلك طلبنا م�ساعدة اثنني من املزارعني يف بريكيني موجودين على
م�سافة ميكن قطعها يف خم�س دقائق فقط بال�سيارة من موقع الإقامة”.
م�رشوع “فكر حملي ًا” لي�س جمرد مفهوم ترويجي و�إمنا ميثل التزام ًا
عميق ًا بت�سهيل التغيري وحت�سني الظروف على امل�ستوى املحلي.
وهو لي�س مق�صور ًا على الزراعة .فبف�ضل مبادرة تعتمد على جهود
العاملني ،تدعم جي �إ�س �إ�س يف الوقت احلايل دار ًا للأيتام يف جوموا
بوتواما يف و�سط غانا ب�إمدادات من الكتب ومواد التدري�س امل�ساعدة
واللعب واملالب�س .وهناك مبادرات �أخرى يف �أرجاء �شبكتنا و�صلت �إىل
مرحلة الإنتاج و�سوف ي�شهد العام  2012عدد ًا متزايد ًا من مبادرات
الدعم املحلية.
ويف البحرين ،حيث ت�ساند املجموعة منذ وقت طويل املعهد الإقليمي
للتعليم الن�شط ومركز عالية للتدخل املبكر ،تدعو الثقافة الرا�سخة
مل�ؤ�س�ستنا العاملني بها للم�شاركة الن�شطة .لقد �أ�صبحت مبادرة “فكر
حملي ًا” حافزا جديدا وا�سما ميثل التغيري والفكر والرعاية .وانطالق ًا من
فكرة مبدئية يف منت�صف  2011مرتبطة ب�أ�سواق الأ�رسة يف البحرين،
اكت�سبت مبادرة “فكر حملي ًا” �رسيع ًا مكانة ت�ؤهلها لأن ت�صبح جزء ًا ال
يتجز�أ من تطلعات جمموعة بي �إم �إم �آي الإقليمية والعامليةn .
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لقد عززت أسواق األسرة الجديدة في أمواج بالبحرين تواجد بي إم إم آي في مجال
التجزئة .ومع وجود خطط للتوسع إلى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية،
ينتظر أن تنمو أسواق األسرة بصورة كبيرة .وخالل العام  ،2011اضطلع القسم بمبادرات
تدريب عديدة في إعداد األطعمة والتعامل معها وترويج السلع وخدمة العمالء .يبلغ
عدد موظفي أقسام المجموعة  146من خالل األسرة ،جريت دلي ،ووحدة اإلنتاج المركزية.
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المستودعات المركزية لبي إم إم آي في جيبوتي
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دليل المجموعة
بي �أم �أم �آي البحرين
هاتف+973 17739444 :
فاك�س+973 17731186 :
enquiries@bmmi.com.bh
www.bmmigroup.com
املكتب العام
هاتف+973 17746110 :
فاك�س+973 17745897 :
التجزئة والتوزيع
م�رشوبات بي �أم �أم �آي
هاتف+973 17364000 :
فاك�س+973 17813957 :
www.bmmishops.com
�أ�سواق الأ�رسة
الأ�رسة – �سار
هاتف+973 17697558 :
فاك�س+973 17693128 :
الأ�رسة – �أمواج
هاتف+973 16033773 :
فاك�س+973 16033772 :
الأ�رسة – درة البحرين
هاتف+973 13359011 :
فاك�س+973 13359012 :
�رشكة جريت ديلي
هاتف+973 17697200 :
فاك�س+973 17693128 :

اال�ستهالكية
هاتف+973 17739200 :
فاك�س+973 17735640 :

جي �أ�س �أ�س  -غانا
هاتف+233 302 779543 :
فاك�س+233 302 773617 :

زاد للت�سويق والتوزيع (قطر)
هاتف+974 44449810 :
فاك�س+974 44361905 :
zadmarketing@qatar.net.qa

جي �أ�س �أ�س  -كينيا
هاتف+245 708085404 :

التموين التعاقدي (قطر)
هاتف+974 44061700 :
فاك�س+974 44361905 :
بي �أم �أم �آي  -جيبوتي
هاتف+253 320 600 / 607 :
فاك�س+253 3561444 :
�رشكة حتديد امل�صادر والتوريدات
العاملية (جي �أ�س �أ�س)
املكتب الرئي�سي (البحرين)
هاتف+973 17739477 :
فاك�س+973 17730294 :
gss@bmmi.com.bh
www.gss-contracting.com

جي �أ�س �أ�س  -مايل
هاتف+223 20 245520 :
فاك�س+223 20 245520 :
جي �أ�س �أ�س  -ال�سودان
هاتف+249 183 231976 :
فاك�س+249 183 222808 :
جي �أ�س �أ�س  -جنوب ال�سودان
هاتف+249 183 231976 /231977 :
فاك�س+249 183 222808 :
�إين�شكيب البحرين
هاتف+973 17821161 :
فاك�س+973 17720948 :

وا�شنطن العا�صمة
هاتف+1 202 7296302 :
فاك�س+1 202 5806559 :
جي �أ�س �أ�س  -اجلابون
هاتف+24156 5323 :
فاك�س+24156 5409 :
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تقرير مدققي الحسابات
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ال�سادة
م�ساهمي بي �إم �إم �آي �ش.م.ب.

تقرير حول القوائم املالية
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة ل�رشكة بي �إم �إم �آي
�ش.م.ب“( .ال�رشكة”) وال�رشكات التابعة لها (“املجموعة”) والتي
ت�شمل قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31دي�سمرب  ،2011والقوائم
املوحدة للدخل والدخل ال�شامل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق
امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات
املحا�سبية والإي�ضاحات الأخرى.
م�سئولية جمل�س الإدارة عن القوائم املالية
�إن جمل�س �إدارة ال�رشكة هو امل�سئول عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه
للقوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية،
وكذلك الرقابة الداخلية التي يقرر جمل�س الإدارة �رضورتها للتمكن
من �إعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية� ،سوا ًء كانت
ناجتة عن جتاوزات �أو �أخطاء.
م�سئولية مدققي احل�سابات
�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه القوائم املالية املوحدة �إ�ستناد ًا �إىل
�أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد متت �أعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا
ملعايري التدقيق الدولية .تتطلب هذه املعايري منا الإلتزام بالأخالقيات
املهنية ذات العالقة و�أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول
على ت�أكيدات معقولة ب�أن القوائم املالية املوحدة خالية من �أية �أخطاء
جوهرية.
ت�شمل �أعمال التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق
م�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات املف�صح عنها يف القوائم املالية املوحدة.
�إن اختيار الإجراءات املنا�سبة يعتمد على تقديراتنا املهنية ،مبا يف ذلك
تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة� ،سواء ناجتة
عن جتاوزات �أو �أخطاء .وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ يف الإعتبار
نظم الرقابة الداخلية املعنية ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة
ب�صورة عادلة والتي متكننا من ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل
الأو�ضاع القائمة ،ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي مهني حول فعالية نظام
الرقابة الداخلية لل�رشكة .كما تت�ضمن �أعمال التدقيق تقييم مدى مالئمة
ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي
�أجراها جمل�س الإدارة وكذلك تقييم العر�ض العام للقوائم املالية املوحدة.
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وب�إعتقادنا �إن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتمكيننا
من �إبداء ر�أي تدقيق حول هذه القوائم.
الر�أي
يف ر�أينا �إن القوائم املالية املوحدة تعرب ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي
اجلوهرية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب 2011
وعن �أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا
للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني ،نفيد مبا يلي:
�أ) حتتفظ ال�رشكة ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن القوائم املالية
متفقة مـع تلك ال�سجالت.
ب) املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة تتفق مع القوائم
املالية املوحدة.
وح�سب علمنا مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 2011أية
خمالفات لأحكام قانون ال�رشكات التجارية البحريني �أو دليل الأنظمة
واللوائح مل�رصف البحرين املركزي (الأحكام النافذة من املجلد رقم )6
وتوجيهات م�رصف البحرين املركزي والأنظمة والقرارات والقواعد
والإجراءات لبور�صة البحرين �أو لأحكام عقد الت�أ�سي�س والنظام
الأ�سا�سي لل�رشكة على وجه قد ي�ؤثر ب�شكل جوهري �سلب ًا على ن�شاط
ال�رشكة �أو مركزها املايل؛ وقد مت تقدمي تو�ضيحات ومعلومات مر�ضية
لنا من قبل الإدارة �إ�ستجابة جلميع طلباتنا.

�أرن�ست �أند يونغ

املنامة ،مملكة البحرين
 12فرباير 2012
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بي أم أم آي ش.م.ب.

القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في  31ديسمبر 2011

 31دي�سمرب 2011
دينار بحريني

 31دي�سمرب 2010
دينار بحريني

6
7
8
9
10
		

7.919.297
419.528
1.859.481
4.575.473
11.650.849
26.424.628

8.042.464
449.528
1.771.595
4.133.807
10.747.442
25.144.836

11
23
12
13

8.844.597
15.435.385
12.493.437
25.349
36.798.768
63.223.396

8.371.857
200.000
14.581.466
12.915.753
36.069.076
61.213.912

�إي�ضاح

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

14
14
15
		

مطلوبات
مطلوب غري متداول
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
مطلوبات متداولة
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
�رضيبة دخل م�ستحقة الدفع

16
17
		

جمموع املطلوبات
جمموع احلقوق واملطلوبات

13.311.686
()3.054.554
7.578.528
29.760.083
47.595.743
372.108
47.967.851

12.101.533
()3.054.554
9.806.005
28.864.329
47.717.313
293.348
48.010.661

1.376.258

1.259.388

13.757.358
121.929
13.879.287
15.255.545
63.223.396

11.756.626
187.237
11.943.863
13.203.251
61.213.912

مت اعتماد �إ�صدار القوائم املالية املوحدة بناء ًا على قرار جمل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ  12فرباير  2012ووقعها نيابة عنهم كل من:

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

عبداهلل حممد جمعة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  32جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
مجموعة بي إم إم آي 43 -

بي أم أم آي ش.م.ب.

القائمة الموحدة للدخل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح

25
25
		

87.307.067
()65.065.981
22.241.086

84.777.999
()62.362.163
22.415.836

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

19
8
		

568.391
944.486
()8.081.103
()9.198.359

420.779
1.115.272
()7.110.148
()7.973.937

6.474.501

8.867.802

648.136
()243.336

840.854
()391.755
-

الربح قبل ال�رضائب
م�رصوف �رضيبة الدخل

21

6.879.301
()158.561

9.316.901
()153.649

الربح لل�سنة

18

6.720.740

9.163.252

6.641.980
78.760
6.720.740

9.092.327
70.925
9.163.252

53

73

�إي�ضاح

الربح من العمليات
دخل الإ�ستثمار
خ�سائر �إ�ضمحالل من �إ�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سائر من �إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح واخل�سائر

العائد �إىل:
حاملي �أ�سهم ال�رشكة الأم
حقوق غري م�سيطرة
الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف الأرباح (فل�س)

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  32جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
 - 44مجموعة بي إم إم آي

20
10

		
		
22

بي أم أم آي ش.م.ب.

القائمة الموحدة للدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

�إي�ضاح

الربح لل�سنة
دخل �شامل �آخر
�صايف خ�سارة غري حمققة من �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف التغريات يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات امل�صنفة
كقيمة عادلة �ضمن قائمة الدخل ال�شامل الآخر
فروق �رصف ناجتة عن حتويل العمليات الأجنبية
(خ�سارة) دخل �شامل �آخر لل�سنة

10
10
		

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
العائد �إىل:
حاملي �أ�سهم ال�رشكة الأم
حقوق غري م�سيطرة

		
		
		

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

6.720.740

9.163.252

-

363.658

()662.577
()662.577

()56.421
307.237

6.058.163

9.470.489

5.979.403
78.760
6.058.163

9.399.564
70.925
9.470.489

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  32جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
مجموعة بي إم إم آي 45 -

بي أم أم آي ش.م.ب.

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

�إي�ضاح

الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل ال�رضائب
تعديالت على:
دخل الإ�ستثمار
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة
	ا�ستهالك
خ�سائر �إ�ضمحالل من �إ�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سائر من �إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح واخل�سائر
�أعمال قيد التنفيذ م�شطوبة
خم�ص�ص ملكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
مك�سب من �إ�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
خ�سارة (مك�سب) من �إ�ستبعاد �إ�ستثمارات
خ�سارة من �إ�ستبعاد �إ�ستثمارات يف �رشكة تخ�ضع ل�سيطرة م�شرتكة
ح�صة املجموعة من نتائج �رشكات تخ�ضع ل�سيطرة م�شرتكة
خم�ص�ص (�إ�سرتداد) ملخزون منتهي ال�صالحية وذو حركة بطيئة� ،صايف
خم�ص�ص(�إ�سرتداد) لذمم مدينة م�شكوك يف حت�صيلها
الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل
التغريات يف ر�أ�س املال العامل:
خمزون
ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
نقد ناجت من العمليات
�رضيبة الدخل املدفوعة
تربعات خريية مدفوعة
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة الإ�ستثمارية
�رشاء عقارات و�آالت ومعدات
متح�صالت من �إ�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
�رشاء �إ�ستثمارات
متح�صالت من �إ�ستبعاد �إ�ستثمارات
�رشاء �أ�سهم �رشكة زميلة
نقد م�ستلم من �رشكات ذات �سيطرة م�شرتكة� ،صايف
قر�ض ل�رشكة خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
دخل الإ�ستثمار
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) من الأن�شطة الإ�ستثمارية

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  32جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

6.879.301

9.316.901

()649.349
30.000
1.081.426
243.336
20.239
265.635
()13.258
1.213
313
()944.486
166.439
96.935
7.177.744

()672.276
30.000
940.525
391.755
243.648
()2.489
()168.578
()1.115.272
()613.738
()59.553
8.290.923

()639.179
()910.167
1.844.727
7.473.125
()249.218
()100.000
()148.765
6.975.142

1.227.311
()2.579.388
348.447
7.287.293
()143.798
()965.715
()91.388
6.086.392

()1.007.997
16.671
()2.372.254
611.721
()441.666
856.287
200.000
509.015
()1.628.223

()1.192.796
17.643
()584.267
1.361.352
()564.261
802.742
597.311
437.724

بي أم أم آي ش.م.ب.

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

()5.795.321
()5.795.321

()56.513
()5.547.716
()5.604.229

(النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه

()448.402

919.887

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

26.086
12.915.753

()34.244
12.030.110

12.493.437

12.915.753

�إي�ضاح

الأن�شطة التمويلية
�رشاء �أ�سهم خزانة
�أرباح �أ�سهم مطالب بها ومدفوعة حلاملي �أ�سهم ال�رشكة الأم
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

		
		
		

13

بنود غري نقدية
• �أرباح الأ�سهم غري املطالب بها املتعلقة بال�سنوات ال�سابقة والبالغة  123.805دينار بحريني ( 162.015 :2010دينار بحريني) مت �إ�ستثنا�ؤها من تغري الذمم التجارية
الدائنة والذمم الأخرى.
• دخل الفوائد البالغ  140.334دينار بحريني ( 74.965 :2010دينار بحريني ) امل�ستحق لكنه مل ي�سدد بعد مت �إ�ستبعاده من تغري الذمم التجارية الدائنة والذمم
الأخرى.
• �رشاء الإ�ستثمارات ي�ستثني مبلغ  50.000دينار بحريني( :2010ال �شيء) الذي ميثل حتويل الإ�ستثمار من جمعية الأ�رسة اخلريية.
• التغري يف الأر�صدة اخلريية البالغ  126.760دينار بحريني ( 94.560 :2010دينار بحريني) .ا�ستبعد من تغري الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى مبلغ 32.200
دينار بحريني ( :2010ال �شيء) والذمم التجارية املدينة والذمم الأخرى مبلغ  94.560دينار بحريني ( 94.560 :2010دينار بحريني).

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  32جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
مجموعة بي إم إم آي 47 -

بي أم أم آي ش.م.ب.

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

�إي�ضاح

		
كما يف  1يناير 2011
		
�إعادة عر�ض ب�سبب التطبيق املبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية �( 9إي�ضاح ))1(3
		
كما يف  1يناير ( 2011معاد عر�ضه)
الربح لل�سنة
خ�سارة �شاملة �أخرى
جمموع (اخل�سارة) الدخل ال�شامل
�أ�سهم منحة �صادرة
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2010
�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2011
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل االحتياطي العام
حمول �إىل احتياطي التربعات اخلريية
توزيعات جلمعية الأ�رسة اخلريية
يف  31دي�سمرب 2011

		
		
		
14
14
14
15
15
15
15

�إي�ضاح

كما يف  1يناير 2010
الربح لل�سنة
دخل �شامل �آخر
جمموع الدخل ال�شامل
�أ�سهم منحة �صادرة
�رشاء �أ�سهم خزانة
�أرباح �أ�سهم نهائية ل�سنة 2009
�أرباح �أ�سهم مرحلية ل�سنة 2010
حمول �إىل االحتياطي القانوين
حمول �إىل االحتياطي العام
التربعات اخلريية
حمول �إىل احتياطي التربعات اخلريية
توزيعات جلمعية الأ�رسة اخلريية
يف  31دي�سمرب 2010

		
		
		
		
14
		
		
14
15
15
15
15
15
		

تت�ضمن الأرباح املبقاة �إحتياطيات غري قابلة للتوزيع ب�إجمايل  315.000دينار بحريني متعلقة بال�رشكات التابعة.

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  32جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
 - 48مجموعة بي إم إم آي

ر�أ�سمال
�صادر
دينار بحريني

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

املجموع
دينار بحريني

حقوق غري م�سيطرة
دينار بحريني

جمموع
احلقوق
دينار بحريني

12.101.533
12.101.533

()3.054.554
()3.054.554

9.806.005
()2.669.976
7.136.029

28.864.329
2.669.976
31.534.305

47.717.313
47.717.313

293.348
293.348

48.010.661
48.010.661

1.210.153
13.311.686

()3.054.554

()662.577
()662.577
605.076
500.000
181.847
()181.847
7.578.528

6.641.980
6.641.980
()1.210.153
()3.414.881
()2.504.245
()605.076
()500.000
()181.847
29.760.083

6.641.980
()662.577
5.979.403
()3.414.881
()2.504.245
()181.847
47.595.743

78.760
78.760
372.108

6.720.740
()662.577
6.058.163
()3.414.881
()2.504.245
()181.847
47.967.851

ر�أ�سمال
�صادر
دينار بحريني

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

11.001.394
1.100.139
12.101.533

()2.998.041
()56.513
()3.054.554

9.139.413
307.237
307.237
550.070
500.000
()690.715
180.440
()180.440
9.806.005

27.488.352
9.092.327
9.092.327
()1.100.139
()3.107.135
()2.278.566
()550.070
()500.000
()180.440
28.864.329

املجموع
دينار بحريني

حقوق غري م�سيطرة
دينار بحريني

جمموع
احلقوق
دينار بحريني

44.631.118
9.092.327
307.237
9.399.564
()56.513
()3.107.135
()2.278.566
()690.715
()180.440
47.717.313

222.423
70.925
70.925
293.348

44.853.541
9.163.252
307.237
9.470.489
()56.513
()3.107.135
()2.278.566
()690.715
()180.440
48.010.661

مجموعة بي إم إم آي 49 -

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2011

1

الأن�شطة
�رشكة بي �إم �إم �آي �ش.م.ب“( .ال�رشكة”) هي �رشكة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست فـي مملكة البحرين وم�سجلة لدى وزارة التجارة وال�صناعة حتت �سجل جتاري رقم
� .10999إن املكتب الرئي�سي لل�رشكة م�سجل حتت �صندوق بريد � ،828سرتة ،مملكة البحرين.
�إن الأن�شطة الرئي�سية لل�رشكة و�رشكاتها التابعة (امل�شار �إليهم مع ًا “باملجموعة”) هي بيع الأغذية واملرطبات واملواد الإ�ستهالكية الأخرى باجلملة والتجزئة .كما تقوم
املجموعة بتقدمي خدمات التوزيع وال�شحن .ترتكز عمليات املجموعة يف مملكة البحرين ودولة قطر وجيبوتي وغابون ومايل وال�سودان وغانا.
فيما يلي ال�رشكات التابعة لل�رشكة:
اال�ســم

ن�سبة امللكية

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط الأ�سا�سي

�رشكة نادر للتجارة ذ.م.م.

%100

مملكة البحرين

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

�سوبر ماركت الأ�رسة ذ.م.م.

%100

مملكة البحرين

�إدارة �سوبر ماركت.

جيبوتي

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

مملكة البحرين

خدمات �إدارة فنادق و�شقق ومطاعم لل�سائحني.

%100
بي �إم �إم �آي �سارل
				
�رشكة بيادر لإدارة املطاعم �ش�.ش.و.

%100

مملكة البحرين
%100
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي
			
هولدنغ �ش�.ش.و.

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

لدى �رشكة جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي هولدنغ �ش�.ش.و .ال�رشكات التابعة التالية كما هو بتاريخ قائمة املركز املايل:
مملكة البحرين
%100
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �إي�ست
			
هولدنغ �ش�.ش.و.

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

مملكة البحرين
%100
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �ساوث
			
هولدنغ �ش�.ش.و.

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

مملكة البحرين
%100
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي نورث
			
هولدنغ �ش�.ش.و.

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

مملكة البحرين
%100
جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي و�ست
			
هولدنغ �ش�.ش.و.

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

 - 50مجموعة بي إم إم آي

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

1

الأن�شطة (تتمة)
اال�ســم

ن�سبة امللكية

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط الأ�سا�سي

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �إي�ست هولدنغ �ش�.ش.و .ال�رشكة التابعة التالية كما هو بتاريخ قائمة املركز املايل.
	%55ال�سودان
�آو دي ا�س �سي �آو كاترينق جي يف
				

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

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي �ساوث هولدنغ �ش�.ش.و .ال�رشكة التابعة التالية كما هو بتاريخ قائمة املركز املايل.
	%100الغابون
جي �أ�س �أ�س غابون �أ�س �أيه
				

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

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي نورث هولدنغ �ش�.ش.و .ال�رشكة التابعة التالية كما هو بتاريخ قائمة املركز املايل.
مايل

%100
جي �أ�س �أ�س مايل �أ�س �أيه
				

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

لدى جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي وي�ست هولدنغ �ش�.ش.و .ال�رشكة التابعة التالية كما هو بتاريخ قائمة املركز املايل.
غانا
�أنرتنا�شونال �سور�سنج �أند �سبالي ليميتد – %100
			
غانا (�سابق ًا كومبا�س غانا ليميتد)

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

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

	�إ�سـم ال�رشكة الزميلة
�رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب.

ن�سبة امللكية

بلد الت�أ�سي�س

%30.50

مملكة البحرين	الأعمال الفندقية (الفندق حتت الإن�شاء)

	�إ�ســم امل�شاريع امل�شرتكة
%50
	ال�رشكة القطرية البحرينية العاملية ذ.م.م.
				

الن�شاط الأ�سا�سي

دولة قطر

�إدارة عدة وكاالت لل�سلع اال�ستهالكية.

�رشكة بي �أند بي للتوزيع ذ.م.م.

%50

مملكة البحرين

�إن�شاء وت�شغيل املخازن.

�رشكة خدمات ان�شكيب لل�شحن ذ.م.م.

%50

مملكة البحرين

خدمات ال�شحن.

زاد للت�سويق والتوزيع ذ.م.م.

%50

دولة قطر	التجارة باجلملة وتوزيع املواد الغذائية وال�سلع املنزلية.

 خالل ال�سنة ،قامت ال�رشكة ببيع �أ�سهمها يف �رشكة �إيه �أند بي للخدمات اللوج�ستية ذ.م.م .حيث كانت متتلك فيها .%50 -خالل ال�سنة قامت ال�رشكة بزيادة ملكيتها يف �رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب .من � %27.5إىل .%30.5
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�أ�س�س التوحيد

	�أ�س�س التوحيد
ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�رشكة و�رشكاتها التابعة كما يف  31دي�سمرب .2011
يتم توحيد ال�رشكات التابعة بالكامل من تاريخ االقتناء والذي يعد التاريخ الذي ح�صلت فيه املجموعة على ال�سيطرة وي�ستمر توحيدها حتى التاريخ الذي يتم فيه
�إيقاف ال�سيطرة� .أعدت القوائم املالية لل�رشكات التابعة لنف�س ال�سنة املالية لل�رشكة الأم با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية متوافقة .مت �إ�ستبعاد جميع الأر�صدة والدخل
وامل�رصوفات واملكا�سب واخل�سائر الغري حمققة و�أرباح الأ�سهم الناجتة من املعامالت فيما بني املجموعة بالكامل.
تن�سب اخل�سائر املتكبدة عن ال�رشكة التابعة �إىل احلقوق الغري م�سيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجز يف الر�صيد.
يتم �إحت�ساب التغري يف ح�صة ملكية ال�رشكة التابعة ،دون فقدان ال�سيطرة كمعاملة �أ�سهم حقوق� .إذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على ال�رشكة التابعة� ،سينتج عنها ما
يلي:
-

�إ�ستبعاد املوجودات (مت�ضمنة ال�شهرة) واملطلوبات لل�رشكة التابعة.
�إ�ستبعاد القيمة املدرجة لأي حقوق غري م�سيطرة.
�إ�ستبعاد فروق التحويل املرتاكمة ،امل�سجلة يف الدخل ال�شامل.
�إثبات القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم.
�إثبات القيمة العادلة لأي �إ�ستثمار حمتفظ به.
�إثبات �أي فائ�ض �أو عجز يف الأرباح �أو اخل�سائر.
�إعادة ت�صنيف ح�صة ال�رشكة الأم للبنود املثبتة م�سبق ًا �ضمن الدخل ال�شامل الآخر �إىل الأرباح �أو اخل�سائر �أو الأرباح املبقاة� ،أيهما �أن�سب.

بيان الإلتزام و�أ�س�س الإعداد
�أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�صادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدويل وطبق ًا لأحكام قانون ال�رشكات
التجارية البحريني ،دليل الأنظمة واللوائح مل�رصف البحرين املركزي والتوجيهات ذات ال�صلة ،وقواعد و�إجراءات بور�صة البحرين.
�أعدت القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،ب�إ�ستثناء الإ�ستثمارات التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة.
مت عر�ض القوائم املالية املوحدة بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئي�سية لعمليات ال�رشكة.
 -3التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة هي مطابقة لتلك التي مت �إتباعها يف ال�سنة ال�سابقة ب�إ�ستثناء قيام املجموعة بالتطبيق املبكر
للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 9إعتبار ًا من  1يناير �(2011إي�ضاح  ،))1(3وتطبيق ما يلي:
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية املعدلة واجلديدة وتف�سريات جلنة �إعداد التقارير املالية الدويل التالية التي �أ�صبحت نافذة
للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد التواريخ املذكورة �أدناه:
 معيار املحا�سبة الدويل رقم  24املتعلق ب�إف�صاحات الأطراف ذات العالقة(املعدل) �إلزامي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2011 معيار املحا�سبة الدويل رقم  32املتعلق بالأدوات املالية :العر�ض – ت�صنيف �إ�صدارات احلقوق(التعديل) �إلزامي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1فرباير.2010
ً
إعتبارا من  1يناير .2011
	املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  7املتعلق بالأدوات املالية :الإف�صاحات(التعديل) �إلزامي � -حت�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية(ال�صادرة يف مايو � )2010إلزامي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو � 2010أو  1يناير .2011
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 -3التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
عند تطبيق املعيار �أو التف�سري فان الت�أثري على القوائم املالية املوحدة �أو الأداء املوحد للمجموعة مبني �أدناه:
معيار املحا�سبة الدويل رقم  24املتعلق ب�إف�صاحات الأطراف ذات العالقة ( املعدل)
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم  24الذي يو�ضح تعريف الأطراف ذات العالقة و ب�صورة خا�صة فيما يتعلق بالت�أثري
الهام �أو ال�سيطرة امل�شرتكة .تركز التعريفات اجلديدة على وجهة نظر متماثلة ب�ش�أن عالقات الأطراف ذات العالقة �إ�ضافة �إىل تو�ضيح �أي الأ�شخا�ص وموظفي الإدارة
الرئي�سني الذين ي�ؤثرون على عالقات الأطراف ذات العالقة يف امل�ؤ�س�سة .ثاني ًا ،يقدم التعديل �إعفا ًء من متطلبات الإف�صاح للأطراف ذات العالقة للمعامالت مع اجلهات
احلكومية وامل�ؤ�س�سات التي يجري ال�سيطرة عليها� ،سيطرة م�شرتكة �أو تت�أثر ب�شكل جوهري من قبل نف�س اجلهة احلكومية كجهة تعد التقارير .ولن يكون للتعديل �أي
ت�أثري على املركز املايل �أو الأداء املايل للمجموعة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  32املتعلق بالأدوات املالية :العر�ض (املعدل)
يعدل التعديل تعريف املطلوب املايل الوارد يف معيار املحا�سبة الدويل  32لتمكني امل�ؤ�س�سات من ت�صنيف �إ�صدارات احلقوق وخيارات معينة �أو �ضمانات ك�أدوات حقوق
�أ�سهم .ويطبق التعديل �إذا �أعطيت احلقوق ن�سبي ًا جلميع املالك احلاليني من نف�س فئة �أدوات امللكية الغري م�شتقة للم�ؤ�س�سة ،للح�صول على عدد حمدود من �أدوات
حقوق ملكية امل�ؤ�س�سة مببلغ ثابت يف �أي عملة .مل يكن للتعديل �أي ت�أثري على على املركز املايل �أو الأداء املايل للمجموعة حيث �أن املجموعة مل تقم ب�إ�صدار هذه الأنواع
من الأدوات.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  7الأدوات املالية :الإف�صاحات( التعديل)
قدمت هذه التعديالت متطلبات �إف�صاحات لتحويالت املوجودات املالية ،وت�شمل الإف�صاحات ما يلي:
	املوجودات املالية غري امل�ستبعدة بكاملها و	املوجودات املالية امل�ستبعدة بكاملها لكن ال�رشكة حتتفظ مب�شاركة م�ستمرة فيها.لي�س للتعديل �أي ت�أثري على الإف�صاحات التي قدمتها املجموعة لكون املجموعة مل ت�صدر هذه الأنواع من الأدوات.
التح�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
يف مايو � ،2010أ�صدر املجل�س جامع تعديالته الثالثة على معايريه ،ب�شكل رئي�سي لإزالة التعار�ضات وتو�ضيح ال�صياغة .وهناك �رشوط �إنتقالية منف�صلة لكل معيار.
وتطبيق التعديالت التالية �أدى �إىل تغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبية لكن لي�س لها تاثري على الو�ضع املايل �أو الأداء املايل للمجموعة.
•

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  3املتعلق بدمج الأعمال :مت تعديل خيارات القيا�س املتاحة للحقوق غري امل�سيطرة .مكونات احلقوق غري امل�سيطرة التي
ت�شكل حقوق ملكية حالية و التي تخول حاملها للح�صول على ح�صة ن�سبية من �صايف موجودات امل�ؤ�س�سة يف حال الت�صفية يجب قيا�سها �إما بالقيمة العادلة �أو
باحل�صة الن�سبية لأدوات امللكية احلالية ل�صايف املوجودات املعرفة للم�ستحوذ .يتم قيا�س جميع املكونات الأخرى بالقيمة العادلة لتاريخ الإقتناء.

•

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  – 7الإف�صاحات  -ع ّدل املعيار لتب�سيط الإف�صاحات املطلوبة ،بخف�ض مقدار الإف�صاحات ب�شان ال�ضمانات املحتفظ بها
وحت�سني الإف�صاحات بطلب معلومات نوعية لو�ضع املعلومات الكمية الواردة يف ال�سياق .ي�ضيف التعديل بيان ًا �رصيح ًا ب�أن الإف�صاح النوعي يجب تقدميه يف
�سياق الإف�صاحات الكمية لتمكني امل�ستخدمني من تقييم تعر�ضات ال�رشكة للمخاطر الناجتة عن الأدوات املالية.

•

معيار املحا�سبة الدويل رقم  :1عر�ض القوائم املالية :يو�ضح التعديل انه ميكن عر�ض حتليل كل مكون من مكونات الدخل ال�شامل الآخر �أما يف قائمة التغريات يف
حقوق امل�ساهمني �أو يف �إي�ضاحات القوائم املالية.
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 -3التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
التح�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية (تتمة)
	التعديالت الأخرى الناجتة عن التح�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية لن يكون لها تاثري على ال�سيا�سات املحا�سبية ،املركز املايل �أو الأداء املايل
للمجموعة:
	املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  3املتعلق بدمج الأعمال( الدفع املحتمل الناجت عن دمج الأعمال قبل تطبيق املعيار رقم  ( 3املعدل يف .)2008	املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  3املتعلق بدمج الأعمال(الدفع امل�ستند �إىل الأ�سهم امل�ستبدلة طوع ًا وغري امل�ستبدلة). معيار املحا�سبة الدويل رقم  27القوائم املالية املوحدة واملنف�صلة. معيار املحا�سبة الدويل رقم  34القوائم املالية املرحلية ،و جلنة تف�سري املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم � 19إطفاء املطلوبات املالية ب�أدوات حقوق امللكية.( )1التطبيق املبكر للمعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم 9
		
�إعتبار ًا من  1يناير  ،2011قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم “ 9الأدوات املالية” (ال�صادر يف نوفمرب  2009وعدل يف �أكتوبر
 )2010والتعديالت الناجتة ذات العالقة قبل التاريخ االلزامي (الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  )2015نظر ًا لل�سماح بالتطبيق املبكر .و�أختارت
املجموعة  1يناير  2011كتاريخ للتطبيق املبكر (وهو التاريخ الذي قامت به املجموعة بتقييم موجوداتها ومطلوباتها املالية) .قامت املجموعة بتطبيق طوعي
لهذا املعيار ،لكونه ي�ؤدي �إىل عر�ض يعك�س على نحو �أف�ضل �أداء وعمليات املجموعة.
		

مل تقم املجموعة ب�إعادة عر�ض معلومات املقارنة كما هو م�سموح به يف املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9وقامت ب�إثبات ت�أثري التطبيق املبكر �إعتبار ًا من
 1يناير  ،2011يف الأرباح املبقاة الإفتتاحية والإحتياطيات الأخرى كما هو يف ذلك التاريخ( راجع �إي�ضاح  ))2(3لتحديد مقدار هذا الت�أثري.

		املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم ( 9املرحلة  )1جرى تطبيقه من قبل املجموعة لت�صنيف وقيا�س املوجودات واملطلوبات املالية .وال يزال معيار املحا�سبة
الدويل رقم  39جاري �إتباعه لإ�ضمحالل املوجودات املالية وحما�سبة التحوط ،نظر ًا لأنه �سوف تتم تغطيتها يف املرحلة  2واملرحلة  3من املعيار الدويل العداد
التقارير املالية رقم  ،9تباع ًا ،والتي مل تنجز بعد من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدويل .وعندما يقوم املجل�س ب�إجناز هذه املراحل �سوف يقوم بحذف الأجزاء
املتعلقة باملعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9التي ت�ستبدل متطلبات معيار املحا�سبة الدويل .39
		
		

املعاجلة املحا�سبية القدمية
حتى تاريخ  31دي�سمرب  ،2010مت ح�ساب املوجودات املالية للمجموعة وفق معيار املحا�سبة الدويل ( 39الأدوات املالية :الإثبات والقيا�س) كما هو مف�صح عنه
بالتف�صيل يف القوائم املالية املوحدة ال�سنوية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2010والت�صنيفات مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  39هي كالتايل:
بيان املوجودات املالية

الت�صنيف وفق معيار املحا�سبة الدويل 39

		
		
		
		
		

 �أ�سهم امتياز �أ�سهم حقوق امللكية �صناديق �ضمان ر�أ�س املال* �صناديق مفتوحة� -أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة

 متاحة للبيع متاحة للبيع متاحة للبيع متاحة للبيع -متاحة للبيع

		

* لقد مت بيع هذه خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

		

عند بيع الإ�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية امل�صنفة كمتاحة للبيع ،املكا�سب �أو اخل�سائر املرتاكمة التي �سبق �إثباتها يف حقوق امل�ساهمني يتطلب �إدراجها يف
القائمة املوحدة للدخل.

		

(كمحول من
وعندما يكون هناك دليل مو�ضوعي للإ�ضمحالل يف الإ�ستثمار ب�أدوات احلقوق ،يتطلب تقييد خم�ص�ص �إ�ضمحالل �ضمن القائمة املوحدة للدخل
ّ
الإحتياطيات الأخرى).
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

 -3التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
التح�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية (تتمة)
( )1التطبيق املبكر للمعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم ( 9تتمة)
املعاجلة املح�سابية اجلديدة
		
		املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم 9يقدم متطلبات الت�صنيف والقيا�س للموجودات املالية التي تدخل �ضمن نطاق الأدوات املالية ملعيار املحا�سبة الدويل
رقم  39الأدوات املالية :الإثبات والقيا�س .وب�صورة حمددة ،يتطلب املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9ت�صنيف جميع املوجودات املالية و قيا�سها
بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة بنا ًء على منوذج الأعمال لل�رشكة لإدارة املوجودات املالية وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للموجود املايل.
بيان املوجودات املالية

الت�صنيف ال�سابق مبوجب معيار
املحا�سبة الدويل 39

		
		
		
		
		

 ال�سندات* �أ�سهم امتياز �أ�سهم حقوق امللكية �صناديق مفتوحة� -أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة

متاحة للبيع	القيمة العادلة �ضمن الأرباح واخل�سائر
متاحة للبيع	القيمة العادلة �ضمن الأرباح واخل�سائر
متاحة للبيع	القيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر
متاحة للبيع	القيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر
متاحة للبيع	القيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر

		

* لقد مت �رشاء هذه خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

			

الت�صنيف /التخ�صي�ص مبوجب املعيار الدويل لإعداد
التقارير املالية رقم 9

(�أ) الإ�ستثمار يف �أدوات الدين امل�صنفة مقا�سة بالتكلفة املطف�أة
�أدوات الدين التي تلبي ال�رشوط التالية يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة حم�سوم ًا منها خ�سارة الإ�ضمحالل (ب�إ�ستثناء �إ�ستثمارات الدين امل�صنفة بالقيمة
			
العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر عند الإثبات املبدئي):
			
			

	املوجود حمتفظ به �ضمن خطة العمل التي تهدف �إىل الإحتفاظ باملوجودات بغر�ض حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية و	-ال�رشوط التعاقدية للأداة تظهر يف تواريخ حمددة تدفقات نقدية التي ت�شكل دفعات للمبلغ الأ�سا�سي والفائدة على املبلغ الأ�سا�سي القائم.

			

يتم قيا�س جميع املوجودات املالية الأخرى الحق ًا بالقيمة العادلة.

			

يتم �إثبات الدخل بنا ًء على �أ�سا�س الفائدة الفعلية لأدوات الدين املقا�سة الحق ًا بالتكلفة املطف�أة .ويتم �إثبات دخل الفوائد �ضمن القائمة املوحدة للدخل.

			

تخ�ضع �أدوات الدين التي تقا�س الحق ًا بالتكلفة املطف�أة للإ�ضمحالل.

			

مل تقم املجموعة بت�صنيف �أية �أدوات دين كمقا�سة بالتكلفة املطف�أة بتاريخ التطبيق املبدئي للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم �( 9أي يف  1يناير
.)2011

ب) املوجودات املالية امل�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر
			الإ�ستثمارات يف �أدوات احلقوق ت�صنف كموجودات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر ،ما مل ت�صنف املجموعة الإ�ستثمار املحتفظ به
لغري غر�ض املتاجرة كمقا�س بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر عند الإثبات املبدئي (راجع �إي�ضاح ( )1(3ج)) �أدناه:
			

�أدوات الدين التي ال تلبي معايري التكلفة املطف�أة تقا�س كموجودات مالية م�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر� .إ�ضافة لذلك� ،أدوات
الدين التي تلبي معايري التكلفة املطف�أة لكنها م�صنفة كموجودات مالية م�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر تقا�س بالقيمة العادلة
�ضمن قائمة الدخل .ميكن ت�صنيف �أداة الدين كموجود مايل م�صنف كمقا�س بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر عند الإثبات املبدئي �إذا كان هذا
الت�صنيف يزيل �أو يخف�ض ب�صورة جوهرية التعار�ض يف القيا�س �أو الإثبات الذي ينتج عن قيا�س املوجودات �أو املطلوبات �أو يثبت املكا�سب �أو اخل�سائر
على �أ�سا�س خمتلف .وقامت املجموعة بت�صنيف �أدوات الدين كموجودات مالية م�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر عند تاريخ
التطبيق املبدئي للمعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم �( 9أي منذ  1يناير .)2011
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

 -3التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
التح�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية (تتمة)
( )1التطبيق املبكر للمعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم ( 9تتمة)
ب) املوجودات املالية امل�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر (تتمة)
يعاد ت�صنيف �أدوات الدين من مقا�سة بالتكلفة املطف�أة �إىل موجودات مالية م�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر عندما يتغري منوذج
			
العمل بحيث مل تعد معايري القيا�س بالتكلفة املطف�أة حمققة .وال ي�سمح ب�إعادة الت�صنيف لأدوات الدين امل�صنفة كموجودات مالية م�صنفة كمقا�سة بالقيمة
العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر عند الإثبات املبدئي.
			املوجودات املالية امل�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر تقا�س بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة تقرير ،و�أي مكا�سب �أو خ�سائر تن�ش�أ
عند �إعادة القيا�س تثبت يف القائمة املوحدة للدخل.
			

دخل الفوائد من �أدوات الدين امل�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر تدرج يف القائمة املوحدة للدخل.

			

دخل �أرباح الأ�سهم من �إ�ستثمارات يف �أدوات احلقوق امل�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر تثبت يف القائمة املوحدة للدخل عندما
يحدد حق املجموعة يف ا�ستالم �أرباح الأ�سهم وفق ًا ملعيار املحا�سبة املايل رقم  18الإيرادات.

ج) الإ�ستثمارات يف �أدوات احلقوق امل�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر
عند الإثبات املبدئي ،ميكن للمجموعة �إختيار غري قابل للنق�ض (على �أ�سا�س كل �أداة على حدة) لت�صنيف الإ�ستثمارات يف �أدوات احلقوق ك�إ�ستثمارات
			
م�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر �إذا مل تكن حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة.
			املوجود املايل �أو املطلوب املايل حمتفظ به لغر�ض املتاجرة �إذا:
			
			

-

			

-

مت �إقتنائه ب�شكل رئي�سي لغر�ض بيعه �أو �إعادة �رشائه على املدى القريب� ،أو
عند الإثبات املبدئي يكون جزء ًا من املحفظة للأدوات املالية املعينة التي تديرها املجموعة ويكون فيها دليل حديث على النمط الفعلي لتحقيق الربح
ق�صري الأجل� ،أو
يكون م�شتق ًا (ب�إ�ستثناء امل�شتق الذي يعد عقد �ضمان مايل �أو م�صنف وفعال ك�أداة حتوط).

			الإ�ستثمارات يف �أدوات احلقوق باملوجودات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر يتم قيا�سها مبدئي ًا بالقيمة العادلة �إ�ضافة �إىل
تكاليف املعامالت .ويتم الحق ًا ،قيا�سها بالقيمة العادلة مع اثبات املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة يف الدخل ال�شامل الآخر
ويح�سب تراكمي ًا يف �إحتياطيات �أخرى .لن يتم �إعادة ت�صنيف املكا�سب �أو اخل�سائر الرتاكمية للربح �أو اخل�سارة يف القائمة املوحدة للدخل عند �إ�ستبعاد
الإ�ستثمارات.
			

قامت املجموعة بت�صنيف معظم �إ�ستثماراتها ب�أدوات احلقوق كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر عند التطبيق املبدئي للمعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم  ،9لأن �أع�ضاء جمل�س الإدارة يعتقدون �أن هذا �سيوفر عر�ض ًا �أف�ضل للإ�ستثمارات الإ�سرتاتيجية ق�صرية وطويلة الأجل� ،أكرث
من عك�س التغريات يف القيمة العادلة فور ًا يف الربح واخل�سارة.

			

يتم �إثبات �أرباح الأ�سهم على هذه الإ�ستثمارات يف �أدوات احلقوق يف القائمة املوحدة للدخل عندما يحدد حق املجموعة يف �إ�ستالم �أرباح الأ�سهم وفق ًا ملعيار
املحا�سبة الدويل  18الإيرادات ،ما مل ت�سرتد �أرباح الأ�سهم بو�ضوح جزء ًا من تكلفة الإ�ستثمار .يتم �إثبات �أرباح الأ�سهم املكت�سبة �ضمن القائمة املوحدة
للدخل.
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 -3التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
التح�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية (تتمة)
( )1التطبيق املبكر للمعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم ( 9تتمة)
ج) الإ�ستثمارات يف �أدوات احلقوق امل�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر (تتمة)
املطلوبات املالية
			املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة مبوجب معيار املحا�سبة رقم  39مت ت�صنيفها وقيا�سها بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية مبوجب
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9ومل يتم �إجراء تغريات يف الت�صنيف والقيا�س.
			

يتعلق �أحد التغريات الرئي�سية يف ت�صنيف وقيا�س املطلوبات املالية مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9باملحا�سبة للتغريات يف القيمة
العادلة للمطلوب املايل (امل�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الأرباح و اخل�سائر) ،العائدة للتغريات يف خماطر الإئتمان لذلك املطلوب .بخ�صو�ص
املطلوبات املالية امل�صنفة كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الأرباح و اخل�سائر ،يكون احت�ساب مبلغ التغيري يف القيمة العادلة للمطلوب املايل عائد ًا
للتغريات يف خماطر �إئتمان ذلك املطلوب يف الدخل ال�شامل ،ما مل يكن ي�ؤدي �إثبات الت�أثريات للتغريات يف خماطر الإئتمان للمطلوب يف قائمة الدخل ال�شامل
الآخر �إىل خلق �أو تو�سيع التعار�ض املحا�سبي يف القائمة املوحدة للدخل .ويف ال�سابق ،مبوجب معيار املحا�سبة رقم  ،39مت �إثبات كامل مبلغ التغري يف
القيمة العادلة للمطلوب املايل امل�صنف كمقا�س بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر يف القائمة املوحدة للدخل.

			

يف  31دي�سمرب  ،2010مل يكن لدى املجموعة مطلوبات مالية حم�سوبة مبوجب معيار املحا�سبة رقم  .39عند تاريخ التطبيق الأويل للمعيار الدويل لإعداد
التقارير املالية رقم �( 9أي  1يناير  ،)2011لي�س لدى املجموعة �أية مطلوبات مالية حم�سوبة مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم .9

( )2ت�أثري التطبيق املبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9
ت�أثري التطبيق املبكر على الأرباح املبقاة الإفتتاحية والإحتياطيات الأخرى امل�صنفة �ضمن احلقوق كما يف  1يناير  ،2011وعلى ت�صنيف املوجودات املالية كما يف
 1يناير  ،2011هو كما يلي:
الت�أثري على الإحتياطيات الأخرى والأرباح املبقاة
املبلغ املدرج كما يف
 31دي�سمرب 2010

9.806.005
28.864.329

القيمة املدرجة كما يف  1يناير
 2011عند التطبيق املبكر للمعيار
الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9ت�أثري التطبيق املبكر

7.136.029
31.534.305

()2.669.976
2.669.976

		
		

�إحتياطيات �أخرى
�أرباح مبقاة

		

خ�سائر الإ�ضمحالل البالغة  2.669.976دينار بحريني املثبتة يف القائمة املوحدة للدخل للفرتات حتى  31دي�سمرب  2010فيما يتعلق ب�إ�ستثمارات املجموعة
يف �أ�سهم احلقوق امل�صنفة �سابق ًا كمتاحة للبيع حتت معيار املحا�سبة الدويل رقم  ،39مت �إعادة ت�صنيفها من الأرباح املبقاة الإفتتاحية كما يف  1يناير � 2011إىل
�إحتياطيات �أخرى كما يف  1يناير ( 2011راجع �أدناه ملزيد من التفا�صيل للت�أثري على الت�صنيف للموجود املايل).

		

لو مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  ،9لكان �صايف الدخل لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 2011أقل مببلغ قدره
 191.664دينار بحريني ،و�ستكون الأرباح املبقاة �أقل مببلغ  2.478.312دينار بحريني والإحتياطيات الأخرى يف احلقوق كما يف  31دي�سمرب 2011
�ستكون �أعلى مببلغ  2.478.312دينار بحريني.

		

مل لو تقم املجموعة بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  ،9ف�ستكون الأرباح الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2011مبلغ و قدره  52فل�س لل�سهم.
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 -3التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
التح�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية (تتمة)
( )2ت�أثري التطبيق املبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( 9تتمة)
الت�أثري على ت�صنيف املوجودات املالية
�أدى تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 9إىل تغري يف ت�صنيف املوجودات املالية ،رغم �أن هذا مل ي�ؤثر على قيمة تلك املوجودات املالية.

		

و�صف املوجودات املالية

ت�صنيف م�سبق حتت
معيار املحا�سبة الدويل رقم 39

				

املبلغ املدرج كما يف
 31دي�سمرب 2010
دينار بحريني

الت�صنيف مبوجب املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم 9

مقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن
565.802
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
 �أ�سهم امتياز		
						الأرباح و اخل�سائر
مقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن
3.439.217
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
 �إ�ستثمارات حقوق غري		
			الدخل ال�شامل الآخر
			 حمتفظ بها للمتاجرة و�صنّفت
			 �سابق ًا كمتاحة للبيع
		

� -صناديق �ضمان ر�أ�س املال

�إ�ستثمارات متاحة للبيع

	583.264الإ�ستثمارات مت بيعها خالل ال�سنة

املبلغ املدرج كما يف
 1يناير 2011
دينار بحريني

565.802
3.439.217

583.264

مقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن
2.239.171
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
 �صناديق مفتوحة		
						الدخل ال�شامل الآخر

2.239.171

مقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن
716.628
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
 �صناديق مفتوحة		
						الأرباح و اخل�سائر

716.628

مقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن
3.203.360
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
 �أ�سهم حقوق ملكية خا�صة		
						الدخل ال�شامل الآخر

3.203.360

4

معايري �صادرة ولكنها غري �إلزامية بعد
فيما يلي املعايري ال�صادرة ولكنها غري �إلزامية حتى تاريخ �إ�صدار القوائم املالية للمجموعة .هذه القائمة هي للمعايري والتف�سريات ال�صادرة ،التي تتوقع املجموعة
تطبيقها يف تاريخ م�ستقبلي .وتعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايري(متى �أنطبق ذلك) عندما ت�صبح �إلزامية.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  1عر�ض القوائم املالية
ت�صبح التعديالت �إلزامية للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو  2012وتتطلب �أن تق ّدم ال�رشكة ب�صورة م�ستقلة ،بنود الدخل ال�شامل الآخر التي يعاد
ت�صنيفها (�أو يعاد تدويرها) للربح �أو اخل�سارة يف امل�ستقبل �إذا مت تلبية ال�رشوط (على �سبيل املثال ،عند الإ�ستبعاد �أو ال�سداد) ،من تلك التي لن يتم �إعادة ت�صنيفها
للربح �أو اخل�سارة .وي�ؤثر هذا التعديل على العر�ض فقط ،لذلك ،لن يكون له �أي ت�أثري على املركز املايل لل�رشكة �أو �أدا�ؤها املايل.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  19عر�ض القوائم املالية
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل عدة تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  ،19وتعترب �إلزامية للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2013وت�شمل هذه
التعديالت �إ�ستبعاد طريقة املرور و�إثبات جميع املكت�سبات واخل�سائر الإكتوارية يف الدخل ال�شامل الآخر عند حدوثها� ،إثبات فوري جلميع تكاليف اخلدمات ال�سابقة،
و�إ�ستبدال تكلفة الفوائد والعائد املتوقع على املوجودات املخططة لها ب�صايف فائدة حت�سب بتطبيق �سعر اخل�صم على �صايف مطلوبات (موجودات) مزايا املوظفني
املحددة ،وتو�ضيحات معينة و�إعادة �صياغة .تقوم املجموعة حالي ًا بتقييم الت�أثري الكامل لهذه التعديالت.
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معايري �صادرة ولكنها غري �إلزامية بعد (تتمة)
معيار املحا�سبة الدويل رقم  27القوائم املالية املنف�صلة (كما عدل يف )2011
يلغي معيار املحا�سبة الدويل رقم  )2011( 27معيار املحا�سبة الدويل رقم  .)2008( 27ونتيجة للمعيار الدويل اجلديد لإعداد التقارير املالية رقم  10ورقم  ،12ف�إن
معيار املحا�سبة الدويل رقم  )2011 ( 27يرحل املتطلبات احلالية للمحا�سبة والإف�صاح للقوائم املالية املنف�صلة ،مع بع�ض الإي�ضاحات الطفيفة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم � )2011( 27إلزامي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2013وي�سمح بالتطبيق املبكر .ال تقوم املجموعة بعر�ض قوائم مالية
منف�صلة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  28قوائم مالية منف�صلة لإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة وم�رشوعات م�شرتكة (كما عدل يف )2011
يلغي معيار املحا�سبة الدويل رقم  )2011( 28معيار املحا�سبة الدويل رقم  .)2008( 28ونتيجة للمعيار الدويل اجلديد لإعداد التقارير املالية رقم  11ورقم � ،12أعيد
ت�سمية معيار املحا�سبة الدويل رقم  28مبعيار املحا�سبة الدويل  « 28قوائم مالية منف�صلة لإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة وم�رشوعات م�شرتكة» والذي يو�ضح تطبيق
طريقة احلقوق للإ�ستثمارات يف م�رشوعات م�شرتكة �إ�ضافة �إىل �رشكات زميلة.

	املعيارالدويل لإعداد التقارير املالية رقم  10الأدوات املالية املوحدة
يقدم املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  10طريقة جديدة لتحديد امل�ؤ�س�سات امل�ستثمر فيها الواجب توحيدها وتقدمي منوذج توحيد م�ستقل والذي يحدد
ال�سيطرة ك�أ�سا�س لتوحيد كافة �أنواع امل�ؤ�س�سات.
يقوم امل�ستثمر بال�سيطرة على امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها عندما يكون:
 معر�ض �أو لديه حقوق بالعوائد املتغرية من �إ�شرتاكه لدى امل�ستثمر فيها. لديه القدرة على الت�أثري على العائدات من خالل ال�صالحية على امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها. هناك رابط ما بني ال�صالحية والعائدات.يتم �إعادة تقييم ال�سيطرة يف حالة حدوث تغري يف احلقائق والظروف.
	املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  10ي�ستبدل معيار املحا�سبة الدويل  27القوائم املالية املوحدة واملنف�صلة وجلنة تف�سري املعايري رقم  12التوحيد -م�ؤ�س�سات
لأغرا�ض خا�صة .واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 10إلزامي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2013وي�سمح بالتطبيق املبكر .وتقوم املجموعة
حاليا بتقييم الت�أثري الكلي لهذا املعيار اجلديد.
	املعيارالدويل لإعداد التقارير املالية رقم  11ترتيبات م�شرتكة
	املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  11ترتيبات م�شرتكة ي�ضع الأ�س�س لإعداد التقارير املالية من قبل �أطراف الرتتيبات امل�شرتكة ويح�سن معيار املحا�سبة الدويل
رقم  31بو�ضع املعايري التي تنطبق على املحا�سبة جلميع الرتتيبات امل�شرتكة.
	املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  - 11ي�صنف الرتتيبات امل�شرتكة يف نوعني  -عمليات م�شرتكة وم�رشوعات م�شرتكة ،ويعرف ال�سيطرة امل�شرتكة كم�شاركة
متفق عليها تعاقدي ًا لل�سيطرة على الرتتيب ،التي توجد فقط عندما تتطلب القرارات املتعلقة بالأن�شطة ذات العالقة (مثل الأن�شطة التي ت�ؤثر ب�صورة جوهرية على
عائدات الرتتيب) موافقة بالإجماع للأطراف امل�شاركة بال�سيطرة.
	املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  11يلغي معيار املحا�سبة الدويل رقم  31احلقوق يف امل�رشوعات امل�شرتكة ،وجلنة تف�سري املعايري  13-م�ؤ�س�سات ذات �سيطرة
م�شرتكة -م�ساهمات غري مالية من قبل �أ�صحاب امل�شاريع .املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 11إلزامي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2013
وي�سمح بالتطبيق املبكر .وتقوم املجموعة حاليا بتقييم الت�أثري الكلي لهذا املعيار اجلديد.
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معايري �صادرة ولكنها غري �إلزامية بعد (تتمة)

	املعيارالدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 12إف�صاحات احلقوق يف م�ؤ�س�سات �أخرى
	املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  12يجمع ،يعزز وي�ستبدل متطلبات الإف�صاح لل�رشكات التابعة ،الرتتيبات امل�شرتكة ،ال�رشكات الزميلة ،وامل�ؤ�س�سات غري
املوحدة .ونتيجة لهذه املعايري اجلديدة لإعداد التقارير ،قام جمل�س معايري املحا�سبة الدويل �أي�ضا ب�إ�صدار وتعديل و�إعادة ت�سمية معيار املحا�سبة الدويل رقم 27
القوائم املالية املنف�صلة ومعيار املحا�سبة الدويل � 28إ�ستثمارات يف �رشكات زميلة وم�رشوعات م�شرتكة.
يهدف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 12إىل تقدمي معلومات لتمكني امل�ستخدمني من تقييم:
 طبيعة واملخاطر املتعلقة بحقوق امل�ؤ�س�سة يف م�ؤ�س�سات �أخرى ،و ت�أثري تلك احلقوق على املركز املايل ،الأداء املايل والتدفقات النقدية للم�ؤ�س�سة.	املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 12إلزامي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2013وي�سمح بالتطبيق املبكر .وتقوم املجموعة حاليا بتقييم الت�أثري
الكلي لهذا املعيار اجلديد.
	املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  13املتعلق بقيا�س القيمة العادلة
ي�ستبدل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  13التوجيهات حول قيا�س القيمة العادلة يف املعايري الدولية بطريقة موحدة لقيا�س القيمة العادلة .يحدد املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم  13القيمة العادلة و �إطار عمل قيا�س القيمة العادلة ويقدم متطلبات الإف�صاح لقيا�س القيمة العادلة .ويو�ضح كيفية قيا�س القيمة العادلة
عندما تقت�ضي �أو ت�سمح به املعايري الدولية.
ال يفر�ض املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 13إ�ستخدام حما�سبة القيمة العادلة بل يقدم توجيهات حول كيفية تطبيقها عندما يكون �إ�ستخدامها مطلوب ًا �أو
م�سموح ًا به من قبل املعايري الأخرى �ضمن املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
5

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
عقارات و�آالت ومعدات
تدرج العقارات والآالت واملعدات بالتكلفة ،بعد ح�سم اال�ستهالك املرتاكم و�أي �إ�ضمحالل يف القيمة .ال يتم �إ�ستهالك الأرا�ضي اململوكة ملك حر ًا والأعمال الر�أ�سمالية
قيد التنفيذ.
يتم ح�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت بناء ًا على الأعمار الإنتاجية املتوقعة للعقارات والآالت واملعدات التالية:
مباين مملوكة ملك ًا حر ًا
مباين م�ست�أجرة
�آالت ومعدات
مركبات

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

يتم عمل مراجعة للقيم املدرجة للعقارات والآالت واملعدات من حيث الإ�ضمحالل عندما يكون هناك �أحداث �أو تغريات يف الظروف ت�شري �إىل عدم �إمكانية �إ�سرتداد
القيمة املدرجة .يف حالة وجود �أي من هذه امل�ؤ�رشات وحيث تزيد القيم املدرجة على املبلغ املقدر القابل للإ�سرتداد ،يتم �إظهار املوجودات باملبلغ القابل للإ�سرتداد
والذي يعد الأعلى من بني قيمتها العادلة ناق�ص ًا تكلفة البيع والقيمة امل�ستخدمة.
	النفقات املتكبدة ال�ستبدال عن�رص �أ�سا�سي من العقارات والآالت واملعدات يتم ح�سابها كبند منف�صل وتتم ر�أ�سملتها من ثم �شطب القيمة املدرجة للعن�رص الأ�سا�سي
امل�ستبدل .يتم ر�أ�سملة النفقات الالحقة الأخرى فقط عند زيادة املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية للبند املتعلق بالعقارات والآالت واملعدات .يتم �إثبات جميع النفقات
الأخرى يف قائمة الدخل املوحدة كم�رصوفات عند تكبدها.
يتم �إ�ستبعاد بند من العقارات والآالت واملعدات عند البيع �أو عندما ال يتوقع احل�صول على منافع �إقت�صادية من �إ�ستخدامها �أو بيعها .يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة
ناجتة عن �إ�ستبعاد موجود (يتم �إحت�سابها على �إنها الفرق بني �صايف متح�صالت البيع والقيمة املدرجة للموجود) يف قائمة الدخل املوحدة يف ال�سنة التي مت فيها
�إ�ستبعاد املوجود.
يتم مراجعة القيمة املتبقية للموجودات والأعمار الإنتاجية وطرق الإ�ستهالك يف نهاية كل �سنة مالية ،ويتم تعديلها يف امل�ستقبل �إذا تطلب الأمر.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
�إ�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
لدى املجموعة �إ�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة ،وهو تعاقد بني ال�رشكاء ومن خالله تدار الأن�شطة االقت�صادية لل�رشكة ب�شكل م�شرتك .تقوم
املجموعة ب�إثبات ح�صتها يف ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة احلقوق .تعك�س قائمة الدخل املوحدة ح�صة املجموعة يف نتائج هذه ال�رشكات.
يتم �إعداد القوائم املالية لل�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة لنف�س الفرتة املالية للمجموعة� .أينما �إ�ستلزم الأمر ،يتم عمل تعديالت يف ال�سيا�سات املحا�سبية لتتما�شى
مع �سيا�سات املجموعة.
مت �إجراء التعديالت على القوائم املالية املوحدة لإ�ستبعاد ح�صة املجموعة من الأر�صدة واملعامالت والأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة فيما بني املجموعة الناجتة عن
املعامالت بني املجموعة و�رشكاتها اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة .يتم �إثبات اخل�سائر الناجتة من هذه املعامالت مبا�رش ًة �إذا كانت اخل�سارة توفر دليل على وجود
�إنخفا�ض يف �صايف القيمة املتوقع حتقيقها للموجودات املتداولة �أو خ�سارة �إ�ضمحالل .حتت�سب �إ�ستثمارات املجموعة يف ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
با�ستخدام طريقة احلقوق للمحا�سبة حتى التاريخ الذي يتم فيه �إيقاف ح�صول املجموعة على �سيطرة م�شرتكة على ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة.
عند فقدان ال�سيطرة على ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة تقي�س وتثبت املجموعة �إ�ستثماراتها املتبقية بقيمتها العادلة .يتم �إثبات �أي فرق بني القيمة املدرجة
لل�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة عند فقد ال�سيطرة امل�شرتكة والقيمة العادلة للإ�ستثمارات املتبقية واملتح�صالت من الإ�ستبعاد يف الأرباح �أو اخل�سائر .عندما
ت�شكل الإ�ستثمارات املتبقية نفوذ ًا م�ؤثر ًا ،ف�إنه يتم احت�سابها ك�إ�ستثمارات يف �رشكة زميلة.
�إ�ستثمار يف �رشكة زميلة
يتم �إحت�ساب �إ�ستثمار املجموعة يف ال�رشكة الزميلة مبوجب طريقة احلقوق للمحا�سبة� .إن ال�رشكة الزميلة هي م�ؤ�س�سة التي لدى املجموعة نفوذ ًا م�ؤثر ًا عليها والتي
لي�ست �رشكة تابعة �أو م�رشوع م�شرتك.
مبوجب طريقة احلقوق ،يتم �إثبات الإ�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة يف قائمة املركز املايل املوحدة بالتكلفة م�ضاف ًا �إليها تغريات ما بعد االقتناء يف ح�صة املجموعة من �صايف
موجودات ال�رشكة الزميلة .ال�شهرة املتعلقة بال�رشكة الزميلة يتم ت�ضمينها يف القيمة املدرجة للإ�ستثمار وهي غري مطف�أة وال يتم فح�صها للإ�ضمحالل.
تعك�س قائمة الدخل املوحدة ح�صة املجموعة يف نتائج عمليات ال�رشكة الزميلة� .أينما وجدت تغيريات قد �أثبتت مبا�رش ًة يف حقوق ال�رشكة الزميلة ،تقوم املجموعة
ب�إثبات ح�صتها يف هذه التغيريات وتف�صح عن هذا� ،إذا ا�ستلزم الأمر يف قائمة التغريات احلقوق املوحدة .يتم �إ�ستبعاد املكا�سب �أو اخل�سائر غري املحققة الناجتة من
معامالت بني املجموعة وال�رشكة الزميلة �إىل حد ح�صة املجموعة يف ال�رشكة الزميلة.
يتم �إظهار ح�صة املجموعة يف ربح ال�رشكة الزميلة يف قائمة الدخل املوحدة .هذا هو الربح الذي ين�سب �إىل حاملي �أ�سهم ال�رشكة الزميلة ولذلك فهو الربح بعد ال�رضيبة
واحلقوق غري امل�سيطرة يف ال�رشكات التابعة لل�رشكات الزميلة.
�إن تواريخ �إعداد تقارير ال�رشكة الزميلة وال�رشكة الأم متطابقة� .أينما ا�ستلزم الأمر ،يتم عمل تعديالت يف ال�سيا�سات املحا�سبية لتتما�شي مع �سيا�سات املجموعة.
بعد تطبيق طريقة احلقوق ،تقوم املجموعة بتحديد ما �إذا كان �رضوري ًا �إثبات خ�سارة �إ�ضمحالل �إ�ضافية حل�صة �إ�ستثمارات املجموعة يف �رشكتها الزميلة .تقوم
املجموعة بتاريخ �إعداد كل تقرير بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت �إ�ضمحالل الإ�ستثمارات يف ال�رشكة الزميلة .ففي هذه احلالة تقوم املجموعة ب�إحت�ساب
قيمة الإ�ضمحالل الذي يعد الفرق بني القيمة القابلة للإ�سرتداد لل�رشكة الزميلة وقيمتها املدرجة و�إثبات املبلغ يف قائمة الدخل املوحدة.
عند فقدان ال�سيطرة على ال�رشكة الزميلة تقي�س وتثبت املجموعة �أي �إ�ستثمار حمتفظ به بقيمته العادلة .يتم �إثبات �أي فرق بني القيمة املدرجة لل�رشكة الزميلة عند
فقدان النفوذ امل�ؤثر والقيمة العادلة للإ�ستثمار املحتفظ به واملتح�صالت من الإ�ستبعاد يف القائمة املوحدة للدخل.
املخزون
يـدرج املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .متثل التكاليف تلك امل�رصوفات املتكبدة لكل منتج حتى و�صوله �إىل موقعه و�شكله احلاليني وحتدد
على �أ�سا�س الوارد �أوالً ،ال�صادر �أوالً.
�إن �صايف القيمة املتوقع حتقيقها هو �سعر البيع املقدر �ضمن الأعمال الإعتيادية ،حم�سوم ًا منها التكاليف املقدرة للإمتام والتكاليف املقدرة ال�رضورية حلدوث البيع.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
نقد وودائع ق�صرية الأجل
لغر�ض قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،ي�شمل النقد وما يف حكمه على نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل بتواريخ �إ�ستحقاق �أ�صلية لفرتة
ثالثة �أ�شهر �أو �أقل حم�سوم ًا منه ًا ح�سابات ال�سحب على املك�شوف القائمة.
موجودات غري ملمو�سة
يتم قيا�س املوجودات غري امللمو�سة املقتناة ب�صورة منف�صلة عند الإثبات املبدئي بالتكلفة .تكلفة املوجودات غري امللمو�سة املقتناة يف دمج الأعمال هي قيمتها العادلة
عند تاريخ الإقتناء .بعد الإثبات املبدئي يتم قيا�سها بالتكلفة بعد ح�سم �أي �إطفاء مرتاكم �أو خ�سائر الإ�ضمحالل املرتاكمة .املوجودات غري امللمو�سة املنتجة داخليا
ب�إ�ستثناء تكاليف التطوير الر�أ�سمالية ،هي غري مر�سملة وتنعك�س النفقات يف القائمة املوحدة للدخل يف ال�سنة التي يتم فيها تكبد النفقات.

تقيم �إما حمددة �أو غري حمددة.
	الأعمار الإنتاجية للموجودات غري امللمو�سة ّ
	املوجودات غري امللمو�سة ذات �أعمار حمددة يتم �إطفا�ؤها على مدى عمرها الإقت�صادي وتقيم للإ�ضمحالل عندما يكون هناك م�ؤ�رش على �أن املوجود غري امللمو�س
ميكن �إ�ضمحالله .فرتة الإ�ضمحالل وطريقة الإطفاء للموجود غري امللمو�س الذي له عمر �إنتاجي حمدد يتم مراجعتها على الأقل عند نهاية كل فرتة تقرير .التغريات يف
العمر الإنتاجي �أو النمو املتوقع لإ�ستهالك املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية املت�ضمة يف املوجود يتم ح�سابها بتغيري فرتة الإطفاء �أو طريقته ،ح�سبما هو منا�سب ،وتعامل
كتغريات يف التقديرات املحا�سبية .يتم �إثبات م�رصوف الإطفاء للموجود غري امللمو�س ذو العمر املحدد يف القائمة املوحدة للدخل �ضمن فئة امل�رصوفات املتفقة مع
وظيفة املوجود غري امللمو�س.
	املكا�سب �أو اخل�سائر من �إ�ستبعاد موجود غري ملمو�س يتم قيا�سها كالفرق ما بني �صايف متح�صالت الإ�ستبعاد والقيمة املدرجة للموجود ويتم �إثباتها يف القائمة
املوحدة للدخل عندما يتم �إ�ستبعاد املوجود.
منحت براءة الإخرتاع ملدة ثالث �سنوات من قبل اجلهة املعنية مع خيار التجديد يف نهاية هذه الفرتة.
�إ�ضمحالل موجودات غري مالية
تقوم املجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت �إ�ضمحالل املوجود� .إذا وجد مثل هذا الدليل� ،أو عندما يتطلب عمل فح�ص
�إ�ضمحالل �سنوي للموجود ،تقوم املجموعة بعمل تقييم ملبلغ املوجود القابل للإ�سرتداد� .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد للموجود هي القيمة العادلة الأعلى للموجود �أو
الوحدة املنتجة للنقد ناق�ص ًا تكلفة البيع وقيمتها امل�ستخدمة وهي حمددة للموجود الفردي� ،إال �إذا كان املوجود غري منتج للتدفقات النقدية والتي هي م�ستقلة �إىل حد
بعيد عن تلك املوجودات الأخرى �أو جمموعة من املوجودات.
عندما تزيد القيمة املدرجة للموجود �أو الوحدة املنتجة للنقد عن قيمها القابلة للإ�سرتداد ،ف�إن املوجود يعترب م�ضمح ُال ،ويتم �إظهار املوجود باملبلغ القابل للإ�سرتداد.
عندما يتم تقييم القيمة امل�ستخدمة للموجود ،فان التدفقات النقدية امل�ستقبلية يتم تخفي�ضها �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�صم ما قبل ال�رضيبة والذي يعك�س
التقييمات احلالية لل�سوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر اخلا�صة باملوجود .عند حتديد القيمة العادلة بعد خ�صم تكاليف البيع ،ف�إنه يتم ا�ستخدام منوذج تقييم
منا�سب .هذه احل�سابات يتم ت�أيدها من قبل م�ضاعفات التقدمي� ،أ�سعار الأ�سهم املعلنة لل�رشكات الزميلة املتداولة العامة �أو م�ؤ�رشات �أخرى متاحة للقيمة العادلة.
تعتمد املجموعة يف ح�ساب �إ�ضمحاللها على ميزانيات تف�صيلية واحل�سابات املتوقعة ،والتي تعد ب�شكل منف�صل لكل وحدة منتجة للنقد التي تخ�ص�ص كل املوجودات
على حدة .هذه امليزانيات واحل�سابات املتوقعة تغطي ب�شكل عام فرتة خم�س �سنوات .للفرتات الأطول ،يح�سب معدل النمو طويل الأجل ويطبق على التدفقات النقدية
امل�ستقبلية للم�رشوع بعد ال�سنة اخلام�سة.
يتم عمل تقييم يف تاريخ كل تقرير ،حول ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�رش يثبت ب�أن خ�سائر الإ�ضمحالل املثبتة م�سبق ًا مل تعد موجودة �أو قد مت تخفي�ضها� .إذا وجد مثل هذا
امل�ؤ�رش ،تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل للإ�سرتداد للموجود .يتم ا�سرتجاع خ�سارة الإ�ضمحالل املثبتة م�سبق ًا فقط �إذا كان هناك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة
لتحديد مبلغ املوجودات القابلة للإ�سرتداد منذ تاريخ �إثبات �آخر خ�سارة �إ�ضمحالل� .إن قيمة اال�سرتجاع حمددة بحيث ال تتجاوز القيمة املدرجة للموجود قيمتها
القابلة للإ�سرتداد ،وال تتجاوز القيمة املدرجة التي مت حتديدها ،بعد ح�سم الإ�ستهالك كما لو مل يتم �إثبات خ�سارة �إ�ضمحالل للموجود يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إثبات
هذه اال�سرتجاعات يف قائمة الدخل املوحدة �إال �إذا كان املوجود مدرج باملبلغ املعاد تقييمه ،يف هذا احلالة يتم معاملة اال�سرتجاعات كزيادة �إعادة تقييم.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
�إ�ضمحالل موجودات غري مالية (تتمة)
كما يتم تطبيق املعايري التالية عند تقييم �إ�ضمحالل املوجودات املحددة:

	ال�شهرة
يتم فح�ص ال�شهرة للإ�ضمحالل �سنوي ًا (كما يف  31دي�سمرب) و�إذا وجدت م�ؤ�رشات ت�شري ب�أن القيمة املدرجة ميكن �أن تكون م�ضمحلة.
يتم حتديد الإ�ضمحالل عن طريق تقييم املبلغ القابل للإ�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد (�أو جمموعة وحدات منتجة للنقد) التي تتعلق بها ال�شهرة� .إذا كانت القيمة القابلة
للإ�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد (�أو جمموعة وحدات منتجة للنقد) �أدنى من القيمة املدرجة للوحدة ف�أنه يتم �إثبات خ�سارة �إ�ضمحالل مبا�رش ًة يف قائمة الدخل املوحدة.
ال ميكن �إ�سرتجاع خ�سائر الإ�ضمحالل املتعلقة بال�شهرة يف الفرتات امل�ستقبلية.
موجودات غري ملمو�سة
يتم فح�ص املوجودات غري امللمو�سة ب�أعمار �إنتاجية غري حمددة للإ�ضمحالل �سنوي ًا (كما يف  31دي�سمرب) �سوا ًء ب�شكل فردي �أو على م�ستوى الوحدة املنتجة للنقد،
�أيهما �أن�سب و�إذا وجدت م�ؤ�رشات ت�شري ب�أن القيمة املدرجة ميكن �أن تكون م�ضمحلة.
املوجودات املالية
الإثبات املبدئي والقيا�س
تثبت املوجودات املالية عندما ي�صبح كيان املجموعة طرف ًا يف ال�رشوط التعاقدية للأداة.
	املوجودات املالية تقا�س مبدئي ًا بالقيمة العادلة .ت�ضاف تكاليف املعامالت التي تعود مبا�رشة �إىل الإقتناء �أو �إ�صدار املوجودات املالية واملطلوبات املالية (غري املوجودات
املالية واملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح واخل�سائر) �أو يتم خ�صمها من القيمة العادلة للموجودات املالية �أو املطلوبات املالية ،ح�سبما هو منا�سب،
عند الإثبات املبدئي .تكاليف املعامالت التي تعود مبا�رشة �إىل �إقتناء املوجودات املالية �أواملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح واخل�سائر تثبت فور ًا يف
الأرباح و اخل�سائر.
تثبت جميع امل�شرتيات �أو املبيعات املنتظمة للموجودات �أو ت�ستبعد على �أ�سا�س تاريخ املتاجرة .امل�شرتيات �أو املبيعات املنتظمة هي امل�شرتيات �أو املبيعات للموجودات
املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات �ضمن فرتة زمنية حمددة يف الأنظمة �أو املواثيق يف ال�سوق.
القيا�س الالحق
جميع املوجودات املالية يتم قيا�سها الحق ًا بالكامل �أما بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة ،بنا ًء على ت�صنيف املوجودات املالية كما يلي:
ت�صنيف املوجودات املالية
�أدوات الدين التي تلبي ال�رشوط التالية يتم قيا�سها الحق ًا بالتكلفة املطف�أة حم�سوم ًا منها خ�سارة الإ�ضمحالل (ب�إ�ستثناء �إ�ستثمارات الدين امل�صنفة كمقا�سة بالقيمة
العادلة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر عند الإثبات املبدئي):
	املوجود حمتفظ به �ضمن وحدة الأعمال التي تهدف �إىل الإحتفاظ باملوجودات بغر�ض حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و	ال�رشوط التعاقدية للأداة متنح احلق يف تواريخ حمددة للتدفقات النقدية التي ت�شكل دفعات منفردة للمبلغ الأ�سا�سي والفائدة على املبلغ الأ�سا�سي القائم.يتم قيا�س جميع املوجودات املالية الأخرى الحق ًا بالقيمة العادلة.
التكلفة املطف�أة وطريقة الفائدة الفعلية
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة حما�سبة التكلفة املطف�أة لأداة الدين وتخ�صي�ص دخل الفوائد خالل الفرتة املتعلقة بذلك .ومعدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي
يخ�صم بدقة املبالغ امل�ستلمة النقدية التقديرية (وي�شمل كافة الر�سوم والنقاط املدفوعة �أو امل�ستلمة التي ت�شكل جز ًء ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي ،تكاليف املعاملة
والأق�ساط واخل�صومات الأخرى) خالل العمر املتوقع لأداة الدين� ،أو ،حيثما يكون منا�سب ًا ،مدة �أق�رص ،ل�صايف املبلغ املدرج عند الإثبات املبدئي.
يثبت الدخل بنا ًء على �أ�سا�س الفائدة الفعلي لأدوات الدين املقا�سة الحق ًا بالتكلفة املطف�أة .يتم �إثبات دخل الفوائد يف الأرباح �أو اخل�سائر ويدرج يف بند “دخل الإ�ستثمار”.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
املوجودات املالية (تتمة)
املوجودات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن دخل �شامل �آخر
عند الإثبات املبدئي ،ميكن للمجموعة �إختيار غري قابل للنق�ض (على �أ�سا�س كل �أداة على حدة) لت�صنيف الإ�ستثمارات يف �أدوات احلقوق كموجودات مالية مقا�سة
بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر .ت�صنيف املوجودات املالية كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر ال ي�سمح به �إذا كان �إ�ستثمار احلقوق
حمتفظ به لغر�ض املتاجرة.

	املوجود املايل يحتفظ به لغر�ض املتاجرة �إذا:
-

مت �إقتنائه ب�شكل رئي�سي لغر�ض بيعه على املدى القريب �أو
عند الإثبات املبدئي يكون جزء ًا من املحفظة للأدوات املالية املعينة التي تديرها املجموعة ويكون فيها دليل على النمط الفعلي الأخري لتحقيق الربح ق�صري الأجل
�أو
يكون م�شتق ًا غري م�صنف وفعال ك�أداة حتوط �أو �ضمان مايل.

	الإ�ستثمارات يف �أدوات احلقوق املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر يتم قيا�سها مبدئي ًا بالقيمة العادلة �إ�ضافة �إىل تكاليف املعامالت .ويتم الحق ًا،
قيا�سها بالقيمة العادلة .املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة يتم �إثباتها يف الدخل ال�شامل الآخر ويح�سب تراكمي ًا يف �إحتياطي �إعادة تقييم
الإ�ستثمارات .لن يتم �إعادة ت�صنيف املكا�سب �أو اخل�سائر الرتاكمية لالرباح �أو اخل�سائر عند �إ�ستبعاد الإ�ستثمارات.
قرو�ض وذمم مدينة
	القرو�ض والذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�شتقة التي لديها مدفوعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وال يتم تداولها يف ال�سوق الن�شطة .بعد القيا�س املبدئي ،يتم
الحق ًا قيا�س هذه املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد ح�سم الإ�ضمحالل .يتم �إحت�ساب التكلفة املطف�أة بالأخذ يف الإعتبار �أية
خ�صومات �أو عالوات من الإقتناء والر�سوم �أو التكاليف التي تعترب جز�أ ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي .يتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر يف قائمة الدخل املوحدة عندما
يتم �إ�ستبعاد �أو �إ�ضمحالل القرو�ض �أو الذمم املدينة ،وكذلك من خالل عملية الإطفاء .يتم �شطب الديون املعدومة من القائمة املوحدة للدخل عندما يتم حتديدها.
تقوم املجموعة بعمل تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد �إ�ضمحالل القرو�ض والذمم املدينة .بالن�سبة للمبالغ امل�ستحقة من القرو�ض والذمم املدينة للعمالء
املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،تقوم املجموعة �أو ًال بعمل تقييم فردي يثبت وجود دليل مو�ضوعي لإ�ضمحالل املوجودات املالية اجلوهرية ب�شكل فردي� ،أو ب�شكل جماعي
للموجودات املالية التي ال تعترب جوهرية ب�شكل فردي� .إذا حددت املجموعة ب�أنه ال يوجد دليل مو�ضوعي يثبت �إ�ضمحالل املوجود املايل املحدد ب�شكل فردي� ،سوا ًء
كان جوهري ًا �أو غري جوهري ًا ،تقوم املجموعة ب�ضم املوجود يف جمموعة من املوجودات املالية التي لديها خ�صائ�ص خماطر �إئتمان مماثلة ويتم تقييمها ب�شكل جماعي
للإ�ضمحالل .املوجودات املالية التي يتم حتديدها ب�شكل فردي للإ�ضمحالل والتي يتم �إثبات خ�سارة �إ�ضمحالل لها �أو ي�ستمر �إ�ضمحاللها ال يتم ت�ضمينها يف التقييم
اجلماعي للإ�ضمحالل.
مكا�سب وخ�سائر حتويل العمالت
	القيمة العادلة للموجودات املالية ال�سائدة بالعملة الأجنبية يتم حتديدها بتلك العملة الأجنبية وحتويلها بال�سعر الفوري عند نهاية كل فرتة تقرير .ي�شكل مكون العملة
الأجنبية جزء ًا من مك�سبها �أو خ�سارتها بالقيمة العادلة .لذلك:
-

للموجودات املالية امل�صنفة كموجودات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح واخل�سائر ،يتم �إثبات مكون العملة الأجنبية يف الأرباح �أو اخل�سائر ،و
للموجودات املالية امل�صنفة كموجودات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر ،يتم �إثبات مكون العملة الأجنبية يف الدخل ال�شامل الآخر.

	لأدوات الدين املقا�سة بالتكلفة املطف�أة عند نهاية كل فرتة تقرير و ال�سائدة بالعمالت االجنبية ،يتم حتديد مكا�سب وخ�سائر حتويل العمالت الأجنبية بنا ًء على التكلفة
املطف�أة للموجودات املالية .مل يكن لدى املجموعة �أية �إ�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطف�أة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
املوجودات املالية (تتمة)

	�إ�ستبعاد املوجودات املالية
يتم �إ�ستبعاد املوجود املايل (�أو �أي جزء من املوجود املايل �أو جزء من جمموعة من موجودات مالية م�شابهة) عند:
	انق�ضاء احلق يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من موجود؛ �أو قيام املجموعة بنقل حقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من موجود �أو تعهدت بدفعها بالكامل دون ت�أخري جوهري �إىل طرف ثالث مبوجب ترتيب مرور؛و�سوا ًء�( :أ) قامت املجموعة بنقل جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية املتعلقة باملوجود� ،أو (ب) عندما مل يتم نقل �أو �إبقاء جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية
للموجود ولكنها قامت بنقل ال�سيطرة على املوجود.
عند �إ�ستبعاد املوجود املايل املقا�س بالتكلفة املطف�أة ،يتم �إثبات الفرق بني املبلغ املدرج للموجود واملبلغ املقابل امل�ستلم واملتوجب ا�ستالمه يف الربح �أو اخل�سارة.
عند �إ�ستبعاد املوجود املايل امل�صنف كموجود مايل مقا�س بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر ،ال يتم �إعادة ت�صنيف املك�سب �أو اخل�سارة املرتاكمة التي �سبق
تراكمها يف �إحتياطي �إعادة تقييم الإ�ستثمارات �إىل الربح �أو اخل�سارة ،لكن يعاد ت�صنيفه �إىل الأرباح املبقاة.
	�إ�ضمحالل املوجودات املالية
	املوجودات التي تقا�س بالتكلفة املطف�أة تقيم للإ�ضمحالل يف نهاية كل فرتة تقرير .املوجودات املالية تعترب م�ضمحلة عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي ،نتيجة حلدث
�أو �أكرث يقع بعد الإثبات املبدئي للموجودات املالية ،و ت�أثرت التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية.
	الدليل املو�ضوعي للإ�ضمحالل ي�شمل ما يلي:
	ال�صعوبة املالية الهامة للم�صدر �أو الطرف الآخر �أو خرق للعقد ،كعدم الوفاء يف دفع املبلغ الأ�سا�سي �أو الفائدة �أو من املحتمل �أن يدخل املقرت�ض يف حالة �إفال�س �أو �إعادة تنظيم مايل �أو عدم ظهور ال�سوق الن�شط لذلك املوجود املايل ب�سبب امل�صاعب املالية.ت�شمل املوجودات املالية للمجموعة النقد و الودائع النقدية ق�صرية الأجل ،الذمم التجارية والذمم املدينة الأخرى ،القرو�ض والذمم املدينة الأخرى ،الأدوات املالية
امل�سعرة وغري امل�سعرة.
املطلوبات املالية
الإثبات املبدئي والقيا�س
يتم ت�صنيف املطلوبات املالية التي تدخل �ضمن نطاق املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة وت�شمل املطلوبات املالية
للمجموعة على ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى.
القيا�س الالحق
	املطلوبات املالية �ضمن نطاق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9تقا�س �أما بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي �أو بالقيمة العادلة �ضمن
الأرباح و اخل�سائر.
ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى
	ان املطلوبات للذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى يعاد قيا�سها �أما بالتكلفة املطف�أ ة ،و هي القيمة العادلة للمقابل الذي �سيتم دفعه يف الفرتات امل�ستقبلية للب�ضائع �أو
اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء مت املطالبة بها من قبل املوردين �أوالً.
�إ�ستبعاد املطلوبات املالية
املطلوبات املالية
يتم �إ�ستبعاد املطلوب املايل عندما يتم �إخالء االلتزام مبوجب املطلوب �أو �إلغائه �أو �إنتهائه.
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
مقا�صة الأدوات املالية
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية و�إظهار �صايف املبلغ يف القائمة املوحدة للمركز املايل فقط �إذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�صة املبالغ و حيث تنوي
املجموعة الت�سوية على �أ�سا�س �صايف املبلغ �أو بيع املوجود و�سداد املطلوب يف الوقت ذاته.
القيم العادلة للأدوات املالية
يتم حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية املتداولة بن�شاط يف الأ�سواق املالية املنتظمة بالرجوع �إىل �أ�سعـار ال�سوق املعلنة �أو �أ�سعار التجار املعلنة يف ال�سوق (�أ�سعار
العطاءات للمراكز الطويلة و�أ�سعار الطلب للمراكز الق�صرية) ،من غري �أي ح�سومات لتكاليف املعامالت .بالن�سبة للأدوات املالية التي ال توجد لها �سوق ن�شطة ،ف�أنه
يتم حتديد القيمة العادلة ب�إ�ستخدام تقنيات التقييم ،وقد ت�شمل تلك التقنيات �أحدث معامالت ال�سوق دون �رشوط تف�ضيلية؛ بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية احلالية لأداة
�أخرى م�شابهة لها ب�صورة جوهرية؛ حتليل التدفقات النقدية املخ�صومة �أو مناذج تقييم �أخرى.
تكلفة �إطفاء الأدوات املالية
يتم �إحت�ساب تكلفة الإطفاء ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد ح�سم �أي خم�ص�ص للإ�ضمحالل واملبلغ الأ�صلي امل�ستحق ال�سداد �أو اخل�صم .يتم احت�ساب
التكلفة املطف�أة باالخذ يف االعتبار �أي عالوات وخ�صومات من االقتناء مت�ضمنة تكاليف املعاملة والر�سوم التي تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من �سعر الفائدة الفعلي.
�أ�سهم خزانة
يتم خ�صم �أ�سهم ملكية احلقوق التي يتم �إعادة �رشائها (�أ�سهم خزانة) من احلقوق .ال يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة يف قائمة الدخل املوحدة من �رشاء �أو بيع �أو
�إ�صدار �أو �إلغاء �أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة بال�رشكة.
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم املجموعة بعمل ا�شرتاكات للنظم احلكومية املعنية ملوظفيها املواطنني حت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني� .إن التزامات املجموعة تكون حم�صورة يف نطاق املبالغ
امل�ساهم بها يف هذه النظم والتي حت�سب كم�رصوفات عند تكبدها.
كما تقدم املجموعة مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني غري املواطنني ،والتي ت�ستحق بناء ًا على رواتب املوظفني عند �إنهاء التوظيف وعدد �سنوات اخلدمة� ،رشيطة �إمتام
حد �أدنى من اخلدمة .يتم �إحت�ساب التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت على مدى فرتة التوظيف.
عقود االيجار
حتديد ما �إذا كان الرتتيب ،هو عقد �إيجار يعتمد على الق�صد من الرتتيب يف بداية التاريخ :يتم حتديد �إذا كان تنفيذ الرتتيب يعتمد على ا�ستخدام موجود �أو موجودات
حمددة �أو ينقل الرتتيب حق ا�ستخدام املوجود �إذا مل يكن ذلك احلق غري حمدد �رصاحة يف الرتتيب.
يعترب تاريخ البدء هو  1يناير  2005للرتتيبات املربمة قبل  1يناير  2005وفق ًا ملتطلبات جلنة تف�سري معايري �إعداد التقارير املالية الدولية رقم .4
املجموعة كم�ست�أجر
يتم ت�صنيف عقود الت�أجري الت�شغيلية عندما يحتفظ امل�ؤجر بجميع املخاطر واملنافع الرئي�سية مللكية املوجود .يتم �إثبات مدفوعات عقد الت�أجري الت�شغيلي كم�رصوفات
�ضمن قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الت�أجري.
�إثبات الإيراد
يتم �إثبات الإيراد �إىل احلد الذي من املحتمل �أن تتدفق املنافع الإقت�صادية �إىل املجموعة و�إمكان قيا�س مبالغ الإيرادات مبوثوقية .يتم قيا�س الإيراد بالقيمة العادلة
للمقابل امل�ستلم ،ب�إ�ستثناء اخل�صومات والإ�سرتدادات وال�رضائب على املبيعات الأخرى �أو الر�سوم .تقيم املجموعة ترتيبات �إيراداتها مقابل معايري حمددة من �أجل
حتديد ما �إذا كانت تعمل كرب املال �أو وكيل .لقد �إ�ستنتجت املجموعة ب�أنها تعمل كرب املال يف جميع ترتيبات �إيراداتها .يجب �إ�ستيفاء معايري الإثبات التالية قبل �إثبات
الإيراد:
بيع الب�ضائع
يتم �إثبات الإيراد من بيع الب�ضائع عندما تنتقل املخاطر الهامة والعائدة �إىل ملكية الب�ضائع �إىل امل�شرتي ،عادة عند ت�سليم الب�ضائع.
تقدمي اخلدمات
يتم �إثبات الإيراد من تقدمي اخلدمات عندما ميكن تقدير نتائج املعاملة بواقعية ،بالرجوع �إىل مرحلة �إمتام املعاملة بتاريخ قائمة املركز املايل.

 - 66مجموعة بي إم إم آي

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

5

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
�إثبات الإيراد (تتمة)
دخل الفوائد
يتم �إثبات دخل الفوائد ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،والذي مبوجبه يتم خ�صم املبالغ النقدية املتوقعة م�ستقب ًال خالل العمر الزمني للموجود املايل �إىل �صايف
القيمة املدرجة للموجود املايل.
�أرباح الأ�سهم
يتم �إثبات �إيراد �أرباح الأ�سهم عندما يثبت حق املجموعة يف ا�ستالم �أرباحها.
دخل الإيجار
يتم �إحت�ساب دخل الإيجار الناجت من العقود الت�شغيلية على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الت�أجري.
ال�رضائب
�رضيبة الدخل احلالية
يتم قيا�س �رضيبة الدخل احلالية للموجودات واملطلوبات املتداولة للفرتات احلالية وال�سابقة باملبالغ املتوقع �إ�سرتدادها �أو دفعها ل�سلطات ال�رضائب� .إن معدالت
ال�رضائب والقوانني ال�رضيبية امل�ستخدمة حل�ساب املبالغ هي تلك املطبقة �أو املطبقة ب�صورة �أ�سا�سية بتاريخ �إعداد التقارير املالية يف الدول التي تعمل فيها املجموعة
ويتم حتقيق دخل خا�ضع لل�رضائب.
�رضيبة الدخل احلالية املتعلقة بالبنود املثبتة يف قائمة الدخل ال�شامل يتم �إثباتها يف قائمة الدخل ال�شامل ولي�س يف قائمة الدخل املوحدة .تقوم الإدارة بعمل تقييم
ب�صورة دورية للمراكز املتخذة يف �إقرارات العوائد ال�رضيبية فيما يتعلق باحلاالت التي مت فيها تطبيق الأنظمة ال�رضيبية والتي تخ�ضع لتف�سري ويتم عمل خم�ص�صات
لها عند احلاجة.
خم�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزام (قانوين �أو متوقع) على املجموعة ناجت عن حدث �سابق ،ومن املحتمل �أن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد ي�شمل املنافع
الإقت�صادية لت�سوية هذه الإلتزامات وميكن عمل تقدير موثوق ملبالغ هذه الإلتزامات .حيثما تتوقع املجموعة �إ�سرتداد بع�ض �أو جميع املخ�ص�صات ،على �سبيل املثال
مبوجب عقد ت�أمني ،يتم �إثبات الت�سويات كموجود منف�صل ولكن فقط عندما تكون الت�سويات �شبه م�ؤكدة .يتم عر�ض امل�رصوفات املتعلقة ب�أي خم�ص�صات يف قائمة
الدخل املوحدة بعد ح�سم �أي ت�سويات� .إذا كان ت�أثري القيمة الزمنية للأموال جوهري ،ف�أنه يتم خ�صم املخ�ص�صات ب�إ�ستخدام معدالت خ�صم حالية التي تعك�س� ،أينما
هو منا�سب ،املخاطر املحددة للمطلوبات� .أينما ي�ستخدم اخل�صم ،ف�أن الزيادة يف املخ�ص�ص نتيجة ملرور الزمن يتم �إثباته كتكلفة متويل.
العمالت الأجنبية
يتم عر�ض القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئي�سية لعمليات ال�رشكة .وهي العملة الرئي�سية من البيئة الإقت�صادية التي تعمل
بها املجموعة .تقوم كل وحدة �ضمن املجموعة بتحديد عملة عملياتها الرئي�سية ويتم قيا�س البنود املت�ضمنة يف القوائم املالية لكل وحدة ب�إ�ستخدام تلك العملة .يتم
ت�سجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية بالعملة امل�ستخدمة ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ املعاملة.
يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية �إىل العملة امل�ستخدمة ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ �إعداد التقارير املالية .ترحل جميع
الفروق الناجتة �إىل قائمة الدخل املوحدة.
�إن البنود غري النقدية املقا�سة بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية يتم حتويلها ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ املعامالت املبدئية .يتم حتويل البنود غري النقدية
املقا�سة بالقيمة العادلة بالعمالت الأجنبية ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بالتاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.
عند التوحيد ،يتم حتويل موجودات ومطلوبات الوحدات الأجنبية �إىل الدينار البحريني ب�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ التقرير ويتم حتويل بنود دخلها ب�أ�سعار
التحويل يف تواريخ املعامالت .يتم �إثبات جميع الفروق الناجتة عن �رصف العمالت الأجنبية من عملية التوحيد يف الدخل ال�شامل الآخر .عند �إ�ستبعاد العمليات
مكون الدخل ال�شامل الآخر املتعلق بتلك العملية الأجنبية يتم �إثباته يف قائمة الدخل.
الأجنبية ،ف�إن ّ

مجموعة بي إم إم آي 67 -

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

6

عقارات و�آالت ومعدات

	التكلفة:
يف  1يناير 2011
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
�شطب �أعمال قيد التنفيذ
حمول من �أعمال قيد التنفيذ
فروقات التحويل
يف  31دي�سمرب 2011

�أرا�ضي
مملوكة ملك ًا حراً
دينار بحريني

مباين
دينار بحريني

�آالت ومعدات
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

�أعمال
قيد التنفيذ
دينار بحريني

3.242.444
3.242.444

4.806.887
16.793
()6.820
220.741
()1.371
5.036.230

5.488.358
242.019
()6.205
1.055.356
()24.203
6.755.325

1.583.845
151.701
()98.226
()11.831
1.625.489

15.973.172
851.638
1.007.997
597.484
()111.251
()20.239
()20.239
(- )1.276.097
()37.405
16.812.274
152.786

	الإ�ستهالك:
يف  1يناير 2011
	املخ�ص�ص لل�سنة
متعلق بالإ�ستبعادات
فروقات التحويل
يف  31دي�سمرب 2011

2011

�صايف القيم املدرجة:
يف  31دي�سمرب 2011

		
		

2010

املجموع
دينار بحريني

-

2.797.366
271.514
()5.848
()1.309
3.061.723

3.893.324
669.042
()5.007
()7.467
4.549.892

1.240.018
140.870
()96.983
()2.543
1.281.362

-

7.930.708
1.081.426
()107.838
()11.319
8.892.977

3.242.444

1.974.507

2.205.433

344.127

152.786

7.919.297

				
�أرا�ضي
مركبات
�آالت ومعدات
مملوكة ملك ًا حر ًا مباين
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

�أعمال
قيد التنفيذ	املجموع
دينار بحريني
دينار بحريني

	التكلفة:
يف  1يناير 2010
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
حمول من �أعمال قيد التنفيذ
فروقات التحويل
يف  31دي�سمرب 2010

3.242.444
3.242.444

4.806.887
()5.976
4.800.911

5.209.182
286.365
()23.960
31.930
()26.186
5.477.331

1.462.956
141.015
()17.558
4.450
()11.841
1.579.022

122.602
765.416
()36.380
851.638

14.844.071
1.192.796
()41.518
()44.003
15.951.346

	الإ�ستهالك:
يف  1يناير 2010
	املخ�ص�ص لل�سنة
متعلق بالإ�ستبعادات
فروقات التحويل
يف  31دي�سمرب 2010

-

2.541.610
255.756
()5.976
2.791.390

3.391.260
525.655
()23.591
()11.027
3.882.297

1.083.677
159.114
()2.773
()4.823
1.235.195

-

7.016.547
940.525
()26.364
()21.826
7.908.882

3.242.444

2.009.521

1.595.034

343.827

851.638

8.042.464

�صايف القيم املدرجة:
يف  31دي�سمرب 2010
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موجودات غري ملمو�سة
مدرج �ضمن املوجودات غري امللمو�سة �شهرة بقيمة و قدرها  419.528دينار بحريني ( 419.528 :2010دينار بحريني) و�إ�سم �شهرة مقتنى ب�صايف قيمة مدرجة
قدرها «ال �شيء» دينار بحريني ( 30.000 :2010دينار بحريني).
فح�ص �إ�ضمحالل ال�شهرة
يتم تخ�صي�ص ال�شهرة املقتناة من خالل دمج الأعمال �إىل جمموعة من الوحدات املنتجة للنقد من �أجل فح�ص الإ�ضمحالل على النحو التايل:

		
		

جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي (جي �إٍ�س �إ�س)

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

419.528

419.528

	املبلغ القابل للإ�سرتداد جللوبال �سور�سنج �أند �سبالي يحدد بنا ًء على ح�ساب ب�إ�ستخدام توقعات التدفقات النقدية من امليزانيات املالية من قبل الإدارة العليا التي
تغطي الفرتة لغاية  .2015مت حتديث التدفقات النقدية املتوقعة لتعك�س الأ�سواق اجلديدة التي ت�ستهدفها ال�رشكة للعمل ،الزيادة  /النق�ص يف الطلب على املنتجات
واخلدمات .مت مراعاة النمو بنا ًء على العمل اجلاري ت�شغيله حالي ًا ،يف املناطق اجلغرافية التي وجدت �أنها �إ�سرتاتيجية بالن�سبة للمناطق اجلغرافية ،الأعمال والفر�ص
احلالية .ونظر ًا للتنوع يف قطاعات الأعمال التي تديرها املجموعة ،يتجاوز معدل النمو معدل منو ال�صناعة يف الدول التي تعمل بها جلوبل �سور�سنج �أند �سبالي .وترى
الإدارة ب�أن هذا النمو مربر بنا ًء على النمو يف الأعمال املرتبطة بال�صناعات الأ�سا�سية للمناجم ،النفط والأعمال املتعلقة بالدفاع .ونتيجة للتحاليل املحدثة ،ف�إن الإدارة
مل تقم بتحديد �أي �إ�ضمحالل للوحدة املنتجة للنقد.
	الفر�ضيات الرئي�سية امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة امل�ستخدمة
�إن ح�ساب القيمة امل�ستخدمة للوحدات املنتجة للنقد هي �أكرث ح�سا�سية لالفرتا�ضات التالية:
 �إجمايل الهام�ش؛ معدالت اخل�صم؛	احل�صة يف ال�سوق خالل فرتة املوازنة؛ و معدالت النمو امل�ستخدمة لتقدير التدفقات النقدية التي تتعدى فرتة املوازنة.�إجمايل الهام�ش – يحت�سب �إجمايل الهام�ش على �أ�سا�س متو�سط القيمة املحققة يف ال�سنتني اللتني �سبقتا بداية فرتة املوازنة .يتم زيادتها خالل فرتة املوازنة لتح�سني
الكفاءة املتوقعة ،زيادة يف الأ�سعار من العمالء ،م�ؤ�رشات التكلفة امل�ستخدمة وغريها.
معدالت اخل�صم  -تعك�س معدالت اخل�صم تقييمات ال�سوق احلالية للمخاطر املحددة ملجموعة من الوحدات املنتجة للنقد وت�شمل م�ؤ�رشات تكلفة املعي�شة ،البيئة
الإقت�صادية للدول التي تعمل بها  /املقرتح العمل بها.
فر�ضيات ح�صة ال�سوق – تعترب هذه الفر�ضيات مهمة ب�سبب� ،إ�ضاف ًة �إىل �إ�ستخدام معلومات القطاع ملعدالت النمو (كما هو مو�ضح �أدناه) تقيم الإدارة موقع الوحدة
مقارن ًة مع مناف�سيها على مدى فرتة املوازنة .تتوقع الإدارة �أن تزداد ح�صة املجموعة يف ال�سوق تدريجي ًا خالل فرتة امليزانية مع التو�سع اجلغرايف املتوقع.
معدالت النمو املتوقعة � -إن املعدالت هي على �أ�سا�س بحوث القطاع املعلنة.
ح�سا�سية التغريات يف الفر�ضيات
فيما يتعلق بتقييم القيمة امل�ستخدمة ،تعتقد الإدارة ب�أنه ال توجد تغريات حمتملة ممكنة يف �أي من الفر�ضيات الرئي�سية املذكورة �أعاله التي قد ت�ؤثر على القيمة املدرجة
لتتجاوز ب�شكل جوهري قيمتها القابلة للإ�سرتداد.
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�إ�ستثمارات يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة

		
		

يف  1يناير
ح�صة ال�رشكة يف �أرباح ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة� ،صايف
�إ�ستبعاد
حم�سوم منها� :أرباح �أ�سهم م�ستلمة خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

1.771.595
944.486
()10.000
()846.600
1.859.481

1.459.065
1.115.272
()802.742
1.771.595

يو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص املعلومات املالية غري املدققة لإ�ستثمارات املجموعة يف �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة:

		
		

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

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

3.423.767
639.713
()1.897.816
()78.252
2.087.412

3.376.421
720.653
()2.161.443
()164.036
1.771.595

ح�صة املجموعة من �إيرادات و�أرباح ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة:
3.319.800
1.872.142
�إيرادات
1.115.272
944.486
	الربح لل�سنة
					
		
	النتائج و قوائم املراكز املالية التي حت�سب يف القوائم املالية املوحدة هي بنا ًء على املعلومات املالية غري املدققة لفرتة الإثنا ع�رش �شهر ًا املنتهية يف  31دي�سمرب ،2011
ب�إ�ستثناء “بي �أند بي لوج�ستيك�س ذ.م.م ”.و التي احت�سبت بنا ًء على فرتة الإثنا ع�رش �شهر ًا املنتهية يف  30نوفمرب  ،2011لكونها �آخر املعلومات املتوفرة.
9

�إ�ستثمار يف �رشكة زميلة
لدى املجموعة ح�صة بن�سبة  )%27.52 :2010( %30.47يف �رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب ،.التي تعمل يف �إدارة الفنادق يف مملكة البحرين .لدى املجموعة ت�أثري هام
حيث �أنها متتلك ح�صة تبلغ �أكرث من  %20من �رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب.
�رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب .هي مدرجة يف بور�صة البحرين� .سعر ال�سهم كما يف  31دي�سمرب  2011هو  71فل�س ( 78 :2010فل�س) ،بقيمة �سوقية �إجمالية
للإ�ستثمار قدرها � 3.245ألف دينار بحريني (� 3.220 :2010ألف دينار بحريني).
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9

�إ�ستثمار يف �رشكة زميلة (تتمة)

	اجلدول التايل يو�ضح املعلومات املالية املوجزة لإ�ستثمار املجموعة يف �رشكة بنادر للفنادق �ش.م.ب.

		
		

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

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

1.083.574
5.108.117
()1.240.744
()211.209
4.739.738

1.884.530
2.504.100
()203.638
4.184.992

ح�صة املجموعة يف �إيرادات ونتائج ال�رشكة الزميلة:
27.852
7.932
�إيرادات
�أرباح (�أنظراالي�ضاح �أدناه)
4.133.807
4.575.473
	القيمة املدرجة للإ�ستثمار
					
		
قامت املجموعة بت�سوية الر�صيد املتبقي البالغ  441.666دينار بحريني ( 564.261 :2010دينار بحريني ) فيما يتعلق باالكتتاب بالأ�سهم يف ال�رشكة الزميلة،
بواقع  100فل�س لل�سهم ( 50 :2010فل�س لل�سهم) ملا جمموعه � 4.416.658سهم (� 11.285.222 :2010سهم).
	النتائج وقائمة املركز املايل التي حت�سب يف القوائم املالية املوحدة هي بنا ًء على فرتة الإثنا ع�رش �شهر ًا املنتهية يف � 30سبتمرب  2011لكونها �آخر املعلومات املتوفرة .ومل
يكن هناك معامالت �أو �أحداث هامة بني � 30سبتمرب  2011وتاريخ قائمة املركز املايل.
مل ت�أخذ املجموعة ح�صتها من الأرباح يف ال�رشكة الزميلة ل�سنة  2009و 2010و  2011لكون املبلغ غري جوهري.
 10الإ�ستثمارات

		
		

	الت�صنيف مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم :9
	املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر � -إ�ستثمارات غري م�سعرة
	املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر � -إ�ستثمارات م�سعرة
	اال�ستثمارات املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر
املجموع

2011
دينار بحريني

5.498.677
3.150.342
3.001.830
11.650.849
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 10الإ�ستثمارات (تتمة)
2010
دينار بحريني

		
		

	الت�صنيف مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم :39
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
�إ�ستثمارات م�سعرة

3.439.217

�إ�ستثمارات غري م�سعرة
 مدرجة بالتكلفة مدرجة بالقيمة العادلة		
جمموع الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

2.078.353
5.229.872
7.308.225
10.747.442

كما هو مو�ضح يف التف�صيل الوارد بالإي�ضاح  ،)1(3قامت املجموعة بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 9إعتبار ًا من  1يناير  .2011ومل يتم
�إعادة عر�ض الأر�صدة كما يف  31دي�سمرب  2010ح�سبما �سمحت بذلك �أحكام املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم .9
راجع �إي�ضاح  27ل�سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية فيما يتعلق مبحفظة الإ�ستثمار.
�إ�ستثمارات م�سعرة
يتم حتديد القيم العادلة للأ�سهم العادية امل�سعرة بالرجوع �إىل �أ�سعار العرو�ض املعلنة يف ال�سوق الن�شطة.
�إ�ستثمارات غري م�سعرة
مت تقدير القيم العادلة للإ�ستثمارات غري امل�سعرة ب�إ�ستخدام �أ�سعار العطاءات املقدمة من قبل مدراء ال�صناديق الإ�ستثمارية.
فيما يلي احلركة يف التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة الناجتة من الإ�ستثمارات املتاحة للبيع:

		
		

		

�صايف املكا�سب غري املحققة ناجتة من التقييم العادل
خ�سائر مثبتة ك�إ�ضمحالل يف القائمة املوحدة للدخل
�صايف مكا�سب حمققة معاد ت�صنيفها عند الإ�ستبعاد (�إي�ضاح )20

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

-

140.481
391.755
()168.578
363.658

فيما يلي احلركة يف التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة الناجتة من �إ�ستثمارات مقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر:

		
		

		

�صايف اخل�سائر غري املحققة ناجتة من التقييم العادل
�صايف خ�سائر �أعيد ت�صنيفها عند الإ�ستبعاد
�إ�سرتجاعات القيمة العادلة عند الإ�ستبعادات

 - 72مجموعة بي إم إم آي

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

()667.046
1.213
3.256
()662.577

-
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

 11خمزون
2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

خم�ص�ص املخزون املنتهي �صالحيته واملخزون بطئ احلركة

8.230.280
993.807
9.224.087
()379.490

7.744.733
840.175
8.584.908
()213.051

�إجمايل املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل

8.844.597

8.371.857

		
		

		

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

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

		
		

كما يف  1يناير
	املخ�ص�ص �( /إ�سرتدادات) خالل ال�سنة
مبالغ م�شطوبة خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

213.051
283.422
()116.983
379.490

826.789
()117.204
()496.534
213.051

 12ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى

		
		

		

ذمم جتارية مدينة� ،صايف
مبالغ مدفوعة مقدم ًا للموردين
ذمم مدينة �أخرى
مبالغ م�ستحقة من �رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة (�إي�ضاح )23
مبالغ مدفوعة مقدم ًا

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

9.556.678
3.848.156
1.418.509
559.737
52.305
15.435.385

10.946.896
1.732.021
1.144.190
660.351
98.008
14.581.466

�إن الذمم التجارية املدينة ال ت�ستحق عليها فوائد ويتم ت�سويتها عادة خالل � 30إىل  90يوم ًا.
كما يف  31دي�سمرب  ،2011مت �إ�ضمحالل ذمم جتارية مدينة بقيمة ا�سمية قدرها  454.872دينار بحريني ( 357.937 :2010دينار بحريني) و مت عمل
خم�ص�صات كاملة لها .فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص �إ�ضمحالل الذمم املدينة:

		
		

يف  1يناير
خم�ص�ص ال�سنة
م�ستخدم خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

357.937
99.994
()3.059
454.872

417.490
10.144
()69.697
357.937
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 12ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى (تتمة)
فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة الغري م�ضمحلة كما يف  31دي�سمرب:

		

فات موعد �إ�ستحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة

مل يحن موعد
�إ�ستحقاقها وغري
م�ضمحلة
دينار بحريني

�أقل من  30يوم ًا
دينار بحريني

 60-30يوم ًا
دينار بحريني

 90-61يوم ًا
دينار بحريني

 120-91يوم ًا
دينار بحريني

�أكرث من
 120يوم ًا
دينار بحريني

2011

9.556.678

2.668.362

2.832.075

1.876.643

607.283

325.622

1.246.693

2010

10.946.896

4.594.649

2.078.194

1.991.556

858.325

387.291

1.036.881

املجموع
دينار بحريني

 13نقد وودائع ق�صرية الأجل

		
		

		

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

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

4.226.034
8.267.403
12.493.437

4.548.556
8.367.197
12.915.753

يكت�سب النقد لدى البنوك فائدة مبعدالت عائمة بناء ًا على معدالت الودائع اليومية للبنوك .يتم عمل الودائع الق�صرية الأجل على فرتات متفاوتة ترتاوح بني يوم واحد
�إىل ثالثة �أ�شهر ،اعتماد ًا على االحتياجات النقدية الفورية للمجموعة تكت�سب فوائد مبعدالت الودائع ق�صرية الأجل .بلغ معدل الفائدة الفعلي للودائع الق�صرية الأجل
 %2.1كما يف  31دي�سمرب .)%2.3 :2010( 2011
 14ر�أ�س املال ال�صادر
2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

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

20.000.000

20.000.000

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

12.101.533
1.210.153

11.001.394
1.100.139

يف  31دي�سمرب� 133.116.863 :سهم (� 121.015.330 :2010سهم) بقيمة �إ�سمية قدرها  100فل�س لل�سهم

13.311.686

12.101.533

�أ�سهم خزانة � 7.904.571سهم (� 7.185.974 :2010سهم)

()3.054.554

()3.054.554

		
		

 - 74مجموعة بي إم إم آي

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

 14ر�أ�س املال ال�صادر (تتمة)
متثل �أ�سهم اخلزانة �رشاء املجموعة لأ�سهمها .كما يف  31دي�سمرب  ،2011قامت املجموعة بالإحتفاظ بعدد � 7.904.571سهم ( 31دي�سمرب 7.185.974 :2010
�سهم)
ي�سمح قانون ال�رشكات التجارية البحريني لل�رشكات باالحتفاظ بن�سبة  %10من �أ�سهمها ال�صادرة ك�أ�سهم خزانة.

		
		

عدد �أ�سهم اخلزانة
�أ�سهم اخلزانة كن�سبة من �إجمايل الأ�سهم ال�صادرة
تكلفة �أ�سهم اخلزانة
	القيمة ال�سوقية لأ�سهم اخلزانة

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

7.904.571
%5.9
0.386
4.505.605

7.185.974
%5.9
0.425
4.634.953

فيما يلي احلركة يف �أ�سهم اخلزانة:
2011

		

عدد الأ�سهم
2010

7.185.974
718.597
7.904.571

الر�صيد يف  1يناير
�رشاء �أ�سهم خزانة
�أ�سهم منحة
	الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

6.442.759
98.939
644.276
7.185.974

�إقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح �أ�سهم نقدية بواقع  50فل�س لل�سهم ،ب�إجمايل  6.260.615قدره دينار بحريني ( :2010بواقع  50فل�س لل�سهم ب�إجمايل قدره
 5.693.447دينار بحريني ) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011والتي منها  20فل�س لل�سهم ب�إجمايل قدره  2.504.245دينار بحريني ( 20 :2010فل�س
لل�سهم ب�إجمايل قدره  2.278.566دينار بحريني) مت دفعها ك�أرباح �أ�سهم مرحلية� .أرباح الأ�سهم النهائية املو�صى بتوزيعها تعادل  30فل�س لل�سهم ،ب�إجمايل قدره
 3.756.370دينار بحريني ( 30 :2010فل�س لل�سهم ب�إجمايل قدره  3.414.881دينار بحريني).
كما �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ وقدره  125.000دينار بحريني ( 108.900 :2010دينار بحريني).
	التوزيعات املقرتحة و�أتعاب جلنة �أع�ضاء جمل�س الإدارة هي وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�رشكة وخا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية ال�سنوي.
�أ�سماء وجن�سيات امل�ساهمني وعدد الأ�سهم التي ميتلكون فيها ن�سبة � %5أو �أكرث من الأ�سهم القائمة هي كالتايل:

		
الإ�سم

�رشكة يو�سف خليل امل�ؤيد و�أوالده �ش.م.ب( .مقفلة)
بي �إم �إم �آي �ش.م.ب�(.أ�سهم خزانة)
جممع البحرين للأ�سواق احلرة �ش.م.ب.
يو�سف عبداهلل �أمني

اجلن�سية

عدد الأ�سهم

بحرينية
بحرينية
بحرينية
بحريني

7.947.445
7.904.571
7.117.345
6.855.047

2011
ن�سبة الإحتفاظ %

%5.97
%5.94
%5.35
%5.15

عدد الأ�سهم

7.224.950
7.185.974
6.470.315
6.127.545

2010
ن�سبة الإحتفاظ %

%5.97
%5.94
%5.35
%5.06

لدى ال�رشكة فئة واحدة فقط من الأ�سهم وحاملي هذه الأ�سهم لديهم حقوق مت�ساوية يف الت�صويت.
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 14ر�أ�س املال ال�صادر (تتمة)
جدول توزيع الأ�سهم ،الذي يو�ضح العدد ون�سبة املالكني يف الفئات التالية:
2011

		

		

عدد امل�ساهمني

الفئات

عدد الأ�سهم

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

377 48.342.214
18 54.950.241
4 29.824.408
399 133.116.863

2010

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

%36
%41
%22
%100

377 44.920.625
18 49.085.921
4 27.008.784
399 121.015.330

 %من �إجمايل
ر�أ�س املال القائم

%37
%41
%22
%100

تفا�صيل جن�سيات امل�ساهمني ون�سبة امللكية من ر�أ�س املال الإجمايل هي كالتايل:
2011

		
اجلن�سية

�إ�سرتايل
بحريني
بروناي
كندي
م�رصي
�إماراتي
فلبيني
�أملاين
بريطاين
هندي
	ايرلندي
�أردين
كويتي
�سعودي
�أخرى (غري معروفة)
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عدد الأ�سهم

عدد امل�ساهمني

1
2.489
358 128.740.674
1
4.598
1
2.674
1
18.733
1
79.267
2
35.708
1
65.549
13
201.560
1
29.282
1
61.119
6 3.206.301
11
668.908
1
1
399 133.116.863

2010

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

%0.0019
%96.7125
%0.0035
%0.0020
%0.0141
%0.0595
%0.0268
%0.0000
%0.0492
%0.1514
%0.0220
%0.0459
%2.4086
%0.5025
%0.000001
%100

1
2.263
360 116.786.011
1
4.180
1
2.431
1
17.030
1
90.243
2
32.462
1
2.500
1
54.135
13
196.895
1
26.620
1
55.563
5 2.838.530
9
906.466
1
1
399 121.015.330

 %من �إجمايل
ر�أ�س املال القائم

%0.0019
%96.5051
%0.0035
%0.0020
%0.0141
%0.0746
%0.0268
%0.0021
%0.0447
%0.1627
%0.0220
%0.0459
%2.3456
%0.7491
%0.000001
%100
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 14ر�أ�س املال ال�صادر (تتمة)
فيما يلي تفا�صيل جمموع حقوق امللكية التي يحتفظ بها �أع�ضاء جمل�س الإدارة مع ال�رشكات التي تخ�ضع لل�سيطرة ،ال�سيطرة امل�شرتكة �أو التي تخ�ضغ لت�أثري هام من
قبلهم:
 31دي�سمرب 2011
 %من
ر�أ�س املال القائم
عدد الأ�سهم

ع�ضو جمل�س الإدارة

1.041.528
264.644
305.594
550.000
116.158
534.439
2.812.363

	ال�سيد عبداهلل ح�سن بوهندي
	ال�سيد عبداهلل حممد جمعة
	ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد
	ال�سيد جهاد يو�سف �أمني
	ال�سيد حممد فارق يو�سف امل�ؤيد
	ال�سيد �شوقي علي فخرو

%0.782
%0.199
%0.230
%0.413
%0.087
%0.401
%2.112

 31دي�سمرب 2010
 %من
ر�أ�س املال القائم
عدد الأ�سهم

946.847
240.586
277.813
500.000
105.598
485.855
2.556.699

%0.782
%0.199
%0.230
%0.413
%0.087
%0.401
%2.112

� 15إحتياطيات �أخرى

�إحتياطي قانوين
دينار بحريني

التغريات
املرتاكمة يف
القيمة العادلة
دينار بحريني

�إحتياطي
تربعات خريية
دينار بحريني

�إحتياطي عام
دينار بحريني

كما يف  1يناير 2011
�إعادة عر�ض ب�سبب التطبيق املبكر للمعيار الدويل
	لإعداد التقارير املالية رقم ( 9اي�ضاح ))1( 3
كما يف  1يناير ( 2011معاد عر�ضها)
خ�سارة �شاملة �أخرى
حمول �إىل الإحتياطي القانوين
حمول �إىل الإحتياطي العام
حمول �إىل �إحتياطي التربعات اخلريية
توزيعات جلمعية الأ�رسة اخلريية (“ب”)
كما يف  31دي�سمرب 2011

6.050.767

269.608

-

3.500.000

()14.370

6.050.767
605.076
6.655.843

(- )2.669.976
(- )2.400.368
()662.577
181.847
()181.847
(- )3.062.945

3.500.000
500.000
4.000.000

()14.370
()14.370

()2.669.976
7.136.029
()662.577
605.076
500.000
181.847
()181.847
7.578.528

كما يف  1يناير 2010
دخل (خ�سارة) �شامل �آخر
حمول �إىل الإحتياطي القانوين
حمول �إىل الإحتياطي العام
	التربعات اخلريية (“ب”)
حمول �إىل �إحتياطي التربعات اخلريية
توزيعات جلمعية الأ�رسة اخلريية (“ب”)
كما يف  31دي�سمرب 2010

5.500.697
550.070
6.050.767

690.715
()690.715
180.440
()180.440
-

3.000.000
500.000
3.500.000

42.051
()56.421
()14.370

9.139.413
307.237
550.070
500.000
()690.715
180.440
()180.440
9.806.005

()94.050
363.658
269.608

�إحتياطي
حتويل العمالت
الأجنبية
دينار بحريني

املجموع
دينار بحريني

9.806.005

مجموعة بي إم إم آي 77 -

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 15إحتياطيات �أخرى (تتمة)
		

�أ)

�إحتياطي قانوين
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني يتطلب من املجموعة حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل الإحتياطي القانوين .و�سوف يتوقف هذا التحويل
ال�سنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوين  %50من ر�أ�س املال املدفوع .قررت ال�رشكة حد التحويل ال�سنوي يف ال�سنة احلالية حيث عادل الإحتياطي القانوين
 %50من ر�أ�س املال املدفوع� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع �إال يف احلاالت التي ن�ص عليها قانون ال�رشكات التجارية البحريني.

ب) احتياطي التربعات اخلريية
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�رشكة وتو�صية جمل�س الإدارة ،يتم حتويل مبلغ ال يتجاوز  %2من �أرباح املجموعة لل�سنة �إىل �إحتياطي التربعات اخلريية.
		
		

يف �سنة  ،2008قامت ال�رشكة بت�أ�سي�س جمعية الأ�رسة اخلريية (“اجلمعية”) لهذا الغر�ض .يف �سنة  2008و 2009كانت اجلمعية حتت �سيطرة املجموعة
و�شكلت جز ًء من القوائم املالية املوحدة للمجموعة املكونة من الإحتياطي ونقد لدى البنوك .يف �سنة  ،2010تخلت املجموعة عن ال�سيطرة على اجلمعية ملجل�س
�إدارة م�ستقل ،وبالتايل مت خف�ض الإحتياطي ونقد لدى البنوك يف املجموعة مبجموع املبلغ املدرج يف احل�ساب امل�رصيف للجمعية .ميثل �إحتياطي التربعات حالي ًا
املبالغ املعتمدة كتوزيعات من قبل جمل�س الإدارة وم�ساهمي املجموعة بعد ح�سم النقد املحول �إىل اجلمعية.

		

وقد اقرتح جمل�س الإدارة حتويل مبلغ وقدره  132.840دينار بحريني ( 181.847 :2010دينار بحريني) �إىل احتياطي التربعات اخلريية يف ال�سنة احلالية.
وهي خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.

ج ) احتياطي عام
وفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�رشكة وتو�صية جمل�س الإدارة ،يتم حتويل مبالغ حمددة �إىل ح�ساب الإحتياطي العام� .أقرتح جمل�س الإدارة حتويل مبلغ
		
وقدره  500.000دينار بحريني ( 500.000 :2010دينار بحريني) �إىل الإحتياطي العام يف ال�سنة احلالية ،وهي خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف �إجتماع
اجلمعية العمومية ال�سنوي.
د)
		

التغريات املرتاكمة يف �إحتياطي القيمة العادلة
يتعلق هذا الإحتياطي بتغريات القيمة العادلة يف الإ�ستثمارات املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر.

هـ) �إحتياطي حتويل العمالت الأجنبية
ي�ستخدم �إحتياطي حتويل العمالت الأجنبية لت�سجيل فرق ال�رصف الناجت عن حتويل القوائم املالية لل�رشكات التابعة الأجنبية.
		
 16مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
�إن التغريات يف املخ�ص�ص املثبت يف قائمة املركز املايل املوحدة هي كما يلي:

		
		

يف  1يناير
	املخ�ص�ص خالل ال�سنة
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة
يف  31دي�سمرب
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2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

1.259.388
265.635
()148.765
1.376.258

1.107.128
243.648
()91.388
1.259.388

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
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 17ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى

		
		

ذمم جتارية دائنة
مطلوبات م�ستحقة
�أرباح �أ�سهم مل يطالب بها
ذمم دائنة �أخرى

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

10.064.593
2.663.952
648.187
380.626
13.757.358

8.751.113
2.307.336
524.382
173.795
11.756.626

تت�ضمن الذمم التجارية الدائنة على ذمم جتارية دائنة ب�إجمايل و قدره  116.416دينار بحريني ( 10.903 :2010دينار بحريني) م�ستحقة لأطراف ذات عالقة
(راجع �إي�ضاح .)23
فيما يلي بنود و�رشوط املطلوبات املالية املذكورة �أعاله:
	الذمم التجارية الدائنة ال ت�ستحق عليها فائدة ويتم عاد ًة ت�سويتها خالل  60يوم ًا.	الذمم الدائنة الأخرى واملطلوبات امل�ستحقة ال ت�ستحق عليها فائدة ويبلغ متو�سط فرتة �سدادها �شهرين. 18الربح لل�سنة
مت �إدراج الربح لل�سنة بعد �إحت�ساب التكاليف التالية:

		
		

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

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

12.111.538
339.705
265.635
12.716.878

11.232.428
287.738
243.648
11.763.814

649.187
1.081.426
283.422
99.994
15.254

584.982
940.525
()117.204
10.144
40.660

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

51.873.672
7.380.538
4.367.860
41.692
1.052.634
240.730
108.855
65.065.981

49.977.298
7.227.066
3.843.048
30.540
941.449
272.716
70.046
62.362.163

�إيجار – عقود الت�أجري الت�شغيلية
�إ�ستهالك (�إي�ضاح )6
خم�ص�ص �( /إ�سرتدادات) املخزون (�إي�ضاح )11
خم�ص�ص الذمم املدينة و الذمم الأخرى (�إي�ضاح )12
مكا�سب �رصف العمالت الأجنبية

		
		

		

مدرجة بتكلفة البيع:

خمزون مثبت كم�رصوف عند بيع الب�ضائع
تكاليف الإ�ستهالك
تكاليف العمالة
�إ�ستهالك
تكاليف �أخرى مبا�رشة
�إيجار م�ستودعات
تكاليف مرتبطة بالنقل

مجموعة بي إم إم آي 79 -

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

 19دخل ت�شغيلي �آخر

		
		

		

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

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

247.972
307.161
13.258
568.391

237.793
180.497
2.489
420.779

 20دخل الإ�ستثمارات

		
		

		

دخل �أرباح �أ�سهم
دخل �إ�ستثمار من �إ�ستثمارات حمتفظ بها مقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر
دخل �آخر
دخل الفوائد
(خ�سارة) مك�سب من �إ�ستبعاد �إ�ستثمارات (�إي�ضاح )10

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

255.957
158.191
23.234
211.967
()1.213
648.136

212.861
153.307
306.108
168.578
840.854

 21م�رصوف �رضيبة الدخل
�إن العنا�رص الرئي�سية مل�رصوفات �رضيبة الدخل لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2011و 2010هي:

		
		

م�رصوفات �رضيبة الدخل احلايل
�رضيبة التوزيع
يف  31دي�سمرب

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

()133.440
()25.121
()158.561

()140.768
()12.881
()153.649

تنتج م�رصوفات ال�رضائب للمجموعة من الغابون وال�سودان وغانا.
 22الربح لل�سهم
يتم احت�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح بق�سمة ربح ال�سنــة العائد �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة
خالل ال�سنة ،ب�إ�ستثناء متو�سط عدد الأ�سهم العادية امل�شرتاة من قبل ال�رشكة واملحتفظ بها ك�أ�سهم خزانة وهي كالتايل:
يعك�س التايل الدخل ومعلومات الأ�سهم امل�ستخدمة يف ح�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح:
2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

6.641.980

9.092.327

	املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم ،بعد ح�سم �أ�سهم اخلزانة (معاد عر�ضها لتعك�س �أ�سهم املنحة)

125.212.292

125.212.292

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

53

73

		
		

ربح ال�سنة العائد �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم
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 22الربح لل�سهم (تتمة)
مل يتم عر�ض الربح املخف�ض لل�سهم وذلك نتيجة لعدم �إ�صدار املجموعة لأدوات قد يكون لها ت�أثري خمف�ض.
ال توجد معامالت �أخرى متعلقة بالأ�سهم العادية �أو �أ�سهم عادية حمتملة بني تاريخ تقدمي التقارير وتاريخ االنتهاء من �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
 23اف�صاحات الأطراف ذات العالقة
متثل الأطراف ذات العالقة ال�رشكة الزميلة وال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة وامل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني
و�رشكات تخ�ضع ل�سيطرة �أو �سيطرة م�شرتكة �أو املت�أثرة ب�شكل جوهري من قبل هذه الأطراف .يتم املوافقة على �سيا�سات الت�سعري و�رشوط الدفع املتعلقة بهذه
املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.
فيما يلي املعامالت مع الأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف قائمة الدخل املوحدة:

		

م�رصوفات
البيع والتوزيع
دينار بحريني

		

�أطراف �أخرى ذات عالقة:
جمموعة بانز (م�ستثمر فيها)
		
�رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة:
�رشكة خدمات ان�شكيب لل�شحن ذ.م.م.
		
		

2011
م�رصوفات
تكلفة البيع	البيع والتوزيع
دينار بحريني
دينار بحريني

2010
تكلفة البيع
دينار بحريني

35.654

-

48.536

-

35.654

601.813
601.813

48.536

587.055
587.055

تتم املعامالت مع الأطراف ذات العالقة ب�أ�سعار ال�سوق العادية �ضمن الأعمال الإعتيادية.
فيما يلي الأر�صدة مع الأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف قائمة املركز املايل املوحدة:

		

�رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة

ذمم جتارية مدينة
دينار بحريني

ذمم مدينة �أخرى
دينار بحريني

2011
ذمم جتارية دائنة
دينار بحريني

قر�ض
دينار بحريني

123.927

559.737

116.416

-

ذمم مدينة �أخرى
دينار بحريني

2010
ذمم جتارية دائنة
دينار بحريني

قر�ض
دينار بحريني

660.351

10.903

200.000

				
ذمم جتارية مدينة
		
دينار بحريني
		

�رشكات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة

92.202

�إن جميع الأر�صدة مع الأطراف ذات العالقة هي غري م�ضمونة و ال ت�ستحق عليها فائدة وت�ستحق الدفع عند الطلب ،ب�إ�ستثناء الذمم التجارية الدائنة من الأطراف ذات
العالقة التي تدفع ب�رشوط مماثلة للذمم التجارية الدائنة الأخرى.
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 23اف�صاحات الأطراف ذات العالقة (تتمة)
تعوي�ضات موظفي الإدارة الرئي�سيني
�أن موظفي الإدارة الرئي�سيني هم الأ�شخا�ص امل�سئولني عن التخطيط والتوجيه و�إدارة �أن�شطة املجموعة .ي�شمل موظفي الإدارة الرئي�سيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي واملدير املايل واثنني من ر�ؤ�ساء العمليات التنفيذيني وتعوي�ضاتهم كانت على النحو التايل:

		
		

		

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

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

751.530
45.791
797.321

689.980
28.165
718.145

مدرجة �ضمن مكاف�آت الق�صرية الأجل �أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة والبالغة  125.000دينار بحريني ( 108.900 :2010دينار بحريني).
 24ارتباطات والتزامات حمتملة
لدى املجموعة �إلتزامات حمتملة على هيئة �ضمانات بنكية �صادرة �ضمن �أعمالها الإعتيادية ب�إجمايل قدره  2.165.531دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب 2011
( 2.605.066 :2010دينار بحريني) ،وال يتوقع ب�أن تكون هناك الإلتزامات جوهرية ناجتة عنها.
	�إرتباطات عقود الت�أجري الت�شغيلية
فيما يلي �إرتباطات الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود الت�أجري الت�شغيلية امل�ستقبلية الغري قابلة للنق�ض كما يف  31دي�سمرب:

		
		

خالل �سنة واحدة
بعد �سنة ولكن لي�ست �أكرث من خم�س �سنوات
�أكرث من خم�س �سنوات
	النفقات الإجمالية لعقود الت�أجري الت�شغيلية املتعاقد عليها بتاريخ قائمة املركز املايل

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

633.287
1.331.448
1.718.065
3.682.800

618.387
1.732.748
1.991.250
4.342.385

�إن احلد الأدنى للإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة الدفع �أعاله تت�ضمن مبلغ وقدره  906.000دينار بحريني ( 1.266.000 :2010دينار بحريني) ،والتي متثل متديد
اتفاقية الت�أجري لإدارة مركز جنيبي لثالث �سنوات �إ�ضافية لغاية  31مايو  2014ومبلغ وقدره  2.683.800 :2010( 2.504.880دينار بحريني) لإدارة مركز
�أمواج لغاية  31دي�سمرب .2025
ارتباطات ر�أ�سمالية
لدى املجموعة ارتباطات نفقات ر�أ�سمالية مببلغ وقدره  46.190دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب  251.281 :2010( 2011دينار بحريني).
بلغت االرتباطات املتعلقة بطلبات ال�رشاء امل�ؤكدة  4.890.596دينار بحريني ( 4.769.653 :2010دينار بحريني) كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

 25القطاعات الت�شغيلية
	ان النموذج �ألأ�سا�سي لتقارير القطاعات هو قطاع االعمال نظر ًا لت�أثر خماطر املجموعة ومعدل الإيرادات بالتنوع يف املنتجات واخلدمات املقدمة .املعلومات الثانوية
تقدم على ا�سا�س جغرايف .الأعمال الت�شغيلية يتم تنظيمها و�إدارتها ب�شكل منف�صل بنا ًء على طبيعة املنتجات واخلدمات املقدمة و ميثل كل قطاع وحدة �أعمال
ا�سرتاتيجية تقدم خدمات خمتلفة وتخدم �أ�سواق خمتلفة.
	لأغرا�ض �إدارية مت تق�سيم املجموعة �إىل ثالثة قطاعات رئي�سية هم:
عقود اخلدمات والتموين – عقود متوين الأغذية واملرطبات واملنتجات الإ�ستهالكية الأخرى واخلدمات املتعلقة بها.
بيع التجزئة والتوزيع  -مبيعات التجزئة والتوزيع للأغذية واملرطبات واملنتجات اال�ستهالكية الأخرى.
�إ�ستثمارات و�أن�شطة �أخرى -تتكون من عقارات� ،إ�ستثمارات� ،أر�صدة بنكية و ذمم دائنة معينة تدار على �أ�سا�س املجموعة.
تراقب الإدارة النتائج الت�شغيلية للقطاعات الت�شغيلية ب�شكل منف�صل لغر�ض اتخاذ قرارات ب�ش�أن تخ�صي�ص املوارد وتقييم الأداء .يتم تقييم �أداء القطاع على �أ�سا�س
الربح �أو اخل�سارة الت�شغيلية ويتم قيا�سها ب�صورة مطابقة للربح �أو اخل�سارة الت�شغيلية يف القائمة املوحدة للدخل.
�أ�سعار التحويل بني القطاعات الت�شغيلية هي دون �رشوط تف�ضيلية وبطريقة م�شابهة للمعامالت مع الأطراف الأخرى و يتم �إ�ستبعادها عند التوحيد.
املعلومات اجلغرافية
�إيرادات من العمالء اخلارجيني

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

مملكة البحرين
دول �أجنبية �أخرى – دول جمل�س التعاون اخلليجي
دول �أجنبية �أخرى – �أفريقيا

50.282.271
19.793.538
17.231.258

49.908.140
19.226.907
15.642.952

�إجمايل الإيرادات وفق ًا لقائمة الدخل املوحدة

87.307.067

84.777.999

		
		

بلغ الإيراد من عميل واحد  23.928.326دينار بحريني ( 21.666.793 :2010دينار بحريني) ،ناجت من مبيعات من قبل قطاع عقود اخلدمات و التموين.

		
		

موجودات غري متداولة

مملكة البحرين
قطر
�أفريقيا
	املجموع

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

13.070.225
764.063
939.491
14.773.779

12.737.941
654.035
1.005.418
14.397.394

ت�شتمل املوجودات غري املتداولة لهذا الغر�ض على العقارات والآالت واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة و�إ�ستثمارات خا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة و�إ�ستثمار يف �رشكة
زميلة.
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 25القطاعات الت�شغيلية (تتمة)

223.026
-

843.526
-

عقود اخلدمات
والتموين
2010
2011
دينار بحريني دينار بحريني

271.746
-

التوزيع
والتجزئة
2010
2011
دينار بحريني دينار بحريني

()243.336
648.136

املوجودات الت�شغيلية

املطلوبات الت�شغيلية

النفقات الر�أ�سمالية

�إ�ستثمارات
و�أن�شطة �أخرى
2010
2011
دينار بحريني دينار بحريني

()391.755
840.854

6.250.630

193.797

تعديالت
و�إ�ستبعادات
2010
2011
دينار بحريني دينار بحريني

()15.912
15.912
-

4.970.398
244.220

املجموع
2010
2011
دينار بحريني دينار بحريني

()56.148
56.148
-

(- )2.589.086( )2.744.771( )6.281.869( )7.093.738( )5.792.351( )6.872.562

5.655.845
580.507

الربح (اخل�سارة) من القطاع

2.360.035

ح�صة ال�رشكة من نتائج ال�رشكات
721.460
	اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة
�إ�ضمحالل موجودات مالية
خ�سائر من �إ�ستثمارات
مدرجة بالقيمة العادلة
�ضمن الأرباح و اخل�سائر
دخل الإ�ستثمار
�صايف الدخل
وامل�رصوفات الأخرى

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

944.486
()243.336
648.136
-

5.297.607
729.036

- 46.480.876 45.045.571 38.297.123 42.261.496
56.148
15.912
(- )31.431.489( )31.331.534( )30.986.822( )33.750.359
- 15.105.535 13.729.949 7.310.301 8.511.137

84.777.999 87.307.067
()62.362.163( )65.065.981
22.415.836 22.241.086
1.115.272
()391.755
840.854
()14.663.306( )16.711.071

3.349.070
233.693

2.361.476

(- )2.139.987( )2.339.971

2.935.246
219.540

6.859.237
-

- 36.066.528 37.251.231 11.333.187 12.094.678 13.814.197 13.877.487
-

9.095.412

6.879.301

-

	الإي�ضاح :بلغت الإ�ستثمارات يف امل�شاريع امل�شرتكة املت�ضمنة يف قطاع عقود اخلدمات والتموين  199.101دينار بحريني ( 324.243 :2010دينار بحريني) ويف قطاع مبيعات التجزئة والتوزيع  1.660.379دينار
بحريني ( 1.080.332 :2010دينار بحريني).

1.192.796

9.316.901
61.213.912 63.223.396
13.203.251 15.255.545
1.007.997
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يتم �إ�ستبعاد املعامالت بني القطاعات عند التوحيد وينعك�س ذلك يف “خانة التعديالت والإ�ستبعاد”.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة

بي أم أم آي ش.م.ب.

كما في  31ديسمبر 2011

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

 26القيم العادلة للأدوات املالية
ت�شتمل الأدوات املالية للمجموعة على املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
ت�شتمل املوجودات املالية على �إ�ستثمارات متاحة للبيع وقر�ض مل�رشوع خا�ضع ل�سيطرة م�شرتكة وذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى و�أر�صدة لدى البنوك وودائع
ق�صرية الأجل .ت�شتمل املطلوبات املالية على ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى.
�أن القيم العادلة للأدوات املالية ال تختلف جوهري ًا عن قيمها املدرجة.
� 27سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية
�إن املطلوبات املالية الرئي�سية للمجموعة تت�ألف من ذمم جتارية دائنة وذمم �أخرى� .إن الغر�ض الرئي�سي لهذه املطلوبات املالية هو متويل العمليات اليومية للمجموعة.
لدى املجموعة ذمم جتارية مدينة وذمم �أخرى و�أر�صدة لدى بنوك وودائع ق�صرية الأجل الناجتة مبا�رش ًة من عملياتها .كما حتتفظ املجموعة ب�إ�ستثمارات.
تتعر�ض املجموعة لعدة ملخاطر متمثلة يف خماطر ال�سوق وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية.
تدير الإدارة العليا للمجموعة هذه املخاطر .يتم دعم الإدارة العليا للمجموعة من قبل جلنة الإ�ستثمار التي تقدم امل�شورة ب�ش�أن املخاطر املالية و�إطار حوكمة منا�سب
للمخاطر املالية للمجموعة .تقوم جلنة الإ�ستثمار بتقدمي ت�أكيدات �إىل الإدارة العليا للمجموعة ب�أن الأن�شطة املالية للمجموعة حتكمها �سيا�سات و�إجراءات مالئمة وب�أن
املخاطر املالية يتم حتديدها وقيا�سها و�إدارتها وفق ًا ملجموعة من ال�سيا�سات و االجراءات و ان املخاطر يتم حتديدها .يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة وت�صديق هذه
ال�سيا�سات لإدارة كل من هذه املخاطر امللخ�صة �أدناه.
خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خماطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة لتغريات �أ�سعار ال�سوق .ت�شمل �أ�سعار ال�سوق ثالثة �أنواع من
املخاطر وهي :خماطر �سعر الفائدة وخماطر العملة وخماطر الأ�سعار الأخرى مثل خماطر ا�سعار الأ�سهم .الأدوات املالية التي تت�أثر من خالل خماطر ال�سوق ت�شمل
القرو�ض والودائع والإ�ستثمارات.
�إن حتليل احل�سا�سية يف الأق�سام التالية يتعلق باملركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2011و.2010
مت �إعداد حتليل احل�سا�سية على �أ�سا�س �أن ن�سبة الأدوات املالية يف العمالت الأجنبية ال تتغري كما يف  31دي�سمرب .2011
ي�ستثني التحليل ت�أثري التغريات يف متغريات ال�سوق للقيمة املدرجة لنهاية مكاف�أة اخلدمة واملخ�ص�صات واملوجودات واملطلوبات غري املالية للعمليات اخلارجية.
مت عمل الفر�ضيات التالية حل�ساب حتليالت احل�سا�سية:
(�أ)

تتعلق ح�سا�سية قائمة املركز املايل فقط ب�أدوات الدين املطف�أة.

(ب) �إن ح�سا�سية قائمة الدخل املوحدة هو الت�أثري يف التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار الفائدة على �صايف دخل الفائدة ملدة �سنة واحدة ،بناء على املعدل العائم للموجودات
املالية واملطلوبات املالية املحتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة يف  31دي�سمرب .2011
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 27سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
خماطر �أ�سعار الفائدة
�إن خماطر ا�سعار الفائدة هي خماطر تغري القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار الفائدة يف ال�سوق.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي ت�ستحق عليها فوائد (ودائع بنكية و ودائع ثابتة و�أدوات دين).
�إن احل�سا�سية لتغريات حمتملة ممكنة يف �أ�سعار الفائدة مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة على �أرباح املجموعة هي كالتايل:

		

2011

الزيادة/النق�ص
يف النقاط الأ�سا�سية

الت�أثري على
الربح قبل ال�رضيبة

دينار بحريني
دوالر �أمريكي

+100
+100

 74.993دينار بحريني
 455دينار بحريني

دينار بحريني
دوالر �أمريكي

+100
+100

 83.154دينار بحريني
 518دينار بحريني

2010

خماطر �أ�سعار الأ�سهم
�إن �سندات �أ�سهم حقوق امللكية املدرجة وغري املدرجة للمجموعة هي عر�ضة ملخاطر �أ�سعار ال�سوق الناجتة من عدم التيقن ب�ش�أن القيم امل�ستقبلية للإ�ستثمارات يف
الأوراق املالية .تدير املجموعة خماطر �أ�سعار الأ�سهم من خالل تنويع �إ�ستثماراتها وو�ضع حدود فردية و�إجمايل �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية .يتم تقدمي تقارير عن
حمفظة �أ�سهم حقوق امللكية �إىل الإدارة العليا ب�صورة منتظمة .تقوم جلنة الإ�ستثمار مبراجعة وت�صديق جميع قرارات الإ�ستثمارات يف الأ�سهم.
يلخ�ص اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة للتغريات املحتملة املمكنة يف �أ�سعار الأ�سهم ،مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة.
تغري يف
�أ�سعار الأ�سهم

		
		

		

		

2011
الت�أثري على الربح
الت�أثري على احلقوق
دينار بحريني
دينار بحريني

2010
الت�أثري على احلقوق	الت�أثري على الربح
دينار بحريني
دينار بحريني

�إ�ستثمارات م�سعرة

%10
%10-

315.034
()315.034

-

343.922
()227.566

()116.356

�إ�ستثمارات غري م�سعرة

%10
%10-

333.065
()333.065

-

522.987
()291.404

()231.583

%10
%10-

-

39.169
()39.169

-

-

�إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
�ضمن الأرباح و اخل�سائر
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� 27سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
تركز حمفظة الإ�ستثمار
ين�ش�أ تركز حمفظة الإ�ستثمار عندما يتم الإ�ستثمار يف �رشكات تعمل يف نف�س الن�شاط �أو تعمل يف نف�س املنطقة اجلغرافية �أو لديها نف�س ال�سمات االقت�صادية والتي
�سوف تت�أثر بنف�س الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية �أو ظروف �أخرى .تقوم املجموعة ب�إدارة هذه املخاطر من خالل التنويع يف متركز الإ�ستثمارات .متركز
�إ�ستثمارات املجموعة كما يف  31دي�سمرب  2011هو كما يلي:

		
		

�سندات
�أ�سهم امتياز
�أ�سهم حقوق امللكية
�صناديق �ضمان ر�أ�س املال
�صناديق مفتوحة
�صناديق �أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة

2011
دينار بحريني

2010
دينار بحريني

1.940.111
391.692
3.150.342
2.838.050
3.330.654
11.650.849

565.802
3.439.217
583.264
2.955.799
3.203.360
10.747.442

الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
ت�ستخدم املجموعة الت�سل�سل الهرمي التايل للتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية بتقنية التقييم:
	امل�ستوى  :1الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات املماثلة �أو املطلوبات املماثلة؛
	امل�ستوى  :2التقنيات الأخرى والتي ميكن مالحظة جميع مداخالتها ذات الت�أثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�سجلة �أما ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة؛ و
	امل�ستوى  :3التقنيات التي ت�ستخدم مداخالت ذات الت�أثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ال ت�ستند على معلومات ميكن مالحظتها يف ال�سوق.
كما يف  31دي�سمرب  ،2011قامت املجموعة باالحتفاظ بالأدوات املالية التالية املقا�سه بالقيمة العادلة:

موجودات مالية مقا�سه بالقيمة العادلة
	ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر
�إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر
		

املجموع
دينار بحريني

امل�ستوى 1
دينار بحريني

امل�ستوى 2
دينار بحريني

امل�ستوى 3
دينار بحريني

8.649.019
3.001.830
11.650.849

3.150.342
3.150.342

4.647.443
3.001.830
7.649.273

851.234
851.234
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� 27سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب  ،2010قامت املجموعة باالحتفاظ بالأدوات املالية التالية املقا�سه بالقيمة العادلة:

		
		
موجودات مالية مقا�سه بالقيمة العادلة
�أ�سهم حقوق ملكية متاحة للبيع
�سندات دين متاحة للبيع
		

املجموع
دينار بحريني

امل�ستوى 1
دينار بحريني

امل�ستوى 2
دينار بحريني

امل�ستوى 3
دينار بحريني

8.196.896
472.193
8.669.089

3.439.217
3.439.217

3.925.866
472.193
4.398.059

831.813
831.813

خالل فرتات �إعداد التقارير املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2011و 31دي�سمرب  ،2010مل يتم عمل حتويالت بني امل�ستوى  1وامل�ستوى  2لقيا�سات القيمة العادلة،
ومل يتم عمل حتويالت من و�إىل قيا�سات القيمة العادلة للم�ستوى  .3يف  2010تدرج الإ�ستثمارات غري امل�سعرة بالتكلفة وال يتم ت�ضمينها يف الت�سل�سل الهرمي املذكور
�أعاله.
مت تقييم �أ�سهم حقوق امللكية املقا�سة بامل�ستوى  3على �أ�سا�س ن�سبة ال�سعر �إىل الربحية .لتقييم تعر�ض الأ�سهم لأي تغري ناجت عن الفر�ضيات امل�ستخدمة ،قامت
املجموعة بعمل فر�ضية تغري يف ا�سا�س ن�سبة ال�سعر �إىل الربحية مبعدل  %7الذي تعتقد املجموعة ب�أنه �ضمن الفر�ضيات املحتملة مقارنة مبعدالت ال�رشكات التي تعمل
يف بيئة مماثلة و حتمل خماطر مماثلة� .سيكون ملثل هذا التغري ت�أثري غري جوهري على قيمة الأ�سهم� .إن الت�أثري الإيجابي وال�سلبي هو نف�سه تقريب ًا و�سيتم �إثباته �ضمن
احلقوق من خالل قائمة الدخل ال�شامل.
ت�سوية قيا�سات القيمة العادلة للأدوات املالية امل�ستوى 3
تقوم املجموعة ب�إدراج �أ�سهم احلقوق غري امل�سعرة للأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر كم�ستوى � 3ضمن الت�سل�سل الهرمي للقيمة
العادلة:
لدى املجموعة حقوق امللكية يف �رشكتني غري مدرجتني:
املجموع
دينار بحريني

�صندوق
�شعاع لل�ضيافة
دينار بحريني

بانز
دينار بحريني

 1يناير 2010
جمموع املكا�سب واخل�سائر املثبتة يف الدخل ال�شامل الآخر
 31دي�سمرب 2010

805.930
25.883
831.813

249.532
3.537
253.069

556.398
22.346
578.744

 1يناير 2011
جمموع املكا�سب واخل�سائر املثبتة يف الدخل ال�شامل الآخر
 31دي�سمرب 2011

831.813
19.421
851.234

253.069
253.069

578.744
19.421
598.165

خماطر العمالت الأجنبية
�إن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تغري قيمة الأداة املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية .تتعر�ض املجموعة ملخاطر تغريات يف �أ�سعار
�رصف العمالت الأجنبية التي تتعلق ب�صورة رئي�سية بالأن�شطة الت�شغيلية للمجموعة (عندما يتم عر�ض الإيرادات وامل�رصوفات بعملة خمتلفة عن العملة امل�ستخدمة
للمجموعة) و�صايف �إ�ستثمارات املجموعة يف ال�رشكات التابعة الأجنبية.
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� 27سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
خماطر العمالت الأجنبية (تتمة)
فيما عدا ما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه ،ال تتعر�ض املجموعة ملخاطر عملة جوهرية .مبا �أن الدينار البحريني مثبت بالدوالر الأمريكي ،ال متثل الأر�صدة بالدوالر
الأمريكي خماطر عملة جوهرية .ال تعترب خماطر التغري يف القيمة العادلة للعمليات بالعمالت الأجنبية جوهرية و لن ت�ؤثر على �أرباح املجموعة.
ي�شري اجلدول �أدناه �إىل تعر�ض املجموعة ملخاطر العمالت الأجنبية على املوجودات و املطلوبات املالية كما يف  31دي�سمرب .يح�سب التحليل ت�أثري التغريات بن�سبة
 %5بالدينار البحريني مقابل اليورو واجلنية الإ�سرتليني ،مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة ،على قائمة الدخل املوحدة (نتيجة حل�سا�سية القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات النقدية).
2011
يورو

2011
جنيه �إ�سرتليني

2010
يورو

2010
جنيه �إ�سرتليني

2.063.549
()159.606

932.435
()189.049

1.789.154
()306.316

1.257.861
()199.515

	الت�أثري على الربح

()48.461

2.860

()10.576

()6.630

	الت�أثري على احلقوق

()46.736

()40.029

()25.828

()23.802

		

		

موجودات معرو�ضة بالعمالت الأجنبية
مطلوبات معرو�ضة بالعمالت الأجنبية

خماطر االئتمان
�إن خماطر الإئتمان هي املخاطر التي تنتج عن عدم متكن �أحد �أطراف الأداة املالية من الوفاء بالتزاماته الأمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف الآخر خل�سارة مالية.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر الإئتمان من خالل �أن�شطتها الت�شغيلية (ب�صورة رئي�سية الذمم التجارية املدينة و�سندات القرو�ض) ومن �أن�شطتها الإ�ستثمارية مت�ضمنة
ودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية واملعامالت بالعمالت الأجنبية والأدوات املالية الأخرى.
تتعامل املجموعة فقط ومع �أطرف ذات جدارة �إئتمانية جيدة .ومن �سيا�سات املجموعة ب�أن جميع عمالئها الذين يرغبون يف املتاجرة على �رشوط �إئتمانية يخ�ضعون
لإجراءات حتقيق �إئتمانية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتم مراقبة الأر�صدة امل�ستحقة القب�ض ب�صورة م�ستمرة ونتيجة لذلك ت�صبح تعر�ضات املجموعة للديون املعدومة غري
جوهرية.
فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان الناجتة من املوجودات املالية للمجموعة ،والتي ت�شتمل على نقد و�أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل و�إ�ستثمارات يف �سندات ،ف�إن
تعر�ض املخاطر ناجت من عدم قدرة الأطراف الأخرى على ال�سداد وب�أن احلد الأق�صى للتعر�ض يعادل القيمة املدرجة لهذه الأدوات.
تت�ضمن الذمم التجارية املدينة على مبلغ وقدره  584.284دينار بحريني ( 1.158.683 :2010دينار بحريني) م�ستحق من عميل واحد والذي ي�شكل  %6من
جمموع الذمم التجارية املدينة (.)%11 :2010
�إ�ستثمارات املجموعة يف �سندات الدين كما يف  31دي�سمرب  2011مل يفت موعد �إ�ستحقاقها ولي�ست م�ضمحلة.
تظهر تركزات خماطر الإئتمان عندما يكون عدد من الأطراف م�شرتكون يف ن�شاطات مماثلة �أو ن�شاطات يف نف�س املنطقة اجلغرافية� ،أو يكون لديهم مزايا �إقت�صادية
مت�شابهة و التي قد ت�ؤدي �إىل ت�أثر قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم عند التغريات يف الظروف الأقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو الظروف الأخرى .ت�شري تركزات خماطر
الإئتمان �إىل احل�سا�سية الن�سبية لت�أثر اداء املجموعة للتطورات التي ت�ؤثر على �صناعة معينة �أو موقع جغرايف.
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� 27سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
خماطر االئتمان (تتمة)
فيما يلي توزيع املوجودات املالية للمجموعة:
2011

املنطقة اجلغرافية
	البحرين
دول جمل�س التعاون اخلليجي
	الواليات املتحدة
�أوروبا
�أفريقيا
املجموع

�سندات
الإ�ستثمار

ذمم
جتارية مدينة

نقد وودائع
ق�صرية الأجل

940.932
610.118
389.061
1.940.111

5.178.219
260.067
584.284
3.534.108
9.556.678

11.717.835
395.925
379.677
12.493.437

ذمم
جتارية مدينة

نقد وودائع
ق�صرية الأجل

-

4.945.568
846.269
1.158.683
3.996.376
10.946.896

12.018.464
14.371
882.918
12.915.753

�سندات
الإ�ستثمار

ذمم
جتارية مدينة

نقد وودائع
ق�صرية الأجل

187.819
1.752.292
1.940.111

584.284
8.972.394
9.556.678

12.493.437
12.493.437

ذمم
جتارية مدينة

نقد وودائع
ق�صرية الأجل

1.158.683
9.788.213
10.946.896

12.915.753
12.915.753

�سندات
2010
		الإ�ستثمار

	املنطقة اجلغرافية
	البحرين
دول جمل�س التعاون اخلليجي
	الواليات املتحدة
�أوروبا
�أفريقيا
	املجموع
2011

القطاع ال�صناعي
	امل�رصيف
	احلكومي
	التجاري
املجموع

�سندات
2010
		الإ�ستثمار

	القطاع ال�صناعي
	امل�رصيف
	احلكومي
	التجاري
	املجموع

-

خماطر ال�سيولة
حتد املجموعة من خماطر �سيولتها باحلر�ص على توفر الت�سهيالت امل�رصفية لها� .إن �رشوط مبيعات املجموعة تتطلب دفع املبالغ خالل  90يوم ًا من تاريخ البيع .يتم
عادة �سداد الذمم التجارية الدائنة خالل  60يوم ًا من تاريخ ال�رشاء.
بلغت الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى للمجموعة على �أ�سا�س املدفوعات التعاقدية غري املخ�صومة  11.093.406دينار بحريني ( 9.449.290 :2010دينار
بحريني) وت�ستحق جميعها خالل ثالثة �أ�شهر.
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� 27سيا�سات و�أهداف �إدارة املخاطر املالية (تتمة)
املخاطر الت�شغيلية
	املخاطر الت�شغيلية هي خماطر تن�ش�أ من ف�شل الأنظمة� ،أخطاء ب�رشية ،حتايل �أو �أحداث خارجية .وعندما تق�شل نظم الرقابة يف العمل ،ميكن �أن تت�سبب املخاطر
الت�شغيلية �إىل �إحلاق ال�رضر بال�سمعة ،يكون لها ت�أثريات قانونية �أو نظامية �أو ت�ؤدي �إىل خ�سارة مالية .وال ت�ستطيع املجموعة �إزالة جميع املخاطر الت�شغيلية لكنها
من خالل �أطر لل�سيطرة ومراقبة املخاطر املحتملة والإ�ستجابة لها ،تتمكن من ادارتها .ت�شمل ال�سيطرة ف�صل فعال للواجبات ،و التحكم بالدخول للأنظمة و اجراءات
التفوي�ض و عمل الت�سويات ،عمليات تدريب وتقييم املوظفني مبا فيها �إ�ستخدام التدقيق الداخلي.
�إدارة ر�أ�س املال
�إن الهدف الرئي�سي لإدارة ر�أ�سمال املجموعة هو الت�أكد ب�أن املجموعة حتتفظ بدرجات �إئتمانية قوية ون�سبة ر�أ�سمال عالية من �أجل دعم �أعمالها وزيادة احلد الأق�صى
للقيمة امل�ساهمني.
يت�ضمن ر�أ�س املال على احلقوق العائدة �إىل حاملي الأ�سهم العادية لل�رشكة الأم.
تقوم ال�رشكة ب�إدارة هيكلة ر�أ�سمالها وعمل تعديالت على �ضوء التغريات يف ظروف �أعمالها .من �أجل املحافظة على �أو تعديل هيكلة ر�أ�س املال ،ميكن للمجموعة تعديل
مبالغ �أرباح الأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة .مل يتم عمل تغيريات يف الأهداف ،ال�سيا�سات والعمليات خالل ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب
 2011و2010على التوايل .يتكون ر�أ�س املال من ر�أ�س مال امل�ساهمني� ،أ�سهم خزانة� ،إحتياطيات �أخرى و�أرباح مبقاة ويقا�س مببلغ وقدره  47.595.743دينار
بحريني كما يف  31دي�سمرب  47.717.313 :2010 (2011دينار بحريني ).
� 28أحداث بعد تاريخ �إعداد التقارير
ال توجد هناك �أية �أحداث جوهرية قد وقعت بعد تاريخ قائمة املركز املايل ،فيما عدا تلك التي مت �أخذها يف االعتبار يف القوائم املالية املوحدة.
 29امل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة
�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة يتطلب من الإدارة عمل �آراء وتقديرات وفر�ضيات قد ت�ؤثر على املبالغ املدرجة للإيرادات وامل�رصوفات واملوجودات
واملطلوبات املالية والإف�صاح عن الإلتزامات املحتملة ،بتاريخ تقدمي التقارير .ومع ذلك ،عدم التيقن ب�ش�أن هذه الفر�ضيات والتقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج قد
تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات التي تت�أثر يف الفرتات امل�ستقبلية.
�إ�ضمحالل الذمم التجارية املدينة
يتم عمل تقدير ملبالغ الذمم التجارية املدينة القابلة للتح�صيل عندما يكون حت�صيل املبالغ بالكامل غري حمتمل .يتم عمل هذا التقدير ب�شكل فردى على العمالء.
بلغ �إجمايل الذمم التجارية املدينة  10.011.550دينار بحريني ( 11.304.833 :2010دينار بحريني) وبلغ خم�ص�ص الذمم التجارية املدينة  454.872دينار
بحريني ( 357.937 :2010دينار بحريني) كما يف تاريخ قائمة املركز املايل� .سوف يتم �إثبات �أي فرق بني املبالغ الفعلية املح�صلة يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ
املتوقعة يف قائمة الدخل املوحدة.
�إ�ضمحالل املخزون
يـدرج املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .عندما ي�صبح املخزون قدمي ًا �أو متقادم ًا ،يتم عمل تقدير ل�صايف القيمة املتوقع حتقيقها .يتم عمل
هذا التقدير ب�شكل فردي على املبالغ الهامة� .أما املبالغ الغري هامة ب�شكل فردي ولكنها قدمية �أو متقادمة ،فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ويطبق املخ�ص�ص وفق ًا لنوع
املخزون والدرجة العمرية �أو انتهاء ال�صالحية ،بناء ًا على �أ�سعار البيع التاريخية.
يف تاريخ قائمة املركز املايل ،بلغ �إجمايل خمزون الب�ضاعة لغر�ض �إعادة البيع  8.230.280دينار بحريني ( 7.744.733 :2010دينار بحريني) وخم�ص�ص للمواد
املنتهية �أو بطيئة احلركة مبلغ  379.490دينار بحريني ( 213.051 :2010دينار بحريني)� .سوف يتم �إثبات �أي فرق بني املبالغ الفعلية املحققة يف الفرتات
امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف القائمة املوحدة للدخل.
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 29امل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة (تتمة)
الأعمار الإنتاجية للعقارات والآالت واملعدات
حتدد �إدارة املجموعة الأعمار الإنتاجية املقدرة لعقاراتها و�آالتها ومعداتها حل�ساب الإ�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ يف االعتبار املدة املتوقع فيها �إ�ستخدام
املوجود وطبيعة الت�آكل والتقادم التجاري .تقوم الإدارة على �أ�سا�س �سنوي مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية ويتم تعديل خم�ص�ص الإ�ستهالك امل�ستقبلي
عندما تعتقد الإدارة ب�أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.
�إ�ضمحالل الإ�ستثمارت
تقوم �إدارة املجموعة بت�صنيف الإ�ستثمارات كمقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر �أو مقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر .وعندما تتغري
القيمة العادلة للإ�ستثمارات بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر ،تقوم املجموعة ب�إثبات التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن
الدخل ال�شامل الآخر يف قائمة الدخل ال�شامل الآخر .وعندما تتغري القيمة العادلة للإ�ستثمارات املقا�سة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر ،يتم �إثباتها يف القائمة
املوحدة للدخل.
يف � 2010صنفت جميع الإ�ستثمارات ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع ويتم �إثبات التغريات بالقيمة العادلة يف الدخل ال�شامل الآخر .وعندما تنخف�ض القيمة العادلة
للإ�ستثمارات املتاحة للبيع ،قامت الإدارة بو�ضع افرتا�ضات عن الإنخفا�ض يف القيمة لتحديد عما �إذا كان يتوجب �إثبات ا�ضمحالل يف القائمة املوحدة للدخل .مت �إثبات
خ�سائر ا�ضمحالل بالغة  391.755دينار بحريني على الإ�ستثمارات املتاحة للبيع يف .2010
تقييم الإ�ستثمارات
تقوم الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات يف حتديد القيم العادلة للإ�ستثمارات يف حقوق امللكية اخلا�صة غري امل�سعرة بالرجوع �إىل �أحدث املعامالت دون �رشوط
تف�ضيلية مت�ضمنة �أطراف �أخرى .ومع ذلك ،ف�إن املبلغ الفعلي الذي �سيتحقق من املعامالت امل�ستقبلية قد يختلف عن التقدير احلايل للقيمة العادلة ،مع الأخذ يف االعتبار
قلة الت�أكيدات الناجتة عن طبيعة تقييمات الإ�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية اخلا�صة غري امل�سعرة .عند حتديد �أي �إ�ضمحالل للإ�ستثمارات غري امل�سعرة املدرجة
بالتكلفة ،يتم عمل فر�ضيات فيما يتعلق باملوجودات املنتجة للنقد امل�ستقبلية ،معدل اخل�صم امل�ستخدم والفرتة املتوقعة للمنافع.
�إ�ضمحالل موجودات غري مالية
مت الإف�صاح عن الفر�ضيات الرئي�سية امل�ستخدمة يف فح�ص �إ�ضمحالل ال�شهرة ملعرفة املبالغ القابلة للإ�سرتداد ملختلف الوحدات املنتجة للنقد ،مت�ضمنة حتليل
احل�سا�سية يف �إي�ضاح رقم .7
ال�رضائب
توجد حاالت عدم ت�أكد فيما يتعلق بتف�سري �أنظمة ال�رضائب املعقدة ،التغريات يف قوانني ال�رضائب واملبلغ والتوقيت للدخل امل�ستقبلي اخلا�ضع لل�رضائب .ونظر ًا للنطاق
الوا�سع لعالقات العمل الدولية والطبيعة طويلة الأجل وتعقيدات الإتفاقيات احلالية ،الفروقات الناجمة بني النتائج الفعلية والفر�ضيات املقدمة ،التغريات امل�ستقبلية
ملثل هذه الفر�ضيات ،قد تلزم تعديالت م�ستقبلية لدخل ال�رضائب وامل�رصوفات امل�سجلة .ت�ضع املجموعة املخ�ص�صات ،بنا ًء على التقديرات املعقولة ،للنتائج املحتملة
للتدقيق من قبل ال�سلطات ال�رضيبية للدول املعنية التي تعمل بها .يعتمد مبلغ هذه املخ�ص�صات على عوامل خمتلفة ،مثل خربة التدقيق ال�رضيبية ال�سابقة والتف�سريات
املختلفة للأنظمة ال�رضيبية من قبل ال�رشكة املعر�ضة لل�رضيبة و ال�سلطة ال�رضيبية امل�سئولة.
التقديرات
�أثناء عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،قامت الإدارة بعمل التقديرات التالية ،بعيد ًا عن الفر�ضيات املدرجة ،التي ت�ؤثر على املبالغ املثبتة بالقوائم املالية:
ت�صنيف الإ�ستثمارات
تقرر الإدارة عند �إقتناء موجود مايل عما �إذا كان مدرج كمقا�س بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح و اخل�سائر� ،أو مطف�أة �أو كمقا�س بالقيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل
الآخر.
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بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 30إف�صاحات حوكمة ال�رشكات
( )1جمل�س الإدارة� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
		

م�سئولية جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
جمل�س الإدارة م�سئول �أمام امل�ساهمني عن الإ�ستثمار ال�سليم واحلفاظ على م�صالح امل�ساهمني .دور املجل�س وم�س�ؤولياته التي ت�شمل ولكنها ال تقت�رص على
التايل:

		
		
		
		
		
		
		
		
		

 مراقبة الأداء العام للأعمال. مراقبة �أداء الإدارة وخطة الإحالل للإدارة العليا، مراقبة ت�ضارب امل�صالح ومنع املعامالت امل�سيئة من الأطراف ذات العالقة،	الإعداد الدقيق للقوائم املالية لل�سنة، عقد و�إعداد اجتماعات امل�ساهمني،	التو�صية بدفع �أرباح �أ�سهم للم�ساهمني والت�أكد من تنفيذها، تبني وتنفيذ ومراقبة الإمتثال لقواعد ال�سلوك للمجموعة، مراجعة وتنفيذ �أهداف و�سيا�سات املجموعة املتعلقة بامل�س�ؤوليات الإجتماعية،� -إختيار ومقابلة وتعيني الرئي�س التنفيذي وبع�ض �أع�ضاء الإدارة التنفيذية.

		

يف هذا ال�صدد ،ف�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�سئولون ب�شكل فردي وجماعي عن جميع مهام جمل�س لإدارة.

املعامالت اجلوهرية التي تتطلب موافقة جمل�س الإدارة
		املعامالت اجلوهرية التالية تتطلب مراجعة ،وتقييم وموافقة جمل�س الإدارة:
		
		
		
		

 �إ�سرتاتيجية ال�رشكة	امليزانية ال�سنوية تخ�صي�ص املوارد الرئي�سية و�إ�ستثمار ر�أ�س املال -م�سئوليات الإدارة والتدريب والتطوير و�إعداد خطة الإحالل للإدارة العليا.

		

نظام انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونهاية خدماتهم
يتم انتخاب � /إعادة �إنتخاب �أع�ضاء املجل�س كل ثالث �سنوات يف اجتماع امل�ساهمني.

		

تنتهي خدمة ع�ضو جمل�س الإدارة �إما بانتهاء فرتة انتخابه يف اجتماع امل�ساهمني ال�سنوي �أو حينما يقدم ا�ستقالته من جمل�س الإدارة.

		

تداول �أع�ضاء جمل�س الإدارة لأ�سهم ال�رشكة
مل يقم �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة بتداول �أ�سهم ال�رشكة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2011

		

		

مدونة لقواعد ال�سلوك والإجراءات التي اتخذها املجل�س لر�صد االمتثال
يتوقع من جمل�س الإدارة واملوظفون لدى ال�رشكة احلفاظ على �أعلى م�ستوى من �أخالقيات العمل وال�سلوك ال�شخ�صي .لقد و�ضعت ال�رشكة مدونة لقواعد
ال�سلوك التي توفر الأطر الأخالقية والقانونية جلميع املوظفني يف �إدارة �أعمالها .مدونة قواعد ال�سلوك تعرف كيف تتوا�صل ال�رشكة مع موظفيها وامل�ساهمني
واملجتمع الذي تعمل فيها.
قام جمل�س �إدارة ال�رشكة بتطبيق مدونة بي �إم �إم �آي لقواعد العمل والإجراءات و�سيا�سة املبلغني لر�صد االمتثال لأخالقيات ال�رشكة .مدونة قواعد ال�سلوك توفر
توجيهات وا�ضحة يف ممار�سة الأعمال التجارية على ال�صعيد الدويل ،والتفاعل مع احلكومات واملجتمعات املحلية وال�رشكاء التجاريني وال�سلوك العام يف مكان
العمل بالنظر �إىل �أف�ضل مناذج حوكمة ال�رشكات و�أخالقيات العمل .وت�شمل مدونة قواعد ال�سلوك الأطر ال�سلوكية جلميع املوظفني يف �إطار جمموعة وا�سعة من
امل�سائل الأخالقية والقانونية .مت ن�رش مدونة قواعد ال�سلوك يف ق�سم “حوكمة ال�رشكات” يف موقع ال�رشكة.
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بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 30إف�صاحات حوكمة ال�رشكات (تتمة)
( )1جمل�س الإدارة� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة (تتمة)
		

يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات اخلا�صة باملهنة ،املن�صب ،اخلربة بال�سنوات وامل�ؤهالت للإدارة التنفيذية:
�سنوات اخلربة

امل�ؤهل

ا�سم الع�ضو التنفيذي

		

جوردون بويل	الرئي�س التنفيذي

33

دبلوم �إدارة ،دبلوم هند�سة �إت�صاالت

		

عمار عقيل	املدير املايل

15

ماج�ستري �إدارة اعمال ،زميل  CIMAو AAT

26

بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال وع�ضو يف CIM

		

مايك �إي�ست وود

املن�صب

مدير العمليات  -املبيعات والت�سويق

26
مدير العمليات – خدمات العقود
روبرت �سميث
		
					
		

بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال،
ودبلوم يف عمليات الفنادق والتغذية

يلخ�ص اجلدول التايل جمموع الأتعاب املدفوعة لأع�ضاء الإدارة التنفيذية
دينار بحريني

297.444
45.791
118.978
210.109
672.322

		الرواتب
مزايا نهاية اخلدمة
		
مكاف�آت
		
		البدالت
املجموع
		

يتكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة من � 8أع�ضاء كما يف  31دي�سمرب .2011

		

مت �إنتخاب املجل�س يف  11مار�س  2009ملدة � 3سنوات.

		

يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات عن املهنة ،واملن�صب واخلربة بال�سنوات وتاريخ املبا�رشة لأع�ضاء جمل�س الإدارة:
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

		ال�سيد عبداهلل بوهندي
		ال�سيد عبداهلل جمعة
		ال�سيد �شوقي فخرو
		ال�سيد جهاد �أمني
		ال�سيدة منى امل�ؤيد
		ال�سيد حممد امل�ؤيد
		ال�سيد ر�ضا فرج
		ال�سيد �سهيل حاجي
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املهنة

املن�صب

تنفيذي /غري تنفيذي
م�ستقل /غري م�ستقل

�سنوات
اخلربة

تاريخ
البدء

رجل �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال
�سيدة �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال
رجل �أعمال

رئي�س جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي /غري م�ستقل
غري تنفيذي /م�ستقل
غري تنفيذي /م�ستقل
غري تنفيذي /غري م�ستقل
غري تنفيذي /غري م�ستقل
غري تنفيذي /غري م�ستقل
غري تنفيذي /م�ستقل
غري تنفيذي /م�ستقل

45
41
36
34
37
13
50
20

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2006
2011

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 30إف�صاحات حوكمة ال�رشكات (تتمة)
( )1جمل�س الإدارة� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة (تتمة)
		

�أع�ضاء جمل�س الإدارة التالية �أ�سما�ؤهم هم �أع�ضاء يف جمال�س �أخرى:
عدد الع�ضويات
يف �رشكات مدرجة

�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

		ال�سيد عبداهلل بوهندي
		ال�سيد �شوقي فخرو
		ال�سيد جهاد �أمني
		ال�سيد حممد امل�ؤيد
		

4
4
6
2

يجب على املجموعة عقد خم�س اجتماعات ملجل�س الإدارة على الأقل �سنوي ًا .وخالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2011عقدت  8اجتماعات ملجل�س الإدارة.
ويلخ�ص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ �إجتماعات جمل�س الإدارة وح�ضور الأع�ضاء يف كل اجتماع.
التاريخ

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�رضون

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�رضون

عبداهلل بوهندي
عبداهلل جمعة
�شوقي فخرو
منى امل�ؤيد
حممد امل�ؤيد
ر�ضا فرج

جهاد �أمني

 26يناير
		
			
			
			
			
			
			
 28فرباير
		
			
			
			
			
			
			

عبداهلل بوهندي
عبداهلل جمعة
�شوقي فخرو
جهاد �أمني
منى امل�ؤيد
حممد امل�ؤيد
ر�ضا فرج

 23مار�س	
		
			
			
			
			
			
			

عبداهلل بوهندي
عبداهلل جمعة
�شوقي فخرو
جهاد �أمني
منى امل�ؤيد
حممد امل�ؤيد
ر�ضا فرج

� 21أبريل
		
			
			
			
			
			
			
			

عبداهلل بوهندي
عبداهلل جمعة
�شوقي فخرو
جهاد �أمني
منى امل�ؤيد
حممد امل�ؤيد
ر�ضا فرج
�سهيل حاجي
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بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 30إف�صاحات حوكمة ال�رشكات (تتمة)
( )1جمل�س الإدارة� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة (تتمة)
التاريخ

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�رضون

 19يونيو

عبداهلل بوهندي
عبداهلل جمعة
�شوقي فخرو
جهاد �أمني
منى امل�ؤيد
حممد امل�ؤيد
ر�ضا فرج
�سهيل حاجي

� 14أغ�سط�س

عبداهلل بوهندي
عبداهلل جمعة
�شوقي فخرو
جهاد �أمني
منى امل�ؤيد
حممد امل�ؤيد
ر�ضا فرج

� 25سبتمرب

عبداهلل بوهندي
عبداهلل جمعة
�شوقي فخرو
جهاد �أمني
منى امل�ؤيد
حممد امل�ؤيد
ر�ضا فرج
�سهيل حاجي

 1دي�سمرب

عبداهلل بوهندي
عبداهلل جمعة
�شوقي فخرو
جهاد �أمني
منى امل�ؤيد
حممد امل�ؤيد
ر�ضا فرج
�سهيل حاجي

		
			
			
			
			
			
			
			

		
			
			
			
			
			
			

		
			
			
			
			
			
			
			

		
			
			
			
			
			
			
			

		

�سيا�سة الأتعاب
�سيا�سة الأتعاب تعتمد على �أتعاب احل�ضور والأتعاب الأ�سا�سية.

		

بلغ جمموع الأتعاب لأع�ضاء جمل�س الإدارة  125.000دينار بحريني ك�أتعاب �أ�سا�سية.
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�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�رضون

�سهيل حاجي

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 30إف�صاحات حوكمة ال�رشكات (تتمة)
( )2اللجان
يلخ�ص اجلدول التايل معلومات عن جلان جمل�س الإدارة و�أع�ضائها و�أهدافها:
		
الأع�ضاء

تنفيذي  /غري تنفيذي
م�ستقل  /غري م�ستقل

		اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية م�شكلة لبحث الأمور مع �إدارة
			ال�رشكة بخ�صو�ص توظيف كبار املوظفني ،الأداء املايل،
			الأداء الت�شغيلي ،الإ�سرتاتيجيات وكافة الق�ضايا
			الأخرى بتوجيه من جمل�س الإدارة

�شوقي فخرو
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني

غري تنفيذي /م�ستقل
غري تنفيذي/غري م�ستقل
غري تنفيذي /غري م�ستقل

		اللجنة الإ�ستثمارية واملالية	اللجنة الإ�ستثمارية واملالية ل�رشكة بي �إم �إم �آي
م�سئولة عن �إعتماد �سيا�سات� ،إ�سرتاتيجيات،
			
معامالت الإ�ستثمار ومراجعة �أداء �إ�ستثمارات
			
			ال�رشكة .تقوم اللجنة �أي�ض ًا بتقدمي امل�ساعدة ملجل�س
			الإدارة يف مراجعة ومراقبة �أهداف� ،إ�سرتاتيجيات
و�سيا�سات ال�رشكة.
			

عبداهلل بوهندي
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني
�شوقي فخرو
�سهيل حاجي

غري تنفيذي /غري م�ستقل
غري تنفيذي /غري م�ستقل
غري تنفيذي /غري م�ستقل
غري تنفيذي /م�ستقل
غري تنفيذي /م�ستقل

ر�ضا فرج
عبداهلل جمعة
حممد امل�ؤيد

غري تنفيذي /م�ستقل
غري تنفيذي /م�ستقل
غري تنفيذي /غري م�ستقل

				
الأهداف
جلنة املجل�س

جلنة التدقيق م�سئولة عن:
جلنة التدقيق
		
 )1متابعة �سالمة عملية �إعداد التقارير املالية،
			
				 �أنظمة ال�رشكة للرقابة الداخلية ،مراجعة القوائم
				 والتقارير املالية� ،إلتزام املجل�س باملتطلبات
				القانونية والنظامية و�أداء وظيفة التدقيق
				الداخلي لل�رشكة
	)2التو�صية بتعيني مدققني خارجيني ،املوافقة على
			
				 �أتعابهم ،مراقبة �إ�ستقالليتهم و�إعداد التقارير
				املطلوب �إعدادها من قبل اللجنة وفق ًا لقوانني
				 م�رصف البحرين املركزي ،بور�صة البحرين،
				ال�رشكات التجارية البحرينية واجلهات التنظيمية
				 يف مملكة البحرين.
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بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 30إف�صاحات حوكمة ال�رشكات (تتمة)
( )2اللجان (تتمة)
على املجموعة عقد ثمان اجتماعات للجنة التنفيذية كحد �أدنى خالل ال�سنة .خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2011عقدت ت�سعة اجتماعات للجنة التنفيذية.
		
يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ �إجتماعات اللجنة وح�ضور الأع�ضاء لكل اجتماع:
التاريخ

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�رضون

 16يناير

�شوقي فخرو
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني

 22مار�س

�شوقي فخرو
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني

� 10أبريل

�شوقي فخرو
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني

 8مايو

�شوقي فخرو
جهاد �أمني

 12يونيو

�شوقي فخرو
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني

 31يوليو

�شوقي فخرو
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني

		
			
			

		
			
			

		
			
			

		
			

		
			
			

		
			
			

� 15سبتمرب
		
			
			

		
			
			

� 16أكتوبر

�شوقي فخرو
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني

 13نوفمرب

�شوقي فخرو
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني
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�شوقي فخرو
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني

�إن جمموع الأتعاب لأع�ضاء اللجنة التنفيذية هو  19.200دينار بحريني.

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�رضون

منى امل�ؤيد

بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 30إف�صاحات حوكمة ال�رشكات (تتمة)
( )2اللجان (تتمة)
على املجموعة عقد �أربعة اجتماعات للجنة اال�ستثمارية و املالية كحد �أدنى خالل ال�سنة .وخالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2011عقدت �أربعة اجتماعات
		
للجنة الإ�ستثمارية واملالية .يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ �إجتماعات اللجنة وح�ضور الأع�ضاء لكل اجتماع:
التاريخ

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�رضون

 28فرباير
		
			
			
			

عبداهلل بوهندي
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني
�شوقي فخرو

� 21أبريل
		
			
			
			
			

عبداهلل بوهندي
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني
�شوقي فخرو
�سهيل حاجي

� 25سبتمرب
		
			
			
			
			

عبداهلل بوهندي
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني
�شوقي فخرو
�سهيل حاجي

 1دي�سمرب
		
			
			
			
			

عبداهلل بوهندي
منى امل�ؤيد
جهاد �أمني
�شوقي فخرو
�سهيل حاجي

		

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�رضون

�إن جمموع الأتعاب لأع�ضاء اللجنة الإ�ستثمارية واملالية هو  13.000دينار بحريني.
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بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 30إف�صاحات حوكمة ال�رشكات (تتمة)
( )2اللجان (تتمة)
على املجموعة عقد خم�سة اجتماعات للجنة التدقيق كحد �أدنى خالل ال�سنة .وخالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2011عقدت خم�سة اجتماعات للجنة
		
التدقيق .يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ �إجتماعات اللجنة وح�ضور الأع�ضاء لكل اجتماع:
التاريخ

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�رضون

 26يناير

ر�ضا فرج
عبداهلل جمعة
حممد امل�ؤيد

� 13أبريل

ر�ضا فرج
عبداهلل جمعة
حممد امل�ؤيد

 10يونيو

ر�ضا فرج
عبداهلل جمعة
حممد امل�ؤيد

� 14سبتمرب

ر�ضا فرج
عبداهلل جمعة
حممد امل�ؤيد

 24نوفمرب

ر�ضا فرج
عبداهلل جمعة
حممد امل�ؤيد

		
			
			

		
			
			

		
			
			

		
			
			

		
			
			
		

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري احلا�رضون

�إن جمموع الأتعاب لأع�ضاء جلنة التدقيق هو  11.000دينار بحريني.
( )3حوكمة ال�رشكات

قانون حوكمة ال�رشكات
		
		املتوقع من جمل�س الإدارة واملوظفيني لدى ال�رشكة احلفاظ على �أعلى م�ستوى من �أخالقيات العمل وال�سلوك ال�شخ�صي .وقد �أن�ش�أت ال�رشكة مدونة لقواعد
ال�سلوك التي توفر الأطر الأخالقية والقانونية جلميع املوظفني يف �إدارة �أعمالها .مدونة قواعد ال�سلوك تعرف كيف تتوا�صل ال�رشكة مع موظفيها وامل�ساهمني
واملجتمع الذي تعمل فيها ال�رشكة.
		اعتمد جمل�س �إدارة �رشكة بي �إم �إم �آي مدونة قواعد ال�سلوك والإجراءات و�سيا�سة املبلغني لر�صد االمتثال لأخالقيات ال�رشكة .مدونة قواعد ال�سلوك توفر
توجيهات وا�ضحة يف ممار�سة الأعمال التجارية على ال�صعيد الدويل ،والتفاعل مع احلكومات واملجتمعات املحلية وال�رشكاء التجاريني وال�سلوك العام يف مكان
العمل بالنظر �إىل مناذج ممار�سة �أف�ضل ال�رشكات .وت�شمل مدونة قواعد ال�سلوك الأطر ال�سلوكية جلميع املوظفني يف �إطار جمموعة وا�سعة من امل�سائل الأخالقية
والقانونية .ومت ن�رش مدونة قواعد ال�سلوك يف ق�سم “حوكمة ال�رشكات” يف موقع ال�رشكة.
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بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 30إف�صاحات حوكمة ال�رشكات (تتمة)
( )3حوكمة ال�رشكات (تتمة)
		
		

تغيريات على املبادئ التوجيهية حلوكمة ال�رشكات لل�رشكة
يف عام  ،2011قامت بي �إم �إم �آي ب�إعادة النظر يف �إطار حوكمة ال�رشكات واملبادئ التوجيهية ل�ضمان االمتثال لقانون حوكمة ال�رشكات ال�صادر يف عام .2010

		االمتثال بقانون حوكمة ال�رشكات
يف عام  ،2011قامت �رشكة بي �إم �إم �آي ب�إعادة النظر يف �إطار حوكمة ال�رشكات واملبادئ التوجيهية ل�ضمان االمتثال لقانون حوكمة ال�رشكات ال�صادر يف عام
		
.2010
ت�ضارب امل�صالح
يف عام  ،2011مل تظهر هناك حاالت من ت�ضارب امل�صالح .ت�ضارب امل�صالح التي تن�ش�أ نتيجة �أي �صفقة جتارية �أو �أي نوع من القرارات التي يتعني اتخاذها،
يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة املعنيني االمتناع عن امل�شاركة يف مناق�شة مثل هذه ال�صفقة �أو القرارات الواجب اتخاذها .يف هذا ال�صدد ،يبلغ �أع�ضاء جمل�س
�إدارة ال�رشكة عادة املجل�س عن ت�ضارب حمتمل يف امل�صالح قبل مناق�شة �أي �صفقة �أو قرار .ميتنع الأع�ضاء املعنيني عن الت�صويت على �أي قرار حيثما قد ين�ش�أ
�أي ت�ضارب يف امل�صالح.

		
		

تقييم �أداء جمل�س الإدارة
		
		اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي للم�ساهمني يقيم �أداء جمل�س الإدارة ويربي ذمتهم من كل املطالبات.
		
		

�أداء رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
يتم تقييم �أداء رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�رشكة من قبل جمل�س الإدارة على �أ�سا�س �سنوي.

		
		

و�سائل االت�صال بني امل�ساهمني وامل�ستثمرين
تلتزم ال�رشكة بتوفري املعلومات ذات ال�صلة ويف الوقت املنا�سب للم�ساهمني وفق ًا اللتزاماتها بالإف�صاح امل�ستمر ح�سب قانون حوكمة ال�رشكات.

		

يتم �إر�سال املعلومات �إىل امل�ساهمني من خالل توزيع التقرير ال�سنوي لل�رشكة وغريها من االت�صاالت .تن�رش جميع الن�رشات يف موقع ال�رشكة وتبعث
للم�ساهمني يف الوقت املنا�سب.

		

�أن م�سئولية �سكرتري جمل�س الإدارة القيام باالت�صال مع امل�ساهمني والت�أكد من �أن ال�رشكة على وفاء بالتزاماتها بالإف�صاح امل�ستمر.

�إدارة املخاطر الرئي�سية وال�شكوك التي تواجه ال�رشكة
		
		اللجنة التنفيذية وجمل�س الإدارة يقومون ب�إدارة املخاطر وال�شكوك التي تواجه ال�رشكة.
 )4املدققون
		
		

�أتعاب التدقيق
بلغت �أتعاب التدقيق اخلارجي الذي قامت به �إرن�ست �أند يوجن  13.400د.ب .لتدقيق نهاية ال�سنة و 3.400د.ب .كل �أربعة �شهور للمراجعات ربع ال�سنوية.

		

وبلغت �أتعاب التدقيق الداخلي الذي قامت به كي بي �إم جي فخرو  92.000د.ب.
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بي أم أم آي ش.م.ب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتمة
كما في  31ديسمبر 2011

� 30إف�صاحات حوكمة ال�رشكات (تتمة)
( )4املدققون (تتمة)
		
		

�أتعاب غري تدقيقية من مدققني خارجني و�أتعاب ذات �صلة
ال توجد �أتعاب غري تدقيقية خالل ال�سنة.

		
		

مراجعة نظام الرقابة الداخلية والإجراءات
يجري القيام مبراجعة نظام الرقابة الداخلية والإجراءات بانتظام بوا�سطة املدققني الداخليني التابعني لل�رشكة ،وهي خدمات م�سندة جلهة خارجية ل�ضمان
الكفاءة.

 31امل�سئولية االجتماعية
تقوم ال�رشكة بت�رصيف م�س�ؤولياتها االجتماعية من خالل تقدمي الدعم املايل يف م�شاريع وم�ؤ�س�سات و �صندوق الأ�رسة اخلريي التي تهدف �إىل حتقيق التنمية
االجتماعية امل�ستدامة والإغاثة.
� 32أرقام املقارنة
�ستم �إعادة ت�صنيف مبالغ معينة لل�سنة ال�سابقة قدرها  50.743دينار بحريني من الذمم التجارية والذمم املدينة الأخرى �إىل ذمم جتارية وذمم دائنة �أخرى لتتوافق
مع العر�ض يف ال�سنة احلالية� .إن �إعادة الت�صنيف هذه مل ت�ؤثر على �صايف الدخل واحلقوق املبينة م�سبق ًا.
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